Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen
Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget.
DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG

TIRSDAG 26. FEBRUAR 2013 KL 18.00
I SOMMERROGT. 1,
Åpen halvtime
Opprop
Godkjenning av innkalling og dagsorden
DAGSORDEN:
SAK 38/13 Protokoll fra bydelsutvalgets møte 29.01.13
39/13 Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) 19.02.13
40/13 Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK)
19.02.13
41/13 Referat fra arbeidsutvalget 12.02.13
73/13 Protokoll fra bydelsutvalget 12.02.13
42/13 Referat fra seniorrådet 19.02.13
43/13 Referat fra råd for funksjonshemmede 18.02.13
44/13 Referat fra AMU 19.02.13
45/13 Referat fra MBU 19.02.13
46/13 Referat fra ungdomsrådet 20.02.13

15.2 22.2 26.2

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Miljø- og byutviklingskomiteen:
SAK 47/13 Sykkelrute for E18 Drammensveien, parsell Munkedamsveien –
Rådhusplassen
Kunngjøring om offentlig ettersyn 14.01.2013 – 25.02.2013
Forslag til detaljregulering
48/13 Essendrops gate 7-9
Invitasjon til innspill
Område- og prosessavklaring
49/13 Filipstad
Begrenset høring Nordområdet – områderegulering
50/13 Sørkedalsveien 8
Invitasjon til innspill fra bydelen
Område- og prosessavklaring
51/13 Stranden 3, gnr 209, bnr 439
Byggesak til uttalelse

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

X

X

X
X

X

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702
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Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen:
SAK 33/13 Total Catering og Event, Riddervolds gate 10 – serverings- og
skjenkebevilling (utsatt fra møte i januar)
52/13 Kiwi 356 Parkveien, Parkveien 8 – eierskifte
53/13 Kiwi 373 Solli Plass, Solligata 1 – eierskifte
54/13 Kiwi 381 Sorgenfrigata, Sorgenfrigata 11 – eierskifte
55/13 Kiwi 417 Hegdehaugsveien, Hegdehaugsveien 31 – eierskifte
56/13 Kiwi 316 Frognerveien, Frognerveien 54 – eierskifte
57/13 Kiwi 585 Niels Juels gate, Frognerveien 9B – eierskifte
58/13 Noodles & Soup, Pilestredet 63 – bevilling ved eierskifte
59/13 The Broker, Bogstadveien 25 – ny bevilling
60/13 Nordea M17 kantine, Middelthuns gate 17 – utvidelse av areal
inne
61/13 Billabong café, Bogstadveien 53A – eierskifte
62/13 Olivia Aker Brygge, Stranden 3 – utvidelse av areal inne og ute
63/13 Mabou, Hegdehaugsveien 28 – eierskifte
64/13 Bergshaven Bakeri, Tjuvholmen allé 15-17 – uteservering
65/13 Plah Restaurant & Bar, Hegdehaugsveien 22 – utvidelse inne
66/13 The Edge, Lille Stranden 9 – utvidelse av areal ute

Saker til behandling:
SAK 67/13 Kommunerevisjonen ang regnskap 2012 – muntlig orientering
68/13 Årsmelding og årsstatistikk 2012.
74/13 Risikoanalyseoppsett og styringsparametre fra budsjettet
desember 2012 – muntlig gjennomgang

Orienteringssaker:
SAK 69/13 Brukervalg praktisk bistand – januar
70/13 Brukervalg hjemmesykepleie – januar
71/13 Tilsynsrapport ved Majorstutunet bo- og behandlingssenter
04.12.12 – Svar fra Sykehjemsetaten
72/13 Fjordtrikken – Fastsatt planprogram

X – når sakspapirene vil være tilgjengelig på bydelens politikksider –
www.bfr.oslo.kommune.no/politikk
Eventuelt
Vel møtt!
Oslo, 15. februar 2012

Bjarne Ødegaard (H)
Bydelsutvalgets leder
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Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen

Til bydelsutvalgets medlemmer og vara

TIL SAKSKARTET – BYDELSUTVALGETS MØTE 26.02.2013

Tillgg til sakskartet
Kunstnernes Hus Bar & Restaurant, Wergelandsveien 17 –
SAK 75/13
eierskifte
Village Tandoori, Bygdøy allé 65 – Eierskifte
SAK 76/13
Nytt varamedlem for Fremskrittspartiets gruppe i HUSK
SAK 77/13
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Vennlig hilsen

Wenche Ørstavik
bydelsdirektør

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
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Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702

Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen
Møteprotokoll

Tilstede:

Elisabet Parmeggiani (H), Beate Brovig Auke (H), Sverre Lorentzen (H), Theo
Thorkildsen (H), Vivian Ellingsen Gotaas (H), Elenor W Holter (H), Jan TankNielsen (F), Egil Heinert (A), Gunn von Krogh (A), Anne-Lise Bergenheim (V),
Marianne Grøtte (SV)

Fravær:

Ulf Hordvik (H), Bjarne Ødegaard (H), Christoffer Torris Olsen (V), Karin Beate
Theodorsen (SV)

Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Referent.:
Telefon:

Miljø- og byutviklingskomiteen
Sommerrogata 1, 5. etasje
19.02.2013 kl 18.00
Inger Almqvist
23 42 49 32, mobil 416 200 76

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 19.02.2013

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 22.01.2013 ble enstemmig godkjent
Dagsorden:
Sak 29/13
BU-sak
47/13

Sykkelrute for E18 Drammensveien, parsell Munkedamsveien –
Rådhusplassen
Kunngjøring om offentlig ettersyn 14.01.2013 – 25.02.2013
Forslag til detaljregulering
Følg link til plan for Hovedsykkelveinettet i Oslo:
http://www.bydelfrogner.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20frogner%20%28BFR%29/In
ternett%20%28BFR%29/Dokumenter/BUdokumenter/Hovedsykkelveinett.pdf
Utrykt vedlegg

Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget er invitert til å komme med bemerkninger til forslag til
Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02 180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702
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detaljregulering for sykkelrute E18 Drammensveien, parsell Munkedamsveien –
Rådhusplassen.
Bydelsutvalget mener det er et vel gjennomarbeidet forslag til sykkelrute i den
aktuelle parsellen, men anser at krysningen mellom syklister i øst/vest-retning og
fotgjengere fra sentrum til målpunkter i syd må detaljeres grundig med hensyn på
sikkerhet og fremkommelighet.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Sak 30/13
BU-sak
48/13

Essendrops gate 7-9
Invitasjon til innspill
Område- og prosessavklaring
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til planinitiativ for Essendrops gate 7 9, gnr 215, bnr 56, 83, 380.
Bydelsutvalget er positiv til det innsendte planinitiativet, men ber om at foreslått
sammenbygging av de to bygningene utføres først fra og med 3. etasje, slik at
åpningen bevares i 2 etasjes høyde. Dette vil gi en større åpenhet til passasjen
mellom bygningene.
Forslag til vedtak fra Jan Tank Nielsen (F):
Avsnitt to etter første kommategn utgår.
Forslag til vedtak fra administrasjonen falt mot 1 stemme (1H)
Forslag til vedtak fra Jan Tank Nielsen (F) ble enstemmig vedtatt
VEDTAK:
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til planinitiativ for Essendrops gate 7 9, gnr 215, bnr 56, 83, 380.
Bydelsutvalget er positiv til det innsendte planinitiativet.

Sak 31/13
BU-sak
49/13

Filipstad
Begrenset høring Nordområdet – områderegulering
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget er invitert til å avgi høringsuttalelse til begrenset høring for
Områderegulering Filipstad, nordområdet.
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelser som følger saken til politisk
behandling, og har følgende kommentarer til de endringer som er redegjort for i
oversiktsskjema datert 01.02.2013:
Tema maks kotehøyder Felt C3 og C4, alternativ I:
Bydelsutvalget foreslår at maks høyder vurderes redusert mot
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eksisterende bebyggelse i Framnes terrasse.
Ulempene for beboerne ”bak” den fremtidige bebyggelsen er for
øvrig del av området noe moderert ved foreslått nedtrapping av
høydene mot bebyggelsen nord for Nordområdet.
Tema maks kotehøyder Felt C3 og C4, alternativ II:
Bydelsutvalget støtter Plan- og bygningsetatens vurdering at
foreslått økning av maks kotehøyder for bebyggelsen lengst syd i
området (til +27,5)er uønsket da det reduserer solbelysning i store
deler av boligområder i felt C3.
Bydelsutvalget noterer i tillegg at maks høyder i alternativ II ikke
trappes ned mot nord, og at fremtidig bebyggelse dermed vil gi
større ulempe for naboene i nord sammenlignet med alternativ I.
Tema maks kotehøyder Felt C1, alternativ II:
Bydelsutvalget går imot forslaget om høyhusbebyggelse foran sol
og utsikt på Tinkern og krever at parken som er et nødvendig
grøntareal for befolkningen i de bakenforliggende boligområdene
nord for jernbanen bevares med de kvaliteter den har i dag. Bydel
Frogner er en av de tettest bebygde områdene i Norge og det kan
ikke aksepteres å redusere verdien av et av bydelens eksisterende
grøntanlegg slik det er foreslått i planen. Den foreslåtte
bebyggelsen vil medfører betydelige konsekvenser for utsikt, solog vindforhold i Tinkern. Høyeste punktet i Tinkern er +15,5.
Dette betyr at bebyggelsen med maks høyde +34,0 vil skyggelegge
parken i en periode på flere timer midt på dagen. Tinkern vil få sol
morgen og kveld. Utsikten fra Tinkern og sammenhengen mellom
grøntområdet på Tinkern og fjorden vil bli sterkt svekket..
Tema redusert bredde på friområde Orions belte, alternativ I og II:
Bydelsutvalget mener den faste bredden kan reduseres noe, f eks
til 22 meter, og at dette gjerne kan være en gjennomsnitts bredde,
som gir mulighet for et varierende romforløp. På grunn av foreslått
regulering mot grøntbeltet er det fare for arealet vil ligge i skygge
store deler av dagen. Bydelsutvalget ber om at det blir vurdert å
regulere inn flere åpninger i de lange sammenhengende
bygningskroppene langs grønntarealet, eventuelt å innføre vinkling
av noen bygningskropper for å åpne for sol og utsikt bak den nye
bebyggelsen.
Tema Felt P4 mot vest, alternativ II:
Bydelsutvalget går imot grunneiernes ønske om et midlertidig
riggområde nordvest for jernbanen. Det er antydet en
anleggsperiode på 2 år med meget store ulemper for eksisterende
bebyggelse som grenser til det foreslåtte arealet. Bydelsutvalget
noterer at Jernbaneverket har innsigelse mot forslaget, og at Planog bygningsetaten ikke vil anbefale at riggområde legges på
nordsiden av E18.
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Tema nytt Felt C4, alternativ I, II:
Bydelsutvalget anbefaler Alternativ I som har maks høyde +25,5
og hvor undervisning er medtatt i reguleringsformålet, noe som
åpner for en rask realisering av ny skole på Filipstad.
Tema gang- sykkel/trikkebro P6, (Framnesbrua), alternativ I:
Bydelsutvalget går imot at det legges opp til trikketrasé opp forbi
Tinkern og finner det ikke akseptabelt at gang/sykkel og
trikketrasé vurderes lagt over deler av Tinkern.. Bydelsutvalget går
imot trikk i denne traseen, og vil verne om parkarealet. Kfr for
øvrig fastsatt Program for Fjordtrikken (11.02.2013), som åpner
for at Fjordtrikken avsluttes på Hjortnes, men som fortsatt har med
utredning av trikk over Tinkern, langs Frognerstranda og over
Skarpsnoparken.
Tema park/turvei, felt P3, alternativ II:
Bydelsutvalget støtter Plan- og bygningsetatens faglige vurdering
at park/turvei P3 ikke bør reduseres i bredde.
Forslag til vedtak fra A/SV:
Nytt avsnitt to:
Bydelsutvalget mener en stykkevis regulering av området er uheldig.
Bydelsutvalget ønsker en helhetlig plan hvor forslaget fra Plansmien utredes på
lik linje med de andre forslagene som har kommet inn.
Forslag til vedtak fra H:
Siste setning i nest siste avsnitt utgår.
Forslag til vedtak med endringer fra A/SV og H ble enstemmig vedtatt
VEDTAK:
Bydelsutvalget er invitert til å avgi høringsuttalelse til begrenset høring for
Områderegulering Filipstad, nordområdet.
Bydelsutvalget mener en stykkevis regulering av området er uheldig.
Bydelsutvalget ønsker en helhetlig plan hvor forslaget fra Plansmien utredes på
lik linje med de andre forslagene som har kommet inn.
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelser som følger saken til politisk
behandling, og har følgende kommentarer til de endringer som er redegjort for i
oversiktsskjema datert 01.02.2013:
Tema maks kotehøyder Felt C3 og C4, alternativ I:
Bydelsutvalget foreslår at maks høyder vurderes redusert mot
eksisterende bebyggelse i Framnes terrasse.
Ulempene for beboerne ”bak” den fremtidige bebyggelsen er for
øvrig del av området noe moderert ved foreslått nedtrapping av
høydene mot bebyggelsen nord for Nordområdet.
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Tema maks kotehøyder Felt C3 og C4, alternativ II:
Bydelsutvalget støtter Plan- og bygningsetatens vurdering at
foreslått økning av maks kotehøyder for bebyggelsen lengst syd i
området (til +27,5)er uønsket da det reduserer solbelysning i store
deler av boligområder i felt C3.
Bydelsutvalget noterer i tillegg at maks høyder i alternativ II ikke
trappes ned mot nord, og at fremtidig bebyggelse dermed vil gi
større ulempe for naboene i nord sammenlignet med alternativ I.
Tema maks kotehøyder Felt C1, alternativ II:
Bydelsutvalget går imot forslaget om høyhusbebyggelse foran sol
og utsikt på Tinkern og krever at parken som er et nødvendig
grøntareal for befolkningen i de bakenforliggende boligområdene
nord for jernbanen bevares med de kvaliteter den har i dag. Bydel
Frogner er en av de tettest bebygde områdene i Norge og det kan
ikke aksepteres å redusere verdien av et av bydelens eksisterende
grøntanlegg slik det er foreslått i planen. Den foreslåtte
bebyggelsen vil medfører betydelige konsekvenser for utsikt, solog vindforhold i Tinkern. Høyeste punktet i Tinkern er +15,5.
Dette betyr at bebyggelsen med maks høyde +34,0 vil skyggelegge
parken i en periode på flere timer midt på dagen. Tinkern vil få sol
morgen og kveld. Utsikten fra Tinkern og sammenhengen mellom
grøntområdet på Tinkern og fjorden vil bli sterkt svekket..
Tema redusert bredde på friområde Orions belte, alternativ I og II:
Bydelsutvalget mener den faste bredden kan reduseres noe, f eks
til 22 meter, og at dette gjerne kan være en gjennomsnitts bredde,
som gir mulighet for et varierende romforløp. På grunn av foreslått
regulering mot grøntbeltet er det fare for arealet vil ligge i skygge
store deler av dagen. Bydelsutvalget ber om at det blir vurdert å
regulere inn flere åpninger i de lange sammenhengende
bygningskroppene langs grønntarealet, eventuelt å innføre vinkling
av noen bygningskropper for å åpne for sol og utsikt bak den nye
bebyggelsen.
Tema Felt P4 mot vest, alternativ II:
Bydelsutvalget går imot grunneiernes ønske om et midlertidig
riggområde nordvest for jernbanen. Det er antydet en
anleggsperiode på 2 år med meget store ulemper for eksisterende
bebyggelse som grenser til det foreslåtte arealet. Bydelsutvalget
noterer at Jernbaneverket har innsigelse mot forslaget, og at Planog bygningsetaten ikke vil anbefale at riggområde legges på
nordsiden av E18.
Tema nytt Felt C4, alternativ I, II:
Bydelsutvalget anbefaler Alternativ I som har maks høyde +25,5
og hvor undervisning er medtatt i reguleringsformålet, noe som
åpner for en rask realisering av ny skole på Filipstad.
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Tema gang- sykkel/trikkebro P6, (Framnesbrua), alternativ I:
Bydelsutvalget går imot at det legges opp til trikketrasé opp forbi
Tinkern og finner det ikke akseptabelt at gang/sykkel og
trikketrasé vurderes lagt over deler av Tinkern.. Bydelsutvalget går
imot trikk i denne traseen, og vil verne om parkarealet.
Tema park/turvei, felt P3, alternativ II:
Bydelsutvalget støtter Plan- og bygningsetatens faglige vurdering
at park/turvei P3 ikke bør reduseres i bredde.

Sak 32/13
BU-sak
50/13

Sørkedalsveien 8
Invitasjon til innspill fra bydelen
Område- og prosessavklaring
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til planinitiativ for Sørkedalsveiein 8,
gnr 38, bnr 90.
Bydelsutvalget tilslutter seg Plan- og bygningsetatens foreløpige anbefaling om
påbygging i 2 etasjer, og med eksisterende fotavtrykk. Bydelsutvalget mener en
forlengelse av lamellene bør unngås, men at det er positivt med en mer åpen
utforming av 1. etasje i bebyggelsen.
Bydelsutvalget er skeptisk til kjøreadkomst fra Sørkedalsveien med henblikk på
den stadig økende trafikkbelastningen her, og mener kjøreadkomst fortsatt bør
skje fra Fridtjof Nansens vei.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Sak 33/13
BU-sak
51/13

Stranden 3, gnr 209, bnr 439
Byggesak til uttalelse
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse til søknad om rammetillatelse for
Stranden 3, gnr 209, bnr 439.
Bydelsutvalget er positiv til en økning av eksisterende serveringsareal fra 90 m2
til 138 m2.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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Orienteringssaker:
Orienteringssakene ligger på bydelens nettside :
www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/politikk som vedlegg til innkallingen.
Merk at sakspapirer MIBU er del av sakspapirer BU.

Sak 34/13
BU-sak
34/13

Sporveisgata 20, gnr 214, bnr 343
Invitasjon til innspill
Område og prosessavklaring
Saken ble tatt til etterretning

Sak 35/13
BU-sak
37/13

Dronning Mauds gate 10-11, gnr 209, bnr 34,36
Invitasjon til innspill
Område- og prosessavklaring
Saken ble tatt til etterretning

Sak 36/13
BU-sak
72/13

Fjordtrikken
Fastsatt planprogram
Følg link til planprogram:
http://www.bydelfrogner.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20frogner%20%28BFR%29/In
ternett%20%28BFR%29/Dokumenter/BUdokumenter/Hovedsykkelveinett.pdf
Saken ble tatt til etterretning

Sak 37/13
12/1006

Frogner kino, gnr 212, bnr 346, snr 2
Innspill til omregulering og bruksendring
Saken ble tatt til etterretning

Sak 38/13

Soner for beboerparkering i Bydel Ullern
Saken ble tatt til etterretning

Sak 39/13

Fra Bislet Bilutleie vedrørende beboerparkering
Saken ble tatt til etterretning

06/921

Sak 40/13
06/921

Sak 41/13
12/481

Sak 42/13
07/269

Effekt av innføring av beboerparkeringsordning på utleiebilvirksomhet i
bydelen
Saken ble tatt til etterretning
Belysning
Trygghetsskapende tiltak i Gyldenløves gate
Saken ble tatt til etterretning
Sophusgarasjen
Oppfølging av lønnetre under anleggsperioden
Saken ble tatt til etterretning
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Sak 43/13
12/283

Sak 44/13
12/361

Sak 45/13
11/1083

Disp fra forskrifter/støy+arbeidstid
Saken ble tatt til etterretning
Protest
Hegdehaugsveien 31, saksnr 201102779
Saken ble tatt til etterretning
Stemmerettsjubileet 2013
Kalender
Saken ble tatt til etterretning

Sak 46/13

Universell utforming i bygninger
Saken ble tatt til etterretning

Sak 47/13

Virksomhetenes oppgaver i forhold til å møte behovet for boligbygging
Saken ble tatt til etterretning

Sak 48/13

Befaring Byutviklingskomiteen 07.02.2013
Saken ble tatt til etterretning

12/1063

Sak 49/13

Eventuelt

Protokoll fra byrådets møte 29.01, 24.01.2013.
Saken ble tatt til etterretning

Marianne Grøtte (SV) ber om at møteplan for neste år blir lagt opp god tid i
forveien samt at man søker å unngå møte i uke 8 og 40 (vinter- og høstferie).

Møtet ble hevet kl. 18.40

Elisabet Parmeggiani (H)
nestleder

Inger Almqvist
sekretær

Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen
Møteinnkalling

Forfall:

Carl- Henrik Bastiansen H leder, Tjeran Vinje H, Ole Jacob Kjendlie A, Britt Eia
H, Hans Magnus Borge H, Mette Langfeldt Sinding H, Natasza P. Sandbu V,
Frode Ersfjord SV, Nina Stanghov Ulstein H; Kristoffer E. Andenæs F, Rudolph
Brynn A.
Christian Emil Haugen F, Anne Lene Svingen A,

Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Saksbeh.:
Telefon:

Helse- unge- sosial og kultur HUSK
Sommerrogaten 1, 5. etg.
Tirsdag 19. februar kl. 18.00
Anne-Ma Moe-Christensen
23 42 49 09 el 95 23 54 63

Tilstede:

Åpen halvtime:
Saksliste:
Sak 19/13

Godkjenning av innkalling, referat og dagsorden.
Godkjent

Sak 18/13
Total Catering og Event, Riddervolds gate 10 – serverings- og skjenkebevilling
BU sak 33/13 (utsatt fra møte i januar)
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at gis serverings- og skjenkebevilling ved Total
Catering og Event AS.
Eiendommen, Riddervolds gate 10 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Tiltrådt mot 2 stemmer (1 A, 1 SV)
Sak 20/13
Kiwi 356 Parkveien, Parkveien 8 – eierskifte
BU sak 52/13
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra NG Kiwi Oslo Akershus AS om
salgsbevilling ved Kiwi 356 Parkveien, Parkveien 8 innvilges.
Enstemmig tiltrådt.
Sak 21/13
Kiwi 373 Solli Plass, Solligata 1 – eierskifte
BU sak 53/13
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra NG Kiwi Oslo Akershus AS om
salgsbevilling ved Kiwi 373 Solli Plass, Solligata 1 innvilges.
Enstemmig tiltrådt.
Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02 180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
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Sak 22/13
Kiwi 381 Sorgenfrigata, Sorgenfrigata 11 – eierskifte
BU sak 54/13
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra NG Kiwi Oslo Akershus AS om
salgsbevilling ved Kiwi 381 Sorgenfrigata, Sorgenfrigata 11 innvilges.
Enstemmig tiltrådt.
Sak 23/13
Kiwi 417 Hegdehaugsveien, Hegdehaugsveien 31 – eierskifte
BU sak 55/13
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra NG Kiwi Oslo Akershus AS om
salgsbevilling ved Kiwi 417 Hegdehaugsveien, Hegdehaugsveien 31 innvilges.
Enstemmig tiltrådt.
Sak 24/13
Kiwi 316 Frognerveien, Frognerveien 54 – eierskifte
BU sak 56/13
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra NG Kiwi Oslo Akershus AS om
salgsbevilling ved Kiwi 316 Frognerveien, Frognerveien 54 innvilges.
Enstemmig tiltrådt.
Sak 25/13
Kiwi 585 Niels Juels gate, Frognerveien 9B – eierskifte
BU sak 57/13
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra NG Kiwi Oslo Akershus AS om
salgsbevilling ved Kiwi 585 Niels Juels gate, Frognerveien 9B innvilges.
Enstemmig tiltrådt.
Sak 26/13
Noodles & Soup, Pilestredet 63 – bevilling ved eierskifte
BU sak 58/13
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Noodles & Soup AS gis serverings- og
skjenkebevilling ved Noodles Y Soup, Pilestredet 63.
Eiendommen, Pilestredet 63 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Enstemmig tiltrådt.
Sak 27/13
The Broker, Bogstadveien 25 – ny bevilling
BU sak 59/13
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at The Finest Cut AS gis serverings- og
skjenkebevilling ved The Broker, Bogstadveien 25.
Eiendommen, Bogstadveien 25 ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Enstemmig tiltrådt.
Sak 28/13
Nordea M17 kantine, Middelthuns gate 17 – utvidelse av areal inne
BU sak 60/13
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Coor Service Management AS gis serverings- og
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skjenkebevilling for utvidet areal inne ved Nordea M17 Kantine, Middelthuns gate
17.
Eiendommen, Middelthuns gate 17 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Enstemmig tiltrådt.
Sak 29/13
Billabong café, Bogstadveien 53A – eierskifte
BU sak 61/13
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Chacha AS gis serverings- og skjenkebevilling
ved Billabong Cafe, Bogstadveien 53 A.
Eiendommen, Bogstadveien 53 A ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Enstemmig tiltrådt.
Sak 30/13
Olivia Aker Brygge, Stranden 3 – utvidelse av areal inne og ute
BU sak 62/13
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Olivia AS gis serverings- og skjenkebevilling for
utvidet areal ved Olivia Aker Brygge, Stranden 3.
Eiendommen, Stranden 3 ligger i indre del av sentrum. Åpningstider reguleres av
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Enstemmig tiltrådt.
Sak 31/13
Mabou, Hegdehaugsveien 28 – eierskifte
BU sak 63/13
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Solari AS gis serverings- og skjenkebevilling ved
Mabou, Hegdehaugsveien 28.
Eiendommen, Hegdehaugsveien 28 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Enstemmig tiltrådt.
Sak 32/13
Bergshaven Bakeri, Tjuvholmen allé 15-17 – uteservering
BU sak 64/13
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Bergshaven AS gis serverings- og
skjenkebevilling for uteservering ved Bergshaven Bakeri, Tjuvholmen allé 15-17.
Eiendommen, Tjuvholmen allé 15-17 ligger i et boligområde. Åpningstider
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Enstemmig tiltrådt med følgende tilføyelse:
Det forutsettes at regler for universell utforming av uteområder og for ivaretakelse
av fri ferdsel overholdes.
Sak 33/13
Plah Restaurant & Bar, Hegdehaugsveien 22 – utvidelse inne
BU sak 65/13
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Plah AS gis serverings- og skjenkebevilling ved
Plah Restaurant & Bar, Hegdehaugsveien 22.
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Eiendommen, Hegdhaugsveien 22 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Enstemmig tiltrådt.
Sak 34/13
The Edge, Lille Stranden 9 – utvidelse av areal ute
BU sak 66/13
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at The Edge AS gis serverings- og skjenkebevilling
ved The Edge, Lille Stranden 9.
Eiendommen, Lille Stranden 9 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Enstemmig tiltrådt med følgende tilføyelse:
Det forutsettes at regler for universell utforming av uteområder og for ivaretakelse
av fri ferdsel overholdes.

Sak 38/13

Kunstnernes hus bar & Restaurant, Wergelandsveien 17 – eierskifte.
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Stiftelsen Kunstnernes Hus gis serverings- og
skjenkebevilling ved Kunstnernes Hus Bar & Restaurant, Wergelandsveien 17.
Eiendommen, Wergelandsveien 17 ligger i indre sentrum. Åpningstider reguleres
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Enstemmig tiltrådt.

Sak 39/13

Village Tandoori, Bygdøy Allé 65 – eierskifte.
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Sherry Brandy AS gis serverings- og
skjenkebevilling ved Village Tandoori, Bygdøy allé 65.
Eiendommen, Bygdøy allé 65 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Enstemmig tiltrådt.

Orienteringssaker:
Sak 35/13
Brukervalg praktisk bistand
BU sak 69/13
Tatt til orientering.
Sak 36/13
Brukervalg hjemmesykepleie
BU sak 70/13
Tatt til orientering.
Sak 37/13
Tilsynsrapport ved Majorstutunet bo- og behandlingssenter 04.12.12 – Svar
BU sak 71/13 fra Sykehjemsetaten
Tatt til orientering.

Eventuelt:
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1. Forslag fra Hans M. Borge H: Etterspør faglige temaer i komitemøtene. Forslag til temaer
drøftes i neste møte.
2. Spørsmål fra O.J. Kjendlie A: kan komitemøtene fremskyndes til kl.17:00? Spørsmålet
drøftes i neste møte.
3. Oppfordring fra Rudolph Brynn A: Eventuelle spørsmål eller problemstillinger man ønsker
tatt opp i Brukerutvalg NAV, kan medles til ham. Komiteen ber om en redegjørelse for
brukerrådets mandat og sammensetning i neste møte.

Carl-Henrik Bastiansen
leder

Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen
Møtereferat

Bjarne Ødegaard (H), Elisabet Parmeggiani (H), Britt Eia (H), Natasza P Sandbu
(V), Egil Heinert (A),
Observatører: Hans Høegh Henrichsen (F), Erna Kahlbom (SV)
Christoffer Torris Olsen (V)
Forfall:
Wenche Ørstavik, Olaf Varslot, Heidi Damengen
Fra adm:
Møtegruppe: Arbeidsutvalget
Sommerrogt. 1
Møtested:
Tirsdag 12. februar 2013 kl. 16.30
Møtetid:
W. Ø.
Referent.:
Telefon:
Neste møte: 5. mars 2013
Tilstede:

Åpen halvtime:

Saker til behandling på delegert myndighet:
SAK 37/13

Dronning Mauds gate 10-11, gnr 209, bnr 34
Invitasjon til innspill
Område- og prosessavklaring

SAKER TIL BU (Komité er markert):
MIBU / BU

MIBU / BU

MIBU / BU
MIBU / BU

MIBU / BU
HUSK / BU
HUSK / BU
HUSK / BU
HUSK / BU

Sykkelrute for E18 Drammensveien, parsell Munkedamsveien –
Rådhusplassen
Kunngjøring om offentlig ettersyn 14.01.2013 – 25.02.2013
Forslag til detaljregulering
Essendrops gate 7-9
Invitasjon til innspill
Område- og prosessavklaring
Filipstad
Begrenset høring Nordområdet – områderegulering
Sørkedalsveien 8
Invitasjon til innspill fra bydelen
Område- og prosessavklaring
Stranden 3, gnr 209, bnr 439
Byggesak til uttalelse
Total Catering og Event, Riddervolds gate 10 – serverings- og
skjenkebevilling (utsatt fra møte i januar)
Kiwi 356 Parkveien, Parkveien 8 – eierskifte
Kiwi 373 Solli Plass, Solligata 1 – eierskifte
Kiwi 381 Sorgenfrigata, Sorgenfrigata 11 – eierskifte
Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02 180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702
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HUSK / BU
HUSK / BU
HUSK / BU
HUSK / BU
HUSK / BU
HUSK / BU
HUSK / BU
HUSK / BU
HUSK / BU
BU
BU
O-SAK / HUSK
& BU
O-SAK /
HUSK & BU
O-SAK / HUSK
& BU

Kiwi 417 Hegdehaugsveien, Hegdehaugsveien 31 – eierskifte
Kiwi 316 Frognerveien, Frognerveien 54 – eierskifte
Kiwi 585 Niels Juels gate, Frognerveien 9B – eierskifte
Noodles & Soup, Pilestredet 63 – bevilling ved eierskifte
The Broker, Bogstadveien 25 – ny bevilling
Nordea M17 kantine, Middelthuns gate 17 – utvidelse av areal inne
Billabong café, Bogstadveien 53A – eierskifte
Olivia Aker Brygge, Stranden 3 – utvidelse av areal inne og ute
Mabou, Hegdehaugsveien 28 – eierskifte
Kommunerevisjonen ang regnskap 2012
Årsmelding og årsstatistikk 2012. Risikoanalyseoppsett og styringsparametre
Brukervalg praktisk bistand –
Brukervalg hjemmesykepleie –
Tilsynsrapport ved Majorstutunet bo- og behandlingssenter 04.12.12 – Svar
fra Sykehjemsetaten

SAKER TIL INFO/DRØFTING:
- Kommunerevisjonens undersøkelse om bydelsutvalgenes tilsynsansvar: BU-leder
+ nestleder legger fram et forslag til AU 12.02.2013 – BU-leder og nestleder sender
rundt til AUs medlemmer før 15. februar.
- Frivillighetsmidler og bydelspris
- Skolebehovsplan – høring kommer 7.3. Frist 8.4
- Hjelmsgt brukes til småbarnsplasser
- Sikre nok boliger – Byrådslederens brev
- V ønsker flere vara pr medlem i BUs komiteer: MIBU og HUSK – Tas på AU i
mars
- Driftstyre på skolene: Prioritet eller personlig vara: Pr mail.
- Bydelsrusken til neste BU undersøkes
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Frogner bydelsutvalg
Postboks 2400 Solli
0201 Oslo

PROTOKOLL
FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 12. FEBRUAR 2013
Sommerrogt. 1,
Til stede:

Høyre:

Bjarne Ødegaard
Elisabet Parmeggiani
Britt Eia

Arbeiderpartiet

Egil Heinert

Venstre
Forfall: Christoffer Torris Olsen (V)
Fra administrasjonen:

Møtet ble ledet av:

Bydelsdirektør
Avd. direktør
Avd. direktør
Bydelsarkitekt

Natasza P Sandbu

Wenche Ørstavik
Olaf Varslot
Heidi Damengen
Inger Almqvist

Bjarne Ødegaard (H)

Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.

INHABILITET: Ingen meldte.
SAK 37/13

DRONNING MAUDS GATE 10-11, GNR 209, BNR 34
INVITASJON TIL INNSPILL
OMRÅDE- OG PROSESSAVKLARING

Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til planinitiativ for Dronning
Mauds gate 10-11, gnr 209, bnr 34, 36.
Bydelsutvalget stiller seg skeptisk til foreliggende planinitiativ
vedrørende detaljregulering for den bevaringsverdige bebyggelsen, og
kan konstatere at forslaget går langt utover gjeldende regulering både når
det gjelder utnyttelse og etasjetall.
Bydelsutvalget støtter Byantikvarens uttalelse vedrørende bevaring, viste
skisser for påbygging samt istandsetting og mener forslaget må søkes
tilpasset Byantikvarens føringer.
Forslag fra H om å fjerne siste avsnitt:
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til planinitiativ for Dronning
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Mauds gate 10-11, gnr 209, bnr 34, 36.
Bydelsutvalget stiller seg skeptisk til foreliggende planinitiativ
vedrørende detaljregulering for den bevaringsverdige bebyggelsen, og
kan konstatere at forslaget går langt utover gjeldende regulering både når
det gjelder utnyttelse og etasjetall.
Administrasjonens forslag falt mot 1 stemme (1V)
Forslag fra H om å fjerne siste avsnitt ble vedtatt med 4 stemmer for
(3H, 1A) og 1 stemme mot (1V).

Etter dette er BUs vedtak følgende:
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til planinitiativ for Dronning
Mauds gate 10-11, gnr 209, bnr 34, 36.
Bydelsutvalget stiller seg skeptisk til foreliggende planinitiativ
vedrørende detaljregulering for den bevaringsverdige bebyggelsen, og
kan konstatere at forslaget går langt utover gjeldende regulering både når
det gjelder utnyttelse og etasjetall.

Protokollen godkjent.
Oslo, 13. februar 2013

Bjarne Ødegaard (H)
Bydelsutvalgets leder

Oslo kommune
Bydel Frogner
Seniorrådet

Møtereferat

Hans Høegh Henrichsen, leder
Turi Wang Ljungqvist, nestleder
Pål Nordenborg
Knut Erik Jørgensen
Kjell Jon Karlsen
For øvrig møtte: Elenor W. Holter
Ellen Irene Måsøval
Jarle Martin Wahl
Forfall:
Rannveig Dahl
Astrid Hilde
Seniorrådet
Møtegruppe:
Frognersalen, Sommerrogaten 1 i 5. etasje
Møtested:
Tirsdag 19. februar 2013 kl 10:00
Møtetid:
Heidi Sagmo
Referent.:
23 42 49 11
Telefon:
11. mars 2013 OBS! Endret tidspunkt til mandag
Neste møte:

Tilstede:

Sak 8/13

Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte
Godkjent

Bydelsdirektør møtte det første kvarteret av møtet og orienterte om at det er 1620
brukere av hjemmetjenester i bydelen, og at det blir gitt 18 000 timer
hjemmetjenester fra det kommunale og det private hver måned.
For å sørge for god faktakunnskap, oppfordret bydelsdirektøren til å lese
årsmeldingen og årsstatistikken til bydelen. Det finner man ved å besøke følgende
internettside: www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/politikk
(BU-sak 68/13 Årsmelding og årsstatistikk 2012 ligger under sakspapirene til
bydelsutvalgets møte 26. februar 2013)
Videre pekte bydelsdirektøren på Seniorrådets viktige oppgaver i forhold til saker
som i spesiell grad angår eldrebefolkningen, og herunder også gjerne trekke frem
de mange lyse sider ved eldreomsorgsarbeidet som ikke minst er knyttet til de
mange dyktige og engasjerte medarbeidere i alle ledd.
Elenor W. Holter anbefalte boken ”Adjø Felicia”.
Frogner seniorråd
Besøksadresse:
Slemdalsveien 3b

Seniorrådets leder
Hans Høegh Henrichsen
Telefon 22 46 84 66
Mobil 41 41 37 70
E-post: ipdas@online.no

Postadresse bydelsadm.
Postboks 2400 Solli
Bankkonto: 6004.06.02081
0201 Oslo
Org. nr. 874 778 702
Telefon 23 42 49 11
E-post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
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Sak 9/13

Frivillighetsmidler
Leder orienterte om at det også i år vil være en mulighet for å søke om
frivillighetsmidler.

Sak 10/13

Frogner stadion
Leder orienterte om fremdriften i arbeidet med Frogner stadion så langt, herunder
Byutviklingskomitéens enstemmige vedtak om oppstart av prosjekteringen av
«Sonja Hennies Ishall» og en flerbrukshall.

Sak 11/13

Fafo-frokost 26. februar – konferanse om aldersdiskriminering
Leder anbefalte medlemmene å melde seg på til dette arrangement.
Kjell Jon Karlsen orienterte om frokostseminaret 13.2.2013 som Senter for
Seniorpolitikk hadde invitert til, med tema: ”hvordan skal vi lykkes med å få
arbeidslivets seniorer til å jobbe lenger?”.

Sak 12/13

Statens Seniorråd - Konferanse 24. april om Aldersdiskriminering
Medlemmene ble anbefalt å melde seg på til denne konferansen.

Sak 13/13

Tilsynsrapport ved Majorstutunet bo- og behandlingssenter 04.12.12 – Svar
fra Sykehjemsetaten
Leder for tilsynsutvalg 1, Elenor W. Holter, orienterte om rapporten, som ellers ble
tatt til orientering.

Eventuelt
Elenor W. Holter informerte om at Oslo idrettskrets arrangerer turgåing for
personer 60+, tirsdager og torsdager kl 10:30. Oppmøte på parkeringsplassen ved
Frognerbadet.

MØTET I MARS ER FLYTTET TIL MANDAG 11. MARS KL. 10:00

Møtet hevet kl. 12:00

Hans Høegh Henrichsen
leder

Heidi Sagmo
sekretær

Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen
Møtereferat

Tilstede:

Rudolph Brynn (A), Elisabeth Holm Oraug (H), Oddvar Skogsletten (NHF),
Erika Birke (FFO)

Trond Tvedt (FND), Ellinor Bergrud (NBF) Bjørn Hansen (NHF), Berit
Schjefstad (FFO), Unni Brodin FFO
Møtegruppe: Råd for funksjonshemmede
Møtested: Frognersalen, Sommerrogaten, 5. etasje
18. februar 2013 kl. 16:00
Møtetid:
Referent.: Heidi Sagmo
Observatør:

Forfall:

Åpen halvtime.
Ingen fremmøtte

6/13

Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden
Godkjent med følgende bemerkninger:
I rådsmøte 23. januar ble det tatt opp en sak vedrørende defekt trygghetsalarm på
sykehjem, samt en sak vedrørende strøing i bygatene, som ikke fremkom av referatet.

7/13

Aktuelle saker fra BU-kartet

BU-sak 47/13 Sykkelrute for E18 Drammensveien, parsell Munkedamsveien –
Rådhusplassen. Kunngjøring om offentlig ettersyn 14.01.2013 – 25.02.2013. Forslag til
detaljregulering
Rådet støtter administrasjonens forslag, men vi vil føye til følgende:
“Dette særlig med hensyn til fremkommelighet for bevegelseshemmede, synshemmede og
andre”.
BU-sak 49/13 Filipstad. Begrenset høring Nordområdet – områderegulering
Rådet viser til egne tidligere uttalelser i saken. Rådet støtter forslag til vedtak, men ber om
at tilgjengelighet vektlegges.
BU-sak 51/13 Stranden 3, gnr 209, bnr 439. Byggesak til uttalelse
Rådet ber om at følgende blir tilføyet administrasjonens forslag til vedtak:
”Det forutsettes at regler for universell utforming av uteområder og for ivaretakelse av fri
ferdsel overholdes”.
BU-sak 66/13 The Edge, Lille Stranden 9 – utvidelse av areal
Rådet ber om at følgende blir tilføyet administrasjonens forslag til vedtak:

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Drammensveien

Postadresse:
Telefon: 23 42 50 00
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702
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”Det forutsettes at regler for universell utforming av uteområder og for ivaretakelse av fri
ferdsel overholdes”.
BU-sak 68/13 Årsmelding og årsstatistikk 2012
Rådet tar til orientering at de har hatt 10 møter i 2012 med 45 saker til sammen

8/13

Referat fra relevante møter som medlemmene har deltatt på
Rudolph Brynn orienterte om høringsmøte i FAD vedrørende forskrift om universell
utforming av IKT.

Rudolph Brynn orienterte om brukerutvalg i NAV. Det er oppnevnt ny leder som er
Rudolph Brynn.
Nav fikk for øvrig godt omdømme etter en brukerundersøkelse som er blitt gjort.

9/13

Saker fra det sentrale Rådet for funksjonshemmede
Konkurranseutsetting av enkeltpersoner
Rådet tok utgangspunkt i et utspill datert 17. februar 2013 fra Ivar Johansen angående
konkurranseutsetting av enkeltpersoner i Oslo kommune. Rådet støtter argumentene om
forholdet mellom konkurranseutsetting og individets personlige interesser og vil
samarbeide med det sentrale rådet i videre behandling av denne saken. Rådet ønsker også
en dialog med bydelsadministrasjonen om hvordan denne ordningen praktiseres i bydelen.
Storbykonferanse
Mange interessante tema vil bli tatt opp og konferansen vil finne sted i Oslo 6.-7. mai. Det
vil komme videre orientering.

NESTE MØTE I RÅDET BLIR MANDAG 11. MARS KL.16:00.

Rudolph Brynn
Leder

Oslo kommune
Bydel Frogner
Møtereferat

Medlemmer og varamedlemmer av AMU
Til:
Møtegruppe: AMU
Frognersalen, Sommerrogt. 1, 5 etg.
Møtested:
Tirsdag 19. februar 2013 kl 14.00
Møtetid:
Til stede fra Rosebelle Gerardo (NSF), Terje Wollmann (Fagforbundet), Vigdis Hovde
arbeidstaker: (Fagforbundet), Andreas Reinshol (HVO), Hilde Jahnsen (FO).
Til stede fra Wenche Ørstavik, Anne-Ma Moe-Christensen, Olaf Varslot, Turid Hagen og
arbeidsgiver: Heidi Sagmo
Caroline Dyrnes
BHT:
Forfall:
Observatør:
23 42 49 11
Telefon:
Neste møte: 12. mars 2013

Sak 4/13

Referat fra AMUs møte tirsdag 22. januar 201
Godkjent

Sak 2/13

Omgjøring av stillingshjemmel i innsatsteamet
- Utsettes

Sak 5/13

Organisering av hjemmetjenestene i Solli og Bygdøy / Gimle i 2013
Forslag om utsettelse fra Fagforbundet til neste møte:
Enstemmig utsatt

Sak 6/13

HMS
Systemet med dokumentene som foreligger i det nye HMS-systemet ble enstemmig
godkjent.
Enkelte dokumenter som fortsatt skal utarbeides, blir satt opp som sak i AMU når
det foreligger.
Eventuelt
- Avklaring om hvorvidt utvalgets leder skal være fra arbeidsgiver- eller
arbeidstakersiden til neste møte.

Anne-Ma Moe-Christensen
avdelingsdirektør

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02 180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702

Oslo kommune
Bydel Frogner
Møtereferat

Medlemmer og varamedlemmer av MBU
Til:
Møtegruppe: MBU
Frognersalen, Sommerrogt. 1, 5 etg.
Møtested:
Tirsdag 19. februar 2013 kl 14.00
Møtetid:
Til stede fra Rosebelle Gerardo (NSF), Terje Wollmann (Fagforbundet), Vigdis Hovde
arbeidstaker: (Fagforbundet), Hilde Jahnsen (FO).
Til stede fra Wenche Ørstavik, Anne-Ma Moe-Christensen, Turid Hagen og Heidi Sagmo
arbeidsgiver:
Forfall:
Observatør:
23 42 49 11
Telefon:
Neste møte: 12. mars 2013

Sak 3/13

Referat fra MBUs møte tirsdag 22. januar
Godkjent

Sak 2/13

Omgjøring av stillingshjemmel i innsatsteamet
- Utsettes

Sak 4/13

Organisering av hjemmetjenestene i Solli og Bygdøy / Gimle i 2013
Forslag om utsettelse fra Fagforbundet til neste møte:
Enstemmig utsatt

Wenche Ørstavik
bydelsdirektør

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02 180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702

Oslo kommune
Bydel Frogner

Vedlegg 1

ÅRSBERETNING

FOR

2012

BYDEL FROGNER

Årsberetning for Bydel Frogner 2012

INNHOLDSFORTEGNELSE
1

INNLEDNING................................................................................................................................................. 3

2

SITUASJONSBESKRIVELSE...................................................................................................................... 3

2.1
2.2
2.3

ORGANISASJON/BEMANNING ................................................................................................................... 4
BEFOLKNINGSGRUNNLAG ........................................................................................................................ 5
OMFANG AV POLITISKE ORGANERS VIRKSOMHET............................................................................. 5

3

MÅL OG RESULTATER .............................................................................................................................. 6

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.7

Bydelens totale ressursinnsats – driftsregnskapet........................................................................................ 6
Bydelens investeringer ................................................................................................................................. 7
Noter i driftsregnskapet................................................................................................................................ 8
FUNKSJONSOMRÅDE 1: HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ.................................................................... 15
Ansvarsområde........................................................................................................................................... 15
Hovedmål ................................................................................................................................................... 16
Situasjonsbeskrivelse.................................................................................................................................. 17
Hovedoversikt økonomi i FO1- netto driftsutgifter .................................................................................... 32
Måltall for tjenesteproduksjon ................................................................................................................... 33
FUNKSJONSOMRÅDE 2 A: BARNEHAGER ............................................................................................. 34
Ansvarsområde........................................................................................................................................... 34
Hovedmål ................................................................................................................................................... 34
Situasjonsbeskrivelse.................................................................................................................................. 35
Hovedoversikt økonomi FO2A – netto driftsutgifter .................................................................................. 40
Mål- og nøkkeltall for tjenesteproduksjon.................................................................................................. 40
FUNKSJONSOMRÅDE 2 B: OPPVEKST ..................................................................................................... 41
Ansvarsområde........................................................................................................................................... 41
Hovedmål ................................................................................................................................................... 42
Situasjonsbeskrivelse.................................................................................................................................. 43
Hovedoversikt økonomi FO2B – netto driftsutgifter .................................................................................. 57
Måltall for tjenesteproduksjon ................................................................................................................... 57
FUNKSJONSOMRÅDE 3: PLEIE OG OMSORG......................................................................................... 58
Ansvarsområde........................................................................................................................................... 58
Hovedmål ................................................................................................................................................... 58
Situasjonsbeskrivelse.................................................................................................................................. 58
Hovedoversikt økonomi FO3 – netto driftsutgifter..................................................................................... 63
Måltall for tjenesteproduksjon ................................................................................................................... 63
FUNKSJONSOMRÅDE 4: ØKONOMISK SOSIALHJELP OG KVALIFISERINGSPROGRAM .......................... 64
Ansvarsområde........................................................................................................................................... 64
Hovedmål ................................................................................................................................................... 65
Situasjonsbeskrivelse.................................................................................................................................. 65
Hovedoversikt økonomi – netto driftsutgifter ............................................................................................. 65
Økonomisk og sosial trygghet .................................................................................................................... 66
GJENNOMFØRTE OMSTILLINGS- OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK, SAMT STØRRE PROSJEKTER66

4

SÆRSKILT RAPPORTERING .................................................................................................................. 71

4.1
TILTAK FOR Å FORBEDRE SERVICE OVERFOR BRUKERNE ............................................................. 71
4.2
SAKSBEHANDLINGSTID ........................................................................................................................... 71
4.3
TILGJENGELIGHET FOR MENNESKER MED FUNKSJONSHEMMING............................................... 71
4.4
TILTAK FOR OSLO KOMMUNES FOLKEHELSEPLAN .......................................................................... 72
4.5
LIKESTILLING OG MANGFOLD................................................................................................................ 73
4.6
RAPPORTERING INNEN HR-OMRÅDET OG HELSE- MILJØ OG SIKKERHET (HMS)....................... 75
4.6.1
Medarbeiderundersøkelsen ........................................................................................................................ 75
Bydel Frogner hadde 6,9 prosent lavere svarprosent enn hovedmålet for Oslo kommune som var 80 prosent.
Ellers viser resultatene at vi ligger innenfor gjennomsnittet for Oslo kommune. .................................................... 76
4.6.2
HMS............................................................................................................................................................ 76

2

Årsberetning for Bydel Frogner 2012
4.6.3
4.6.4
4.7
4.8
4.8.1
4.8.2
4.8.3
4.8.4
4.9
4.10
4.11
4.12

IA-avtalen................................................................................................................................................... 77
Arbeidstid ................................................................................................................................................... 77
INFORMASJONSSIKKERHET .................................................................................................................... 78
ANSKAFFELSER .......................................................................................................................................... 78
Kontrollsystemer ........................................................................................................................................ 79
Oppfølgingstiltak........................................................................................................................................ 79
Kostnadseffektivitet .................................................................................................................................... 80
Rutiner........................................................................................................................................................ 80
RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL............................................................................................... 80
FORVALTNING AV KUNSTVERK I OSLO KOMMUNES VIRKSOMHETER ....................................... 80
REKRUTTERING AV LÆRLINGER ........................................................................................................... 81
GJELDSOFFERASSISTANSE ...................................................................................................................... 81

5

OPPFØLGING AV VERBALVEDTAK OG FLERTALLSMERKNADER .......................................... 81

5.1
UTKVITTERING AV BYSTYRETS VERBALVEDTAK OG MERKNADER ........................................... 81
5.1.1
FLERTALLSMERKNADER VEDRØRENDE ÅRSBERETNING 2011 ...................................................... 81
5.1.2
FLERTALLSMERKNADER VEDRØRENDE BUDSJETT 2012................................................................ 84
5.1.3
VERBALVEDTAK BUDSJETT 2012.......................................................................................................... 86
5.1.4
VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE SOM FORTSATT GJELDER.......................................................... 87
5.1.5
VERBALVEDTAK BUDSJETT 2011.......................................................................................................... 88
5.2
MERKNADER FRA KOMMUNEREVISJONEN OG KONTROLLUTVALGET....................................... 88
5.3
ANDRE SPØRSMÅL FRA BYRÅDET/BYSTYRET ................................................................................... 89

1 INNLEDNING
Årsmeldingen er strukturert slik det fremgår av innholdsfortegnelsen over. Unummererte
spørsmål fra fellesskrivet er besvart under de enkelte funksjonsområder

2 SITUASJONSBESKRIVELSE
Bydel Frogner gikk inn i 2012 med et mindreforbruk på 11,8 millioner kroner, og går ut av året
med et mindreforbruk på 5,8 millioner.
Det har vært et stort merforbruk på barnevernet i 2012. FO 2B viser et merforbruk på 20,9 mill.
FO 2A har et tilsvarende mindreforbruk. FO 3 har gått ut av året med et bedre resultat enn i 2011.
Merforbruket er redusert fra 19,5 mill til 12,4. Det er hjemmetjenesten og TT-ordningen som har
merforbruk.
Resultatet fra 2011 er lagt inn på FO 1 og utgjør stort sett hele mindreforbruket på 12,9 mill. FO 4
har også et pluss på 5,4 mill.
Alle resultater er korrigert for overførte øremerkede midler som beløper seg til 6,3 mill.
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2.1

ORGANISASJON/BEMANNING

Ansatte
Årsverk

01.01.2012 31.12.2012
822
1114*
678
802,75*

Endring
292*
124,75*

*Tall for 31.12.2012 er tatt ut ifra det nye HR systemet etter gitte ”oppskrift”. Tallet ansees å
inneholde vesentlige feil og gir ikke et korrekt bilde av det reelle tall på ansatte og årsverk.
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2.2

BEFOLKNINGSGRUNNLAG

Befolknings
-utvikling
0-2 år
3-5 år
6-9 år
10-17 år
Sum 0-17 år
18-24 år
25-66 år
67-79 år
80-89 år
90 år +
Sum 67 år +
Sum bydel
Herav
innvandrere

01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012
1 657
1 741
1 804
1 724
1 008
1 028
1 052
1 076
968
1 005
1 040
1 094
1 771
1 768
1 772
1 887
5 401
5 542
5 668
5 781
5 236
5 508
5 911
6 160
32 913
33 743
33 771
34 579
3 403
3 484
3 690
3 930
1 673
1 627
1 574
1 579
519
492
506
502
5 603
5 770
6011
49 056
50 396
51 120
52 531
4 168

4 422

4 598

Andel av
Andel av
bef. i Oslo bef. I Oslo
pr.
pr.
01.01.2011 01.01.2012
6,45 %
6,16 %
4,66 %
4,62 %
4,20 %
4,25 %
3,98 %
4,19 %
4,73 %
4,74 %
10,76 %
7,61 %
8,49 %
9,30 %
9,79 %
9,94 %
8,62 %
8,82 %
10,83 %
10,50 %
9,52 %
9,66 %
8,53 %
8,57 %

5 006

3,76 %

3,92 %

*) Innvandrere er definert som personer med bakgrunn fra land utenom vestlige land iht. SSB’s definisjon.

2.3

OMFANG AV POLITISKE ORGANERS VIRKSOMHET

OMFANG AV POLITISKE ORGANISERT VIRKSOMHET
2011
2012
Møter
Saker
Møter
Saker
POLITISKE UTVALG
Bydelsutvalg
10
357
12*
376
Unummerert
Unummerert
Arbeidsutvalg
11
11
Lokal klagenemnd
0
0
Miljø- og
byutviklingskomiteen
Komité for helse, unge,
sosial og kultur
BRUKERUTVALG
Seniorrådet
Råd for funksjonshemmede
Tilsynsutvalg alders- og
sykehjem
Tilsynsutvalg for
hjemmetjenesten
NAV brukerutvalg
Ungdomsrådet

9

148

11

164

9

117

10

313

11
9

77
42

11
10

92
45

12

16

1

4

4
11

Unummerert
85

4
11

Unummerert
89

* Hvorav 1 e-postmøte.
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3 MÅL OG RESULTATER
3.1.1 Bydelens totale ressursinnsats – driftsregnskapet
DRIFTSREGNSKAPET
Tabell 0.1 Brutto driftsutgifter i 1000 kr.

Brutto driftsutgifter
Funksjonsområde 1
Funksjonsområde 2A
Funksjonsområde 2B
Funksjonsområde 3
Sum brutte utgifter,
drift
Funk.omr. 4, sosialhjelp
Sum brutto utgift +
sosialhjelp

Regnskap
2011
163 733
317 837
72 791
763 967

Oppr.
Budsjett
2012
141 295
334 066
69 703
749 770

Regulert
Avvik
budsjett
Regnskap reg.bud/regn
2012
2012
-skap 2012
166 038
160 335
5 703
347 984
334 060
13 924
73 114
98 512
-25 398
761 055
786 651
-25 596

1 318 328

1 294 834

1 348 191

1 379 558

-31 367

57 157

76 803

77 076

71 482

5 594

1 375 486

1 371 637

1 425 267

1 451 040

-25 773

Tabell 0.1 B Netto driftsutgifter i 1000 kr.

Netto driftsutgifter
Funksjonsområde 1
Funksjonsområde 2A
Funksjonsområde 2B
Funksjonsområde 3
Sum netto utgifter,
drift
Funk.omr. 4, sosialhjelp
Sum netto utgift +
sosialhjelp

Regnskap
2011
112 099
272 130
64 144
541 175

Oppr.
Budsjett
2012
103 846
288 936
66 499
540 084

Regulert
Avvik
budsjett
Regnskap reg.bud/regn
2012
2012
-skap 2012
128 537
111 343
17 194
313 639
291 667
21 972
70 284
90 442
-20 157
541 732
554 033
-12 301

989 548

999 365

1 054 192

1 047 485

6 708

52 148

71 953

71 984

66 623

5 361

1 041 697

1 071 318

1 126 177

1 114 108

12 069

Bydelens vurderinger:
Bydelen har levert et driftsregnskap i god balanse.
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3.1.2 Bydelens investeringer
Investeringsregnskap på prosjektnivå
Investeringsprosjekter for kap. 271
Invetar og utstyr barnehager
271
I
II
III

Prosjektnavn

Invetar og utstyr
barnehager

Prosjektnummer

105071

Arts
-gr.

200

IV

V

Bystyrevedtatt
ferdig
(kv/år)

Faktisk/
forvente
t ferdig
(kv/år)

Kontinuerli
g

VI

VII
VIII
IX
Reguler
t
budsjett
2012
Dok
(inkl.
3
y.dispAvvik
201
fra
Regnsk (VII2
2010-11) . 2012
Viii)

Følger
utbygg.
01/13

Sum kap. 271

Investeringsregnskap på prosjektnivå
Investeringsprosjekter for kap. 005
Trapp ved Sjølyst
005
I
II
III

Prosjektnavn

Trapp ved Sjølyst

Sum kap. 005

Prosjektnummer

110025

Arts
-gr.

