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Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget. 
 
 
DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG 
 
 
TIRSDAG 28. MAI 2013 KL 18.00 
 
I SOMMERROGT. 1,  
 
Åpen halvtime  
Opprop 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
                                                                                                                                                                                                           

DAGSORDEN:                                                                                                                                 16.5. 24.5 28.5. 
SAK 145/13 Protokoll fra bydelsutvalgets møte 30.4.13 X   
 146/13 Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) 21.5.13  X  
 147/13 Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK) 

21.5.13 
 X  

 148/13 Referat fra arbeidsutvalget 14.5.13 X   
 149/13 Referat fra seniorrådet 21.5.13  X  
 150/13 Referat fra råd for funksjonshemmede 22.5.13  X  
 151/13 Referat fra ungdomsrådet 22.5.13  X  
 
 
Miljø- og byutviklingskomiteen: 
SAK 152/13 Oslo havneplan 2013 – 2030 

Høringsutkast  
X   

 153/13 Fornebubanen, Lysaker – Majorstuen 
Kunngjøring om offentlig ettersyn 29.04.2013 – 20.06.2013 
Oppstart av reguleringsplaner med konsekvensutredning og 
planprogram 

X   

 154/13 Bydelsrusken - vedlikeholdsgruppen X   
 155/13 Bygdøyhus – finansiering X   
 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen:  
SAK 156/13 Nytt varamedlem i driftsstyre ved Uranienborg skole fra F X   
 157/13 Star sushi, Skovveien 8 – eierskifte X   
 158/13 Alex sushi Tjuvholmen, Strandpromenaden 11 – utvidelse ute X   
 159/13 Exotic Aydin frukt og grønt, Huitfeldts gate 28 - salgsbevilling X   
 160/13 Noodles and soup, Pilestredet 63 - uteservering X   
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Saker til behandling:     
SAK 161/13 Økonomiprognose med produksjonstall pr. april 2013  X  
 162/13 Antall vara til komiteer og utvalg X   
 
Orienteringssaker: 
SAK 163/13 Brukervalg praktisk bistand – april X   
 164/13 Brukervalg hjemmesykepleie – april X   
 165/13 Tilsynsrapport Fagerborghjemmet avdeling Norabakken 7.3.2013 

– svar fra Sykehjemsetaten  
X   

 166/13 Tilsynsrapport Majorstutunet 4.4.2013 – svar fra 
Sykehjemsetaten 

X   

 167/13 SKE – spesialisert korttidsenhet på Diakonhjemmet  X  
 168/13 Årsmelding seniorrådet 2012  X  
 169/13 Tre rapporter om sykehjemsfinansiering og organisering av 

korttidsplasser  
 X  

 
 
X – når sakspapirene vil være tilgjengelig på bydelens politikksider – 
www.bfr.oslo.kommune.no/politikk  
 
Eventuelt 
 
Vel møtt! 
 
Oslo, 16. mai 2013 

 
 
Bjarne Ødegaard (H) 
Bydelsutvalgets leder 
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Til bydelsutvalgets medlemmer og vara 
 

 

 
 
 
 
TIL SAKSKARTET – BYDELSUTVALGETS MØTE 28.5.2013 
 
 
 
 
Tillgg til sakskartet                                                                                                                   16.5.    24.5.     28.5.                  

SAK 170/13 BYDELSRUSKEN HISTORIKK  X  

 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Wenche Ørstavik 
bydelsdirektør 
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Frogner bydelsutvalg 
Postboks 2400 Solli 
0201 Oslo 
 
 

     PROTOKOLL 
 
 
FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE  
TIRSDAG 30. APRIL 2013 
 
Sommerrogt. 1, kl 18:00 
 
 
Til stede:  Høyre: Bjarne Ødegaard, leder 
  Elisabet Parmeggiani 
  Britt Eia 
  Ulf Hordvik 
  Carl-Henrik Bastiansen 
  Beate Brovig Auke 
  Mette Langfeldt Sinding 
  Tjeran Vinje 
   
 Arbeiderpartiet: Egil Heinert 
  Annelene Svingen 
  Gunn von Krogh 
   
 Fremskrittspartiet: Hans Høegh Henrichsen 
   
 Venstre: Anne-Lise Bergenheim 
  Naomi I. Røkkum 
   
 SV: Erna Kahlbom 
   
 
Forfall: Hans Magnus Borge (H), Emil Aas Stoltenberg (A), Christoffer Torris Olsen (V), 
Natasza P. Sandbu (V),  
 
 
Fra administrasjonen:  Avd direktør    Olaf Varslot 
    Avd direktør    Anne-Ma Moe-Christensen 
    Avd. direktør    Heidi Damengen 
    Helsekonsulent   Liv-Marit Nikolaisen 
     
 
Møtet ble ledet av:  Bjarne Ødegaard (H) 
BU-sekretær/ref.:  Maren Rækstad 
 
Møtet ble satt med 15 representanter m/møtende vararepresentanter. 
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ÅPEN HALVTIME: 
 

 
 
ENDRING AV DAGSORDEN: 
 
Tilleggssak: 
SAK 139/13 - Claus Café, Kirkeveien 50 – ny bevilling inne og ute 
SAK 140/13 – Nobilis, Josefines gate 23 – utvidelse av areal ute 
SAK 141/13 – Dråpen kjøkken og bar, Observatoriegata 25 – ny uteservering 
SAK 142/13 – Rapoutine, Henrik Ibsens gate 60 A – ny uteservering 
SAK 143/13 – Baroque, Bygdøy allé 5 - eierskifte 
O-SAK 144/13 – Tilsynsrapport fra Fagerborghjemmet 7.3.2013 – svar fra Sykehjemsetaten 
 
INHABILITET: 

- Ingen meldte 
 
 
SAK 109/13 
 

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 19.3.13 
 
VEDTAK: 
Protokollen ble godkjent. 
 
 

SAK 110/13 
 

PROTOKOLL FRA MØTE I MILJØ- OG 
BYUTVIKLINGSKOMITEEN 23.4.13 
 
VEDTAK: 
Protokollen ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 111/13 
 

PROTOKOLL FRA HELSE-, UNGE-, SOSIAL- OG 
KULTURKOMITEEN 23.4.13 
 
VEDTAK: 
Protokollen ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 112/13 
 

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 16.4.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 113/13 PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGET 16.4.13 
 
VEDTAK: 
Protokollen ble godkjent. 
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SAK 114/13 
 

REFERAT FRA MØTE I SENIORRÅDET 23.4.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 115/13 
 

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
22.4.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 116/13 
 

REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 24.4.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

 
 
Miljø- og byutviklingskomiteen: 
SAK 117/13 
 

PARKVEIEN 21-23, GNR. 214, BNR 258 
SØKNAD OM RAMMETILLATELSE 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget har rammesøknad for ombygging av forretningslokaler og 
oppgradering av uteoppholdsarealer i Parkveien 21/23, gnr 214, bnr 258 
til uttalelse. Tiltaket medfører en større dispensasjon fra gjeldende 
regulering. 
 
Bydelsutvalget mener at omsøkt forslag til oppgradering av 
forretningsareal og utomhusanlegg i Parkveien 21/23 vil bidra positivt til 
nærmiljøet i området og går inn for søknaden. 
 
Bydelsutvalget merker seg at nåværende løsning med 
tjenester/forretninger i øvre plan ønskes erstattet med en leietaker for 
hele planet og antar at det i tilfelle blir søkt om bruksendring for denne 
endring.  
 
Bydelsutvalget er noe betenkt over den økte trafikkbelastning som 
varelevering til en større butikk vil være, og går ut fra at dette blir vurdert 
i forbindelse med rammesøknaden. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
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SAK 118/13 UNIVERSITETSGATA 7-9 M.FL. (TULLINKVARTALET) 
PLANSKISSE TIL PROSJEKTAVKLARING 
DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget har planskisse for Universitetsgata 7 – 9 m. fl. 
(Tullinkvartalet) til forhåndsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelse for samme eiendom, sak 44/12, 
28.02.2012, (vedlagt). 
 
Bydelsutvalget mener alternativ 3b bør ligge til grunn for utvikling av 
planforslaget. Bydelsutvalget viser til fotomontasjene av nærvirkning i 
Kristian Augusts gate og ber om at bygningsvolum i etasjene over den 
historiske gesimslinjen trekkes lenger inn i kvartalet.  
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV). 
 
 

SAK 119/13 RV 162 RING 1 FLIPISTAD – NATIONALTHEATRET 
VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED 
DETALJREGULERINGSPLAN 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget har varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Rv 162, Ring 1, parsell Filipstad – 
Nationaltheatret til uttalelse. 
 
Bydelsutvalget registrerer at den varslede parsellen av Ring 1 er en av de 
mest sentrale delene av veinettet i Oslo, med stor trafikk av fotgjengere, 
syklister og kollektiv trafikk. Avvikling av denne trafikken i en 
byggeperiode stiller høye krav til god planlegging og krever at det tas 
hensyn til de behov som de ulike trafikkgruppene har.  
Bydelsutvalget merker seg også at parsellen er omgitt av arealer med 
store utbyggingsprosjekter, noe som bør vurderes i planfasen. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV). 
 
 

SAK 120/13 BOGSTADVEIEN 60, GNR 215, BNR 36 
RAMMESØKNAD OM BRUKSENDRING 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget har rammesøknad for bruksendring og ombygging av 
forretningslokaler i Bogstadveien 60, gnr 215, bnr 36 til uttalelse.  
 
Bydelsutvalget går inn for omsøkt forslag til bruksendring og ombygging 
av 140 m2 i Bogstadveien 60, forutsatt at adkomstforholdet kan løses på 
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en måte som tilfredsstiller krav fra både Byantikvaren og Bymiljøetaten. 
 
Forslag til vedtak fra A: 
Bydelsutvalget går imot omsøkt forslag til bruksendring og ombygging 
av 140 m2 i Bogstadveien 60. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble vedtatt med 11 
stemmer for (8H, 2V, 1F) og 4 stemmer mot (3A, 1SV) som støttet 
forslaget fra Arbeiderpartiet 
 
 

SAK 121/13 SCHIVES GATE 
FORSLAG OM FARTSHUMP 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak om fartshump i Schives gate sak 
180/12, 12.06.2012. 
 
Bydelsutvalget støtter Bymiljøetatens forslag til ny fartshump i Schives 
gate og ber om at etaten planlegger for utførelse av hump slik at den er på 
plass før skolestart høsten 2013. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble vedtatt med 14 
stemmer for (8H, 2V, 3A, 1SV) og 1 stemme mot (1F)  
 
 

SAK 122/13 STREETBASKET I BYDEL FROGNER 
INNSPILL TIL PLASSERING AV BANER 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget har mottatt forslag til mulige lokaliseringer av 
streetbasketbaner i bydelen. 
 
Bydelsutvalget ser, slik Bymiljøetaten også har påpekt at det er svært få 
tilbud om uorganisert idrett for ungdom i bydelen, og et stort 
engasjement for å få på plass streetbasketbaner. Det haster med å få 
bystyrets vedtak fra våren 2011 om streetbasket igangsatt i vår bydel. 
 
Bydelsutvalget mener del av Dronning Astrids plass (fotballbanen) og 
Bervens løkke/Trafotaket skal prioriteres i første rekke. På begge disse 
plassene må det tas hensyn til omgivelsene ved at støysvake løsninger 
velges, både for nett og underlag. 
 
Bydelsutvalget mener at Colosseum torg er et velegnet urbant område, 
som av hensyn til eksisterende regulering kan være aktuelt på sikt og at 
plasseringen i tilfelle må ta hensyn til stor fotgjengertrafikk samt ny 
hovedinngang for Majorstuen skole.  
 
Bydelsutvalget mener at Skarpsnoparken er velegnet med lett tilgjengelig 
beliggenhet og stort areal. Plassering kan være på lite brukt område med 
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trafikkstøy mot Drammensveien uten sjenanse for boliger. Inngrepet i 
grøntarealet ansees som beskjedent og akseptabelt. 
 
Bydelsutvalget vil spille inn følgende nye alternativer til plassering: 

 Hukodden ved eksisterende fotballbane som ikke er i bruk. 
 Mauritz Hansens gate, ballplass. 

Ballplass vis à vis Ruseløkkveien 60 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV). 
 
