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Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02 180 Bankkonto: 6004.06.02081 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

 

 

Møteinnkalling 
Til: Medlemmer og varamedlemmer i Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtegruppe: Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtested: Bydelsadministrasjonens lokaler, Sommerrogata 1, 5. et 
Møtetid: 23.04.2013, kl 1800 
Saksbeh.: Inger Almqvist 
Telefon: 23 42 49 32, mob 416 200 76 
 
Medlemmer som ikke kan møte bes selv om å innkalle varamedlem  
 
Åpen halvtime 
 
Dagsorden: 
 
Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 12.03.2013 
 
 
Sak 66/13 
BU-sak 
117/13 
 

Parkveien 21 – 23, gnr 214, bnr 258 
Søknad om rammetillatelse 
 

Sak 67/13 
BU-sak 
118/13 
 

Universitetsgata 7 – 9 m fl (Tullinkvartalet) Sentrum 
Planskisse til prosjektavklaring 
Detaljregulering med konsekvensutredning 
 
Utrykt vedlegg 
 

Sak 68/13 
BU-sak 
119/13 
 

Rv 162 Ring 1 Filipstad – Nationaltheatret 
Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan 
 

Sak 69/13 
BU-sak 
120/13 
 

Bogstadveien 60, gnr 215, bnr 36 
Rammesøknad om bruksendring 
 

Sak 70/13 
BU-sak 
121/13 
 

Schives gate  
Forslag om fartshump 
 

Sak 71/13 
BU-sak 
122/13 
 

Streetbasket i Bydel Frogner 
Innspill til plassering av baner 
 

Sak 72/13 
BU-sak 
123/13 
 

Dronning Mauds gate 10 og 11 
Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid 
 
Utrykt vedlegg 
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Sak 73/13 
BU-sak 
129/13 
 

Saken utgår 
 
 
 
 

 Orienteringssaker: 
Orienteringssaker og utrykte vedlegg 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 74/13 
BU-sak 
104/13 
 

Skolebehovsplan 2014 – 2024 
Invitasjon til høring 
 

Sak 75/13 
BU-sak 
108/13 
 

Bærum kommune – kommuneplan  
Samfunnsdel med arealstrategi 
Samordning av Oslo kommunes høringsuttalelser 
 

Sak 76/13 
09/641 
 

Parkveien 35 . Israels ambassade 
Klage over avslag på søknad om dispensasjon utenom byggesak 
Dispensjon fra reguleringsplan 
 

Sak 77/13 
09/865 
 

Underretning av politisk planvedtak 
Schultz’ gate 1 
Detaljregulering- 
 

Sak 78/13 
05/39-28 
 

Vedrørende opphørt ulovlighet 
Killingen 
 

Sak 79/13 
13/120 
 

Tillatelse til tiltak 
Stranden 3 
 

Sak 80/13 
07/342 
 

Underretning om politisk vedtak 
Detaljregulering med konsekvensutredning 
Middelthuns gate 26 
 

Sak 81/13 
12/1006 
 

Sak trukket 
Frognerveien 30 
 

Sak 82/13 
13/249 
 

Referat fra forhåndskonferanse  
Frognerstranda  
 

Sak 83/13 
12/61 

Universitetsgata 7-9 m fl (Tullinkvartalet), sentrum 
Fastsatt program for planarbeidet 
 

Sak 84/13 Endret prosess for innsendte planer 
 

Sak 85/13 
13/236 

Forslag til navnsetting av gate, vei, plass mv. etter Willy Brandt 
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Sak 86/13 
13/226 
 

Informasjonsskriv om transformasjon av Bogstadveien 54 

Sak 87/13 
10/339 
 

Turvei B1 Majorstua 

Sak 88/13 
06/921 
 

Vedtak om beboerparkering 

Sak 89/13 
07/269-100, 101 
 

Sophusgarasjen 

Sak 90/13 
 

Protokoll fra byrådets møte 11.04., 04.04.2013 samt byrådssaker 49/13 og 
50/13. 
 

Sak 91/13 
 

Bydelsrusken – Vedlikeholdsgruppen 
 
 

Eventuelt  
 
 
 

     
Ulf Hordvik       Inger Almqvist 
leder         sekretær 
 





























































































































































































































































































 

 Oslo kommune
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  
    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

 

O-sak         129/13 
      
         HUSK-sak 69/13 
         MIBU-sak 91/13 
 
 
Møtedato: 30.4.13 
 
 
 
 
 
BYDELSRUSKEN - VEDLIKEHOLDSGRUPPEN 
 
 
NAV-kontoret har en vedlikeholdsgruppe som har vært i drift fra midten av 90-tallet. Gruppens 
primæroppgave er å tilby aktivisering og arbeidstrening til sosialhjelpsmottakere som har behov 
for å trene på å kunne delta i andre aktiviteter og ordinært arbeid. Det er 2 medarbeidere i gruppen 
og et varierende antall brukere. For tiden er det 13 brukere som er aktive. De fleste har fått vilkår 
om deltakelse for å få utbetalt sosialhjelp, men vi har også frivillige som deltar. Brukerne har 
forskjellige utfordringer, det kan være alt fra rus, langvarig fravær fra arbeid, språkutfordringer, 
manglende arbeidserfaring m.v. I vedlikeholdsgruppen trenes det på å møte presis, lære å utføre 
arbeid av god kvalitet, arbeidslivets regler som å melde når man er fraværende o.s.v. Man blir ikke 
skrevet ut av vedlikeholdsgruppen hvis man ikke møter, eller kommer for sent, men det kan gjøres 
trekk i økonomisk sosialhjelp hvis man ikke møter.  
 
Aktivitene til gruppen varierer med årstidene. Nå som våren nærmer seg blir det mye fokus på 
rengjøring av parker og grøntområder som bydelen har ansvar for. Litt senere vil gruppen plante 
noe blomster, og de har ansvar for klipp av gress, søppeltømming og annet vedlikehold. 
Vedlikeholdsgruppen har også ansvar for vedlikehold og drift av fontenene som bydelen forvalter.  
 
Hele året vedlikeholder gruppen leiligheter som bydelen disponerer. Ved fraflytting av 
kommunale boliger forvaltet av bydel er det gruppen som pusser og klargjør for nye leietakere, 
noe som sikrer rask utleie av ledige boliger. Det utføres også vaktmesteroppgaver i de boligene 
bydelen forvalter. Barnehagene og andre tjenstesteder har også stor nytte av vedlikeholdsgruppen 
for reparasjoner, vedlikehold og oppussing når det er mulig å få til. Gruppen gjør også noen 
flyttejobber for bydelen.  
 
Vedlikeholdsgruppen har ikke ansvar for rengjøring av fortau og annen offentlig vei, dette er det 
andre etater som gjør.  
 
For å få dette til disponerer vedlikeholdsgruppen et verksted, garderobe, kontor og kjøkken i Niels 
Juels gate 46, samt et hus i Skarpsnoparken. De har 3 biler, hvorav en av brukerne er kjørt av en 
bruker, noe som gir god trening i sjåførarbeid.  
 



2 

Vedlikeholdsgruppen hadde et tett samarbeid med BydelsRusken i flere år. Dette opphørte for 
noen år tilbake, men NAV-kontoret har tatt initiativ til et nytt samarbeid og har avtalt et møte med 
Rusken i midten av april 2013 for å drøfte muligheter til å ytterligere styrke arbeidet med å holde 
bydelen i god stand. 
 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Saken tas til orientering  
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