200

IV

V

Bystyrevedtatt
ferdig
(kv/år)

Faktisk/
forvente
t ferdig
(kv/år)

Kontinuerli
g

01/13

X

Kommentarer/årsa
k til avvik

3 588

Følger utbygging av
802 2 786 nye barnehager

3 588

802 2 786

VI

VII
VIII
IX
X
Reguler
t
budsjett
2012
Dok
(inkl.
3
y.dispAvvik
201
fra
Regnsk (VII- Kommentarer/årsa
2
2010-11) . 2012
Viii)
k til avvik

240

0

240 Under anskaffelse

240

0

240
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3.1.3 Noter i driftsregnskapet

Noter til Regnskapet for 2012- Bydel Frogner
Vi viser til vedlegg til rundskriv 29/2012” Avslutning av kommuneregnskapet 2012”. Notene til
regnskapet følger nedenfor, og de er strukturert i samsvar med oppsatt mal.
1. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler
Bydel Frogner har anvendt regnskapsprinsipper og vurderingsregler etter KL § 48 og
regnskapsforskriften § 8.
2. Vesentlige poster
Det henvises til noter til balansen med spesifisert oversikt over fordringer og gjeld. Det er avsatt i
balansen beløp som ivaretar føring etter anordningsprinssippet hvor utgiften og inntektene skal
føres det året det tilhører.
3. Vesentlige transaksjoner
Ikke aktuelt
4. Vesentlige forpliktelser
Type avtale
Leasingavtale transportmidler
Leiekontrakt lokaler
Fast driftsavtale

Årlig driftsutgift
12 000 000

I hele tusen kroner
Avtalen utløper
31.12.2018

5. Betingede utfall
Ikke aktuelt.
6. Anleggsmidler
Anleggsmiddelgruppe
Gruppe 2

Avskrivningsplan
10 år

Eiendeler
Inventar og utstyr i Uranienborghjemmet og barnehager

Tall i hele 1000

Tekst

Gruppe 2

Sum

Anskaffelseskost
01.01

9 639

9 639

Akkumulerte
avskrivninger 01.01

-1 509

-1 509

1 002

1 002

Tilgang i
regnskapsåret
Avgang i
regnskapsåret

0
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Tekst

Gruppe 2

Sum

Avskrivninger i
regnskapsåret

0

Nedskrivninger

0

Reverserte
nedskrivninger

0

Bokført verdi

9 132

9 132

224 og 227 Utstyr, maskiner, transportmidler og fast eiendom:
I hele kroner
Utgifter ført i investeringsregnskapet, art 000-389 + art 429:
Faste eiendommer og anlegg:
Utstyr, maskiner og transportmidler:
Sum utgifter som skal aktiveres:
Kapitalkonto viser aktiverte nyanskaffelser:
Differanse:
Som skyldes

1 002 085
1002 085
1 002 085

Virksomheten skal fylle ut følgende tabell:
Anleggsgruppe
Gruppe 2

Anleggsmaskiner, med videre

Behov for
nedskrivning
vurdert (ja/nei)
Nei

I hele kroner
Nedskrevet med
(beløp)

Anleggsmidlenes verdi er vurdert til å være i samsvar med bokført verdi for inventar og utstyr i
barnehagene. En stor del av verdibeløpet gjelder inventar og utstyr innkjøpt til
Uranienborghjemmet som er overtatt av Sykehjemsetaten fra 01.01.2007.
7. Investeringsoversikt som viser større pågående prosjekter knyttet til nybygg og
anleggsinvesteringer
Ikke aktuelt
8. Selvkostområder
Ikke aktuelt
9. Pensjoner
Ikke aktuelt
10. Fordringer og gjeld internt i kommunen
Fordringer/gjeld mellom bykassens virksomheter
Virksomhet –
31.12.2012
navn:

Eget

Motpartens
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Bilagsnummer bilagsnummer
Fordringer
Gjeld
11204210
11203774
869 751
11203956
11201123
50 000
11204151
11203565
77 728
11203980
11201093
145 000
11203973
11203591
188 912
8 246,00
11203924
11203484
15 275,28
11203929
11203481
4 336,00
11204172
11202155
1 230 556,00
11204113
11203727
37 476,03
11204162
11201571
64 008,55
11203955
11203539
1 331 391,53
1 359 897,86

SYE
BYR
VEL
BYR
SYE
SYE
SYE
HEV
SYE
BFE
SYE
Sum:

Fordringer/gjeld mellom bykassens virksomheter og foretakene
Virksomhet –
31.12.2012
Eget
Motpartens
navn:
Bilagsnummer bilagsnummer
Fordringer
Gjeld
11203940
11202189
OBY
31 938
173 087,95
11204009
11202193
OBY
55
240,38
11204258
11202193
OBY
Sum:
31 938,00
228 328,33

11. Særskilte øremerkede midler
Bruk av særskilte øremerkede midler som ble overført fra 2011 til 2012

Kapittel- Kapitlets Prosjektnummer navn
nummer
5 Frogner

Prosjekt- navn
Mentorer unge
20050001 gjengangere

Gruppe 1
eller 2

Grunnlag
for
Regulert
øremerking budsjett

Regnskap

Avvik

Merknad

2

Komm

181 481

33 163

148 318

2

Komm

378 481

535 519

-157 038

5 Frogner

20050002 Sisterhood
Rekruttering av
20050003 førskolelærere

2

KOU

109 755

0

109 755

5 Frogner

20050004 Vedlikehold barnehager

2

KOU

437 000

86 781

350 219

5 Frogner

Skateboardrampe,
20050005 mulighetsstudie

2

BYR

280 000

0

280 000

20050006 Kompetanseplaner
2005001012
Psyksam

2

KOU

200 000

73 568

126 432

2

EST

3 613 886

3 613 886

Sum

2

5 200 603

4 342 917

5 Frogner

5 Frogner
5 Frogner

0 overf Ullern
857 686
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5 Frogner

Utgifter knyttet til
70340 22.07.2011

5 Frogner

Forebygge/redus
30050099 barnefattigdom
Barnevern
70350 kompetansemidler
Ungdomshuset
70224 Majorstuen

5 Frogner

70382 Ungdomsrådet

5 Frogner
5 Frogner

1a

BYS

200 000

200 364

-364

1a

Staten

59 407

121 547

-62 140

1a

EST

115 000

115 109

-109

1a

EST

250 000

213 193

36 807

1a

EST

40 924

19 668

21 256

1a

EST

139 993

55 239

84 754 Budjust 50000

5 Frogner

Sene lørdagskvelder for
70383 ungdom
SLT-stimuleringsmidler
30050004 KRÅD

1a

Staten

21 150

27 849

-6 699

5 Frogner

30050025 LAR-konsulent

1a

Staten

249 836

299 916

-50 080

5 Frogner

30050042 IMDI midler

1a

Staten

629 529

629 529

5 Frogner

30050044 Barnehageløftet

1a

Staten

146 692

26 425

120 267

5 Frogner

1a

Staten

54 122

8 704

45 418

5 Frogner

30050060 Språkmidler-nettverk vest
(STYRK)
30050061 Ungdomsrådgiver

1a

Staten

32 551

-208 677

241 228

5 Frogner

Vedlikeholdspott private
30050068 og komm barnehager

1a

Staten

285 602

25 243

260 359

5 Frogner

30050070 Crossworker

1a

Staten

142 575

142 613

-38

5 Frogner

30050071 IMDI midler

1a

Staten

71 586

88 490

-16 904

5 Frogner

30050072 IMDI midler

1a

Staten

264 163

1 780

262 383

5 Frogner

30050076 IMDI midler

1a

Staten

395 537

398 991

-3 454

5 Frogner

30050078 Musikkgruppe Amaldhus

1a

Staten

18 869

-6 266

25 135

5 Frogner

30050079 IMDI midler

1a

Staten

138 274

0

138 274

5 Frogner

30050080 Crossworker

1a

Staten

91 724

88 024

3 700

5 Frogner

30050089 Kommunepsykolog

1a

Staten

606 262

241 984

5 Frogner

30050092 Fattigdomsmidler

1a

Staten

90 135

90 830

-695 Budjust 75000

5 Frogner

30050094 ACT-psyksam

1a

Staten

640 466

640 466

0 overf Ullern

5 Frogner

Rekruttering og
30050095 likestillingsarbeid

1a

Staten

110 000

-42 564

152 564

5 Frogner

70050001 Storebrand lunsjtilbud

1a

Privat

14 210

14 759

-549

5 Frogner

70050002 Ung & Rus

1a

Rus.etat

8 348

8 424

-76

5 Frogner

70050003 Heartbeat

1a

22 593

22 326

267

5 Frogner

70050004 I & U C@féen gutter

1a

21 965

22 043

-78

5 Frogner

70050005 I & U Hamna jenter

1a

63 117

62 445

672

5 Frogner

70050006 I & U Uranienborg gutter

1a

47 877

47 334

543

5 Frogner

1a

74 246

74 289

-43

1a

11 537

11 575

-38

5 Frogner

70050007 I & U Condio gutter
I & U Condio jenter og
70050008 gutter
Uranienborg Juniorklubb,
70050010 utstyr

Frifond
Oslo
Idretts
Oslo
Idretts
Oslo
Idretts
Oslo
Idretts
Oslo
Idretts

1a

Frifond

13 472

13 153

319

5 Frogner

70050012 C@féen utstyr

1a

Frifond

9 847

9 876

-29

5 Frogner

70050013 Urra Rock

1a

Frifond

4 080

4 100

-20

5 Frogner

30050097 Vold og trussler
Helsestasjon- og
30050098 skolehelsetj

1a

HEL

524 550

524 550

1a

EST

5 Frogner

5 Frogner

5 Frogner

Sum
Totalt

tilbakebet
0 IMDI

Budjust
364 278 264000

0 overf HEL

430 272

485 374

-55 102

6 040 511

4 478 705

1 561 806

11 241 114

8 821 622

2 419 492

Bruk og overføring av særskilte øremerkede midler fra 2012 til 2013
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Kapittel- Kapitlet
nummer s navn
5 Frogner

Prosjektnummer

Prosjekt- navn

Mentorer unge
20050001 gjengangere

5 Frogner

Rekruttering av
20050003 førskolelærere
Vedlikehold
20050004 barnehager

5 Frogner

Skateboardrampe,
20050005 mulighetsstudie

5 Frogner

5 Frogner

5 Frogner

20050006 Kompetanseplaner
Norskopplæring
samarb prosjekt Kap
20050007 308
Sum

Grunnl
ag for
Gruppe 1 øremer
eller 2
king

Regulert
budsjett

Merk
nad

Avvik

Regnskap

2

Komm

181 481

33 163

148 318

2

KOU

109 755

0

109 755

2

KOU

437 000

86 781

350 219

2

BYR

280 000

0

280 000

2

KOU

200 000

73 568

126 432

2

EST

2 000 000

371 589

1 628 411

3 208 236

565 101

2 643 135

2

5 Frogner

Ungdomshuset
70224 Majorstuen

1a

EST

250000

213 193

36 807

5 Frogner

70382 Ungdomsrådet

1a

EST

40924

19 668

21 256

5 Frogner

Sene lørdagskvelder
70383 for ungdom

1a

EST

139993

55 239

84 754

5 Frogner

30050044 Barnehageløftet

1a

Staten

146 692

26 425

120 267

5 Frogner

Språkmidler-nettverk
30050060 vest

1a

Staten

54 122

8 704

45 418

5 Frogner

(STYRK)
30050061 Ungdomsrådgiver

1a

Staten

32 551

-208 677

241 228

5 Frogner

Vedlikeholdspott
private og komm
30050068 barnehager

1a

Staten

285 602

25 243

260 359

5 Frogner

30050072 IMDI midler

1a

Staten

264 163

1 780

262 383

5 Frogner

Musikkgruppe
30050078 Amaldhus

1a

Staten

18869

-6 266

25 135

5 Frogner

30050079 IMDI midler

1a

Staten

138 274

0

138 274

5 Frogner

30050089 Kommunepsykolog

1a

Staten

606 262

241 984

364 278

1a

Staten

110 000

-42 564

152 564

1a

0

-16 212

16 212

0

-13 000

13 000

0

-6 000

6 000

0

-9 312

9 312

0

-24 009

24 009

1a

VEL
Oslo
Idretts
Oslo
Idretts
Oslo
Idretts
Oslo
Idretts
Oslo
Idretts

0

-34 000

34 000

0

-1 700 000

1 700 000

5 Frogner

Rekruttering og
30050095 likestillingsarbeid
Crossworker
30050101 studietur

5 Frogner

30050103 I & U C@féen gutter

1a

5 Frogner

1a

5 Frogner

30050104 I & U Hamna jenter
I & U Uranienborg
30050105 gutter
I & U Uranienborg
30050106 jenter
I & U Sisterhood
30050107 jenter
Rask psykisk
30050121 helsehjelp

1a

Staten

5 Frogner

30050124 Studietur NORAS hus

1a

BYR

5 Frogner

5 Frogner
5 Frogner
5 Frogner

1a
1a

Sum
Totalt

0

-50 000

50 000

2 087 452

-1 517 804

3 605 256

5 295 688

-952 703

6 248 391
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12. Kapitalkonto
Spesifikasjon av kapitalkonto:
I kroner og øre

Økning i formue (kreditposter i året)

Beløp

IB - Saldo pr. 01.01.2012
Aktivering av fast eiendom og anlegg
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler
Kjøp av aksjer og andeler
Oppskriving av askjer og andeler
Utlån
Avdrag på eksterne lån
Endring pensjonsmidler
Endring arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelse
Estimatavvik pensjonsforpliktelser
Sum pr. 31.12.12

-13 977 090,46
-1 002 084,74

- 2 456 419,41

17 435 594,61

Redusert formue (debetposter i året)

Beløp

Salg av fast eiendom og anlegg
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler
Salg av aksjer og andeler
Nedskriving av aksjer og andeler
Avdrag på utlån (mottatte avdrag)
Avskrivning sosiale utlån
Avskrivning andre utlån
Bruk av midler fra eksterne låm
Endring pensjonsforpliktelser
Endring arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelse
Estimatavvik pensjonsforpliktelser
Finansiering av investeringsregnskapet

1 508 908,11

614 017,14
647 112,86

UB - Saldo pr. 31.12.12

14 655 556,50

Sum pr. 31.12.12

17 435 594,61
Kontrollsum:

0,00

13. Tap og avsetning til tap

Det er utgiftsført avsetning til tap i balansen pr. 31.12
Utgiftsføringen har redusert balanseverdiene for følgende poster:
2.1375.19 SFO
2.1375.05 Bhg

I hele tusen kroner
2012
2011
-2 006
-1519
0
-51

61
58
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I hele tusen kroner
2012
2011
-13
22
-372
184
29
26
-80
-1131
178

2.1375.04 Gerica
2.1375.01 Husholdninger
2.1310.02 Refusjonskrav NAV
2.1310.91 Kundrereskontro Nav
Totale utgifter i årets driftsregnskap vedrørende tap på krav:
Ligger i posten ”Overført til andre” og består av:
Avsetning til tap
Avskrivning av endelig tapte fordringer i året
Innkommet på tidligere avskrevne fordringer (art 890)

-407
-665
21

341
-217
44

I forbindelse med overgang til Agresso HR er det avskrevet kr 304 106,14. Avstemming av balansen
Avstemming av balansekonti er a`jour ved årsskiftet. Det er ikke knyttet usikkerheter til poster i
balanseregnskapet som kan medføre vesentlige regnskapsmessige konsekvenser for virksomheten.
Det vises til egne noter for balanseregnskapet.
Virksomheten skal som minimum oppgi følgende:
Handling

Hovedreferans
e

Dokumentasjon av balansen
Foreligger det dokumentasjon
av alle balanseposter med
mindre de er ubetydelige?
Dokumentasjon av
bankinnskudd, lånegjeld,
kontanter og lignende
Inneholder dokumentasjon av
bankinnskudd og lånegjeld
oppgaver fra
finansinstitusjoner over
mellomværende

BL § 11, 1. ledd

Ev. merknader

Ja

Kontroll av
kontanbeholdning gjøres
ved interkontroll
gjennom hele året.
Det blir dokumentert
hvem som foretar
opptelling og hvilket
tidspunkt dette gjøres.

BF § 6-2, 1. ledd
BF § 6-2, 2. ledd

Er kontantbeholdning opptelt
ved årets slutt?
Er opptelling dokumentert med
hvem som har foretatt
opptellingen og på hvilket
tidspunkt?
Dokumentasjon av
avsetninger, nedskrivninger
mv.
Omfatter dokumentasjon av
poster som er verdsatt etter
vurdering minst opplysninger
om beregningsmetode og de
forutsetninger som

Ja
Nei
Ikke
aktuelt
Ja

BF § 6-4

Ja
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Handling

Hovedreferans
e

Ja
Nei
Ikke
aktuelt

Ev. merknader

beregningen bygger på?
15. Kontroll av innberetningspliktige ytelser
Det er utarbeidet en samlet avstemming som ligger vedlagt
Bydelen har 1 feilpost som ligger på art 10130.
16. Justeringer av merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon
Ikke aktuelt

3.2

FUNKSJONSOMRÅDE 1: HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ

3.2.1 Ansvarsområde
A Helsetjenester.
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Funksjonsområde 1 A Helsetjenester, omfatter bydelshelsetjenesten, fastlegeordningen,
fysioterapitjenesten, tjenester til personer med psykiske lidelser, folkehelsearbeid, miljørettet
helsevern og smittevern.
Ny lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene og ny folkehelselov ble gjort gjeldende fra
01.01.2012. Folkehelsearbeidet skal bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller, forebygge
helsesvikt og fremme god helse i befolkningen. Folkehelseperspektivet skal ivaretas i alle
sektorer. Miljørettet helsevern og smittevern er lovfestede, samfunnsrettede ansvarsområder innen
det forebyggende helsearbeidet.
Det individrettede helsetilbudet skal være helhetlig, brukerorientert og tilgjengelig innenfor
forebyggende, behandlende, habiliterende og rehabiliterende helsearbeid.
B Sosialtjenesten inkl. økonomisk sosialhjelp.
Sosialtjenesten skal arbeide for å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for
vanskeligstilte og bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.
Sosialtjenesten skal bistå den enkelte med råd og veiledning, praktisk bistand, boligtiltak og
økonomisk sosialhjelp. Hjelpen skal medvirke til at den enkelte i størst mulig grad blir
selvhjulpen.
Kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad er et aktivt tiltak for personer med vesentlig nedsatt
arbeids- og inntektsevne og med ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden. Gjennom tett
oppfølging og et individuelt tilpasset program skal tiltaket legge til rette for at flere kommer i
arbeid og aktivitet. Kvalifiseringsprogram er en lovpålagt oppgave for kommunene og en rettighet
for de som fyller vilkårene for deltakelse, hjemlet i samme lov som økonomisk sosialhjelp.
Økonomisk sosialhjelp: Sosialtjenesten skal arbeide for å bedre levekårene for vanskeligstilte,
bidra til sosial og økonomisk trygghet og forebygge sosiale problemer. Økonomisk sosialhjelp er
en subsidiær ytelse som gis når alle andre muligheter er prøvd. Ytelsen skal sees i sammenheng
med andre tiltak som kan fremme overgang til arbeid og aktiv deltagelse.
C Nærmiljø
Parker og andre lignende anlegg er en del av det fysiske nærmiljø som bydelene skal ivareta.
Under betegnelsen nærmiljø ligger også bydelenes mer generelle ansvar for å følge opp bomiljø
og befolkningsutvikling. I tillegg kommer et mer spesifikt ansvar for oppfølging av bosetting og
integrering av ulike minoriteter.
Bolig og arbeid er de viktigste elementene i integrering. Integrering innebærer at flyktninger og
innvandrere får, og i økende grad benytter, muligheter til sosial, kulturell og politisk deltakelse i
samfunnet på linje med resten av befolkningen. Integrering er en gjensidig prosess som berører
innvandrere og befolkningen for øvrig, både individuelt og som kollektiv. Bydelene skal sørge for
bosetting av flyktninger og gi dem tilbud om introduksjonsprogram.
3.2.2 Hovedmål

A Helsetjenester
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Miljørettet helsevern/samfunnshelse
Tilbudet skal være helhetlig, brukerorientert og tilgjengelig. Folkehelsearbeid skal bidra til å
forebygge helsesvikt, fremme helsen og gi et grunnlag for å målrette helsetjenesten og
planarbeidet i kommunen.
Psykisk helsevern
Arbeidet med psykisk helsevern prioriteres i tråd med gjeldede handlingsplan og i takt med den
styrking som ligger til grunn for den statlige opptrappingsplanen for psykisk helse. Perioden for
opptrappingsplanen utløp i 2008, men arbeidet er videreført som tidligere i 2012.
Avtalefysioterapueter og fastleger
Bydelen skal
 sikre et brukervennlig fastlegetilbud til befolkningen
 Avtalefysioterapeutene skal gi kurativ behandling til hjemmetjenestens hjemmebundne
brukere basert på Bestillerkontorets vedtak.
 opprettholde nært samarbeid mellom primærhelsetjeneste, sosialtjeneste og
distriktspsykiatrisk senter (DPS) for å sikre godt helsetilbud til beboere med mentale lidelser
eller psykososiale problemer
B Sosialtjenesten
Sosialtjenesten skal arbeide for å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for
vanskeligstilte og bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.
Sosialtjenesten skal bistå den enkelte med råd og veiledning, praktisk bistand, boligtiltak og
økonomisk sosialhjelp. Hjelpen skal medvirke til at den enkelte i størst mulig grad blir
selvhjulpen.
C Nærmiljø
Attraktive fritidstilbud i nærmiljøet videreutvikles, og det drives forebyggende tiltak for ungdom
som søker til bysentrum. Bydelen bidrar til at frivillige, organisasjoner og private samarbeidspartnere har vilkår som gjør det mulig å drive gode kultur-, aktivitets- og nærmiljøtilbud. Bydelen
skal være pådriver for videreutvikling av trygge, sosiale og inkluderende møtesteder. Det er et
mål at møtestedene tilbyr et bredt og differensiert aktivitetstilbud og at de fremstår med en raushet
og åpenhet som bidrar til mindre stigmatisering. Enkeltindividets ressurser er den bærende kraft i
nærmiljøarbeid, og bydelen skal medvirke til at lokale ressurser utløses.

3.2.3 Situasjonsbeskrivelse
A Miljørettet helsevern/ Samfunnshelse
Folkehelseaspekter ivaretas gjennom tverrfaglig samfunnsmedisinsk engasjement og
samhandling:
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Oppgaver:
 Plan og utvikling
 sikring av enhetlig kvalitet med internkontrollsystemer ved helsestasjonen/
skolehelsetjenesten/institusjoner
 vurdering av barnehagesøknader på medisinsk grunnlag
 forskriftsfestet myndighet vedr legemiddelhåndtering
 Generelt helsefremmende arbeid inkl LA21,
 teknisk hygiene, inkl støysaker, bolighygiene m.m.,
 godkjenning av virksomheter som barnehager/skoler iht helseforskrifter,
 oppfølging av frisør, skjønnhetssalonger m.m.,
 bestilling av influensavaksiner.
 vurdering* av inneliggende pasienter på sektorsykehuset
 vurdering* ved inntak i sykehjem og heldøgnsinstitusjon
*) team I og innsatsteam i tett samhandling med OSCAR lokalmedisinske
senter
 planoppgaver, inklusive årlig rullering av beredskaps- og smittevernplan
 sekretær i samarbeidsutvalget for fastlegene
 kontrakts- og kvalitetsoppfølging av fastleger og avtalefysioterapeuter
 arbeid med og oppfølging av internkontrollsystemer/tilsyn i bydelens
helsetjenester
 utøvende smittevern
 psykisk helsevernloven/tutel
 Tuberkulosearbeid inkl DOT(direkte observert behandling)
 Intensivert samhandling med BUP vest, barnevern og ungdomstjenesten
 Reisevaksiner
 Sosiallegearbeid
 Dag- og hverdagsrehabilitering ved OSCAR lokalmedisinske senter
 helsemessige konsekvenser i forbindelse med store utbyggingsprosjekter
ivaretas i samarbeid med Bymiljøetaten/Helseetaten.

Atypisk mykobakterie-infeksjon
Borreliose
Campylobacter-infeksjon
Clostridium difficile
EAEC gastroenteritt
EPEC
Enterovirus i spinalvæske
Giardia lamblia
Gonore
Haemophilus infl.
Hepatitt A
Hepatitt B
Hepatitt C
HIV
Influensa A H1N1 - verifiserte
Kikhoste
Legionella
Listeriose
Malaria

Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
4
4
0
2
2
2
3
3
21 25 31 39 32 25 35 35 38
1
1
2
2
2
1
1
2
5
4
7
1
2
5
3
2
1
3
3
1
1
1 21 3
0
0
0
2
6
5
1
4
2
2
11 7
4
8 14 10 8 14 2
25 10 12 9 11
2
6
2
1
2
1
5
1
32 1
13 29 41 35 14 18 7 21 22
1
1
0
2
0
2
3
1
1
2
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Meningitt
Meningokokokksykd, systemisk
Meticillinresistente gule staph
Norovirus
Pneumokokker m/nedsatt følsomhet for penicillin
Pneumokokksykdom, systemisk
Rubella
Salmonella
Shigella
Streptokokkinfeksjon gr A syst
Streptokokkinfeksjon gr B syst
Syfilis
Tuberkulose i andre organer
Tuberkulose i lungene
Tularemi
Vancomycin-resistente enterokokker
Yersinia
Statistikk myndighetsutøvelse:
§ 3-5 (tvungen legeundersøkelse),
antall ganger

2004
19

2005
16

0
0
2

2
0
5

0
3

0
2
1
17
4
1
1
2
0
6
0

15
2
0
3
0
3
0
0
2006
29

2
2007
26

1
1
6
6
1
4
0
11
0
1
3
4
1
2
0
0
2008
19

4

1
1

4
1
4

2

2
4

1
6

1
4

2

2

9
4
1

18

15
2

11
1
2

2

2
1
1
1
8

1
9

12

1
2009
18

3
16
1
5
11
3
1
1
2
9
1
-

2010
26

2011
15

2012
24

Nærmiljø
-samhandling, rehabilitering og livskvalitet.
OSCAR LOKALMEDISINSKE SENTER, BYDEL FROGNER
OSCAR lokalmedisinske senter skal være et flerbrukssted med helse og mestringsaktiviteter fra
morgen til kveld:
 frisklivssentral for grupper i særlig risiko for å utvikle sykdom, med tilbud på morgenen,
før dagrehabiliteringen åpner, men også på dagtid og ettermiddagstid;
 dagrehabilitering for hjemmebundne personer med fysisk funksjonssvikt, med målsetting å
forebygge/ forhindre/ utsette institusjonalisering;
 demenssenter, et aktivitets- og avlastningssted for begynnende demente, på virkedager,
lørdager og søndager;
 helseakademi på kveldstid for brukergrupper, interesseorganisasjoner, pårørendegrupper,
pårørendeskole; samt innvandrerorganisasjoner med fokus på innvandrerhelse mm.
OSCAR lokalmedisinske senter vil fylle ulike funksjoner for ulike brukergrupper på ulike tider av
døgnet, og vil fremme et helhetlig pasientforløp innenfor beste effektive omsorgsnivå (BEON).
Behov vil kunne identifiseres, og best mulig tilpassede tjenester settes inn så tidlig som mulig for
å forhindre eller utsette sykdomsutvikling, med siktemål å øke den enkeltes mestringsevne.
Koordinerte tjenester vil sikres både gjennom fast stasjonert personell på OSCAR, og gjennom
hverdagsrehabilitering utgående fra innsatsteam/hjemmetjenesten.
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OSCAR lokalmedisinske senter er åpent mandag-fredag kl 08.00-15.30.
OSCAR frisklivssentral
- et lavterskeltilbud i Bydel Frogner for personer med særlig risiko for å utvikle sykdom.
Frisklivssentralen er videreutviklet i 2012 med økt fokus på forebyggings- og mestringstiltak
overfor personer i risikogrupper for utvikling av helsemessig funksjonssvikt.
Samarbeidspartnere: Helsestasjonen, fastleger, avtalefysioterapeuter, hjemmetjenesten,
ungdomstjenesten, Diakonhjemmet Sykehus, BUP Vest, NAV Frogner, Frivilligsentralene,
Amaldhus.
- Antall deltakere januar - august 2012: 25 personer fordelt på fem diagnoseinndelte grupper. Fra
september: omlegging av tilbudet til diagnoseuavhengige treningsgrupper.
- Antall deltakere september – desember 2012: 52 oppstartsamtaler/deltakere. De fleste av disse
deltar to ganger pr uke.
OSCAR frisklivssentral følger Helsedirektoratets ”Veileder for kommunale frisklivssentraler,
etablering og organisering (2011) og tar sikte på å nå personer med særlig risiko for å utvikle
sykdom, med et spesielt veilednings , trenings og mestringsbehov. Deltakerne er rekruttert
gjennom og i samarbeid med fastleger og bydelens tjenesteapparat for øvrig, men personer kan
også henvende seg og få oppfølging uten henvisning.
Fokus ved frisklivssentralen er mestring av egen helse, blant annet gjennom tilpasset styrke- og
utholdenhetstrening. Treningsgruppene ledes av fysioterapeut eller autorisert instruktør.
De ulike tilbudene henvender seg til deltakere i forkant av, i stedet for, og etter behandling i
spesialisthelsetjenesten. Det kan for eksempel være tilbud til overvektige, KOLS pasienter,
diabetikere, postinfarct/hjerte kar, psykiatri/psykisk helse, ungdomsskoleelever med
skolevegring, og mange flere grupper. I tillegg fokuseres på prioriterte områder innen
migrasjonshelse. Generelt er deltakerne personer som ikke benytter seg av øvrige treningstilbud,
som treningssentre eller annen aktivitet. Gjennom å gi disse gruppene trenings og
mestringstilbud, vil man kunne mobilisere grupper det har vært vanskelig å nå.
I løpet av Frisklivssentralens første leveår er det satset tungt på tilrettelegging for fysisk aktivitet i
ulike treningsgrupper inne og i Frognerparken. I tillegg er det startet opp ulike tiltak rettet mot
endring av livsstil, inkludert bruk av Helsesamtalen, basert på metoden endringsfokusert
veiledning:
Kostholdsveiledning: Høsten 2012 ble det arrangert Bra Mat - kurs (gruppebasert
kostholdsveiledning) med 8 deltakere, to kursholdere fra egen stab. Bra Mat er et inspirasjonskurs
for å få til varig endring av levevaner i forhold til matvaner og matvarevalg. Kurset følger
Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet.
Røykeslutt-kurs: To ansatte har fullført et slutteveilederkurs i regi av Helsedirektoratet, for å
heve den samlede kompetanse innen røykeslutt-veiledning. Høsten 2012 er det gitt individuelle
røykeslutt-samtaler. Egne røykeslutt-kurs er planlagt med oppstart medio mars 2013.
Kurs i depresjonsmestring (KID-kurs): Vinter 2011/2012 ble det holdt kurs ved OSCAR
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frisklivssentral i samarbeid med Nav Frogner. Våren 2012 gjennomførte en fysioterapeut og en
psykisk helsearbeider kurslederkurset, slik at kompetansen innen kognitiv terapi samlet sett er
hevet i bydelen og ved OSCAR lokalmedisinske senter. Nytt kurs er planlagt med oppstart januar
2013, men da som en del av OSCAR Rask psykisk helsehjelp (se eget punkt).
Alkohol-kutt-kurs: Nytt kurs var planlagt november 2012, men ble utsatt til januar 2013. Dette
arrangeres i samarbeid med Forbundet mot rus og Ungdomstjenesten i bydelen.
Videreutvikling av samarbeidet med Høyskolen i Oslo og Akershus:
I løpet av 2012 har en ergoterapistudent og to fysioterapistudenter hatt praksisperiode ved
OSCAR lokalmedisinske senter, i tillegg til to studenter fra Høgskolen i Sogn og Fjordane.
Samarbeidet med Fysioterapiutdanningen ved Høyskolen i Oslo og Akershus er videreført og
videreutviklet: I vår - og høstsemester 2012 har 3. årsstudenter drevet balansegruppe,
fallforebyggende trening ved OSCAR lokalmedisinske senter en gang pr uke under veiledning av
fysioterapeut ved OSCAR. Høsten 2012 startet studentene også opp en seniortrim-gruppe på
oppfordring. Dette for å imøtekomme etterspørselen fra den eldre delen av befolkningen, som
etter Helsedirektoratets anbefaling, ikke bør dominere de øvrige gruppene ved en frisklivssentral.
- Antall deltakere balansegruppe 2012: 30
- Antall deltakere seniortrimgruppe fra september 2012: 16
- Antall deltakere Chi Kung 2012 (instruktør fra Kreftforeningen): 20
Fastlegekonsulent: Våren 2012 ble det startet opp et samarbeid med en av bydelens fastleger,
som kan benyttes ved behov inntil tre timer pr uke etter avtale.
Unge OSCAR (Dropouts): - Et motivasjonsprogram for ungdomsskoleelever.
Dette er en gruppe som har møttes gjennom hele 2012 med fem ungdomsskoleelever ved
Ruseløkka og Majorstuen ungdomsskoler. De har hatt et skriveprosjekt kalt ”Peiling”, hvor de
blant annet har laget månedlige presentasjoner i form av journalistisk stoff til Lokalavisen Ditt
Oslo.
OSCAR Rask psykisk helsehjelp
OSCAR lokalmedisinske senter har høsten 2012 fått innvilget søknad om å få være pilot for
utprøving av Helsedirektoratets nysatsning; Rask psykisk helsehjelp i tilknytning til bydelens
Frisklivssentral. Bydel Frogner skal, som en av 2 bydeler i Oslo og sammen med 10 norske
kommuner etablere et tilbud våren 2013, et lavterskeltilbud til innbyggerne med lett til moderat
grad av angst og depresjon. Tilbudet skal gis uten henvisning fra fastlege og skal bestå av gratis
samtaleterapi, undersøkelse og behandling basert på kognitiv terapi med kvalifisert
helsepersonell.
OSCAR dagrehabilitering
Tilbud til hjemmeboende innbyggere med transportbehov, som kan ha nytte av en tidsavgrenset
rehabiliteringsperiode for å klare seg best mulig på egenhånd i eget hjem.
Tiltakene som tilbys for å nå hovedmålet om mestring av hverdagens utfordringer i eget hjem, er
individuell trening etter behov, fellestrening med fokus på styrkeøvelser for ben, rygg og armer,
21

Årsberetning for Bydel Frogner 2012

balanseøvelser samt mer funksjonell trening som trappegange. I tillegg forsøker
dagrehabiliteringen å bidra til å styrke den enkeltes selvtillit, mestringsfølelse og trygghet
gjennom å gi et omsorgstilbud i en sosial ramme med enkel lunsjservering og sosialt samvær. Alle
får tilbud om å gjennomføre kartlegging av balanse, benstyrke og utholdenhet ved oppstart og
etter endt periode.
I løpet av 2012 er tilbudet videreutviklet, og det tilbys nå også intensiv trening med både
fysioterapeut og ergoterapeut, gjerne en klokketimes varighet utenfor ordinær dagrehabilitering.
Dette er et økende etterspurt tilbud til personer, ofte yngre, som også gjerne trenger tettere
oppfølging pga sammensatte funksjonsnedsettelser og behov for opptrenning og vedlikehold av
funksjon.
Vedlikeholdsgruppa består av deltakere som tidligere har deltatt på dagrehabiliteringen, men som
trenger vedlikeholdstrening en gang pr uke i en time.
OSCAR dagrehabilitering har i løpet av 2012 utviklet et tett samarbeid med bydelens Innsatsteam
for å kunne følge opp personer med behov for tett oppfølging etter utskrivelse fra sykehus. Dette
arbeidet er en del av en ny satsing på eldre i bydelen, kalt Hverdagsrehabilitering og vil fortsette i
2013.
Samarbeidspartnere: Hjemmetjenesten, fastleger, avtalefysioterapeuter,
Innsatsteamet/Bestillerkontoret, Diakonhjemmet Sykehus, Seniorsentrene og Høyskolen i Oslo og
Akershus.
Avtalte besøk/plantall OSCAR dagrehabilitering 2012:
1.
2.
3.
4.

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

kvartal: 450
kvartal: 766
kvartal: 839
kvartal: 857

4. kvt.

I snitt er det ved utgangen av 2012 ca 20 brukere på dagrehabiliteringen hver dag. Dette tallet
inkluderer vedlikeholdgruppa og deltakere utenfor ordinær dagrehabilitering.
OSCAR demenssenter
Demenssenteret er et utviklings- og samarbeidsprosjekt mellom Bydel Frogner og
Nasjonalforeningen for folkehelsen, Oslo fylkeslag og utgjør et dagaktivitetstilbud for personer i
tidlig fase av demens.
Tilbudet til den enkelte bruker er utvidet på hverdager, med åpningstid 11.00-17.00, ved at
demenssenterets brukere gis utvidet tilbud ved OSCAR lokalmedisinske senters øvrige tilbud i
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form av grupperettede tiltak. Spesielt gjelder dette balansetrening, Chi Kung og spesialutflukter
med bydelens transporttjeneste på pleie- og omsorgsfeltet. Helgeåpent annenhver lørdag/søndag
gir ukentlig åpningstid 6 dager.
Demenssenteret har 4 ansatte medarbeidere og 3 frivillige. Personalet veileder brukere og
pårørende, gir praktiske råd og bistår i forbindelse med henvisning og oppfølging til andre
hjelpeinstanser. Gjestene tilbys også individuelle samtaler. Torsdag og fredager er det åpent hus
for pårørende med felles måltid med gjestene.
Fysisk aktivitet: Demenssenteret har en egen trimgruppe og i tillegg kan deltakerne delta på
treningstilbudene ved OSCAR frisklivssentral. Det arrangeres turgåing i sommerhalvåret.
Kulturelle og sosiale aktiviteter: «Ønsketimen» musikk, video, teater etter gjestenes ønsker.
Konversasjon etter emner. Opplæring av mobiltelefon, Ipad, og Iphone, Reminisens i samtaler om
fortiden, diverse brettspill og Quiz. Håndarbeid og maling. Sosialt samvær med måltider. I løpet
av 2012 er det arrangert to helseforedrag: «Hva er demens» med Knut Engedal, forsker på demens
og «Hjernestrukturer og betydning for hukommelsen» ved tidligere overlege Øyvind Hauglie –
Hanssen.
Det er også arrangert festlige sammenkomster i forbindelse med jul m.m.
Måltid / Kosthold: Dette er senterets viktigste tilbud og gis 3 dager pr. uke med sosialt samvær.
Lett servering de to andre dagene (trimdagene). Mange av gjestene har dårlige kostvaner og
spisevegring. Ved demenssenteret får de opplysninger om riktig kosthold og motivasjon til å spise
generelt.
Utflukter: Demenssenteret organiserer regelmessig utflukter til museum, utstillinger og andre
kulturelle arrangementer. I tillegg har senteret deltatt i «Alzheimerdagen» og festforestilling på
rådhuset i forbindelse med Eldredagen 2012.
Antall gjester pr. 31.12.12: 31
Antall besøk i 2012: 1608
Psykisk Helsevern
Situasjonsbeskrivelse:
Det er fokusert på følgende områder:
 Brukermedvirkning
 Boliganskaffelse
 Bruk av individuelle planer
 Samarbeid med spesialisthelsetjenesten
 Oppfølging av brukere i bo- og omsorgssentra og institusjonstilbud
 Utvikling av samarbeid i Diakonhjemmet sektor
 Aktiv deltakelse i Psyksam-prosjektet og dets underprosjekter
Bydelen rapporterer årlig om status i forhold til tiltakene i handlingsplan for psykisk helse.
Det rapporteres på følgende aktiviteter i 2012:
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Voksne:



















Institusjonsliknende tilbud utenfor Oslo
Bydelen kjøper pr. 31.12.12 24 plasser i ulike bo- og rehabiliteringssteder og vil styrke
dette arbeidet gjennom økte revurderinger og mobilitet i tilbudene.
Tilrettelagte boliger med tjenester på døgnbasis i Welhavensgate 11.
Til sammen 5 personer med alvorlig psykisk sykdom bor i omsorgsboliger tilknyttet
personalbase pr. 31.12.12.
Samlokaliserte boliger, med personalbas. Her bor pr. 31.12.12 25 personer med
omfattende tjenestebehov etablert i Underhaugsveien pr. .
I Frognerveien 54 og Sigurd Syrs gate er det tildelt boliger til personer med diagnostisert
psykisk sykdom, samt til personer med diffuse psykososiale problemer/rusrelatert
problematikk/LARbrukere. Noen har booppfølging fra NAV. I tillegg har
hjemmesykepleien og praktisk bistand ytt tjenester. Samarbeidsavtale er blitt ingått
parallelt med leiekontrakt ved behov.
Ordinære kommunale boliger/boliger i det ordinære leiemarkedet/kjøp av bolig.
94 personer med psykisk sykdom og med bolig- og tjenestebehov har fått bistand til leiekontrakt i det ordinære leiemarkedet, 88 har fått tildelt kommunal bolig, og 157 har fått
hjelp til å kjøpe bolig med Startlån og boligtilskudd fra Husbanken.
Det er etablert samarbeid med Kirkens Bymisjon om formidling av leieavtale og kjøp av
booppfølgingstjenester til 6 brukere med psykiske problemer og rusproblemer.
De psykiske helsearbeiderne har arbeidet med hjemmeboende psykisk syke.
De har også hatt en viktig veiledningsfunksjon i forhold til andre som yter tjenester i
hjemmet.
Amaldhus er et dagtilbud rettet mot mennesker med psykisk sykdom, med mange
aktiviteter, særlig av kreativ art, innen musikk, form og farge. I samarbeid med
spesialisthelsetjenesten har Amaldhus også fungert som et rehabiliteringstilbud, en
mellomstasjon mellom spesialisthelsetjenesten, arbeidsliv og utdanning. Amaldhus med
sine to ansatte har hatt ca. 100 brukere har vært et godt tilbud til mange psykisk syke.
Mange faller allikevel utenfor fordi de har en sykdomssituasjon som forutsetter tettere
oppfølging. Dette gjelder for eksempel personer med utagerende eller svært introvert
atferd.
Bydelens frivilligsentraler er et tilbud til alle, inkludert brukere med psykisk sykdom.
Det er inngått lokale samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten. Samarbeidet foregår
på ulike nivåer; på ledernivå og mellom saksbehandlere/ terapeuter om enkeltsaker.
Det er etablert prosjekt PSYKSAM (psykiatrisamarbeid i Oslo vest) hvor bydelene Ullern,
Vestre Aker og Frogner har et forpliktende samarbeid med sektorsykehuset med fokus på
pasienter med store hjelpebehov. Bydel Ullern har hatt prosjektlederansvaret i 2012. Det
er gitt finansiering fra Helsedirektoratet.
I 2012 har Oppsøkende Team i Oslo vest vært videreført og videreutviklet. Dette har gitt
tjenester til hjemmeboende psykisk syke og dobbeltdiagnosebrukere med store
hjelpebehov. Helsedirektoratet og Oslo kommune har gitt finansiering til dette.
Saksbehandlere på NAV-kontoret og psykisk helsearbeidere har mottatt veiledning
månedelig fra spesialist ved voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.
Bestillerkontor og NAV-kontor har hatt faste samarbeidsmøter med ledere fra de
forskjellige sykehusavdelingene i Diakonhjemmet sektor med fokus på planer for
enkeltpasienter (Vinderen, Vår Frue, Oslo hospital, Søndre Borgen).
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Prosjektet Vilje viser vei har bistått 20-25 middels, til tungt, psykisk syke med å komme i
arbeid eller tiltaksrettet aktivitet. Brukerne mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV når de
deltar i prosjektet.
NAV har aktivt samarbeidet med voksenpsykiatrisk avdeling i innføring av IPS 1 – et
forsøk finansiert av NAV og Helsedirektoratet som har fulgt opp psykisk syke innlagt på
sykehus i forhold til arbeid.
Bydelen har fortsatt deltakelsen i ”voldsprosjektet” – et prosjekt om forebygging av vold
og trusler mot medarbeidere som arbeider i hjemmet til mennesker

Barn og unge:
Barn og unge har vært målgruppe for det psykiske helsearbeidet både i kraft av egen sykdom, og
som barn av psykisk syke foreldre med sviktende omsorgsevne. Barn med psykisk sykdom har
blitt henvist til spesialisthelsetjenesten for behandling og har i tillegg fått ulike støttetiltak fra
bydelen. Psykisk syke foreldre trenger også støtte med egen sykdom og i sin rolle som
omsorgsperson. Primærhelsetjenesten ved helsestasjonen, skolehelsetjenesten og helsestasjon for
ungdom har spilt en svært viktig rolle i dette arbeidet, likeså pedagogisk fagteam.
Bydelens mange ungdomstiltak har vært sentrale aktører og avdekket problemer som de har henvist til andre instanser, samt for forebygging av problemer.
Det foreligger samarbeidsavtale mellom bydelen og spesialisthelsetjenesten innen barne- og
ungdomspsykiatrien. Avtalen er under revisjon.
Avtalefysioterapeuter og fastleger
Bydelen forvalter 51 fastlegeavtaler pr 31.12.12.
Når publikum ikke har fått tak i fastlegen på dagtid, har de kontaktet Legevakten i Storgata,
alternativt 113 ved alvorlig sykdom eller skade.
Bydelen har driftsavtale med 44 fysioterapeuter tilsvarende 35 årsverk behandlende
avtalefysioterapi.
Behovet for behandlende fysioterapi er estimert til 30 årsverk. Dette betyr en overdekning i
forhold til befolkningens behov for avtalefysioterapi.
Produksjonstabell
Fastleger, antall avtaler
Ant årsverk avtalefysioterapi

2005
40
44,5

2006
39
44,5

2007
43
43,0

2008
45
42,0

2009
45
42,0

2010
46
41

2011
48
40

Effektiviseringstiltak
Avtalefysioterapeuter
Bydelen har over år jobbet for i større grad å målrette avtalefysioterapeutenes innsats i retning
bydelens egne beboere, og med hjemmebundne med redusert funksjonsevne som særskilt
1

Indivial Placement Support (arbeidsrelatert modell, en variant av Supported Employment v /
alvorlig psykiatri)
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2012
51
35
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målgruppe; heriblant ved inndeling av bydelen i geografiske områder, gjennom tilleggsavtaler, og
ved at 8 avtaler har fått et særskilt ansvar for å serve hjemmebundne pasienter innskrevet i
hjemmesykepleien, og med et avtalefestet timetall pr uke.
Praksisregistrering har vist at vel 40 % av avtalefysioterapeutenes pasienter kommer fra Bydel
Frogner, mens knapt 60 % kommer fra øvrige Oslo og fra Akershus-kommuner.
Praksisregistreringen bekrefter behov for fokus på samhandling fra fysioterapeutenes side, rundt
bydelens egne beboere med redusert funksjonsevne. Spesielt gjelder dette i utskrivningsfasen,
hvor avtalefysioterapeuter kan gjøre utskrivningssituasjonen tryggere for en rekke pasientgrupper,
bl.a. rehabilitering etter trafikkskader, slag m.m., nyopererte lårhalsbrudd, nyopererte hofte-,
kne- og skulderproteser, reumatikere, pasienter etter gjennomgått hjerte-/lungesykdom med behov
for leiedrenasje, og det gjelder pasienter med kreftsykdom. Dette er pasientgrupper som i en
overgangsperiode vanskelig kan forventes å oppsøke eller forflyttes til fysikalske institutter, men
hvor det er hensiktsmessig at terapeuten besøker pasienten i vedkommendes hjem. Med de korte
avstander en har i Frogner bydel, burde pasientenes forventning om hjemmebehandling i utskrivningsfasen kunne imøtekommes i større grad enn hva Bestillerkontoret og hjemmetjenesten tidvis
erfarer. Det er i 2012 etablert nye samhandlingsformer, som bidrar til forbedrede rutiner,
arbeidsformer og pasientflyt.
Fastleger
Pr 31.12.2012 har bydelen 51 fastleger fordelt på 20 legekontor: 7 solopraksiser,
5 to-legesentre, 5 tre-legesentre, 1 fire-legesenter, ett 5-legesenter, og ett 9-legesenter. Bydelen
har avtale om én turnuslege ved Frogner helsesenter. Majorstuhuset legegruppe har søkt om
inngåelse av avtale om turnuslege.
Fastlegene har tilsammen 78 500 personer på sine lister; dvs 1 av 3 personer på bydelens
fastlegelister kommer fra andre bydeler og kommuner.
Det er ca 500 ledige plasser av en samlet listelengde på 79 000.
7 solopraksiser har i alt 11 000 personer på sine lister, hvilket påkaller forpliktende samarbeid
med nabolegesentra.
At en tredjedel av fastlegelistene utgjøres av personer bosatt i nabobydeler og nabokommuner,
tilhørende forskjellige sektorsykehus, byr regelmessig på samhandlingsutfordringer.
Bydelen har som mål å ha færrest mulig solopraksiser. Ev. opprettelse av flere fastlegehjemler bør
knyttes til flerlegepraksiser, men med kortere lister enn i dag, for å ivareta samhandlingsreformens intensjoner om forpliktende deltakelse i oppfølging av ressurskrevende og prioriterte
pasientgrupper, bl.a. gjennom prioritering av legesøk i pasienters hjem; tilstedeværelse i
utskrivningsforberedelsene på sektorsykehuset, tett samhandling med Bestillerkontoret med
målsetting forebyggelse/utsettelse av institusjonalisering og/eller redusere behov for
sykehusinnleggelser/reinnleggelser. 1 solopraksis er flyttet til et flerlegesenter i 2012.
B Sosialtjenesten inkl. økonomisk sosialhjelp.
NAV Frogner.
NAV kommune er en integrert del av NAV-kontoret, hvor NAV stat og NAV kommune har
likestilte enhetsledere, og felles leder i publikumsmottaket (PM).
All boligtildeling til vanskeligstilte i bydelen har blitt gjort av NAV’s boligkontor.
NAV deltar aktivt i et ledernettverk i Oslo vest.
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Det er etablert et fast samarbeid med rus- og psykiatritjenester i helseregionen, og det er etablert
samarbeidsavtale med blant annet fengsler i regionen.
I 2012 har NAV fokusert på utvikling av samarbeid mellom stat og kommune, gjennom
samlokalisering av medarbeidere med felles brukere, utvikling av driften av publikumsmottaket
(PM) under en felles teamleder, og felles bruk av virkemidlene i NAV-loven.
Brukerne:





Det meste av brukerkontakten skjer har skjedd PM. NAV har også gjort hjemmebesøk ved
behov og hatt brukersamtaler hos samarbeidspartnere.
Antallet brukere som mottar økonomisk sosialhjelp har variert. Sammenlignet med
gjennomsnittet pr måned for de 2 første tertialene i 2004, er antallet pr måned blitt redusert
med ca. 19 %. Årsaken til reduksjonen er knyttet opp til nye program som introduksjonsprogrammet og kvalifiseringsprogrammet.
Boutgiftenes andel av samlede netto utbetalinger, gjennomsnittlig stønadsperiode og
vilkårsetting i saker med økonomisk sosialhjelp:
Boutgifter
(husleie og
strøm)
Gj.snittlig
stønadsperiode
(måneder)
Vilkår i saker







2009
68 %

2010
61 %

2011
60 %

2012
60%

5,08

5,15

5,3

5,04

4,09

32 %

31 %

31 %

34 %

29%

Gjennomsnittlig husleie som brukerne betaler, har økt med 36 % siden 2004.
Antall brukere som mottar økonomisk sosialhjelp er redusert med 24,5 % i gjennomsnitt pr
måned siden 2004. En årsak er knyttet opp til nye program som kvalifiseringsprogrammet
og introduksjonsprogrammet.
Familiesituasjon: 90 % av brukerne lever ikke i parforhold. 59 % av brukerne er menn.
Samlet antall brukere som har fått bistand fra NAV i 2012 er cirka 5 000 personer. Det tas
da høyde for at samme bruker kan være registrert flere ganger i forskjellige
saksbehandlingssystemer.
NAV har i 2012 forvaltet trygden til 150 personer. Forvaltningen har innebåret at NAV
har overført trygdeytelsene til NAV, som har betalt regninger og sendt videre penger til
livsopphold til den enkelte bruker som har ordningen.

Periode
2004
2005
2006
2007

2008
63 %

Gjennomsnittlig antall aktive brukere pr
måned med økonomisk sosialhjelp
579
596
560
519

Brutto utbetalt pr
Hovedbruker pr mnd i
perioden
8.044
8.208
8.326
8.593
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2008
2009
2010
2011
2012

469
454
469
463
444

9.124
9.473
9.237
10.163
10.034

Boligarbeid







Booppfølging har vært et viktig arbeidsfelt for å hjelpe brukere med redusert boevne, slik
at de kan mestre dagliglivet i egen bolig. Oppfølgingen har bidratt til redusert bruk av
private døgnovernattinger, reduksjon i antall begjæringer om fravikelse av bolig og antall
utkastelser, og til å sikre verdige og gode boliger for brukere med særlig behov. Arbeidet
har krevd samarbeid med andre tjenestesteder i bydelen.
Bydelens boligkontor har saksbehandlet søknader om Startlån og boligtilskudd, lån og
tilskudd til utbedring og tilpasning av bolig, kommunal og statlig bostøtte, kommunalt
disponerte boliger, samt formidler kontakt mellom brukere og private utleiere for å bistå
brukere med fremskaffelse av egnet bolig.
94 husstander er gitt finansiering til kjøp av bolig igjennom Husbanken (faktisk utbetalte
lån) i 2012.
88 søknader om kommunal bolig er innvilget i 2012.
1 612 personer har fått bostøtte igjennom Husbanken og den kommunale bostøtten i 2012.
Boligkontoret har hatt ansvaret for drift og økonomiforvaltning av kommunale boliger
som ikke er forvaltet av Boligbygg KF og Omsorgsbygg KF
Bydel Frogner har disponeret bortimot 500 boliger. Boligene har blitt brukt av
vanskeligstilte og flyktninger, eldre og funksjonshemmede, herunder også utviklingshemmede og personer med psykisk helsesvikt.

Boligadresse
Boligtype, målgruppe

Diverse adresser
Leiligheter for vanskeligstilte og
flyktninger
Welhavens gt 11,
omsorgsboliger (primært
utviklingshem. og psyk syke)
Niels Juels gate 17,
trygdeboliger/eldre
Rosenborggate 8,
vanskeligstilte/øremerket
utviklingshemmede
Bogstadveien 42,
Utviklingshemmede
Fredriksborgveien 13a,
Utviklingshemmede
Fredriksborgveien 13B,

Antall
bolige
r

Eier/
forvalter

Leietaker

Leietake
r
196 Boligbygg Beboer
Oslo KF
(BBY)
12 BBY
Beboer

Kontraktsforvaltnin
g
Framleietake
r
Boligbygg
Oslo KF
(BBY)
BBY

48 BBY

Beboer

BBY

6 BBY

Bydel

Beboer

Bydel

4 Privat
(Frognerbygg AS)
4 BBY

Bydel

Beboer

Bydel

4 BBY

Bydel

Beboer

BBY
Beboer

Bydel
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utviklingshemmede
Norabakken 75,
omsorgsboliger/eldre
Norabakken 75,
Hybelleiligheter/gjennomgang
Underhaugsveien 5a og b,
psykisk helse
Gustav Jensens Minne,
trygdeboliger/eldre
Ole Fladagers gate 4,
omsorgsboliger
Frognerveien 54,
”vanskeligstilte”
Sigurd Syrs gt 1, "vanskeligstilte",
psykisk syke og flyktninger
Totalt

56 BBY

Bydel

Beboer

Bydel

1 BBY

Bydel

Beboer

Bydel

25 BBY

Bydel

Beboer

Bydel

55 Privat
(stiftelsen
)
3 OBY

Bydel

Beboer

Bydel

Bydel

Beboer

Bydel

43 Privat
(Maya
Eiendom
as)
18 BBY

Oslo
kom. v.
Bydel
Frogner
Beboer

Beboer

Bydel

BBY

475

Tiltaksarbeid
NAV-kontoret har ansvar for kvalifiseringsprogrammet. Programmet tar sikte på å bistå
langtidsbrukere av NAV-kontorets tjenester tilbake i arbeid gjennom tilpassede tiltak. Dette gjøres
blant annet gjennom:
En metodisk arbeidsevnevurdering
Brukeren får et program som varer minst 1 år
Det gis lønn til deltakerne i programmet, tilsvarende 2 G
Brukeren får et individuelt tilpasset program
31.12.2012 er det ca 6 årsverk som arbeider med programmet.
Gjennomsnittlig måltall for 2012 var 96 og resultatet var 100.
Det meste av tiltaksarbeidet har vært organisert i et felles team for å sikre et sterkt fokus på tiltak.
 Vedlikeholdsgruppen har høsten 2012 hatt to ansatte. Mellom 5 og 15 av NAVs brukere
har til enhver tid vært aktive i vedlikeholdsgruppa. Gruppen har gitt arbeidstrening til
sosialhjelpsmottakere som har hatt behov for det. Treningen har skjer ved å utføre arbeid
for bydelen, bl.a. vedlikehold av bygninger, vaktmestertjenester, parker og grøntområder,
rydding og søppelhåndtering. NAV har hatt utplassert brukere i arbeidspraksis blant annet
i bydelen, særlig i barnehagene. I arbeidspraksis får brukeren fått prøvd seg i arbeid, mens
NAV har sikret inntekten til brukeren.
Rus:


NAV har hatt 3 ruskonsulenter i 2012. Ruskonsulentene fulgt opp LAR-brukere og
brukere som ønsker endring i sin rusatferd, eller har vært i behov av omsorgstilbud.
Ruskonsulentene har også hatt ansvar for booppfølging til rusbrukere som har bodd i eget
hjem. Ruskonsulentene har arbeidet tett sammen med sosialkonsulentene i NAV. Deres
kompetanse har vært viktig i arbeidet med rusmiddelmisbrukere. Motivasjonsarbeid har
stått sentralt, samt valg av ”riktig” behandlingstilbud, samt oppfølging under og etter
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behandling. Ca 40 % av sosialhjelpsmottakerne har hatt rusrelaterte problemer, ofte
kombinert med psykisk helsesvikt.
73 brukere bor i rehabiliterings- eller omsorgssentra for rusmisbrukere pr 31.12. 2012.
Total har 146 fått ett eller flere tilbud i løpet av 2012 .
79 av NAVs brukere har fått LAR-behandling. Av disse har mer enn halvparten vært fulgt
opp direkte av NAV. De øvrige brukerne har fått oppfølgingstjenester fra LAR
(legemiddelassistert rehabilitering i regi av helseregionen) eller MAR (sentralt tiltak i Oslo
kommune for oppfølging av LAR-brukere).

Økonomisk rådgivning:
 Økonomisk rådgivning har blitt gitt til brukere som har rett til det.
Individuell plan:
 Brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester har hatt Individuell Plan (IP),
pr. 31.12.2012 til sammen 100 i alt, hvorav 26 er voksne med overvekt av rusproblemer og
8 er voksne som har fått LAR-behandling.
 Alle sosialkonsulentene har fått opplæring i utarbeidelse og bruk av individuell plan.
 Det har vært samarbeidet med Bestillerkontoret om flere av planene.
C Nærmiljø
Parker, nærmiljøanlegg og idrett
NAV kommune har hatt ansvar for drift og vedlikehold av bydelens parker og grøntområder.
Driften har vært utføret av bydelens vedlikeholdsgruppe.
ANLEGG
Bygdøynes (Løkenløkken)
Frøyas hage
Skarpsnoparken
Leiv Erikssons gate
Bjørn Farmanns gate
Skillebekkparken
Niels Juels gate
Framnes terrasse/Tinker’n

Framnesveien 4 – 14
Lassons gate
Bervens løkka/Reichweins gate
Ankerhagen
Ruseløkkveien

Oscars gate/Behrens gate

BESKRIVELSE
Lekeplass, naturpreget
Park med lekeplass
Park med monument, blomsterbed, rodestasjon
Busker, trær
Grønn flekk
Park, med basseng og fontene
Lekeplass, park
Gammelt naturpreget hageanlegg med lekeplass, uteleker for
barn samt oppholdsplass.
Det er bevilget midler fra HC-fondet for oppgradering av
parken. Planleggingsarbeidet er igangsatt.
Gangsykkelvei mot Color-line
Lekegate, trær
Ballplass på tak av trafo
Park
Gatetun. Ansvaret for vegetasjon, benker, oppholdsplasser,
basseng, lekeplasser
(Samferdselsetaten har forvalteransvaret og drift av gang- og
kjøreareal)
Gatetun. Ansvaret for vegetasjon, benker, oppholdsplasser,
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ANLEGG
Inkognito terrasse
Amaldus Nielsens
plass/Vestkanttorget
Prof. Dahls gate,
Langaardsløkken
Uranienborgparken,
Uranienborg kirkepark, Nordahl
Rolfsens plass
Riddervolds plass
Dybwads gate

BESKRIVELSE
basseng, lekeplasser. (Samferdselsetaten har forvalteransvaret
og drift av gang- og kjøreareal)
Liten park med lekeplass
Park med ballplass og lekeplass
Gammelt hageanlegg, kjeglebane, basseng
Parker med lekeplass og ballplass

Liten park
Gatetun. Ansvaret for vegetasjon, benker, oppholdsplasser,
basseng, lekeplasser
(Samferdselsetaten har forvalteransvaret og drift av gang- og
kjøreareal)
Gjørstads gate
Benyttes i hovedsak til barnepark
Valkyrieplass
Park/plass med trær, stammehekk, busker, blomsterbed,
fontene, benker, skiferdekke
Schønnings gate
Lekeplass, møteplass, vegetasjon på tak av parkeringskjeller
Dronning Astrids gate
Ball-løkke
Josefines gate 21, Hygeaparken Gammelt hageanlegg, fontene.
P.t. riggplass for utbygging av Bogstad-/Hegdehaugsveien.
Hegdehaugsveien
Gatetun, avtale med uteserveringer
Ansvaret for vegetasjon, benker, oppholdsplasser, basseng,
lekeplasser. (Samferdselsetaten har forvalteransvaret og drift av
gang- og kjøreareal)
Mauritz Hansens gate
Gatetun. Ansvaret for vegetasjon, benker, oppholdsplasser,
basseng, lekeplasser
(Samferdselsetaten har forvalteransvaret og drift av gang- og
kjøreareal). Ballplass
”Solliparken” (Lapsetorget)
Vei/ Annet veiareal, overført fra Samferdselsetaten (”mannen
med nøkkelen”)
Sophus Lies gate/ Gimle
Liten grønn flekk, overført fra Samferdselsetaten
terrasse
Arno Bergs plass
Annet veiareal/ noe grøntareale
Colosseum torg
Torg på Majorstuen ved Colosseum kino.
Tidligere VM-paviljong er remontert og skal huse barne- og
ungdomsvirksomhet.
Gyldeløves plass 2
Gyldesløves gate 15. Opparbeides som park med enkle midler
når tomteavklaring foreligger.
Nordraaks plass
Ved Slottsparken, hvor Holbergsg, Wergelandsv, Kristian IVs g
(utsatt overført)
og St. Olavsg møtes. Gustav Vigelands første off. verk, avduket
17. 5.11. Edvard Grieg tok initiativ til monumentet i 1902.
Idrett
2

Ulrik Frederik Gyldenløve (1638-1704). Kom til Norge som stattholder i 1664.
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Bydelen har samarbeidet med idrett i FISU.
Frivilligsentraler: Tidemandsstuen og Frogner frivilligsentral
Frivilligheten er viktig i det norske samfunnet ved å gi mennesker mulighet til å delta i
meningsfylt virksomhet. Møteplassene setter grenser, viser derved respekt for deltakerne og
skaper trygge sosiale arenaer der de finner et viktig sosialt nettverk. Møteplassene skal være et
kreativt rom i nærmiljøet, innovative og initiere til frivillig arbeid. Møte mellom frivillige
organisasjoner, det offentlige og medmennesket organiseres ut fra møteplassen. Her treffes
mennesker uansett alder, kjønn, etnisk tilhørighet eller helse. Frivillig arbeid som supplement til
det offentlige tilbudet gir erfaring som endrer oppfatningen av våre medmennesker og av oss selv.
Amaldhus
Amaldhus aktivitetshus har vært et tilbud til mennesker med psykisk helsesvikt og hatt bortimot
100 aktive brukere i 2012. Stedet har vært basert på brukerstyring og brukermedvirkning.
Kulturaktiviteter har spilt en vesentlig rolle. Amaldhus har hatt fast ansatt daglig leder og en
aktivitør. Amaldhus har hatt en rekke musikkaktiviteter, bl.a. et eget husband som har vært hyppig
arrangør av konserter. Amaldhus har hatt åpent hus med jazzkafé på enkelte lørdager, samt en
rekke utstillinger til glede for husets brukere og lokalmiljøet for øvrig.