 

SAK 123/13 DR MAUDS GATE 
VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID 
 
Utrykt vedlegg  
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til varsel om igangsatt 
planarbeid for Dronning Mauds gate 10-11, gnr 209, bnr 34, 36. 
 
Bydelsutvalget viser til tidligere innspill til planinitiativ sak 37/13 – 
12.02.2013 (vedlagt) og har på nåværende tidspunkt ingen ytterligere 
kommentarer til planarbeidet. Bydelsutvalgets endelige uttalelse vil 
foreligge ved den offentlige høringen. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV). 
 
 

 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen: 
SAK 124/13 
 

GINAS LILLE CAFE, NIELS JUELS GATE 45 – NY BEVILLING 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Valentes Consult AS gis 
skjenkebevilling ved Gina’s Lille Cafe, Niels Juels gate 45.  
Eiendommen, Niels Juels gate 45 ligger i et boligområde. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV). 
 
 

SAK 125/13 
 

BAR TJUVHOLMEN, BRYGGEGANGEN 6 – UTVIDELSE AV 
AREAL UTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at BAR Tjuvholmen AS gis tillatelse til 
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utvidelse av areal ute ved BAR Tjuvholmen, Bryggegangen 6.  
Eiendommen, Bryggegangen 6 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres 
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
 
Det forutsettes at regler for universell utforming av uteområder og at 
ivaretakelse av fri ferdsel overholdes. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV). 
 
 

SAK 126/13 
 

FRAMMUSET, BYGDØYNESVEIEN 36 – UTVIDELSE AV 
AREAL INNE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Komiteen til bevaring av polarskipet 
Fram gis tillatelse til utvidelse av areal inne ved Frammuseet, 
Bygdøynesveien 36.  
Eiendommen, Bygdøynesveien 36 ligger i et boligområde. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV). 
 
 

 
 
Saker til behandling: 
SAK 127/13 ØKNOMIPROGNOSE PR. MARS 2013 

 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar forelagt økonomiprognose pr. mars 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV). 
 
 

 
 
Orienteringssaker: 
O-SAK 128/13 VALGBARHET TIL BYDELSUTVALG – ORIENTERING OM VEDTAK I 

VALGSTYRET OSLO 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 129/13 BYDELSRUSKEN – VEDLIKEHOLDSGRUPPEN 
 
Saken ble tatt til orientering 
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O-SAK 130/13 
 

BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND – MARS 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 131/13 
 

BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE – MARS 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 132/13 REMIDA OSLO KREATIVT GJENBRUKSSENTER – SØKNAD OM 
MIDLER TIL PILOTPROSJEKT 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 133/13 TILSYNSUTVALG FOR HJEMMETJENESTEN – ÅRSMELDING 2012 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 134/13 UNGDOMSTILTAK PÅ BYGDØY 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 135/13 TILSYNSRAPPORT MAJORSTUTUNET 1.3.13 – SVAR FRA 
SYKEHJEMSETATEN 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 136/13 ”SKJENKEPLAKATEN” FRA NÆRINGSETATEN 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 137/13 STØY – OVERSIKT OVER KLAGER PÅ STØY 1. TERTIAL 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 138/13 RAPPORT I FORBINDELSE MED BRUKERUNDERSØKELSE I 
HJEMMETJENESTEN OG BRUKERMØTE I TILSYNSUTVALG FOR 
HJEMMETJENESTER 
 
Saken ble tatt til orientering 
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Tilleggssak: 
SAK 139/13 CLAUS CAFE, KIRKEVEIEN 50 – NY BEVILLING IKKE OG UTE 

 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Belisa AS gis serverings- og skjenkebevilling ved 
Claus Cafe, Kirkeveien 50.  
Eiendommen, Kirkeveien 50 ligger i en av bydelens hovedferdselsårer og med 
beboelse i etasjen over serveringsstedet. Åpningstider reguleres av egen forskrift 
som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 140/13 NOBILIS, JOSEFINES GATA 23 – UTVIDELSE AV AREAL UTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Nobilis AS gis serverings- og skjenkebevilling 
for utvidelse av areal ute ved Nobilis, Josefines gate 23.  
Eiendommen, Josefines gate 23 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 141/13 DRÅPEN KJØKKEN OG BAR – OBSERVATORIEGATA 25 – NY 
UTESERVERING 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Bakgården Drift Kim Karlsen gis serverings- og 
skjenkebevilling for uteservering ved Dråpen Kjøkken og Bar, Observatoriegata 25. 
Eiendommen, Observatoriegata 25 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres 
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 142/13 RASPOUTINE, HENRIK IBSENS GATE 60A – NY UTESERVERING 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Ace Drift AS gis serverings- og skjenkebevilling 
for uteservering ved Raspoutine, Henrik Ibsens gate 60A.  
Eiendommen, Henrik Ibsens gate 60A ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt 
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(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 143/13 BAROQUE, BYGDØY ALLE 5 - EIERSKIFTE 
 
Forslag til vedtak: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Event Norway AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Baroque, Bygdøy allé 5.  
Eiendommen, Bygdøy allé 5 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 

O-SAK 144/13 TILSYNSRAPPORT FRA FAGERBORGHJEMMET 7.3.2013 – SVAR FRA 
SYKEHJEMSETATEN 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

 
 
Eventuelt 

- Bydelsutvalgets leder orienterte om utkast til Oslo havneplan 2013-2030 for 
kommentarer. Saken legges ut på bydelens hjemmeside. 

 
 
Møtet ble hevet kl.: 18.45  
 
 
 
Protokollen godkjent. 
 
Oslo, 2. mai 2013  
 

 

Bjarne Ødegaard        
bydelsutvalgets leder      Maren Rækstad  
        bydelsutvalgets sekretær 
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  Bydelsadministrasjonen 
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Møteprotokoll 
 
 
  
Tilstede: Ulf Hordvik (H), Elisabet Parmeggiani (H), Bjarne Ødegaard (H), Vivian 

Ellingsen Gotaas (H), Sverre Lorentzen (H), Elenor W Holter (H), Egil Heinert 
(A), Gunn von Krogh (A), Jan Tank-Nielsen (F), Karin Beate Theodorsen (SV) 

Fravær: Beate Brovig Auke (H), Theo Thorkildsen (H), Christoffer Torris Olsen (V) 
Møtegruppe: Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtested:  Sommerrogata 1, 5. etasje 
Møtetid: 21.05.2013 kl 19.00 
Referent.: Inger Almqvist 
Telefon: 23 42 49 32, mobil 416 200 76 
 
 
 

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 21.05.2013 
 
 
Åpen halvtime: 

- Andreas Melander fra Majorstuen og Bogstadveien næringsforening hadde ordet 
vedrørende Bogstadveien og kollektivtransport. 
Anne-Marit P. Lie fra Majorstuen og Bogstadveien næringsforening hadde ordet til Mibu -
sak 93/13, BU-sak 153/13, vedrørende Majorstulokket og parkeringsplasser i bydelen. 

- Wilhelm Koren hadde ordet til Mibu-sak 95/13, BU-sak 155/13, Bygdøyhus – finansiering. 
 
 

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 23.04.2013 ble enstemmig godkjent  
 
 
 
Dagsorden: 
 

Sak 92/13 
BU-sak 
152/13 
 

Oslo havneplan 2013 – 2030 
Høringsutkast  
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har til uttalelse utkast til Oslo havneplan 2013 – 2030. 
 
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelse vedrørende spørsmål i tilknytning til 
havnevirksomhet i sak 11/11 – 25.01.2011, sak 365/10 – 21.12.2010, sak 364/10 
– 21.12.2010, sak 325/10 – 30.11.2010, sak 253/10 – 28.09.2010, sak 113/06 – 
31.05.2006 samt sak 311/05 – 16.11.2005 (vedlagt). 
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Bydelsutvalget mener havneplanen er et nyttig verktøy for videre planlegging av 
havneutvikling og samhandling med Fjordbyens arealutvikling.  
 
Bydelsutvalget har følgende synspunkter på de arealer som ligger innenfor 
bydelens grenser: 
 

1. Utvikling av Hjortnes til cruisehavn må skrinlegges. Bydelsutvalget 
ønsker ikke cruiseskip på Hjortnes, slik det er vist i havneplanen (side 38) 
og mener dette vil være i strid med Bystyrets vedtak. Bydelsutvalget 
minner om at bakgrunnen for å avvikle havnevirksomheten på Hjortnes 
var bland annet den miljøbelastning slik virksomhet påfører 
boligområdene i den umiddelbare nærheten, i tillegg til den estetiske 
dimensjonen og den belastning cruisetrafikken vil medføre for 
småbåttrafikken samt for ro- og kanoaktiviteten. 

 
2. ”Porten” mot Frognerkilen må bevares, med Bygdøynes på den ene og 

Filipstad odde på den andre siden. Bydelsutvalget fraråder plassering av 
en høyt hotellkompleks sydvest i Hjortnesplanen, da dette vil ødelegge 
opplevelsen av ”Porten”.  

 
3. Det ønskes en utdypning av begrepet reservert for sjørettete aktiviteter i 

planens tekst om kaifrontene langs Filipstad. Bydelsutvalget er opptatt av 
at dette i tilfelle skal være aktiviteter som gir et positivt tilskudd til 
boligbebyggelsen og den daglige bruk av strandpromenaden langs kaiene. 

 
Forslag til nytt punkt 4 fra Bjarne Ødegaard (H): 

4. Plansmieforslaget anbefales lagt til grunn for videre utvikling av område 
på Hjortnes og Filipstad. 

 
Forslag til vedtak med forslag til nytt punkt 4 fra Bjarne Ødegaard (H) ble 
vedtatt mot 1 stemme (1F). 
 
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget har til uttalelse utkast til Oslo havneplan 2013 – 2030. 
 
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelse vedrørende spørsmål i tilknytning til 
havnevirksomhet i sak 11/11 – 25.01.2011, sak 365/10 – 21.12.2010, sak 364/10 
– 21.12.2010, sak 325/10 – 30.11.2010, sak 253/10 – 28.09.2010, sak 113/06 – 
31.05.2006 samt sak 311/05 – 16.11.2005 (vedlagt). 
 
Bydelsutvalget mener havneplanen er et nyttig verktøy for videre planlegging av 
havneutvikling og samhandling med Fjordbyens arealutvikling.  
 
Bydelsutvalget har følgende synspunkter på de arealer som ligger innenfor 
bydelens grenser: 
 

1. Utvikling av Hjortnes til cruisehavn må skrinlegges. Bydelsutvalget 
ønsker ikke cruiseskip på Hjortnes, slik det er vist i havneplanen (side 38) 
og mener dette vil være i strid med Bystyrets vedtak. Bydelsutvalget 
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minner om at bakgrunnen for å avvikle havnevirksomheten på Hjortnes 
var bland annet den miljøbelastning slik virksomhet påfører 
boligområdene i den umiddelbare nærheten, i tillegg til den estetiske 
dimensjonen og den belastning cruisetrafikken vil medføre for 
småbåttrafikken samt for ro- og kanoaktiviteten. 

2. ”Porten” mot Frognerkilen må bevares, med Bygdøynes på den ene og 
Filipstad odde på den andre siden. Bydelsutvalget fraråder plassering av 
en høyt hotellkompleks sydvest i Hjortnesplanen, da dette vil ødelegge 
opplevelsen av ”Porten”.  

 
3. Det ønskes en utdypning av begrepet reservert for sjørettete aktiviteter i 

planens tekst om kaifrontene langs Filipstad. Bydelsutvalget er opptatt av 
at dette i tilfelle skal være aktiviteter som gir et positivt tilskudd til 
boligbebyggelsen og den daglige bruk av strandpromenaden langs kaiene. 

 
4. Plansmieforslaget anbefales lagt til grunn for videre utvikling av område 

på Hjortnes og Filipstad. 
 
 

Sak 93/13 
BU-sak 
153/13 
 

Fornebubanen, Lysaker – Majorstuen 
Kunngjøring om offentlig ettersyn 29.04.2013 – 20.06.2013 
Oppstart av reguleringsplaner med konsekvensutredning og planprogram 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har til uttalelse varsel om oppstart av reguleringsarbeid og 
offentlig ettersyn av planprogram for Fornebubanen, detaljregulering av 
sporområdet på Majorstuen samt områdereguleringer av arealene langs E18 – 
Vækerø og Skøyen.  
 