3.2.4 Hovedoversikt økonomi i FO1- netto driftsutgifter

3.2.4 Hovedoversikt økonomi FO 1 - netto driftsutgifter
Tall i 1000 kr
Netto driftsutgifter pr.
KOSTRA-funksjon
100 Politisk styring
110 Kontroll og revisjon
120 Administrasjon
130 Adm.lokaler
180 Div. fellesutgifter
213 Voksenopplæring
233 Annet forebyggende
helsearbeid
241 Diagnose, behandling
og rehabilitering
242 Råd, veiledning og
sosialt forebyggende arb.
243 Tilbud til personer
med rusproblemer
265 Kommunalt disponerte
boliger
273 Kommunale
sysselsettingstiltak
275 Introduksjonsordn.
283 Bistand til etabl. og
opprettholdelse av egen
bolig

Regnskap
2011
1 403
225
15 838
3 537
6 205

Oppr.
Budsjett
2012
1 580
230
19 337
3 264
2 000
0

Regulert
Avvik
budsjett Regnskap reg.bud/regn
2012
2012
-skap 2012
1 580
1 539
41
230
230
0
19 450
21 366
1 916
3 264
3 270
6
13 840
2 433
11 407
2 000
357
1 643

734

799

799

793

6

19 332

23 711

24 144

20 243

3 901

37 396

37 883

41 947

41 656

291

7 549

8 055

8 337

8 448

111

-4 564

-4 430

-4 430

-5 108

678

3 044
7 576

2 335
7 409

3 635
11 788

3 588
10 899

47
889

3 010

3 217

3 217

3 052

165
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320 Kommunal
næringsvirksomhet
-3 978
-3 425
335 Rekreasjon i tettsted
1 110
1 193
380 Idrett
664
538
385 Andre kulturaktiviteter
150
Sum netto utgifter *)
112 099
103 846
*) Tall overføres hovedoversikten, tabell 0.1.B

-3 425
1 473
538
150
128 437

-3 322
1 107
643
150
111 343

103
366
105
0
17 194

3.2.5 Måltall for tjenesteproduksjon

Obligatoriske måltall for
funksjonsområde 1 – Sosialtjenesten
Finansiering til kjøp av boliger - andelen
søknader behandlet innen 1 måned
Søknad om kommunal bolig - andelen
søknader behandlet innen 3 måneder
Andel positive vedtak for kommunal bolig
effektuert innen 6 måneder
Antall personer i døgnovernattingssteder
uten kvalitetsavtale (pr 31.12.)
Antall personer i døgnovernating pr 31.12
m opphold > 3 måneder
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader
behandlet innen to uker

Resultat
2010

Resultat
2011

Måltall
2012

Resultat
2012

Avvik
resultat måltall

100,0 %

100,0 %

80,0 %

100,0 %

20,0 %

58,0 %

75,8 %

95,0 %

87,3 %

7,7 %

85,0 %

95,3 %

80,0 %

63,1 %

16,9 %

7

2

0

28

28

2

6

0

0

0

90,0 %

89,0 %

95,0 %

90,0 %

5,0 %

Økonomisk sosial trygghet:
Måltall 2012 (Måltallet defineres som det antall deltakere som er i
kvalifiseringsprogrammet 31.12. inkl. evt. i permisjon)
Registrerte søknader i 2012
Innvilgede søknader i 2012
Søknader vedtatt avslått
Antall deltakere som har vært i programmet i løpet av året
Deltakere 31.12. (Deltakere med kvalifiseringsstønad som løper inkl.
evt. i permisjon)
Droppet ut i 2012 (Antall vedtak om varig stans i stønad som følge
av ikke avtalt uteblivelser fra tiltak i programmet)
Antall deltakere med kvp 31.12. som har mottatt supplerende
sosialhjelp samtidig med kvalifiseringsstønad i løpet av siste tertial.

100
68
62
6
142
100
61
19
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1 219
54
100
53 609
11 178
17 873

Antall sosialhjelpsmottakere (KOSTRA bydel nivå 3)
Antall deltakere i introduksjonsordningen 31.12. (årsstatistikk)
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet 31.12. (Qustback)
Utbetalt sosialhjelp (funksjon 281 brutto utgift i 1 000 kr.)
Utbetalt introduksjonslønn (funksjon 275 art 1089 i 1000 kr.)
Utbetalt kvalifiseringsstønad (funksjon 276 art 1089 i 1000 kr.)

Nøkkeltall FO1

Nøkkeltall for: Funksjonsområde 1 og 4 Helse, sosial og nærmiljø (EST)
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp
Antall deltakere i kvalifiseringsprogram pr
31.12. *
Antall deltakere i introduksjonsordning pr
31.12. *
Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år i
forhold til innbyggere 25-66 år
Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i
forhold til innbyggere 18-24 år
Brutto driftsutgifter til økonomisk
sosialhjelp pr mottaker
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk
sosialhjelp (måneder)
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk
sosialhjelp - mottakere 18-24 år
Andel mottakere med sosialhjelp/
introduksjonsstønad som
hovedinntektskilde
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6
måneder eller mer

Resultat
2009
1 208

Resultat
2010
1 284

Resultat
2011
1 225

Resultat
2012
1 219

155

101

96

100

38

47

48

54

3,20 %

3,10 %

3,06 %

2,62 %

2,70 %

2,70 %

2,79 %

3,05 %

50 207

43 469

46 070

41 886

5,3

5,3

5

4,9

4,1

4,2

4,6

4

48,60 %

51,00 %

53,00 %

63,00 %

35,80 %

35,50 %

34,00 %

34,79 %

Kilde SSB - spesialbestilling fra SSB for fjerne dobbelttelling av klienter.
Offisielle KOTRA-tall har for høye brukerrater, for kort stønadsperiode og for lave enhetskostnader for Oslo fordi klienter som flytter mellom bydeler blir telt flere ganger
* Kilde for disse tallene er årsstatistikk for bydelene pr. 31.12.

3.3

FUNKSJONSOMRÅDE 2 A: BARNEHAGER

3.3.1 Ansvarsområde
Barnehage er et pedagogisk tilbud som reguleres i Lov om barnehager med forskrifter. Tilbudet
omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Barnehagene har ulike driftsformer og
åpningstider, og omfatter også åpne barnehager og familiebarnehager.
3.3.2 Hovedmål
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Bydelens mål for 2012 har vært å ha full barnehagedekning for barn i alderen 1-5 år. Videre skal
barnehagen være en god leke- og læringsarena og bidra til en meningsfylt oppvekst tilrettelagt for
det enkelte barn.
3.3.3 Situasjonsbeskrivelse
Barnehagevirksomheten i bydelen har omfattet ulike driftsformer som heldagstilbud, familiebarnehager, naturbarnehager og åpen barnehage. Bydelen har i 2012 hatt en barnehagedekning på
rundt 100 % for barn i alderen 3 – 5 år. Bydelen har pr. 31.12.2012 17 kommunale barnehager, 1
åpen barnehage og 30 private barnehager og familiebarnehager. I de kommunale barnehagene har
det vært praktiseret en glidende overgang mellom plasser for store og små barn. Dette har
innebåret at man har kunnet omgjøre ledige plasser til småbarnsplasser underveis i driftsåret.
Bydelen har hatt egne naturbarnehagetilbud, der fokuset har vært naturen som læringsarena.
Bydelen har i tillegg hatt en kommunal åpen barnehage, ”Familietreffen” i Prof. Dahls gate 44,
som har vært et tilbud som barn har benytter i samvær med egne foreldre og foresatte. Her har
tilbudet vært i retning av et familiesenter, hvor ulike profesjoner har vært tilgjengelig for råd og
veiledning for småbarnsforeldre. Det har blitt tilbutt LØFT- kurs for foreldre via dette
familiesenteret. Helsestasjonen har hatt foredrag til foreldre en gang pr. måned med tema spesielt
innrettet for småbarnsforeldre.
Bydelen har gjennomført økonomisk likebehandling av private og kommunale barnehager.
Omsorgsbygg Oslo KF har vært eier av de kommunale barnehagebygningene.
Etablering av nye kommunale barnehager har skjedd ved bestilling fra bestillerenhet i KOU til
foretaket. Det er avsatt øremerkede midler sentralt i Oslo kommune til etablering av nye
barnehageplasser.
Barnehager - mulighetenes verksted
Med visjonen ” Barnehager mulighetens verksted”, ønskes fokuset på mangfold, utfoldelse, håp
og vekst. Visjonen er løsningsfokusert, og på jakt etter muligheter. Barns læringsprosesser kan
sammenlignes med det arbeidet som foregår i et verksted. Et verksted (en barnehage) har en
mengde materiell og ”kapital” tilgjengelig, det er rom for å prøve å feile, bygge opp og rive ned,
for å prøve på nytt. Kanskje blir resultatet et annet enn det som i utgangspunktet var tenkt, men
prosessen fram til målet har fokus; barna skal finne sin vei til læring, barna skal mestre.
Personalet skal ha en observerende, reflekterende og støttende rolle i læringsprosessen. Vi ønsker
at barnet skal være forsker og vi voksne ha rollen som medforsker. Vi skal ikke automatisk
overføre vår kunnskap til barnet, men stille åpne spørsmål som setter i gang nye tankeprosesser.
Vi skal ha mye materiell tilgjengelig som gir lyst og inspirasjon til videre utforskning. Personalet
må sørge for å etablere rom i hverdagen for refleksjon rundt det som foregår i barnegruppen.
Utviklingen av barnehagen som læringsarena omfatter progresjon i tilbudet barna får i løpet av
tiden de er i barnehagen. Barns medvirkning, i et tilrettelagt fysisk miljø som både utfordrer og
møter deres interesser, er viktige satsninger i barnehagene.
Arbeidsbasert førskolelærerutdanning
Bydelen har hatt 5 ansatte som har deltatt i tilbudet ”Arbeidsbasert førskolelærerutdanning”, et
tilbud igangsatt av Oslo kommune i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus.
Opplærings- og utviklingstiltak har vært drivet gjennom kompetanseløftet med midler fra
Fylkesmannen, Barnehageløftet. Det er arbeidet frem en egen kompetanseplan for å dyktiggjøre
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personalet, hvor både kommunale og private barnehageansatte skal få kompetanseutviklende
tiltak3. Det har vært vekslet mellom å bruke interne og eksterne foredragsholdere. Med
utgangspunkt i barnehagenes egne opplæringsplaner har de blitt tilbudt lederutvikling, halvdags
kurs, prosjektmidler og fagsamlinger.
Barn med flerspråklig bakgrunn som ikke benytter ordinær barnehage, har hatt et åpent tilbud
sammen med sine foresatte en dag pr. uke i Hegdehaugen barnehage. Tiltaket har vært, i tillegg til
språkstimulering, en viktig rekrutteringsarena til ordinær barnehage. Barn med flerspråklig
bakgrunn har blitt prioritet ved barnehageopptak.
Oslo kommune har etablert prosjektet Oslobarnehagen, og våre barnehager har deltatt aktivt med
innspill i forhold til de ulike delprosjektene.
Reggio Emilia
Reggio Emilia er en pedagogisk tenkning, som inspirerer flere av våre barnehager, i arbeidet for å
skape de beste læringsmiljøene for barna. Alle de kommunale barnehagene har deltatt i
utviklingsprosjekter sammen med andre barnehager internt i bydelen, vi ser at dette har motivert
og stimulert til økt refleksjon over egen praksis.
Våre barnehager har tatt imot flere studiebesøk, disse har kommer fra hele landet. Vi har opplevd
det som viktig at vi har barnehager som har vært utstillingsvinduer for andre. Dette har inspirert
personale til å dyktiggjøre seg på argumentasjon om hvorfor de har valgt å arbeide som de gjør.
Det har skapt en stolthet over eget arbeid og arbeidssted å motta studiebesøk.
Vi har opparbeidet oss kompetanse i forhold til arbeide med Reggio Emilia, det gjelder i forhold
til å bruke prosjektarbeid som metode, arbeid i forhold til å skape gode læringsmiljøer og om
grunntenkingen til Reggio Emilia filosofien.
Enkelte barnehager har arbeidet særlig med pedagogisk dokumentasjon og holdt kurser og work
shops for barnehagearbeidere både internt og eksternt.
Vi ser at dette er et område som har vokst og ønsker at alle våre barnehager skal være
utstillingsvinduer å ta imot studiebesøk, da dette har beriket og styrket vårt fagmiljø.

Remida
Bydelen har arbeidet med et forprosjekt for å etablere en Remida stasjon, muligens i samarbeid
med miljøetaten. Vår tanke er at dette skal gi gevinst både i forhold til miljøarbeid og til å gi
barna i våre barnehager enda mer variert og kreativt materiell. Remida skal være et sted hvor
barnehager kan komme med sine ansatte og barn å hente gratis materiell som de kan ta med seg
tilbake til egen barnehage. Materiellet skal være samlet inn fra ulike bedrifter og selskaper som
istedenfor å kaste det levrer det til oss, eksempler på slikt materiale kan være fliser, skruer,
materiell fra bedrifter som rørleggere og andre håndverkere.
Remida er en del av tenkningen til Reggio Emilia og skal være med å gi barna tilgang på materiell
som øker deres utforskning og nysgjerrighet – et materiell som ikke er ferdig definert og som kan
stimulere kreativiteten til barna.
3
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Engelsk i barnehagene,
Språkstimulering gjennom læring av fremmedspråk har vist seg å fremme språkutvikling generelt
4
. Dette har foregått i små grupper, og det har blitt benyttet godt utprøvd pedagogisk materiell
tilpasset aldersgruppen. Tilbakemeldingene fra foreldre og deltakere så langt har vært utelukkende
positive. Dette har gitt god språkstimulering, og har gitt ansatte øket kompetanse om
språkstimulering
Bydel Frogner har fortsatt å gi de pedagogiske lederne kompetanse i forhold til lederrollen. Det
har vært avholdt et lederopplæringsprogram for styrere, erfarne pedagogiske ledere og for
nyutdannede pedagogiske ledere. Målene har vært økt bevissthet om egen lederrolle og utvikling
av personlige ferdigheter i ledelse. Dette har skapt større trygghet i rollen, og gitt kompetanse til å
utvikle eget tjenestested til å bli en enda bedre organisasjon for ansatte og brukere. Vi har sett at
dette er et viktig tiltak i forbindelse med arbeidet å tydeliggjøre barnehagens innhold og arbeid
med kvaliteten av tilbudet. Fokusering på faglig kompetanse har gitt resultater, og ledelse
gjennom faget har vært et begrep som gjennomgående har blitt benyttet ved nyrekruttering av
personell og under alle former for opplæring. Det er erfart at pedagoger har vektlegger faget og
ønsket en faglig forankring når arbeidssted skal velges. Kompetansebyggende tilbud er gitt til alle
barnehageansatte i bydel Frogner, og foredragsholdere kommer både fra de private og de
kommunale barnehagene. I tillegg er personer fra pedagogisk fagteam samt eksterne
foredragsholdere blitt benyttet.
I et samarbeid med bydelene St. Hanshaugen, Grünerløkka, Sagene og Gamle Oslo har det blitt
arbeidet med rekruttering. Departementet har igangsatt kampanjen ” GLØD”, for å få flere
førskolelærere til barnehagene. Våre bydeler har etablert et nettverk der vi har arbeidet for å
beholde og rekruttere flere pedagoger til våre barnehager. Midler som er benyttet her har vært
øremerket og gitt fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Norsk i barnehagene
Dette har vært et arbeid som våre barnehager arbeider med hver dag. Bydelens barnehager har
arbeidet systematisk med språkgrupper, med fokus på norsk. I 2012 har bydelen jobbet for å få til
et med Deichmanske bibliotek. Dette vil starte i 2013 og vil omfatte bl.a. fortellerseminar, hvor
barnehageansatte får kompetanse i å bli gode fortellere og få kunnskap om formidling av historier
og eventyr. Målsetningen med å dyktiggjøre ansatte innenfor det å bli bedre formidlere, vil være å
gi barna bedre opplevelse ved det å lese, lytte og bli glad i det skrevne ord.
Personalet i barnehagene har i all hovedsak hatt god kompetanse innen norsk, noe som ble
bekreftet i en spørreundersøkelse., Det har derfor ikke vært satt i gang spesifikke tiltak for å bedre
deres norskkunnskaper.
Pedagogisk fagteam har særlig kompetanse og har avsatt personale som har arbeidet med språk.
De har vært gode veiledere og gitt barnehagene støtte i sitt arbeid med å etablere gode
språkmiljøer. Pedagogisk fagteam har gjennomføret språksamlinger for ansatte.

4
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Tilsyn og godkjenning av barnehager
Gjennom Stortingsmelding 41 om kvaliteten i barnehagen fremkommer viktigheten av å føre
tilsyn med barnehagenes arbeid. Bydelen har hatt tilsyn med alle sine kommunale barnehager i
2012, samt stikkprøver i de private. Tilsynet har vært gjennomført etter Oslo kommunes felles
retningslinjer, og vært preget av dialog mellom aktørene.
I arbeidet med godkjenning og tilsyn av barnehager har vi benyttet oss av maler utarbeidet av
Oslo kommune.
Kommunale barnehager pr desember 2012:
Kommunale heldagsbarnehager

Bergebo barnehage (Huk Aveny 57)
Bygården barnehage (Welhavensgate 19)
Friggfeltet barnehage (Suhms gate 36 a)
Frogner barnehage (Professor Dahls gt. 44)
Grønneberg barnehage (Hegdehaugsveien 19)
Gydas vei barnehage (Gydas vei 14)
Hamna barnehage (Professor Dahls gt. 30B)
Hegdehaugen barnehage (Professor Dahls gt. 36)
Hjelmsgate barnehage (Hjelms gate 3)
Kongeskogen barnehage (Strømsborgvn. 12)
Skillebekk barnehage (Drammensveien 33 b)
Rosenborg barnehage (Sporveisgaten 17)
Solbærtorvet barnehage (Gardeveien 4/6)
Tusindhuus barnehage, inkl Portnerboligen
naturbarnehage (Gabels gate 38)
Uranienborg barnehage (Uranienborgveien 22b)
Vigelandsparken barnehage (Nobels gate 30)
Familietreffen Åpen barnehage
Monolitten barnehage
SUM

Ant
avd.
Baser
(5)
3
6
5
2
4
4
Baser
(3)
Baser
(5)
4
4
3
4
5

Små
barn
33

Store
barn
38

Ant
barn
71

16
49
26
9
26
22
15

23
44
42
18
32
30
24

39
93
68
27
58
52
39

26

34

60

20
19
22
26
21

50
52
25
40
53

70
71
45
66
74

3
5
1
4
70

12
26
38
46
452

28
36
8
577

40
62
38
54
1029

Ant
avd.
3
3
3 baser
6

Små
barn
20
18
51

Store
barn
21
18
82
104

Ant
barn
41
36
133
104

Private heldagsbarnehager
Aker Brygge Barnehage (Bryggetorget 19)
Ankerhagen (Observatoriegaten 6)
Betha Thorsens Kanvas-barnehage (Drammensv 33 A)
Den Franske skoles barnehage (Skovveien 9)
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Deutscher Kindergarten (Sporveisgaten 20)
Fridheim barnehage (Professor Dahls gate 29)
Frognerbekken barnehage (bedr.bhg, Fr Nansens vei 15)
Frogner int. førskole 3-6 år (Fritzners gt. 15)
Frognerkilen barnehage (Gange Rolvs gate 3)
Hakkespetten barnehage (Huk Aveny 55)
Musehuset barnehage (Museumsveien 10)
Månestråle barnehage (Middelthuns gate 21)
Nordraaksgate barnehage (Nordraaks gate 17)
Norsk Hydros barnehage (bedriftsbhg, Bygdøy allé 2)
Ruseløkka barnehage (Huitfeldts gate 32)
Sawat Dee (Thailandsk-norsk bhg, Holmboes gate 4)
Schafteløkken barnehage (Solheimsgaten 2 b)
Solrosen Steinerbarnehage fra 2 år (Inkognito terr 9)
Stallen barnehage (Frognerveien 67)
Studentenes småbarnsstuer (bedr.bhg,Drammensv 42b)
Tinkern Kanvas-barnehage (Observatorie terrasse 17)
Treklang barnehage (Montessori) (Josefines gate 17)
Victoria, UDs barnehage (bedr.bhg, Victoria terrasse 7)
Bygdøylund barnehage (Huk Aveny 55)

5
4
2
3
3
3
1
10
2
3
4
3
2
1
1
2
8
2
2
1

17
23
8
21
11
5
71
13
20
18
17
9
1
10
9
66
4
9
3

71
48
20
42
32
25
8
60
17
19
35
14
21
15
18
16
61
24
17
15

88
71
28
42
53
36
13
131
30
39
61
31
30
16
28
25
127
28
26
18
Ant
barn

Familiebarnehager
Amigos barnehage familiebarnehage
Ruseløkka familiebarnehage
De ni musene familiebarnehage
Fredriksborg familiebarnehage (Fredriksborgveien 18)
Uranienborg Majorstuen familiebarnehage (Gjørstadg 1)

3
1
1
1
3

21
8
4
8
10

21

Ruseløkka Familiebarnehage

1

8

8

86

475

SUM
Totalt antall plasser pr 31.12.2011:
1-2 år
Kommunale plasser
Private barnehager
Totalt antall plasser
Totalt antall plasser pr 31.12.2012:
1-2 år
Kommunale plasser
Private barnehager
Totalt antall plasser

3-5 år
429
498
927

803

Sum:
570
743
1313

3-5 år
452
475
927

4
8
10

999
1241
2240
Sum:

577
803
1380

1029
1278
2307
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3.3.4 Hovedoversikt økonomi FO2A – netto driftsutgifter
3.3.4 Hovedoversikt økonomi FO2A netto driftsutgifter
Tall i 1000 kr.
Netto driftsutgifter
pr. KOSTRAfunksjon
201 Førskole
211 Styket tilbud til
førskolebarn
221 Førskolelokaler
og skyss
Sum netto utgifter *)

Regnskap
2011
242 454

Oppr.
Budsjett
2012
258 089

Regulert
Avvik
budsjett
Regnskap reg.bud/regnska
2012
2012
p 2012
281 395
261 937
19 458

11 997

12 253

13 650

11 733

1 917

17 679
272 130

18 594
288 936

18 594
313 639

17 997
291 667

597
21 972

3.3.5 Mål- og nøkkeltall for tjenesteproduksjon
Avvik
Obligatoriske måltall for
Resultat
Resultat
Måltall
Resultat resultat funksjonsområde 2A - Barnehager
2010
2011
2012
2012
måltall
Innhold
Foreldreundersøkelse: Foreldres
generelle tilfredshet *
5,05
5,22
Utbygging
81,0 %
82,3 %
87,0 %
87,1 %
0,1 %
Andel barn 1-5 år med barnehageplass**
* På en skala fra 1-6 der 6 er best. Ny brukerundersøkelse for Oslo i 2012 med samme spørsmål som i undersøkelsen
fra 2010.
** Tall for barn boende i bydel Frogner med barnehageplass i andre bydeler vil foreligge sentralt når
bydelenes årsstatistikk er levert. Denne fristen er etter fristen for levering av bydelenes årsmelding. Tall på
dette punktet vil derfor først foreligge etter bydelsutvalgets behandling av årsmeldingen.

Nøkkeltall for: Funksjonsområde 2A –
Barnehager
Innhold
Foreldres tilfredshet med utvikling og læring
i barnehagen**
Foreldres tilfredshet med barnets trivsel i
barnehagen**
Foreldres tilfredshet med barnehagens
fysiske miljø**
Andel barn som skolen mottar
informasjonsskjema fra barnehagen om***
Utbygging
Andel barn 1-2 år med barnehageplass
(dekningsgrad)****

Resultat
2009

Resultat
2010

Resultat
2011

Resultat
2012

5,09
5,39
4,81
51,0%

77,0%

82,0%

85,0%

86,1%
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Andel barn 3-5 år med barnehageplass
(dekningsgrad)****
Antall barn 1-2 år med barnehageplass*****
Antall barn 3-5 år med barnehageplass*****

120,0%
743
1 230

125,0%
842
1 260

122,9%
906
1 292

128,3%
885
1 326

* Utføres hvert 3. år
** Ny brukerundersøkelse for Oslo fra 2012
** F.o.m. 2009 målt som andel barn 1-5 år, tidligere målt som andel av barn 0-5 år. Ekskl. åpen barnehage
*** Ny rapportering ved innføring av Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehager og skole i
2011-2012
**** Ant. plasser i barnehager i Bydel Frogner delt på antall barn i Bydel Frogner omgjort i prosent.
***** Ant. barn med barnehageplass i Bydel Frogner

3.4

FUNKSJONSOMRÅDE 2 B: OPPVEKST

3.4.1 Ansvarsområde
A Barnevern
Bydelene har ansvaret for det kommunale barnevernet. Barnevernet skal gi barn, unge og familier
hjelp og støtte i vanskelige situasjoner.
Barnevernets virksomhet er hjemlet i lov om barneverntjenester med forskrift, rundskriv m.m.
Oslo kommune har, i henhold til Forskrift om særskilte bestemmelser på barnevernområdet for
Oslo, også ansvar for de plikter, oppgaver og den kompetanse som etter lov om barneverntjenester
ivaretas av det statlige barnevernet i landet for øvrig. I Oslo ivaretas det statlige ansvaret, som for
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Årsberetning for Bydel Frogner 2012

eksempel å tilby plasser i barneverninstitusjoner, av Barne- og familieetaten. Etaten ivaretar også
ulike byomfattende oppgaver på vegne av bydelene.
Forskriften, sammen med Oslo kommunes finansieringsordning for institusjonsbarnevernet, gir
bydelene et helhetlig ansvar for barnevernet, og tilnærmet ansvaret for alle kostnadene knyttet til
tjenesten.
B Forebyggende barne- og ungdomsarbeid –
Bydelene skal bidra til å sikre alle barn og ungdom i Oslo en god oppvekst. Gode og trygge
forebyggende tiltak i bydelene og sentrum, både i regi av kommunen og frivillige organisasjoner,
er grunnmuren i dette arbeidet.
C Helse- og sosialtjenester til barn og unge
Bydelenes lovbestemte helse- og sosialtjenester til barn og unge består av helsestasjons- og
skolehelse-tjeneste, barnehabilitering og tjenester til barn med spesielle behov.
Helsestasjons- og skolehelestjenesten er et lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte,
og har følgende ansvarsområder:

Svangerskaps- og barselsomsorg

Helsestasjonstjeneste til barn 0-5 år

Skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for lesbisk, homofil, bifil og transkjønnet ungdom

Helsestasjon for hørselshemmet ungdom.
Helse- og sosialtjenester til barn og unge er hjemlet i lov om kommunale helse- og
omsorgstjeneste. Barn med nedsatt funksjonsevne kan også ha rett til spesialpedagogisk hjelp etter
opplæringsloven.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten gir et viktig helsetilbud til alle barn og unge og deres
familier og skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er ofte første kontakt for barn og familier med spesielle
behov, og har derfor en svært viktig rolle i å bidra til at det gis et helhetlig og samordnet
hjelpetilbud.
Helsetjenesten har også en sentral rolle i å bistå barn og unge som er eller står i fare for å bli utsatt
for omsorgssvikt, herunder kjønnslemlestelse eller tvangsekteskap.
3.4.2 Hovedmål
A Barnevern
Barn og unge som lever under vanskelige forhold skal få rett hjelp til rett tid av et barnevern med
godt kvalifiserte medarbeidere. Tjenesten skal kjennetegnes ved faglig kompetent arbeid, god
ressursutnyttelse og rettssikkerhet for brukerne. Barnevernet har en sentral koordinerende rolle i
det lokale samarbeidet rundt barn og unge med vanskelige oppvekstvilkår.
B Forebyggende barne- og ungdomsarbeid - fritidstilbud
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Barn og unge skal ha et godt forebyggende kultur- og fritidstilbud, og må selv gis anledning til å
delta i utforming av tiltakene. Bydelen skal søke samarbeid med ideelle organisasjoner og
involvere foreldre i arbeidet.
C Helse- og sosialtjenester til barn og unge
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ha en sentral rolle i det forebyggende og
helsefremmende arbeidet for barn og unge. Tjenesten er både individ- og befolkningsrettet, og
skal fange opp og gi tilbud til barn og familier med spesielle behov.
3.4.3 Situasjonsbeskrivelse

A Barnevern

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Meldinge Underr
søkelsessaker

Tiltak i
hjemmet

142
132
144
164
146
171
222
195
198

99
121
115
128
142
140
140
171
131

108
97
101
127
141
146
185
158
148

Tiltak
utenfor
hjemmet
48
49
47
53
51
52
59
55
67

Saker for
fylkesnemnd og
rettsvesenet
8
4
6
13
8
11
5
11
13

Akuttplasseringer

12
12
14
13
8
9
5
15

Det har vært en økning i antall saker til fylkesnemd og rettsvesen, og en økning i akuttplasseringer
sammenlignet med foregående to år. Som tidligere har mange av sakene vært kompliserte og med
sammensatt problematikk, noe som har gjort sakene tids- og kompetansekrevende. Noen av
sakene gjaldt familier som har flyttet til bydelen fra andre kommuner der barna har allerede hatt
hjelpetiltak fra andre barneverntjenester. Disse familiene har ofte vært i behov av ”tyngre tiltak”.
Det har vært behov for nært samarbeid med samarbeidspartnere både i og utenfor bydelen. Dette
har særlig vært i saker med følgende problematikk:
1. Familier hvor det er foreldre med alvorlig psykisk sykdom og/ eller rusproblemer.
Sviktende egenomsorgsevne, reduserer kompetansen som omsorgsperson for egne
barn. Det har ofte nødvendig med omfattende tiltak. Noen har manglet nettverk som
har kunnet tre støttende til.
2. Barn og ungdom med psykiske problemer som har krevd et tett samarbeid med
barne- og ungdomspsykiatrien, noe som har ført til at tiltaket kan bli svært kostnadsskrevende dersom det har vært behov for plassering utenfor hjemmet.
3. Det har vært tiltagende rusproblematikk blant unge tenåringer. Barnevernet har
mottatt bekymringsmeldinger fra politiet og andre instanser på ungdom 15-17 år
gamle, med alvorlige atferds- og rusproblemer, hvor det har vært nødvendig å gå inn
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med omfattende tiltak og plassering.
4. Andelen av saker med stor voldsproblematikk har økt, noe som
Har krevd særskilt kompetanse i møte med familiene.
5. Endringer i barnevernloven, som har gjort gjør at barn som har vært under omsorg
også har krav på å få vurdert egnede ettervernstilbud etter fylte 18 år til 23 år.
6. Saker med stor uenighet mellom foreldre etter de har flyttet fra hverandre, og hvor
konfliktene har blitt så alvorlige at barnas situasjon har måttet bli vurdert i henhold
til lov om barnevernstjenester. Slikte situasjoner har vært økende.
7. Bosetting av mindreårige flyktninger i bydelen har krevd økte ressurser og økt
kompetanse. Dette gjelder også flyktningefamilier med barn som har opplevd svært
traumatiske situasjoner før ankomst Norge.
Barnevernstjenesten har deltatt i effektiviseringsnettverk bl.a. sammen med barneverntjenestene i
andre bydeler.
Arbeidet med internkontroll innen barneverntjenesten har krevd konstant årvåkenhet,
dokumentasjon og fortløpende vurdering av eksisterende rutiner. Det har blitt lagt spesielt vekt på
oppfølging av fosterhjemsarbeidet, ettervern, tiltaksplaner og fristoverholdelse i henhold til loven.
I forbindelse med kommunens styrking av barneverntjenesten, har flere av saksbehandlerne deltatt
i kompetansehevende program initiert av Helse- og velferdsetaten.
B Forebyggende barne- og ungdomsarbeid - fritidstilbud
Bydelen har en rekke godt besøkte tiltak for barn og ungdom i alderen 10-25 år. Under følger en
oversikt over bydelens fritidstilbud, samt en kort beskrivelse av disse.
UNGDOMSTJENESTEN BYDEL FROGNER / 2012-13
FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSCAFEER
PROSJEKTER
Cafe Condio
– samarbeid mellom Bydel Frogner og Oslo Røde Kors
Adresse: Paviljongen på Colosseum torg.
www.rodekors.no/oslo/condio
Mandag - fredag kl 15:00-22:00
* Ungdomscafé/åpen møteplass: 14-25 år
* Arbeidstrening
* Idrett og utfordring
* Leksehjelp
* Gatemekling
* Turvirksomhet i påske-, sommer- og høstferien
Senterleder Yasir Islam tlf: 23 19 61 00
C@feen

Adresse: Cort Adelersgt. 18, 0254 Oslo
* Ungdomscafé for ungdom mellom 13 og 18 år
Tirsdag – fredag: 13:00 – 21.30
* Lunsjtilbud: tirsdag – fredag: 10.30 – 13:00
* Idrett og utfordring: mandag kl 17:00-20:00
Klubbleder Helene Spilde tlf: 22445648

Hamna fritidsklubb

Sisterhood of Oslo
Bydel Frogner har siden 2005 drevet prosjektet, som i 2007 ble
byomfattende og er et av tiltakene i SaLTo sin handlingsplan.
Prosjektet tilbyr veiledning av gruppene i Oslo, gruppelederkurs,
fagdager og koordinerer coacharbeidet i hele Oslo.
Tilbudet retter seg mot jenter mellom 13-21 år:
www.sisterhood.no
Adresse: Cort Adelersgt.18(2.etg), 0254 Oslo
Tlf: 22135400/41 44 48 28
e-post: sisterhood@sisterhood.no
Prosjektleder: Rukaia Khairy tlf: 22135400
Crossworker Norge
Opplæringsprogram i frivillig arbeid for ufaglært ungdom. Bydel
Frogner har prosjektledelse og koordineringsansvar for
samarbeidspartnere i andre bydeler og organisasjoner.
Målgruppa er ungdom som har droppet ut eller er i faresonen til
å droppe ut av vgs opplæring eller eldre ungdom som står uten
arbeidsplass eller arbeidserfaring. Aldersgruppe 17-23 år *
Lunsjtilbud: deltakere driver lunsjtilbudet på C@feen.
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Adresse: Paviljongen på Colosseum torg.
* Juniorklubb(5.-7.trinn) torsdag kl 18:00-20:30
* Ungdomsklubb(fra 7.trinn) fred kl.18:00-22:00
Klubbleder Siv Janna Glømmi tlf: 97635402
Ruseløkka fritidsklubb
Adresse: Munkedamsveien 64, 0270 Oslo
* Rufus Etter skoletid (5.-7.trinn):
mandag – fredag: 13.30 – 16.30
Klubbleder Kristine Rønneseth Jensen
tlf: 24119867
Uranienborg fritidsklubb
Adresse: Harelabbveien 1, 0259 Oslo
* Etter skoletid (5.-7.trinn) man-fre: 11.45–16.30
* Juniorklubb(5.-7.trinn) tirsdag kl 18.00-20.30
* Idrett og utfordring for gutter (7.-8. trinn)
onsdag kl 16:00-20:00
* Gitar-/bandkurs torsdag kl 18:00
* Filmklubb (15-18 år) torsdag kl 19:00
* Lørdagsarrangementer ungdom hver 3.lørdag
* Bandrom man-søn kl 14:00-22:00
Klubbleder Trine Posaas Nilsen
tlf: 22431929
Annet: ferietilbud i høst-, vinter og sommerferien,
Ungdommens kulturmønstring og Urra Rock
KOORDINATOR UNGDOMSTJENESTEN
Isabel Espinoza, tlf: 22135401/41856984
isabel.espinoza@bfr.oslo.kommune.no
Adresse: Cort Adelersgt.18 (2.etg), 0254 Oslo

Adresse: Cort Adelersgate 18, 0254 Oslo
Prosjektleder: Helene Spilde og Trine Posaas Nilsen
Mob:46844576
Ungdomsrådgivere
Oppsøkende arbeid og individuell oppfølging av ungdom i
risikosonen - spesielt fokus på rusforebyggende arbeid.
Ungdomsådgiverne har base på C@feen. Aldersgruppe 10-25 år
Gregory Gurvitch, tlf: 95 72 17 94
gregory.gurvitch@bfr.oslo.kommune.no
Elin Kristin Ditlefsen, tlf: 95 72 17 94
kristin.ditlefsen@bfr.oslo.kommune.no
Idrett & Utfordring
Aktivitetsgrupper tilknyttet C@feen, Uranienborg fritidsklubb,
Sisterhood og Hamna fritidsklubb
Koordinator: Isabel Espinoza tlf: 22 13 54 01
Ut av tåka – Hasj-avvenningsprogram
Individuell oppfølging av ungdom for å motivere og legge til rette
for å slutte med hasjrøyking. Aldersgruppe 17 - 25 år.
SaLTo – koordinator: Randi Driessen Marthinsen
Tlf 22135401/41478397
Forum for råd og veiledning
Gratis tilbud til foreldre, ungdom og fagpersoner som ønsker en
bred tverrfaglig veiledning rundt en problemstilling eller
bekymring for barn og unge i alderen 6-18 år.
Koordinator Isabel Espinoza: 22135401/41856984
frv@bfr.oslo.kommune.no
Heartbeat
Rytmeworkshop - utforsking av trommenes magiske kraft
For mer info ring Isabel: 22135401/41856984
Konflikthåndteringskurs
Ungdomsrådgiverne har utarbeidet et kurs for ungdom som skal
gi dem verktøy til bedre å kunne beherske konflikter.
Konsekvenstekning og bevisstgjøring.
For mer info ring Isabel: 22135401/41856984
Bandrom
Gratis øvingslokale for unge band i alderen 12-20 år.
Adresse: Briskebyveien 7 0259 Oslo
Åpent mandag-søndag kl 14:00-22:00
Bandrom-koordinator
Terje Wollmann tlf: 22431929

Café Condio
Cafe Condio flyttet i oktober 2012 inn i Paviljongen på Colosseum torg.
Med stedets åpne møteplass, ønsker Cafe Condio å tilby et byomfattende tilbud som byr på
medmenneskelighet, forutsigbarhet og høy aktivitet. De frivillige skal være voksne rollemodeller
som sørger for at ungdom føler seg sett, møtt og hørt på en varm måte. Stedet driftes av Oslo
Røde Kors i samarbeid med Bydel Frogner. Samarbeidet beskrives som unikt i Oslosammenheng. Condio har åpent 5 dager i uken. Alle aktiviteter er gratis og har aldersgrense 13-25
år. Cafe Condio har leksehjelp, jobbtrening kurs i gatemekling, ulike type gruppevirksomhet i
tillegg til turvirksomhet i skoleferier.
C@feen
Ungdomscafeen er et tilbud for ungdom i alderen 13 - 18 år. Tilbudet er byomfattende og er åpen
tirsdag - fredag i tidsperioden 13.00-21.30. C@feen har tilbud om internett, leksehjelp, film,
workshop/kurs, temadager, tidsskrifter, spill, musikk, gruppeaktiviteter, samt servering av god og
billig mat. C@feen har et eget caféstyre, og ungdommene deltar mye i både planlegging og
gjennomføring av innkjøp og planlegging av aktiviteter. Ungdomsrådgiver driver ”Idrett og
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utfordring”-guttegruppe som har base på C@feen. Gruppen gir også arbeidstrening for eldre
ungdom. Crossworker prosjektet drifter C@feens lunsjtilbud som har åpent tirs-fre fra kl 10.3013.00. Lunsjtilbudet tilbyr elever på ungdomskole og videregående et ikke-kommersielt møtested
i midttimer og friminutt der de kan kjøpe mat til en billig penge.
Hamna Fritidsklubb
Fritidsklubben flyttet oktober 2012 inn i Paviljongen på Colosseum torg.
Hamna tilbyr har 2 dager med spsielt fokus på jenter i form av ”Hamna Jente” og “Idrett og
Utfordring” jentegruppe som møtes én gang i uken. Jentetilbudet skal være en guttefri-sone med
kun kvinnelige ansatte på jobb. Forebyggende arbeid hvor den gode samtalen og individuelle
oppfølgingen står sentralt. Juniorklubben fylles av barn på mellomtrinnet med quiz, konkurranser,
temakvelder og fester. Fredager er dørene åpne for aldersgruppen på 7.-10. trinn med ”Hamna
Fjortis”. Fjortis er en tradisjonell fritidsklubb med discotek og biljard i sentrum. Tilbudet skal
være en åpen og inkluderende møteplass med mulighet for individuell oppfølging av faste
brukere.
Ruseløkka Fritidsklubb
”Rufus” er et foreldrefinansiert tilbud for mellomtrinnet etter skoletid. Rufus ønsker å gi de unge
et hyggelig sted å være, med trygge voksne de kan snakke med, og med et godt og variert
aktivitetstilbud. Rufus skal ha et åpent og inkluderende miljø. De jobber aktivt for å forebygge
mobbing og sosial ekskludering. Gjennom gruppeaktivitetene ønsker klubben å styrke
fellesskapsfølelsen og samholdet i brukergruppa. Fritidsklubben skal også være et sted der de
unge får mulighet til å utfolde seg kreativt gjennom film, radio, musikk, dans, drama og
hobbyaktiviteter.
Ruseløkka arrangerer i samarbeid med Uranienborg et ferietilbud i høst-, vinter- og sommerferien
for alle på mellomtrinnet som bor eller går på skole i Bydelen.
Uranienborg Fritidsklubb
Urraklubben har i over 50 år holdt til i loftslokaler på Uranienborg skole. Klubben ønsker å gi de
unge et hyggelig sted å være, med trygge voksne de kan snakke med, og med et godt og variert
aktivitetstilbud. Respekt og trygghet for enkeltindividet, samhørighet mellom brukerne og
tilhørighet til fritidsarenaen står sentralt. For mellomtrinnet har klubben ”Etter skoletid” –
foreldrebetalt tilbud - hver ettermiddag og ”juniorklubb” én kveld i uken. ”Etter skoletid” bygger
på trygghet rundt daglige rutiner med mat, lekselesing, aktiviteter i gymsal, samt kreative uttrykk
på hobbyrommet. Juniorklubben er mer en tradisjonell fritidsklubb med discotek, biljard,
konkurranser og turneringer. Uranienborg arrangerer i samarbeid med Ruseløkka fritidsklubb
ferietilbud i høst-, vinter- og sommerferien for alle på mellomtrinnet som bor eller går på skole i
bydelen.
Urraklubbens ungdomstilbud består av ”Idrett og Utfordring” for gutter på 7. og 8. trinn,
”Filmklubben” for de over 15 år og ”Sene lørdagsarrangementer” for de mellom 13 og 18 år.
Klubben har også et godt kulturtilbud for ungdom.
Kulturtilbud. Uranienborg Fritidsklubb driver bydelens bandrom. Dette er et gratis, velutstyrt
øvingslokale for unge band i alderen 12-20 år. Klubben arrangerer også gitarkurs, bandkurs,
studioinnspillinger og konserter. I samarbeid med resten av ungdomstjenesten blir det avviklet
store kulturarrangement som Ungdommenes kulturmønstring og Urra Rock.
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Lærebedrift og arbeidspraksis. Ungdomstjenesten gir hvert år arbeidspraksis og veiledning til
elever på helse og sosial, lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget og studenter fra høyskolen.
Vi gir også arbeidstrening til eldre ungdom, både gjennom Crossworker og individuelle avtaler.
Cafe Condio gir tilbud om arbeidstrening i sin kaffebar.
Internett. Ungdomsarbeidere kan møte ungdom på mange forskjellige arenaer; internett er en av
disse. Store deler av ungdommens hverdag utspiller seg på internett og spesielt på sosiale medier.
Ungdom bruker internett til mye positivt som uttrykk for engasjement, kunnskap og
kommunikasjon. Men de er også utsatt for trakassering og integritetsspørsmål. Flere tiltak i
ungdomstjenesten har opprettet profiler for å kunne kommunisere med ungdommene på nett. De
bruker profilene til å følge med på trender på nett, samt jobbe aktivt i forhold til nettvett og
mobbing. Internett er også ungdomstjenestens viktigste kanal for å få ut informasjon om tilbud og
aktiviteter til ungdommen.
Ut av tåka. Hasj-avvenningsprogram for ungdom opptil 25 år. Målet med tilbudet er å motivere
samt legge til rette for å slutte med hasjrøyking gjennom gruppevirksomhet eller individuell
oppfølging. Høsten 2012 er 5 gruppeledere blitt kurset i bydelen - dette fordelt på NAV
kommune, barnevern og Ungdomstjenesten. Uteseksjonen i Velferdsetaten har prosjektledelse og
ansvaret for opplæringen.
Forum for råd og veiledning. Dette er et gratis tilbud til foreldre, ungdom og fagpersoner som
ønsker en bredere tverrfaglig veiledning rundt en problemstilling eller bekymring for barn og
unge i alderen 6-18 år. Dette er et samarbeid mellom ungdomstjenesten, SaLTo, barnevern, skole,
helsestasjon og BUP.

SaLTo
SaLTo står for ”samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak i Oslo” eller ”Sammen
lager vi et trygt Oslo”. Salto skal samordne ressursene i arbeidet rundt utsatt ungdom, redusere
barne- og ungdomskriminaliteten og redusere rusmisbruket blant barn og unge. Hovedmålgruppen
for SaLTo er barn og unge mellom 12-18 år med spesielt fokus på de som vokser opp i utsatte
miljøer med rus og kriminalitet. SaLTo har utarbeidet lokal tiltaksplan for Bydel Frogner og
ungdomstjenesten står for gjennomføring av de fleste tiltakene, alene eller i samarbeid med andre
instanser. En stor andel av tiltakene blir gjennomført ved hjelp av ekstern finansiering.
Prosjekter finansiert med eksterne midler:
Sisterhood of Oslo
I 2005 startet Bydel Frogner jenteprosjektet - Sisterhood. Prosjektet ble i 2007 et byomfattende
tiltak i Oslo, og er et av tiltakene i SaLTo handlingsplan. Metodikken legger opp til å arbeide med
jenter enten i grupper eller i form av én til én veiledning med kjønnsrettet forebyggende arbeid i
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fokus. Gruppene møtes til samtaler og aktiviteter. Sisterhood rekrutterer jenter med ulik bakgrunn
og type utfordring. Det er jenter med synlig negativ problematferd, jenter i risikosonen, de stille
jentene og jenter med minoritetsbakgrunn. Ungdomstjenesten har i 2012 hatt tre jentegrupper i
Bydel Frogner. I tillegg arrangerer prosjektet, åpne kvelder, temadager, turvirksomhet og gir
individuell oppfølging etter behov.
Sisterhood tilbyr coach på tvers av bydelene – coachen er en frivillig ”storesøster”, som skal
fungere som en støtte, veileder og en rollemodell for jentene som har behov for ekstra oppfølging
i hverdagen.
Prosjektet driver med opplæring og veiledning av Sisterhood-grupper i Oslo og andre kommuner i
Norge. Det er i 2012 gjennomført 4 gruppelederkurs – en av disse i Askøy kommune utenfor
Bergen. Det er p.t. 20 Sisterhood grupper fordelt på 14 bydeler i Oslo og 9 kommuner utenfor.
Prosjektet arrangerer erfaringskonferanser, temakvelder, fagdager og er til stede som innledere
ved konferanser og andre fora. Prosjektets egen metodebok – “Sisterhood” er utarbeidet og
trykket i et stort opplag med støtte av Velferdsetaten, som sørget for fullfinansiering i arbeidet
med bokskrivning og sluttprodukt. Boka sendes ut til potensielle gruppeledere eller andre som
ønsker å tilegne seg sisterhood metodikken.
Lokalt has Ssterhood Frogner hatt 563 besøkende – dette i form av jentegruppe og besøk under
åpne kvelder. Det er pr. 31.12.2012 ansatt 1 prosjektleder og 2 prosjektmedarbeidere i tilsammen
1,8 årsverk.
Crossworker Norge
Crossworker er et opplæringsprogram for ungdom med fokus på mestring, arbeidspraksis og
personlig utvikling. Målgruppen er ungdom i alderen 17-23 år som mangler arbeidserfaring, har
droppet ut av skolen eller har gjennomgått en problematisk livssituasjon. Med utgangspunkt i
egne erfaringer skal deltakerne lære og bruke denne kunnskapen på en positiv måte i møte med
barn og unge. Crossworker er et by- og nasjonalt omfattende tiltak. Organisasjoner tilknyttet
prosjektet i 2011/2012 har vært New Page, Agenda X, Jobbsjansen (Vålerenga fotball), Bydel
Stovner, Bydel Søndre Nordstrand og Bydel Frogner. Opplæringen går over ett år og inneholder
tre ordinære studiesamlinger, en studietur til utlandet, samt en avsluttende studiesamling på
slutten av prosjektåret. Mellom samlingene får deltakerne veiledning i arbeidet fra sin lokale
organisasjon. I ungdomstjenesten driver ungdom i Crossworker-prosjektet lunsjtilbudet på
C@feen. Prosjektet har ansatt 2 prosjektledere i tilsammen 1 årsverk.
Nærmiljøkontakter – Ungdomsrådgivere fra høsten 2012
Oppsøkende arbeid og styrking av det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i bydelen.
Ungdomsrådgivere driver oppsøkende arbeid, identifiserer ungdom i risikosonen, bistår ungdom å
finne frem i hjelpeapparatet og følger opp ungdom som står uten arbeid eller skoleplass. De har
også individuell oppfølging av ungdom på oppdrag fra blant annet politi, NAV eller barnevern.
Ungdomsrådgivere utviklet i 2010 et konflikthåndteringskurs som skal gi ungdom verktøy til
bedre å kunne beherske konflikter med konsekvenstenkning og bevisstgjøring. Prosjektet
”Nærmiljøkontakt” fikk økonomisk støtte til og med 2009. Siden den gang har nærmiljøkontakter
– nå ungdomsrådgiver vært et samarbeidsprosjekt mellom sosialtjenesten og ungdomstjenesten i
bydelen med ekstern finansiering.
Det er høsten 2012 ansatt 3 ungdomsrådgivere i Bydelen – to av disse har hver sin 50 % stilling
og har base på C@feen.
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Mentor
Dette har vært et SaLTo-tiltak siden 2008. Mentorene skal brukes systematisk i forhold til
målgruppen ”unge gjengangere”. Unge gjengangere er ungdom under 23 år som har begått en
alvorlig kriminell handling mer enn 3 ganger. Mentoren skal gi unge gjengangere tett oppfølging
og nære relasjoner. Den skal ta opp relevante problemstillinger, skape motivasjon og bidra til
endringsprosesser hos den unge.
C Helse- og sosialtjenester til barn og unge
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som har en sentral rolle i bydelens folkehelsearbeid, skal
bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse. Viktige oppgaver er blant
annet å forebygge mistrivsel og utviklingsavvik. Helsetjenesten har en sentral rolle i å avdekke og
bistå barn og unge ved omsorgssvikt, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, fedme og overvekt.
Helsetjenesten skal samarbeide med andre tjenester for å hindre rusmiddelmisbruk blant barn og
unge.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal så tidlig som mulig fange opp barn og familier med
spesielle behov, og bidra til at det gis et helhetlig og samordnet hjelpetilbud.
Bydelen har to helsestasjoner, Bygdøy helsestasjon – i lokalene til Bygdøy helsesenter, og
Frogner helsestasjon, lokalisert i Sommerrogt.1. Fysioterapi-, ergoterapitjenesten for barn og unge
og pedagogisk fagteam er organisert under helsestasjonen. Bydelen har ansvaret for
skolehelsetjenesten ved 7 barne- og ungdomsskoler og 6 videregående skoler. Faggruppene har
hver sin fagkoordinator med fagansvar. Overhelsesøster er administrativ leder av helsestasjonen
med overordnet fag-, personal- og budsjettansvar.

Barnekontrollen
ÅR
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

FØDSELSMELDINGER
704
703
756
747
803
834
814
749
796

HJEMBESØK
550(78%)
542(77%)
608(80,4%)
621(83%)
575(71,6%)
550(65,9%)
580(71,2%)
544(72,6%)
597 (75,0%)

HJEMBESØK
1.gangsfødende
91,8 %
97,4 %
95 %
79.9 %
79;6 %
83 %
83,8%
79,1%

HJEMMEBESØK
flergangsfødende
40,5 %
45,8 %
53 %
19,6 %
36,12 %
42 %
42,9%
20,1%

Det er mottatt 796 meldinger om fødsel i Frogner bydel i 2012. 67,2 % av disse er 1.gangsfødene.
Det er en økning på 47 fødsler sammenlignet med 2011. Av de 1.gangsfødende har 79,1 % fått
hjembesøk, 20,1 % av de flergangsfødende har takket ja til det samme tilbudet.
Dette er en økning i antall hjembesøk på53 sammenlignet med året før.
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For å klare å bøte på ekstra press pga. tidligere utskrivning fra barselavdelingene, er det
opprettet en egen veietime for de nyfødte. De kommer dit første gang, gjerne før hjembesøk. En
helsesøster er tilstede og gir ammeveiledning. Dette krever ressurser, men erfaringen tilsier at det
er en god investering å gi tidlig hjelp, og at det på sikt reduserer antall telefonhenvendelser om
hjelp og støtte.
Helsestasjonen er en godkjent ammekyndig helsestasjon og bruker EPDS kartlegging - for tidlig å
oppdage/hjelpe de som sliter med fødselsdepresjoner.
Vi ønsker å ha en åpen dør, det skal være lett å få hjelp når man trenger det. Som det fremgår av
tabellen, er 37 barn/foreldre henvist til Barne og ungdompsykiatrien, Aline i 20012
I alt er det i 2012 født 28 premature barn i Frogner bydel. Premature barn følges opp i henhold til
faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn - 08-2007. I praksis vil det si tettere
oppfølging av helsesøster og lege, 17 konsultasjoner mot 12 konsultasjoner for fullbårne barn i
alderen 0-5 år.
2 av helsesøstrene deltar i opplæring/fora for premature i regi av avansert hjemmesykehus Ullevål
universitetssykehus. De har ansvaret for oppfølging av de minste og videreformidling av
kunnskap til de andre ansatte.
Helsestasjonen har tilbud om barselgrupper til alle nyfødte og 10 mnd.konsultasjon i grupper.
Stikkprøver viser at 75 %( april) benytter seg av tilbud om barselgrupper og
80% (april) benytter seg av tilbudet om 10 mnd. konsultasjon i grupper
Helsestasjonen følger nå tilnærmet veilederen for helsestasjons- og skolehelsetjeneste 0-5 år.
4 mnd. og 18 mnd. kontroller gjøres på indikasjon.
Fra helsestasjonstjenesten 0-5 år, er det i 2012 sendt 13 meldinger og 49 uttalelser til
barnevernet.
Jordmortjenesten
I 2012 ble 568 gravide innskrevet hos jordmor på helsestasjonen. Det er en økning på 11 fra 2011
Andelen gravide i bydelen som benytter seg av jordmor: 71,3%
Førstegangsfødende: 405 (71,63% )
Flergangsfødende: 1163 (28,6%)
121 ( 21 %) av brukerne var ikke nordiske. Antallet svenske øker stadig med 43 i år mot 30 i fjor.
Til sammenligning var det bare 2 danske.
Røykeprosenten blant de gravide er lav. 6 stykker oppgir å røyke i svangerskap, ca 1% . Det er
meget bra i forhold til gjennomsnittet i landet. 12 stykker oppgir å ha sluttet da de ble gravide.
Alle som røyker har redusert på forbruket, så de røyker stort sett under 5 om dagen..
Vi har hatt et tilbud om grupper for nygravide, og for kvinner som planlegger graviditet. Her
snakker vi om livsstil, alkohol, røyk trening med mer. Kvinnene får informasjon om vårt tilbud.
Det er åpent for spørsmål. Tilbudet ble mest besøkt på vår-halvåret. På høsten er det mindre
ventetid på time hos jordmor, og da er ikke behovet for gruppe så stort som om våren. Det er fint å
kunne tilby denne timen. Mange gravide synes de får for lite informasjon hos legen.
Barne og ungdomsskolen
Skoletilhørighet følger ikke bydelsgrensene. Mange av skolebarna ved våre barne- og
ungdomsskoler bor i andre bydeler. Dette gjelder spesielt Majorstuen, Den Franske Skole, Den
Tyske Skole og Kristelig Gymnasium. Ved sistnevnte skole er det svært få elever som har bosted
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i bydelen. Bydelens barn går på de lokale grunnskolene, men også på skoler i nabobydelen,
Bolteløkka, Marienlyst, og på private skoler.
Som tidligere år er det flere elever i barne og ungdomstrinnet som får tilbud om skolehelsetjeneste
fra bydel Frogner, uten at det er tilgodesett i kriteriesystemet. Antall barn i våre skoler, er økende.
Vi ser at antall enkeltkonsultasjoner øker fra år til år.
Problemene hos barna/ ungdommene er ofte sammensatte og ofte forbundet med vanskelige
hjemmeforhold. Vi ser også at mange ungdommer er enslige og har problemer med å finne
venner. Mange av disse sitter alene hjemme og spiller pc spill.
Skolehelsetjenesten klarer dessverre ikke å gi alle disse barna et individuelt tilbud. Vi ønsker
derfor å endre strategi fra mer individrettet til mer befolkningsrettet forebygging. Vi vil derfor
satse på mer klasse- og gruppeundervisning for å nå ut til flere.
Vi har i 2012 startet opp med klasseundervisning i form av Psykologisk førstehjelp på en
ungdomsskole og vil videreføre dette som et fast program til elever i 8 klasse for skoleåret
2012/13.
Skilsmissegrupper vil fortsatt være et tilbud til skolene i bydelen. Gruppene vil bli holdt av
kommunepsykologen og helsesøster.
På en av barneskolene har skolehelsetjenesten i regi av helsesøster og fysioterapi for barn startet
opp et prosjekt i samarbeid med sosiallærer, leder for aktivitetskolen, frivillige organisasjon, Redd
barna og Nav. Prosjektet ble til på bakgrunn av God skolestart som gjennomføres i 1 klasse på alle
skoler. På en av skolene var det mange barn fra somaliske familier, hvor mor er alene med
omsorgen. Skolen og skolehelsetjenesten ser at mange av disse barna strever faglig og sosialt på
skolen. Med dette som bakgrunn ønsker vi å gi denne gruppen et utvidet tilbud i form av
leksehjelp, hjelp i hjemmet og fritidsaktiviteter for å skape gode mestringsopplevelser og
vennskap.
Majorstuen skole er flyttet til to midlertidige lokaler utenfor bydelen. 1-4 klasse er stasjonert på
Skøyen skole og 4 -10 klasser er på Huseby. Dette gjør at helsesøster må bytte tilholdssted flere
ganger i uken, noe som fører til et redusert tilbud fra skolehelsetjenesten på disse skolene.
Kommunepsykologen er derfor ikke en del av skolehelsetjenestetilbudet på disse skolene så lenge
skolen er i midlertidige lokaler.
Samarbeidet mellom skoleprosjektet i BUP (ungdomsskolen), skolen og skolehelsetjenesten er
svært fruktbart. Samarbeidet har ført til at BUP kommer tidligere inn og en kan gi
barna/ungdommen og familien mer helhetlig tilbud.
Det gir også en gevinst til aktørene rundt barna/ungdommene i form av økt faglige kompetanse.
Skolehelsetjenesten ser en økende tendens til vanskeligheter i familiene som gir barna symptomer
som uro, tristhet, økt skolefravær, søvnvansker, atferdsproblemer, vondt i magen og hodet,
angstanfall osv. En del elever sliter også med psykisk syke foreldre og foreldre med alkohol og
rusrelaterte problemer.
Videregående skoler
I 2012 fikk de videregående skolene økt bemanning med en helsesøsterstilling i 100%. I tillegg
ble bemanningen midlertidig styrket med resten av midlene fra 2011. (Sak 67 11/00054
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Oslo - Byrådssak 1 av 06.01.2011.)
Det vil si at alle de videregående skole nå har helsesøster tilstede på skolen.
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Vi ser at tilstedeværelse og et utvidet tilbud til ungdommen fører til økt etterspørsel. På en skole
økte antall konsultasjoner med 100 %
I videregående skoler er det lite fastlagt program, og mye av arbeidet er å snakke med
enkeltelever, foreldre og lærere.
Det er fortsatt flest som bruker skolehelsetjenesten til seksuell helse og prevensjon, det utgjør ¾
av henvendelsene. Den resterende gruppen kommer for psykiske utfordringer, som angst,
spiseproblematikk, høyt fravær og hjemmeproblematikk.
Noen av ungdommene, blir fulgt opp av psykolog på helsestasjon for ungdom .
Skoleprosjektet i regi av BUP har nå blitt et fast tilbud på en av de videregående skolene.
Alle russ får undervisning fra helsesøster i forbindelse med russefeiring; grenser, alkohol og rus,
prevensjon, kjønnssykdom, voldtekt, ta vare på hverandre osv.
Det ble gitt tilbud om vaksinasjon mot hjernehinnebetennelse til russen våren 2012- 85 benyttet
seg av det.
Personalet i skolehelsetjenesten har i alt sendt 10 meldinger og 28 uttalelser til barnevernet i
2012
Helsestasjon for ungdom
Åpningstiden er 3 timer hver uke. Da er lege, psykolog og 2 helsesøstre tilstede.
Antall konsultasjoner i 2012 er 1321, antall ungdommer 561. Dette er høyere antall enn i 2011
Ungdommene kommer først og fremst for prevensjonsveiledning og testing av kjønnssykdommer.
Det kan virke som om de som har psykiske problemer, kommer lettere til helsesøster på skolen.
Mange elever på bydelens skoler, er blitt fanget opp av helsesøster og fått tidlig hjelp av
psykologen på helsestasjon for ungdom.
Dette er et vellykket forebyggende tilbud.
Som et ledd i brukermedvirning på helsestasjon for ungdom, ble det 4 uker i oktober, utført en
spørreundersøkelse av de som møtte. I underkant av 60 % var i aldersgruppen 19-20 år, ca. 40%
16-18 år. De som møtte var i all hovedsak fornøyd med tilbudet de fikk.
Det er for det meste skoleelever som bruker tilbudet. Venner og helsesøster på skolen er de som
har informert dem om tilbudet. Vi har en utfordring i å få informert godt nok om tilbudet til de
ungdommene som ikke går på skolen. Personalet på helsestasjonen skal ha møte med
ungdomsrådet i bydelen i februar 2013
I 2012 har ungdomstjenesten og NAV ungdom vært tilstede i helsestasjonens åpningstid. Dette
var for å forsøke å nå ut med flere tilbud og for å få tak i ungdom med andre behov enn de
helsemessige. Etter evaluering i desember, blir dette ikke videreført.