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelse vedrørende kollektivtrafikk Fornebu i 
sak 36/11 – 22.02.2011, sak 255/10 – 28.09.2010, sak 59/10 – 23.03.2010 samt 
sak 303/08 – 28.10.2008, og vedrørende Majorstulokket – charetten sak 320/04 – 
22.12.2004 (vedlagt). 
 
Bydelsutvalget har helt siden 2008 engasjert seg for en skinnebundet løsning 
under mark, og er meget fornøyd med at dette er den valgte løsningen.  
 
Bydelsutvalget har foreslått alternative trasévalgt under Bygdøy, Filipstad og 
Homansbyen, og vil peke på at den valgte traseen for Fornebubanen ikke løser 
trafikkavvikling til og fra Filipstad, som er bydelens største utbyggingsområde, 
og som dermed må ivaretas på annen måte. 
 
Bydelsutvalget står fast ved tidligere vedtak vedrørende utbygging av 
Majorstuen, og peker på at charetten kom fram til to alternative planer (Bykarré 
og Majorstuhaven) med sterk forankring i bydelens lokalmiljø, som alternativer 
til Sporveiens forslag. Bydelsutvalget ønsker en orientering om hvordan 
planarbeidet tar hensyn til disse alternative planene. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Sak 94/13 
BU-sak 
154/13 
 

Bydelsrusken – vedlikeholdsgruppen 
 
Forslag til vedtak: 
Ovenstående informasjon tas til orientering.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 95/13 
BU-sak 
155/13 
 
 
 
 

Bygdøyhus – finansiering 
 
Omforent forslag: 
BU anmoder Oslo kommune om å gå i dialog med Bygdøyhus med mål om å 
sikre varig drift av idrettsanlegget på Bygdøy. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Protokolltilførsel: 
Mibu ber om at saken utredes til bydelsutvalgets møte 28. mai. 
 
 

 
 
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 96/13 
12/942 

Adressevedtak  
Frøyas gate 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 97/13 
13/417 
 

Nordahl Rolfsens plass 
Bestilling av oppstartmøte – videresending 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 98/13 
12/61-8 

Universitetsgata 7-9 m fl (Tullinkvartalet), sentrum 
Fastsatt program for planarbeidet 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 99/13 
13/425 

Middelthuns gate 17 
Bestilling av oppstartsmøte – videresending 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 100/13 
12/903 

Tillatelse til tiltak 
Bygdøy allé 39 
Saken ble tatt til orientering 
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Sak 101/13 
12/420 

Bærum kommune. Kommuneplan 2013 – 2030 
Samfunnsdelen med arealstrategier 
Oslo kommunes uttalelse 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 102/13 
10/339 

Forslag om å flytte gangbro til turvei B1 forbi Majorstua 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 103/13 
13/435 

Plansamarbeidet 
Møter og konferanser til høsten 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 104/13 
 

Befaring Byutviklingskomiteen 14.05 ca kl 15.50. 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 105/13 
13/354 

Oversendelse av presentasjon fra informasjonsmøte 18.04.13 om redesignet 
innsendt planprosess 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

Sak 106/13 
 

Protokoll fra byrådets møte 02.05.2013. 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

 
Eventuelt  
 
 
Møtet ble hevet kl. 20:55  
 
 
 

       
       
 
Ulf Hordvik (H)       Inger Almqvist 
leder          sekretær 
 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Bydelsadministrasjonen 
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Protokoll 
 
Tilstede: Carl- Henrik Bastiansen H leder, Britt Eia H, Mette Langfeldt Sinding H, Frode 

Ersfjord SV, Nina Stanghov Ulstein H, Christian Emil Haugen F, Anne Lene 
Svingen A, Hans Magnus Borge H, Tjeran Vinje H, Rudolp Brynn. 

Forfall:  Ole Jacob Kjendlie A; Natasza P. Sandbu V 
  
  
Møtegruppe: Helse- unge- sosial og kultur HUSK 
Møtested: Sommerrogaten 1, 5. etg. 
Møtetid: Tirsdag 21. mai kl. 17:30 
Saksbeh.: Anne-Ma Moe-Christensen 
Telefon: 23 42 49 09 el 95 23 54 63 
  

Åpen halvtime:  
 
Representanter for ungdomsrådet v/ leder Sigurd Log Røren, nestleder Dina Dignæs 
Eikeland og medlem Sigurd Svensen. 
De var invitert til å redegjøre for saker de var opptatte av samt å fortelle politikerne hva de 
ønsket gjort for ungdomsmiljøet i bydelen. 
Saksliste: 
 
Sak 74/13 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. 
  Godkjent 
 
Sak 75/13 Nytt varamedlem i driftsstyret ved Uranienborg skole fra F. 
BU sak 156/13 
  Forslag: Varda Jannaouini. 
  Enstemmig tiltrådt. 
Sak 76/13 Star sushi, Skovveien 8 – eierskifte 
BU sak 157/13 

Forslag til vedtak: 
 Frogner bydelsutvalg anbefaler at Asia Village AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Star Sushi Skovveien, Skovveien 8.  
Eiendommen, Skovveien 8 ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

  Enstemmig tiltrådt. 
 
Sak 77/13 Alex Sushi Tjuvholmen, Strandpromenaden 11 – utvidelse ute 
BU sak 158/13 

Forslag til vedtak: 
 Frogner bydelsutvalg anbefaler at Alex Sushi Tjuvholmen AS gis serverings- og 
skjenkebevilling for utvidet areal ute ved Alex Sushi Tjuvholmen, 
Strandpromenaden 11.  
Eiendommen, Strandpromenaden 11 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
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  Enstemmig tiltrådt. 
 
Sak 78/13 Exotic Aydin frukt og grønt, Huitfeldts gate 28 – salgsbevilling 
BU sak 159/13 

Forslag til vedtak: 
 Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Exotic Aydin Frukt og Grønt om 
salgsbevilling ved Exotic Aydin Frukt og Grønt, Huitfeldts gate 28 innvilges.  

  Enstemmig tiltrådt.  
 
Sak 79/13 Noodels and Soup, Pilestredet 63 – uteservering 
BU sak 160/13 
  Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Noodles & Soup AS gis serverings- og 
skjenkebevilling for uteservering ved Noodles & Soup, Pilestredet 63.  
Eiendommen, Pilestredet 63 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

  Tiltrådt mot 2 A og 1 SV. 
 
Orienteringssaker: 
 
Sak 80/13 Brukervalg praktisk bistand april 
BU sak 161/13 
  Tatt til orientering 
 
Sak 81/13 Brukervalg hjemmesykepleie april 
BU sak 162/13 
  Tatt til orientering 
 
Sak 82/13 Tilsynsrapport Fagerborghjemmet avd. Norabakken 7.3.2013 – svar fra BU sak BU 
sak 163/13 sykehjemsetaten. 

HUSK ønsker at svar fra Sykehjemsetaten umiddelbart sendes tilsynsutvalgenes 
ledere, slik at eventuelle kommentarer kan legges ved til behandling i HUSK og 
BU. 

  Tatt til orientering 
 
Sak 83/13 Tilsynsrapport Majorstutunet 4.4.2013 – svar fra sykehjemsetaten. 
BU sak 164/13 
  Tatt til orientering 
 
Sak 84/13 SKE – spesialisert korttidsenhet på Diakonhjemmet 
BU sak 165/13 

Saken utgikk fordi sakspapirene ikke vil være endelig tilgjengelige før til BU-
møtet. 

Sak 85/13 Årsmelding fra seniorrådet 2012 
BU sak 166/13 
  Tatt til orientering  

 
Eventuelt: 
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1. SV ber om svar på om merforbruket på hjemmesykepleie har ført til klager på avslag om 
sykehjemsplass. 
 

2. Rudolph Brynn A informerte om at Råd for funksjonshemmede vil fremme forsalg om at 
bydelen gjennomfører en tilgjengelighetskartlegging til publikumsrettede virksomheter. 

3. Til Åpen halvtime i junimøtet inviteres ungdomstjenesten og politiet, spesielt med fokus 
på rusforebyggende arbeid. 

 
Carl-Henrik Bastiansen 
leder 
  
 
 
 
  



 

 Oslo kommune
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen
 

  

    
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  

  
 

 

 Møtereferat 
 

 
Tilstede: Bjarne Ødegaard (H), Britt Eia (H), Elisabet Parmeggiani (H), Egil Heinert (A) 

Observatører: Hans Høegh Henrichsen (F)  
Forfall:  Christoffer Torris Olsen (V), Erna Kahlbom (SV) 
Fra adm: Wenche Ørstavik, Olaf Varslot, Anne-Ma Moe-Christensen, Heidi Damengen 
Møtegruppe: Arbeidsutvalget 
Møtested: Sommerrogt. 1 
Møtetid:  14. mai 2013 kl. 16.30 
Referent.: W. Ø. 
Telefon:  
Neste møte:  Tirsdag 4. juni 2013 kl. 16.30 
 
Åpen halvtime:  
 
Saker til behandling på delegert myndighet:  
 
SAKER TIL BU (Komité er markert):  
 
MIBU / BU Oslo havneplan 2013 – 2030 

Høringsutkast  
MIBU / BU Fornebubanen, Lysaker – Majorstuen 

Kunngjøring om offentlig ettersyn 29.04.2013 – 20.06.2013 
Oppstart av reguleringsplaner med konsekvensutredning og planprogram 

MIBU / BU Bydelsrusken  
MIBU / BU Bygdøyhus – finansiering  
HUSK / BU Nytt varamedlem i driftsstyre ved Uranienborg skole fra F 
HUSK / BU Star sushi, Skovveien 8 – eierskifte 
HUSK / BU Alex sushi Tjuvholmen, Strandpromenaden 11 – utvidelse ute 
HUSK / BU Exotic Aydin frukt og grønt, Huitfeldts gate 28 - salgsbevilling 
HUSK / BU Noodles and soup, Pilestredet 63 - uteservering 
BU Økonomiprognose pr. april 2012 
BU Antall vara til komiteer og utvalg 
O-SAK / HUSK 
& BU 

Brukervalg praktisk bistand – mars 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Brukervalg hjemmesykepleie – mars 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Tilsynsrapport Fagerborghjemmet avdeling Norabakken 7.3.2013 – svar fra 
Sykehjemsetaten  

O-SAK / 
HUSK & BU 

Tilsynsrapport Majorstutunet 4.4.2013 – svar fra Sykehjemsetaten 

O-SAK / 
HUSK & BU 

SKE – spesialisert korttidsenhet på Diakonhjemmet 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Årsmelding seniorrådet 2012 
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O-SAK / 
HUSK & BU 

Tre rapporter om sykehjemsfinansiering og organisering av korttidsplasser  

 
SAKER TIL INFO/DRØFTING: 

- Antall varamedlemmer til komiteer og utvalg – til behandling i BU.  
- Invitasjon til medvirkningsarrangement 24. mai ifm. Kommuneplan 2013 Oslo kommune.  
- Bymiljøetaten inviterer til ”Landbruk i byen” 27. mai kl. 12.30-15.30. 
- BU-leders rolle – til AU i juni. 
- Tilsynsutvalgenes funksjon med tilsynsoppgaver for BU. Tilsynsutvalgene er ikke et 

klageorgan. AU tar dette opp med sine medlemmer i tilsynsutvalgene.  
- Bydelsreglement og reglement for økonomiforvaltning sendes AU.  



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Seniorrådet 
 

  

Frogner seniorråd Seniorrådets leder Postadresse bydelsadm.  
Besøksadresse: Hans Høegh Henrichsen Postboks 2400 Solli Bankkonto: 6004.06.02081 
Slemdalsveien 3b Telefon 22 46 84 66 0201 Oslo Org. nr. 874 778 702 
 Mobil 41 41 37 70 Telefon 23 42 49 11  
 E-post: ipdas@online.no          E-post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

 

Møtereferat 
 

 
Tilstede: Hans Høegh Henrichsen, leder 

Turi Wang Ljungqvist, nestleder 
Pål Nordenborg 
Jarle Martin Wahl 
Knut Erik Jørgensen 
Astrid Hilde 
Kjell Jon Karlsen 

For øvrig møtte: Elenor W. Holter 
Ellen Irene Måsøval 
Arne Skarløv 

Forfall: Rannveig Dahl 
Møtegruppe: Seniorrådet 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogaten 1 i 5. etasje 
Møtetid: Tirsdag 21. mai 2013 kl 10:00  
Referent.: Heidi Sagmo 
Telefon: 23 42 49 08 
Neste møte: Tirsdag 11. juni 
  
 
 
Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte 
 Godkjent 
 
 

Bydelsdirektøren orienterte om Rusken og bydelens engasjement. I den forbindelse 
ønsket Rådets medlemmer å utrykke sin store bekymring over et økende 
forsøplingsproblem og med et sterkt ønske om at dette ble gjort til gjenstand for et 
engasjement i Bydelsutvalget. 