Fysioterapi og ergoterapi for barn og unge 0-18 år
322 barn i alderen 0-6 år har fått individuell fysioterapi i løpet av 2012, derav er 229 henvist i år.
Gjennomsnittlig har 66 barn fått individuell oppfølging av fysioterapeut per måned, i snitt har de
fått 4 timer pr barn. Dette er en liten økning fra 2011.
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Fysioterapeutene leder ukentlig 2 basseng grupper for barn med spesielle behov. Brukerne har i
høst fått tilbud 10 ganger. Det har generelt vært godt oppmøte i bassenget og tjenesten får positive
tilbakemeldinger fra brukere og samarbeidspartnere.
Fysioterapeutene er koordinator for 16 barn. Dette er en økning med 5 barn i forhold til 2011.
Rollen som kontaktperson for habilitering ved helsestasjonen ligger til en av fysioterapeutene.
Kontaktpersonen skal ha oversikt over ansvarsgrupper, samt hvem som er koordinator og om
barna har en individuell plan. Kontaktpersonen skal være helsestasjonens kontakt utad og være
med på å sikre overføring av ansvarsgrupper fra barnehage til skole, samt fordeling av
koordinatoransvar.
80 skolebarn har fått individuell oppfølging i løpet av 2012. Dette er en økning siden i fjor, og det
er vanskelig å si hva årsaken kan være til dette. Skolefysioterapeuten har vært mer synelig på de
enkelte skolene noe som gjør at det er lettere å ta kontakt,og flere fagpersoner i skolen vet hva
skolefysioterapeuten kan hjelpe til med. Det har i tilegg vært gjennomført forebyggende tiltak i
form av motoriske treningsgrupper på alle de fire barneskolene i bydelen. Til tider har det
ukentlig vært gruppe ved Ruseløkka, Bygdøy, Majorstuen og Uranienborg skole. Noen av
gruppene har kommet i etterkant av ”God skolestart”. ”God skolestart” er nå godt etablert på alle
fire skolene.
Ergoterapeuten har fulgt opp 33 barn i løpet av 2012. Alle brukerne er habiliteringsbarn.
Ergoterapeuten er koordinator for 8 ansvarsgrupper.
I januar 2012 startet fysioterapeutene opp med sitt tilbud i barselgruppene igjen. Dette har ikke
blitt prioritert i mange år grunnet mange barn i behandling. Vi tenker at dette er helsefremmede og
forebyggende tiltak (med tanker på barn og foreldre) samt at fysioterapeuten får sett flest mulig
barn. Det har vært god respons fra andre fagfolk/helsesøstrene og ikke minst mødre/fedre som
benytter seg av barselgruppene. Det er noe variert oppmøte, men det har vært en snitt på 6-7
stykker som har møtt hver gang.
Fysioterapeutene ønsker å legge forholdene bedre til rette for at barn skal kunne være mer fysisk
aktive i hverdagen. Vi har derfor startet et samarbeid med de kommunale og private barnehagene
med tanke på å heve kompetanse om fysisk aktivitet. Kurset består av en blanding av teori om
betydningen og anbefalinger for fysisk aktivitet, samt mange praktiske ideer til fysisk aktivitet for
barn. Målet med kurset er å få til et godt samarbeid med barnehagene der en i samarbeid med de
ansatte kan gå inn og se på hvordan man kan få til endringer, ta i bruk ny kunnskap og få det inn i
gode rutiner i barnehagehverdagen. Dette prosjektet har kommet godt i gang i løpet av 2012.
Revidering av arbeidet med kvalitetssikring og utarbeidelse av nye prosedyrer for fysioterapi- og
ergoterapitjenesten ble gjennomført sensommeren 2012. Det har vist seg at ved å ha gode
prosedyrer og rutiner for tjenesten har nyansatt hatt lett for å komme inn i jobben, og samtidig sett
hva tjenesten har jobbet med tidligere og tanker videre.
Det har vært en travel høstperiode med mange oppgaver; oppfølging av flere barn, prosjekt i skole
og barnehage, barselgrupper, motoriske grupper, ”God skolestart” og samtidig har det vært
langtids sykdom. Vi er få personer i faggruppa, slik at i slike situasjoner merker vi sårbarheten og
det har blitt mye jobbing på den enkelte.
HMS - prosjekter
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Prosjektet ”Gravid i Jobb” - Oppfølging av gravide i bydel Frogner
Bydel mottok prosjektmidler fra NAV arbeidslivssenter. To jordmødre ble ansatt i 20 % stilling i
prosjektperioden 6mnd
Midlene gjorde det mulig å lage et tilbud til gravide som er ansatt i bydelen, der hensikten var å
redusere sykemeldingsprosenten hos gravide. Det overordnede målet var å etablere en
personalpolitikk som gjør at gravide ansatte får anledning til å stå lenger i arbeid, samt å øke
kunnskap og medvirke til bevisstgjøring om tilrettelegging for arbeidstakere generelt.
En del av jordmorkapasiteten skulle benyttes til:
- Samtaler med den gravide og tjenesteleder (trekantsamtaler)
- oppfølgingssamtaler.
Samtalens fokus var at det er positivt å være gravid og i arbeid, og hva som kunne tilrettelegges
for den enkelte.
Det ble skrevet en individuell oppfølgingsplan for alle gravide under 1. samtale
Prosjektgruppen holdt jevnlige statusmøter for å sikre fremdrift, evaluering av tiltakene og
økonomien i prosjektet.
Erfaringene var positive, prosjektet ble avsluttet i august
På tampen av året har vi et ”prøveprosjekt”- en gravid ansatt i bydelen bruker jordmor som en del
av bedriftshelsetjenesten. Håpet er å få refusjon via NAV. Lykkes dette, kan prosjektet kanskje
fortsette i en annen form.
Bydelen fikk kr. 200 00 fra Helsedirektoratet ( forebyggende helsetjenester- helsestasjons- og
skolehelsetjenesten - kapitel 762 post 60- stadsbudsjettet 2012). I august ble prosjektet
”Bevegelsesglede og fysisk aktivitet” startet. Helsesøster og fysioterapeut var de som ledet og
deltok i prosjektet. Det var rettet inn mot skolen og ble gjennomført på en skole i bydelen.
Målsettingen med tilskuddet var å styrke bemanningen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten som
en integrert del av en helhetlig styring av kommunes forebyggende arbeid. Tilskuddet skulle
styrke det tverrfaglige samarbeidet.
Vi ønsket å få til et forebyggende tiltak for å få økt fysisk aktivitet og bedre kosthold, samt
forebygge overvekt og fedme på barnetrinnet i skolen. Det var i første om gang tenkt til å knyttes
til vekt og lengdemåling i 3. klasse. Skolehelsetjenesten opplevde det tverrfaglige samarbeidet
samt styrking av fysisk aktivitet/bevegelsesglede inn i skolen som positivt og nyttig, slik at det er
et ønske om å videreføre deler av aktivitetene og samarbeidet inn videre i vekt og lengde måling
av alle elevene på 3.trinn i bydel Frogner.
Modellutprøving-psykologer i kommunen- modell psykologer i skolehelsetjenesten,
statsbudsjettet kapittel 0764.60 for 2012. Bydelen har mottatt kr. 400 00 for 2.driftsår. Fra oktober
2011 har stillingen vært besatt i 100% stilling ,og vedkommende har vært tilstede på alle
barneskolene og en av ungdomsskolene.(Fra høsten 2012 har psykologen hatt fast kontorplass i
ungdomstjenesten) Oppgavene har vært både på individnivå og systemnivå i form av veiledning
til helse og ungdomstjenesten. Samarbeidet med øvrige skolehelsetjeneste og andre som arbeider
med barn og unge fungerer meget bra.
Problematikken som elvene presenterer er angst/engstelse, depressive symptomer, stress, lettere
tvang og generell tilpassningsproblematikk.
I løpet av året har psykologens arbeid på systemnivå vært økende, i form av deltagelse på
personalmøter, veiledningsmøter av forskjellig fagfolk, deltagelse i utarbeiding av ”psykisk
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helseplan i skolen” og annet undervisningsmateriell. Dette er i tråd med Helsedirektoratets ønske;
fra individrettet til befolkningsrettet innsats.
LIN prosjektet- liten i Norge (varighet ut 2014). En studie av barns utvikling fra graviditet til 18
måneder. Gjennom studien Liten i Norge skal tusen barn følges fra de ligger i mors liv til de er 18
måneder gamle. Ett mål er å oppdage barn som trenger hjelp så tidlig som mulig.
I samarbeid med helsestasjoner og jordmødre rekrutteres barn som kan følges fra svangerskapets
uke 26. Deretter blir de fulgt opp når de er seks uker gamle, seks måneder, 12 måneder og
halvannet år.
En helsesøster fra bydelen deltar i prosjektet, og barn og foreldre er rekruttert fra helsestasjonens
brukere.
Pedagogisk fagteam
Pedagogisk fagteam gir tilbud til førskolebarn med spesielle behov og rettigheter. Det fattes
vedtak om spesialpedagogisk hjelp i henhold til Opplæringsloven § 5-7.
Vedtakene effektueres i form av ekstra ressurser som fagpersoner og veiledning ute i
barnehagene.
Fagteamet vurderer henvisning til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for sakkyndig vurdering
og til andre aktuelle spesialisttjenester.
Pedagogisk fagteam kan tilby hjelp når barn har utviklingsforsinkelser og spesifikke diagnoser,
språkvansker, strever i samspill og lek, er urolige og ukonsentrerte, er sjenerte, engstelige, sinte
eller utilpass på noen måte. Det tilbys også hjelp til barn som har problemer med å forholde seg til
regler, som har motoriske vansker (i samarbeid med fysioterapeut), som opplever sorg, og barn
som trenger støtte ved tospråklighet eller flerkulturell oppvekst.
2.halvår pr 31.12.12 er det 106 aktive saker. Tre barn i spesialbarnehage er tatt med i disse tallene
Det er registrert 34 nye saker i inneværende halvår. 17 saker ble avsluttet.
Det er inngått fornyet kontrakt for ett barn i spesialbarnehage bosatt i vår bydel for høsthalvåret.
Det gjelder Trosterud senter barnehage. I tillegg er det inngått ny kontrakt for et barn i Berg Gård
barnehage.
Pedagogisk fagteam ønsker å styrke samarbeidet og kontakten med både kommunale og private
barnehager. På styrermøter og informasjonsmøter med barnehagelederne har vi informert om våre
tjenester og vært tydelige på ønske om samarbeid for å heve den faglige kompetansen ute i
barnehagene. Vi samarbeider tett med barnehageansvarlig i bydelen om en felles tverrfaglig
kompetanse- og opplæringsplan der ansatte i fagteamet foreleser i ulike temaer knyttet til
tjenesten. Samarbeidet med barnehagene ser vi som veldig positivt da vi ønsker å gi
lavterskeltilbud i en forebyggende hensikt. Vi erfarer dessuten av vi brukes hyppig når det er
bekymring rundt et barn
Tiltak for å heve språkkompetansen hos flerspråklige barn i alderen før skolestart.
Pedagogisk fagteam har ansvar for å tilrettelegge og koordinere statstilskuddet ”tilskudd til tiltak
for å bedre språkforståelsen hos minoritetsspråklige i alderen før skolestart”.
Flere av henvisningene Pedagogisk fagteam får, gjelder barn som strever med språket, både
flerspråklige barn og etnisk norske barn.
Kombinasjonen av språkstimulerende arbeid med barna samt veiledning av personale, viser at det
sikrer de flerspråklige barna jevnlig oppfølging, og at det er nyttig og inspirerende.
Pedagogisk fagteam har dette halvåret organisert 5 språkgrupper fordelt på 5 barnehager, et ledd i
”tiltak for å bedre språkforståelsen hos minoritetsspråklige barn i alderen før skolestart”. En
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morsmålsassistent ansatt i 50 % stilling har i tillegg hatt som oppgave å følge opp tospråklige barn
i hverdagen og i språk og lekegrupper i barnehagene samt i Flerkulturell åpen barnehage i
samarbeid med en pedagog. Morsmålsassistentens morsmål er somalisk.
Flerkulturell åpen barnehage
Flerkulturell åpen barnehage (hver onsdag fra kl 10.00- kl 14.00) drives i samarbeid med
Hegdehaugen barnehage. Målgruppen har vært flerspråklige barn uten barnehageplass, i alderen
0-5 år med hovedvekt på 2-3 åringer. Gjennomsnittlig antall barn pr gang har vært 5-6 barn., totalt
25 barn i følge med foresatte. Definisjonen på flerspråklige barn er satt til:” barn med annen
språk- og kulturbakgrunn en norsk, med unntak av barn som har svensk, dansk eller engelsk som
morsmål”.
Barna som besøker barnehagen er i følge med sine mødre eller fedre. Inneværende halvår
representerer de 15 ulike nasjonaliteter innenfor vår definisjon av målgruppen . Besøkstallet kan
variere en del fra gang til gang. Foreldrene gir tilbakemelding om at de liker at vi holder til i en
barnehage, og flere av våre brukere har søkt barnehageplass. Ettersom mange av brukerne i dette
tilbudet er yngre enn målgruppen, kommer mange av dem tidlig i norsk barnehage der vi møter
dem igjen
Barnehabilitering og tjenester til barn med spesielle behov.
Hver bydel skal ha en koordinerende enhet for habilitering.
Helsestasjonen har sett behov for å bedre overgangen fra barnehage til skole samt sikre en god
overgang fra barnehabilitering til voksenhabilitering når ungdommen fyller 18 år. Helsestasjonen
har derfor valgt å satse på å ha en kontaktperson for habilitering innad i helsestasjonen.
Kontaktpersonen skal sikre en fordeling av koordinatoransvar mellom de ulike faggruppene, samt
sikre prosessen ved overføring fra barnehage til skole. Ved nye henvendelser om ansvarsgrupper
der det ikke er kontakt med fagpersoner ved helsestasjonen eller ved tilflytting til bydelen, skal
henvendelsen gå til kontaktpersonen.
Det er en utfordring at mange habiliteringsbarn bor i bydelen og går i spesialbarnehager eller
spesialklasser i andre bydeler. I de tilfeller der søknadskontoret er ”tungt inne” med oppfølging
rundt brukeren, tar de ansvar for koordinering av ansvarsgruppen. Alle andre brukere er
helsestasjonen sitt ansvar. Dette er en ny fordeling fra 2009. En annen endring er at faggruppene
følger opp ut ifra om brukeren tilhører alderstrinnet 0-5 år eller i skolehelsetjenesten. Dette har
totalt ført til flere oppgaver for skolehelsetjenesten.
Koordinator i ansvarsgruppe

Sum 2008
Sum 2009
Sum 2010
Sum 2011
Sum 2012

Antall

Har IP

39
54
53
48
47

Bydelens måltall/resultat for: FO2
Helsestasjon 2012
Dekningsgrad vedr
svangerskapsomsorg i forhold til antall fødsler
Dekningsgrad for hjemmebesøk – nyfødte
Førstegangsfødende
Flergangsfødende
Dekningsgrad for individuell plan – de som har

29
32
26
33
28

Takket nei
til IP
12
11
11

2009

2010

2011

2012

2012

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Mål

72,4%
65.9 %
79,6 %
36,1 %

.
64,9%
71,3 %
83 %
42,1%
.

74,4 %
72,6%
83,8%
42,9%

71,4 %
75%
88%
47,8%

70%
90%
90%
50%
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en ansvarsgruppe helsestasjon
Dekningsgrad for basisundersøkelse – 1.klasse
grunnskole
Dekningsgrad for ”bli-kjent grupper” - 8.klasse
grunnskole
Dekningsgrad for individuell plan – de som har
en ansvarsgruppe skolehelsetjenesten
Dekningsgrad for individuell plan – de som har
en ansvarsgruppe - hele tjenesten

37,4 %
97,3 %

26,3 %
86,8 %

55,5%
86,7%

80%

80%
90%

40,8%

85,4%
.
61,7%

21%

-

90%

76,6%

-

80%

58%

80%

76,6%

3.4.4 Hovedoversikt økonomi FO2B – netto driftsutgifter
3.4.4 Hovedoversikt Økonomi FOB - netto driftsutgifter
Tall i 1000 kr.
Netto driftsutgifter pr.
KOSTRA-funksjon
231 Aktivitetstilbud for
barn og unge
232 Forebygging - skoleog helsestasjonstjeneste
244 Barneverntjeneste
251 Barneverntiltak i
familien
252 Barneverntiltak
utenfor familien
Sum netto utgifter *)

Regnskap
2011

Oppr.
Budsjett
2012

Regulert
budsjett
2012

Regnskap
2012

Avvik
reg.bud/regn
-skap 2012

9 726

7 760

10 488

9 366

1 122

13 462
10 166

15 569
11 710

16 342
11 995

15 609
11 003

732
992

4 421

5 301

5 301

5 306

-5

26 370
64 144

26 159
66 499

26 159
70 284

49 158
90 442

-22 999
-20 157

3.4.5 Måltall for tjenesteproduksjon

Obligatoriske måltall for
funksjonsområde 2B - Barnevern
Andel avsluttede undersøkelser innen 3
mnd.
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr
fosterbarn under 18 år hvor Oslo har
tilsynsansvar
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr
fosterbarn
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig
tiltaksplan per 31.12.

Nøkkeltall for: Nøkkeltall: Funksjonsområde
2B - Barnevern (EST)

Resultat
2010

Resultat
2011

Måltall
2012

Resultat
2012

Avvik
resultat måltall

99,00 %

99,00 %

100,00 %

92,35 %

-7,65 %

3,80

3,70

4,00

3,48

-0,52

3,64

3,80

4,00

3,59

-0,41

99,14 %

99,10 %

100,00 %

98,58 %

-1,42 %

Resultat
2009

Resultat
2010

Resultat
2011

Resultat
2012

57

Årsberetning for Bydel Frogner 2012
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år barneverntjenesten
Netto driftsutgifter (f. 244, 251 og 252) pr
barn i barnevernet
Brutto driftutgifter pr barn (f. 244)
Brutto driftsutgifter pr barn i opprinnelig
familie (f. 251)
Brutto driftsutgifter pr barn utenfor
opprinnelig familie (f. 252)
Andel avsluttede undersøkelser innen 6
mnd.
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr
fosterbarn under 18 år hvor Oslo har
plasseringsansvaret

6

7

7

11

184
39

211
39

181
46

298
51

34

35

26

35

461

466

488

716

100,00 %

100,0 %

100,0 %

99,0 %

3,50

3,60

3,50

2,67

Bydelens vurderinger:
Økte utgifter til barnevernet i 2012 har sammenheng med stor økning i akuttsaker med tilsvarende
dyre akuttplasseringer.

3.5

FUNKSJONSOMRÅDE 3: PLEIE OG OMSORG

3.5.1 Ansvarsområde
Funksjonsområdet 3 Pleie og omsorg omfatter aktivisering og servicetilbud til eldre og
funksjonshemmede, habilitering og rehabilitering, pleie og omsorgstjenester som praktisk bistand,
hjemmesykepleie og annen hjelp til hjemmeboende, bo- og institusjonstilbud, samt transport for
mennesker med nedsatt funksjonsevne.
3.5.2 Hovedmål
Tjenesten til eldre og funksjonshemmede skal tilrettelegges slik at den enkelte i størst mulig grad
kan bevare sin selvstendighet og selvhjulpenhet. Det skal finnes et differensiert tjenestetilbud som
kan skreddersys til den enkelte, og der medbestemmelse og valgfrihet er i fokus.
3.5.3 Situasjonsbeskrivelse
A Sykehjem – institusjoner – heldøgns omsorg og pleie
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Institusjonsplasser som bydelen betaler for:
Bydel Frogner
Resultat
31.12.07
Resultat
31.12.08
Resultat
31.12.09
Resultat
31.12.10
Resultat
31.12.11
Resultat
31.12.12

0-66 år

67-79 år 80-89 år

90 år Sum Total
+
≥67 år
481
523

42
39
41

86
80

42

81

46

75

42

81

209
209

477

516

480

521

488

530

477

523

471

513

182
191

206
199

201
203

184

206

Bestillerkontoret har styrt store deler av bydelens utgifter ved sin tilmåling av og vedtak om pleieog omsorgstjenester, som er blitt omsatt til utøvende virksomhet i praktisk bistand,
hjemmesykepleie, institusjoner, boliger med heldøgns omsorg og pleie m.m.
Bestillerkontoret har samhandlet tett med Diakonhjemmet Sykehus for å legge forholdene best
mulig til rette ved enhver utskrivning til hjemmet eller institusjon.
Samhandlingsreformen.
Fra januar 2012 har bydelen hatt betalingsplikt fra 1. dag når en pasient er definert
utskrivningsklar. Dette har gitt som resultat at bydelen i 2012 fortløpende har ”tar ut”
utskrivningsklare pasienter, fortrinnsvis til hjemmet med individuelt tilpassede
rehabiliteringsprogram, alternativt til korttidsplass på sykehjem.
Det er framforhandlet særskilt avtale mellom de tre vestlige bydeler og Diakonhjemmet knyttet til
samhandlingsreformen, bl.a. er det framforhandlet avtale om betalingsfrihet i helg, ved UKmelding fredag ettermiddag. Det samme ikke for helligdager ved utskrivninger forutgående dag.

Aldershjemsplasser
Bydelen kjøpte per 31.12.2012 4 aldershjemsplasser.
Institusjonsplasser og boform med heldøgns omsorg og pleie til gruppen < 67 år
Pr 31.12.12 utgjorde denne gruppen 42 plasser: 16 i sykehjem, 21 i boform med heldøgns omsorg
og pleie, 5 i barne-/avlastningsboliger.
B Hjemmebaserte tjenester
Aktuelle brukertall.
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I de nedenstående tabeller fremgår brukertall for hjemmetjenester.
Brukere av hjemmetjenester - Bare hjemmesykepleie. Inkl service- og
omsorgsboliger, boliger for psyk utv.hemmede
Bydel Frogner
< 67 år 67-79 år
80-84 år
85-89 år
90 år + SUM
31.12.2008
133
42
34
31
24
264
31.12.2009
127
53
39
35
20
274
31.12.2010
112
44
38
44
21
259
31.12.2011
109
45
46
27
28
255
31.12.2012
120
51
33
38
26
268
Måltall 2012
115
149
264
Resultat 2012
120
148
268
Brukere av hjemmetjenester - Bare praktisk bistand. Inkl service- og
omsorgsboliger, boliger for psyk utv.hemmede
Bydel Frogner
< 67 år 67-79 år
80-84 år
85-89 år
90 år + SUM
31.12.2008
125
153
142
146
103
669
31.12.2009
131
144
127
143
100
645
31.12.2010
125
148
130
130
100
633
31.12.2011
122
164
109
140
99
634
31.12.2012
140
160
98
124
92
614
Måltall 2012
113
502
615
Resultat 2012
140
474
614
Brukere av hjemmetjenester – Begge tjenester. Inkl service- og omsorgsboliger,
boliger for psyk utv.hemmede
Bydel Frogner
< 67 år 67-79 år
80-84 år
85-89 år
90 år + SUM
31.12.2008
89
76
55
91
95
406
31.12.2009
96
98
69
102
100
465
31.12.2010
97
110
75
92
100
474
31.12.2011
90
101
72
92
98
453
31.12.2012
90
102
83
93
110
478
Måltall 2012
99
320
419
Resultat 2012
90
388
478

Østensjø

Vestre Aker

Ullern

S.Nordstrand

Stovner

St.H.haugen

Sagene

Nordstrand

Nordre Aker

Grünerløkka

Grorud

Gamle Oslo

Frogner

Bjerke

Alna

Praktisk bistand - antall brukerne pr leverandør pr bydel
Måned: Desember 2012

Bydel/leverandør:
Bydelens egen utfører
Hjtj. for døve og døvblinde
ASOR AS

Sum
577

460

633

397

448

606

523

674

520

322

370

313

301

3

0

0

3

0

4

1

1

2

6

0

0

1

2

2

25

48

32

21

32

6

11

3

36

19

9

7

7

14

30

40

315

12

3

5

3

27

11

92

35

53

22

53

15

47

50

29

26

28

31

37

139

74

680

37

18

3

14

15

18

30

11

14

19

179

Attendo Care AS

19

City Maid AS

41

Kamfer AS

9

3

272 1053

60

7469
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Omsorgsspesialisten AS

79

Oslo Helse og Omsorg AS

50

29

Prima Omsorg AS

19

10

SeniorStøtten AS

7

6

65

22

32

7

25
7

Total Helseservice AS

4

10

16
78

23

4

21

14

11

26

58

59

35

572

23

16

23

20

163

2

3

9

42

102

7

21

44

1

1

8

2

0

2

11

14

2

10

14

162

20

1

610

524

675

522

328

370

145

27

Unicare Omsorg AS

10
22

56

8

29

0

Sum komm.utfører

580

460

633

400

448

Sum private utførere

240

120

327

98

126

42

395

114

95

Sum alle utførere

820

580

960

498

574

652

669 1070

636

423

6,4

21,7

17,9

22,5

36

18

142

94
54

422

313

302

274 1055

60

7494

104

74

178

408

2761

474

387

480

682 1350 10255

21,9

19,1

37,1

59,8

295

Blå boks betyr at leverandøren ikke tilbyr tjeneste i denne bydelen
Prosent private

29,3

20,7

34,1

19,7

22,0

36,9

21,9

26,9

Total vedtakstid alle brukere ved utgangen av måneden:
Kommunal

3101 2336

6789 2063 3010 3079 2295 3467 3098 2723 1912 1981 3024 1273 6325 46478

Privat

1259

2677

Sum vedtakstid

4360 2965

9466 2633 3674 3277 2929 5379 3715 3165 2531 2521 4499 3420 8337 62870

Prosent private

28,9

28,3

21,6

18,1

6,0

21,6

35,5

16,6

14,0

24,5

21,4

32,8

62,8

24,1

26,1

628
21,2

570

663

197

633 1912

616

442

620

539 1475 2147 2012 16392

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker/måned:
Kommuale leverandører

5,20

5,04 10,35

5,07

6,43

5,02

4,22

5,08

5,56

8,30

5,10

6,08

9,56

4,38

5,59

6,07

Private leverandører

5,14

5,11

5,52

5,16

4,42

4,22

4,49

5,24

5,01

5,57

7,29

8,23

5,15

6,49

5,68

8,23

Oppgitt i timer og minutter pr. måned

Praktisk bistand, som omfatter enklere omsorgsoppgaver, handling og renhold, har vært
konkurranseutsatt siden 2006. Vedtak om tjenester etter Lov om sosiale tjenester, har blitt fattet
av bydelens bestillerkontor. Brukeren har fått informasjon om alle leverandører av disse
tjenestene, også den kommunale, bydelens tjeneste, sammen med vedtaksbrevet. Informasjonen
har blitt utarbeidet over en felles mal der den enkelte leverandør presenteres likt. Brukeren har
selv valgt hvor han/ hun ønsker tjenester fra, og betalt den samme egenandel uavhengig av
leverandør.
Andelen som har valgt private leverandører ligger pr. desember 2012 på 34,1%.
Praktisk bistand har hatt sterkt fokus på å sikre at brukerne får færrest mulig forskjellige hjelpere
å forholde seg til. Stram oppfølging av primærkontaktsystem innebærer at alle brukere har hatt en
fast hjemmehjelp. Har hjemmehjelpen vært syk, har det blitt sørget for at en vikar som er kjent har
utført oppdraget. Arbeidet er videreført systematisk, da det har vært med på å sikre tjenesten godt
omdømme og høy brukertilfredshet.

Alna

Bjerke

Frogner

Gamle Oslo

Grorud

Grünerløkka

Nordre Aker

Nordstrand

Sagene

St.H.haugen

Stovner

S.Nordstrand

Ullern

Vestre Aker

Østensjø

Hjemmesykepleie dag/aften - antall brukerne pr leverandør pr bydel
Måned: Desember 2012

610

534

633

438

421

446

629

813

529

330

480

286

282

547

840

Bydel/leverandør:
Bydelens egen utfører
ASOR AS
Oslo Helse og Omsorg AS
Prima Omsorg AS
Total Helseservice AS

Sum
12

1

4

1

0

5

4

0

8

1

6

0

1

3

8

1

3

0

0

2

11

0

0

6

5

13

10

9

15

30

1

9

20

5
7

0

7818

0

2

0

1

13

51

1

67

61
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Unicare Omsorg AS
Sum komm.utfører
Sum private utførere

9

1

8

0

610

534

633

438

421

25

3

27

2

446

1

13

2

0

629

813

529

330

480

286

9

37

5

85

282

547

840

7818

6

5

8

29

10

2

9

5

32

71

19

253

Sum alle utførere
635
537
660
440
427
Blå boks betyr at leverandøren ikke tilbyr tjeneste i denne bydelen.
Rosa boks betyr at leverandør også leverer tjenesten på natt.

451

637

842

539

332

489

291

314

618

859

8071

Prosent private

1,4

1,1

1,3

3,4

1,9

0,6

1,8

1,7

10,2

11,5

2,2

3,1

9011 10394 114166

3,9

0,6

4,1

0,5

Total vedtakstid alle brukere ved utgangen av måneden:
Kommunal

10146

Privat

909

Sum vedtakstid

11055

Prosent private

8,2

8179 10909

6800

6127

6860

8721

9381

8557

4426

9446

2313

2895

1053

14

122

168

247

633

323

8

234

117

746

8269 11963

6814

6249

7029

8968 10014

8880

4434

9680

2430

0,2

2,0

2,4

3,6

0,2

2,4

4,8

89
1,1

8,8

2,8

6,3

2200

1223

8089

3641 11212 11617 122256
20,5

19,6

10,5

6,6

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker/måned:
Kommuale leverandører

16,29 15,19

17,03 15,52 14,33 15,22 13,51

11,32 16,10 13,41 19,40

Private leverandører

36,23 29,46

42,08

21,49 32,19

7,24 20,26 33,43 30,56

7,44 10,26

16,24

12,22

14,23

4,12 26,02 29,20 23,18

31,53

64,23

28,75

Oppgitt i timer og minutter pr. måned

Alna

Bjerke

Frogner

Gamle Oslo

Grorud

Grünerløkka

Nordre Aker

Nordstrand

Sagene

St.H.haugen

Stovner

S.Nordstrand

Ullern

Vestre Aker

Østensjø

Hjemmesykepleie natt - antall brukerne pr leverandør pr bydel
Måned: Desember 2012

18

28

33

15

17

16

46

39

21

25

43

30

24

30

72

Bydel/leverandør:
Bydelens egen utfører

Sum

ASOR AS
Sum komm.utfører

5

0

3

0

0

1

18

28

33

15

17

16

Sum private utførere
Sum alle utførere

0

3

0

1

0

0

46

39

21

25

43

30

24

457

3

16

30

72

457

5

0

3

0

0

1

0

0

3

0

1

0

0

0

3

16

23

28

36

15

17

17

46

39

24

25

44

30

24

30

75

473

0,0

5,9

0,0

0,0

12,5

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

4,0

3,4

292

285

484

420

342

153

500

305

409

573

500

6052

Blå boks betyr at leverandøren ikke tilbyr tjeneste i denne bydelen.
Prosent private

21,7

0,0

8,3

0,0

Total vedtakstid alle brukere ved utgangen av måneden:
Kommunal

421

306

622

439

Privat

115

0

87

0

0

46

0

0

58

0

24

0

0

0

310

641

Sum vedtakstid

536

306

709

439

292

331

484

420

400

153

525

305

409

573

810

6693

Prosent private

21,5

0,0

12,3

0,0

0,0

14,0

0,0

0,0

14,6

0,0

4,6

0,0

0,0

0,0

38,3

9,6

6,07 11,38 10,10 17,03

19,05

6,56

14,90

0,00 103,19

40,87

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker/måned:
Kommuale leverandører

23,24 10,56

18,50 29,29 17,13 17,48 10,46

Private leverandører

23,10

29,10

0,00

0,00

0,00 46,30

0,00

10,46 16,17
0,00 19,33

0,00 24,21

0,00

0,00

Oppgitt i timer og minutter pr. måned

Brukervalg for hjemmesykepleie ble innført i april 2011. Andelen som har valgt private
leverandører ligger pr. desember 2012 på 8,8 % på hjemmesykepleien og 12,3% på nattjenesten..
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Det har vært kontinuerlig fokus på dokumentasjonspraksis, endring av turnus, større grad av spisskompetanse og fast personell pr bruker.
Det har blitt vektlagt et nært samarbeid med praktisk bistand og Bestillerkontoret.
Hjemmesykepleien har hatt fokus på kvalitetsmessig gode tjenester, på riktig nivå og til riktig tid
til alle brukere. Det har vært et hovedsatsingsområde å redusere antall forskjellige hjelpere til den
enkelte bruker. Dette har vært spesielt utfordrende hos brukere som har valgt ulike leverandører
av de to tjenestetypene, samt hos brukere som trenger hjelp på bestemte tidspunkt av døgnet.

3.5.4 Hovedoversikt økonomi FO3 – netto driftsutgifter

3.5.4 Hovedoversikt økonomi FO3 - netto driftsutgifter
Tall i 1000 kr.
Netto driftsutgifter pr.
KOSTRA-funksjon
234 Aktivisering og
støttetjenester ovenfor
eldre og
funksjonshemmede
253 Pleie, omsorg, hjelp
og rehabilitering i
institusjon
254 Kjernetjenester
knyttet til pleie, omsorg,
hjelp til hjemmeboende
733 Transport
(ordninger) for
funksjonshemmede
Sum netto utgifter *)

Regnskap
2011

Oppr.
Budsjett
2012

Regulert
budsjett
2012

Regnskap
2012

Avvik
reg.bud/regn
-skap 2012

27 671

28 184

28 205

24 933

3 272

282 928

287 429

287 429

281 720

5 709

216 439

210 877

212 504

231 580

-19 075

14 136
541 175

13 594
540 084

13 594
541 732

15 801
554 033

-2 207
-12 301

3.5.5 Måltall for tjenesteproduksjon

Obligatoriske måltall for
funksjonsområde 3 - Pleie og omsorg
Andel av bydelenes årsverk i pleie og
omsorg med relevant fagutdanning 1), 2)
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten andel fornøyde brukere

Resultat
2010

Resultat
2011

Måltall
2012

Resultat
2012

Avvik
resultat måltall

63,00 %

63,00 %

65,00 %

65,00 %

0,00 %

86 %

>80%

>80%

87 %

8%
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Nøkkeltall for FO3 - Pleie- og omsorg
(EST)
Andel personer 80+ pr 31.12
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr
innbygger 1)
Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleieog omsorgstjenester 1)
Netto driftsutgifter pr.
hjemmetjenestemottaker 1)
Andel egne innbyggere 80 år og over som
mottar hjemmetjenester 2)
Andel egne innbyggere 66 år og under
som mottar hjemmetjenester 2)
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som
mottar hjemmetjenester 2)
Andel egne innbyggere 80-89 år som
mottar hjemmetjenester 2)
Andel egne innbyggere 90 år og over som
mottar hjemmetjenester 2)
Andel egne innbyggere 80 år og over som
bor i institusjon 3)
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som bor
i institusjon 3)
Andel egne innbyggere 80 - 89 år som bor
i institusjon 3)
Andel egne innbyggere 90 år og over som
bor i institusjon 3)
Andel sykehjemsbeboere på
tidsbegrenset opphold i institusjon 4)

Resultat
2009
4,3 %

Resultat
2010
4,2 %

Resultat
2011
4,2 %

Resultat
2012
4,0 %

9 609

9 723

10 288

10 243

254 584

262 704

226 200

223 363

131 055

143 367

89 320

92 319

33,8 %

33,8 %

34,2 %

33,5 %

0,8 %

0,7 %

0,7 %

1,0 %

8,4 %

8,1 %

8,4 %

8,0 %

31,2 %

31,6 %

30,9 %

29,0 %

42,4 %

40,2 %

44,5 %

43,0 %

18,4 %

18,8 %

19,2 %

18,7 %

2,3 %

2,3 %

2,1 %

2,1 %

12,6 %

12,5 %

12,7 %

11,7 %

36,8 %

38,7 %

39,5 %

41,0 %

6,2 %

7,2 %

7,1 %

7,9 %

1) Netto driftsutgifter, kommuneregnskapet, Rapporteres kun ved årsslutt pr 31.12.
2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 og Lov om
sosiale
tjenester § 4-2 a, b og e). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid.
I henhold til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet,
herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personlig assistent.
3) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i lov om helsetjenesten i
kommunene
eller sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.
4) Sykehjem, hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene

3.6

FUNKSJONSOMRÅDE 4: ØKONOMISK SOSIALHJELP OG
KVALIFISERINGSPROGRAM

3.6.1 Ansvarsområde

Lov om sosiale tjenester, § 1-1, lovens formål:
a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt
likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer
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b) å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og
meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.
§ 3-4, boliger til vanskeligstilte:
Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine
interesser på boligmarkedet, herunder bolig med særskilt tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak
for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker.
Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere:
trådte i kraft den 01.09.04. Kommunene pålegges å arrangere et toårig kvalifiserings- og
integreringsprogram, på fulltid (normal arbeidsuke) for nyankomne innvandrere.
Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen § 1:
Formålet med loven er å legge til rette for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning, tilpasset den
enkeltes og arbeidslivets behov, og basert på en helhetlig og samordnet anvendelse av
arbeidsmarkedsloven, folketrygdeloven, sosialtjenesteloven og andre lover som forvaltes av
arbeids- og velferdsforvaltningen. Arbeids- og velferdsforvaltningen skal møte det enkelte
mennesket med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og
aktiv virksomhet.

3.6.2 Hovedmål

Skape et inkluderende Oslo som gir mulighet for alle og å bekjempe fattigdom og sosial
eksklusjon. Arbeide for at flest mulig av sosialhjelpsmottakerne skal få mulighet til å ta del i
aktive tiltak og i arbeidslivet, med det mål å bli selvhjulpne. De kommunale bostøtteordningene er
et supplement til statens bostøtteordning, og skal gi økonomisk vanskeligstilte et tilskudd til å
klare sine boutgifter. Ansvar for behandling av statlige og kommunale bostøtteordninger, slik at
ordningene kommer innbyggerne til gode.

3.6.3 Situasjonsbeskrivelse
Se kapittel FO1 – Sosiale tjenester.

3.6.4 Hovedoversikt økonomi – netto driftsutgifter
3.6.4 Hovedoversikt økonomi FO4 - netto driftsutgifter
Tall i 1000 kr
Netto driftsutgifter
pr. KOSTRAfunksjon
276
Kvalifiseringsprogra
m
281 Økonomisk
sosialhjelp

Regnskap
2011

Oppr.
Budsjett
2012

Regulert
budsjett
2012

Regnskap
2012

Avvik
reg.bud/regn
-skap 2012

13 018

21 328

20 028

17 534

2 494

52 148

50 625

51 956

49 089

2 867
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Sum FO4 *)

62 166

71 953

71 984

66 623

5 361

3.6.5 Økonomisk og sosial trygghet

Måltall 2012 (Måltallet defineres som det antall deltakere som er i
kvalifiseringsprogrammet 31.12. inkl. evt. i permisjon)
Registrerte søknader i 2012
Innvilgede søknader i 2012
Søknader vedtatt avslått
Antall deltakere som har vært i programmet i løpet av året
Deltakere 31.12. (Deltakere med kvalifiseringsstønad som løper inkl.
evt. i permisjon)
Droppet ut i 2012 (Antall vedtak om varig stans i stønad som følge
av ikke avtalt uteblivelser fra tiltak i programmet)
Antall deltakere med kvp 31.12. som har mottatt supplerende
sosialhjelp samtidig med kvalifiseringsstønad i løpet av siste tertial.

Antall sosialhjelpsmottakere (KOSTRA bydel nivå 3)
Antall deltakere i introduksjonsordningen 31.12. (årsstatistikk)
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet 31.12. (Qustback)
Utbetalt sosialhjelp (funksjon 281 brutto utgift i 1 000 kr.)
Utbetalt introduksjonslønn (funksjon 275 art 1089 i 1000 kr.)
Utbetalt kvalifiseringsstønad (funksjon 276 art 1089 i 1000 kr.)

3.7

3.7.1

100
68
62
6
142
100
61
19

1 219
54
100
53 609
11 178
17 873

GJENNOMFØRTE OMSTILLINGS- OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK, SAMT
STØRRE PROSJEKTER
OSCAR lokalmedisinske senter – samhandlingsprosjekt 2011-13, www.oscar-lms.no

OSCAR lokalmedisinske senter skal være et flerbrukssted med helse og mestringsaktiviteter fra
morgen til kveld:
 frisklivssentral for grupper i særlig risiko for å utvikle sykdom, med tilbud på morgenen,
før dagrehabiliteringen åpner, men også på dagtid og ettermiddagstid;
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dagrehabilitering for hjemmebundne personer med fysisk funksjonssvikt, med målsetting å
forebygge/ forhindre/ utsette institusjonalisering;
demenssenter, et aktivitets- og avlastningssted for begynnende demente, på virkedager,
lørdager og søndager;
helseakademi på kveldstid for brukergrupper, interesseorganisasjoner, pårørendegrupper,
pårørendeskole; samt innvandrerorganisasjoner med fokus på innvandrerhelse mm.

OSCAR lokalmedisinske senter vil fylle ulike funksjoner for ulike brukergrupper på ulike tider av
døgnet, og vil fremme et helhetlig pasientforløp innenfor beste effektive omsorgsnivå (BEON).
Behov vil kunne identifiseres, og best mulig tilpassede tjenester settes inn så tidlig som mulig for
å forhindre eller utsette sykdomsutvikling, med siktemål å øke den enkeltes mestringsevne.
Koordinerte tjenester vil sikres både gjennom fast stasjonert personell på OSCAR, og gjennom
hverdagsrehabilitering utgående fra innsatsteam/hjemmetjenesten.
OSCAR lokalmedisinske senter er åpent mandag-fredag kl 08.00-15.30.
OSCAR frisklivssentral
- et lavterskeltilbud i Bydel Frogner for personer med særlig risiko for å utvikle sykdom.
Frisklivssentralen er videreutviklet i 2012 med økt fokus på forebyggings- og mestringstiltak
overfor personer i risikogrupper for utvikling av helsemessig funksjonssvikt.
Samarbeidspartnere: Helsestasjonen, fastleger, avtalefysioterapeuter, hjemmetjenesten,
ungdomstjenesten, Diakonhjemmet Sykehus, BUP Vest, NAV Frogner, Frivilligsentralene,
Amaldhus.
- Antall deltakere januar - august 2012: 25 personer fordelt på fem diagnoseinndelte grupper. Fra
september: omlegging av tilbudet til diagnoseuavhengige treningsgrupper.
- Antall deltakere september – desember 2012: 52 oppstartsamtaler/deltakere. De fleste av disse
deltar to ganger pr uke.
OSCAR frisklivssentral følger Helsedirektoratets ”Veileder for kommunale frisklivssentraler,
etablering og organisering (2011) og tar sikte på å nå personer med særlig risiko for å utvikle
sykdom, med et spesielt veilednings , trenings og mestringsbehov. Deltakerne er rekruttert
gjennom og i samarbeid med fastleger og bydelens tjenesteapparat for øvrig, men personer kan
også henvende seg og få oppfølging uten henvisning.
Fokus ved frisklivssentralen er mestring av egen helse, blant annet gjennom tilpasset styrke- og
utholdenhetstrening. Treningsgruppene ledes av fysioterapeut eller autorisert instruktør.
De ulike tilbudene henvender seg til deltakere i forkant av, i stedet for, og etter behandling i
spesialisthelsetjenesten. Det kan for eksempel være tilbud til overvektige, KOLS pasienter,
diabetikere, postinfarct/hjerte kar, psykiatri/psykisk helse, ungdomsskoleelever med
skolevegring, og mange flere grupper. I tillegg fokuseres på prioriterte områder innen
migrasjonshelse. Generelt er deltakerne personer som ikke benytter seg av øvrige treningstilbud,
som treningssentre eller annen aktivitet. Gjennom å gi disse gruppene trenings og
mestringstilbud, vil man kunne mobilisere grupper det har vært vanskelig å nå.
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I løpet av Frisklivssentralens første leveår er det satset tungt på tilrettelegging for fysisk aktivitet i
ulike treningsgrupper inne og i Frognerparken. I tillegg er det startet opp ulike tiltak rettet mot
endring av livsstil, inkludert bruk av Helsesamtalen, basert på metoden endringsfokusert
veiledning:
Kostholdsveiledning: Høsten 2012 ble det arrangert Bra Mat - kurs (gruppebasert
kostholdsveiledning) med 8 deltakere, to kursholdere fra egen stab. Bra Mat er et inspirasjonskurs
for å få til varig endring av levevaner i forhold til matvaner og matvarevalg. Kurset følger
Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet.
Røykeslutt-kurs: To ansatte har fullført et slutteveilederkurs i regi av Helsedirektoratet, for å
heve den samlede kompetanse innen røykeslutt-veiledning. Høsten 2012 er det gitt individuelle
røykeslutt-samtaler. Egne røykeslutt-kurs er planlagt med oppstart medio mars 2013.
Kurs i depresjonsmestring (KID-kurs): Vinter 2011/2012 ble det holdt kurs ved OSCAR
frisklivssentral i samarbeid med Nav Frogner. Våren 2012 gjennomførte en fysioterapeut og en
psykisk helsearbeider kurslederkurset, slik at kompetansen innen kognitiv terapi samlet sett er
hevet i bydelen og ved OSCAR lokalmedisinske senter. Nytt kurs er planlagt med oppstart januar
2013, men da som en del av OSCAR Rask psykisk helsehjelp (se eget punkt).
Alkohol-kutt-kurs: Nytt kurs var planlagt november 2012, men ble utsatt til januar 2013. Dette
arrangeres i samarbeid med Forbundet mot rus og Ungdomstjenesten i bydelen.
Videreutvikling av samarbeidet med Høyskolen i Oslo og Akershus:
I løpet av 2012 har en ergoterapistudent og to fysioterapistudenter hatt praksisperiode ved
OSCAR lokalmedisinske senter, i tillegg til to studenter fra Høgskolen i Sogn og Fjordane.
Samarbeidet med Fysioterapiutdanningen ved Høyskolen i Oslo og Akershus er videreført og
videreutviklet: I vår - og høstsemester 2012 har 3. årsstudenter drevet balansegruppe,
fallforebyggende trening ved OSCAR lokalmedisinske senter en gang pr uke under veiledning av
fysioterapeut ved OSCAR. Høsten 2012 startet studentene også opp en seniortrim-gruppe på
oppfordring. Dette for å imøtekomme etterspørselen fra den eldre delen av befolkningen, som
etter Helsedirektoratets anbefaling, ikke bør dominere de øvrige gruppene ved en frisklivssentral.
- Antall deltakere balansegruppe 2012: 30
- Antall deltakere seniortrimgruppe fra september 2012: 16
- Antall deltakere Chi Kung 2012 (instruktør fra Kreftforeningen): 20
Fastlegekonsulent: Våren 2012 ble det startet opp et samarbeid med en av bydelens fastleger,
som kan benyttes ved behov inntil tre timer pr uke etter avtale.
Unge OSCAR (Dropouts): - Et motivasjonsprogram for ungdomsskoleelever.
Dette er en gruppe som har møttes gjennom hele 2012 med fem ungdomsskoleelever ved
Ruseløkka og Majorstuen ungdomsskoler. De har hatt et skriveprosjekt kalt ”Peiling”, hvor de
blant annet har laget månedlige presentasjoner i form av journalistisk stoff til Lokalavisen Ditt
Oslo.
OSCAR Rask psykisk helsehjelp
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OSCAR lokalmedisinske senter har høsten 2012 fått innvilget søknad om å få være pilot for
utprøving av Helsedirektoratets nysatsning; Rask psykisk helsehjelp i tilknytning til bydelens
Frisklivssentral. Bydel Frogner skal, som en av 2 bydeler i Oslo og sammen med 10 norske
kommuner etablere et tilbud våren 2013, et lavterskeltilbud til innbyggerne med lett til moderat
grad av angst og depresjon. Tilbudet skal gis uten henvisning fra fastlege og skal bestå av gratis
samtaleterapi, undersøkelse og behandling basert på kognitiv terapi med kvalifisert
helsepersonell.
OSCAR dagrehabilitering
Tilbud til hjemmeboende innbyggere med transportbehov, som kan ha nytte av en tidsavgrenset
rehabiliteringsperiode for å klare seg best mulig på egenhånd i eget hjem.
Tiltakene som tilbys for å nå hovedmålet om mestring av hverdagens utfordringer i eget hjem, er
individuell trening etter behov, fellestrening med fokus på styrkeøvelser for ben, rygg og armer,
balanseøvelser samt mer funksjonell trening som trappegange. I tillegg forsøker
dagrehabiliteringen å bidra til å styrke den enkeltes selvtillit, mestringsfølelse og trygghet
gjennom å gi et omsorgstilbud i en sosial ramme med enkel lunsjservering og sosialt samvær. Alle
får tilbud om å gjennomføre kartlegging av balanse, benstyrke og utholdenhet ved oppstart og
etter endt periode.
I løpet av 2012 er tilbudet videreutviklet, og det tilbys nå også intensiv trening med både
fysioterapeut og ergoterapeut, gjerne en klokketimes varighet utenfor ordinær dagrehabilitering.
Dette er et økende etterspurt tilbud til personer, ofte yngre, som også gjerne trenger tettere
oppfølging pga sammensatte funksjonsnedsettelser og behov for opptrenning og vedlikehold av
funksjon.
Vedlikeholdsgruppa består av deltakere som tidligere har deltatt på dagrehabiliteringen, men som
trenger vedlikeholdstrening en gang pr uke i en time.
OSCAR dagrehabilitering har i løpet av 2012 utviklet et tett samarbeid med bydelens Innsatsteam
for å kunne følge opp personer med behov for tett oppfølging etter utskrivelse fra sykehus. Dette
arbeidet er en del av en ny satsing på eldre i bydelen, kalt Hverdagsrehabilitering og vil fortsette i
2013.
Samarbeidspartnere: Hjemmetjenesten, fastleger, avtalefysioterapeuter,
Innsatsteamet/Bestillerkontoret, Diakonhjemmet Sykehus, Seniorsentrene og Høyskolen i Oslo og
Akershus.

Avtalte besøk/plantall OSCAR dagrehabilitering 2012:
5.
6.
7.
8.

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

kvartal: 450
kvartal: 766
kvartal: 839
kvartal: 857
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I snitt er det ved utgangen av 2012 ca 20 brukere på dagrehabiliteringen hver dag. Dette tallet
inkluderer vedlikeholdgruppa og deltakere utenfor ordinær dagrehabilitering.
OSCAR demenssenter
Demenssenteret er et utviklings- og samarbeidsprosjekt mellom Bydel Frogner og
Nasjonalforeningen for folkehelsen, Oslo fylkeslag og utgjør et dagaktivitetstilbud for personer i
tidlig fase av demens.
Tilbudet til den enkelte bruker er utvidet på hverdager, med åpningstid 11.00-17.00, ved at
demenssenterets brukere gis utvidet tilbud ved OSCAR lokalmedisinske senters øvrige tilbud i
form av grupperettede tiltak. Spesielt gjelder dette balansetrening, Chi Kung og spesialutflukter
med bydelens transporttjeneste på pleie- og omsorgsfeltet. Helgeåpent annenhver lørdag/søndag
gir ukentlig åpningstid 6 dager.
Demenssenteret har 4 ansatte medarbeidere og 3 frivillige. Personalet veileder brukere og
pårørende, gir praktiske råd og bistår i forbindelse med henvisning og oppfølging til andre
hjelpeinstanser. Gjestene tilbys også individuelle samtaler. Torsdag og fredager er det åpent hus
for pårørende med felles måltid med gjestene.
Fysisk aktivitet: Demenssenteret har en egen trimgruppe og i tillegg kan deltakerne delta på
treningstilbudene ved OSCAR frisklivssentral. Det arrangeres turgåing i sommerhalvåret.
Kulturelle og sosiale aktiviteter: «Ønsketimen» musikk, video, teater etter gjestenes ønsker.
Konversasjon etter emner. Opplæring av mobiltelefon, Ipad, og Iphone, Reminisens i samtaler om
fortiden, diverse brettspill og Quiz. Håndarbeid og maling. Sosialt samvær med måltider. I løpet
av 2012 er det arrangert to helseforedrag: «Hva er demens» med Knut Engedal, forsker på demens
og «Hjernestrukturer og betydning for hukommelsen» ved tidligere overlege Øyvind Hauglie –
Hanssen.
Det er også arrangert festlige sammenkomster i forbindelse med jul m.m.
Måltid / Kosthold: Dette er senterets viktigste tilbud og gis 3 dager pr. uke med sosialt samvær.
Lett servering de to andre dagene (trimdagene). Mange av gjestene har dårlige kostvaner og
spisevegring. Ved demenssenteret får de opplysninger om riktig kosthold og motivasjon til å spise
generelt.
Utflukter: Demenssenteret organiserer regelmessig utflukter til museum, utstillinger og andre
kulturelle arrangementer. I tillegg har senteret deltatt i «Alzheimerdagen» og festforestilling på
rådhuset i forbindelse med Eldredagen 2012.
Antall gjester pr. 31.12.12: 31
Antall besøk i 2012: 1608
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4 SÆRSKILT RAPPORTERING
4.1

TILTAK FOR Å FORBEDRE SERVICE OVERFOR BRUKERNE

Arbeidet med omlegging av maler på internett for å få større vekt på tjenester og god informasjon
har blitt videreført i 2012. Den nye barnehageportalen har vært operativ i 2012 og er mye brukt.
NAV har i 2012 hatt særlig fokus på telefoni hvor servicen har vært uønsket lav. Nærværstid har
blitt kommunisert ut hver dag mellom kl 09-10. Videre har NAV gjennomgått rutine for
registrering av fravær, og jobbet med bruk av kvikkfravær, slik at sentralbordet gir riktig beskjed.
I tillegg har NAV forbedret informasjonen om vakttelefoner, gitt ut direkte numre til
medarbeidere og opprettholdt vaktfunksjon for de som kommer på besøk ad hoc. NAV
brukerutvalg gjennomførte totalt 4 møter i 2012.
Hjemmetjenestene gjennomførte brukerundersøkelser i oktober 2012. Andelen fornøyde brukere
var 87%.

4.2

SAKSBEHANDLINGSTID

Veiledende frister i forvaltningsloven følges. Frist fra bystyret, 95 % innen 14 dager, oppfylles
nesten for NAVs vedkommende. Resultat for 2012 er 90 % innen 14 dager. Det utarbeides
månedlig restanseliste over saker med mer enn 30 dagers ventetid. Leder tar ansvar for
gjennomgang og oppretting, samt rapporterer tilbake at oppretting er gjort. Dette inngår i
internkontrollen. Bestillerkontoret har utviklet egen mal for foreløpige svar knyttet til søknad om
sykehjemsplass. Saksbehandlingstiden lå i 2012 på 10,9 dager. For praktisk bistand var
saksbehandlingstiden 14,1, mens den for hjemmesykepleie var på 5,7 dager.

4.3

TILGJENGELIGHET FOR MENNESKER MED FUNKSJONSHEMMING

Områder fra handlingsplanen
Har virksomheten informert og skolert
sine berørte ansatt om diskrimineringsog tilgjengelighetsloven?
Har virksomheten utarbeidet
handlingsplan for mennesker med
funksjonshemming?
Er det utarbeidet konkrete tiltak på
handlingsplanens stasingsområder?

Ja/nei

Ja*

Ja**
Ja**

* Inngår i bydelens rekrutterings- og ansettelsesrutiner.
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**Handlingsplanen for mennesker med funksjonshemming inngår som en del av Personalpolitisk
plan , sist revidert i 2010.

4.4

TILTAK FOR OSLO KOMMUNES FOLKEHELSEPLAN

Under følger et utvalg av folkehelseprosjekter i Bydel Frogner. Utvaglet er gjort med tanke på å
vise et mangfold knyttet til folkehelseplanens syv innsatsområder. Flere av prosjektene er knyttet
til OSCAR lokalmedisinske senter.

Folkehelsetiltak/prosjekter avsluttet pr. 31.12.2012

Navn på tiltaket

Ansvarlig
kommunal
instans

Trenings- og
kostholdsgruppe,
somaliske kvinner

Bydel
Frogner

Treningsgruppe for
kreftrammede / Chi
Kung

Bydel
Frogner

Treningsgrupper for
personer med hhv
angst/depresjon,
hjerte/karproblemer, KOLS og Bydel
overvekt
Frogner

Treningsgrupper
ved OSCAR
frisklivssentral,
tidligere
diagnoseinndelte
grupper (se over. Ny
organisering f.o.m
Bydel
september 2012).
Frogner

Samarbeidspartnere

NAV
(Ny sjanse)
Ekstern instruktør
med erfaring fra
metode og
målgruppe
NAV Frogner,
Helsestasjonen,
fastleger,
avtalefysioterapeuter
, hjemmetjenesten,
ungdomstjenesten,
Diakonhjemmet
Sykehus, BUP Vest,
Frivilligsentralene,
Amaldhus.
NAV Frogner,
Helsestasjonen,
fastleger,
avtalefysioterapeuter
, hjemmetjenesten,
ungdomstjenesten,
Diakonhjemmet
Sykehus, BUP Vest,
Frivilligsentralene,
Amaldhus.

Chi Kung

Bydel
Frogner

Kreftforeningen

Treningsgruppe,
fallforebyggende
trening

Bydel
Frogner

Høgskolen i Oslo
(HiO)

Avsluttet
Ja/Nei

Kontaktinformasjon

Finansiering
NAV +
prosjektmidler
OSCAR
lokalmedisinske
senter

Tidsrom
Ukentlig
morgentrenin
g
fra januar til
juni 2012

Ja

Ny sjanse /
OSCAR

OSCAR
lokalmedisinske
senter

Ukentlig
trening januar
til juni 2012

Ja

OSCAR

OSCAR
lokalmedisinske
senter

Ukentlig
trening fra
januar til juni
2012

Ja

OSCAR

Flere ganger
per uke fra
september
2012

Nei

OSCAR

F.o.m
september
2012

Nei

OSCAR

Ukentlig
trening fra
oktober 2011

Nei

HiO/
OSCAR

OSCAR
lokalmedisinske
senter/OSCAR
frisklivssentral,
prosjektmidler fra
Fylkesmannen i
Oslo og Akershus
Kreftforeningen/
OSCAR
lokalmedisinske
senter
HiO + prosjektmidler
OSCAR
lokalmedisinske
senter

72

Årsberetning for Bydel Frogner 2012

Seniortrim

Bydel
Frogner

Kurs i
depresjonsmestring
KID-kurs

Bydel
Frogner

BRA MAT- kurs/
Kostholdsveiledning

Bydel
Frogner

Røykesluttveilednin
g
Kurs i reduksjon
eller kutt i
alkoholinntak

Bydel
Frogner

4.5

Høgskolen i Oslo
(HiO)
Kompetanse innehas
av psykisk
helsearbeidere og
fysioterapeut
Ernæringsfysiolog
Helseetaten,
Helsestasjonen, NAV
Frogner, fastleger.
Fastleger, annet
helsepersonell og
tjenestesteder i
Bydel Frogner

HiO + prosjektmidler
OSCAR
lokalmedisinske
senter

OSCAR
lokalmedisinske
senter
OSCAR
lokalmedisinske
senter/OSCAR
frisklivssentral
OSCAR
lokalmedisinske
senter/OSCAR
frisklivssentral
FMR, BFR tilbyr
Forbundet mot rusgift gratis lokaler og
(FMR)
markedsføring

Bydel
Frogner

Ukentlig
trening fra
september
2012

Nei

HiO/
OSCAR

10 uker vinter
2011/2012

Nei

OSCAR/NAV

8 uker høst
2012

Nei

OSCAR

Nei
Avluttet
16.01.12

OSCAR
FMR

Høst 2012
5 kvelder
21.11.11 –
16:01.12

LIKESTILLING OG MANGFOLD

Tilstandsrapport likestilling, deltid og fravær
Heltid

Totalt i
virksomheten (N)
Kjønn
2012
2011

404
M%
20,1 %
12,9 %

182

K%
80,0 %
52,8 %

M%
20,3 %
8,3 %

Fravær pga
foreldrepermisjo
n

Midlertidig
ansatte

Deltid

409

K%
79,7 %
26,0 %

M%
24,0 %
5,9 %

724,36 dagsverk

K%
76,0 %
21,8 %

M%
4,3 %
0,8 %

Kjønnsbalanse

Toppleders
ledergruppe inkl
toppleder
Pedagogisk leder
Sosialkonsulent

Rekruttering av
menn til styrere i
de kommunale
barnehagene
M%
K%
11 %
89%

Lønnsbalanse

2012
2011
2012

21,8 %
22,4 %
25,0 %

78,2 %
77,6 %
75,0 %

1 048
1 097
4

23 666
339 265
47 201

Kvinner
andel
av menn
%
25 443 107,5 %
352 179 103,8 %
64 817 137,3 %

2011
2012
2011
2012
2011

25,0 %
12,1 %
12,5 %
14,3 %
15,7 %

75,0 %
87,9 %
87,5 %
85,7 %
84,3 %

4
58
88
63
70

789 822
31 628
364 952
34 991
378 764

681 786
34 139
362 411
31 063
384 417

Menn
%

Kategori

Totalt i virksomheten

K%
95,7 %
5,3 %

Personalpolitis
k tiltak

Kvinner
%

Total
(N)

Menn
(kr)

Kvinner
(kr)

86,3 %
107,9 %
99,3 %
88,8 %
101,5 %
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Miljøarbeider

2012
2011

44,6 %
56,9 %

55,4 %
43,1 %

83
65

Ja

Nei

11 789
281 004

9 256
283 640

78,5 %
100,9 %

LIKESTILLINGSTILTAK

Har virksomheten mål som ivaretar likestilling‐
og mangfold*
i rekrutteringsprosesser?

X

i tilknytning til opplæring og
kompetanseutvikling?
i arbeidet mot trakassering/diskriminering?

X
X

Hvis ja, gi en kort beskrivelse av ett
iverksatt tiltak
Bydelen oppfordrer spesielt
underrepresenterte grupper til å søke
for å gi økt mangfold
Satsing på opplærings- og
utviklingstiltak som trygger mangfold i
arbeidsmiljøet (NAV)
Inngår i kommunens verdigrunnlag

*Med likestillings- og mangfoldstiltak menes her tiltak som både gjelder kjønn, etnisitet, religion, og nedsatt
funksjonsevne, jf aktivitets- og rapporteringsplikten i likestillingsloven, diskrimineringsloven, og diskriminerings og
tilgjengelighetsloven.

Bydelen har de siste to årene gått fra å ha ingen til å ha 3 tjenesteledere med minoritetsbakgrunn.
Av de 15 som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2012, gikk 2 til arbeid og 4 til utdanning.
Ingen gikk tilbake til ordinær sosialhjelp, men 5 gikk videre i sysselsettingstiltak

Diskriminering
Har virksomheten en overordnet plan for
tilrettelegging av tjenestetilbud til en etnisk
mangfoldig befolkning?
Hvis ja, beskriv kort hvilke områder eller tjenestesektorer dette gjelder
Språkopplæring i barnehager og hjemmetjenester.
Brukerundersøkelser i NAV
Har virksomheten benyttet brukerundersøkelser i
arbeidet med å tilrettelegge tjenester?
Har virksomheten konsultert med
innvandrerorganisasjoner e.l. i arbeidet med å
tilrettelegge tjenester

Ja
X

Nei

X
X
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Har virksomheten gjennomført tiltak som gir
ansatte økt innsikt i eller opplæring om
mangfoldspørsmål?
Har virksomheten tilpassete og tilrettelagte
tjernestetilbud?
Hvis ja, gjelder dette

X

X

Informasjonstiltak
(oversettelse, tolk, o.l.)
Minoritetsrådgivere,
linkarbeidere o.l.
Samarbeid med frivillige
aktører
Tilpasninger til brukernes
tro og livssyn

Har virksomheten utviklet måter å tilrettelegge
tjenester som har vært særs vellykket (eksempler
på best practice)

X

X
X

Beskriv kort
Barnehagefeltet. Flerkulturell åpen barnehage med vekt på norskopplæring, samt engelskprosjektet.
Andre kommentarer

4.6

RAPPORTERING INNEN HR-OMRÅDET OG HELSE- MILJØ OG SIKKERHET
(HMS)

4.6.1 Medarbeiderundersøkelsen
Medarbeiderundersøkelsen ”Bedre kommune”
Gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet
Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen
Svarprosent på gjennomførte
medarbeidersamtaler

Resultat 2012
4,5
66,0
73,1

Resultat 2011
Kommentar
Økning
på
0,2% i forhold til 2011.
4,3
81,0
5% lavere enn 2011.
63,3

Økning på 0,8% i forhold til 2011.
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Bydel Frogner hadde 6,9 prosent lavere svarprosent enn hovedmålet for Oslo kommune som var
80 prosent. Ellers viser resultatene at vi ligger innenfor gjennomsnittet for Oslo kommune.

4.6.2 HMS
|
MÅL
Er det fastsatt egne må på HMS-området?

Ja
X

På hvilke lovområder er det fastsatt HMS-mål arbeidsmiljø, brannsikkerhet, el-sikkerhet,
produktkontoroll , ytre mål

Nei

Kommentarer

Arbeidsmiljø
Brannforskrift
El-sikkerhet

Med utgangspunkt i målformuleringene, er det
utarbeidet tiltaksplaner/handlingsplaner?

X

Er handlingsplaner/tiltaksplaner innpasset i de årlige
budsjetter og økonomiplan?

X

RISIKOVURDERINGER

Er det gjennomført risikovurderinger innen HMS?

X

Er det iverksatt tiltak for å å redusere risiko?

X

På tjenestestedene.

X

Barnehager.

REVISJON

Er det gjennomført internt tilsyn (systemrevisjon,
verifikasjoner) i egen virksomhet for å sikre at HMSsystemet fungerer som forutsatt (det spørres ikke
om det har vært gjort endringer - revisjon i eget
HMS-system)
HMS-opplæring

Er det gjennomført opplæring el. vedlikehold av
opplæring for ledere i linjen i løpet av 2011?

X

Er det gjennomført opplæring av nytilsatte i løpet av
2011?

X

Det settes opp årlig HMS-kurs for
ledere og hovedtillitsvalgte. Nytilsatte
får HMS opplæring ved introduksjon på
det enkelte tjenestested.
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4.6.3 IA-avtalen

Sykefravær i
%
Menn
Kvinner
Totalt

2010

2011
6,7
10,5
9,8

2012
7,0
12,2
11,1

7,6
10,8
10,1

Endring i %poeng 20102011
0,6
1,4
1,0

Det har vært aktiv satsing på nærværstiltak og aktiv satsing på å utvikle godt arbeidsmiljø i
virksomhetene. Bydelens sykemeldte har blitt fulgt opp i tråd med lokal handlingsplan for
inkluderende arbeidsliv og i tråd med de nye reglene. Bydelen har søkt om midler til fortsette
sykefraværsprosjektet som følger opp gravide ansatte. Prosjektet har vært ledet av to av bydelens
erfarne jordmødre som sammen med leder har gitt tett oppfølging med intensjon om å forhindre,
eller å utsette, sykemelding.

Delmål i IA‐avtalen

Ja

Delmål 1. Er det etablert mål og tiltaksplaner i
forhold til sykefravær ?

X

Delmål 2. Er det etablert mål og tiltaksplaner for å
ansette personer med nedsatt funksjonsevne ?
Delmål 3.Er det etablert mål og tiltaksplaner for å
øke avgangsalder for pensjonering blant ansatte.

Nei

Kommentar

Bydelens målsetting er å beholde
lengst mulig ansatte som i dag har
nedsatt funksjonsevne

X
X

Da majoriteten av bydelens arbeidsplasser har tung fysisk belastning, har bydelen ikke satt som
mål å øke antall ansatte med redusert funksjonsevne. Målet er justert til å beholde lengst mulig
ansatte som i dag har nedsatt funksjonsevne. Vedtaket er forankret i AMU og MBU.

4.6.4 Arbeidstid

ARBEIDSTID
Virksomhetene skal opplyse om:
Overtid - aml § 10-6

Ja

Har virksomheten etablert internkontrollsystem som
kan avdekke om arbeidstiden ved overtidsarbeid
overstiger 13 timer i løpet av 24 timer?

X

Nei

Ikke aktuelt

Kommentarer

Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik i
2012?
X
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Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.

Arbeidsfri periode - aml. § 10-8

Har virksomheten etablert internkontrollsystem som
kan avdekke om arbeidstaker har hatt mindre enn
11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24
timer?
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik i
2012?

Ja

Nei

Ikke aktuelt

Kommentarer

Følges opp ved
rapport i
systemet.

X

X
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.

Søndagsarbeid - aml § 10-8 og § 10-10

Har virksomheten etablert internkontrollsystem som
kan avdekke om arbeidstaker har arbeidet 2 eller
flere søn- og helgedager etter hverandre?

Ja

X

Nei

Ikke aktuelt

Kommentarer

Følges opp av
rapport i
systemet.

Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik i
2012?
X
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.

4.7

INFORMASJONSSIKKERHET

Bydelen har videreført etablerte tiltak på dette feltet.
Bydelen har innført begrensninger i bruk av sosiale medier (facebook mv),
ettersom det gjennom testing har vist seg å gi negativ effekt på datatransport, økt responstid mv.

4.8

ANSKAFFELSER
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4.8.1 Kontrollsystemer
Kontrollsystemet som er etablert for å sikre at virksomheten er organisert og drives i samsvar
med lover, forskrifter og kommunale vedtak og beslutninger på anskaffelsesområdet.
Det kontrollsystem som er etablert for å sikre at virksomheten er organisert og drives i samsvar
med lover og forskrifter og kommunale vedtak og beslutninger på anskaffelsesfeltet.
Organisasjonsmodellen har to ledelsesnivåer. Linjen går mellom topplederteamet (bydelsdirektøren / avdelingsdirektører) og den utøvende tjeneste (tjenesteleder). Topplederteamet vil ha
ansvar for strategi, overordnet ledelse, utadrettede oppgaver og oppfølgingsansvar av tjenestestedene på overordnet nivå ved bruk av leder- og resultatkontrakter. Topplederteamet har personalansvar for medarbeiderne i nettverkene og i stab.
Bydelsdirektør har ansvar for at kravene i aktuelle lover og forskrifter oppfylles, og dette ansvaret
utøves via avdelingsdirektørene. Avdelingsdirektørene er delegert ansvar for aktuelle lover og
forskrifter innen sitt ansvarsområde. Bydel gjennomfører ledelseskontroller og som utkvitteres av
bydelens lederteam. Det er definerte risikoområder som følges opp. Bydelens lederteam definerer
aktuelle risikoområder som skal inngå i ledelseskontrollene årlig.
Bydelen har opprettet et anskaffelsesteam som består av tre personer. Anskaffelsesteamet skal
bistå og gjennomføre anskaffelser. I tillegg skal anskaffelsesteamet planlegge å gjennomføre
tilsyn og kontraktsoppfølging. Over visse verdier må innkjøp og gjennomføring godkjennes av
avdelingsdirektør og bydelsdirektør og anskaffelsen gjennomføres i samarbeid med
anskaffelsesteamet.
4.8.2 Oppfølgingstiltak
Oppfølgingstiltak som i henhold til lokal tiltaksplan er satt i gang på grunnlag av virksomhetens
risikovurderinger på anskaffelsesområdet.


Bydelen har organisert sitt anskaffelsesarbeid med klare ansvarslinjer og
kontrollmekanismer.



Bydelen legger vekt på langsiktighet i planleggingen av anskaffelser.



Bydelen benytter kommunale standardkontrakter der hvor slike finnes. Ved større
anskaffelser utarbeides egen kontraktstrategi.



Bydelen benytter seg av sentrale rammeavtaler og samkjøpsavtaler. Det gjennomføres
stikkprøvekontroller på at samkjøpsavtalene benyttes. Bydelen har inngått samarbeid med
5 andre bydeler og opprettet en rammeavtale i forbindelse med kjøp av heldøgns bo- og
omsorgstilbud.



Flere ansatte i bydel Frogner har gjennomgått UKE sertifiseringskurs. Bydelens bestillere
gis intern rullerende opplæring i grunnleggende anskaffelsesregler.



Bydel Frogner tar miljøhensyn under planlegging og utforming av krav ved anskaffelser
og stiller krav til at arbeidsforholdene hos leverandørene er iht. norsk lov.
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4.8.3 Kostnadseffektivitet
Hvordan virksomheten har arbeidet for å gjøre anskaffelsene mer kosteffektive.
Bydel Frogner arbeider langsiktig, effektivt og metodisk på anskaffelsesområdet med klare
ansvarslinjer og innbakte kontrollmekanismer. Bydelen har opprettet et anskaffelsesteam
bestående av tre personer og besitter god teknisk anskaffelseskompetanse. Det er lagt vekt på å gi
anskaffelsesarbeidet en profil som legger vekt på alle elementene i anskaffelsesprosessen, fra
planlegging til kontraktsoppfølging. Det legges til grunn at gode anskaffelser gir innsparinger og
bedre kvalitet på innkjøpte tjenester, noe bydelen har hentet gevinst på ved kjøp av varer, tjenester
og bygge- og anleggsarbeider.

4.8.4 Rutiner
Virksomhetens rutiner for utforming av kontraktstrategi og oppfølging av kontrakter, inkludert
tiltak som er igangsatt på grunnlag av risikovurderinger knyttet til kontraktsoppfølging. Det skal
rapporteres spesielt på hvordan virksomheten har fulgt opp leverandørenes samfunnsansvar.
Bydelen gjør bruk av tilgjengelige skjemaer fra Utviklings- og Kompetanseetaten (UKE) og
gjeldende rundskriv som kvalitetssikrer at anskaffelsesprosessen er i tråd med det enhver tid
gjeldende regelverk. Der kontraktsformen er valgt, inngår avtalte metoder for kvalitetsoppfølging
og kvalitetssikring der det jobbes systematisk med kontraktsoppfølging og tilsyn.
Bydelen benytter seg i hovedsak av samkjøpsavtaler som er inngått av andre virksomheter i Oslo
kommune, bl.a. UKE. Bydelen følger nasjonale regler og kommunale retningslinjer om bruk av
krav til samfunnsansvar i anskaffelser.

4.9

RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL

Bydel Frogner har økonomistyring i alle ledd. Særlig priorterte områder knyttet til
internkontrolltiltak har vært hjemmetjenestene, sosialtjenesten, barnevern og forbruk av
institusjonsplasser.
4.10 FORVALTNING AV KUNSTVERK I OSLO KOMMUNES VIRKSOMHETER
Bydel Frogner gjennomfører årlige kontroller på kunstverk kategorisert på registreringsnummer,
kunsttype, kunstner, tittel samt plassering.

Endringer i løpet av 2012. Rapportering på OKK.E.nr.*) og OKK.nr.**)
Type
Antall
Kunstverk Kunstverk Kunstverk Innkjøp
OKK
ikke funnet stålet,
skadet,
2012, antall
registerte 2012,
oppgi
oppgi
uregistrerte
kunstverk oppgi
OKK.E.nr. OKK.E.nr. kunstverk
(Ref. liste) OKK.E.nr.
Maleri
9
Grafikk
33
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Skulptur
2
Tekstil
0
Foto
0
Diverse
8
Totalt
52
*) Oslo kommunes kunstsamling, ekstern, registreringsnummeret for kunst
**) Oslo kommunes kunstsamling, registeringsmummeret for kunst

Ingen endringer for 2012, slik det fremgår av tabellene over.

4.11 REKRUTTERING AV LÆRLINGER
Bydel Frogner inngikk 2 nye lærlingeavtaler i løpet av 2012. Per 31.12.2012 hadde Bydel Frogner
6 lærlingeavtaler med elever i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget, som alle har
fått planmessig veiledning på praksisstendene.

4.12 GJELDSOFFERASSISTANSE
Bydelen har gitt opplæring i økonomisk rådgivning til flere erfarne sosialkonsulenter. Bydelen har
også en stilling som økonomisk rådgiver som veileder enkeltbrukere og medarbeidere i kontoret.
Økonomisk rådgiver opplyser om at det er en vekst i antall brukere som søker gjeldsordning, og
får dette innvilget.

5 OPPFØLGING AV VERBALVEDTAK OG FLERTALLSMERKNADER
5.1

UTKVITTERING AV BYSTYRETS VERBALVEDTAK OG MERKNADER

5.1.1

FLERTALLSMERKNADER VEDRØRENDE ÅRSBERETNING 2011

Barnevern
Helse- og sosialkomiteen ser at det har vært en økning i antall bekymringsmeldinger til
barnevernet. Det er viktig at disse følges opp, og på en god måte. Det er også viktig at
barnevernets forebyggende arbeid styrkes. Godt forebyggende arbeid gjør at man minsker
behovet for mer drastiske tiltak. Det vises til bydel Nordstrands gode erfaringer med dette.
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Antall bekymringsmeldinger økte med 25 % fra 2011 til 2012. Økningen er en stor utfordring for
barneverntjenesten. Bydelen har økt bemanningen med 1,8 årsverk for å styrke
barneverntjenestens arbeid for å sikre god bemanning i barneverntjenesten. I tillegg er det brukt
midler på opplæring og veiledning for å styrke kompetansen. Forebyggende arbeid er styrket
gjennom et samarbeid mellom barneverntjenesten, NAV, helsestasjonen og ungdomstjenesten på
systemnivå og individnivå. Forebyggende tiltak i ungdomstjenesten blir videreført og planlegges
styrket fremover.
Bolig
Komiteen viser til budsjettvedtaket for 2011 hvor det er satt av 630 millioner kroner til
bedre botilbud for vanskeligstilte, spesielt rettet mot de med dobbeldiagnose. Dette vil sikre
at flere får et bedre botilbud. Komiteen ser også frem til den varslede boligbehovsplanen
som skal legges frem i forbindelse med budsjettet for 2013 og vil i den forbindelse
understreke behovet for at kommunens virkemiddelapparat er bredt innrettet også
fremover.
Bydelen disponerer 475 boliger til vanskeligstilte og flyktninger, eldre og funksjonshemmede,
herunder også utviklingshemmede og personer med psykisk helsesvikt.
Det er etablert prosjekt PSYKSAM (psykiatrisamarbeid i Oslo vest) hvor bydelene Ullern, Vestre
Aker og Frogner har et forpliktende samarbeid med sektorsykehuset med fokus på pasienter med
store hjelpebehov. En samorganisering vil redusere graden av dobbeltarbeid, øke graden av
målrettet arbeid og gjøre at man kan nå ut til flere brukere.
Boligbehovskartleggingen viste et betydelig boligbehov på Frogner. Det er en stor utfordring å
være den bydelen med størst befolkning og med ansvar for bosetting av flest flyktninger, og
samtidig ha en stor underdekning av kommunale boliger.
Hjemmebasert omsorg
Komiteen mener arbeidet flere bydeler har gjort innen hjemmebasert omsorg for å muliggjøre
et lengre og bedre liv i egen bolig er viktig å videreutvikle. Frederica-modellen om aktivering av
hjemmeboende eldre blir trukket frem som en god modell. Komiteen ber byrådet arbeide videre
med å utvikle lignende modeller.
Bydelen har styrket innsatsteamet med ekstra fysioterapiressurser, med hovedfokus på
individuelle rehabiliteringsprogrammer, allerede i utskrivningsfasen på Diakonhjemmet, og med
individuell veiledning av og tiltak for hjemmeboende, samt råd og veiledning innen
hverdagsrehabilitering overfor ansatte i hjemmetjenesten. OSCAR Lokalmedisinske senter har
vært sentral i dette arbeidet.
Fastlegeordning
Komiteen mener at det er positivt at bydelene tar ulike grep for å sikre innbyggerne
fastlegedekning, herunder ansettelse av egne fastleger for å styrke folkehelsearbeidet. Komiteen
finner det likevel bekymringsfullt at enkelte bydeler ikke har tilstrekkelig fastlegekapasitet til å
sikre alle innbyggere som ønsker det fastlege i egen bydel.
Pr 31.12.2012 har bydelen 51 fastleger fordelt på 20 legekontor: 7 solopraksiser, 5 to-legesentre, 5
tre-legesentre, 1 fire-legesenter, ett 5-legesenter, og ett 9-legesenter. Bydelen har avtale om én
turnuslege ved Frogner helsesenter. Fastlegene har tilsammen 78 500 personer på sine lister; dvs 1
av 3 personer på bydelens fastlegelister kommer fra andre bydeler og kommuner. Det er ca 500
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ledige plasser av en samlet listelengde på 79 000. Bydel Frogner har dermed en overdekning av
fastleger til egen befolkning.
Kulturkompetanse
Komiteen viser til en økende tillitskrise mellom enkelte minoritetsgrupper og offentlige
velferdstilbud som f. eks barnevernet. For å gjenopprette og styrke tilliten er det viktig at
kommunen satser på språk- og kulturkompetanse blant de ansatte. Komiteen ber om
byrådet legger frem et notat om hvordan tillitskapende arbeid mellom offentlige tjenester og
personer med innvandrerbakgrunn kan tilrettelegges bedre.
Bemanningen i bydelen speiler kommunens befolkning i stor grad. Det gjør at bydelen har god
språk- og kulturkompetanse. Arbeidet rundt flyktninger og innvandrere er tverrfaglig, med et
samarbeid mellom barnevern, NAV og særlig introduksjonsordningen og helsestasjonen. Rundt
befolkningsgrupper med særlige utfordringer har det vært arbeidet over lengre tid, og man ser på
særlig styrking av samarbeid hvor også skolen er en del av samarbeidet.
Helse
Komiteen viser til at helsestasjonene med samhandlingsreformen får et økt ansvar for
premature og nyfødte barn. Hvordan helsestasjonene vil møte denne utfordringen og om de har
god nok kompetanse er ikke kommet tydelig nok frem i årsberetningene. Komiteen ber om at
kompetanseheving på området sikres slik at premature og nyfødte barn vil få et godt nok tilbud.
Bydelen har hatt god dialog med barneavdelingen i tilfelle hvor utskrivninger har vært forsøkt
framskyndet i forhold til tidligere praksis.

Komiteen viser til det viktige arbeidet som Vern for eldre gjør for byens eldre som blir utsatt for
overgrep og som trenger bistand. Komiteen viser til at det er store mørketall for overgrep mot
eldre mennesker, og det er derfor viktig at publikum og hjelpeapparatet blir informert om
tilbudet til Vern for eldre.
Informasjon gis i regi av hjemmetjenesten og bestillerkontoret.

Sykefravær
Komiteen merker seg at nesten alle bydelene har hatt en liten økning i sykefraværet i 2011. Det
er viktig å holde på fokuset på arbeidsmiljø og oppfølgingen av sykmeldte.
Sykefraværet i bydel Frogner er redusert fra 11,1% i 2011 til 10,1% i 2012.
Komiteen registrerer en økning i bruk av hasj og cannabis. Prosjektet ”Ut av tåka” som ble
iverksatt under Uteseksjonen høsten 2010 viser gode resultater så langt. Komiteen synes det er
viktig at prosjektet i samarbeid med Fylkesmannen og Kompetansesenter Rus - Oslo (KoRus)
fortsetter opplæringen av ansatte i bydelene og etatene slik at flere kan tilbys
hasjavvenningsprogrammet.
Prosjektet er videreført i 2012 i bydel Frogner.
Funksjonsområde 2B – oppvekst (fritidstilbud)
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Kultur- og utdanningskomiteen viser til at alle bydeler har fritidsklubber og
fritidsklubblignende tiltak. Komiteen ser det som spesielt viktig at det rusfrie tilbudet til ungdom
ikke reduseres og mener at det i utgangspunktet bør være åpne fritidstilbud i bydelene i
helgene.
Komiteen mener det er bra med stor innholdsmessig spredning i aktivitetstilbudet på klubbene i
byen og vil rose de mange gode tiltakene som spenner fra media og styling, via dans og musikk
til mekking. Komiteen ser samtidig problemene med at enkelte bydeler opererer med en øvre
aldersgrense for deltakelse på 16 år. Komiteen mener at det er viktig at også ungdom over
ungdomsskolealder kan ha et reelt tilbud i fritidsklubbene, f eks gjennom egne klubbkvelder for
denne målgruppen. Komiteen mener det er viktig å sikre at fritidsklubber også fungerer som et
lavterskeltilbud der ungdom har et sted å være uten at de er nødt å engasjere seg i ytterligere
aktiviteter.
I bydel Frogner er øvre aldersgrense for det største fritidstiltaket, Condio, 22 år. De øvrige
ungdomstiltakene har aldersgrense 18 år.

5.1.2

FLERTALLSMERKNADER VEDRØRENDE BUDSJETT 2012

GENERELT
Samhandlingsreformen
Komiteen mener samhandlingsreformen vil ha store konsekvenser for Oslo kommunes
tjenestetilbudsutvikling. Komiteen tror bydelene vil ha mye verdifullt å tilføre av ideer ettersom
de har ansvaret for en stor del av primærhelsetjenestene i dag. Komiteen vil oppfordre til tett
kontakt mellom byrådsavdeling og bydeler i valg av samhandlingsprosjekter.
Samarbeidsutvalget (EST og Helse Sør-Øst) har gitt prosjektstøtte til OSCAR lokalmedisinske
senter (frisklivssentral, dagrehabilitering og demenssenter).

DEL 03 – BYDELENE
FO1 Helse, sosial og nærmiljø
Komiteen viser til at en av de store oppgavene i årene som kommer, blir å drive et aktivt
folkehelsearbeid. Det må legges stor vekt på å forebygge livsstilssykdommer.
Det er etablert eget program for forebyggelse av livsstilssykdommer ved OSCAR frisklivssentral.
Sosial og rus
Komiteen ser at en del innbyggere er brukere av flere typer sosialtjenester over lengre tid og
at det oppstår behov for koordinering av disse. Som byrådet påpeker er det derfor viktig at
bydelene benytter individuell plan som verktøy i disse tilfellene. Slik blir den enkeltes behov
ivaretatt på best mulig måte.
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Nav Frogner har 64 brukere med aktiv individuell plan og 4 er under utarbeidelse. Antallet
forventes å stige i 2013. Brukere med individuell plan har som regel enten problemer med
misbruk av rus og eller psykiatri.
Komiteen ser positivt på byrådets mål om arbeidsdeltakelse, gode bomiljøer og sosial
mobilitet for å bedre livssituasjonen for de innbyggerne som har sosiale utfordringer.
Nøkkelordene for å få til dette er hjelp til selvhjelp, særlig gjennom kvalifiserings- og
arbeidstiltak. Bydelene skal også tilby booppfølging til beboere i kommunale boliger ved
behov.
Ved NAV Frogner har tjenestene i kommunen tett kontakt. Tett kontakt bidrar til raskere
avklaring og kartlegging av brukers behov og muligheter. Det er fokus på arbeidsdeltakelse blant
annet via kvalifiseringsprogrammet.
Tett og individuelt tilpasset oppfølging av brukere viser å ha gode resultater. Stort fokus på å
motivere bruker til positiv tenkning bidrar til at flere brukere blir mer aktive i arbeidsrettet
aktiviteter. Kurs ”Klart jeg kan ” som holdes av kvalifiseringsprogramrådgivere er et av
eksemplene som styrker brukers motivasjon, øker selvtillit og mestringsevne slik at bruker blir
mer jobbklar.
Kvalifiseringsprogrammet bruker aktivt frivillighetssentralene som arbeidspraksis for
programdeltagere. Brukere som har vært langtidsarbeidsledige gir tilbakemelding om at slike
aktiviteter er godt tilpasset til oppstart i programmet og resulterer i at bruker gradvis styrker sitt
arbeidsevne.
Bydelens Vedlikeholdsgruppen er et tiltak hvor brukere får arbeidstrening og daglig kontakt/
oppfølging av tiltaksansvarlige. Kvalifiseringsprogrammet har tett kontakt med
vedlikeholdsgruppens ledere og får rask tilbakemelding om brukers utfordringer og behov for
bistand.
Tett oppfølging og kontakt med praksisplasser og kurs gir rask tilbakemelding i hvilken grad
tiltakket passer til bruker eller brukers funksjonsnivå. Dette kan ses på som hensiktsmessig da det
er mulig å endre tiltaket relativt raskt.
Veiledning gjennom Mølla kompetansesenter som er rettet mot oppfølging av arbeidsgivere viser
å ha positivt effekt på å øke kompetanse hos programrådgivere. Arbeidsgiver som er i kontakt
med kvalifiseringsprogrammet følges tett opp av programrådgivere og motiveres til å fortsette
med å ta i mot brukere for både praksis, lønnstilskudd og full/del ansettelser.
Programrådgivere driver aktiv oppsøking av aktuelle arbeidsgivere på både det offentlige å
private marked. Dette innebærer at programrådgiver tar direkte kontakt med butikker, verksteder
og andre ordinære arbeidsplasser. Opprettet kontakt resulterer i både praksisplass og full/del
ansettelser.
Bruk av kvalifiseringssenteret viser seg å ha positiv effekt for brukers mulighet til å jobbe
selvstendig med blant annet CV og jobbsøking samtidig som å få bistand og veiledning fra
programrådgivere. Bruk av kvalifiseringssenter viser seg å ha positiv effekt for brukers mulighet
til å bygge opp sitt nettverk og styrke sosialiseringsferdigheter. Dette har god effekt på brukers
selvtillit og evnen til å kommunisere med medkollegaer da bruker kommer i arbeidspraksis.
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Tiltak som er rettet mot styrking av brukers helse (Aktiv på dagtid) samtidig med styrking av
brukers arbeidsevne i arbeidspraksis har positiv effekt på økning av brukers mestringsopplevelse
og bidrar til å øke vilje til å komme i ordinær jobb.
Bydelen har ca 2,5 årsverk til booppfølging, 1 i full tid, 3 ruskonsulenter ca 50% av tiden.
Booppfølging er et viktig arbeidsfelt for å hjelpe brukere med redusert boevne, slik at de kan
mestre dagliglivet i egen bolig. Oppfølgingen bidrar til redusert bruk av private
døgnovernattinger, reduksjon i antall begjæringer om fravikelse av bolig og antall utkastelser, og
bidrar til å sikre verdige og gode boliger for brukere med særlig behov. Arbeidet krever samarbeid
med andre tjenestesteder i bydelen.
FO2B Oppvekst
Barn og unge
Komiteen ønsker å legge til rette for økt bruk av familierettede tiltak. Det innebærer også at
barnefamilier som trenger hjelp til bolig, får gode familieleiligheter i trygge bomiljø.
Komiteen viser til behovet for å rekruttere flere fosterhjem, herunder også med
minoritetsbakgrunn og til nødvendigheten av at fosterforeldre får god oppfølging. Komiteen
ser det også som nødvendig med gode ettervernstiltak for ungdom i alderen 18 – 23 år.
Barneverntjenesten har et særlig fokus på nettverkskartlegging, og bruk av familiers samlede
ressurser. For å sikre gode familieleiligheter forutsettes det at flere boliger pusses opp og kjøpes
inn. Bydelen videreutvikler sine ettervernstiltak.

5.1.3

VERBALVEDTAK BUDSJETT 2012

H6 Mottak av flyktninger
Oslo kommune tar imot og bosetter 410 flyktninger i 2012.
Bydel Frogner skal motta 35 stk og pr 31.12.2012 er 36 stk bosatt.
H7 Aktivisering og integrering av innvandrerkvinner
Byrådet bes etablere en ordning med erfaringsdeling gjennom bl.a. spredning av
informasjon og gode eksempler som kan bidra til bedre aktivisering og integrering av
innvandrerkvinner.
Bydelen har tiltaket ”Ny Sjanse” som retter seg mot målgruppen.
H25 Eldresentrenes roll i forbindelse med samhandlingsreformen
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Byrådet bes vurdere eldresentrenes rolle i forbindelse med innføring av
samhandlingsreformen, for å sikre godt forebyggende helsearbeid i hele byen. Byrådet bes
orientere bystyret på egnet måte.
Seniorsentre ses i sammenheng med og som en integrert del av satsingen ved OSCAR
lokalmedisinske senter, jfr www.oscar-lms.no
H31 Kontroll av mottakere av sosialhjelp
Byrådet bes i samarbeid med NAV og politiet etablere en rutinemessig kontroll av
mottakere av sosialhjelp og andre kommunale ytelser ved mistanke om misbruk som for
eksempel falske skilsmisser.
Bydelen følger fellesskrivets bestemmelser.
H32 Deltakelse på aktiviseringstiltak
Byrådet bes instruere bydelene om å skjepe kravene til deltakelse på aktiviseringstiltak som
vilkår for utbetaling av sosialhjelp.
Tas til etterretning.
H44 Prosjekt for å forhindre feilaktige avslag på søknad om sykehjemsplass
Byrådet bes igangsette et prosjekt i Sykehjemsetaten og bydelene for å forhindre at det blir
gitt feilaktige avslag på søknad om sykehjemsplass. Prosjektet skal inneholde følgende
konkrete tiltak:
 Kursing av fastleger
 Krav om at saksbehandlere som fatter vedtak, fysisk skal møte søker før det eventuelt
fattes vedtak om avslag
 Innføring av praksis der et utvalg klager på avslag gjennomgås av byrådsavdeling for
eldre og sosiale tjenester.
Tatt til etterretning.
5.1.4

VERBALVEDTAK FRA TIDLIGERE SOM FORTSATT GJELDER

H9/2011 Krav om bestått eksamen i nasjonale fag
Før ansatte/søkere fra land både utenfor og innenfor EØS-området, med unntak av Norden
som har egne avtaler for dette, kan få ansettelse som helsefagarbeider i Oslo kommune,
kreves bestått eksamen i nasjonale fag.
Bydelen følger gjeldende regler og rutiner i ansettelsesprosessen.
H47/2011 Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten
Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten består av revisjonsbesøk, objektive
indikatorer, brukerundersøkelser, pårørendeundersøkelser og medarbeiderundersøkelser.
Brukerundersøkelser foretas årlig i samtlige sykehjem og brukere av hjemmetjenester.
Objektive indikatorer i sykehjem registreres per tertial og årlig i hjemmetjenesten.
Revisjonsbesøk gjennomføres annet hvert år i bydelenes bestillerkontor og hos kommunale
og private utførere av hjemmetjenester og annet hvert år i sykehjemmene.
Pårørendeundersøkelser gjennomføres årlig i samtlige sykehjem.
Kvalitetsrevisjonene skal også omfatte sammenfatning av mottatte avviksmeldinger og
eventuelle klager fra beboere/brukere. Analyse av medarbeiderundersøkelser skal
presenteres sammen med resultater av kvalitetsmålinger.
Tatt til etterretning.
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H12/2010 Hjemmehjelp for døve og døvblinde
Bystyret forutsetter at døve og døvblinde som får vedtak om hjemmehjelp, har rett til å
velge en hjemmehjelp som kan kommunisere med dem, og ber byrådet sørge for at denne
muligheten opprettholdes.
Tatt til etterretning.
H15/2010 Gjeldsofferassistanse
Byrådet bes ha et særlig fokus på gjeldsofferassistanse for vanskeligstilte skatteytere som
pga. sin livssituasjon har pådratt seg skattegjeld de ikke makter å betjene. Bydelene bes
redegjøre for sitt generelle gjeldsrådgivningsarbeid i forbindelse med årsberetningene.
Bydelen har økt ressursene.
H24/2008 Barn av sosialklienter
Byrådet bes i samarbeid med bydelene medvirke til at sosialkontorene også legger vekt på
barnas behov for fritidsaktiviteter når de vurderer støtten til barnefamilier.
Bydelen har satsning på fritidsaktiviteter til barn gjennom støtteordning. En familiekonsulent er
ansatt og gir midler og eller utstyr til barn som vil delta i sosiale arenaer, f.eks idrettslag,
skoleaktiviteter, ferieturer. Ca 50 familier har benyttet seg av tilbudet så langt i 2012.
Byrådet bes rapportere til bystyret årlig om oppfølging og fremdrift i planene om universell
utforming, særlig knyttet til kollektivtrafikk og bygninger. Rapporteringen må skje i
forbindelse med virksomhetenes og byrådets årsberetning. (S40/2008)
Bydelen har ikke direkte ansvar for kollektivtrafikk eller bygninger, men er observant på krav til
universell utforming for eksempel i forhold til utbygging av barnehager, boliger og øvrige lokaler
hvor bydelen er leietaker.
F8/2007 Lærlingplasser
Byrådet ber alle kommunens etater og virksomheter igangsette tiltak for å rekruttere flere
lærlinger.
Bydel Frogner vil ha 8 lærlinger i 2012.

5.1.5 VERBALVEDTAK BUDSJETT 2011

Bruk av håndterminaler/PDA skal innføres hos både kommunale og private leverandører av
hjemmesykepleie og praktisk bistand innen 01.10.2011 (H12).
Helse- og velferdsetaten har fått i oppdrag å koordinere anskaffelse og innføring av
håndterminalen i bydelene og hos private leverandører. Krav om innføring av håndterminaler er
lagt inn i oppdragsbrevet til bydelene og i kontraktene med private leverandører.
Håndterminaler er i bruk i hele hjemmetjenesten.
5.2

MERKNADER FRA KOMMUNEREVISJONEN OG KONTROLLUTVALGET

Kommunerevisjonen

Status
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Oppfølgingsundersøkelse etter rapport
17/2009 øk.styring i bydel Frogner og St
Hanshaugen, ref 2008/656.
Rapport 5/2012 Anskaffelse, kontroll og
oppfølging av tjenester til
utviklingshemmede

5.3

Kontrollutvalget
sak 4/2012.
Utkvittert
Kontrollutvalget
rapp 5/2012.
Utkvittert

ANDRE SPØRSMÅL FRA BYRÅDET/BYSTYRET

-
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BYDEL: Frogner
Utfylling av data er utført av:

BYDELSNR:
Heidi Damengen, avdelingsdirektør

Telefon:

5
90607887

(navn og stillingsbetegnelse)
E-postadresse: heidi.damengen@bfr.oslo.kommune.no
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VIKTIG!
Gule felt inneholder formler eller kobling til andre celler. IKKE skriv inn tall her.
Kontroller likevel tallene for å sikre at formler ikke er blitt endret.
Felt markert med "xxxxx" skal ikke fylles ut eller endres. Tallene registreres i fargeløse
celler merket med 0.

Det skal ikke settes inn nye rader eller enkeltceller.
En kan ikke slette rader eller enkeltceller.

Tabeller med lysegrønt navnefelt inneholder spørsmål om data som er relatert til
obligatoriske måltall vedtatt av bystyret. Jf. også måltalltabeller i "Grønt hefte".
FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ
Tabell 1 - 1 Bydelens endringer i tildelt

1)

sosialhjelpsramme pr 31.12

Overføring fra FO4 Økonomisk sosialhjelp til driftsrammen:
1. Overføring til Introduksjonsordningen (Kostra F275)
2. Overføring til Kvalifiseringsprogrammet (Kostra F276)
3. Overføring til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak i sosialtjenesten
4. Overføring til kjøp av plasser for rusmisbrukere i rehab.-/omsorgsinstitusjoner
5. Overføring til andre driftsformål i bydelen
Sum overføringer fra økonomisk sosialhjelp til driftsrammen
Overføringer fra driftsrammen til økonomisk sosialhjelp
Netto omdisponert sosialhjelpsmidler

I hele
1000
kroner
xxxxx

0
0

1) Med tildelt sosialhjelpsramme forstås det beløpet bydelen ble tildelt over FO4 Økonomisk sosialhjelp gjennom Bystyrets budsjettvedtak
for 2012 (jf DOK3 2012) og eventuelle seinere sentrale budsjettjusteringer foretatt gjennom Kommunaldirektørens sak.
BYDELENES KOMMENTARER OG SAMLEDE VURDERINGER
Spesielt skal kommenteres :
1. Avvik mellom helårsforbruk og disponibel budsjettramme for både ordinær drift og sosialhjelp (merinntekter/merutgifter
og mindreinntekter/mindreutgifter)
2. Har revisjoner av 2012-budsjettet medført vesentlige endringer i aktivitetsnivået siden førstegangsbehandling og vedtak av
budsjettet i BU, og med de aktivitetsendringer som ble beskrevet der (jf. obligatorisk budsjettspesifikasjon)?
Kommentér ressursbruken sett i forhold til årets budsjett ut fra overnevnte punkter:
1. Bydel Frogner gikk inn i 2012 med et mindreforbruk på 11,8 millioner kroner, og går ut av året med et mindreforbruk på 5,8 millioner.
Det har vært et stort merforbruk på barnevernet i 2012. FO 2B viser et merforbruk på 20,9 mill. FO 2A har et tilsvarende mindreforbruk.
FO 3 har gått ut av året med et bedre resultat enn i 2012. Merforbruket er redusert fra 19,5 til 12,4. Det er hjemmetjenesten og TT-ordningen
som har merforbruk. Resultatet fra 2011 er budsjettjustert på FO1 og utgjør stort sett hele mindreforbruket på 12,9 mill. FO 4 har også et pluss
på 5,4 mill. Alle tall er korrigert for overførte øremerkede midler som beløper seg til 6,3 mill.
2. BU behandlet i september møte en budsjettjusteringssak 276/12. Det ble vedtatt en rekke innsparingstiltak som skulle resultere i et
et sluttresultat på 4.0 mill i mindreforbruk.
Tabell 1 - 1 - A - Antall saker behandlet
innen miljørettet helsevern etter
kommunehelseloven
1. Saker behandlet administrativt
2. Saker behandlet i BU
3. Saker behandlet ved inspeksjoner etc. 1)
1) Saker som ikke er medtatt under pkt. 1 og 2.

Utskrift: 11:21

15.02.2013

Antall
saker
158
0
69
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TimeTabell 1 - 1 - B - Smittevern for hele
verk pr.
befolkningen (KOSTRA-funksjon 233) 1)
uke
Helsesøstre
7,50
10,50
Annet fagpersonell
Sum
18,00
1) Gjelder arbeid utført av ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten som ikke dekkes av tabell 2 - 0 - A for
eksempel tuberkulosearbeid, HIV/AIDS, reisevaksiner etc. ( i tillegg til timeverk i tabell 2 - 0 - A)
Tabell 1 - 3 - A - Bistand til
kjøp/utbedring av bolig

Antall
hittil i år

Antall husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken - faktisk
utbetalte lån*
Antall husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbankenfaktisk utbetalte lån*
*Faktiske utbetalte lån - ikke forhåndstilsagn (innvilgede lån)
Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig
Finansiering til kjøp av bolig
gjennom Husbanken
1. Antall mottatte søknader
2. Antall behandlede søknader
3.Herav antall behandlet innen 1 mnd. 1)
4. Andel behandlet innen 1 mnd.
5. Antall innvilgede søknader (tilsagn)
6. Antall avslåtte søknader
Tildeling av kommunal bolig
7. Antall mottatte søknader
8. Antall behandlede søknader…
9. Herav antall behandlet innen 3 mnd. 1)
10. Andel behandlet innen 3 mnd.
11. Antall innvilgelser av kommunal bolig 2) 3)
12. Antall søknader som ble avslått 3)
13. Antall effektuerte boligtildelinger 4)
14. - herav effektuert innen 6 md.
15. Andel effektuert innen 6 mnd.
1) Saksbehandlingstid skal regnes fra komplett søknad er mottatt til vedtak er fattet.
2) Med innvilgelse forstås her tilsagn/positivt vedtak
3) Inkluderer også innvilgelser/avslag på fornyelse
4) Fornyelse telles ikke med i effektuerte tildelinger
Tabell 1-3 - B2 - Antall personer som har bostøtte
- gjennom husbanken
- kommunal bostøtte
Sum personer med bostøtte

94
0
Antall 3.
Antall
tertial hittil i år
xxxx
110
72
72
100,0%
62
10
xxxx
81
83
79
95,2%
37
46
28
18
64,3%

xxxx
241
187
187
100,0%
157
30
xxxx
224
213
186
87,3%
88
130
65
41
63,1%

Antall pr.
31.12.
1 204
408
1 612

Tabell 1 -3-B3 - Ventetid på kommunalt disp.
0-2 md. 2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md.
utleiebolig i perioden 01.01. - 31.12. 1)
Antall saker
45
10
5
3
2
1) Tid fra kommunal bolig er innvilget til boligtildeling er effektuert
Sum saker i denne tabell skal være lik antall effektuerte boligtildelinger i tabell 1-3 B1
Avvik kan oppstå ved at man i tabell 1-3-B3 ventetid på kommunal bolig
har med saker med ventetid fra året før.
Kontrollformel

Utskrift: 11:21

15.02.2013

Sum
saker
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Tabell 1 - 4-A
Perioden 01.01.-31.12.:
Bruk av private døgnovernattingstilbud
(som hospits, hotell og pensjonat)

Antall personer hittil i år - etter oppholdslengde
opphold både MED og UTEN kvalitetsavtale
Oppholds- Oppholds- Oppholds- Oppholdslengde
lengde
lengde
lengde
inntil
fra 1 og
fra 3 og
6 mnd
1 mnd
inntil 3
inntil 6
eller
mnd
mnd
lengre

Side 4 av 26
1)

Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud
2
0
0
0
Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud
55
14
8
5
Sum antall personer
57
14
8
5
1) Registrering av oppholdslengde skal ikke begrenses av årsskiftet.
Eksempelvis skal et opphold som startet 05.12.2011 regnes fra dette tidspunktet.
Ved opphold på ulike overnattingssteder, men i en sammenhengede periode, registreres hele perioden.
Ved opphold i flere ikke sammenhengende perioder, registreres perioden av lengst varighet.
Tabell 1 - 4-B
Perioden 01.01.-31.12.:
Antall personer som har vært i døgnovernattingstilbud UTEN kvalitetsavtale hittil i år
Antall barn under 18 år
Antall voksne over 18 år
Sum antall personer

Gjelder
Totalt

2
82
84

Antall
personer

2
26
28
Kontrollformel: Husk å kommentere nedenfor

Tabell 1 - 5
Status pr. 31.12.:
Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i
tilbudet pr. 31.12. (som hospits, hotell og pensjonat)
Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud
Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud
Sum antall personer

I steder I steder
Antall
med
uten
personer
kvalitets- kvalitetsavtale
avtale
0
0
0
1
0
1
1
0
1
Kontrollformel:

Antall personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr. 31.12. med opphold på 3 mnd eller mer
Til tabell 1-4/1-5: Kommenter årsaken til at bydelen benytter steder uten kvalitetsavtale:
Døgnovernatting uten avtale er benyttet i de perioder hvor døgnovernatting med avtale har vært fullt.
Døgnovernattingsstedene med avtale er ikke egnet for barn.
Antall
Antall Personer Personer Antall
Antall
personer personer i steder
i steder personer personer
besøkt
besøkt
besøkt
besøkt
ikke
ikke
innen 14 d innen 14 d hvert
hver
besøkt
besøkt
etter inn- etter innkvartal måned m/avtale u/avtale
flytting
flytting m/avtale u/avtale
m/avtale
u/avtale
Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud
0
Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud
1
Totalt
1
0
0
0
0
0
1) Jfr. Fellesskriv 7/2004 Sosialtjenestens formidling og betaling av døgnovernatting
2) Jfr. Fellesskriv 7/2004, pkt 3.2

Tabell 1 - 6
Bydelens oppfølging av personer i
private døgnovernattingstilbud 1)
Antall personer som er i tilbudet pr. 31.12.

Tabell 1 - 7
Saksbehandlingstid for søknader om økonomisk sosialhjelp i perioden 01.01. - 31.12. 1)
(Bystyrets krav er 2 uker)
2 uker-2
< 2 uker md.
2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md.
Antall saker beh. administrativt
7066
799
12
0
0
0
1) Saksbehandlingstiden er å regne tiden fra dato søknad er levert til dato vedtak er fattet.
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Tabell 1 - 8
Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.01. - 31.12. 1)
2 uker-2
< 2 uker md.
2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md.
Antall saker
4
10
5
1
1
1) Med behandlingstid menes tiden fra klagen sendes fra klienten til bydelen og til bydelen sender
klagen videre til Fylkesmannen.
Merknad til tabellene 1-7 og 1-8
Tabellene tilsvarer bydelenes tilbakemelding til Fylkesmannen.

Tabell 1 - 9 - Tilgjengelighet ved
sosialtjenesten pr. 31.12.
Ventetid: (angitt i antall dager)
- for ordinær timeavtale:
- for timeavtale v/akutte behov:
- for nysøkere (mottak):

Sum
Andel < 2
saker
uker
21
19%

xxxx
3
0
0

Ventetid oppgis i dager (en uke = 5 dager). Oppgi kun ett tall. Dersom f.eks. 1 - 3 dager, oppgi gjennomsnittet (2 dager).
Skriv kun tallet, ikke "d" eller "dager" bak.

Tabell 1-10-A1

Antall deltakere i Introduksjonsprogrammet 1) pr 31.12.

54

1) Omfatter ikke deltagere i permisjon
Tabell 1-10-A2

Antall deltakere i permisjon fra Introduksjonsprogrammet pr 31.12.

Tabell 1-10-B

Antall deltakere i Ny Sjanse 1) pr. 31.12.

5

8

1) Ikke alle bydeler har Ny Sjanse

Tabell 1-11-C Tiltaksbruk i
sosialtjenesten: Antall deltakere
som er i tiltak pr 31.12.
Antall som kun har arbeidsmarkedstiltak i
statlig regi 1)

Mottakere av
økonomisk
sosialhjelp som ikke
er deltakere i KVP,
Deltakere Intro eller Ny Sjanse
Deltakere
i
men som er i
i INTRO Ny Sjanse
aktivisering
0

0

37

Antall som kun har tiltak/aktiviteter i
kommunal regi

51

1

7

Antall som har tiltak/aktiviteter både i statlig
og kommunal regi (kombinasjon)
SUM

3
54

0
1

0
44

1) Med "regi" menes her den instans som betaler tiltakskostnaden. Med "statlig regi" menes tilfeller der det er Nav stat som over
det statlige tiltaksbudsjettet betaler tiltakskostnaden og eventuell livsoppholdsytelse knyttet til tiltaket, f eks i form av kjøp av
tiltaksplass, tilskudd til ordinær arbeidsgiver og/eller individstønad - jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak.
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Tabell 1-11-D
Aktivisering i KOMMUNALE tiltak av mottakere av
økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP,
Intro eller Ny Sjanse. Antall mottakere som pr 31.12.
er aktivisert. 1)
Aktivisering som omfatter arbeid
med språkopplæring.

2)

Antall

- eventuelt samtidig
5

Aktivisering som ikke omfatter arbeid, men som omfatter
språkopplæring.

0

Aktivisering gjennom andre kommunale kurs eller tiltak
som verken omfatter arbeid eller språkopplæring.

0

Sum

5

1) En mottaker kan kun plasseres i en aktivseringskategori
2) Med aktivisering som omfatter arbeid menes her: tiltak som arbeidspraksis i ordinær virksomhet (uten individstønad),
arbeidspraksis i kommunal arbeidstreningsgruppe og språkopplæring med arbeidspraksis, samt jobbklubb/jobbsøking.

Tabell 1-11-F
Resultat for deltakere som
avsluttet Introduksjonsprogram i
perioden 01.01.-31.12. 1)
Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd
Utdanning
Over til kvalifiseringsprogrammet
Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2)
Midlertidig inntektssikring 3)
Varig inntektssikring (uførepensjon)
Sosialhjelp som hovedinntektskilde
Annet (inkludert ukjent og forsvunnet)
Sum

Antall

2
4
2
2
1
0
0
4
15
Flyttet til annen bydel
1
0
Flyttet ut av kommunen
Sum
1
1) Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden.
2) Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak
3) F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstønad

Tabell 1-11-G
Resultat for deltakere som
avsluttet Ny Sjanse i perioden
01.01.-31.12. 1)
Antall
Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd
1
Utdanning
0
Over til kvalifiseringsprogrammet
3
Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2)
0
Midlertidig inntektssikring 3)
0
Varig inntektssikring (uførepensjon)
0
Sosialhjelp som hovedinntektskilde
4
Annet (inkludert ukjent og forsvunnet)
4
Sum
12
Flyttet til annen bydel
2
Flyttet ut av kommunen
0
Sum
2
1) Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden.
2) Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak
3) F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstønad
Utskrift: 11:21
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Tabell 1-11-H
Resultat for mottakere av
sosialhjelp (ikke deltakere i KVP,
Intro og Ny Sjanse) som avsluttet
kommunale tiltak i perioden
01.01.-31.12. 1)
Antall
Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd
6
Utdanning
0
Over til kvalifiseringsprogrammet
21
Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2)
3
Midlertidig inntektssikring 3)
6
Varig inntektssikring (uførepensjon)
0
Sosialhjelp som hovedinntektskilde
2
Annet (inkludert ukjent og forsvunnet)
2
Sum
40
Flyttet til annen bydel
3
Flyttet ut av kommunen
0
Sum
3
1) Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden.
2) Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak
3) F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstønad

Tabell 1 - 11 - I
Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud
innen russektoren i 2012 1)
I rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon
3)
I statlig behandlingsinstitusjon
Antall personer som har fått ett eller flere tilbud

4)

Antall
hittil
i år
116
44
146

Sum
Kontrollformel
116
Kontrollformel
1) Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass og/eller rehabiliterings -og omsorgstilbud gjennom
bydelen i 2012. Dersom en person har hatt mer enn ett opphold i den enkelte kategori, skal vedkommende
kun telles en gang i denne kategorien. Dersom en person har benyttet et institusjonstilbud
i mer enn en av kategoriene i løpet av perioden, skal vedkommende tas med på hver av de aktuelle linjene.
2) Antall personer som har et tilbud den 31.12. En person kan bare ha ett tilbud på en gitt dato. Tallet må være likt eller lavere
enn tilsvarende tall for 31.12.
3) Gjelder kommunale og private institusjoner som er administrert av Velferdsetaten (jf. etatens "Tiltakskatalog").
4) Det er ikke summen av tiltakene den enkelte klient har fått som skal føres opp her, men antall personer som har benyttet
ett eller flere tilbud. Må være lik eller mindre enn summen av antall personer i de to kategoriene.

Antall
pr.
31.12.
2)
63
10
73

Tabell 1 - 14 - A
HMS - Trusler og vold

Antall
episoder
i år
Antall episoder med trusler 1)
18
Antall episoder med bruk av vold 2)
6
Voldsepisoder med fysisk/psykisk skade
1
Antall sykemeldinger p.g.a. voldsepisoder
2
Antall skademeldinger
14
Antall anmeldelser av voldsbruk
2
1) Med trussel menes et verbalt angrep eller handling mot en person i den hensikt å skremme eller skade personen.
2) Med vold menes enhver fysisk eller psykisk skade på en person. Vold er også skadeverk på inventar og utstyr.
Tabellen gjelder for alle virksomheter i bydelen. Ikke bare sosialtjenesten
Bydelens kommentar:

Tabell 1 - 14 - B
Anmeldte saker - urettmessig hevet sosialhjelp i år
Antall anmeldte saker p.g.a. urettmessig hevet sosialhjelp

Utskrift: 11:21
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Tabell 1 - 14 - C
KAP 9
Saksbehandling i saker etter Lov om sosialtjenester Kap 4A, § 4A
1. Antall meldinger sendt Fylkesmannen i år
2. Antall personer meldingene gjelder
3. Antall nye personer i år som det er sendt meldinger om til fylkesmannen
4. Antall godkjente vedtak fra fylkesmannen i år, fordelt på følgende:
- § 4A – 5, Bokstav a - skadeavvergende tiltak
- § 4A – 5, Bokstav b - planlagte skadeavvergende tiltak
- § 4A – 5, Bokstav c - omsorgstiltak
- § 4A - 6 - mekaniske tvangsmidler som hindrer tjenestemottakerens bevegelsesfrihet
5. Antall personer vedtakene omfatter
6. Antall nye personer i år som vedtakene omfatter
Bydelens kommentar:

Tabell 1-14-D
Saksbehandling i saker etter Lov
om pasientrettigheter § 4A-5

Antall
24
3
1
xxx
0
0
5
0
5
0

KAP 9

Antall

1. Antall vedtak fattet i år fordelt på (fylles ut automatisk):
- mekaniske tvangsmidler som hindrer tjenestemottakerens bevegelsesfrihet
- medisinsk behandling
- annen behandling/pleie
- innleggelse eller tilbakeholdelse i institusjon
2 .Antall brukere vedtakene gjelder
3. Antall underretning om vedtak som er sendt i kopi til helsetilsynet i fylket
4. Antall vedtak som er påklaget av bruker/pårørende
5. Antall vedtak som er overprøvd av helsetilsynet i fylket uten klage
Tabell 1-15-A Bruk av Individuell Plan (IP) pr. 31.12. - For
klienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester 1)
1. Antall klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk)
A) - herav barn (0 -18 år)
B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk):
- a) - herav med overvekt av rusproblemer
- b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering)
- c) - herav med overvekt av psykiske lidelser
- d) - herav med utviklingshemming
- e) - annet
2. Antall klienter/brukere over 67 år som har fått utarbeidet individuell plan
3. Antall klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet
4. Antall klienter/brukere som har takket nei til å få IP

0

NAV

Bestiller

0

1

26
8
30
0
0

Helse
28

7

4

3

6
11

Antall
klienter
pr. 31.12.
100
29
71
26
8
30
7
0
0
13
11

1) Retten til å få utarbeidet/plikten til å utarbeide en individuell plan er hjemlet i sosialtjenesteloven § 4-3a, lov om sosiale tjenester i NAV § 28 og 33,
pasientrettighetsloven § 2-5, arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 15, kommunehelsetjenesteloven § 6-2A, spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 og
psykisk helsevernloven § 4-1.
Tilleggsspørsmål:
Antall klienter/brukere som har søkt om å få utarbeidet IP, men har fått avslag. 1)
1) Som er definert til ikke å ha behov for langvarige og koordinerte tiltak.
Tabell 1-15-B
Antall deltakere i KVP pr 31.12. med individuell plan iht. til lov om
sosiale tjenester i NAV § 33

0

0

Kommenter eventuelt tabell 1-15 nedenfor:
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FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER
Tabell 2A - 1 - C - Direkte spesialpedagogisk hjelp til
førskolebarn etter opplæringsloven § 5-7
Antall barn fra bydelen med vedtak om direkte hjelp pr. 31.12.
Antall timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr. 31.12.
Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke

Sum
36
373
10,36

Tabell 2A - 1 - D
Antall
Barn i åpen barnehage per 15.12.
plasser
(Åpningstid per uke)
6-15 timer
16 timer eller mer
93
93
SUM
Tallene skal være identiske med tallene i bydelens rapportering til Kostra/SSB
Tabell 2A - 1 - F - Antall barn
bosatt i andre bydeler med
barnehageplass i bydelen
pr.31.12.

Plasser i kommunale barnehager

Plasser i ordinære ikke-kommunale
barnehager og private familiebarnehager

3-5 år 1-2 år 3-5 år 1-2 år 0 år - født 2010- født 2007- 6 år - født 0 år - født født 2010- født 2007- 6 år - født
2011
født 2012
2009
2006
2011
2009
2006
2012
Antall barn fra bydel:
1
1
5
0
12
17
0
2
1
1
0
13
27
0
3
1
1
0
1
10
0
4
21
31
2
20
36
1
NB!!
5
0
0
0
0
0
0
Husk at
6
12
8
0
25
45
0
bydelen
7
31
31
2
23
54
1
ikke
8
5
6
0
6
17
0
kjøper
9
0
3
0
0
9
0
plasser
10
0
2
0
2
1
0
av seg
11
1
0
0
0
0
0
selv!
12
1
2
0
3
13
0
13
0
4
1
3
11
0
14
1
4
0
5
7
0
15
0
1
0
2
8
0
Andre kommuner
1
3
0
32
60
0
Sum barn
0
76
102
0
5
147
315
2
Ikke-kommunale barnehager omfatter alle kategorier utenom kommunale i KOSTRA-skjema 16, pkt. 3 A, barnehagens eier
HUSK Å KVALITETSSIKRE TALLENE. Tabellen benyttes til beregning av dekningsgrader for den enkelte bydel.
Data kan hentes fra SATS

Tabell 2A - 1 - G - Søkerliste til
barnehage pr. 31.12.