 
Sak 25/13 Tilsynsrapport fra Majorstutunet 1.3.13 – svar fra SYE – utsatt sak 

 Leder for tilsynsutvalg 1, Elenor W. Holter, orienterte om rapporten, som ellers ble 
tatt til orientering. 

 
Sak 26/13 Rapport i forbindelse med brukerundersøkelse i hjemmetjenesten og 

brukermøte i tilsynsutvalget for hjemmetjenesten – utsatt sak 
Tatt til orientering. 

 
Sak 27/13 Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten – årsmelding – utsatt sak 
  Tatt til orientering. 
 
Sak 28/13 Orientering fra møtet med Det sentrale eldreråd 12. mars – utsatt sak 
  Tatt til orientering 
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Sak 30/13 ”Tjener Sykehjemsetaten sitt  formål” status felles uttalelse 

Det har gått to uker siden uttalelsen ble sendt, uten at det hittil er mottatt noe svar 
fra adressatene. Men det er kommet positive tilbakemeldinger fra flere av dem som 
har fått kopi. 

 
Sak 31/13 Årsmelding Frogner seniorråd 2012 
  Enstemmig godkjent. 
 
Sak 32/13 Tilsynsrapport Fagerborghjemmet avd. Norabakken 7.3.2013 – svar fra SYE 

Tatt til orientering 
 
Sak 33/13 Tilsynsrapport Majorstutunet 4.4.2013 – svar fra SYE 
 Tatt til orientering 
 
Sak 34/13 Fornebubanen, Lysaker – Majorstuen 

Kunngjøring om offentlig ettersyn 29.04.2013 – 20.06.2013 
Oppstart av reguleringsplaner med konsekvensutredning og planprogram 

  Leder orienterte om planprogram. Saken ble tatt til orientering. 
 
 
Møtet hevet kl. 12:00 
 
 
 
 
 
 

       
       
       
Hans Høegh Henrichsen      Heidi Sagmo 
leder          sekretær 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Bydelsadministrasjonen 
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Møtereferat 
 

 
Tilstede: Rudolph Brynn (A), Trond Tvedt (FND), (NHF), Unni Brodin FFO,  

Erika Birke (FFO), Elisabeth Holm Oraug (H), Oddvar Skogsletten 
SAFO, Berit Schjefstad (FFO), Ellinor Bergrud (NBF) Bjørn Hansen 
(NHF) 
 
 

Forfall:  
Møte:  Råd for funksjonshemmede 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogaten, 5. etasje 
Møtetid: 22. mai 2013 kl. 16:00 
Referent.: Anne-Ma Moe-Christensen 
  
 

 
Åpen halvtime. 
Ingen fremmøtte 
 
23/13 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 

Godkjent 
 

24/13 Aktuelle saker fra BU-kartet:  
 
BU sak 152/13 Oslo Havneplan 

Rådet viser til tidligere vedtak. Universell utforming av publikumsarealer må 
sikres i henhold til Standard for universell utforming av uteområder og for 
bygninger (NS 110005 og NS 111001) og TEK 10. 
 

BU sak 153/13 Fornebubanen, Lysaker – Majorstuen 
Rådet ser positivt på planene om Fornebubanen. 
Det må sikres at universell utforming blir en integrert del av fellesarealene i 
hht TEK 10 og norsk standard. 
 

25/13 Referat fra relevante møter som medlemmene har deltatt på: 
1. Skogsletten informerte fra møte i SAFO, som bl.a. foreslår at det samarbeides 

om felles saker på tvers av bydelsrådene. 
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2. Brynn informerte fra kommunalt nedsatt arbeidsgruppe om 
brukermedvirkning i forhold til bygningsutvikling av offentlige bygninger. 
 

3. Brynn informerte fra Brukerutvalg NAV, der det særlig var gitt info om IA-
avtalen. Brukerrepresentantene er svært godt fornøyde med dialogen med 
NAVs ledere. 
 

20/13 Kartlegging av tilgjengelighet til publikumsrettede arealer i bydelen. 
Det er tatt initiativ til at Arbeiderpartiets gruppeleder fremmer sak for AU om 
at kartlegging igangsettes. 
Organisasjonene oppfordres til å stille med bistand fra sine medlemmer. 
 

 
26/13 Saker fra Sentralt råd for funksjonshemmede: 

1. Sentralt råd for funksjonshemmede har uttrykt bekymring over forslag til ny 
TT-ordning.  
 

2. Storbykonferansen 2013.  
Det ble holdt foredrag av bl.a. Rudolph Brynn om www.reisekjeden.no  , 
Inger Marie Lid om bymiljø og universell utforming, Heidrun Kolstad om 
bymiljøetatens arbeid med universell utforming, og Britt Kyrkjebø om 
Byantikvarens veileder om tilgjengelighet til vernede bygg. 
 

3. Rådet har avgitt høringsuttalelse om forslag til ny ordning for brukerstyrt 
personlig assistent (BPA). 
 

Rådets uttalelser samt foredrag ligger på deres hjemmeside. 
 
27/13 Standarder og universell utforming. 

 Standard Norge vil i løpet av høsten legge frem fire standarder som berører 
universell utforming. 

 
Eventuelt. 
Leder fikk i oppdrag å skrive årsmelding for 2012. 
 
Neste møte er mandag 10. juni kl 16:00. 

 
 
Rudolph Brynn 
Leder 
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 MØTEREFERAT 
 
 
Tilstede: Sigurd Log Røren, Dina Dignæs Eikeland, Tina Athari, Sigurd Svensen, 

Joachim pacheco-Lie, Katarina Frostmann Eisenstein (vara), Haider Qureshi 
(vara), Oscar Andreas Norden (vara), Helene Spilde(sekretær) og Magnus 
Bjørnebekk 

Forfall Martinius Enzell Tangen, Frithjof Bugge, Nicholas Bertheau Solem (vara), 
Faduma Mohamud (vara) 

Møtegruppe: Ungdomsrådet BFR 

Møtested: Ungdomstjenesten, 2.etasje Cort Adelers gate 18 

Møtetid: 16.00-18.00 

Referent.: Helene Spilde 

Telefon: 22 44 56 48 

Neste møte: 12.06.13  

  
Møte i Ungdomsrådet – 22.05.2013 

 
Sak : 29/13 : Godkjenning av innkalling og referat 
 
Innkalling og referat godkjent  
 
Sak : 30/13 : Oppdatering fra råd og utvalg  
 
Deltakelse på HUSK møte tirsdag 21.05.13:  
Ungdomsrådet har deltatt på HUSK møte og tatt opp temaer som opptar ungdom bla saker som 
flerbrukshaller, svømmehaller, Rus- kampanjer rettet mot voksne og razziaer ved skolene.  
 
 
Sak : 31/13 : Søknader og rapporter 
 

Søknad 2/13 :  

Elevrådet v/Uranienborg skole søker om 10.000 til Bordtennisbord. (Tidligere utsatt) 

4 Elever fra Uranienborg er inhabile  

Innvilget med 8000,-  
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Søknad 8/13 :  

Arbeidsgruppen i Sentralt Ungdomsråd (SUR) søker om 2520,- til kampanje for bedre 

svømmeopplæring og flere svømmehaller.  

Midlene gjelder inngang til Frognerbadet 1.juni til 40 ungdommer. 

Innvilget med 2520,-   
 
Sak : 32/13 : Retningslinjer for bruk av 1,5 mill for Bydel Frogner 
Det vedtas at retningslinjer fra forrige møte legges til retningslinjene fra SUR.  

Det blir fra høsten innført bevilging av midler kun 4 ganger i året.  

September, November, Februar og Mai.  
 
Sak : 33/13 : Andre inntekskilder  
Saken trekkes tilbake av forslagsgiver 
 
Sak : 34/13 : Årshjul  
 

Alle oppfordres til å melde inn flere innspill til årshjulet. 

Dina legger til informasjon om søknader det bevilges midler 

 

Sak : 35/13 : Eventuelt 
Det oppfordres til mer facebook aktivitet.  
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OSLO HAVNEPLAN 2013 – 2030 
UTKAST  
 
 
 
Oslo havn er en av fem utpekte havner på nasjonalt nivå som utarbeider havneplan frem mot år 
2030. Planutkastet er utarbeidet av Oslo Havn KF, og tilfredsstiller Fiskeri- og kystdepartementets 
krav om effektivitet og oversikt over arealtilgang. Planen er i tråd med planprogrammet for areal 
og transport i Oslo og Akershus og planstrategien for kommuneplan 2013. Planutkastet viser 
hvordan Oslo havn forestiller seg utviklingen av Byhavna som en integrert del av Fjordbyen og 
Sydhavna som Norges mest effektive godshavn. Det vises også hvordan man vil legge til rette for 
vekst både i person- og godstrafikken sjøveis. 
 
Oslo havn er et kommunalt foretak og er ansvarlig for driften av havna og myndighetsutøvelsen i 
kommunens sjøområder. Kostnader for all virksomhet dekkes av havnas inntekter uten tilskudd fra 
kommunen.  
Utkast til havneplan finnes på Oslo Havn KF sine hjemmesider www.oslohavn.no. 
 
Oslo havn er siden mange år i en transformasjonsfase hvor deler av Fjordbyplanen 
(transformasjonsplan for omdisponerte havnearealer) er bygget eller under bygging. Tyngre 
havneaktiviteter er på flyttefot lenger ut fra sentrum, og i årene som kommer vil det bygges mange 
nye boliger, nærings- og kulturbygg nær sjøen. Sjøen vil i større grad kunne brukes som 
transportåre for lokaltrafikk.  
 
Oslo havn vil legge til rette for moderne godshåndtering som kan sikre nødvendige leveranser til 
en voksende befolkning. En høyeffektiv containerterminal på Sjursøya er en sentral del i 
utviklingen av Oslo havn. Gjennom denne planen kan havna doble containerkapasiteten innenfor 
tilgjengelige arealer.  
 
Oslo havn er den største containerhavna i Norge med et årlig volum på over 200 000 TEU (en 
standard 40 fots container tilsvarer 2 TEU). I tillegg reiser 6,5 mill passasjerer årlig over Oslo 
havn. Av disse er godt over 2,5 mill passasjerer med utenlandsferger og cruiseskip.  
 
Oslo havn har som framtidsvisjon at mer gods og flere passasjerer skal komme den miljøvennlige 
sjøveien til Norge. Dette er ekstra viktig da stor forventet befolkningsøkning vil bety økte 
godsmengder. Det er et politisk mål at mer av godstrafikken skal gå med miljøvennlig transport 
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(bane og sjøtransport). For å nå dette målet må konkurranseforholdet mellom miljøvennlig bane 
og sjøtransport på ene siden og den i dag helt dominerende veitransporten på andre siden endres 
vesentlig. I tillegg må vei- og baneforbindelser mellom Alnabru og Sydhavna etableres/utbedres. 
 
Planutkastet foreslår 6 målformuleringer for havneutviklingen fram til 2030: 

1. Mer transport på sjø 
2. Oslo havn skal være en attraktiv havn 
3. Godsomsetningen skal øke med 50 prosent 
4. Passasjertrafikken skal øke med 40 prosent 
5. Miljøvennlig havn og pådriver for miljøvennlig sjøtransport 
6. Bidra til Oslo som attraktiv by 

Hver målformulering er sammenfattet under rubrikkene Strategier med tiltak, og underbygget med 
mer utfyllende Bakgrunn og utfordringer (side 8 – 30 i plandokumentet). 
 