Søkere
uten
tilbud
som
ønsker
plass
innen
31.12.
2012

Søkere
uten
tilbud
som
Sum barn
ønsker
Søkere
Søkere på søkerplass etter som har som har
listen 31.12. et komm.. et privat som har
2012
tilbud 2) tilbud 2) tilbud
103
7
1
8
41
90
119
209
7
50
56
106
0
0
0
0

Sum barn
på søkerliste uten
tilbud 1)
Antall barn 0 år (født 2012)
110
7
Antall barn 1-2 år (født 2010-2011)
81
40
Antall barn 3-5år (født 2007 - 2009)
32
25
Antall 6 år (født 2006)
0
0
1) Gjelder søknader om barnehageplass i bydelen, uavhengig av bostedsbydel
1) Gjelder søknader om barnehageplass i bydelen, uavhengig av bostedsbydel og uavhengig av hvor barnet har barnehageplass
Data hentes fra SATS
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Tabell 2A - 1 - H
Antall barn i kommunale barnehager
Antall
etter oppholdsbetaling for heldagsplass
barn
(+ 41 timer)
100%-betaling pr. md. (1. barn):
xxxx
kr 2 433 (inntekt ≥ 300 001)
699
kr 2 243 (inntekt 164 257 -300 000)
47
kr 803 (inntekt ≤ 164 256 )
66
70%-betaling pr. md. (2. barn):
xxxx
kr 1 734 (inntekt ≥ 300 001)
141
kr 1 601 (inntekt 164 257 -300 000)
3
kr 803 (inntekt ≤ 164 256 )
7
50 %-betaling pr. md. (3. barn):
xxxx
Gjelder kun barn med
kr 1 268 (inntekt ≥ 300 001)
0
heldagsopphold, og ikke
kr 1 173 (inntekt 164 257 -300 000)
1
barn som deler slik plass.
kr 803 (inntekt ≤ 164 256 )
0
Sum
964
Tallene benyttes i kriteriesystemet
Data kan hentes fra SATS (bydelen bør sammenholde sumtallet i forhold til antall i
heldagsopphold (41t +) med kommunale opptak).
NB! Barna fordeles etter de satser foreldrene skal betale fra 1.1.2012, inkl. kostpenger.
Tabell 2A- 1 - I
Ledig kapasitet i bydelens
barnehager (fulltidsplasser)
Plasser for barn under tre år
Plasser for barn over tre år
SUM

Antall
plasser
0
0
0

Plasser det ikke er tatt opp barn til pr. 31.12.2012

Antall
Antall
skolestart skjema
Tabell 2A- 1 - J
barnehage
ere i
Informasjonsskjema fra
bydelens ne sendte
barnehage/foresatte til skole
barnehag til aktuelle Andel
2012
(%)
skoler
er
Antall barn
168
85
51%
ref. Oslostandard for sammenheng og samarbeid mellom barnehage og skole

FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST
Timeverk pr. uke

Tabell 2B - 1 - A

HelseSkolestasjonsSkolehelsetjeneste til helsetjeneste i Helsegravide tjeneste i viderestasjon
og barn 0- grunngående
for
Ledelse
5 år
skolen:
skole:
ungdom
2)
Helsesøstre
277,50
156,00
110,25
7,50
37,50
Jordmødre
82,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Legetjeneste
31,50
3,00
0,00
3,00
0,00
Barnefysioterapi 1)
1,50
34,50
0,00
0,00
0,00
Annet fagpersonell (med min. 3-årig høyskoleutdanning)
0,00
37,50
0,00
4,00
0,00
Hjelpepersonell (sekretær, hjelpepleier, assistent m.v.)
75,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sum
468,00
231,00
110,25
14,50
37,50
Herav dekket av midler fra opptrappingsplan psykisk helse
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1) Her skal føres opp timeverk/uke for fysioterapeut som arbeider forebyggende i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
2) Her føres opp ledere med budsjett-/personal-/fagansvar. Kun faglig lederansvar rapporteres under det enkelte fagmrådet.
Personellinnsats innen
helsestasjons- og
skolehelstetjeneste (KOSTRAfunksjon 232)
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Tabell 2B - 1 - B

Antall
konsulAntall
Helsestasjon for ungdom tasjoner
ungdom
tjenesteproduksjon
1)
2)
Sum
1321
561
1) Alle konsultasjoner telles: Dersom ungdommen har samtaler med helsesøster og lege/annen fagperson
på samme dag, telles samtalene som to konsultasjoner
2) En ungdom kan ha flere konsultasjoner i løpet av perioden.
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Tabell 2B - 1 - C
Fritidstiltak og klubber for barn
og ungdom
Kommunale/private m/komm.tilskudd
(Før opp navn på klubb/tiltak)
1. Kommunale fritidslubber og lignende for
barn og ungdom under 14 år

Sum/Gjennomsnitt
2. Kommunale fritidslubber og lignende for
ungdom 14-18 år
Uranienborg Juniorklubb
Hamna Juniorklubb
Ruseløkka etter skoletid
Uranienborg etter skoletid
Sum/Gjennomsnitt
3. Ungdomssentre med høyere aldersgrense
enn 18 år
C@féen 13-18 år
Hamna Fjortis 13-15 år

Sum/Gjennomsnitt
4. Ungdomstiltak rettet mot særskilte
aktiviteter (motorsenter, musikk, media m.m.)
Café Condio 14-25 år

Sum/Gjennomsnitt
5. Kommunalt støttede fritidstiltak for barn og
unge opp til 18 år
Urra rock
Sisterhood
Idrett & Utfordring
Band-Musikk

Antall
klubber
1)

xxxx

Er det
valgt
klubbstyre?
Nei=0
Ja=1

Antall
dager
åpent
pr. uke
totalt

xxxx
0
0
0
0
0
0

xxxx

xxxx
0
0
0
0
0
0

xxxx
1
1
1
1
0
4

xxxx

xxxx

xxxx
1
1
0
0
0
2

xxxx

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

xxxx
180
40
40
74
0
334

0
0
0
0
0
0

xxxx
600
200
0
0
0
800

0
0
0
0
0
0

xxxx
2500
0
0
0
0
2500

xxxx

4
1
0
0
0
2,5
xxxx

0
0
0
0
0
0

xxxx
0
0
0
0
0
0

xxxx
1
1
5
5
0
3

xxxx
0
0
0
0
0
0

xxxx
1
0
0
0
0
1

xxxx
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
1
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Sum Antall
antall
unike
kvelder
faste
lør/søn brukere
m/tilbud
pr. år

xxxx
5
0
0
0
0
5

xxxx

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
1
0
0
1
398
2
0
2
0
820
5
0
5
0
335
1
0
4
0
50
0
0
0
0
0
Sum/Gjennomsnitt
9
0 1,222222 0,111111
1603
1) Sett inn tallet 1 pr. klubb, slik at "Excel" kan summere antall klubber i bydelen
2) Med fast bruker forstås det som er sammenlignbart med tidligere medlemslister. Dette som et uttrykk for hvor mange en
når med tilbudet uten at en teller alle som har vært innom på enkeltdager

BARNEVERN
Rapporter tas direkte ut fra datavarehus.
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FUNKSJONSOMRÅDE 3 - PLEIE OG OMSORG

Om institusjoner og boliger knyttet til pleie og omsorg for eldre og funksjonshemmede
Lovhjemlede boliger (institusjoner)
Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie (hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven).
Helseinstitusjon som skal gi beboeren nødvendig behandling og pleie ved opphold av lengre varighet og/eller
korttidsopphold, innrettet på en eller flere av følgende oppgaver:
a) medisinsk rehabilitering med sikte på tilbakeføring til hjemmet
b) avlastning
c) permanent opphold
d) spesielt tilrettelagt opphold for funksjonshemmede
e) skjermet boenhet for senil demente
f) selvstendig boenhet for barn / ungdom
g) dagopphold
h) nattopphold
i) terminalpleie
I tilknytning til oppholdet skal det være organisert legetjenesteste, fysioterapitjeneste og sykepleiertjeneste i
samarbeid med andre deler av den kommunale helse- og sosialtjenesten.
Helsetilsynet i Oslo fører tilsyn.
Bolig med heldøgns omsorgstjeneste, hjemlet i sosialtjenesteloven:
> Aldershjem
> Bolig for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for særlig omsorg
> Privat forpleining (brukes i begrenset grad)
Tilbudet omfatter både bolig og omsorgstjenester. Omsorgstjenesten skal være tilgjengelig hele døgnet. Ut over
dette er det ingen definerte oppgaver og heller ikke spesifiserte krav til personell, utstyr eller bygningsmessig
utforming. Fylkesmannen fører tilsyn.
Definisjoner på ulike botilbud for eldre og funksjonshemmede:
Uhjemlede boliger er boliger som ikke hjemlet i helse‐ og omsorgstjenesteloven.
Omsorgsboliger: Boliger som fyller Husbankens krav til utforming for å få tilskudd til denne typen bolig.
(Enkeltleiligheter kan i enkelte tilfeller hjemles i lov om sosiale tjenester eller lov om helsetjenester i kommunene,
og vil da bli karakterisert som sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg og pleie).
Tilrettelagte boliger: Omsorgsboliger og andre boliger som er fysisk tilpasset orienterings- og
bevegelseshemmede. Den er tilrettelagt slik at beboerne skal kunne motta heldøgns omsorg og pleie ved behov.
Trygdeboliger/serviceboliger: Boliger som tilbys trygdede personer som har dårlig bostandard. Boligene er ofte
ikke spesielt tilrettelagte for funksjonshemmede, annet enn at de har heis. De fleste trygdeboligene i Oslo er små
(ett- eller toroms). Dette er et botilbud som er på vei ut.
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Tabell 3 - 1 - B
Antall beboere i institusjon
som bydelen betaler for 1) pr
31.12. - etter kjønn og alder
Menn
Kvinner
Sum egne beboere
Herav:
- i sykehjem
- i aldershjem
- i boform m/ heldøgns oms. og
pleie

0-17 år
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18-49 år

90 år +
27
179
206
xxxx
205
1

SUM
129
384
513
xxxx
479
4

0

25

- i barneboliger/avlastningsboliger
2
3
0
0
0
0
0
0
Kontrollsum
2
13
27
39
42
76
108
206
Herav:
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
- med vedtak om korttidsopphold
2)
0
2
1
5
5
8
8
9
- i skjermet plass for demente
0
0
1
11
11
14
19
25
0
2
2
16
16
22
27
34
Sum
1) Beboere i plasser som forvaltes av Sykehjemsetaten (SYE) innenbys og utenbys, i plasser som drives av bydelen selv
samt plasser utenbys som bydeler kjøper direkte.
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial (årsstatistikk) 2012 fra Gerica. Oppdatert 14.12.2012
Gjelder institusjoner som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.
2) Alle typer korttidsopphold
Kontrollformel

5
513
xxxx

1
1
2
xxxx
0
0

50-66 år 67-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år
14
18
17
22
25
13
21
25
54
83
27
39
42
76
108
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
4
12
36
41
75
106
0
0
0
0
1
2
5
8
13

0

6

15

3

1

0

0

38
81
119

7,9%
Andel beboere i korttidsplasser i sykehjem som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem
Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.
16,9%
Andel beboere i skjermede enheter som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem
Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.
Tabell 3 - 1 - D1
Beboere i utenbys sykehjem pr. 31.12. 1) 2)
Skriv inn sykehjemmets navn (én rad pr. sykehjem):
Plasser kjøpt utenbys i regi av SYE:
Fagertun sykehjem
Søster Nina sykehjem
Villa Skaar
Valstad sykehjem

Antall pasienter
Langtids KorttidsSum
opphold opphold beboere
xxxx
xxxx
xxxx
1
1
4
4
3
3
1
1
0
0
Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE:
9
0
9
Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv:
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
0
0
0
0
0
0
0
Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv:
0
0
0
Sum beboere i utenbys sykehjem 3)
9
0
9
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial (årsstatistikk) 2012 fra Gerica. Oppdatert 14.12.2012
1) Kun plasser med sykehjemsstandard skal registreres i denne tabellen. Sett inn flere rader ved behov. Sjekk sumformel!
2) Hvis for eksempel plasser i utlandet er kjøpt via en annen kommune i Norge, redegjør under kommentarer nedenfor.
3) Beboere i disse plassene skal være inkludert i tabell 3-1-B
Kommentarer:
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Tabell 3 - 1 - D2
Beboere i øvrige plasser som bydelen kjøper - pr. 31.12.
Skriv inn institusjonens navn (én rad pr. inst.): 2)
Delekanten bo og omsorgssenter
nøstret bo og omsorgssenter
Solstad bo og omsorgssenter
Stiftelsen Furukollen psykiatriske senter
Hvalheim bo og omsorgssenter
Høyenhall bo og rehabiliteringssted
Røysumtunet
Grefsenlia alderspsyk bo og behandlinssenter
Jødisk aldershjem
Holmenkollen Sætraveien avlastning
Kringsjå avlastning
Høgda avlastning
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1)
xxxx

xxxx

xxxx

Komm.-/
bydelsnr.
xxxx
0626
0612
0612
0236
0612
0612
0534
0301
0313
0301
0301
0301

xxxx

Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial (årsstatistikk) 2012 fra Gerica. Oppdatert 14.12.2012
1) Gjelder institusjonsplasser som ikke har sykehjemsstandard. Både plasser utenbys og eventuelt plasser innenbys.
2) Institusjoner hvor det kan kreves vederlag for opphold i institusjon etter vederlagsforskriften
Kommentarer:

Tabell 3 - 2 - A
Antall personer som venter på fast plass i
sykehjem pr. 31.12. 1)

Sum
beboere
xxxx
1
11
1
3
2
2
4
1
4
1
3
1

34

Tidsintervall

Angi hvor lenge personene har
Sum
ventet på
< 1 md.
1-2 md.
2-3md.
3-4md.
4-6 md. 6-12 md. >12 md. personer
fast plass i sykehjem
(1-30d) (31-60d) (61-90d) (91-120d) (121-180d) (181-365d) (> 366 d)
Antall personer som venter på
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
sykehjemsplass:
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
a) I eget hjem 2)
1
1
b) I andre typer institusjoner
(aldershjem, sykehus med mer)
0
c) Korttidsplasser 3)
2
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
2
Sum ant. personer som venter på plass
2
0
1
0
0
0
0
3
Antall personer som bor i
sykehjem, men som iht. til fritt
sykehjemsvalg venter på plass i
et annet bestemt sykehjem
2
2
4
1
2
2
13
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial (årsstatistikk) 2012 fra Gerica. Oppdatert 14.12.2012
Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem (alle kategorier ventestatus). 4)

35

1) Sykehjem som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.
2) Også personer som etter eget ønske venter hjemme på plass ved et bestemt sykehjem medregnes her.
3) KOSTRA-def.: "Innleggelse i institusjon med formål rehabilitering/avlastning. Tidsbegrenset opphold der vedtak og
innskriving tilsier at oppholdet har begrenset varighet (inntil 3 måneder). Samme person kan ha mer enn ett korttidsopphold"
4) Beregnes som gjennomsnitt i de enkelte grupper, dvs. < 1 md.=15 dager, 1-2 md.= 45 dager osv., > 12 md.=365 dager
Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten hittil i år - Institusjonstjenester
1)
Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass 2)
- Herav saksbehandlingstid for søknad om langtidsopphold i sykehjem
- Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegresenset opphold i sykehjem
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial (årsstatistikk) 2012 fra Gerica. Oppdatert 14.12.2012
1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år.
2) Gjelder institusjoner som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.
Utskrift: 11:21
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Antall

Antall

Antall
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Betalt

Betalt

liggedøgn meldt
pas. som
I 1000
I 1000
SUM
etter
meldt
Utskrivningsklare pasienter i somatiske
utskr.- bydelen
kroner
kroner
betalt i
utskrivnin
gsklar klare i år betaler for
og psykiatriske avdelinger i sykehus
i år
i år
alt
totalt 4)
5)
pr. 31.12 til SYE 2) til sykehus i år 3)
I somatiske sykehusavdelinger
404
527
7
1540
1540
I psykiatriske sykehusavdelinger
95
11
0
499
538
7
0
1540
1540
Sum alle kategorier
kontrollformel
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial (årsstatistikk) 2012 fra Gerica. Oppdatert 14.12.2012
1) Samlet antall utskrivningsklare pasienter pr. 31.12, både med og uten betalingsplikt.
Her skal det oppgis både pasienter som venter på sykehjemsplass eller som venter på hjemmetjenester m.v.,
jf den månedlige registreringsordningen som er etablert i forbindelse med betalingsordningen
for utskrivningsklare pasienter (inkl. pasienter det ikke er inntruffet betalingsplikt for).
2) SYE = Sykehjemsetaten
3) Påse at regnskapsføringen er ájour pr. 31.12. Gjelder summen av det som bydelen betaler direkte
til sykehuset og som betales til SYE.
4) Bruk tallene som HEV har tatt ut fra Gerica over antall liggedøgn fordelt på somatisk og psykiatrisk sykehus.
5) Bruk tallene som HEV har tatt ut fra gerica over antall meldt utskrivningsklar fordelt på somatisk og psykiatrisk sykehus.
Tabell 3-2-C

Tabell 3-2-D
TidsLangtids- begrenset
opphold opphold
Søknader og avslag på sykehjemsplass i år
Antall søknader om sykehjemsplass, overf. fra forrige år
2
5
Antall søknader om sykehjemsplass i år
156
634
Antall innvilgede søknader om sykehjemsplass
129
608
Antall saker som er trukket
22
17
Antall avslåtte søknader om sykehjemsplass
6
6
Antall saker fortsatt under behandling, overf. neste år
1
8
Prosent innvilgede søknader
95%
98%
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial (årsstatistikk) 2012 fra Gerica. Oppdatert 14.12.2012
Tabell 3-2-E
TidsLangtids- begrenset
opphold opphold
4
1
2
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0

Klager etter avslag på søknad om sykehjemsplass i år
Antall klager etter avslag på sykehjemsplass 1)
Antall vedtak omgjort av bydelen som følge av klage 2)
Antall klager som er anket videre til Fylkesmannen 3)
Antall vedtak omgjort av Fylkesmannen som følge av klage 4)
Sum antall vedtak omgjort som følge av klage 5)
Antall klager etter avslag på sykehjemsplass i år som fortsatt er under behandling i bydelen
Antall klager etter avslag på sykehjemsplass i år som fortsatt er under behandling hos Fylkesmannen
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial (årsstatistikk) 2012 fra Gerica. Oppdatert 14.12.2012
1) Bydelene bes om å rapportere for antall klager på avslag på søknad om sykehjemsplass i år.
2) Bydelene bes om å rapportere for antall vedtak om avslag på søknad om sykehjemsplass som er omgjort av bydelen selv som følge av klage.
3) Bydelene bes her om å rapportere antall klager på avslag om sykehjemsplass som søkeren har anket videre til Fylkesmannen.
4) Bydelene bes om å rapportere antallet klager på avslag om sykehjemsplass der Fylkesmannen har omgjort vedtaket.
5) Sum antall omgjorte vedtak er summen av klager omgjort av bydelene eller Fylkesmannen
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Tabell 3-2-F
Antall
Alternativt tilbud til personer som har fått avslag på søknad om langtidsopphold i sykehjem
Antall personer som har fått endelig avslag på søknad om langtidsopphold i sykehjem 1)
Herav antall som har fått vedak om tidsbegrenset opphold i sykehjem
Herav antall som har fått vedtak om kun praktisk bistand 2)
Herav antall som har fått vedtak om kun hjemmesykepleie
Herav antall som har fått vedtak om både praktisk bistand og hjemmesykepleie 3)
Herav antall som har fått vedtak om plass i dagopphold i institusjon (vedtak hjemlet i Lov om
Herav antall som har fått vedtak om plass i dagsenter (ikke lovhjemlet vedtak)
Herav antall som har fått andre tilbud (spesifiser under)
Sum antall personer som har fått alternativt tilbud
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial (årsstatistikk) 2012 fra Gerica. Oppdatert 14.12.2012
1) Antall avslag på søknad om sykehjemsplass minus antall avslag omgjørt som følge av klage
2) Praktisk bistand - vedtak fattet etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, 6b
3) Hjemmesykepleie (jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.)
Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor benevnelsen psykisk helsearbeid.
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Tabell 3 - 3 - B
Gjennomsnittlig antall liggedøgn i sykehjem for beboere som
har avsluttet sitt opphold hittil i år

LangKorttidstidsopphold opphold
Antall beboere som har avsluttet opphold i sykehjem hittil i år
137
404
Antall avsluttede opphold (korttids) hittil i år 1)
xxxxxx
607
Antall liggedøgn totalt for alle beboere som har avsluttet sitt opphold i 2012 2)
148249
13147
Gjennomsnittlig antall liggedøgn per beboer 2)
1082
33
Gjennomsnittlig antall liggedøgn per opphold (korttid) 1) 2)
xxxxxx
22
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial (årsstatistikk) 2012 fra Gerica. Oppdatert 14.12.2012
1) Gjelder kun for korttidsopphold
2) Rapporten teller bakover til førstegangsinnleggelsesdatoen på opphold som er påbegynt også før perioden. Dvs at rapporten viser
gjennomsnittlig lengde for sykehjemsopphold som er avsluttet hittil i år.
Merk: Det er bare opphold som er avsluttet i perioden 01.01.2012 - 31.12.2012 som kommer med i rapporten . Hvis sak/tjeneste revurderes,
eller hvis brukeren har flyttet mellom ulike institusjoner (har flere tjester knyttet til samme sak), og tjenestene er sammenhengende,
regnes det som et opphold.
Kjøp fra
andre Drevet av
Kjøp fra innenbys/ bydelen
SYE
utenbys
selv
Tabell 3 - 3 - C
Antall liggedøgn totalt i syke- og aldershjem i 2012 fordelt på type opphold
Antall
Antall
Antall
(Kostrafunksjon 253 - institusjonstjenester)
liggedøgn liggedøgn liggedøgn
SUM
a) Tidsbegrenset opphold i sykehjem
xxx
xxx
xxx
xxx
Korttidsopphold (eksklusive korttidsopphold for rehabilitering)
12218
235
12453
Korttidsopphold for rehabilitering
703
703
Opphold i plass for for lindrende behandling
538
538
b) Opphold i sykehjem
xxx
xxx
xxx
xxx
Langtidsopphold - ordinært
128904
317
129221 *922 døgn = langtid
Langtidsopphold - skjermet enhet for demens
30417
30417 på korttid
Langtidsopphold - forsterket (psykiatri, rus)
3826
3826
Langtidsopphold forsterket - annet
506
506
Langtidsopphold - spesial (særskilt inngåtte kontrakter om enkeltkjøp)
366
366
Opphold i MRSA avdeling
807
807
langtidsopphold -rus
0
c) Opphold i aldershjem og andre boformer med heldøgns pleie
xxx
xxx
xxx
xxx
Opphold i andre boformer med heldøgns omsorg (og evt. pleie)
732
8810
9542
Langtidsopphold i aldershjem
1464
1464
Opphold i barne og avlastningsbolig
1829
1829
180115
11557
0
191672
Sum
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial (årsstatistikk) 2012 fra Gerica. Oppdatert 14.12.2012
1) Opphold i sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg (og evt pleie) som er hjemlet i
helse- og omsorgstjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.
Opphold i barneboliger og avlastningsboliger skal med.
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Tabell 3 - 4
Egenbetaling for beboere i heldøgnsplasser i
institusjoner 1) som bydelen disponerer.

I hele
1000
kroner
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Oppgi hvilke arter som
beløpene baseres på
(VIKTIG!)

Regnskapsført trygdetrekk
63892
16003
Regnskapsført egenbetaling utover trygdetrekk
25609
16002
16004
Antall plasser som inntektene relaterer seg til 2)
520
Tallene benyttes i kriteriesystemet.
1) Skal omfatte sykehjem, heldøgns boform med pleie og omsorg og aldershjem.
Skal inkludere egenbetaling for korttidsplasser
2) Oppgi gjennomsnittlig antall plasser til disposisjon i 2012 basert på registreringer 1., 2. og 3 tertial.
Internkontroll i sosial- og helsetjenesten
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenestene med ikrafttredelse 1. juli 2003, jf. Forskrift om kvalitet i
pleie- og omsorgstjenestene, pålegger kommunene å ha skriftlige og dokumenterte rutiner for å sikre kvalitet i tjenesten.
Har bydelen etablert et skriftlig og dokumenterbart system for
internkontroll i sosial- og helsetjenesten?
Når ble bydelens internkontrollsystem for sosial- og helsetjenesten sist revidert?
Kommentar:
I forbindelse med revisjon av HMS systemet av Ernst & Young ble hele systemet gjennomgått og revidert
HMS i pleie- og omsorgssektoren:
Rullering av HMS-planen skal skje på bakgrunn av årlige kartlegginger og risikovurderinger
av arbeidsmiljø i kommunale virksomheter i pleie- og omsorgsområdet. Angi måned og år
for når slik rullering ble utført sist (skriv slik: 11/07):
Jf. Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(i krafttredelse fra 1. januar 1997 - sist endret 2. januar 2005)
Er nødvendige tiltak i henhold til kartleggingen vedtatt iverksatt?
Kommentar:
Ajourføres i løpet av 2013

Ja/Nei

Ja

Mnd/år

10/12

Mnd/år

0

Ja/Nei

0

HJEMMETJENESTER OG BOLIGER
Herav
Mottaker
Motantall
motTabell 3 - 5A - Antall personer
e av
takere av
Mottakere med
som mottar hjemmetjenester pr.
BARE
BARE takere av
private
31.12. 1)
hjemme- praktisk BEGGE SUM mot- tjenestesyke-pleie bistand tjenester takere
ytere
Antall mottakere 0-49 år
78
64
25
167
39
Antall mottakere 50-66 år
42
76
65
183
34
Antall mottakere 67-79 år
51
160
102
313
84
Antall mottakere 80-84 år
33
98
83
214
62
Antall mottakere 85-89 år
38
124
93
255
90
Antall mottakere ≥ 90 år
26
92
110
228
62
SUM - alle aldersgrupper
268
614
478
1360
371
Sum mottakere ≥ 80 år
97
314
286
697
214
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial (årsstatistikk) 2012 fra Gerica. Oppdatert 14.12.2012
1. Inkl. mottakere som bor i trygde-/serviceboliger, tilrettelagt boliger og bofellesskap
I henhold til loven er praktisk bistand definert som hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personelig assistent m.v.
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Antall
Antall
utførte
vedtaksti vedtaksti
mer hittil mer hittil
i år
i år
323261
280097
111728
89149
155960
140364
55573
50584
143007
100665

Herav
antall
utført av
private
leverandør
er
76006
25422

Antall timer praktisk bistand
- herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1)
- herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2)
- herav antall timer praktisk bistand - BPA 3)
50584
Antall timer hjemmesykepleie 4)
5787
- herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk helsearbeid/utført av
psykiatriske sykepleiere eller andre
8058
6070
SUM antall timer hittil i år for hjemmetjenesten 5) ved utgangen av måneden fordelt på:
466268
380762
81793
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial (årsstatistikk) 2012 fra Gerica. Oppdatert 14.12.2012
1) Praktisk bistand - vedtak fattet etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, 6b
2) Praktisk bistand - opplæring: daglige gjøremål. (Formålet
med praktisk bistand - opplæring er å gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet, dvs. opplæring i husarbeid og
matstell, personlig hygiene, påkledning og i forbindelse med måltider) Omfatter også boveiledning.
3) Brukerstyrt personlig assistent. Vedtak fattet etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, 6a. Skal
registreres uavhengig av hvem som har arbeidsgiveransvaret (kommunen, tjenestemottager eller andelslag for
BPA (brukerstyrt personlig assistent) dvs. Uloba).
4) Hjemmesykepleie (jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.
Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor benevnelsen psykisk helsearbeid.

Tabell 3 - 6
SUM
Antall innbyggere 1), og andel mottakere av hjemmetjenester
< 67 år 67-79 år 80-89 år
≥ 90 år 80 år +
< 67 år, 67-79 år, 80 år-89 år, ≥ 90 år , pr. 31.12.
Antall innbyggere i bydelen 1)
46520
3968
1611
530
2141
Andel mottakere av hjemmetjenester 2)
1%
8%
29%
43%
32,6%
1) Antall innbyggere i bydelen basert på befolkningsstatistikk pr. 1.1.2012. For aldersgruppen 67-79 år og 80-89 år, og 90 år +,
er det korrigert for sykehjemsbeboere (grunnlagsdata benyttes i kriteriesystemet). For aldersgruppen < 67 år
er slik korreksjon ikke foretatt. (Inngår ikke i kriteriesystemet. Antall beboere i andre bydelers sykehjem i denne aldersgruppen er lavt)
Benytt tall fra tabellen som er lagt ved på egen arkfane; "Bef. 1.1.12 - korr.s.hj.beb.-marka" (fargede kolonner)
2) Tallet regnes ut automatisk, og viser forholdet mellom antall mottakere av hjemmetjenester < 67 år, 67-79 år og 80 - 89 år, og ≥ 90 år
og antall innbyggere i bydelen i samme aldersgruppe.
Antall
Tabell 3-7 - Saksbehandlingstider i pleie- og
dager
omsorgstjenesten - hittil i år - Hjemmetjenester
1)
Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand
14,1 *)
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie
5,7
Iverksettingstid for vedtak om praktisk bistand
2)
9,0
Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie
1,7
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial (årsstatistikk) 2012 fra Gerica. Oppdatert 14.12.2012
1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år (Fra søknad er mottatt til vedtak er fattet)
2) Med fritt brukervalg for leverandør av hjemmetjenester vil også private leverandører ha ansvar for iverksettingstid for vedtak
om hjemmetjenester. Bydelene vil likevel ha et oppfølgingsansvar for iverksettelse av vedtakene, i tillegg til å ha ansvaret for
iverksettingstid der kommunen ved bydelen er leverandør.
Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten
Brukerundersøkelse
Andel fornøyde *) brukere i %
Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 11/00):
Mnd/år
*)Angi verdien som representerer brukernes svar på spørsmål om helhetlige vurdering av hjemmetjenesten

87%
10/12

Kommentarer til "Brukertilfredshet i hjemmetjenesten":
Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten
Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året?
Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik?
Kommentarer:
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Tabell 3 - 8 - A
Antall
Antall
Antall personer som har hatt dagsenter/dagopphold/dagtilbud og totalt
personer vedtakstimer
antall vedtakstimer i 2012, fordelt på type tjeneste
Dagopphold - gericatjenesten dagrehabilitering 1)
535
88312 *)
Dagsenter/dagtilbud 2)
21
21241
Herav gericatjeneste Dagsenter
Herav gericatjeneste Dagsenter for fysisk funksjonshemmede
4
1736
Herav gericatjeneste Dagtilbud for psykisk utviklingshemmende
17
19505
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial (årsstatistikk) 2012 fra Gerica. Oppdatert 14.12.2012
1) Opphold med pleie og rehabilitering (vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester)
2) Dagsenter/ dagtilbud (vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester eller uhjemlet vedtak)
Lavterskeltilbud/ åpne kommunale tilbud der personer kan komme og gå uten avtale skal ikke registeres.
Kommentarer:

*) 298 av 535 personer mottar dagrehabiliteringstilbud på Oscar lokalmedisinske senter. Det
registreres ikke vedtakstimer i Gerica på disse
Tabell 3 - 8 - B
Trygghetsalarmer pr. 31.12
Antall
Personer med individuell alarm i egen bolig (inkl. beboere i trygdeleilighet)
976
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial (årsstatistikk) 2012 fra Gerica. Oppdatert 14.12.2012

BOLIGER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE
Tabell 3 - 9 - Beboere med
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall
SUM
vedtak om bolig til pleie- og
antall
omsorgsformål - etter kjønn og beboere beboere beboere beboere beboere beboere beboere beboere
0-17 år 18-49 år 50-66 år 67-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år +
beboere
alder, pr. 31.12. 1)
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Menn
Eldre
0
0
0
14
8
7
5
5
39
Fysisk funksjonshemmede
0
3
8
0
0
0
0
0
11
Utviklingshemmede
0
9
3
1
0
0
0
0
13
0
25
2
0
0
0
0
0
27
Personer med psykiske lidelser
0
37
13
15
8
7
5
5
90
SUM menn
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Kvinner
Eldre
0
0
0
17
13
16
21
33
100
Fysisk funksjonshemmede
0
6
6
0
0
0
0
0
12
Utviklingshemmede
0
17
2
1
0
0
0
0
20
Personer med psykiske lidelser
0
9
7
0
0
0
0
0
16
0
32
15
18
13
16
21
33
148
SUM kvinner
0
69
28
33
21
23
26
38
238
SUM menn + kvinner
- herav beboere med omsorg+ bolig
2)
xxx
xxx
0
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial (årsstatistikk) 2012 fra Gerica. Oppdatert 14.12.2012
1) Med bolig til bolig- og omsorgsformål menes kommunalt eide eller disponerte boliger (boenheter) for eldre, funksjonshemmede,
utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser
2) Boliger innenfor omsorg+ konseptet, dvs. minimum 50 samlokaliserte boliger med heldøgns vakttjeneste, aktivitetssenter og
middagsservering syv dager i uken. (Byrådssak 243/09 Omsorgs + organisering og innhold, byrådssak 174/10 Forskrift om tildeling av bolig
i omsorg+ i Oslo kommune)
NB ! Boform i institusjon som er hjemlet (som det kan kreves vederlag for) etter helse- og omsorgstjenesteloven
skal ikke registreres her, men i tabell 3-1-B
Tabell 3-9-B

Søknader og avslag på søknad om bolig i Omsorg+ i år Antall
Antall søknader om bolig omsorg +, overf. fra forrige år
0
Antall søknader om bolig omsrog+ i år
6
Antall innvilgede søknader om bolig omsorg+
2
Antall saker som er trukket
1
Antall avslåtte søknader om bolig omsorg+
2
Antall saker fortsatt under behandling, overf. neste år
1
Prosent innvilgede søknader
40%
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial (årsstatistikk) 2012 fra Gerica. Oppdatert 14.12.2012
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Tabell 3-9-C

Antall
Klager etter avslag på søknad om Omsorg+ i år
Antall klager etter avslag på bolig i Omsorg+ 1)
Antall vedtak omgjort av bydelen som følge av klage 2)
Antall klager som er anket videre til Oslo klagenemd 3)
Antall vedtak omgjort av Oslo klagenemd som følge av klage 4)
Sum antall vedtak omgjort som følge av klage 5)
0
Antall klager etter avslag på bolig i Omsorg+ i år som fortsatt er under behandling i bydelen
Antall klager etter avslag på bolig i Omsorg+ i år som fortsatt er under behandling hos Oslo klagenemd
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial (årsstatistikk) 2012 fra Gerica. Oppdatert 14.12.2012
1) Bydelene bes om å rapportere for antall klager på avslag på søknad om bolig i Omsorg+ i år.
2) Bydelene bes om å rapportere for antall vedtak om avslag på søknad om bolig i Omsorg+ som er omgjort av bydelen selv som følge av klage.
3) Bydelene bes her om å rapportere antall klager på avslag om bolig i Omsorg+ som søkeren har anket videre til Oslo klagenemd.
4) Bydelene bes om å rapportere antallet klager på avslag om bolig i Omsorg+ der Oslo klagenemd har omgjort vedtaket.
5) Sum antall omgjorte vedtak er summen av klager omgjort av bydelene eller Oslo klagenemd

Tabell 3 - 10
Personer med psykisk utviklingshemming
registrert i bydelen (som bydelen
har økonomisk ansvar for) - pr.31.12

1)

Antall
totalt

Herav
antall
med
vedtak
2)
17
45
8
70

3) VIKTIG! Bydelene må ved utfylling av denne kolonnen
kontrollere at:
- dokumentasjon foreligger i den enkeltes saksmappe på at
personen er psykisk utviklingshemmet, og at det fremgår hvem
som har uttalt dette.
- alderskategori er korrekt
- personen ikke samtidig er registrert som psyk. utvikl.hemmet i
annen kommune
- det foreligger enkeltvedtak med saksnr. i hht. nevnte lover
- personer som danner grunnlag for vertskommunetilskudd ikke
er tatt med.
Ref for øvrig rundskriv IS 3/2009 fra Sosial og

0- 15 år
23
16 - 49
51
50 år og over
9
Sum
83
Tall i kolonnen "herav antall med vedtak" benyttes i kriteriesystemet
1) Inklusive de som bydelen kjøper tilbud til i andre bydeler
2) Bare psykisk utviklingshemmede med vedtak om tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
Tabell 3 - 11
Boforhold for psykisk utviklingshemmede - pr. 31.12
Bor i egen selvstendig bolig (med eller uten hjemmetjeneste)
Bor i bofellesskap/samlokalisert bolig med fast tilknyttet personell
Utviklingshemmede under 18 år som bor hos pårørende
Utviklingshemmede 18 år eller eldre som bor hos pårørende

Antall
personer
6
33
27
16

Boform for heldøgns pleie og omsorg 1)
1
Sum 2)
83
1) Tilbud som er hjemlet i vedtak etter lov om kommunale helse- og
Kontrollformel:
omsorgstjenester, som det kan kreves vederlag for opphold i institusjon etter vederlagsforskriften
2) Skal være lik summen i tabell 3-10
Tabell 3 -12 - Aktiviteter for
psykisk utviklingshemmede som
bydelen forvalter eller kjøper av
andre - antall plasser pr. 31.12
Antall
1)
personer
Antall utviklingshemmede i bydelen 21 år eller eldre
49
Herav antall som:
xxxx
ikke har aktiviteter på dagtid
22
har aktiviteter på dagtid 1-2 dager/uke
0
har aktiviteter på dagtid 3-4 dager/uke
4
har aktiviteter på dagtid 5 dager/uke
23
Sum
49
1) Med aktiviteter på dagtid menes aktiviteter utenfor eget hjem, slik som arbeid, dagsenter, voksenopplæring m.v.
kontrollsum
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VELFERDSTILTAK FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE
Omfatter velferdstiltak spesielt rettet mot eldre og funksjonshemmede,
først og fremst aktiviseringstilbud.
Tabell 3 -14 - A
Personell ved eldresentrene
(kommunale og private med tilskudd)

Antall
personer

Antall
Antall
årsverk hjemler
pr.
pr.
31.12
31.12
Fast ansatte 1)
11
10,4
7,5
Frivillige
131
11,6
xxxx
1) Sivilarbeidere regnes under fast ansatte. Med hensyn til frivillige, anslås
hvor mange årsverk den frivillige innsatsen utgjør
Tabell 3 - 14 - B
Brukere av eldresentrene

Senterets navn (Private merkes med *):
Bygdøy seniorsenter
Majorstuen seniorsenter
Frogner seniorsenter
4)
5)
6)
SUM brukere
1) Personer som bruker flere av senterets tilbud, skal bare registreres en gang.
2) Skriv Ja eller Nei utenfor det enkelte senter

Antall Inngåtte
reg.
driftsbrukere avtaler
1)
Ja/Nei 2)
xxxxx
435
1630
1092
0
0
0
3157

xxxxx
Ja
Ja
Ja
0
0
0

Er tilEr tilknyttet
knyttet
Årsverk
eldrehjemme- Er ikke
2)
senteret tjenesten etablert
X
1,00
Seniorveiledertjeneste i bydelen
1) Skal omfatte oppsøkende virksomhet til alle hjemmeboende eldre > 80 år som ikke er i kontakt med kommunens tjenester.
Tabell 3 - 14 - C - Organisering
av seniorveiledertjeneste 1)

Sett inn et 1-tall i aktuell rute
2) Angi med en desimal
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FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP

Tabell 4 -2
Aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån) 1)

Antall klienter med økonomisk sosialhjelp
som fordeler seg slik:
- herav klienter 18-24 år, flyktninger
- herav klienter 18-24 år, øvrige
- herav klienter 25 år og eldre, flyktninger
- herav klienter 25 år og eldre, øvrige
Kontrollsum (alle herav)

Gj.snitt Gj.snitt Akkumulert
antall
antall
antall
med utbet.med utbet. klienter
pr måned pr måned med utbet.
i 3. tert. hittil i år hittil i år
2)
3)
4)
457
444
1219
xxxxx
xxxxx
xxxxx
10
12
12
49
36
150
40
57
57
358
339
1000
457
444
1219

Kontrollformel:
1) Aktive klienter = det antallet som i løpet av en måned har fått anvist økonomisk sosialhjelp i OSKAR - tilsvarende månedsrapporteringen til EST.
2) Alle tall skal regnes pr. mnd. Månedstallene summeres og deles på 4.
3) Sumtallet for hittil i år deles med: 12
4) Akkumulert antall klienter = antallet individer med anvist økonomisk sosialhjelp en eller flere ganger hittil i år.
Gj.snitt
pr
måned Gj.snitt
Tabell 4 - 3A - Brutto utbetaling 1) pr. klient pr. måned (bidrag og lån)
i 3. tert. hittil i år
2)
3)
Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md.
10 517
10 034
1) Brutto utbetaling pr klient = anvist økonomisk sosialhjelp i OSKAR - tilsvarende månedsrapporteringen til EST.
2) Alle tall skal regnes pr. mnd. Månedstallene summeres og deles på 4.
3) Summen for hittil i år deles med: 12
Ref. OSKAR-melding
Brutto
utgifter Gjennompr.
snitt
mottaker stønadsi snitt 2) lengde 3)
41 886
4,9

Tabell 4 - 3B - Brutto driftsutgifter 1) til
økonomisk sosialhjelp. Gjennomsnittlig
stønadslengde for økonomisk sosialhjelp.
2) Kr pr. klient m/øk. støtte. / 3) Stønadslengde i måneder (en desimal)
1) AGRESSO-tall
2) Ref. KOSTRA-definisjonen: Teller = Brutto driftsutgifter, Kontoklasse 1. ((010..480) + 590 - (690, 710, 729, 790), for funksjon 281.
Nevner = Totalt antall sosialhjelpsmottakere i bydelen i rapporteringsåret.
3) Ref. KOSTRA-definisjonen: Teller = Samlet stønadslengde for alle sosialhjelpsmottakere i bydelen i rapporteringsåret.
Nevner = Totalt antall sosialhjelpsmottakere i bydelen i rapporteringsåret.

Tabell 4 - 4
Klienter uten vedtak om økonomisk sosialhjelp

Akkumulert
pr. 31.12

Antall klienter som kun har mottatt råd og veiledning 1):
1250
Antall klienter med vedtak som ikke har mottatt økonomisk sos.hjelp 2):
262
1) Her skal alle klienter som har vært på mottakstime/kartleggingstime på sosialkontoret eller som gjennom
telefonsamtale har mottatt tilsvarende for veiledning. Kun klienter uten vedtak registreres her.
2) Dette er klienter som ikke har fått utbetalt sosialhjelp i perioden, men hvor det er registrert minst en av følgende aktiviteter:
arbeidsplan, journalnotat, søknad, tiltak, vedtak. Vedtak kan være: støttekontakter, avslag på søknad om økonomisk støtte,
forvaltningsklienter, avlastningstiltak etc.
Ref. OSKAR-melding
Kommentar:
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Fastsatt program for planarbeidet - Fjordtrikken
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med tilhørende forskrifts § 2 punkt f jf.
vedlegg I , punkt 30 og punkt 37 skal det utarbeides konsekvensutredning i tilknytning til planforslag for
ovennevnte område. Ruter as har utarbeidet forslag til program for planarbeidet. Forslaget lå ute til
offentlig ettersyn i tidsrommet 14.01.2011 – 07.03.2011 (utvidet periode)
Liste over bemerkninger ved offentlig ettersyn
Bydeler:
1. Oslo kommune, Bydel Frogner v/ Wenche Ørstavik, bydelsdirektør.
2. Oslo kommune, Bydel St.Hanshaugen v/ Ellen Oldereid, bydelsdirektør og Kjersti
Halvorsen, avdelingsdirektør.
3. Oslo kommune, Bydel Ullern v/Jan Kyvik, barnas representant.
Kommunale etater og foretak:
4. Hafslund Nett AS v/ Eldar Østbakken.
5. Oslo Havn KF v/ Anne Sigrid Hamran, havnedirektør og Per Ø. Halvorsen.
6. Oslo kommune, Beredsskapsetaten v/ Jon Birger Berntsen, beredskapssjef.
7. Oslo kommune, Brann- og Redningsetaten v/ Frode Michaelsen.
8. Oslo kommune, Samferdselsetaten v/ Anders Arild, seksjonssjef og Karl Arne
Hollingsholm, overingeniør.
9. Oslo kommune, Trafikketaten v/ May B. Olsen, ingeniør I, planseksjonen
10. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten v/ Kjell Harald Kopseng, seniorrådgiver APP.
Statlige instanser og foretak:
11. Forsvarsbygg v/ Oddvar Nordli, senioringeniør, markedsområde Oslo.
12. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen v/ Are Hedén, seksjonssjef og
Marit Lillesveen, overingeniør.
13. Hav Eiendom AS v/ Eva Hagen, administrerende direktør.
14. Jernbaneverket v/ Anne Marstein, regional plan og utviklingsdirektør og Iselin Eng,
overarkitekt.
15. Kystverket v/ Cecilie Gunnufsen.
16. Rom Eiendom v/ Sissel Bjørkto, planutreder.
17. Statens vegvesen Region Øst v/ Ingun Risnes, seksjonsleder og Arne Kolstadbråten.
18. Statsbygg v/ Knut Felberg, avdelingsdirektør og Jøran Mentzoni Eilertsen,
seniorrådgiver, begge Strategi og utviklingsavdelingen, Plan.
19. Tollregion Oslo og Akershus v/ Odd Kristiansen, regiondirektør og Stina Smedsrud,
avdelingssjef.
Velforeninger, borettslag o.l.
20. Boligsameiet Huitfeldtsgate 29 v/ Gunnar Bolstad.
21. Gamlebyen beboerforening v/ Mads Wam Schneider og Ekebergskrenten ve og vel v/
Øyonn Groven Myhren.
22. Huitfeldts gate 27 AS v/ Anine Midnes på vegne av;

Plan- og bygningsetaten
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
www.pbe.oslo.kommune.no

Sentralbord:
02 180
Bankgiro: 1315.01.01357
Kundesenteret:23 49 10 00
Org.nr.: 971 040 823 MVA
Telefaks:
23 49 10 01
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Plan- og bygningsetaten

• Borettslaget Ruseløkkveien 59B v/Jonas Rein Seehuus
• Borettslaget Ruseløkkveien 59C v/Sylvain Comtet
• Borettslaget Ruseløkkveien 61 v/Mari W. Sande Nilsson
• Huitfeldts gate 36B v/Anne Brit Kolseth
• Sameiet Huitfeldts gate 34 v/John Ulseth
• Huitfeldts gate 24 v/Lorentzen Eiendom
• Huitfeldts gate 28 v/Lorentzen Eiendom
• Cort Adelers gate 27 v/Lorentzen Eiendom
23. Huitfeldtsgate 33 v/ Jennie Navarsete, styreleder.
24. Munkedamsveien 37 AS v/Atle Reidulf.
25. Oslo Militære Samfund v/ Helge Inge Måseidvåg, formann.
26. Ruseløkka/Skillebekk beboerforening v/ Erik Karlsen, styreleder.
27. Sameiet Drammensveien 64 v/ Bjarne Flølo, styreleder.
28. Sameiet Drammensveien 68 v/ Tor M. Tørstad.
29. Sameiet Drammensveien 91 v/ Inger Kielland.
30. Sameiet Framnesveien 10 v/ Robert Myhrer
31. Sameiet Huitfeldtsgate 31 v/ Liss Hansen, styreleder og Lillian Nordal, styremedlem.
32. Sameiet Huitfeldtsgate 47 v/ Radu Olsen.
33. Sameiet Huitfeldtsgater 32 v Svein Johnsen og Lars Aurdal
34. Sameiet Lassonsgate 2, 4, 6 v/ Styreleder Thomas Vold Mathiesen og Åse Lill
Madland, styremedlem.
35. Sameiet Observatoriegaten 17 og Huitfeldtsgate 35 v/ Ståle Skutle Arneson.
36. Sameiet Sofiero v/ Kristin Kløve Frija.
37. Sameiet Svoldergaten 2 v/ Ole Fr. Ugland.
38. Skarpsno vel v/ Johan Andreas Melander, styreleder og Ragnar Bryne, styremedlem.
39. Skarpsnogaten 2 v/ Jens Kristian Thune.
40. Styret i Huitfeldtsgate 36 v/ Gaute Syversen.
Privatpersoner:
41. Brubæk, Sverre. Adresse ikke oppgitt.
42. Bø-Alnes, Ole Kristian. Beboer i Huitfeldtsgate.
43. Eitzen, Axel og Nina. Beboere Drammensveien 89B.
44. Grivi, Anund. Eier av leielighet i Huitfeldtsgate 35.
45. Huse, Lars. Beboer i Huitfeldtsgate 33.
Private foretak:
46. AS Galleri K og Galleri K-Art AS v/ Ben Frija
47. Coop Norge Handel v/ Svein Fanebust, administrerende direktør.
48. Fred Olsen v/ Jakob R. Iversen.
49. Frognerstranda Eiendom AS/ Olav Kyrresgate 6 AS/ Frija, Kristin Kløve, beboer
Drammensveien 89B v/ Kristin Kløve Frija.
50. Joh. Johannson Kaffe AS v/ Johann Johannson, administrerende direktør.
51. Norengros Johs. Olsen AS v/ Andreas Drøsdal, logistikkdirektør.
52. Oslo Børs v/ Bente A. Landsnes, børsdirektør.
53. Pecunia eiendom v/ Petter Neslein.
54. Tom Kjellstrøm kjeveortoped, Huitfeldtsgate 31 v/ Tom Kjellstrøm.
55. Visit Oslo v/Tor Sannerud, administrerende direktør
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Sammendrag av bemerkningene med forslagsstillers kommentarer og forslag til endringer
(endringsforslag innarbeidet i Ruters reviderte forslag fra desember 2011)
Bemerkningene er kommentert for hvert av delområdene:
1. Huitfeldts gate
2. Skillebekk (inkl. Tinkern) / Skarpsno /Frogner generelt
3. Filipstad / Hjortnes / Vestbanen
4. Kvadraturen
5. Vippetangen
6. Jernbanetorget/Bjørvika
7. Generelt
1. Huitfeldts gate / Munkedamsveien
Det er innkommet bemerkninger fra beboere og grunneiere som ytrer bekymring for bomiljøet (støy,
vibrasjoner), verdiforringelse av eiendommer, tap av parkeringsplasser og trafikksikkerhet for skolebarn
og i forhold til Ruseløkka barnehage ligger i Huitfeldts gate 32, som følge av foreslått etablering av trikk i
Huitfeldts gate. Det ytres også bekymring for trafikksikkerheten for skolebarn til Ruseløkka skole.
Det påpekes også at flere av byggene har setningsskade og at grunnvannet nesten er forsvunnet etter
tidligere utbygginger; Festningstunnel og langs gamle Vestbanen. Huitfeldts gate 33 er på Byantikvarens
gule liste.
Huitfeldts gate er i dag stengt for gjennomkjøring ved Munkedamsveien.
Det finnes et p-hus i to etasjer under eiendom 209/480.
Det opplyses at broen på eiendommen 209/453 ikke er dimensjonert for trikk, og at det pga underliggende
formål ikke er mulig å forsterke broen. Boren er i dag stengt for biltrafikk og i privat eie.
Det gjøres oppmerksom på at P-huset under bl. a eiendommen 209/479 ikke er dimensjonert for en
trikketrasé over anlegget. Det ytres også bekymring for strukturstøy.
Statens vegvesen gjør oppmerksom på at prosjektet berører riksveinettet på flere punkter, samt gang- og
sykkelveien langs Munkedamsveien og planlagte hovedsykkelveinett mellom Vestbanen og Bjørvika.
Opplyser videre om deres pågående utredning for Ring 1, med økning av persontrafikkapasitet som
hovedformål. Ønsker at utredningen ser på om trikk kan redusere kapasiteten for buss der de har felles
strekninger.
Kommentarer til bemerkningene:
Statens vegvesen har igangsatt ett planarbeid for etablering av kollektivfelt i Munkedamsveien. Det vil i
den sammenheng være naturlig å samle trikk og buss i Munkedamsveien. Huitfeldts gate som alternativ er
da blitt mindre aktuelt, samtidig som det har store konsekvenser for dagens bomiljø, og tas derfor ut i det
videre plan- og utredningsarbeidet.
Forslagsstillers forslag til endringer i planprogrammet:
Alternativ 3c Huitfeldts gate / Cort Adelers gate tas ut av planprogrammet.
2. Skillebekk (inkl. Tinkern) / Skarpsno /Frogner generelt
Det er innkommet bemerkninger i forhold til foreslått trikk i Skarpsnoparken og i parkområdet Tinkern, da
dette er viktige rekreasjonsområder for bydelen. Tinkern er et høyt verdsatt friområde med historisk verdi
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for beboere og barnehager i området. Skarpsnoparken er det eneste fellesområdet for bebyggelsen mellom
Drammensveien og Bygdøy allé, og er populær og flittig brukt.
Det er også innkommet bemerkninger i forhold til ikke ønskelig med økt frekvens på trikk i
Drammensveien, samt at Munkedamsveien er skolevei, og en trikk her vil være farlig for kryssende barn.
Det påpekes at bygningen Drammensveien 91 (gnr212/bnr129) vil få ytterligere setningskader, og
bekymring i forhold til støy og vibrasjoner.
Det påpekes at T-bane er mer effektivt, og vil løse det store kollektivtransportproblemet som vil komme på
Filipstad. Savner en helhetlig planlegging og samordnet planlegging for Filipstad / Skillebekk/ Hjortnesområdet.
Beboere etterlyser tidspunkt for offentlige møter hvor de berørte kan få uttale seg.
Det påpekes samtidig at det er ett større passasjergrunnlag mellom Skarpsno – Skillebekk i dagens trasé,
enn over Skarpsnoparken og langs E18/jernbanesporene. Og at det ytres bekymring over at beboere på
strekningen Skarpsno-Skillebekk-Solli mister trikken, med økt biltrafikk som konsekvens.
Det påpekes at jernbanen har i en årrekke utgjort en barriere mellom bebyggelsen og stranda, beboere
mener det å etablere en ny trikketrasé er i strid med intensjonen i Fjordbyplanen om å fjerne tog og
baneelementer.
Jernbaneverket påpeker at alternativene 2a og 2b vil ha konsekvenser for jernbanen. Mener at
konsekvensvurderinger for Filipstadlinja og jernbaneanleggene på Filipstad må inngå i vurderingene under
temaet ”trafikale konsekvenser”. Ber om at avsnittet ”knutepunkt Filipstad” erstattet med avsnitt slik som
beskrevet i høringsuttalelsen fra Jernbaneverket datert 25. februar 2011.
Bydelsutvalget Frogner ønsker ikke skinnebundet løsning på mark, og mener at trafikkøkningen må
avvikles med tunnelbane.
Bydel St. Hanshaugen mener det er viktig å koordinere pågående planarbeidsprosesser i området slik at
planprosessene ikke stopper opp.
Bydel Ullern, bydelsadministrasjonen påpeker at det er viktig at mulige effekter av trikk til/fra Fornebu
blir omtalt. Programmet bør omtale mulige konsekvenser av alternative løsninger for kollektivtrafikk fra/til
Fornebu. Kan ikke se at Fjordtrikken gir noen vesentlig bidrag til avvikling av kollektivtrafikken så det
monner. Bydelen mener det er viktigere å prioritere et kollektivtilbud mellom Lysaker og Fornebu.
Statens vegvesen mener at traséen langs sporområdet vil komme i konflikt med behovet for utvidelse av
E18 på strekningen. Konsekvensene for videreutvikling av E18, men mulig utfylling i Frognerkilen må
belyses. Statens vegvesen ønsker å bli tatt med på råd i den videre planprosessen.
Kommentarer til bemerkningene:
Alternativet over Skarpsnoparken, langs sporområdet og alternativet over Tinkern tas med i det videre
plan- og utredningsalternativet. Det skal legges vekt på å redusere skadevirkningen på parkene
Skarpsnoparken og Tinkern, samt vise hvordan disse parkene kan reetableres med trikk ført gjennom
parkene.
Fjordtrikkutredningen vil sees i sammenheng med utredning av kollektivtilbud til Fornebu.
Det vil utredes konsekvenser for støy og vibrasjoner for planområdet vist i varslingsskissa.
Det vil utredes konsekvenser for barn og unge og trafikksikkerhet for hele planområdet.
Det vil gjøres beregninger og vurderinger knyttet til de forskjellige løsninger i forhold til
passasjergrunnlag.
Endringer i planprogrammet:
Konsekvensvurderinger for Filipstadlinja og jernbaneanleggene på Filipstad legges inn under temaet
”trafikale konsekvenser”.
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Avsnittet ”knutepunkt Filipstad” erstattet med avsnitt slik som beskrevet i høringsuttalelsen fra
Jernbaneverket datert 25. februar 2011.
Tidspunkt for offentlig møte legges inn.
Det presiseres i planprogrammet at det skal utredes mulige konsekvenser for utvidelse av E18 som følge
av Fjordtrikktrasé langs sporområdet.
3. Filipstad / Hjortnes / Vestbanen
Det er innkommet bemerkninger i forhold til at trikketraséen som er vist i planprogrammet og
varslingsmaterialet er lagt over eiendommen Filipstadveien 15 (210/7), samt at en eventuell trikketrasé må
legges slik at ikke driften hos Joh. Johanneson Kaffe AS i Filipstadveien 11-13 forstyrrer deres drift og
adkomst.
Beboere uttaler at de ikke ser behov for Fjordtrikk vestover fra Filipstad, men dersom til tross for dette,
bør det vurderes om Fjordtrikken kan legges oppå E18 lang Frognerkilen, samt at trikketraséen legges til
Skøyen via E18 eller Karenlyst allé. Mener videre at E18 bør legges i tunnel/under lokk i nødvendig
område, samt at t-bane til Fornebu og Bygdøy vil være et tilbud med større kapasitet, og dekker et større
behov. Foreslår linje fra Fornebu til Filipstad, deretter til en ny Frogner, så videre til Homansbyen stasjon.
Kystverket gjør oppmerksom på at Fjordtrikktraséen ikke må være til hinder for en sikker trafikkavvikling
til/fra havneområdet, og ikke påvirke havnetrafikken negativt.
Oslo Havn KF mener reguleringsbredden for trikken bør reduseres til maksimalt 22 meter, og i praksis må
være vesentlig smalere. Mener trikken vil være en barriere for annen kryssende trafikk og at trasé over
Filipstad bør legges parallelt med E18. Det må velges en trasé som ikke vanskeliggjør havnevirksomheten,
reduserte arealer vil vær uakseptabelt. Forutsetter at dette punktet vektlegges i konsekvensutredningen.
Samferdselsetaten ønsker å få inn vurdering av trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper som eget tema,
samt at de mener det er viktig å synliggjøre konsekvensene for mulig gjennomføringstidspunkt avhengig
av valgt løsning i forhold til kryssing av Hjortnes om det blir lang eller kort kulvert gjennom Filipstad.
ROM Eiendom ønsker at fremtidig bilbruk på Filipstad i forhold til arbeidsplasser og bolig bør utredes
under ”Ikke prissatte konsekvenser” i pkt 5.3.2, samt pkt 5.4 trafikantnytta. Mener at utredningen bør
spesielt ta for seg Fjordtrikkens framkommelighet, frekvens og kapasitet i forhold til løsningene: Shared
space, egen trikketrasé og trikk + buss i kollektivfelt over Filipstad. Forutsetter sammen med NSB at det
ikke velges løsninger som hindrer deres adkomst til sporområdene, og er opptatt av at utformingen av
trikketraséen over Filipstad må tilpasses det planlagte miljøet, samt at reguleringsplanen for Filipstad bør
sette premissene.
Statsbygg forutsetter at utviklingen av det nye Fjordtrikktilbudet forholder seg til det eksisterende
gatenettets bredder og grensene til utbyggingsområdene slik de allerede er regulert i gjeldene
reguleringsplan for Vestbanen fra 2006. De kommenterer videre at alternativ 3a vil innebære et betydelig
inngrep i felt B på deres eiendom som følge av foreslått rundkjøring i krysset Munkedamsveien/Cort
Adelers gate. Dette må belyses i utredningen. Statsbygg vil motsette seg løsninger som reduserer
utbyggingspotensialet på Vestbanen. Alt 3b vil medføre utvidet gaterom, og reduserte
utbyggingsmulighetene på trekanttomta betydelig. Dette må belyses i utredningen. Statsbygg vil motsette
seg dette alternativet. Alt 3c antas som en hensiktsmessig og god løsning. Dersom løsningen innebærer
utvidet gatebredde mot trekanttomta må konsekvensene utredes i forhold til byggemulighetene på
Vestbanetomta. Statsbygg gjør oppmerksom på at forslag til planprogram mangler omtale av
Nasjonalmuseet som eget punkt under pkt 3.3.7. Ønsker eget møte med Ruter for avklaringer.
Kommentarer til bemerkningene:
Trikketraséen over Filipstadområdet må sees i sammenheng med pågående områdereguleringsplan for
Filipstad. Trikketraséen tilpasses gatenettet som reguleres i områdereguleringsplanen.
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Konsekvenser for tilgrensende planer vil utredes.
Ruter har avholdt avklaringsmøte med Statsbygg.
Revidering av planprogrammet:
Trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper legges inn som eget tema.
Fremtidig bilbruk på Filipstad i forhold til arbeidsplasser og bolig skal utredes under ”Ikke prissatte
konsekvenser” i pkt 5.3.2, samt pkt 5.4 trafikantnytte.
Planprogrammet presiserer at utredningen skal vurdere konsekvenser av Fjordtrikkens framkommelighet,
frekvens og kapasitet i forhold til løsningene: Shared space, egen trikketrasé og trikk + buss i kollektivfelt
over Filipstad.
Det tas inn omtale av Nasjonalmuseet som eget punkt under pkt 3.3.7.
4. Kvadraturen
Det er innkommet bemerkninger i forhold til forsvarsbyggs bygningsmasse. Det ytres bekymring for
følgeskader for bygningsmassen som ligger inn til foreslått alternativ (4c) i Myntgata. Det nyrehabiliterte
ridehuset nevnes spesielt, men også Myntgata 1-3 som følge av trikkens rystelser. Forsvarsbygg
forbeholder seg retten til å vurdere innsigelse.
Trærne som omkranser børsen er fredet.
Det finnes ett offentlig tilfluktsrom under Akershus festning, men innkjørsel fra Myntgata og med utgang
til Akershusstranda. Beredskapsetaten stiller krav om at utgangene ikke må stenges/sperres.
Oslo Militære samfunn protesterer mot trikk i Myntgata, bør heller prioritere bevaring av det unike
Kulturhistoriske området. Det gjøres også oppmerksom på de nyrenoverte hestestallene og ridehuset som
antagelig på rivers som følge av traséen. Fortrekker traséen langs Akershusstranda.
Kommentarer til bemerkningene:
Konsekvensene for støy og vibrasjoner utredes, og da særlig med tanke på bevaringsverdig bebyggelse
langs Myntgata.
Revidering av planprogrammet:
Ingen.
5. Vippetangen
Oslo Havn KF mener reguleringsbredden for trikken bør reduseres til maksimalt 22 meter, og i praksis må
være vesentlig smalere. Mener trikken vil være en barriere for annen kryssende trafikk, og at det må
avklares om kapasitetsproblemene i sentrum kan dekkes godt nok ved en linje i Myntgata. Påpeker at
fergeterminalen Revierhavna/Vippetangen i dag har trange forhold, og at Oslo Havn finner det
uakseptabelt at en trikketrasé legges slik at det reduserer terminalområdet ytterligere. Utvikling av
cruisevirksomheten vil trenge det tilgjengelige arealet. Mener at det må utredes nye plasseringer for
minnesmerkene.
Bydel St. Hanshaugen påpeker viktigheten av å sikre allmennheten adgang til sjøfronten på Vippetangen,
og at det legges til rette for havnepromenade og framføring av trikk rundt Vippetangneset.
Statens vegvesen mener at kryssystemet ved havnelageret er kapasitetskritisk, og at det må gjøres
detaljerte kapasitetsberegninger for alle kryss og ved rampesystemet til Operatunnelen.
Kommentarer til bemerkningene:
Trikketrasé og havnepromenade vil sees i sammenheng. Det vil utredes konsekvenser for alle tema nevnt i
planprogrammet.
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Revidering av planprogrammet:
Det legges inn en presiseres at de må gjøres detaljerte kapasitetsberegninger for alle kryss ved
Havnelagret, samt ved rampesystemet for Operatunnelen.
6. Jernbanetorget/Bjørvika
Det er innkommet bemerkninger i forhold til alternativ 5b som krysser over utbyggingsfelt A5a/b, samt
parkareal A40 som HAV eiendom eier. Dette er ikke ett umulig scenario, men HAV trenger avklaring i
løpet av 2011.
Beboere påpeker at hele Fjordbyen må sees under ett, og det bes om at Fjordtrikken sees i sammenheng
med utredning for trikk rundt Middelalderparken via Sørenga.
Tollregionen Oslo og Akershus uttaler at det viktig at Tollboden sikres god og trygg adkomst fra
Strandgata jfr Statens vegvesens oppdaterte plan for inn- og utkjøring. De antar at Lankaigata ikke får sin
opprinnelige tiltenkte bredde, og mener det er hensiktsmessig å planlegge trikkeholdplass før Tollboden
istedenfor foran.
Kommentarer til bemerkningene:
Konsekvenser for tilgrensende planer vil utredes.
Revidering av planprogrammet:
Ingen.
7. Generelt
Beredskapsetaten ønsker å ta del i detaljplanleggingen av plassering av trasé/kjøreledning i forhold til
vegbanen der det er bygårder/boligblokker.
Samferdselsetaten melder at fjordtrikkutredningen vil påvirke mange av etatens forvaltningsområder, og
de må derfor trekkes med i den videre prosessen.
Vann- og avløpsetaten ber om at det må sikres tilgang til drift og vedlikehold av ny/gammel teknisk
infrastruktur, og at det må være utarbeidet enn disposisjonsplan for veitverrsnittet for hele traséen.
Kommentarer til bemerkningene:
Konsekvenser for tilgrensende planer vil utredes. Alle berørte grunneiere, etater o.l blir varslet når forslag
til reguleringsplan foreligger.
Revidering av planprogrammet:
Ingen.
Viser for øvrig til tidligere oversendt liste over oppsummerte bemerkninger, hvor hver enkelt bemerkning
er oppsummert.
Plan- og bygningsetatens vurdering og kommentarer til bemerkningene og endringer av Ruters
reviderte forslag til planprogram
PBEs vurdering av høringsuttalelser
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De 56 høringsuttalelsene er varierende i karakter og omfang, og berører så vel overordnede
problemstillinger vedrørende samlede løsninger for kollektivtrafikken og byutvikling, som forhold til
enkelteiendommer og – bygninger. De fleste uttalelsene knytter seg til på forhånd kjente problemstillinger.
Plan- og bygningsetaten slutter seg til Ruters vurderinger av høringsuttalelsene, slik de fremgår av revidert
forslag til planprogram desember 2011.
Endringer av forslag til revidert planprogram
I det reviderte planprogramforslaget var det tatt hensyn til at:
• Ruters strategiske plan K2012 ble lagt frem 30.06.2011
• Revidert gatebruksplan for Oslo sentrum ble vedtatt i Bystyret 28.09.2011
Plan - og bygningsetaten bemerker:
I K2012 forutsettes Fornebu knyttet til T-bane mot Lysaker-Skøyen-Majorstuen og i samme plan vises
derfor heller ikke trikk langs fjorden mellom Lysaker og Skøyen. Fremtidig linjenett for trikk vest for
planområdet vil dermed bli identisk med eksisterende og trafikkgrunnlaget kun utvikle seg med
byutvikling langs eksisterende linje, evt med forlengelse til Bekkestua (men ikke få med trafikk fra
Fornebu og Lysaker).
Dette er presisert i foreliggende planprogram, og støtter opp om tilrådningen om at delparsellen
Rådhusplassen – Jernbanetorget skal prioriteres for gjennomføring.
Bystyret har ved behandling av revidert gatebruksplan vedtatt at traseen rundt Vippetangen skal legges til
grunn for videre planlegging. Etaten er enig med Ruter i at traseen gjennom Myntgata dermed kan utredes
som referansealternativ, men en slik utredning må også synliggjøre arealmessige konsekvenser, herunder
hvordan verneverdige bygninger berøres.
Etter at det reviderte planprogrammet ble fremsendt i desember 2011 er det fremkommet ytterligere to
forhold som må tas hensyn til:
• Forslag til områderegulering for Filipstad har vært til offentlig ettersyn
• Det arbeides med justeringer av gatebruk/arealbruk i søndre del av Skippergata/ved Revierhavna.
Plan- og bygningsetaten bemerker:
I forslag til områderegulering for Filipstad er begge trasealternativer for trikk mellom Skillebekk og
Munkedamsveien innenfor planområdet foreslått regulert til teknisk infrastruktur- veg/trase for sporveg,
med krav om detaljregulering. Krv til detaljregulering av trikketraseen vil følge av vedtatt Filipstadplan. I
tillegg mener etaten at bortfall av trikk mot Lysaker og Fornebu kan aktualisere Hjortnes som
endeholdeplass for fjordtrikken mot vest, og har tatt inn krav til å synliggjøre konsekvenser av en slik
mulighet i form av konsekvensutredning og behov for endringer i områdereguleringen
(trikkesløyfe/buttspor).
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Det må godtgjøres at trasealternativet rundt Vippetangen kan tilpasses det arealplanarbeidet som pågår
(juni 2012) i Skippergata/Revierhavna, enten ved at traseen reguleres inn gjennom dette planarbeidet, eller
ved senere omregulering.
Trasealternativet må også tilpasses raguleringsplanarbeide for Vippetangen, som antas startet opp primo
2014.
Det må også synliggjøres mulighet for direkte kopling til fjordtrikkens videreføring mot øst i Dronning
Eufemias gate. Det er lagt inn krav til dette i planprogrammet.
Fastsettelse av program for planarbeidet
Plan- og bygningsetaten fastsetter følgende program for planarbeidet:

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byutvikling
Stab

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 14.09.2012 av:
Lars Christian Bettum - Enhetsleder
Netten Østberg - Avdelingsdirektør

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Fjordtrikk
Fastsettelse av program for planarbeidet
Oslo Bystyre vedtok Fjordbyplanen i februar 2008. I vedtaket ba bystyret om at det sikres en
fjordtrikkelinje øst- vest. Tiltakets karakter og omfang tilsier at det gjennomføres en
konsekvensutredning i henhold til Plan- og bygningsloven, og Ruter har utarbeidet et forslag til
planprogram for tiltaket. Forslaget til planprogram har vært ute til høring i januar- februar 2011.
Etter vurdering av høringsuttalelser og behov for endringer, fastlegger Plan- og bygningsetaten
planprogram for Fjordtrikken i dette dokumentet.
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Planprogram Fjordtrikk

Forord
Dette planprogrammet er fastsatt av Plan- og bygningsetaten i Oslo på delegert myndighet
etter foreleggelse for Byrådsavdeling for Byutvikling.
Planprogrammet bygger på forslag til planprogram for fjordtrikken, utarbeidet av Ruter med
bistand av Sweco Norge AS, opprinnelig januar 2011 (revisjon 06). Programmet ble utlagt til
offentlig ettersyn i tiden 14. januar til 7. mars 2011. Det er deretter revidert fra Ruter og
fremlagt på ny desember 2011 (revisjon 07) til fastsettelse.
De tre første kapitlene inneholder sammendrag, bakgrunn og behandling av Ruters forslag til
planprogram etter utleggelse til offentlig ettersyn. Krav til videre utredninger og planarbeide
fremgår av kapitel 4. Av hensyn til referanse til tidligere forslag og høringsuttalelser er
hovedtrekkene i Ruters forslag beholdt i dette fastsatte planprogrammet.
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Sammendrag
Bakgrunn
Dette er et planprogram for Fjordtrikken, en mulig ny trikkelinje på strekningen Skøyen –
Jernbanetorget via Aker brygge / Rådhusplassen.
Oslo bystyre vedtok i februar 2008 Fjordbyplanen, hvor bystyret ber om at byrådet sikrer
gjennomføring av en fjordtrikklinje øst-vest langs Fjordbyen.
Etter bystyrets behandling har Ruter gjennomført forprosjekt for fjordtrikken, og på grunnlag
av det, og i samarbeide med en rekke instanser utarbeidet forslag til planprogram. Dette
bleutlagt til offentlig ettersyn vinteren 2011, og revidert forslag fremsendt til fastsettelse i
desember 2011.
Ruters strategiske kollektivtrafikkplan K2012 er fremlagt 30.06.2011, altså etter at forslag til
planprogram for fjordtrikken lå ute til offentlig ettersyn. I K2012 er trikkens bystrukturerende
rolle vektlagt i tillegg til den trafikale funksjonen. En bærekraftig rolle for trikken innebærer
at den utvikles som moderne bybane, og at den er gjennomgående for en lengre reisestrekning
enn i dag. Linjer som har eller vil få et solid trafikkgrunnlag skal prioriteres. I K2012 er
strekningen Rådhusplassen – Jernbanetorget prioritert som kortsiktig tiltak. K2012 anbefaler
T-bane til Fornebu, noe som innebærer at fjordtrikkmarkedet ikke blir forlenget til Lysaker og
Fornebu og at Fornebu ikke dekkes med trikk/bybane. K2012 viser derfor heller ikke trikk
langs fjorden vest for Skøyen.