Byhavna omfatter områdene Hjortnes, Filipstad, bryggene ved Rådhusplassen, Akershusstranda, 
Vippetangen, Bjørvika og Grønlia. Det er stor lokal og internasjonal fergetrafikk og cruiseskip 
store deler av året som bidrar til aktivitet og er en sentral del av bybildet. Filipstad vil om noen få 
år være ferdig utbygget og dagens godstrafikk flyttes over til Sydhavna. Oslo havn mener at 
kaifrontene på Filipstad bør bli reservert for sjørettete aktiviteter. 
 
Sydhavna omfatter områdene fra Kongshavn til Ormsund. Dette blir en godshavn med 
høyeffektiv containerterminal på Sjursøya og områder for bulklaster. Sydhavna har tung 
godstrafikk med store maskiner og må av sikkerhets- og effektivitetshensyn være avstengt for 
allmenn ferdsel.  
 
Etappevis utvikling og transformasjon av havnearealene er oversiktlig beskrevet på side 34 – 44 i 
planutkastet.  
 
Havneplanen skal ferdigstilles før sommeren og etter vedtak i Oslo havnestyre oversendes 
byrådsavdelingene for å legges frem for bystyret parallelt med behandlingen av Kommuneplan 
2013. 
 
Innspill til høringsutkast til havneplan sendes havneplan@oslohavn.no før 15.06.2013. 
Bydelen har fått forlenget frist, og vedtak oversendes etter bydelsutvalgets møte 28.05.2013, 
og før 01.06.2013. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har til uttalelse utkast til Oslo havneplan 2013 – 2030. 
 
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelse vedrørende spørsmål i tilknytning til havnevirksomhet i 
sak 11/11 – 25.01.2011, sak 365/10 – 21.12.2010, sak 364/10 – 21.12.2010, sak 325/10 – 
30.11.2010, sak 253/10 – 28.09.2010, sak 113/06 – 31.05.2006 samt sak 311/05 – 16.11.2005 
(vedlagt). 
 
Bydelsutvalget mener havneplanen er et nyttig verktøy for videre planlegging av havneutvikling 
og samhandling med Fjordbyens arealutvikling.  
 
Bydelsutvalget har følgende synspunkter på de arealer som ligger innenfor bydelens grenser: 
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1. Utvikling av Hjortnes til cruisehavn må skrinlegges. Bydelsutvalget ønsker ikke cruiseskip 
på Hjortnes, slik det er vist i havneplanen (side 38) og mener dette vil være i strid med 
Bystyrets vedtak. Bydelsutvalget minner om at bakgrunnen for å avvikle 
havnevirksomheten på Hjortnes var bland annet den miljøbelastning slik virksomhet 
påfører boligområdene i den umiddelbare nærheten, i tillegg til den estetiske dimensjonen 
og den belastning cruisetrafikken vil medføre for småbåttrafikken samt for ro- og 
kanoaktiviteten. 

 
2. ”Porten” mot Frognerkilen må bevares, med Bygdøynes på den ene og Filipstad odde på 

den andre siden. Bydelsutvalget fraråder plassering av en høyt hotellkompleks sydvest i 
Hjortnesplanen, da dette vil ødelegge opplevelsen av ”Porten”.  

 
3. Det ønskes en utdypning av begrepet reservert for sjørettete aktiviteter i planens tekst om 

kaifrontene langs Filipstad. Bydelsutvalget er opptatt av at dette i tilfelle skal være 
aktiviteter som gir et positivt tilskudd til boligbebyggelsen og den daglige bruk av 
strandpromenaden langs kaiene. 
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FORNEBUBANEN, DETALJREGULERING AV T-BANE MED TILHØRENDE 
ANLEGG FRA LYSAKER TIL MAJORSTUEN 
 
MAJORSTUEN – DETALJREGULERING AV BYUTVIKLING OVER 
SPOROMRÅDET 
 
VÆKERØ OG SKØYEN – OMRÅDEREGULERING AV AREALENE LANGS E18 
 
VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID OG OFFENTLIG 
ETTERSYN AV PLANPROGRAM  
 
 
 
Forslag til planprogram er lagt ut til offentlig ettersyn, og er samtidig en varsling av de aktuelle 
planarbeidene. Programmet kan sees på kommunens nettside www.pbe.kommune.no. Planene er 
også omtalt på Ruter AS’ nettside www.ruter.no. 
 
Forslag til planprogram er utarbeidet av Plan- og bygningsetaten v/ Erik Dahl, Dagfinn Eckhoff og 
Johan Borchregvink. Forslaget er første fase i arbeidet med reguleringsplaner for Fornebubanen 
med tilhørende anlegg og tilknyttet arealutvikling. Arbeidet er utført i nær kontakt med Ruter AS 
gjennom hele prosessen. 
 
 
Bakgrunn 
I 2008 fikk Akershus fylkeskommune og Oslo kommune ved Byrådsavdeling for miljø og 
samferdsel i oppdrag å utrede en effektiv og miljøvennlig kollektivtransport fra Fornebu til Oslo 
sentrum. Bakgrunnen for dette var høyere befolkningsprognoser og økt konsentrasjon av 
arbeidsplasser til regionen, noe som ville føre til enda større press på eksisterende allerede 
overbelastede kommunikasjoner. En rask og kapasitetssterk baneforbindelse er vurdert som den 
eneste mulige løsningen på det sterkt økende behovet for kollektiv transportløsning. Det er nå 
truffet valg om en driftsform (T-bane) og en trasé (Lysaker – Skøyen – Majorstuen). 
 
 
Planarbeidet 
Hensikten med foreliggende planarbeid er å tilrettelegge for en utbygging av en sentral ny lenke i 
T-banenettet, samtidig som områdene langs banen studeres med tanke på muligheter for 
byutvikling. T-banen forutsettes å gå i tunnel på hele strekningen Lysaker – Majorstuen. 
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Planprogrammet skal fastlegge rammene for planlegging og utredning i samsvar med føringene i 
Oslo-pakke 3 og det pågående arbeidet med ny kommuneplan. Planprogrammet legger føringer for 
flere planer og planarbeid som har en gjensidig sammenheng. Byutvikling langs den nye banen vil 
kunne bidra til å møte byens behov for nye boliger og mer næringsareal i et attraktivt område, 
samtidig som banens kapasitet blir utnyttet på best mulig måte.  
 
Ruters strategiske plan K-2012 tar utgangspunkt i sterk befolkningsvekst (750 000 flere 
innbyggere i Oslo og Akershus i 2060) og anbefaler ny sentrumstunnel for T-bane gjennom Oslo, 
og T-bane til Fornebu. 
 
Oslopakke 3 inneholder også planer for ny og forbedret E18 fra Frognerkilen til Lysaker, hvor 
tilrettelegging for nye skjermete boligområder er en målsetting. Disse planene må sees i 
sammenheng, og arbeidet påbegynnes med utlysing av parallelloppdrag for mulighetsstudier. 
 
Revidert avtale om Oslopakke 3 (2012) har avsatt 2303 mill kr til ny Fornebubane. Oslopakke 3 
forutsetter også tiltak på E18 i det aktuelle området. Det kan spesielt nevnes at E18 som ligger i 
dagen på strekningen Lysaker – Framnes danner barriere, binder store arealer, samt påfører 
omgivelsen støy og forurensning. Jernbaneverket vurderer en ny sentrumstunnel for jernbanen og 
alternative løsninger for bedret kapasitet for lokal- og fjerntrafikk til og gjennom Oslo sentrum. 
 
Oslo kommune gjennomførte i 2012 en kvalitetssikring av foreliggende prosjektgrunnlag. Byrådet 
gir følgende anbefalinger for videre arbeid: 

1. Fremtidig kollektivløsning til Fornebu skal ha kapasitet til å ta fremtidig trafikkvekst, bidra 
til å redusere belastningen på overflatenettet i Oslo samt legge til rette for byutvikling 
langs traseene. 

2. Basert på disse forutsetninger bes byrådet om å arbeide videre med metroløsning fra 
Fornebu via Lysaker og Skøyen til Majorstuen med sikte på å realisere denne løsningen.  

3. Det legges fram ny sak om Fornebubane etter at reguleringsplan er utarbeidet og 
forprosjekt med ny kvalitetssikring er gjennomført. 

 
 
Fornebubanen 
Planprogrammet vil fastlegge rammer for en reguleringsplan med T-bane i sin helhet under 
bakken fra Fornebu via Lysaker, Vækerø, Skøyen til Majorstuen. Ruter AS og Bærum kommune 
arbeider parallelt med regulering av trasé fra Fornebu til Lysaker. Planen skal også legge til rette 
for fremtidig tilknytning til nye sentrumstunneler for T-bane og jernbane. 
 
Planen omfatter arealer på Vækerø og Skøyen i det omfang som er nødvendig for å sikre gode 
stasjonsområder og tilknyting til gater og torg. 
 
Planprogrammet legger opp til at det skal utredes et 0-alternativ (dagens transportløsning) som 
sammenlignes med Alternativ 1, a-c (som er T-bane med ulikt antall stasjoner). Alternativ 1 
regner med at maksimalt antall stasjoner er 5, i Lysaker, Vækerø, Skøyen, Madserud og 
Majorstuen. I tillegg regnes det med varianter hvor hhv Vækerø eller Madserud utgår. 
 
 
Majorstuen 
Majorstuen er etter Oslo S og Nationaltheatret det viktigste kollektivknutepunktet hvor alle T-
baner, tre trikkelinjer og fem busslinjer møtes. Det har lenge vært planer om en transformasjon av 
stasjonsområdet og en bedre stasjonsutforming. I 2004 arrangerte Plan- og bygningsetaten en 
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charette (seminar) knyttet til Oslo Sporveiers ønske om utbygging av T-banetomten. Plan- og 
bygningsetaten vurderer at charetten gir tilstrekkelige alternativvurderinger, og at en videreføring 
kan skje i en reguleringsplan med konsekvensutreding i ett alternativ. Det er senere i tillegg gjort 
vurderinger bland annet av løsninger for en underjordisk stasjonsutforming.  
 
T-banesporene til og fra Majorstuen planlegges senket for å legge til rette for byutvikling på et 
naturlig gateplan i nivå med dagens bakkeplan over sporområdene. Programmet inneholder krav 
om reguleringsplan for byutvikling, som en videreutvikling av charetten som ble avholdt i juni 
2004. Ruter AS er tiltakshaver og forslagsstiller for denne planen. 
 
Plan og bygningsetatens Rapport fra Charette for Majorstulokket 7. – 11. juni 2004 er vedlagt 
saken som utrykt vedlegg. Rapporten avslutter med Oppsummering – Utbygging på Majorstuen 
(side 14 – 16) hvor problemstillinger som er behandlet i charetten og konklusjoner som er trukket 
blir presentert. 
 
Følgende punkter vedr. utbygging etc. bør utredes og samordnes med trafikkløsninger i en 
helhetlig byutviklingsplan: 
Oslo Sporveiers byggeprosjekt Majorstulokket må vurderes videre i forhold til kvalitet og 
forslagsstillers ønske om utnyttelse. Som et kompromiss i forhold til aktivister/ beboere i området 
samt Byrådets ferske innstilling i høyhussaken, der bygg over 12 etasjer i hovedsak ikke anbefales, 
bør Sporveiene vurdere videreutvikling av planforslaget innenfor rammene av TU på 200-300%. 
En eventuell flytting av stasjonen kan legge endrede føringer for lokalisering av handel. 
 

 Videreutvikling av charretteforslaget Bykarré med betydelig lavere TU enn 
sporveisprosjektet samt fremstilling av forslaget som formelt reguleringsalternativ. 

 
 Videreutvikling av charretteforslaget Majorstuhaven med lavere TU enn sporveisprosjektet 

samt fremstilling av forslaget som formelt reguleringsalternativ. 
 

 Utforming av Blinderndraget, regulert til friområde som del av “Grønn rute”, inkludert 
mulighetsstudie for åpning av bekkeløpet gjennom området. 

 
 Konsekvenser ved ulike T-baneløsninger for ulike utbyggingsalternativ. 

 
Det foreligger sterke avhengighetsforhold mellom alle ovennevnte elementer og rekkefølgen 
mellom de ulike utbyggingsfasene. En grunnleggende premiss for utredningen vil være om dette 
prosjektet skal inngå som første byggetrinn i en ny undergrunnsbane mot Nasjonaltheatret. 
Teknisk levetid og geometrisk standard for denne baneparsellen kan snart være utdatert, jfr. blant 
annet medias fokus de siste årene på sikkerhetsmessige aspekter ved T-banetunnelen på denne 
strekningen. 
 
Det bør arbeides parallelt med ulike finansieringsløsninger for ovennevnte oppgaver. 
Konsekvensene av den tidsforskyvning denne prosessen nødvendigvis må medføre bør dessuten 
vurderes i forhold til Oslo Sporveiers mulighet til å finansiere sine opprustingsprosjekter på andre 
måter enn ved tomtesalg. 
 
Endelig bør det i samråd med de involverte parter lages en strategi for hvordan den åpenheten og 
medvirkningen som den avholdte charrette representerer i planprosessen skal videreføres, slik at 
beboerne involveres slik de ønsker på de ulike stadiene i Majorstuens videre byutvikling. 
 



























Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten
Avdeling for Områdeutvikling

Rapport fra 
Charrette for Majorstulokket
7. - 11. juni 2004



Charrette for Majorstulokket. 7.-11. juni 2004 1

Oslo - Charrette for Majorstulokket - hensikt og bakgrunn 
Plan- og bygningsetaten avholdt charrette 7. til 11. juni 2004 vedrørende utbygging av Oslo Sporveiers 
T-banetomt på Majorstuen. Hensikten med charrettearrangementet var tredelt:

• Ønske om utprøving av ny arbeidsmetode.
• Ønske om å sikre medvirkning med utvidet deltakelse samt tidlig engasjement blant impliserte 
 parter i forhold til ordinær planprosess.
• Ønske om å fremskaffe bredest mulig beslutningsgrunnlag ved å sikre innspill til og fremskaffe 
 to til tre alternative planforslag.

Plan- og bygningsetaten har over lengre tid arbeidet med utprøving av nye arbeidsformer: 
• For Bjørvika er det gjennomført tre workshops, hver over to dager samt parallelloppdrag med mer.
• For Hausmannskvartalet, Ensjø og Bryn er det utarbeidet planprogram i samarbeid med grunneierne, 

der overordnede prinsipper for områdets fysiske utvikling er trukket opp.
• I Groruddalen er det avholdt en serie medvirkningsmøter som grunnlag for utarbeiding av område-
 program. Arbeidsmetoden i medvirkningsmøtene baserte seg på den nederlandske ROM-metoden 

som er utgangspunktet for Pegasus-arbeidet, et europeisk samarbeidsprosjekt om planprosesser.
• Charrette for Majorstulokket i juni 2004 var den første i sitt slag arrangert av Plan- og bygningsetaten. 
• Charrette for Oslos sjøfront ble avholdt i november 2004. 

Bakgrunnen for avholdt charrette var grunneier Oslo Sporveiers reguleringsforslag med parallell konsekvens-
utredning for lokkprosjekt over Majorstuen T-banestasjon. Oslo Sporveiers reguleringsforslag ble etter 
Plan- og bygningsetatens anbefaling presentert av Sporveiene på et folkemøte i mars 2003. På bakgrunn 
av reaksjoner etter dette møtet ble interesseorganisasjonen ”La Majorstuen Leve” (LML 2) etablert. 
Reaksjonene gikk i hovedsak på høyder, utnyttelse og stasjonsplassering. 

Det finnes også en eldre organisasjon ”La Majorstuen Leve” (LML 1) etablert i 1991. Både LML-1 og LML-2 
består av beboere, representanter for næringslivet og andre interessenter i området. Gruppenes interesse-
felt er også lik. Plan- og bygningsetaten har valgt å benevne den eldste organisasjonen ”La Majorstuen 
Leve - 1” (LML 1) og den sist etablerte organisasjonen ”La Majorstuen Leve - 2” (LML 2). 

LML-2 har vært meget aktive som interessegruppe overfor Oslo kommune. Våren 2004 besluttet kommunen 
å avholde charrette i samarbeid med LML-2. Stiftelsen ”Byens fornyelse” har vært en alliansepartner for 
LML-2 som i etterhånd har skiftet navn til ”Et levende Majorstuen”.

Oslo 11.11.04

Ellen S. de Vibe      Gro B. Taugbøl 
Etatsdirektør      Fung. Avdelingsdirektør

Forord
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Sporveistomten på Majorstuen og tomtens omgivelser
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1. Oslo-charrette som verktøy

Gruppearbeid i charrette for Majorstulokket
Utarbeiding av alternative løsningsprinsipper.

Åpent folkemøte i charrette for Majorstulokket med 
presentasjon av charrettens resultater.

Begrepet ”charrette” dukket opp tidlig på 1800-tallet 
i Paris: Representanter for Ecole des Beaux-Arts kjørte 
rundt med en liten håndkjerre, kalt charrette, for å 
samle inn eksamensarbeider fra arkitektstudentene. 
Studentene ble gjerne med kjerra for en siste finpuss 
på tegningene før innlevering. Begrepet utvidet sin 
betydning til å beskrive alle typer kortvarige, intense 
studentoppgaver. I dag brukes begrepet internasjonalt 
for å beskrive tidsbegrensede designprosesser gjen-
nomført på stedet. Metoden, som er utviklet i USA og 
England, kalles også ”Enquiry by design” EbD (høring 
gjennom byforming). 

Charrette-metoden kan sammenlignes med en workshop, 
men er tillagt spesielle spilleregler. Arbeidet skal skje 
under en kort og konsentrert tidsperiode, vanligvis fra 
fem til syv dager ved et planarbeid som i innledende 
fase har til hensikt å inkludere alle interesserte parter 
i endelig løsning for byens utvikling. En charrette, der 
tyngden av deltakere er lokale interessenter, kan føre 
byutvikling og arkitektur inn i tradisjonelle, kjente og 
trygge former i motsetning til for eksempel arkitekt-
konkurranser som ofte åpner for mer nytenkende 
arkitektur og utradisjonelle løsninger.

I Oslos situasjon med parlamentaristisk styringsform 
hvor innstillingsmyndigheten ligger hos byrådet og 
planmyndigheten i bystyret, og hvor plan- og bygnings-
loven forutsetter ulike formelle høringsrunder, kan 
valg av endelig løsning ikke skje i selve charretten. 
Charretten bør imidlertid bidra til å fremme alternative 
planforslag som gjenspeiler lokale behov, slik at 
beslutningsgrunnlaget for den politiske behandlingen 
blir bredest mulig. 

Charretten 7. til 11. juni 2004 ble tilpasset norsk plan-
prosess og kalt Oslo-charrette, se vedlegg 1, ”Notat  
vedr. charrette/ Oslo-charrette”. Oslo-charrettens fem 
dager var inndelt i fire faser:

• Utdyping av Majorstuens programmessige behov.
• Utarbeiding av alternative løsningsprinsipper.
• Fase for kreativ bearbeiding av utvalgte løsnings-

prinsipper.
• Presentasjon og offentliggjøring av resultatet.
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2. Organisering/struktur for 
Oslo-charretten

Plan- og bygningsetaten ved etatsdirektør Ellen de Vibe 
fungerte som prosessleder gjennom charretteuken.

Avslutning av charretten. Fra venstre:
LML – 1 v/ Majorstuenbeboer Aina Bull Münster, 
LML – 2 v/ Majorstuenbeboer Svein Danielsen, 
Plan- og bygningsetaten v/ Ellen de Vibe,
Oslo Sporveier v/ Per Erik Syvertsen, 
LML – 2 v/ Forretningsdrivende J. Andreas Melander.

Opplegget for Oslo-charretten ble utviklet i en program-
meringsgruppe bestående av Oslo Sporveier, LML-2 
og Plan- og bygningsetaten, se vedlegg 2 – ”Program 
for Oslo-charretten”. Det ble gjort noen justeringer 
underveis som ikke er nedfelt i programmet. LML-2, 
som også var en meget aktiv part i programmerings-
prosessen, bidro blant annet til et utvidet antall folke-
møter og sosialt samvær. LML-2 finansierte dessuten 
to ekstra konsulenter som deltok i utviklingsarbeidet 
hele uken. Plan- og bygningsetaten engasjerte fire 
eksterne konsulenter hvorav tre av konsulentene var 
utpekt av LML-2. 

3. Prosessen 

Charretten samlet bred deltakelse av ca 70 personer 
med tilknytning til området, statlige- og kommunale 
instanser, programmeringsgruppene etc. Folkemøtene 
var godt besøkt med et utvidet antall deltakere. 
Majoriteten av deltakere på charretten ble organisert 
i fem grupper, hver med gruppeleder, illustratør og 
øvrige gruppemedlemmer. Andre deltakere fungerte 
som ambulerende ressurspersoner for gruppene, på 
tvers av gruppeorganiseringen. 

Plan- og bygningsetaten ved etatsdirektør Ellen de 
Vibe fungerte som prosessleder gjennom charrette-
uken. Charretten ble åpnet av Byråd for byutvikling 
Grete Horntvedt. Forøvrig ble følgende skjema fulgt:

Dag 1 og 2: 
Faktagrunnlag ble presentert, jfr. programmet. Det ble 
avholdt befaring i området. De fem gruppene kartla 
Majorstuens behov og muligheter og startet utvikling 
av alternative planforslag for tomten. Presentasjon av 
faktagrunnlag var supplert med utstilling i konferanse-
lokalets foajé. 

Åpne folkemøter ble avholdt begge dager. Etter program-
avslutning dag 2 ble det arrangert sosialt samvær i 
“Sangerhallen” på Majorstuens sørøstre T-baneperrong. 

Dag 3 og 4: 
Alternative planforslag ble videreutviklet. Det ble 
gjennomført til sammen tre “loops” for evaluering 
av gruppearbeidene, dvs. deltakere fra ulike grupper 
vurderte andre gruppers forslag. Det ble dessuten 
gjennomført presentasjon begge dager med adgang for 
charrette-deltakerne og andre spesielt interesserte. 
De fem gruppene ble dag 3 slått sammen til to grupper 
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som hver utviklet sine løsningsforslag, henholdsvis 
Bykarré og Majorstuhaven, basert på utført forarbeide i 
de opprinnelige gruppene. Forøvrig var antallet 
deltakere redusert disse to dagene. 

Dag 5: 
Gruppearbeidet ble avsluttet og alternative løsninger 
presentert på et siste åpent folkemøte.

Gruppearbeidet ble i alle faser dokumentert gjennom 
digital fotografering. Prosjektleder for charretten var 
Plan- og bygningsetaten ved seniorarkitekt Hildegunn 
Munch-Ellingsen.

4. Ressurser/økonomi

Charretteprossessen viste seg, som antatt på forhånd, 
å være krevende ressursmessig. Mer enn 20 med-
arbeidere fra Plan- og bygningsetaten deltok i ulike 
oppgaver. I tillegg kommer innsats fra LML-2, Oslo 
Sporveier samt andre etater/instanser som ikke ble 
betalt. Plan- og bygningsetaten bidro økonomisk med 
kr. 370.000 til arrangementet. 

5. Byplanmessige forhold på 
Majorstuen

Tomten er et transformasjonsareal i overgangen 
mellom den tette urbane 1890-tallsbyen i sør-øst, 
villabebyggelsen i nord-vest, blanding av gammel 
og nyere kvartalsstruktur samt undervisningsbygg i 
nord-øst og blanding av frittliggende større bygg og 
storkvartalsbyggelse i sør-vest. Blinderndraget i nord-
øst/sør-vestlig retning mellom universitetsområdet 
og Frognerparken fungerer som overgangssone mellom 
den tette og åpne byen, se kart foran. Sporområdet 
som krysser Blinderndraget er et manglende mellom-
ledd i turveisystemet ”Grønn rute” mellom Grefsen 
stasjon og Skøyen. 

Tomten har god tilgjengelighet både til offentlig kom-
munikasjon, sentrum og marka. Den ligger i etablert 
område og må regnes som meget attraktiv, både for 
nærings-, undervisnings-, boligformål etc. Eksister-
ende bebyggelse ligger som buffer mot de trafikk-
belastede gatene Kirkeveien og Sørkedalsveien. 

Sporveisnettet på Majorstuen ligger i dag som en bar-
riere i bysituasjonen. Tomteformen har sin bakgrunn 
i sporveisnettet for undergrunden/T-banen. Den 

Blinderndraget i nord-øst/sør-vestlig retning danner 
skille mellom den tette byen med urbant preg og den 
åpne byen med lavere bebyggelse. Undervisnings-
bygg i nord-øst og blanding av frittliggende større 
bygg og storkvartalsbyggelse i sør-vest. 