Ruters strategiske kollektivtrafikkplan, K2012: Strategisk linjekart
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Kapasiteten øst- vest gjennom sentrum nærmer seg en kritisk grense. Fjordtrikken gir ny
kapasitet gjennom sentrum, og kan bidra til utviklingen av et effektivt og robust linjenett.
Innenfor Fjordtrikkens influensområde (inntil 500 meter fra holdeplass) vil det etter planene
bo ca.16.400 personer og være ca. 76.200 arbeidsplasser i tillegg til en serie av
publikumsattraksjoner. Dette gir et godt marked for kollektivtrafikken.
Planprosess
Etablering av Fjordtrikk er et tiltak som skal konsekvensutredes. Som et første steg i
planarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven skal det utarbeides og fastsettes et
planprogram. Planprogrammet beskriver hva som skal utredes i den påfølgende
konsekvensutredning og reguleringsplanprosess, hvordan utredningene skal gjennomføres,
hvilken medvirkningsprosess som bør gjennomføres og hvilken fremdrift som forventes. Oslo
kommune ved Plan- og bygningsetaten har ansvaret for å fastsette planprogrammet etter at det
har vært forelagt Byrådsvdeling for Byutvikling.
Planprogrammet er inndelt i fem parseller. Parsellene kan realiseres som en samlet strategi
eller også som en etappevis utbygging. Parsellene er:
1.
2.
3.
4.
5.

Skøyen – Skarpsno
Skarpsno – Filipstad
Filipstad – Rådhusplassen
Rådhusplassen – Revierhavna
Revierhavna – Jernbanetorget

Disse er igjen underinndelt i alternativer, der
hovedalternativ er vist med heltrukken linje på
kartskissen, mens alternativer som skal
vurderes/utredes er vist stiplet. Alle
delstrekninger er identifisert med
parsellnummer (1, 2, 3, etc) og liten bokstav
(a,b,c etc).
Plan- og bygningsetaten stiller i
planprogrammet (kap. 4) krav til strekninger
der det må utarbeides reguleringsplan, og
fastslår at dette ikke er nødvendig for
strekninger der eksisterende spor inngår i
planen. Etaten har derfor satt inn punkter
merket med store bokstaver (A,B,C etc) for
lettere å kunne identifisere streksninger med
ulike krav til regulering.

Kart som viser hovedalternativ
med varianter på
strekningen
Skøyen – Jernbanetorget.
(Hovedalternativ med heltrukken
strek)
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Ruters forslag til planprogram
Forslag til planprogrammet lå ute på offentlig ettersyn i perioden 14.01.2011 – 25.02.2011,
med forlenget frist til 7. mars 2012.
Det kom inn 56 uttalelser til offentlig ettersyn. Disse er kommentert av forslagsstiller som har
foreslått endringer i forslag til revidert planprogram. Forslagsstillers oppsummering og
kommentarer er oppsummert i kapitel 3, men vist i sin helhet i trykt vedlegg 1. Plan- og
bygningsetaten har vurdert høringsuttalelsene og behov for ytterligere justeringer og
endringer.
I høringsuttalelsene gir flere instanser uttrykk for at de ønsker å medvirke i videre
planarbeide. Det er flere reaksjoner på forslag om å legge trikketrase gjennom Tinkern (2a)
eller Skarpsnoparken (2b), videre pekt på konflikter med skolevei, setningsskader og
støy/vibrasjoner i Skillebekkområdet, samt potensiell konflikt mellom trase langs
jernbanesporene i forhold til utvidelse av E-18 (2b).
På Filipstad er påpekt konflikter mellom virksomheter/eiendommer og påpekt forhold til
trafikksikkerhet og barrierevirkninger. I Munkedamsveien vil det bli en utfordring å innpasse
trikk med annen trafikk. I Huitfeldts gt (3c) er man bekymret for bomiljø, parkering og
bygingsskader.
Rundt Vippetangen (4a) er det påpekt plassproblemer og kapasitetsutfordringer i
kryssystemet ved Havnelageret. I Myntgata (4c) er det særlig påpekt konflikter med
verneverdig bebyggelse.
Ruter har kommentert uttalelsene, og foreslått endringer i revidert forslag til planprogram.
Plan- og bygningsetaten sier seg enig med Ruter, men påpeker behov for å forsterke at
fjordtrikken vest for Skøyen (mot Lysaker – Fornebu) forutsettes å falle bort i Ruters
strategiske plan K2012, og at den vestlige delen derfor vil få et annet (mindre)
trafikkgrunnlag. Videre har forslag til områderegulering for Filipstad ligget ute til offentlig
ettersyn, samt at det er igangsatt arbeide med rvurdering av arealbruk i området Skippergata
sør/Revierhavna. Disse forholdene har medført endrede krav til utredninger/planarbeide, jfr
kapitel 4.
Fastsatt planprogram
Traseen vil bli utredet som to enkeltstående delparseller:
- Skøyen – Rådhusplassen
- Rådhusplassen – Jernbanetorget
Det varsles utredning i en 30 m bred sone langs traseen.
Av linjekart for buss og trikk for Oslo fremgår at området har strekningsvis kollektivdekning
av buss og/eller trikk. Programmet skal bl.a. redegjøre for samvirke med/endring av
eksisterende linjer.
Programmet viser også til overordnede rammer og føringer: Nasjonale miljømål, rikspolitiske
retningslinjer, kommuneplan 2008, Fjordbyplanen, Revidert prinsippplan for gatebruken i
Oslo sentrum og Ny giv i Kvadraturen m handlingsplan. Det er også vist til pågående
planarbeide.
Planprogrammet skal bestemme hva som skal utredes i konsekvensutredningen, og sette krav
til gjennomføring av planer etter plan- og bygningsloven.
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Der traseen går i eksisterende skinnegang vil det ikke bli stilt krav om ny reguleringsplan.
Dette innebærer at det før utbygging innenfor planområdet skal utarbeides
detaljreguleringsplan for strekningene:
-

B-C Skarpsno – Hjortnes

-

C-D Hjortnes – Kryss Munkedamsveien – Cort adelers gt. Krav til
detaljregulering på Filipstad følger av (fremtidig) vedtatt områderegulering for
Filipstad.. Hensyn til evt (midlertidig) endeholdeplass på Hjortnes skal
synliggjøres, evt tilleggsreguleres.

-

E-F Rådusplassen øst – Jernbanetorget. Denne skal ha alternativ 4a som
hovedalternativ og alt 4c som referansealternativ, og skal også ta med tilknytning til
trikk i Dronning Eufemias gt (videreføring av fjordtrikken mot øst).

Reguleringsplaner kan utarbeides og fremmes enkeltvis. Det utarbeides
konsekvensutredninger i henhold til beskrevne omfang og metoder. Konsekvensutredninger
fremmes senest samtidig med første forslag til reguleringsplan.
Programmet har detaljerte krav til utredning av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.
Utredningstemaer er for ikke-prissatte temaer er: Byutvikling, landskapsbilde/bybilde,
nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, naturressurser, kulturminner og kulturmiljø og trafikkale
konsekvenser. Det skal utredes prissatte konsekvenser av investeringskostnader,
fdriftskostnader og – inntekter og trafikkantnytte, som sammenholdes med 0-alternativet
(inegn tiltak gjennomføres).
Det skal også gjennomføres ririko og sårbarhetsanalyse og utarbeides en plan for ytre miljø.
Prosess, medvirkning og fremdrift
Ruter er tiltakshaver og ansvarlig for prosessen etter fastlagt planprogram frem til behandling
av konsekvensutredning/reguleringsplan. Det skal sørges for god medvirkning, bl.a. med at
det avholdes minst et offentlig møte, samt møter med berørte bydeler.
Planprogrammet antas fastsatt før sommeren 2012. Arbeidet med teknisk forprosjekt og
utarbeidelse av konsekvensutredninger og reguleringsplanforslag vil starte høsten 2012.
Fremdrift vil være avhengig av hensiktsmessig samordning med andre planprosesser i de
aktuelle områdene.
For Vippetangen vil det høsten 2012 bli utlyst parallelloppdrag som grunnlag for
rguleringsplanlegging som antas startet opp primo 2014. Regulering av trikketrase må inngå i
dette arbeidet.
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Bakgrunn
Rammer og mål

Rammer, kostnader
I vedtak til Fjordbyplanen fra februar 2008, ba bystyret byrådet om å sikre gjennomføring av
en fjordtrikklinje øst - vest langs Fjordbyen. Ruter har på bakgrunn av dette og i nært
samarbeid med sentrale statlige og kommunale aktører, gjennomført et forprosjekt for å
belyse mulige trasealternativer samt konsekvenser ved en eventuell gjennomføring av en slik
trikkelinje.
Forprosjektet har foregått i to faser hvor fase 1 ga en beskrivelse av mulige traséalternativer,
samt grovsiling av disse. I fase 2 er anbefalt hovedalternativ med varianter
konsekvensvurdert.
Alternativene for hele strekningen er kostnadsberegnet til mellom 490-720 millioner kroner
(2009 nivå – prosjektkostnader). Traseen isolert mellom Rådhusplassen og Jernbanetorget har
et kostnadsestimat på mellom 218 og 172 mill (Oppført med 250 mill i Ruters plan K2012)
Ruters styre vedtok i februar 2010 at arbeidet med regulering/ konsekvensutredning av trasé
for Fjordtikken skal startes opp basert på anbefalinger fra forprosjektet.
Delparsellen Rådhusplassen – Jernbanetorget bør prioriteres for gjennomføring

Målsetning for planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å regulere en mulig ny trikketrasè for Fjordtrikken mellom
Skøyen og Jernbanetorget.
Hovedkriterier for måloppnåelse:
• Kapasitetsøkning øst - vest
• Kollektivandel av motorisert transport for Fjordbyen skal utgjøre 60-70 % i
rush
• Økt attraktivitet for Fjordbyen / Kvadraturen
Økt kapasitet øst-vest er en forutsetning for en videre utvidelse av trikkenettet
• Kapasiteten øst- vest gjennom sentrum nærmer seg en kritisk grense.
• En dobling av kollektivtrafikken mot 2030 krever uansett nye grep.
• Fjordtrikken er i praksis en kapasitetsmessig nødvendighet mellom Rådhusplassen og
Oslo S og kan bidra til utviklingen av et effektivt og robust linjenett.
Kollektivandel for Fjordbyen skal utgjøre 60-70 % i rush
• Etablering av Fjordtrikktrasé vil være en viktig bidragsyter til å nå Fjordbyplanens mål
om en kollektivandel av motoriserte reiser i Fjordbyen på 60-70 % i rush.
• Som følge av byutvikling og befolkningsvekst ligger det et stort potensial i å utnytte
trikkens fortrinn som kapasitetssterk kollektivtransportmiddel i de sentrale deler av
byen.
Økt attraktivitet for Fjordbyen / Kvadraturen
• Fjordtrikken vil kunne være med på å promotere Fjordbyen og Oslo som miljøby.
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• Trikk fungerer godt ifht bymiljø, og er enklere å tilpasse i arealer med blandet bruk
mellom fotgjengere og kollektivtrafikk, slik som Rådhusplassen er et eksempel på i
dag.
Viktige delmål for arbeidet er:
• bedre kapasitet for kollektivtrafikken i østre del av sentrum
• ta høyde for forventet trafikkvekst
• bidra til at veksten i kollektivtrafikken gjennom sentrum går på skinner
• redusere driftskostnadene samlet ved å utnytte trikkens store kapasitet
Planprosess

Hva er et planprogram
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger er en ny trikketrasé fra Skøyen til
Jernbanetorget et tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn, og dette
utløser krav til planprogram og påfølgende konsekvensutredning. Planprogrammet for
Fjordtrikken beskriver hva som skal utredes i konsekvensutredningen.
Planprogrammet forteller om formålet med planleggingen, hva planen skal handle om,
hvordan planprosessen skal gjennomføres, samt opplegg for medvirkning og
utredningsbehov. Planprogrammet beskriver også hvilke alternativer som skal utredes, og
hvilke metoder som skal benyttes i utredningen. Planprogrammet vil vise hvilke tema som
skal utredes og hvordan ulike interesser kan delta i planleggingen.
I Oslo kommune er myndigheten for fastsetting av planprogram delegert til Plan- og
bygningsetaten.

Planprosess
Forslag til planprogram skal sendes på offentlig ettersyn i minimum 6 uker for at alle som kan
ha interesser i forhold til dette skal ha mulighet til å uttale seg før planprogrammet fastsettes
og konsekvensutredningen igangsettes. Forslag til planprogram for fjordtrikken lå ute til
offentlig ettersyn fra 14. januar 2011 til 25. februar 2011, med fristforlengelse til 7. mars
2011.
Det innkom 56 høringsuttalelser. Disse er vurdert av forslagsstiller og av Plan- og bygningsetaten. Etaten har gjort rede for justeringer/endringer i forslaget som legges til grunn for
fastsatt planprogram.
Det skal på grunnlag av fastsatt planprogram utarbeides en fullstendig konsekvensutredning
for hver av de 2 delparsellene. Konsekvensutredningene utarbeides parallelt med
reguleringsplanarbeidene, som begge legges ut til offentlig ettersyn. Konsekvensutredning må
senest behandles parallelt med første reguleringsplan som fremmes til behandling.
Vedtatt reguleringsplan vil gi en juridisk bindende arealbruk, og skal fastlegge en trasé for
trikkesporet, plassering av holdeplasser og annet. Planen behandles av Oslo bystyre.
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Inndeling i fem delstrekninger
Ruter har inndelt hele planområdet i to hovedparseller og fem delstrekninger. Plan- og
bygningsetaten har valgt å beholde denne strukturen, særlig på bakgrunn av den prosess som
allerede er gjennomført med offentlig ettersyn, der uttalelser viser til delstrekninger med
betegnelser. Ruters reviderte forslag til planprogram har også beholdt denne strukturen, jfr
kapitel 4. Imidlertid er det to hensyn som tilsier at det kan stilles krav til delstrekninger med
en annen avgrensning:
1. Å skille de strekningene der eksisterende trase inngår i fjordtrikken fra de
strekningene som krever nyanlegg
2. Å velge en avgrensning som gir et naturlig endepunkt for strekning som ender blindt
på Hjortnes (midlertidig eller permanent).
For nyanleggene vil det bli stilt krav om utarbeidelse av reguleringsplan, mens dette ikke vil
bli krevet for eksisterende delstrekninger. I den grad trikketraseen kan realiseres med
hjemmel i områderegulering for Filipstad når denne blir vedtatt, vil det for aktuelle
strekning(er) ikke bli stilt krav om ny regulering.
Derimot stilles det krav til konsekvensutredning for større eller mindre deler av hele traseen,
avhengig av hvilke konsekvenser som ønskes belyst, jfr kapitel 4.

Forslagsstillers forslag til planprogram
Offentlig ettersyn
Ruters forslag til Planprogram datert ”januar 2011 – rev 06” lå ute til offentlig ettersyn i
perioden 14. januar til 25. februar, utvidet til 7. mars.
For fullstendig liste over høringsinstanser, se trykt vedlegg 1
Det kom inn 56 høringsuttalelser:
- Bydeler:
4
- Kommunale etater og foretak: 7
- Statlige etater og foretak:
9
- Velforeninger, borettslag o.l. 21
- Privatpersoner
5
- Private foretak
10
Forslagsstillers kommentarer og endringsforslag
For fullstendig tekst i forslagsstillers kommentarer og forslag til endring, se trykt vedlegg 1.
Hele planområdet
Beredskapsetaten og Samferdselsetaten ønsker å delta i videre planarbeide ut fra sine
forvaltningsinteresser, mens vann- og avløpsetaten vil sikre tilgang tildrift og vedlikehold av
infrastruktur og at det blir utarbeidet en disposisjonsplan for veitverrsnittet for hele traseen.
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Forslagsstillers forslag til endring av planprogrammet:
Ingen.
Strekning 1 Skøyen – Skarpsno
Ingen kommentarer eller endringsforslag.
Strekning 2, Skarpsno – Hjortnes
Skillebekk (inkl Tinkern/Skarpsno/Frogner generelt/
Flere uttalelser går i mot trikketrase gjennom henholdsvis Tinkern og Skarpsnoparken, som er
viktige rekreasjonsområder. Det er uttrykt bekymring for endringer i rutestruktur og frekvens,
og påpekes behov for samlet planlegging av kollektivtransport i området, herunder at T-bane
vurderes. Konflikter med skolevei, setningsskader, støy og vibrasjoner er også påpekt.
Konsekvensene for jernbaneanleggene må utredes. Traseen langs sporområdet vil komme i
konflikt med utvidelse av E-18.
Forslagsstiller ønsker begge trasevarianter tatt med i det videre utredningsarbeidet, og vil
legge vekt på å minimalisere ulemper for parkområdene, støy og vibrasjoner, trafikksikkerhet
og passasjergrunnlag.
Forslagsstillers forslag til endring av planprogrammet:
Konsekvensvurderinger for Filipstadlinja og jernbaneanleggene på Filipstad legges inn under
temaet ”trafikale konsekvenser”.
Avsnittet ”knutepunkt Filipstad” erstattet med avsnitt slik som beskrevet i høringsuttalelsen
fra Jernbaneverket datert 25. februar 2011.
Tidspunkt for offentlig møte legges inn.
Det presiseres i planprogrammet at det skal utredes mulige konsekvenser for utvidelse av E18
som følge av Fjordtrikktrasé langs sporområdet.
Strekning 3, Hjortnes – Kryss Munkedamsveien x Cort Adlers gate
Filipstad/Hjortnes/Vestbanen
Det er påpekt konflikter mellom trase og eiendommer og virksomheter på Filipstad. Det
uttrykkes tvil om passasjergrunnlaget vest for Filipstad, men dersom det skal gjennomføres
bør andre traseer velges. Kystverket vil unngå konflikter med havnetrafikken. Oslo Havn KF
ønsker også å unngå barrierevirkninger. Samferdselsetaten (Nå Bymiljøetaten) ønsker
trafikksikkerhet for alle trafikkantgrupper som eget tema, og ønsker vurdert konskvensene i
forhold til lang eller kort kulvert for E-18 gjennom Filipstad. ROM eiendom vil ha utredet
fremtidig bilbruk i forhold til boliger og arbeidsplasser. Statsbygg mener at trikken må
forholde seg til regulerte gatebredder og påpeker konflikter i forhold til egen eiendom, og
ønsker særlig omtale av forhold til Nasjonalmuseet.
Forslagsstiller påpeker i kommentarene at traseen må sees i sammenheng med
områderegulering for Filipstad. Konsekvenser for tilgrensende planer vil bli utredet.
Forslagsstillers forslag til endring av planprogrammet:
Trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper legges inn som eget tema.
Fremtidig bilbruk på Filipstad i forhold til arbeidsplasser og bolig skal utredes under ”Ikke
prissatte konsekvenser” i pkt 5.3.2, samt pkt 5.4 trafikantnytte.
Planprogrammet presiserer at utredningen skal vurdere konsekvenser av Fjordtrikkens
framkommelighet, frekvens og kapasitet i forhold til løsningene: Shared space, egen
trikketrasé og trikk + buss i kollektivfelt over Filipstad.
Det tas inn omtale av Nasjonalmuseet som eget punkt under pkt 3.3.7.
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Huitfeldts gt/Munkedamsveien
Beboere og grunneiere er bekymret for bomiljø, verdiforringelse av eiendommer, tap av
parkeringsplasser, trafikksikkerhet for skole- og barnehagebarn. De påpeker at tidligere
utbygging i området har medført bygningsskader. Statens Vegvesen påpeker konsekvenser for
ring 1, herunder gang- sykkelvei.
Forslagsstiller kommenterer mulighetene for å samle buss og trikk i Munkedamsveien, og
uttrykker forståelse for problemene knyttet til trikk i Huitfeldts gt.
Forslagsstillers forslag til endring av planprogrammet:
Alternativ 3c (i det foreslåtte planprogrammet) Huitfeldts gt/Cort Adelers gt tas ut av
planprogrammet.
Strekning 4, Kryss Munkedamsveien x Cort Adlers gate – Rådhusplassen øst
Ingen kommentarer eller endringsforslag.
Strekning 5, Rådhusplassen øst - Jernbanetorget
Alt Vippetangen:
Oslo Havn påpeker plassproblemene knyttet til trikk i trange kaiområder rundt Akershusneset.
Bydel StHanshaugen ønsker trikken her av hensyn til allmenhetens adgang til sjøfronten.
Statens Vegvesen peker på kapasitetskritiske forhold i kryssystemet ved Havnelageret.
Forslagsstiller kommenterer at trikketrase og havnepromenade skal sees i sammenheng.
Forslagsstillers forslag til endring av planprogrammet:
Det legges inn en presisering om at det må gjøres detaljerte kapasitetsberegninger for alle
kryss ved Havnelagret, samt ved rampesystemet for Operatunnelen.
Alt Myntgata:
Det er bekymring i forhold til rystelser og andre forhold knyttet til verneverdig bebyggelse,
og konflikt med ridehuset. Forsvarsbygg forbeholder seg retten til å vurdere innsigelse.
Trærne rundt børsen er fredet. Atkomst til offentlige tilfluktsrom må ikke sperres.
Forslagsstiller kommenterer at konsekvensene for støy og vibrasjoner utredes.
Forslagsstillers forslag til endring av planprogrammet:
Ingen.
Jernbanetorget/Bjørvika:
Det er konflikter mellom traseer og utbyggings- og parkområder ved Jernbanetorget. Det
påpekes at hele Fjordbyen må sees under ett, og at dette planområdet sees i sammenheng med
utredning av trikk rundt Middelalderparken via Sørenga. Tollregionen påpeker at Tollboden
må sikres god og trygg adkomst.
Forslagsstiller kommenterer at konsekvenser for tilgrensende planer vil utredes.
Forslagsstillers forslag til endring av planprogrammet:
Ingen
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PBEs vurdering av høringsuttalelser
De 56 høringsuttalelsene er varierende i karakter og omfang, og berører så vel overordnede
problemstillinger vedrørende samlede løsninger for kollektivtrafikken og byutvikling, som
forhold til enkelteiendommer og – bygninger. De fleste uttalelsene knytter seg til på forhånd
kjente problemstillinger.
Plan- og bygningsetaten slutter seg til Ruters vurderinger av høringsuttalelsene, slik de
fremgår av revidert forslag til planprogram desember 2011.
Endringer av forslag til revidert planprogram
I det reviderte planprogramforslaget var det tatt hensyn til at:
• Ruters strategiske plan K2012 ble lagt frem 30.06.2011
• Revidert gatebruksplan for Oslo sentrum ble vedtatt i Bystyret 28.09.2011
Plan - og bygningsetaten bemerker:
I K2012 forutsettes Fornebu knyttet til T-bane mot Lysaker-Skøyen-Majorstuen og i samme
plan vises derfor heller ikke trikk langs fjorden mellom Lysaker og Skøyen. Fremtidig
linjenett for trikk vest for planområdet vil dermed bli identisk med eksisterende og
trafikkgrunnlaget kun utvikle seg med byutvikling langs eksisterende linje, evt med
forlengelse til Bekkestua (men ikke få med trafikk fra Fornebu og Lysaker).
Dette er presisert i foreliggende planprogram, og støtter opp om tilrådningen om at
delparsellen Rådhusplassen – Jernbanetorget skal prioriteres for gjennomføring.
Bystyret har ved behandling av revidert gatebruksplan vedtatt at traseen rundt Vippetangen
skal legges til grunn for videre planlegging. Etaten er enig med Ruter i at traseen gjennom
Myntgata dermed kan utredes som referansealternativ, men en slik utredning må også
synliggjøre arealmessige konsekvenser, herunder hvordan verneverdige bygninger berøres.
Etter at det reviderte planprogrammet ble fremsendt i desember 2011 er det fremkommet
ytterligere to forhold som må tas hensyn til:
• Forslag til områderegulering for Filipstad har vært til offentlig ettersyn
• Det arbeides med justeringer av gatebruk/arealbruk i søndre del av Skippergata/ved
Revierhavna.
Plan- og bygningsetaten bemerker:
I forslag til områderegulering for Filipstad er begge trasealternativer for trikk mellom
Skillebekk og Munkedamsveien innenfor planområdet foreslått regulert til teknisk
infrastruktur- veg/trase for sporveg, med krav om detaljregulering. Krv til detaljregulering av
trikketraseen vil følge av vedtatt Filipstadplan. I tillegg mener etaten at bortfall av trikk mot
Lysaker og Fornebu kan aktualisere Hjortnes som endeholdeplass for fjordtrikken mot vest,
og har tatt inn krav til å synliggjøre konsekvenser av en slik mulighet i form av
konsekvensutredning og behov for endringer i områdereguleringen (trikkesløyfe/buttspor).
Det må godtgjøres at trasealternativet rundt Vippetangen kan tilpasses det arealplanarbeidet
som pågår (juni 2012) i Skippergata/Revierhavna, enten ved at traseen reguleres inn gjennom
dette planarbeidet, eller ved senere omregulering.
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Trasealternativet må også tilpasses raguleringsplanarbeide for Vippetangen, som antas startet
opp primo 2014.
Det må også synliggjøres mulighet for direkte kopling til fjordtrikkens videreføring mot øst i
Dronning Eufemias gate. Det er lagt inn krav til dette i planprogrammet.
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Planprogram
I dette kapitlet fastlegger Plan- og bygningsetaten hvilke utredninger som skal gjennomføres
og hva slags arealplaner som skal utarbeides, og hvordan planer og konsekvensutredninger
skal behandles i sammenheng.
Planprogrammet er strukturert med utgangspunkt i Ruters reviderte forslag til planprogram.
Planområdet. – dagens situasjon

Avgrensing av planområdet
Den foreslåtte trikketraséen vil bli utredet som to enkeltstående delparseller:
•
•

Skøyen – Rådhusplassen
Rådhusplassen – Jernbanetorget

På strekningen Thune – Skarpsno/Skillebekk vil Fjordtrikken gå i eksisterende trasé.
På resten av strekningen bygges nye trikkespor.
Fjordtrikken skal kobles til øvrig trikkenett ved Jernbanetorget.
I varsling av planprogrammet avsettes en 30 meter bred sone for hver av alternativene.
De fleste steder vil det sannsynligvis ikke være behov for å reservere så stor bredde. Mer
detaljer avgrensing av bredde vil bli avklart nærmere i den videre planprosessen. Dersom
planen på enkelte steder likevel vil gå utenfor det varslede arealet, vil det bli varslet særskilt
om dette.
Det vil i tillegg være behov for arealer til midlertidige riggområder. Hvilke vil bli avklart i
den videre reguleringsplanprosessen, og blir varslet særskilt når det er avklart hvor de kan
ligge.

Dagens kollektivbetjening av området
Strekningen: Skøyen - Rådhusplassen
Trikkelinje 12 (Frogner stadion – Kjelsås) trafikkerer området på strekningen mellom
Vikatorget og Rådhusplassen.
Trikkelinje 13 (Lilleaker – Grefsen stasjon) trafikkerer området på strekningen mellom
Skøyen og Skarpsno/Skillebekk
Busslinje 20 (Skøyen – Galgeberg) og 31 (Snarøya – Tonsenhagen/Grorud)
trafikkerer området på strekningen mellom Skøyen og kryss Bygdøy allé x Drammensveien,
og fortsetter i Bygdøy allé.
Busslinje 31E (Fornebu – Tonsenhagen) og 32 (Voksen skog – Kværner) trafikkerer området
på strekningen mellom Skøyen og Aker Brygge, og fortsetter videre i Munkedamsveien mot
Nationaltheatret.
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33 (Filipstad - Ellingsrudåsen) trafikkerer området på strekningen mellom Filipstad og Aker
Brygge og fortsetter videre i Munkedamsveien mot Nationaltheatret.
Ellers trafikkerer følgende busslinjer i utkanten av planområdet:
30 (Bygdøy - Nydalen)
31 (Snarøya – Tonsenhagen/Grorud)
70 (Vika/vestbanen – Skullerud)
74 (Vika/vestbanen – Mortensrud)
80E (Vika/vestbanen – Åsbråten)
81 (Vika/vestbanen – Greverud)
82E (Vika/vestbanen – Tårnåsen)
83 (Vika/vestbanen – Tårnåsen)
84E (Vika/vestbanen - Sofiemyr)
I tillegg trafikkeres området av regionbusser
Strekningen: Rådhusplassen – Jernbanetorget
12 (Majorstuen – Kjelsås) trafikkerer området over Rådhusplassen og fortsetter via
Christiania torv til Dronningens gate.
Trikkelinjene 13 (Lilleaker – Grefsen stasjon) og 19 (Majorstuen – Ljabru) trafikkerer
gjennom kvadraturen, og gir ett aktuelt tilbud i utkanten av planområdet.
Busslinje 60 (Vippetangen – Tonsenhagen) er eneste kollektivtilbud til Vippetangen.
Ellers trafikkerer følgende busslinjer gjennom Kvadraturen i utkanten av planområdet:
30 (Bygdøy - Nydalen)
31 (Snarøya – Tonsenhagen/Grorud)
31E (Fornebu – Tonsenhagen)
32 (Voksen skog – Kværner)
70 (Vika/vestbanen – Skullerud)
74 (Vika/vestbanen – Mortensrud)
80E (Vika/vestbanen – Åsbråten)
81 (Vika/vestbanen – Greverud)
82E (Vika/vestbanen – Tårnåsen)
83 (Vika/vestbanen – Tårnåsen)
84E (Vika/vestbanen - Sofiemyr)
I tillegg trafikkeres området av regionbusser
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Kart som viser busslinjer i Oslo [Kilde: Trafikanten, august 2010]
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Kart som viser Oslos trikkelinjer.
Fra desember 2010 forlenges linje 13 fra Lilleaker til Bekkestua i Bærum
[Kilde: Trafikanten, august 2010]
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Overordnede rammer og føringer
En rekke overordnede planer har betydning for planarbeidet. De viktigste er nevnt i dette
kapittelet. I rapporten Fjordtrikken konsekvensvurdering, forprosjekt fase 2, Sweco Norge
2010, juni 2010 er også alle berørte reguleringsplaner nevnt.
Konsekvensvurderingen og reguleringsplanen skal utarbeides slik at disse overordnede
føringer hensyntas, likeså eventuelle føringer som blir fastsatt i forbindelse med behandlingen
av planprogrammet.
Nasjonale miljømål
Stortingsmelding nr. 26 (2006 – 2007), handler om Regjeringens miljøpolitikk og rikets
miljøtilstand.
I stortingsmeldingen heter det blant annet: ”Utbyggingsmønster og transportsystem skal
samordnes med sikte på redusert motorisert transportbehov og økt bruk av kollektivtransport
og sykkel framfor bil, og en trygg og effektiv trafikkavvikling.”
Rikspolitiske retningslinjer
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (T-5/93) er nedfelt
som et prinsipp i gjeldene kommuneplan 2008 for Oslo.
Retningslinjen har som hensikt å bidra til en best mulig samordning av areal- og
transportplanlegging for å sikre en best mulig samfunnsøkonomisk analyse. Et
utbyggingsmønster og transportsystem som begrenser transportbehovet og gjør transporterer
mest mulig effektivt, trygt og miljøvennlig vil bidra til måloppnåelse.
I retningslinjenes pkt. 3.5 heter det videre: ”I regioner eller områder der befolkningstetthet
kan gi grunnlag for kollektivbetjening som et miljøvennlig og effektivt transportalternativ,
skal det ved utformingen av utbyggingsmønstret og transportsystemet legges vekt på å
tilrettelegge for kollektive transportformer.”
En viktig hensikt med etablering av en Fjordtrikklinje sammenfaller er å bidra til å følge opp
viktige rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging.
Kommuneplan 2008 for Oslo mot 2025
Kommuneplanen 2008 for Oslo mot 2025 ble vedtatt i Oslo bystyre 11.06.2008. Planen har
som et hovedmål at Oslo skal ha en bærekraftig byutvikling, der blant annet via en
videreutvikling av et effektivt og miljøvennlig transportsystem er viktig. I planen heter det at:
•
•
•
•
•

Oslo skal være en internasjonalt attraktiv by og en drivkraft i
Osloregionen
Oslo skal være en trygg by med god livskvalitet for innbyggerne
Oslo kommune skal tilby brukertilpassede tjenester av høy kvalitet
Oslos innbyggere skal delta i byens utvikling
Oslo skal ha en bærekraftig byutvikling
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Kommuneplanen vektlegger at Oslo kommune skal ha fokus på at arealbruk og transport
utvikles i en mest mulig effektiv og miljøvennlig retning. Veksten i transportetterspørselen i
Oslo skal i størst mulig grad kanaliseres til kollektive transportmidler samtidig som bilens
andel av transportarbeidet må søkes redusert. Fremkommeligheten for kollektivtransporten,
særlig for trikk og buss skal forbedres.
Viktige momenter:
• Fjordbyen utgjør en betydelig andel av byens potensial i forhold til nye
arbeidsplasser og boliger, i tillegg til målpunkter knyttet til shopping,
rekreasjon og kulturdestinasjoner
• Fjordtrikken kan medvirke til å gjøre byen mer attraktiv internasjonalt i
forhold til næringsliv og turisme. Samtidig er den et bidrag for økt
livskvalitet for innbyggerne gjennom økt tilgjengelighet til
herlighetsverdiene langs fjorden
• Fjordtrikken vil bli et viktig tilskudd til et bærekraftig Oslo, og slik bidrar
til å nå målet om et effektiv og miljøvennlig transportsystem, samt bedre
framkommeligheten gjennom Kvadraturen ved å etablere en ny parallell
trikketrasé
Fjordbyplanen
Fjordbyplanen er en strategisk plan og ble vedtatt av Oslo bystyre i februar 2008. Planen skal
ivareta de overordnede helhetlige grep og kvaliteter i møte mellom byen og fjordlandskapet.
Fjordtrikken vil være spesielt viktig for utvikling av delområdene Vippetangen og
Filipstad.
I kap.2 ”Prinsipper for helheten” heter det bl.a:
Det skal utvikles et helhetlig kollektivtilbud basert på skinnegående løsning, med lokal
og regional bussbetjening som supplement:
• kollektivandelen av motoriserte reiser til og fra Fjordbyen skal utgjøre 60
- 70 % i rush
• transportsystemet i Fjordbyen skal tilrettelegges for skinnegående
løsning. Det skal reguleres trasé for bane/sporvei
• Fjordbanen skal bygges senest samtidig med anlegging av annen
infrastruktur i utbyggingsområdene. Kollektivsystemet skal utvikles i takt
med utviklingen i et delområdene
• Fjordbanen kan integreres med myke trafikanter i gater, parker og
plasser.
God fremkommelighet er avgjørende for tilbudets attraktivitet:
• naturlige linjer for kollektivtransport skal sikres god fremkommelighet,
punktlighet, kapasitet og sikkerhet, enten som separat trasé eller med
kollektivfelt på nødvendige strekninger
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kollektivtrafikkens behov må veie tungt på strekningene mellom
Fjordbyen og knutepunktene Nationaltheatret, Oslo S/Jernbanetorget,
Bussterminalen, Skøyen og Majorstuen

Kollektivholdeplasser skal understøtte byplangrepet og være robust for senere
utvidelser i tilbudet:
• lokalisering av kollektivholdeplasser skal understøtte Fjordbyens
byplangrep for viktige gate-, byroms- og aktivitetstyngdepunkter i de
ulike delområdene
• kollektivtransport skal ta hovedtyngden av de motoriserte reisene. Dette
må avspeiles i arealbruken nær holdeplasser
• knutepunkt og holdeplasser i Fjordbyen må gis romslig utforming utover
lehus og ha utvidelsesmuligheter
• landbaserte kollektivtraséer skal ha god tilknytning til fergeterminaler og
aktuelle fremtidige lokalfergeanløp, og /eller gode gangveier imellom
Følgende utdrag fra delområdeprinsipper, kap. 3 og 4 trekkes fram:
Vippetangen
Vippetangen skal være et attraktivt målpunkt for Oslos befolkning og tilreisende hele året.
Vippetangen skal revitaliseres med nye publikumsattraksjoner. Fergeterminalen skal
integreres i byen og bidra til vitaliseringen av Vippetangen.
Filipstad
Filipstad skal utvikles med blandet arealbruk med en boligandel på min 50 %. Totalt er
området på ca 350 daa, og kan bebygges med ca 450.000 m2 BRA eks. fergeterminalen. Det
skal anlegges en fjordpark og et parkdrag/allmenning fra Tinkern frem til kaikanten. Filipstad
skal ha funksjoner som ut over å betjene de framtidige beboerne, vil være attraktive for både
innbyggere i Osloregionen og for tilreisende fra inn- og utland.

Viktige momenter:
• Fjordbyens delområder er i sterk transformasjon. Det er derfor viktig å
sikre reguleringsmessig en trasé som kan ivareta de langsiktige
transportbehov i tråd med planens intensjoner
• Fjordtrikken kan bidra til å gjøre Fjordbyen mer tilgjengelig, og binde
sjøfronten bedre sammen med byen for øvrig
• Fjordtrikken vil kunne binde sammen transportflaten på vann og land til
et samlet transportnett
• Fjordtrikken vil kunne være en byutvikler som bygger opp under en
strategi for realisering av publikumsintensive attraksjoner langs
sjøfronten
• Fjordtrikken vil være et element for profilering av Fjordbyen, og bidra til
å selge Oslo som merkevare i forhold til turisme og næringsliv
• Fjordbyen skal i størst mulig grad være fri for bilkjøring. Fjordtrikken
kan bidra til dette og fungerer godt i forhold til rene fotgjengerområder
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Fjordtrikken vil være miljøvennlig, bidra med minimale utslipp av
klimagasser, og gi et forbedret lokalklima

K2012 – Ruters strategiske kollektivtrafikkplan (2012 – 2060)
Ruters strategiske kollektivtrafikkplan fremhever at det i perioden 2012 – 2060 skal satses på
de trikkelinjene som vil få et solid trafikkgrunnlag.
Utdrag fra K2012
Trikken må i større grad gis egne traseer og ellers bedre prioritet og høyere reisehastighet.
Den bør betjene områder med trafikkgrunnlag for høy frekvens og bedre utnyttelse av
infrastruktur og systemkostnader, og gjennomgående trafikkere lengre reisestrekninger.
I et langtidsperspektiv og i en merkbart større by bør trikken utvikles til bybanestandard, og i
en slik sammenheng bør også tunnelstrekninger vurderes.
For å styrke kollektivtrafikknettet og betjene dagens og fremtidens marked bedre anbefales i
første omgang omlegging av trikk fra Schweigaards gate til Bjørvika/ Dronnings Eufemias
gate, ny trasé i Kvadraturen, utbygging av Fjordtrikkens østre del (Vippetangen, Myntgata
eller Rådhusgata) og forlengelser til Tonsenhagen og Hauketo.
Viktige momenter for utvikling av Fjordtrikken er:
•
•
•

•

potensial som en kapasitetssterk streng øst-vest gjennom sentrum vil gi
grunnlag for videre utvikling av linjenettet
god framkommelighet gjennom sentrum, også for store deler av det
øvrige trikkenettet
utviklingen av Filipstadområdet med totalt ca 0.5 mill m2 BRA (ca.
halvparten av Bjørvika), vil kunne være et interessant nytt marked for
trikken
at den vil kunne redusere bussbelastningen gjennom sentrum
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Fra Ruters strategiske kollektivtrafikkplan K2012 – Ruters strategiske
linjeplan for trikken
Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum
Vedtatt i Oslo bystyre 28.09.2011:
Følgende struktur legges til grunn for den videre utbyggingen av trikkenettet gjennom
sentrumskjernen:
•

Nordre trikkestreng (Tullins gate – Kristian Augusts gate – Grensen og
med forgreninger hhv. til Storgata og Biskop Gunnerus' gate –
Schweigaards gate)

•

Midtre trikkestreng (Henrik Ibsens gate – Stortingsgata – Prinsens gate –
Dronning Eufemias gate/Bjørvika)
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•

Søndre trikkestreng/Fjordtrikken (Dokkveien – Rådhusplassen
Akershusstranda – Vippetangen – Dronning Eufemias gate/Bjørvika)

•

Forbindelsen mellom Rådhusplassen – Rådhusgata til Prinsens gate via
Kontraskjæret opprettholdes.
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Tverrgående forbindelse mellom trikkestrengene vurderes på følgende strekning:
•

Frederiks gate mellom Stortingsgata og Kristian Augusts gate for å knytte
sammen nordre og midtre trikkestreng.

•

Prinsens gate etableres som en ren trikkegate med toveistrafikk og
etablering av dobbeltspor. Det legges videre til grunn etablering av to
stoppesteder for trikken i hhv. Nedre og øvre del.

Ny giv i Kvadraturen
Handlingsplan 2009-2014-2024, vedtatt av bystyret 04.06.2009
Handlingsplanen er utviklet etter et initiativ fra byråd for byutvikling våren 2008 etter ønsket
om en felles offentlig/privat satsning for å vitalisere og utvikle Kvadraturen. Planen har som
mål at Kvadraturen skal være et inviterende, levende og mangfoldig sentrumsområde. For å
oppnå dette foreslår handlingsplanen tiltak knyttet til fire innsatsområder, og den angir
normer og retningslinjer for arealbruk.
Utdrag fra de fire anbefalte innsatsområdene i handlingsplanen.
• Identitet og omdømmebygging: Kvadraturen har sin identitet som det
historiske handelssenteret i byen. Fokus på kunst og kultur skal vise
sammenhenger mellom fortid og nåtid.
• Byliv og bymiljø: For å tilføre området mer liv på kveldstid og i helgene
tilrettelegges det for flere publikumsattraksjoner som egne målpunkter.
Det tilrettelegges for en funksjonell og estetisk oppgradering av gater og
byrom for å gjøre området mer inviterende og attraktivt.
• Boliger: Kvadraturen har et stort boligpotensiale og kan få boliger som
tilbyr andre boligkvaliteter enn ellers i indre by. Planen krever minst 50
% boliger av enkeltprosjekters bruksareal.
• Tilgjengelighet: Trafikalt ivaretar Kvadraturen lokale behov, samtidig
som den betjener gjennomgående trafikk med et stort antall busser og
trikker. Gående og syklendes behov ivaretas på en bedre måte ved blant
annet å bedre fremkommeligheten og tryggheten.
Viktige momenter:
• busstrafikken gjennom området nærmer seg kapasitetsgrensen, noe som
fører til dårlig framkommelighet og slår negativt inn på bymiljøet
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korte fotgjengeravstander til viktige målpunkt fra kollektivknutepunktene
Oslo S og Nationaltheatret, gjør at det er særlig viktig å ivareta gode
forhold for de gående
det er et godt marked for trikkereiser gjennom Kvadraturen, men også
rundt Vippetangen finnes viktige målpunkter.

Pågående planarbeid
Knutepunkt Filipstad
I arbeidet med NTP er det utarbeidet en rapport ”Langsiktige kapasitetsutfordringer i Osloområdet”, datert 17.januar 2010, der blant annet jernbanes rolle i Oslo-området omtales. I
rapporten gis det blant annet uttrykk for at det regionale jernbanetilbudet og det lokale
bane/buss/trikk tilbudet bør møtes i tydeligere regionale knutepunkter. Disse knutepunktene
bør være tyngdepunkter i den regionale strukturen, og det bør satses på en tett arealutvikling i
disse tyngdepunktene. Videre påpekes det blant annet på at en eventuell ny jernbanetunnel
gjennom Oslo må være en del av et nytt banesystem der jernbane og T-banesystemet utgjør et
mest mulig samordnet system. Behovet for en ny jernbanetunnel er ikke avklart. Videre
analyser må gjøres i samarbeid med lokale myndigheter og knyttes til allerede igangsatte
arbeider, blant annet Ruters K2012. Det framtidige behovet for Filipstadlinja og
jernbaneanleggene på Filipstad vurderes inkludert som en del av dette arbeidet.
Fergeterminal på Hjortnes - Filipstad - kunngjøring om igangsetting av detaljregulering
I henhold til plan- og bygningslovens § 12- 8 kunngjøres at Oslo Havn KF (HAV) har
tatt
opp arbeidet med detaljregulering av Hjortnes på Filipstad.
Arbeidet tar utgangspunkt i bystyrets fjordbyvedtak om frigjøring av havnearealer for
byutvikling. Hensikten er å legge til rette for ferge- og cruisevirksomhest om en del av
utviklingen på Filipstad. I tillegg til fergedrift vurderes innpasset en kai for cruisebåter.
I øst
tenkes oppført ny næringsbebyggelses om en skjerm mot Filipstadområdet forøvrig.
Detaljregulering v fergeterminalen vil bli samordnet med Plan- og bygningsetatens
arbeid
med områdereguleringsplan for hele Filipstadområdet.
Cruiseutredning
Plan og bygningsetaten har i samarbeid med Oslo Havn i gangsatt mulighetsstudie
for cruisehavner i Oslo. Oppdraget innebærer å påvise plass til 4 cruiseskip i tillegg til
2 ferjer på strekningen Hjortnes – Bjørvika tilpasset cruiseskipenes lengde fra 260 –
360 meter. Alternative kaiplasser er vist mulige, hvor to plasser er vist på ny kai på
Hjortnes og to plasser på hver side av Akershusneset. En Fjordtrikk vil kunne gi
kollektivdekning til alle aktuelle lokaliseringer.
Hovedsykkelvei øst – vest
Statens vegvesen Region øst holder på med utarbeidelse av detalj- og reguleringsplan for
Sykkelrute E18 Drammensveien, parsell Munkedamsveien - Langkaigata. Sykkelruten er en
del av hovedsykkelveinettet i Oslo, som ble vedtatt sept 1999. Prosjektets fremdrift er
avhengig av andre prosesser i området, eksempelvis bygging av Nasjonalmuséet for kunst på
Vestbanen og revidert gatebruksplan for Oslo sentrum. Målet er at detaljplan skal foreligge de
første månedene i 2011, og at reguleringsplan, i alle fall for deler av strekningen, skal
ferdigstilles i løpet av våren.
Overordnede målsettinger for prosjektet:
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stimulere til økt bruk av sykkel som transportmiddel gjennom å etablere
et sammenhengende og funksjonelt sykkelveganlegg
legge til rette for en oversiktlig og rask sykkeltrasé for transportsyklister
planlegge en trafikksikker og attraktiv sykkeltrasé for både transport- og
rekreasjonssyklister mellom Munkedamsveien og Langkaigata
etablere en mest mulig sammenhengende sykkeltrasé med færrest mulig
konfliktpunkter
mellom syklende og gående/ kjørende, uten vanskelige systemskifter
synliggjøre sykkeltraséen med en mest mulig enhetlig design
høye krav til estetisk utforming

Ring 1 – kollektivfremkommelighet
Statens Vegevesen arbeider med utredninger av kollektivfremkommelighet på Ring 1- der det
er en målsetning å etablere gjennomgående kollektivfelt på hele strekningen.
Filipstad områdereguleringsplan
Områdereguleringsplan med konsekvensutredning for Filipstad har ligget ute til offentlig
ettersyn våren 2012. I planen vurderes alternative løsninger for Fjordtrikktrasé gjennom
området.
Detaljreguleringsarbeid for Hans Jægers kvartal, Filipstad
Hensikten er å legge til rette for byutvikling som en del av utviklingen på
Filipstad. Denne delen av Filipstad skal utvikles som en del av sentrum med kontor og et
mindre innslag av boliger.
Vestbanen – Charrette
September 2010 ble det overholdt en charrette hvor temaet var fremtidige utearealer og
infrastruktur i Vestbaneområdet, tilpasset framtidig bruk av tomten. Følgende vurderes
innpasset på området:
•
•
•
•

nytt Nasjonalmuséum
nytt kontor for UD
ny fiskehall og anløp for fjordbåter på Rådhusbrygge 4
hovedtrasé for sykkel øst – vest

I det videre arbeidet er det et mål å finne en felles faglig plattform for infrastrukturen som
omgir og samler disse planene. Retningslinjer for planarbeidet ble gitt i PBEss oppsummering
og anbefaling 12.10.2010. Arbeidet har ingen formell status men vil være førende for PBEs
behandling av innkommende planer i området.
Nasjonalmuséet
Statsbygg har i perioden 2009-2010 gjennomført en plan- og designkonkurranse for utforming
av et museumsanlegg for Nasjonalmuseet på Vestbanen. Konkurransen er avholdt i to trinn,
hvor fase 1 var en åpen konkurranse på overordnet nivå, og fase 2 en begrenset konkurranse
for videre detaljering og bearbeiding. Konkurransen resulterte med at forslaget Forum Artis
ble utpekt som vinner. Med utgangspunkt i dette forslaget er det nå utarbeidet en
detaljreguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser og
konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Planforslag lå ute til
offentlig ettersyn i oktober –november 2011, der Plan- og bygningsetaten hadde utarbeidet et
alternativ 2. Endelig planforslag ble sendt til politisk behandling 16.05.2012, hvor Plan- og
bygningsetaten hadde utarbeidet etytterligere alternativ: alt. 3.
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”Trekanttomta”- ny tomt for Utenriksdepartementet mellom Vestbanetomten og Aker Brygge
Parallelt med planarbeidet for Nasjonalmuseet har Statsbygg startet opp et planarbeid for felt
A1 i gjeldende reguleringsplan for Vestbanen, fordi denne tomten anses mer egnet for et
statlig kontorbygg. Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn 11.06.2012 med høringsfrist
06.08.2012.
Tomten på sjøsiden av Børsen, Felt A40, A5
HAV Eiendom har satt i gang en utredning i forbindelse med planlagt planinitiativ rundt
årsskifte 2010/11. Målsetningen med utredningen er å finne alternative utbyggingskonsept.
En av Fjordtrikken traséalternativer er foreslått diagonal over denne tomta.
Det er igangsatt arbeide med vurdering av veiføringer og arealbruk i søndre del av
Skippergata ved Revierhavna. Traseen rundt Vippetangen må innpasses i dette arbeidet.
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Beskrivelse av tiltaket
Planprogrammet skal bestemme hva som skal utredes i konsekvensutredningen, og sette krav
til gjennomføring av planer etter plan- og bygningsloven. Alternativvurderingen er gjort på
bakgrunn av forprosjektet Fjordtrikk traséanalyse og konsekvensvurdering (2009 – 2010).
Planprogram skal gi en beskrivelse av antatte vesentlige virkninger av planforslaget for miljø,
naturressurser og samfunn. I forbindelse med forprosjektet er det gjort vurderinger av
virkningene i forhold til flere tema.

Silingsprosess og utredningsalternativ
I forprosjektet for Fjordtrikken ble det vurdert en rekke alternativer for Fjordtrikktrasé. Dette
er gjengitt i grovsilingsrapport (Sweco Norge, mars 2010).
Etter grovsilingen ble det gjort en overordnet konsekvensvurdering av ett hovedalternativ med
varianter på enkelte delstrekninger. Denne konsekvensvurderingen er gjengitt i rapport for
Fjordtrikk konsekvensvurdering (Sweco Norge, juni 2010). Konsekvensvurderingen viste at
enkelte alternativer/varianter var bedre enn andre på enkelte temaer, mens det for andre tema
ikke var så klart hvilke alternativ som var best. Ruter besluttet derfor at hovedalternativet med
alle varianter skulle vurderes i en konsekvensutredning i forhold til plan- og bygningsloven.
Hovedalternativet er benyttet som beregningsgrunnlag i forhold til modellkjøringene i
trafikkanalysen. Variantene skal vurderes på lik linje som hovedalternativet for alle tema med
unntak av temaet nytte/markedsvurderingen som er basert på modellkjøringens.
Beregningsmodellen er grovmasket og vil ikke skille variantene fra hovedalternativet. Det må
derfor gjøres tilleggsvurderinger/-analyse for å fange opp forskjellene. Fem delstrekninger er
nummerert fra 1 til 5, underinndeling med bokstaver for å skille mellom variantene.
Hovedalternativet har bokstaven A. Hovedalternativets delstrekninger og varianter er vist på
skissen neste side. På skissen er også vist nye avgrensningspunkter med store (røde)
bokstaver, for å gi presis avgrensning til hvor det vil bli krevet ny detaljreguleringsplan, og
for å avgrense evt blindspor til Hjortnes.

Der traseen går i eksisterende skinnegang vil det ikke bli stilt krav om ny
reguleringsplan. Dette innebærer at det før utbygging innenfor planområdet skal
utarbeides detaljreguleringsplan for strekningene:
B-C Skarpsno – Hjortnes
C-D Hjortnes – Kryss Munkedamsveien – Cort adelers gt. Krav til detaljregulering på
Filipstad følger av (fremtidig) vedtatt områderegulering for Filipstad. Hensyn til evt
(midlertidig) endeholdeplass på Hjortnes skal synliggjøres, evt tilleggsreguleres.
Reguleringsplan kan enten utarbeides for hele tiltaket gjennom Filipstad, eller som
delstrekninger innarbeidet i detaljreguleringsplaner samordnet med tilstøtende arealer.
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E-F Rådusplassen øst – Jernbanetorget. Denne skal ha alternativ 4a som
hovedalternativ og alt 4c som referansealternativ, og skal også ta med tilknytning til
trikk i Dronning Eufemias gt (videreføring av fjordtrikken mot øst).
Reguleringsplaner kan utarbeides og fremmes enkeltvis.
Det utarbeides konsekvensutredninger i henhold til det etterfølgende.
Konsekvensutredninger fremmes senest samtidig med første forslag til
reguleringsplan.