Sporveisnettet på Majorstua ligger i dagens situasjon 
som en barriere i bysituasjonen. Tomtenformen har 
sin bakgrunn i sporveisnettet for undergrunden/
T-banen.
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avlange tomten, mellom Slemdalsveien som forleng-
else av Valkyriegata og Sørkedalsveien som forlengelse 
av Bogstadveien, er derfor ulik alle omkringliggende 
strukturer som også er svært ulike hverandre. Tomten 
fremstår som en øy i en sammensatt byvev. 

6. Resultatet av gruppearbeidet

Bykarré og Majorstuhaven 
Det ble som foran nevnt gjennom charretteuken utar-
beidet to alternative forslag, Bykarré og Majorstuhaven. 
Majorstuhaven fremsto i to alternativer bygget på 
samme hovedkonsept, men med ulik tomteutnyttelse 
og utforming av bebyggelsen i områdets interne hage. 
Gruppedeltakerne bestrebet seg på å forene ønsker 
som fremkom gjennom diskusjoner i charretten og 
fokuserte på forhold som ivaretar fremtidige kvali-
teter i området. I dette inngikk eliminering, i så stor 
grad som mulig, av eksisterende sporområde som 
barriere. ”Sentrale fellestrekk for begge alternativer” 
er oppsummert bak.  

Særtrekk for ulike alternativ 
Hovedforskjellen mellom Bykarré og Majorstuhaven 
er organiseringen av bebyggelsen på tomten, der 
Bykarré legger opp til flere tilnærmet tradisjonelle 
bykvartaler, mens Majorstuhaven innenfor en omslutt-
ende bygningsrygg etablerer ett storkvartal med 
frittstående bygningsvolumer i en grønn og frodig 
hagestruktur. Bykarré legger videre opp til stor grad 
av tilpasning til eksisterende bebyggelse i alle bebyg-
gelsens ledd mens Majorstuhaven tilpasser seg nabo-
bebyggelsen mot tomtens utside og tillater større 
frihet for bygg i storkvartalets interne rom. 

Utnyttelse/ bebyggelsesstruktur og bygningsform 
Bykarré - moderat tomteutnyttelse som tilpasser seg 
områdets eksisterende kvartalsstruktur i nord-øst
Prosjektet bygger opp under den tradisjonelle byens 
kvaliteter og Majorstustrøkets historiske karakter 
med gater, kvartaler og plasser. Gater og kvartaler 
korresponderer med tilstøtende gater mot Marienlyst. 
Gatene lar seg ikke føre rett gjennom tomtens 
tverrsnitt på grunn av eksisterende bebyggelse mot 
Sørkedalsveien, men svinger av for å nå eksisterende 
bebyggelses passasjer. Mot nedre del av Slemdals-
veien har bebyggelsen preg av bygårder i kvartaler og 
bebyggelse med varierte trekk. Videre oppover Slem-
dalsveien finner man vekselvis sammenhengende 
strukturer og frittliggende bygninger. Balanse mellom 
høyde og bredde i Slemdalsveien ivaretas. Offentlige 
rom med flere funksjoner er klart atskilt fra private 
rom med skjermede soner for beboerne.

Bykarré modell.

Bykarré aksonometri.

Bykarré plan.
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Det legges opp til stor grad av generell bebyggelse 
og byrom med stor fleksibilitet for fremtidig bruk. Det 
etableres åpent byrom med markedshall nærmest 
Majorstuhuset. Mot ny parkgate i Blinderndraget opp-
føres tre frittliggende boligbygg som danner en mar-
kert avslutning av den tette byen mot grøntområdet. 
I grøntområdet bygges en paviljong, for eksempel for 
kafédrift. Undervisnings-/ kulturbyggene ved Chateau 
Neuf er på henholdsvis 8 og 4 etasjer. Økologiske 
prinsipper er sentrale kriterier i utbyggingen.

Utnyttelse for det illustrerte forslaget. 
Utnyttelse ca 170% TU: Bebyggelsesdybde på 13 m. 
Høyder 5+2 etasjer mot Slemdalsveien, 5+1 etasjer 
internt i kvartalet og 8 etasjer + sokkel mot parken. 

Undersøkelser ble gjort for å se konsekvenser for 
bygningsvolum ved alternativ TU:
Utnyttelse ca 210 % TU: Bebyggelsesdybde på 15 m. 
Alternative høyder 5+2 etasjer mot Slemdalsveien, 
8+1 etasjer internt i kvartalet og 8 etasjer + sokkel 
mot parken. 

Utnyttelse ca 230 % TU: Bebyggelsesdybde på 14 m. 
Alternative høyder 5+2 etasjer mot Slemdalsveien, 
10+1 etasjer internt i kvartalet og 11 etasjer + sokkel 
mot parken. 

Majorstuhaven - to alternativer, A og B, bygget på 
samme hovedkonsept i bebyggelsesstruktur, men 
med ulik tomteutnyttelse. 
Majorstuen - et av byens mest urbane områder 
– suppleres med en stor frodig grønn have med god 
forbindelse til Blinderndraget samt grøntdrag/ turvei-
nett, som binder fjorden og Marka sammen. 

En bygningsrygg med strøkstilpasset bebyggelse 
langs Slemdalsveien danner sammen med Majorstu-
huset og eksisterende bebyggelse langs Sørkedals-
veien en stringent ytre form rundt et skjermet hage-
område med frie bygningsformer. Hagebebyggelsen 
spiller sammen med vegetasjon, terreng og vann. 
Bebyggelsens plassering og utforming skal bidra til 
mest mulig sol, minst mulig skygge og best mulig 
lokalt klima og luftkvalitet. Økologi og bærekraft er 
viktige kriterier i utforming av bebyggelse og uterom, 
der solenergi bidrar til utforming av bebyggelse og 
vegetasjon og vann former ulike soner av hagen og gir 
området kvalitet og særpreg tilrettelagt for aktiv lek til 
ulike årstider. Majorstuhaven består av offentlig 
tilgjengelige grøntområder, trygge fellesarealer og rolige 
private hager. Fellesarealer på bakkeplan og takterras-
ser vil i tillegg øke antall soltimer i døgnet. Målet er 
opplevelsesverdi, identitet, mangfold, gjenkjennelse og 
overraskelser som i gamle bakgårder og byer.

Majorstuhaven, alt. A, plan.

Majorstuhaven, alt. B, digital modell.

Majorstuhaven, alt. A, modell.
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Majorstuhaven, alt. B, skisse aksonometri.

“Ankerpunkter“ etableres i hver ende av den langstrakte 
tomten utformet som mer kompakte bygg rettet mot 
offentligheten med hotell ved Majorstuhuset og under-
visning, bibliotek og kulturfunksjoner ved Blindern-
draget. I den interne ”Majorstuhaven” tenkes arealer 
for barnehage og andre boligrelaterte servicetilbud.

Alternativ A:
Utnyttelse ca 230% TU. Stor frihet i utforming av “hage-
bebyggelsen”. Maks høyder lavere enn 12 etasjer.

Alternativ B:
Utnyttelse ca 260% TU. Større/ høyere volumer og mer 
repeterende utforming av “hagebebyggelsen“. Maks 
høyder 12 etasjer.

Trafikkløsninger/parkering.
Bykarré. 
I tillegg til fellesløsning for trafikk som nevnt under, 
foreslås det opprettet en ny enveiskjørt trikkesløyfe 
opp Slemdalsveien i eget felt, med videre trasé langs 
ny park/ miljøgate i Blinderndraget og tilbake Sørke-
dalsveien mot byen. Det opprettes holdeplasser ved 
Chateau Neuf og i Sørkedalsveien. Holmenkollbanen 
kan som trikk følge samme trasé. For å avlaste trafikken 
kjøres det ikke lenger trikk over Majorstukrysset langs 
Kirkeveien, men etableres et enkelt forbindelsesspor som 
sikrer full fleksibilitet i forhold til dagens trikkelinjer.

Sørkedalsveien får en klar overgang fra flerfelts motor-
vei til bygate fra krysset ved ny parkgate i Blindern-
draget, der den bymessige bebyggelsen i overgangen 
mot byen starter. I tillegg til egen ettspors trikketrase 
kan gaten her bygges om til ett kjørefelt i hver retning. 
Slemdalsveien får utvidet fotgjengerareal ved at ny-
byggene kommer på linje med Majorstuhuset. Gaten 
blir beplantet med trær. 

Majorstukrysset og Valkyrie plass ”slås sammen” til 
et helhetlig fortgjengerprioritert område, og fremheves 
som bydelens sentrale midtpunkt. Majorstukrysset 
strammes opp med færre kjørefelt, og med lysregulert 
fotgjengerfelt.

Parkering i henhold til gjeldende norm etableres på 
ett plan under bebyggelsen. Dersom det er politisk 
ønskelig, vil det være mulig å øke kapasiteten med 
tanke på f.eks. parkering for beboere i den eldre 
bebyggelsen i området.

Majorstuhaven. Problemstillingen trafikkløsninger/ 
parkering beskrives ikke utover oppsummering i 
punktet „Sentrale fellestrekk for begge alternativer” 
under. Ulike trafikkløsninger kan imidlertid tilpasses 
ulike alternativer.

Majorstuhaven, alt. B, snitt.

Bykarré skjema – trikkeløsning.
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Sentrale fellestrekk for begge alternativer: 
Trafikkløsninger.
• Plassering av fremtidig T- banestasjon under 

Kirkeveiringen/ Valkyrie plass gir et optimalisert 
kollektivknutepunkt - med effektiv omstigning 
mellom-, og mange atkomstmuligheter for passa-
sjerene til bane, trikk og buss. Ved å forskyve hele 
eller deler av T-banetraséen under Slemdalsveien, 
kan drifting av banesystemet avvikles på en smidig 
måte også under anleggsfasen, og en verdifull 
tomt frigjøres til utbygging uten en kompliserende 
lokkløsning. Flytting av stasjonen skaper frihet 

 for tomten med hensyn til vegetasjon og terreng-
forming. En plassering av T-banestasjonen 

 v/ Valkyrie plass vil også funksjonelt gi en bedre 
løsning enn Sporveienes opprinnelige forslag på 
grunn av sin nærhet til forretningsstrøket i 

 Bogstadveien. 
• Ny tverrforbindelse etableres for bil og evt. kollektiv-

tra  kk i Blinderndraget mellom Sørkedalsveien 
og Slemdalsveien. Tverrforbindelsen må utformes 
som parkgate med frodig vegetasjon. Parkgaten 
kan evt. forlenges til Middelthuns gate og eksister-
ende forbindelse mellom Sørkedalsveien og Mid-
delthuns gate fjernes.

Utforming av bebyggelsen.
• Høyder langs Slemdalsveien tilpasses eksister-

ende bebyggelses gesims med 5 etasjer og saltak 
eller 2 tilbaketrukkede toppetasjer tilsvarende 
bygårdenes mønehøyde. 

• Videreføring av typiske trekk for bebyggelsens 
randsone mot omgivelsene med volumer, struk-
turer og proporsjoner fra eksisterende bebyggelse 
på Majorstuen.

• Bebyggelsen utformes med ulikt preg og ulik 
identitet av ulike arkitekter og bygges samtidig 
eller etappevis.  

Intern kommunikasjon/veiføring.
• Tverrforbindelser gjennom tomten, i hovedsak for 

gående og syklende, men gjennomkjøring med 
bil i miljøgater er mulig med begrenset hastighet. 

• Intern kommunikasjonssone på langs gjennom 
tomteområdet fra Blinderndraget til Majorstuhuset, 

 langs eksisterende bebyggelse mot Sørkedalsveien. 

Funksjoner.
• Begrenset/ balansert handel i forhold til eksister-

ende frodige handelsstruktur på Majorstuen. 
Handel/næring er fortrinnsvis plassert mot 

 offentlige byrom. 
Majorstuhaven, alt. A og B,  Eksempel på utforming 
og materialbruk mot Slemdalsveien.

Bykarré fasadeoppriss.

Bykarré skjema – ulike arkitekter.
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Majorstuhaven, alt. A,  Skisse fra gårdsrommet.

Majorstuhaven, alt. A,  Skisse fra gårdsrommet.