Kart som viser hovedalternativ
med varianter på
strekningen
Skøyen – Jernbanetorget.
(Hovedalternativ med heltrukken
linje)
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Strekningen Skøyen – Rådhusplassen
Strekning 1 Skøyen-Skarpsno
1 Hovedalternativ Drammensveien: Alternativet følger eksisterende trikketrasé i
Drammens-veien. Eksisterende to holdeplasser benyttes.
Strekning 2 Skarpsno – Filipstad
2a Hovedalternativ over Tinkern: 2a følger eksisterende trikketrasé i Drammensveien frem
til Skillebekk. Eksisterende holdeplasser benyttes. Ny trasé videre følger Munkedamsveien og
deretter gjennom parken Tinkern og i bru/lokk-konstruksjon ned til Filipstad. Gjennom
Filipstad vil trikketraséen følge planlagt gatenett. Det planlegges to nye holdeplasser på
Filipstad; en ved fergeterminalen og en i østre del (strekning 3) av området.
2b Skarpsno – Hjortnes: 2b går fra Skarpsno via Skarpsnoparken og fortsetter langs
jernbanen mellom Skarpsno og Hjortnes. Gjennom Filipstad vil trikketraséen følge planlagt
gatenett. Strekningen benytter eksisterende holdeplass i Nobels gate. Det planlegges to nye
holdeplasser på Filipstad; en ved fergeterminalen og en i østre del (strekning 3) av området.
Strekning 3 Filipstad – Rådhusplassen
3a Hovedalternativ Munkedamsveien midtstilt: 3a følger planlagt gatenett gjennom
Filipstad, videre som midtstilt trasé i Munkedamsveien. Traséen kobler seg til eksisterende
trikketrasé i Cort Adelers gate. 3a får ny holdeplass i østre del av Filipstad, i tillegg til ny
holdeplass ved Hjortnesterminalen. Eksisterende bussholdeplass (Vika Atrium) flyttes til
Munkedamsveien nord for Cort Adelers gate.
3bMunkedamsveien sidestilt: 3b følger planlagt gatenett gjennom Filipstad, videre som
sidestilt trasé i Munkedamsveien. Traséen kobler seg til eksisterende trikketrasé i enden av
Cort Adelers gate. 3b får ny holdeplass i østre del av Filipstad, i tillegg til ny holdeplass ved
Hjortnesterminalen. Eksisterende bussholdeplass (Vika Atrium) flyttes til Munkedamsveien
nord for Cort Adelers gate.
3c Huitfeldts gate – Cort Adelers gate: 3c følger planlagt gatenett gjennom Filipstad,
deretter følger traséen Huitfeldts gate frem til Cort Adelers gate, der løsningen tilknyttes
eksisterende trasé. I varianten er det vanskelig å få til felles lokalisering av holdeplass for
Fjordtrikken og trikken til Majorstua, da dette krever en større ombygging av nedkjøring til
parkeringshuset i Cort Adelers gate.
Spesielle utfordringer
Kryssing av Hjortnes i plan (alt 2b) gir utfordringer i forhold til kapasitet i rundkjøringen på
Hjortnes.
Nærføring med jernbanens infrastruktur. (alt 2b).
Bru fra Tinker’n til Filipstad gir utfordringer i forhold til bl.a geoteknikk, byform og estetikk.
Plassering av trasé for Fjordtrikk gjennom Filipstadområdet må gjøres i nært samarbeid med
planarbeidet for Filipstad. Det skal vurderes konsekvenser av en midlertidig løsning for trikk
gjennom Filipstadområdet syd for E18, samt en trikketrasé i ny gate på lokk over dagens E18.
Valg av sidestilt eller midtstilt løsning i Munkedamsveien, må sees i sammenheng med
løsning for Fjordtrikk over Filipstad, samt med totalløsning for kollektivfremkommelighet på
ring 1.
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Etablering av trikk gjennom Huitfeldts gate som er en etablert boliggate, kan gi utfordringer i
forhold til bomiljøet med tanke på støy og vibrasjoner.
Antatte virkninger
Miljø
Støy og vibrasjoner: På store deler av strekningen er det i dag høy trafikkstøy. Etablering av
trikk antas ikke å gi store endringer, med unntak av alternativ 3c om Huitfeldts gate x Cort
Adelers gate som har lav veitrafikk i dag.
Utslipp / miljø: Miljøkostnader i form av luftforurensing endres ved at en større andel av
kollektivreisende reiser med trikk. Samt at bedre fremkommelighet i Kvadraturen kan gi
mindre kø og lavere utslipp.
Kulturminner / Kulturmiljø: Skarpsnoparken er regulert til Spesialområde bevaring –
friområde. Parken Tinkern er regulert til Friområde – park, mens en villa som ligger i parken
er regulert til Spesialområde – bevaring.
Drammensveien er bevaringsverdig fra Olav Kyrres plass til Lapsetorget, og er inkludert i
Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner (2002). Det er først og
fremst selve traséen som er av kulturhistorisk verdi. Dette gjelder bare strekningen Skarpsno Olav Kyrres plass. Denne strekningen har også et 20-talls bygninger eller bygningsmiljøer
registrert på Byantikvarens gule liste.
Landskaps- /bybilde: Trikketraséen vil være synlig i bybildet. Trikken vil være et nytt og
uvant element der hvor den foreslås etablert gjennom parkene Skarpsno og Tinkern. Trikk
gjennom Skarpsnoparken krever ny og bredere kulvert. Trikk gjennom Tinkern krever bru
over sporområdet/vei ned til Filipstad.
Naturmiljø/grøntområder: Parkene Tinkern og Skarpsno blir berørt dersom henholdsvis
alternativere 2a og 2b velges.
Naturressurser
Det antas at tiltaket ikke vil berøre naturressurser som grunnvann eller mineralforekomster.
Samfunn
Kollektivtrafikk: Etablering av egen kollektivtrasé for buss og trikk (alternativ 3a) eller
trikketrasé (alternativ 3b) i Munkedamsveien vil gi bedre framkommelighet for
kollektivtrafikken lokalt, samt bidra til et mer kollektivtrafikkvennlig transportsystem i denne
bydelen.
Nærmiljø: Det blir enklere å få et bilde av kollektivtilbudet med skinner i gate, plass og park.
Etablering av trikketrasé gjennom Huitfeldts gate gir virkninger for bomiljøet i en gate med
lite trafikk i dag.
Arealbruk/eiendomsforhold: Eiendommer som ligger inntil/i foreslått trikketrasé kan bli
berørt. Dette gjelder spesielt ved Skarpsno parken og Tinkern.
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Friluftsliv/rekreasjon: Parkene Tinkern og Skarpsno blir berørt dersom henholdsvis
alternativere 2a og 2b velges. Begge parkene er viktige rekreasjonsområder for beboere i
nærområdet.
Risiko: Det er utarbeidet risikoanalyse av Oslotrikken, denne konkluderte med at tiltaket er
innenfor akseptabel risiko.

Strekningen Rådhusplassen – Jernbanetorget
Strekning 4 Rådhusplassen – Revierhavna
4a Hovedalternativ Vippetangen/Revierhavna sidestilt: 4a følger dagens trasé over
Rådhusplassen. Eksisterende holdeplass (Aker Brygge) benyttes. Videre etableres ny trasé via
Akershusstranda og Vippetangen til Revierhavna. Langs Revierhavna er traséen sidestilt. Ny
holdeplass etableres ved Kongens gate og ved pappabuene på Rådhusplassen. Eksisterende
togtunneler ved festningsmuren tas i bruk for ett spor.
4bVippetangen/Revierhavna midtstilt: 4b følger dagens trasé over Rådhusplassen.
Eksisterende holdeplass (Aker Brygge) benyttes. Videre etableres ny trasé via
Akershusstranda og Vippetangen til Revierhavna. Langs Revierhavna er traséen midtstilt. Ny
holdeplass etableres ved Kongens gate og ved pappabuene på Rådhusplassen.
4c Myntgata: 4c følger eksisterende trasé over en noe lengre strekning enn hovedalternativet,
og benytter også holdeplassen på Rådhusplassen. I tilknytting til ny trasé i Myntgata etableres
det holdeplass ved Kongens gate.
Strekning 5 Revierhavna – Jernbanetorget
5a Hovedalternativ Langkaia sidestilt: 5a følger ny veiforbindelse forbi Havnelageret. I 5a
Vippetangen/Langkaigata sidestilt går trikken i separat trasé på sjøsiden av Langkaigata.
5b Langkaia midtstilt: 5b følger ny veiforbindelse forbi Havnelageret. I 5b
Vippetangen/Langkaigata midtstilt går trikketraséen i gata.
5c Strandgata: 5c gjennom Strandgata, trikketraséen krysser Langkaigata i krysset med
Rådhusgata og følger eksisterende trasé i Strandgata frem til Jernbanetorget. Holdeplass
etableres ved Havnelageret.
Spesielle utfordringer
Etablering av trikk gjennom Myntgata (alt 5c) gir utfordringer i forhold til kulturminner- og
miljø som Akershus festning og bevaringsverdig stall i krysset med Myntgata / Akersgata.
Langs Akershusstranda og Revierhavna er det knapphet på arealer for cruisekaifunksjoner og
fergeterminal noe som gir utfordringer i forhold til etablering av Fjordtrikktrasé og
havnepromenade.
Etablering av Fjordtrikktrasé over eiendom regulert til byggeområde syd for tollbygningene
gir utfordring i forhold til utnyttelse av dette arealet.
Dagens kollektivstreng gjennom Kvadraturen har begrenset kapasitet.
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Antatte virkninger
Miljø
Støy og vibrasjoner: På store deler av strekningen er det i dag høy grad av trafikkstøy.
Etablering av trikk antas ikke å gi de store endringene, med unntak av alternativet 4c
Myntgata som har lav veitrafikk i dag.
Utslipp / miljø: Det antas at det blir sparte miljøkostnader i form av luftforurensing ved å få
en større andel av kollektivreisende over fra buss til trikk. Samt at bedre fremkommelighet i
Kvadraturen vil gi mindre kø og lavere utslipp.
Kulturminner / Kulturmiljø: Akershus festning er bevaringsverdig, det samme er en stall i
krysset Akersgata x Myntagata. Denne stallen må eventuelt flyttes dersom alternativ 4c
velges. Minnesmerkene for Scandinavian Star og deportering av norske og finske jøder må
flyttes dersom alternativet 4a etableres. Parkbeltet langs festningsmuren er regulert til
bevaring, men bevaringsmyndighetene har signalisert at de er positive til at tunnelene og
parkbeltet benyttes til grønn trikketrasé.
Landskaps- /bybilde: Trikketraséen vil være synlig i bybildet, og kan lede passasjerer til
holdeplassene.
Naturmiljø/grøntområder: Parkbeltet langs festningsmuren blir berørt dersom alternativ 5a
velges. Dette område er lite benyttet til rekreasjon i dag.
Naturressurser
Det antas at tiltaket ikke vil berøre naturressurser som grunnvann eller mineralforekomster.
Samfunn
Kollektivtrafikk: Etablering av ny trikketrasé langs Akershusstranda eller Myntgata gir en
kapasitetsøkning gjennom Kvadraturen ved at linjer kan overflyttes til ny trasé.
Nærmiljø: Enklere å finne kollektivtraséen med skinner i gate, plass og park. Etablering av
trikketrasé gjennom Huitfeldts gate gir virkninger for bomiljøet i en gate med lite trafikk i
dag.
Arealbruk/eiendomsforhold: Eiendommer som ligger inntil/i foreslått trikketrasé kan bli
berørt. Dette gjelder spesielt eiendom regulert til byggeområde syd for Tollbygningene.
Friluftsliv/rekreasjon: Parkbelte langs Akershus festning blir berørt ved alternativ 4a. Dette
område er lite benyttet til rekreasjon i dag.
Risiko: Det er utarbeidet risikoanalyse av Oslotrikken, denne konkluderte med at tiltaket var
innenfor akseptabel risiko.
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Metode og utredninger
I dette kapittelet presenteres hvilke tema og i hvilket omfang det foreslås gjennomført
utredninger.
Alle tema skal utredes i fullt omfang også med konsekvenser for anleggsperioden beskrevet.
Herunder skal det avklares hvordan anleggstrafikken vil fordele seg på vegnettet.
Utredningsbehovet er definert både for prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Det skal
utføres en samfunnsøkonomisk analyse der prissatte konsekvenser. Både for
trafikkprognoser/-analyser, prissatte og ikke prissatte konsekvenser skal effekter og
konsekvenser for de forskjellige temaene illustreres i temakart, figurer eller annen egnet
illustrasjon for å bedre forståelsen av temaets problemstillinger. Fysiske inngrep i
anleggsperioden skal også framgå i konsekvensutredningen.
Avbøtende tiltak skal vurderes og kostnadsberegnes. Dersom effekten av eventuelle
avbøtende tiltak inkluderes i konsekvensutredningen, skal også kostnadene ved disse tas med
i anleggskostnadene. Det samme gjelder for eventuelle tiltak på lokalvegnettet som er
nødvendig for å få tiltaket realisert.

Avgrensning av omfang
Det er kun virkninger som er beslutningsrelevante som skal utredes i konsekvensutredningen.
Det er imidlertid ikke enkelt å avgrense hva som er virkninger av dette tiltaket, og hva som
skyldes andre faktorer. Endringer i reisevaner kan skyldes dette tiltaket, men kan også skyldes
andre faktorer som drivstoffpriser, veiavgifter, standard på holdeplasser og materiell,
endringer på resten av kollektiv-/veinettet, byutvikling, generelle holdningsendringer i
befolkningen osv. Dette er faktorer som i begrenset grad kan fanges opp av trafikkmodellene
og beregningene, og som eventuelt må beskrives/drøftes i den grad de ansees som
beslutningsrelevant i forhold til etablering av en Fjordtrikklinje.
Etablering av Fjordtrikk er i hovedsak et infrastrukturtiltak, men forventes også gi en positiv
effekt på byutvikling, spesielt for Vippetangen og Filipstad. Fjordtrikken vil også ha en
sammenbindende funksjon for Fjordbyen fra vest i Bjørvika til Filipstad.

Definisjon av 0-alternativ (referanse)
Referansegrunnlaget skal defineres nærmere i konsekvensutredningen og ta utgangspunkt
underliggende momenter.

I forbindelse med forprosjektet ble det utført trafikkberegninger for å finne trafikkgrunnlaget.
Modellen Emma/Fredrik er benyttet. Beregningene er gjort for to scenarioer A
(Fornebubanen) og B (Buss til Fornebu) nærmere beskrevet i Ruters notat av 2.7.2009:
Etterspørselberegninger som skal gjennomføres for Fjordtrikken.
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Alle alternativene skal legge til grunn planlagt arealbruk (antall bosatte og sysselsatte) i 2030.
Grunnkretsene hvor Fjordtrikken går gjennom oppdateres i forhold til forventet utbygging,
eventuelt skal det gjøres inndeling av mindre soner i de større grunnkretsene.
Alternativene tar utgangspunkt i L2010s alternativ 2030-1.
Under arbeidet med modellberegningen for Fjordtrikken og Fornebubanen ble det avdekket at
det ikke er mulig å gjennomføre beskrevet 0-alternativ med den økningen av frekvens og
trikkelinjer gjennom sentrum slik som det er beskrevet i L2010, uten vesentlig dårligere
fremkommelighet / fremføringshastighet gjennom Kvadraturen enn i dagens situasjon.
Det vises også til Plan Urbans notat i forbindelse med prosjektet Søndre kollektivstreng av
08.01.2010 som viser at kapasiteten gjennom Kvadraturen kun tillater en ekstra trikkelinje
med frekvens på 6 trikker/time i forhold til dagens situasjon (forutsatt Prinsens gate som
trikkegate).
Modellkjøringene (Emma/Fredrik) tar ikke hensyn til kapasitetsproblemene gjennom sentrum,
og vil som følge av dette ikke gi et riktig bilde av situasjonen hvis det i praksis vil være
overbelastning i kollektivnettet i 0-alternativet, men ikke i tiltaket.
På bakgrunn av dette skal det defineres et nytt 0-alternativ som forholder seg til dagens
infrastruktur. Det skal utarbeides ett 0-alternativ. Skisse til 0-alternativ er beskrevet under.
Bearbeiding og konkretisering av 0-alternativet vil være en del av forberedende arbeider før
konsekvensutredningen igangsettes.
Infrastrukturen utenfor planområdet, og innenfor influensområdet bør være lik i 0-alternativet
og i tiltaket. Dersom tiltaket skal vurderes med Fornebubane og Tonsenhagentrikk, må også
0-alternativet inkludere samme infrastruktur, slik som beskrevet under:
0-alternativet er dagens kollektivtransport tilbud med bl.a. følgende endringer:
•
•
•
•
•

•
•

Utbyggingsmønster 2030 inkludert nye boliger og arbeidsplasser
Toveis trikkegate i Prinsens gate, toveis bussgate i Tollbugata og toveis
bilgate i Rådhusgata.
Kollektivnettet (inkludert både trikk og buss) må ha en frekvens som er
tilpasset infrastrukturen i 0-alternativet.
Toveis trikk i Fredriks gate.
Økt bussbetjening av Filipstad. Ruter gjør en vurdering av behov og
mulighet for økt busstilbud i løpet av høsten 2010 (for eksempel å
forlenge dagens linjer og ny holdeplass for gjennomgående linjer på
E18/Ring 1).
Bussløsning: fullt utbygd Fornebu med bussbetjening. Ruter gjør en
vurdering av behov for økt busstilbud i løpet av høsten 2010.
Trikkebetjening: Trikk erstatter buss til Tonsenhagen.
Unntak: Linje 31E vil fortsatt trafikkere Tonsenhagen - Fornebu.

Det skal utarbeides kostnadsoverslag for planen (investeringskostnader) tilknyttet
konsekvensvurderingen. Anleggsperioden skal inngå i denne vurderingen. Kostnadsoverslaget
skal ha en nøyaktighet slik at man med 85 % sannsynlighet er innenfor +/- 20 % av verdien.
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For å verifisere kostnadsoverslaget skal det gjennomføres en usikkerhetsanalyse.

Ikke-prissatte konsekvenser
I dette kapittelet beskrives hvilke ikke-prissatte konsekvenser som skal utredes. Temaene
omtales som ikke-prissatte konsekvenser fordi konsekvensene ikke beregnes etter pris, men
vurderes etter en skala som går fra svært stor positiv konsekvens til svært stor negativ
konsekvens.
De ikke prissatte konsekvensene er inndelt i sju fagtema:
1. Byutvikling
2. Landskap/byutvikling
3. Nærmiljø og friluftsliv
4. Naturmiljø
5. Naturresurser
6. Kulturminner/kulturmiljø
7. Trafikale konsekvenser, herav også alternative rutetilbud
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Metode
Konsekvensutredningen utføres etter metode beskrevet i Statens vegvesens håndbok 140
Konsekvensanalyser. For hvert av temaene for de ikke-prissatte konsekvensene gjøres en
vurdering av verdi og omfang, som samlet gir en konsekvens. Det skal gjøres en vurdering
om metoden er tilfredsstillende med tanke på valg av løsninger ut fra funn som gjøres
underveis.
Verdi
Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.
Det gjøres verdivurdering av de områdene som kan bli berørt av tiltaket. Verdien angis på en
tredelt skala: liten-middels-stor. Verdikriteriene for de ulike fagtemaene samkjøres i størst
mulig grad, slik at stor verdi for et tema skal kunne være sammenlignbart med stor verdi for
et annet tema. Verdi vises på en figur slik som under:

Verdi

Liten

Middels

Stor

Omfang
Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike
miljøene eller områdene, og graden av denne endringen.

Omfang

Omfanget vurderes for de samme områdene som er verdivurdert, og vurderes i forhold til
referansealternativet. Omfanget angis på en femdelt skala med svært negativt til venstre og
svært positivt til høyre. Omfanget vises med en pil:

Svært
negativ

Negativt

Lite/intet

Positivt

Svært
positivt
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Konsekvens
Med konsekvens menes en avveining mellom de fordeler og ulemper et definert prosjekt vil
medføre i forhold til alternativ 0.
Konsekvensen for et område framkommer ved å sammenholde områdets verdi med omfanget.
Som det framgår av figuren, angis konsekvensen på en ni-delt skala fra meget stor positiv
konsekvens til meget stor negativ konsekvens.

Sammenhengen mellom verdi, omfang og grad av konsekvens [kilde: Statens
vegvesen, håndbok 140]
Anleggsfasen
Tiltak som kun har betydning for anleggsperioden behandles separat, og inngår ikke i
vurderingen av de permanente konsekvensene.
Fagtemaene som skal konsekvensvurderes
Nedenfor er fagtemaene beskrevet i forhold til utfordringer/begrunnelse, utredningsbehov og
metode.
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Utredningstema
Utfordringer/begrunnelse
Fjordtrikk lagt via
Vippetangen kan øke
attraktiviteten for etablering
av publikumsattraksjoner,
men gir også utfordringer i
forhold til dagens
havneområde.
Fjordtrikken må innpasses i
pågående planarbeid på
Filipstad slik at det sikres
tilstrekkelig bredde for en
fremtidig trikketrasé.
Fjordtrikken må sees i
sammenheng med utvikling
av ny fergeterminal på
Hjortnes, nye
cruisekailokaliseringer, samt
utbygging av tomten på
sjøsiden av Børsen.

Utredningstema
Utfordringer/begrunnelse
Ny trikketrasé vil være synlig
som et element i gate-, plassog parkgulv i form av
trikkeskinner. Trikken som et
rullende element vil være
godt synlig i bybildet.
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Byutvikling
Utredningsinnhold og
omfang
Hvilke positive og eventuelle
negative virkninger vil en
trikketrasé for Fjordtrikken
vil ha for byutviklingen. Det
legges spesielt vekt på
områdene Filipstad,
Kvadraturen og Vippetangen.
Det legges størst vekt på
lokale konsekvenser, men
også konsekvenser andre
steder i byen beskrives hvis
det er beslutningsrelevant.
Det skal redegjøres for behov
for grunnerverv og inngrep
på offentlig og privat
eiendom.

Landskapsbilde/bybilde
Utredningsinnhold og
omfang
Vurderingen av hvordan
visuelle omgivelser endres
som følge av et prosjekt.
Dette omfatter både hvordan
prosjektet er tilpasset
omgivelsene, og hvordan
landskapet oppleves fra
vegen (reiseopplevelsen), og
på avstand (Fra Bygdøy).
Det skal gis en vurdering av
områdene:
• Skarpsnoparken
• Frognerstranda
• Filipstad
• Tinkern med lokk til
Filipstad
• Munkedamsveien,
strekningen Tjuvholmen
– Cort Adelers gate
• Huitfeldts gate
• Akershusstranda /
Festningen
• Vippetangen
• Revierhavna
• Myntgata/Festningen
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Metode
Temaet vurderes mht.
verdi, omfang og
konsekvens, jf. Statens
vegvesens håndbok 140.
Det vurderes om det er behov
for temakart.

Metode
Temaet vurderes mht.
verdi, omfang og
konsekvens, jf. Statens
vegvesens håndbok 140.
Det vurderes om det er behov
for temakart.
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Utredningstema
Utfordringer/begrunnelse

Nærmiljø og friluftsliv
Utredningsinnhold og
omfang
Trasé for Fjordtrikk foreslås å Nærmiljø og friluftsliv
omhandler utendørs opphold
legges gjennom parkene
og fysisk aktivitet i
Skarpsno eller Tinkern som
boligområder, byrom, parker
begge er viktige
og friluftsområder. Temaene
rekreasjonsområder for de
er overlappende, og
lokale boligområdene.
behandles derfor samlet.
Analysen av nærmiljø og
Trikk gjennom Huitfeldts
friluftsliv belyser prosjektets
gate gir ett nytt
virkninger for både beboerne
trafikkelement gjennom en
i, og brukerne av de berørte
boliggate.
områdene. I analysen
vurderes hvor vidt prosjektet
Trikk langs
Vippetangen/Akershusstranda svekker eller bedrer de
fysiske forholdene for trivsel,
i forhold til rekreasjon.
samvær og fysisk aktivitet i
uteområdene.
Det er i forprosjektet utført
støyberegninger og
støysonekart i henhold til
retningslinje for behandling
av støy i arealplanlegging (T1442) både for to scenarioer;
scenarioer A (Fornebubanen)
og B (Buss til Fornebu) slik
som beskrevet i Ruters notat
av 2.7.2009:
Etterspørselberegninger som
skal gjennomføres for
Fjordtrikken.
Det må vurderes om dette
skal gjøres på nytt dersom
nytt 0-alternativ vil avvike
vesentlig i forhold til det som
er benyttet i forprosjektet.

Utredningstema
Utfordringer/begrunnelse
Trasé for Fjordtrikk foreslås
å legges gjennom parkene
Skarpsno eller Tinkern som
begge er grøntområder. I
tillegg foreslås traséen lagt
langs murene til Akershus
festning.

Naturmiljø
Utredningsinnhold og
omfang
Temaet omhandler naturtyper
og artsforekomster som har
betydning for dyrs og
planters levegrunnlag, samt
geologiske elementer.
Temaet omfatter alle
forekomster på land og i
vann, og biologisk mangfold
knyttet til disse.
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Metode
Temaet vurderes mht.
verdi, omfang og
konsekvens, jf. Statens
vegvesens håndbok 140.
Støysonekart i henhold til
retningslinje for behandling
av støy i arealplanlegging (T1442).
Ev. behov for
avbøtende tiltak skal
beskrives og aktuelle
tiltak skal skisseres.
Vibrasjonsberegninger må
gjennomføres.
Det vurderes om det er behov
for temakart.

Metode
Temaet vurderes mht.
verdi, omfang og
konsekvens, jf. Statens
vegvesens håndbok 140.
Som grunnlag for arbeidet
gjennomgås
Friluftsetatens naturdatabase.
Supplerende registreringer
gjennomføres etter behov.
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Det skal utarbeides temakart.

Utredningstema
Utfordringer/begrunnelse
Det antas at foreslåtte traséer
ikke berører naturressurser i
særlig grad.

Utredningstema

Naturressurser
Utredningsinnhold og
omfang
Naturressurser er ressurser
fra jord, skog og andre
utmarksarealer,
fiskebestander, vilt,
vannforekomster, berggrunn
og mineraler. Temaet
omhandler bl.a fiske,
havbruk, vann, berggrunn og
løsmasser som ressurser.
Med ressursgrunnlaget
menes de ressursene som er
grunnlaget for verdiskaping
og sysselsetting innen
primærproduksjon og
foredlingsindustri.
Vurderingen av
ressursgrunnlaget omfatter
både mengde og kvalitet.
Vurderingen omfatter
imidlertid ikke den
økonomiske utnyttelsen av
ressursen, dvs.
bedriftsøkonomiske forhold.
Det er forhold knyttet til den
samfunnsmessige
(samfunnsøkonomiske)
nytten eller verdien av
ressursene som belyses her.
Med fornybare ressurser
menes vann og biologiske
ressurser. Med ikkefornybare ressurser menes
jordsmonn og georessurser
(berggrunn og løsmasser).

Kulturminner og kulturmiljø

Metode
Temaet vurderes mht.
verdi, omfang og
konsekvens, jf. Statens
vegvesens håndbok 140.
Som grunnlag gjennomgås
bergrunnskart.
Det skal utarbeides temakart.
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Utfordringer/begrunnelse
Trasé for Fjordtrikk foreslås
å legges gjennom parkene
Skarpsno eller Tinkern som
begge er grøntområder. I
tillegg foreslås traséen lagt
langs Akershusstranda
eventuelt i Myntgata.
Fjordtrikk om via
Vippetangen / Myntgata gir
muligheter til avlastning av
Kvadraturen.

Planprogram Fjordtrikk

Utredningsinnhold og
omfang
Kulturminner er definert som
alle spor etter menneskelig
virksomhet i vårt fysiske
miljø, herunder lokaliteter
knyttet til historiske
hendelser, tro eller tradisjon.
Begrepet kulturmiljø er
definert som et område hvor
kulturminner inngår som en
del av en større helhet eller
sammenheng.
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Metode
Temaet vurderes mht.
verdi, omfang og
konsekvens, jf. Statens
vegvesens håndbok 140.
Det skal redegjøres for
Kulturminnenes eventuelle
vernestatus
(fredet, regulert til
spesialområde bevaring etc.)
og tiltakets konsekvenser for
disse. Arkeologiske
registreringer gjennomføres i
samråd med Byantikvaren.
Det skal utarbeides temakart
basert på gjennomførte
registreringer og
verdivurderinger.
Byantikvaren trekkes inn i
arbeidet etter behov.
Områder med potensial for
funn og antatt behov for
ytterligere undersøkelser
avgrenses på kart jfr.
Håndbok 140.
Vibrasjonsberegninger må
gjennomføres mhp mulige
skadevirkninger på
verneverdig bebyggelse, jfr
tilsvarende under ”naturmiljø
og friluftsliv”.
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Utredningstema
Utfordringer/begrunnelse
Etablering av Fjordtrikk kan
antas å øke kapasiteten for
kollektivtrafikk gjennom
Kvadraturen ved ny trasé via
Vippetangen/Myntgata.
Etablering av ny
kollektivtrasé i
Munkedamsveien og ved
Havnelagret antas å påvirke
avviklingsforholdene for
biltrafikken.
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Trafikale konsekvenser
Utredningsinnhold og
omfang
Med trafikale konsekvenser
menes både
framkommelighet og
kapasitet for de ulike
trafikantgruppene, samt
permanente konsekvenser når
tiltaket er etablert. Det skilles
mellom midlertidige og
permanente konsekvenser.
Ved forlenget Filipstadlokk
styrkes mulighetene for å
rute busser både over lokket
og via Filipstad, samt
”vende” pendelbusser østfra.
Dette skal virke sammen med
trikk, enten gjennomgående
eller med endeholdeplass på
Hjortnes. Det skal også
gjennomføres en vurdering
av å legge trikketraseen over
lokket.
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Metode
Det må gjennomføres
trafikkberegninger for å
synliggjøre
konsekvenser for
trafikkavviklingen
Følgende elementer skal
utredes:
Trafikksituasjon mhp
kødannelser for biltrafikk og
trikk.
Konsekvenser for syklister
og gående.
Konsekvenser av anleggelse
av midtstilte kollektiv/trikketraséer kontra
sidestilte.
Konsekvenser av eventuell
stengning eller omlegging av
veistrekninger i anleggsfasen.
Konsekvenser for syklende
og gående i anleggsfasen,
med spesiell vekt på
skoleveger.
Konsekvenser for
kollektivtrafikken i
anleggsfasen.
Mulige effekter av ny trase i
forhold til å kunne øke
transportkapasiteten gjennom
sentrum.
Mulig økt transportkapasitet
på større deler av trikkenettet
som følge av økt kapasitet
gjennom sentrum.
Økt kapasitet på trikkenettet
vurderes opp mot ventede
kapasitetsutfordringer i
kollektivtransportsystemet
frem mot 2030.
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Prissatte konsekvenser
De prissatte konsekvensene utgjør det samfunnsøkonomiske regnestykket. Det skal
gjennomføres en nyttekostanalyse der prissatt nytte og kostnader av samme tiltak
sammenlignes med situasjonen hvis ikke tiltak gjennomføres. Beregningen skal gjennomføres
etter gjeldende metodikk basert på nåverdibetraktninger for en beregningsperiode på 25 år.
Konkrete driftsopplegg med tilhørende trafikkberegninger legges til grunn for beregningene
der dette er aktuelt.
Det skal redegjøres for forutsetningene i trafikk- og nytte-/kostnadsberegningene.
Utredningstema
Teknisk
økonomiske
konsekvenser

Driftskostnader og
inntekter

Trafikantnytte

Utfordringer/
begrunnelse
Investeringskostnade
ne er en del av
grunnlaget for
sammenlikning og
valg av alternativ, og
sammen med
driftskostnadene
avgjørende for
tiltakets
samfunnsøkonomisk
e lønnsomhet.
Etablering av ny
trikkelinje for
Fjordtrikken vil
påvirke
driftskostnadene og
inntektene.
Etablering av
Fjordtrikktrasé
gjennom Fjordbyen
via Vippetangen og
Filipstad vil gi
trafikantene et bedre
tilbud, og bidra til at
flere velger å reise
kollektivt i dette
området.

Utredningsinnhold
og omfang
Samlet
prosjektkostnad for
hvert alternativ må
avdekkes.

Metode

Det må redegjøres
for den
bedriftsøkonomiske
konsekvensen av
dette.

Nyttekostnadsanalys
e med egnet verktøy.

Det må redegjøres
for
reisetidsbesparelser
og markedsmessige
vurderinger av å
etablere en
Fjordtrikklinje.

Nyttekostnadsanalys
e med egnet verktøy.

Kostnadskalkyle, +/25 %
Grunnforhold må
kartlegges.

Den samfunnsøkonomiske analysen består av temaene beskrevet i de påfølgende delkapitler
kapittel 5.4.
Konsekvenser for trafikantene
Vurderinger av trafikantnytten omfatter virkningene som tilfaller alle brukerne av
transportsystemet, også for trafikanter utenfor planområdet som påvirkes av tiltaket.
Konsekvenser for trafikantene kan, basert på gjennomførte trafikkberegninger, oppsummeres
som endringer i reisetid for eksisterende, overførte og nyskapte trafikanter. Trafikantene
splittes opp i ulike reisemåter og ulike reisehensikter, og verdisetting av endring i tid vil være
avhengig av dette. Detaljeringsgrad vurderes ut fra tilgjengelig informasjon, eksempelvis
erfaringstall fra lignende prosjekter.
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Vesentlige konsekvenser av tiltaket som ikke fanges opp i trafikkmodellen, og dermed ikke
kan prissettes, skal vurderes og beskrives.
Konsekvenser for operatør
Operatørnytte er differansen mellom de inntekter og kostnader som en eller flere operatører
har for å trafikkere et eller flere driftsopplegg. Kostnadene utgjør i hovedsak drift og
vedlikehold av materiell hvor endringer i kjøretid og behov for bemanning vil være en viktig
faktor. Konsekvenser for øvrige kollektivtilbud bør inngå dersom det er mulig å kvantifisere.
Konsekvenser for infrastruktureier (det offentlige)
Konsekvenser for det offentlige utgjør både investeringer i ny infrastruktur samt årlig drift og
vedlikehold av anlegget. Reinvesteringer i beregningsperioden skal inngå i disse
vurderingene. Det tas utgangspunkt i foreliggende anleggskostnader og gjennomføringstakt
samt erfaringstall for drift- og vedlikehold. Konsekvenser for annen infrastruktur bør inngå
dersom det er mulig å kvantifisere.
Konsekvenser for samfunnet for øvrig
Med samfunnet for øvrig menes her andre aktører enn trafikanter, operatører og
infrastruktureier.
Trafikkulykker
Ulykkeskostnader er knyttet opp mot endringer i antall ulykker, og er avhengig av ulykkens
alvorlighetsgrad. Det skilles mellom personskadeulykker og materiellskadeulykker. På
veinettet skal virkningen av overført trafikk for permanent situasjon tas med. Endring i antall
ulykker skal beregnes, både for personskade- og materiellskadeulykker og verdsettes ihht
gjeldende retningslinjer.
Støy, vibrasjoner og strukturlyd
Endrede støyforhold beregnes for både nytt tilbud og eventuelle endringer i eksisterende
tilbud, deriblant overført trafikk fra veg.
Det skal beregnes hvor mange boliger som vil påvirkes av tiltaket og konsekvenser verdsettes
i henhold til gjeldende retningslinjer.
Konsekvenser for boliger som påvirkes av vibrasjoner og strukturlyd for fra nytt anlegg
verdsettes etter grad av påvirkning i henhold til gjeldende retningslinjer.
Utslipp/miljø
Overføring av trafikk fra veg bidrar til sparte miljøkostnader. Omfanget varierer med
drivstofforbruket og kan derfor relateres til antall kjøretøykilometer. Verdisetting i henhold til
gjeldende retningslinjer.
Restverdi
Restverdi er nytten av tiltaket etter analyseperiodens slutt, og inngår som et positivt bidrag til
netto nytte som diskonteres over analyseperioden. Restverdi (nåverdi) av investeringene etter
at analyseperioden er over skal utredes. Dette skal ses i sammenheng med drift og
vedlikehold.
Skattekostnad
Skattekostnaden er kostnaden ved å finansiere ett tiltak over offentlige budsjetter - og både
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investeringer og drift- og vedlikehold skal inngå i vurderingene. Det beregnes netto nytte for
tiltaket både med og uten skattekostnad.
Følsomhetsanalyse
For alle prissatte konsekvenser skal resultatenes usikkerhet som en følge av usikre
forutsetninger i modellene vurderes. De viktigste usikkerhetsfaktorene som bør vurderes er
følgende:
• Trafikkgrunnlag
• Ruteopplegg - tilbud
• Verdsetting (enhetskostnader)
I tillegg bør analyseresultatene testes for de største usikkerhetene framkommet i
usikkerhetsanalysen.

Risiko og sårbarhet
Det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for tiltaket. Analysen
skal omfatte både anleggsperioden og permanent situasjon. Resultater fra ROS-analysen skal
beskrives under tiltaket. Eventuelle forhold som krever avbøtende og risikoreduserende tiltak
skal innarbeides i reguleringsbestemmelser og/eller plan for ytre miljø.
ROS-analysen utarbeides basert på Norsk Standard NS 5814:2008, samt veileder fra
DSB om samfunnssikkerhet i arealplanlegging.

Plan for ytre miljø
Det skal utarbeides en plan for ytre miljø (YM-plan) for tiltaket. Planen skal vise hvordan
miljøhensyn følges opp og innarbeides videre i planlegging og gjennomføring av prosjektet.
Planen er spesielt viktig for anleggsfasen, men skal også vise behov for oppfølgende
undersøkelser etter at anlegget er satt i drift.

Videre fremdrift
Det skal utarbeides en realistisk fremdriftsplan for gjennomføring av tiltaket, fra
planprogrammet er fastsatt til banen kan tas i bruk. Det skal utarbeides en oversikt over
offentlige og private tiltak som er nødvendige for gjennomføring. Se også eget kapittel 6 om
planprosess og fremdrift.

Konsekvenser som ikke utredes videre
Luftforurensning
En ny banestrekning vil ikke føre til økt luftforurensning. Overført trafikk fra vei til bane kan
føre til mindre luftforurensning langs veinettet, men dette er vanskelig å måle.
Luftforurensning er derfor vurdert til å ikke være beslutningsrelevant.
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Videre planprosess, medvirkning og fremdrift

Organisering
Ruter AS er tiltakshaver og ansvarlig for utarbeiding av planprogram, konsekvensutredning
og reguleringsplan i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.
Arbeidet med selve planprogrammet er gjort av Sweco Norge AS i samarbeid Ruter AS. Det
har også vært avholdt møter med Plan- og bygningsetaten om arbeidet.
Gjennomføringen av forprosjektet var et samarbeid mellom Ruter, Plan- og bygningsetaten,
Oslo Havn KF, Samferdselsetaten, Jernbaneverket og Statens vegvesen avsluttet våren 2010
med Sweco Norge som konsulent for arbeidet.
Planprogrammet er utarbeidet på grunnlag av Miljøverndepartementets veileder til forskrift
om konsekvensutredninger, samt Statens vegvesens håndbok 140. Dagens situasjon og
tiltakets virkning er beskrevet så langt det er kjent. Det er gjort rede for forhold og tema der
det fortsetter usikkerhet eller behov for ytterligere dokumentasjon.

Planprosess
Oslo kommune er ansvarlig myndighet for planprogrammet. Plan- og bygningsetaten har i
dette dokumentet fastsatt planprogrammet gjennom delegert myndighet. Det skal utarbeides
reguleringsplan(er) med konsekvensutredning for i henhold til dette planprogrammet.
Det vil legges vekt på å gjennomføre en åpen prosess, der alle berørte og interesserte skal gi
god tilgang til informasjon.
Når arbeid med reguleringsplan og konsekvensutredning er startet opp, skal det holdes minst
ett offentlig møte. Formålet med møtet skal være å informerer om planarbeidet, prosessen
videre og å få tilbakemeldinger fra møtedeltakerne. Møtet skal holdes tidlig nok til at det
fremdeles er rom for reelle endringer i planen.
Det skal i tillegg bli holdt møter med bydelene, Oslo havnestyre, By- og Riksantikvaren,
Statsbygg. Øvrige berørte etater/virksomheter informeres gjennom sin representant i
arbeidsgruppen / styringsgruppen. Det skal samarbeides med organisasjoner som ivaretar
hensyn til Universell Utforming.
Tiltakshaver er ansvarlig for at utredningene blir gjennomført i henhold til fastsatt
planprogram.
Planmyndigheten skal ved behandlingen av og vedtak av planen ta hensyn til
konsekvensutredningen.

Fremdrift
Det er skissert følgende fremdriftsplan for planprogrammet:

Saksnr. 201103519

Planprogram Fjordtrikk

Aktiviteter fram til fastsettelse av
planprogram

2011

Varsel om oppstart reguleringsarbeid
Offentlig ettersyn planprogram
Merknadsbehandlinger
Fastsettelse av planprogram (PBE)

Uke 2
Uke 2 - 7
Uke 8 – 9
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2012

Uke 26

PBE = Plan og bygningsetaten
Fremdriften må også sees i sammenheng med fremdriften for områdeplan for Filipstad.
Forslag til planprogram er tilgjengelig på http://www.ruter.no/fjordtrikken Offentlige etater,
grunneiere og naboer har vært varslet med brev.
Etter at planprogrammet er fastsatt, vil Ruter AS ta stilling til videre fremdrift i
gjennomføring av planprosessen. En mulig fremdrift kan se slik ut:
Aktiviteter etter fastsettelse av planprogram

2012

2013

Teknisk forprosjekt
Utarbeidelse av reguleringsplan og
konsekvensutredning, inkludert
kostnadsberegning,
usikkerhetsanalyse, ROS-analyse og plan for
ytre miljø
Forberedelser til offentlig ettersyn (PBE)
Offentlig ettersyn forslag reguleringsplan og
KU
Merknadsbehandlinger
Politisk behandling inkl saksforberedelser hos
PBE

Uke 36 - 52
Uke 36

Uke 15 - *

**
**
**
**

PBE = Plan og bygningsetaten
Reguleringsplan og konsekvensutredning skal sendes ut til offentlig ettersyn, med påfølgende
politisk behandling.
* For strekning 4a og 4b må arbeidet tilpasses reguleringsplan for Vippetangen med antatt
oppstart primo 2014.
** Fremdrift i stor grad avhengig av andre planprosesser.
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Trykt vedlegg
Offentlig ettersyn
Høringsperiode: 14. januar – 25.februar, utvidet til 7.mars

Høringsinstanser
Oversikt over innkomne merknader
Bydeler:
1. Oslo kommune, Bydel Frogner v/ Wenche Ørstavik, bydelsdirektør.
2. Oslo kommune, Bydel St.Hanshaugen v/ Ellen Oldereid, bydelsdirektør og Kjersti
Halvorsen, avdelingsdirektør.
3. Oslo kommune, Bydel Ullern v/Jan Kyvik, barnas representant.
Kommunale etater og foretak:
4. Hafslund Nett AS v/ Eldar Østbakken.
5. Oslo Havn KF v/ Anne Sigrid Hamran, havnedirektør og Per Ø. Halvorsen.
6. Oslo kommune, Beredsskapsetaten v/ Jon Birger Berntsen, beredskapssjef.
7. Oslo kommune, Brann- og Redningsetaten v/ Frode Michaelsen.
8. Oslo kommune, Samferdselsetaten v/ Anders Arild, seksjonssjef og Karl Arne
Hollingsholm, overingeniør.
9. Oslo kommune, Trafikketaten v/ May B. Olsen, ingeniør I, planseksjonen
10. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten v/ Kjell Harald Kopseng, seniorrådgiver APP.
Statlige instanser og foretak:
11. Forsvarsbygg v/ Oddvar Nordli, senioringeniør, markedsområde Oslo.
12. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen v/ Are Hedén, seksjonssjef og
Marit Lillesveen, overingeniør.
13. Hav Eiendom AS v/ Eva Hagen, administrerende direktør.
14. Jernbaneverket v/ Anne Marstein, regional plan og utviklingsdirektør og Iselin Eng,
overarkitekt.
15. Kystverket v/ Cecilie Gunnufsen.
16. Rom Eiendom v/ Sissel Bjørkto, planutreder.
17. Statens vegvesen Region Øst v/ Ingun Risnes, seksjonsleder og Arne Kolstadbråten.
18. Statsbygg v/ Knut Felberg, avdelingsdirektør og Jøran Mentzoni Eilertsen,
seniorrådgiver, begge Strategi og utviklingsavdelingen, Plan.
19. Tollregion Oslo og Akershus v/ Odd Kristiansen, regiondirektør og Stina Smedsrud,
avdelingssjef.
Velforeninger, borettslag o.l.
20. Boligsameiet Huitfeldtsgate 29 v/ Gunnar Bolstad.
21. Gamlebyen beboerforening v/ Mads Wam Schneider og Ekebergskrenten ve og vel v/
Øyonn Groven Myhren.
22. Huitfeldts gate 27 AS v/ Anine Midnes på vegne av;
• Borettslaget Ruseløkkveien 59B v/Jonas Rein Seehuus
• Borettslaget Ruseløkkveien 59C v/Sylvain Comtet
• Borettslaget Ruseløkkveien 61 v/Mari W. Sande Nilsson
• Huitfeldts gate 36B v/Anne Brit Kolseth
• Sameiet Huitfeldts gate 34 v/John Ulseth
• Huitfeldts gate 24 v/Lorentzen Eiendom
• Huitfeldts gate 28 v/Lorentzen Eiendom
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• Cort Adelers gate 27 v/Lorentzen Eiendom
23. Huitfeldtsgate 33 v/ Jennie Navarsete, styreleder.
24. Munkedamsveien 37 AS v/Atle Reidulf.
25. Oslo Militære Samfund v/ Helge Inge Måseidvåg, formann.
26. Ruseløkka/Skillebekk beboerforening v/ Erik Karlsen, styreleder.
27. Sameiet Drammensveien 64 v/ Bjarne Flølo, styreleder.
28. Sameiet Drammensveien 68 v/ Tor M. Tørstad.
29. Sameiet Drammensveien 91 v/ Inger Kielland.
30. Sameiet Framnesveien 10 v/ Robert Myhrer
31. Sameiet Huitfeldtsgate 31 v/ Liss Hansen, styreleder og Lillian Nordal, styremedlem.
32. Sameiet Huitfeldtsgate 47 v/ Radu Olsen.
33. Sameiet Huitfeldtsgater 32 v Svein Johnsen og Lars Aurdal
34. Sameiet Lassonsgate 2, 4, 6 v/ Styreleder Thomas Vold Mathiesen og Åse Lill
Madland, styremedlem.
35. Sameiet Observatoriegaten 17 og Huitfeldtsgate 35 v/ Ståle Skutle Arneson.
36. Sameiet Sofiero v/ Kristin Kløve Frija.
37. Sameiet Svoldergaten 2 v/ Ole Fr. Ugland.
38. Skarpsno vel v/ Johan Andreas Melander, styreleder og Ragnar Bryne, styremedlem.
39. Skarpsnogaten 2 v/ Jens Kristian Thune.
40. Styret i Huitfeldtsgate 36 v/ Gaute Syversen.
Privatpersoner:
41. Brubæk, Sverre. Adresse ikke oppgitt.
42. Bø-Alnes, Ole Kristian. Beboer i Huitfeldtsgate.
43. Eitzen, Axel og Nina. Beboere Drammensveien 89B.
44. Grivi, Anund. Eier av leielighet i Huitfeldtsgate 35.
45. Huse, Lars. Beboer i Huitfeldtsgate 33.
Private foretak:
46. AS Galleri K og Galleri K-Art AS v/ Ben Frija
47. Coop Norge Handel v/ Svein Fanebust, administrerende direktør.
48. Fred Olsen v/ Jakob R. Iversen.
49. Frognerstranda Eiendom AS/ Olav Kyrresgate 6 AS/ Frija, Kristin Kløve, beboer
Drammensveien 89B v/ Kristin Kløve Frija.
50. Joh. Johannson Kaffe AS v/ Johann Johannson, administrerende direktør.
51. Norengros Johs. Olsen AS v/ Andreas Drøsdal, logistikkdirektør.
52. Oslo Børs v/ Bente A. Landsnes, børsdirektør.
53. Pecunia eiendom v/ Petter Neslein.
54. Tom Kjellstrøm kjeveortoped, Huitfeldtsgate 31 v/ Tom Kjellstrøm.
55. Visit Oslo v/Tor Sannerud, administrerende direktør

Forslagsstillers vurdering av høringsuttalelsene
Fjordtrikken Planprogram – kommentarer til bemerkninger fra varsling av oppstart
reguleringsplan og høring planprogram
Det er innkommet 56 bemerkninger til saken. Bemerkningene er kommentert for hvert av
delområdene:
1. Huitfeldts gate
2. Skillebekk (inkl. Tinkern) / Skarpsno /Frogner generelt
3. Filipstad / Hjortnes / Vestbanen
4. Kvadraturen
5. Vippetangen
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6. Jernbanetorget/Bjørvika
7. Generelt
1. Huitfeldts gate / Munkedamsveien
Det er innkommet bemerkninger fra beboere og grunneiere som ytrer bekymring for
bomiljøet (støy, vibrasjoner), verdiforringelse av eiendommer, tap av parkeringsplasser og
trafikksikkerhet for skolebarn og i forhold til Ruseløkka barnehage ligger i Huitfeldts gate 32,
som følge av foreslått etablering av trikk i Huitfeldts gate. Det ytres også bekymring for
trafikksikkerheten for skolebarn til Ruseløkka skole.
Det påpekes også at flere av byggene har setningsskade og at grunnvannet nesten er
forsvunnet etter tidligere utbygginger; Festningstunnel og langs gamle Vestbanen. Huitfeldts
gate 33 er på Byantikvarens gule liste.
Huitfeldts gate er i dag stengt for gjennomkjøring ved Munkedamsveien.
Det finnes et p-hus i to etasjer under eiendom 209/480.
Det opplyses at broen på eiendommen 209/453 ikke er dimensjonert for trikk, og at det pga
underliggende formål ikke er mulig å forsterke broen. Boren er i dag stengt for biltrafikk og i
privat eie.
Det gjøres oppmerksom på at P-huset under bl. a eiendommen 209/479 ikke er dimensjonert
for en trikketrasé over anlegget. Det ytres også bekymring for strukturstøy.
Statens vegvesen gjør oppmerksom på at prosjektet berører riksveinettet på flere punkter,
samt gang- og sykkelveien langs Munkedamsveien og planlagte hovedsykkelveinett mellom
Vestbanen og Bjørvika. Opplyser videre om deres pågående utredning for Ring 1, med økning
av persontrafikkapasitet som hovedformål. Ønsker at utredningen ser på om trikk kan
redusere kapasiteten for buss der de har felles strekninger.
Kommentarer til bemerkningene:
Statens vegvesen har igangsatt ett planarbeid for etablering av kollektivfelt i
Munkedamsveien. Det vil i den sammenheng være naturlig å samle trikk og buss i
Munkedamsveien. Huitfeldts gate som alternativ er da blitt mindre aktuelt, samtidig som det
har store konsekvenser for dagens bomiljø, og tas derfor ut i det videre plan- og
utredningsarbeidet.
Forslagsstillers forslag til endringer i planprogrammet:
Alternativ 3c Huitfeldts gate / Cort Adelers gate tas ut av planprogrammet.
2. Skillebekk (inkl. Tinkern) / Skarpsno /Frogner generelt
Det er innkommet bemerkninger i forhold til foreslått trikk i Skarpsnoparken og i
parkområdet Tinkern, da dette er viktige rekreasjonsområder for bydelen. Tinkern er et høyt
verdsatt friområde med historisk verdi for beboere og barnehager i området. Skarpsnoparken
er det eneste fellesområdet for bebyggelsen mellom Drammensveien og Bygdøy allé, og er
populær og flittig brukt.
Det er også innkommet bemerkninger i forhold til ikke ønskelig med økt frekvens på trikk i
Drammensveien, samt at Munkedamsveien er skolevei, og en trikk her vil være farlig for
kryssende barn.
Det påpekes at bygningen Drammensveien 91 (gnr212/bnr129) vil få ytterligere
setningskader, og bekymring i forhold til støy og vibrasjoner.
Det påpekes at T-bane er mer effektivt, og vil løse det store kollektivtransportproblemet som
vil komme på Filipstad. Savner en helhetlig planlegging og samordnet planlegging for
Filipstad / Skillebekk/ Hjortnes-området.
Beboere etterlyser tidspunkt for offentlige møter hvor de berørte kan få uttale seg.
Det påpekes samtidig at det er ett større passasjergrunnlag mellom Skarpsno – Skillebekk i
dagens trasé, enn over Skarpsnoparken og langs E18/jernbanesporene. Og at det ytres
bekymring over at beboere på strekningen Skarpsno-Skillebekk-Solli mister trikken, med økt
biltrafikk som konsekvens.
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Det påpekes at jernbanen har i en årrekke utgjort en barriere mellom bebyggelsen og stranda,
beboere mener det å etablere en ny trikketrasé er i strid med intensjonen i Fjordbyplanen om å
fjerne tog og baneelementer.
Jernbaneverket påpeker at alternativene 2a og 2b vil ha konsekvenser for jernbanen. Mener at
konsekvensvurderinger for Filipstadlinja og jernbaneanleggene på Filipstad må inngå i
vurderingene under temaet ”trafikale konsekvenser”. Ber om at avsnittet ”knutepunkt
Filipstad” erstattet med avsnitt slik som beskrevet i høringsuttalelsen fra Jernbaneverket datert
25. februar 2011.
Bydelsutvalget Frogner ønsker ikke skinnebundet løsning på mark, og mener at
trafikkøkningen må avvikles med tunnelbane.
Bydel St. Hanshaugen mener det er viktig å koordinere pågående planarbeidsprosesser i
området slik at planprosessene ikke stopper opp.
Bydel Ullern, bydelsadministrasjonen påpeker at det er viktig at mulige effekter av trikk
til/fra Fornebu blir omtalt. Programmet bør omtale mulige konsekvenser av alternative
løsninger for kollektivtrafikk fra/til Fornebu. Kan ikke se at Fjordtrikken gir noen vesentlig
bidrag til avvikling av kollektivtrafikken så det monner. Bydelen mener det er viktigere å
prioritere et kollektivtilbud mellom Lysaker og Fornebu.
Statens vegvesen mener at traséen langs sporområdet vil komme i konflikt med behovet for
utvidelse av E18 på strekningen. Konsekvensene for videreutvikling av E18, men mulig
utfylling i Frognerkilen må belyses. Statens vegvesen ønsker å bli tatt med på råd i den videre
planprosessen.
Kommentarer til bemerkningene:
Alternativet over Skarpsnoparken, langs sporområdet og alternativet over Tinkern tas med i
det videre plan- og utredningsalternativet. Det skal legges vekt på å redusere skadevirkningen
på parkene Skarpsnoparken og Tinkern, samt vise hvordan disse parkene kan reetableres med
trikk ført gjennom parkene.
Fjordtrikkutredningen vil sees i sammenheng med utredning av kollektivtilbud til Fornebu.
Det vil utredes konsekvenser for støy og vibrasjoner for planområdet vist i varslingsskissa.
Det vil utredes konsekvenser for barn og unge og trafikksikkerhet for hele planområdet.
Det vil gjøres beregninger og vurderinger knyttet til de forskjellige løsninger i forhold til
passasjergrunnlag.
Endringer i planprogrammet:
Konsekvensvurderinger for Filipstadlinja og jernbaneanleggene på Filipstad legges inn under
temaet ”trafikale konsekvenser”.
Avsnittet ”knutepunkt Filipstad” erstattet med avsnitt slik som beskrevet i høringsuttalelsen
fra Jernbaneverket datert 25. februar 2011.
Tidspunkt for offentlig møte legges inn.
Det presiseres i planprogrammet at det skal utredes mulige konsekvenser for utvidelse av E18
som følge av Fjordtrikktrasé langs sporområdet.
3. Filipstad / Hjortnes / Vestbanen
Det er innkommet bemerkninger i forhold til at trikketraséen som er vist i planprogrammet og
varslingsmaterialet er lagt over eiendommen Filipstadveien 15 (210/7), samt at en eventuell
trikketrasé må legges slik at ikke driften hos Joh. Johanneson Kaffe AS i Filipstadveien 11-13
forstyrrer deres drift og adkomst.
Beboere uttaler at de ikke ser behov for Fjordtrikk vestover fra Filipstad, men dersom til tross
for dette, bør det vurderes om Fjordtrikken kan legges oppå E18 lang Frognerkilen, samt at
trikketraséen legges til Skøyen via E18 eller Karenlyst allé. Mener videre at E18 bør legges i
tunnel/under lokk i nødvendig område, samt at t-bane til Fornebu og Bygdøy vil være et
tilbud med større kapasitet, og dekker et større behov. Foreslår linje fra Fornebu til Filipstad,
deretter til en ny Frogner, så videre til Homansbyen stasjon.
Kystverket gjør oppmerksom på at Fjordtrikktraséen ikke må være til hinder for en sikker
trafikkavvikling til/fra havneområdet, og ikke påvirke havnetrafikken negativt.
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Oslo Havn KF mener reguleringsbredden for trikken bør reduseres til maksimalt 22 meter, og
i praksis må være vesentlig smalere. Mener trikken vil være en barriere for annen kryssende
trafikk og at trasé over Filipstad bør legges parallelt med E18. Det må velges en trasé som
ikke vanskeliggjør havnevirksomheten, reduserte arealer vil vær uakseptabelt. Forutsetter at
dette punktet vektlegges i konsekvensutredningen.
Samferdselsetaten ønsker å få inn vurdering av trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper som
eget tema, samt at de mener det er viktig å synliggjøre konsekvensene for mulig
gjennomføringstidspunkt avhengig av valgt løsning i forhold til kryssing av Hjortnes om det
blir lang eller kort kulvert gjennom Filipstad.
ROM Eiendom ønsker at fremtidig bilbruk på Filipstad i forhold til arbeidsplasser og bolig
bør utredes under ”Ikke prissatte konsekvenser” i pkt 5.3.2, samt pkt 5.4 trafikantnytta. Mener
at utredningen bør spesielt ta for seg Fjordtrikkens framkommelighet, frekvens og kapasitet i
forhold til løsningene: Shared space, egen trikketrasé og trikk + buss i kollektivfelt over
Filipstad. Forutsetter sammen med NSB at det ikke velges løsninger som hindrer deres
adkomst til sporområdene, og er opptatt av at utformingen av trikketraséen over Filipstad må
tilpasses det planlagte miljøet, samt at reguleringsplanen for Filipstad bør sette premissene.
Statsbygg forutsetter at utviklingen av det nye Fjordtrikktilbudet forholder seg til det
eksisterende gatenettets bredder og grensene til utbyggingsområdene slik de allerede er
regulert i gjeldene reguleringsplan for Vestbanen fra 2006. De kommenterer videre at
alternativ 3a vil innebære et betydelig inngrep i felt B på deres eiendom som følge av foreslått
rundkjøring i krysset Munkedamsveien/Cort Adelers gate. Dette må belyses i utredningen.
Statsbygg vil motsette seg løsninger som reduserer utbyggingspotensialet på Vestbanen. Alt
3b vil medføre utvidet gaterom, og reduserte utbyggingsmulighetene på trekanttomta
betydelig. Dette må belyses i utredningen. Statsbygg vil motsette seg dette alternativet. Alt 3c
antas som en hensiktsmessig og god løsning. Dersom løsningen innebærer utvidet gatebredde
mot trekanttomta må konsekvensene utredes i forhold til byggemulighetene på
Vestbanetomta. Statsbygg gjør oppmerksom på at forslag til planprogram mangler omtale av
Nasjonalmuseet som eget punkt under pkt 3.3.7. Ønsker eget møte med Ruter for avklaringer.
Kommentarer til bemerkningene:
Trikketraséen over Filipstadområdet må sees i sammenheng med pågående
områdereguleringsplan for Filipstad. Trikketraséen tilpasses gatenettet som reguleres i
områdereguleringsplanen.
Konsekvenser for tilgrensende planer vil utredes.
Ruter har avholdt avklaringsmøte med Statsbygg.
Revidering av planprogrammet:
Trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper legges inn som eget tema.
Fremtidig bilbruk på Filipstad i forhold til arbeidsplasser og bolig skal utredes under ”Ikke
prissatte konsekvenser” i pkt 5.3.2, samt pkt 5.4 trafikantnytte.
Planprogrammet presiserer at utredningen skal vurdere konsekvenser av Fjordtrikkens
framkommelighet, frekvens og kapasitet i forhold til løsningene: Shared space, egen
trikketrasé og trikk + buss i kollektivfelt over Filipstad.
Det tas inn omtale av Nasjonalmuseet som eget punkt under pkt 3.3.7.
4. Kvadraturen
Det er innkommet bemerkninger i forhold til forsvarsbyggs bygningsmasse. Det ytres
bekymring for følgeskader for bygningsmassen som ligger inn til foreslått alternativ (4c) i
Myntgata. Det nyrehabiliterte ridehuset nevnes spesielt, men også Myntgata 1-3 som følge av
trikkens rystelser. Forsvarsbygg forbeholder seg retten til å vurdere innsigelse.
Trærne som omkranser børsen er fredet.
Det finnes ett offentlig tilfluktsrom under Akershus festning, men innkjørsel fra Myntgata og
med utgang til Akershusstranda. Beredskapsetaten stiller krav om at utgangene ikke må
stenges/sperres.
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Oslo Militære samfunn protesterer mot trikk i Myntgata, bør heller prioritere bevaring av det
unike Kulturhistoriske området. Det gjøres også oppmerksom på de nyrenoverte hestestallene
og ridehuset som antagelig på rivers som følge av traséen. Fortrekker traséen langs
Akershusstranda.
Kommentarer til bemerkningene:
Konsekvensene for støy og vibrasjoner utredes, og da særlig med tanke på bevaringsverdig
bebyggelse langs Myntgata.
Revidering av planprogrammet:
Ingen.
5. Vippetangen
Oslo Havn KF mener reguleringsbredden for trikken bør reduseres til maksimalt 22 meter, og
i praksis må være vesentlig smalere. Mener trikken vil være en barriere for annen kryssende
trafikk, og at det må avklares om kapasitetsproblemene i sentrum kan dekkes godt nok ved en
linje i Myntgata. Påpeker at fergeterminalen Revierhavna/Vippetangen i dag har trange
forhold, og at Oslo Havn finner det uakseptabelt at en trikketrasé legges slik at det reduserer
terminalområdet ytterligere. Utvikling av cruisevirksomheten vil trenge det tilgjengelige
arealet. Mener at det må utredes nye plasseringer for minnesmerkene.
Bydel St. Hanshaugen påpeker viktigheten av å sikre allmennheten adgang til sjøfronten på
Vippetangen, og at det legges til rette for havnepromenade og framføring av trikk rundt
Vippetangneset.
Statens vegvesen mener at kryssystemet ved havnelageret er kapasitetskritisk, og at det må
gjøres detaljerte kapasitetsberegninger for alle kryss og ved rampesystemet til Operatunnelen.
Kommentarer til bemerkningene:
Trikketrasé og havnepromenade vil sees i sammenheng. Det vil utredes konsekvenser for alle
tema nevnt i planprogrammet.
Revidering av planprogrammet:
Det legges inn en presiseres at de må gjøres detaljerte kapasitetsberegninger for alle kryss ved
Havnelagret, samt ved rampesystemet for Operatunnelen.
6. Jernbanetorget/Bjørvika
Det er innkommet bemerkninger i forhold til alternativ 5b som krysser over utbyggingsfelt
A5a/b, samt parkareal A40 som HAV eiendom eier. Dette er ikke ett umulig scenario, men
HAV trenger avklaring i løpet av 2011.
Beboere påpeker at hele Fjordbyen må sees under ett, og det bes om at Fjordtrikken sees i
sammenheng med utredning for trikk rundt Middelalderparken via Sørenga.
Tollregionen Oslo og Akershus uttaler at det viktig at Tollboden sikres god og trygg adkomst
fra Strandgata jfr Statens vegvesens oppdaterte plan for inn- og utkjøring. De antar at
Lankaigata ikke får sin opprinnelige tiltenkte bredde, og mener det er hensiktsmessig å
planlegge trikkeholdplass før Tollboden istedenfor foran.
Kommentarer til bemerkningene:
Konsekvenser for tilgrensende planer vil utredes.
Revidering av planprogrammet:
Ingen.
7. Generelt
Beredskapsetaten ønsker å ta del i detaljplanleggingen av plassering av trasé/kjøreledning i
forhold til vegbanen der det er bygårder/boligblokker.
Samferdselsetaten melder at fjordtrikkutredningen vil påvirke mange av etatens
forvaltningsområder, og de må derfor trekkes med i den videre prosessen.
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Vann- og avløpsetaten ber om at det må sikres tilgang til drift og vedlikehold av ny/gammel
teknisk infrastruktur, og at det må være utarbeidet enn disposisjonsplan for veitverrsnittet for
hele traséen.
Kommentarer til bemerkningene:
Konsekvenser for tilgrensende planer vil utredes. Alle berørte grunneiere, etater o.l blir
varslet når forslag til reguleringsplan foreligger.
Revidering av planprogrammet:
Ingen.
Viser for øvrig til tidligere oversendt liste over oppsummerte bemerkninger, hvor hver enkelt
bemerkning er oppsummert.

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner
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