• Hotell mot Majorstuhus-siden av tomten. Kultur- 
og undervisningsfunksjoner mot Chateau Neuf-
siden av tomten med god kontakt til det fremtidig 
grønne Blinderndraget og ”Grønn rute” mellom 
Grefsen stasjon og Skøyen. Stort tilskudd av 

 boliger. 

Økologi/bærekraft.
Utforming av bebyggelse og utearealer etter økolo-
giske prinsipper. Åpne tverrforbindelser inn i området 
mellom bebyggelse på bakkeplan skaper mulighet for 
naturlig luftdrenering gjennom tomteområdet. Vege-
tasjon vil bidra til stort biologisk mangfold. Naturlig 
ventilasjon og varmegjenvinning implementeres i 
bebyggelsen som er egnet for oppføring med bruk av 
miljøvennlige byggemetoder og resirkulerbare mate-
rialer i bærende teglkonstruksjoner og tre. 

7. Undersøkelse av trafikk-
 løsninger

Mulig gjennomføring av ovennevnte trafikkløsninger 
ble sjekket i charretteuken. En egen gruppe med 
transportkompetanse ble opprettet. Gruppen besto 
av representanter fra Oslo Sporveier, Statens vegve-
sen og Plan og bygningsetaten. Gruppen ble forster-
ket også med en uavhengig ekspert på baneplanleg-
ging fra Jernbaneverket. Den fikk mandat til å utrede 
konse-kvensene av å flytte T-bane stasjonen samt å se 
på en ny tverrvei nord for stasjonsområdet, herunder 
spor-enes kryssing av Blindernaksen og terrengføring 
for Grønn rute. 

Ny plassering av T-banestasjonen - resultater av 
transportgruppens arbeid
Rammebetingelser fra Oslo Sporveier:
• Tre spor må etableres gjennom stasjonsområdet. 

Da kan kapasiteten i tunnelen mot sentrum utnyttes 
optimalt for å sikre tilstrekkelig fleksibilitet. To av 
sporene reserveres for trafikk mot sentrum. 

• Div. viktige forutsetninger omkring stigningsfor-
hold, horisontal- og vertikalkurvatur for skinne-
gangen må ivaretas. 

• Tiden som T-banen har driftsavbrudd pga anleggs-
 arbeide må reduseres til et absolutt minimum. Dvs 

ikke flere måneder, men maksimalt noen få uker. 

Flere alternative plasseringer ble undersøkt, men 
transportgruppen samlet seg om å legge stasjonen 
under Valkyrien plass i to høyder. Dagens to spor be-
nyttes til den daglige togdriften, mens det graves ut 
plass til to parallelle spor i ”etasjen under” mellom 15 
og 20 m under overflaten ved Valkyriegata / Valkyrien 

Majorstuhaven, alt. A,  Skisse fra gårdsrommet.
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plass. Gravingen kan da i prinsippet skje uavhengig 
av den daglige togdriften som pågår i ”etasjen over”. 
Sporene til den nye stasjonen føres inn under bakken 
i Slemdalsveiens trase og videre under Valkyriegata. 
Når den nye stasjonen som bare skal håndtere syd-
gående trafikk er ferdig, koples disse sporene til dagens 
sentrumstunnel. Nordgående spor fortsetter å trafik-
kere i etasjen over på det ene sporet. 

Arbeidsmetoden med den plasseringen som her ble 
undersøkt ga ingen indikasjoner på at dette ikke var 
teknisk gjennomførbart. Det må imidlertid sterkt under-
strekes at arbeidet som ble gjort under charretten var 
basert på meget forenklede vurderinger i løpet av en 
særdeles kort periode. Slike vurderinger krever langt 
mer ressurser og tid for at en skal kunne oppnå en 
rimelig sikkerhet for at løsningen er gjennomførbar 
slik den nå er beskrevet. Det antas at dette vil utsette 
utbyggingsprosjektet for Majorstulokket i tid og med-
føre behov for tilskudd av offentlige midler.  

Det ble også gjort studier av sporinnføringen nord for 
dagens stasjonsområde. Studiene viste at de nye 
sporene kan føres inn under Slemdalsveien uten å 
komme i konflikt med nærmeste bebyggelse som er 
vist i lokkprosjektet. Det er også mulig å krysse under 
en eventuell ny tverrvei nord for lokkbebyggelsen, 
men det krever en heving av krysset mellom tverrveien 
og Slemdalsveien (ca 1-2 m) i forhold til dagens nivå.  

Ny tverrgate nord for bebyggelsen
Det ble skisset opp og vist hvordan det er mulig å 
legge en tverrforbindelse nord for lokkbebyggelsen. 
Den er vist som en to felts gate med fortau på begge 
sider, men kan utvides med bussfelt om nødvendig.

8. Oslo Sporveiers planforslag

Oslo Sporveiers planforslag har til sammenligning en 
utnyttelse på ca 285% TU. Høyder 6+2/3 etasjer 
inntrukket mot Slemdalsveien. Mot intern langsgående 
gate foreslås 5 etasjer samt 4 bolighøyhus som slanke 
tårn fra 14 til 16 etasjer og næringsbygg i 19 etasjer 
mot nytt torg bak Majorstuhuset.  Intern langsgående 
kommunikasjonssone fra Blinderndraget til  Major-
stuhuset, langs bebyggelsen mot Sørkedalsveien, 
kan kjøres med bil for varelevering. Det er for øvrig 
ikke tilrettelagt for bil i indre område. Som Bykarré 
er bebyggelsen utformet som kvartaler, men med 

Mulighetsskisse fra charretten. Ny tverrgate/
parkgate nord for bebyggelsen.

Mulighetsskisse fra charretten. Ny tverrgate/
parkgate nord for bebyggelsen.

Mulighetsskisse fra charretten. Ny tverrgate/
parkgate nord for bebyggelsen.
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Oslo Sporveiers planforslag, plan.

utomhusarealet for boligene hevet en etasje over 
Slemdalsveien. Under dette planet ligger et stort for-
retningsareal. Samlet forretningsareal er stipulert til ca 
18.000 m2. Kvartalene er mindre enn Bykarrékvartalene 
med lukkende bygningsvolum mot den langsgående 
kommunikasjonsveien. Utomhusarealet er urbant og 
tilsvarer størrelsen for utomhusarealet i Colosseum 
park. Det er ønske om å etablere Sporveismuseum 
nedsenket i Blinderndraget med direkte kontakt til 
sporveisnettet.

Tverrforbindelser for gående i trapp mellom kvartalene 
og forbindelse i skråplan uten trapp ved Majorstuhuset 
og Chateau Neuf etableres. Tverrforbindelser for biler på 
bakkeplan er i utgangspunktet valgt bort fordi direkte 
gjennomgående veistruktur likevel ikke er mulig på 
grunn av eksisterende bebyggelse mot Sørkedals-
veien. Det er dessuten en eksisterende nivåforskjell, 
tilsvarende ca en etasje, mellom Slemdalsveien og 
Sørkedalsveien. Det er imidlertid etablert flere gang-
veier på tvers gjennom området i møtene med eksister-
ende åpninger i den eldre fasade-rekken. 

Den kommunale saksprosessen  vedrørende Oslo 
Sporveiers reguleringsforslag med parallell konsekvens-
utredning for Majorstulokket er kommet kort, idet 
varsling og offentlige høringsrunder ikke er igangsatt. 
Sakens illustrasjonsmateriale er likevel bearbeidet mot 
et relativt høyt nivå. Reguleringsforslaget er resultat av 
parallelloppdrag avholdt av Sporveiene våren 2001. 
Forslaget er betydelig forbedret gjennom en prosess 
i dialog med Plan- og bygningsetaten og har mange 
kvaliteter som ikke oppsummeres nærmere her. 
Forslaget har også utviklingsmuligheter i forhold til 
fokuserte problemstillinger i charretten. 

Plan- og bygningsetaten har overfor Oslo Sporveier 
tidlig i prosessen presisert at fremtidig T-bane stasjon 
med plassering nær kollektivtrafikkåren under Kirke-
veiringen/ Valkyrie plass og ny tverrforbindelse mellom 
Sørkedalsveien og Slemdalsveien må inkluderes i 
konsekvensutredningen.

Plan- og bygningsetaten har også bedt om at konse-
kvensutredningen for Sporveienes lokkprosjekt om-
fatter alternativ utredning vedrørende redusert høyde, 
redusert volum, redusert areal generelt, redusert 
forretningsareal, redusert antall parkeringsplasser og 
alternativ utforming av Blinderendraget med senket 
sporløsning. 

Oslo Sporveiers planforslag, aksonometri.
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9. Planprogram for trafikkale 
forhold på Majorstuen 

Alternativ plassering for fremtidig T-bane stasjon og ny 
tverrforbindelse mellom Sørkedalsveien og Slemdals-
veien samt trikkeløsning er dessuten inkludert i Plan-
program for trafikale forhold på Majorstuen, i regi av 
Statens Veivesen Region Øst (SVRØ). Planprogrammet 
har vært på administrativ høring og skal bearbeides 
før ny åpen- og politisk høring med antatt svarfrist 
primo 2005.

10. Oppsummering – 
 Utbygging på Majorstuen

Utfordringer i prosessen videre 
Det videre plan- og utredningsarbeidet bør vurdere- 
og ta hensyn til innspill som fremkom i charretten. 

Ny bebyggelse på Sporveistomten er et viktig byut-
viklingsprosjekt der kollektiv- og veitrafikkløsninger 
utenfor selve byggetomten bør inngå som likeverdige 
elementer i en helhetlig planlegging av området. 
T-banelokalisering, vegtrafikk, buss og trikkeløsning 
bør vurderes uavhengig av grunneiernes opprinnelige 
forslag, der dette ikke er problematisert i forhold 
til optimale løsninger. Dette bør videre koordineres 
mot Statens vegvesens arbeid med planprogram for 
veg- og trikkeløsning. De angitte trafikkløsningene vil 
kunne gi vesentlige kvaliteter til hele området og bør 
utredes videre i planprosessen.

Problemstillinger for trafikk
Følgende punkter vedr. trafikk inkludert faseplan, 
fremdriftsplan, finansieringsplan etc. bør utredes og 
samordnes i en helhetlig byutviklingsplan:

1. Alternative plasseringer av T-banestasjonen inklu-
dert strategi Majorstuen stasjon/ Homannsbyen 
stasjon:

 a. 0-alternativ – eksisterende plassering. 
 b. Flytting av stasjonen mot nordvest i hht.   

 Sporveienes forslag. 
 c. Flytting av stasjonen mot sørøst til Kirkevei- 

 ringen/ Valkyrie plass. 
 Atkomst til Valkyrie plass ved annen plassering av 

stasjonen kan evt. gjennomføres ved gangsoner 
under bakken. Utredning av alternative stasjons-
løsninger er viktig i forhold til mulige utbyggings-
alternativer for økonomisk gjennomførbare løsninger. 

Lokalisering av T-banestasjonen til Valkyrie plass må 
utredes og samordnes i en helhetlig byutviklingsplan.

Et kjøpesenter som drenerer dagens handelsstruktur i 
Bogstadveien og resten av Majorstustrøket må unngås.

Trikkeløsning er inkludert i Planprogram for trafikale 
forhold på Majorstuen.
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Majorstuhaven,  modell med ny tverrvei Blinderndraget.

2. Faseplaner vedrørende provisoriske sporomleg-
ginger for T-banen og den kommende bebyggelsen 
på utviklingstomten i anleggsperioden.

3. Ny forbindelsesvei Sørkedalsveien – Slemdals-
veien gjennom Blinderndraget med ”Grønn rute” i 
nordvest. Mulig forbindelse til Middelthuns gate. 

4. Linjeføring for T-banespor mot nordvest inkl. 
sammenflettingsområdet mot Frøen som følge av  
punktene 1 og 3 over. 

5. Kollektive overflateløsninger inkludert traseer, 
holdeplasser, vendemuligheter, terminerings-

 muligheter samt prioritet for trikk og buss. 
6. Framtidige løsning for Holmenkollbanen. 
7. Gatesnitt Majorstukrysset, Slemdalsveien, Sørke-

dalsveien etc. Veistruktur for øvrig, inkl. gang- og 
sykkelveier samt trafikale analyser. Atkomstløsning 
for sporveistomten.

8. Majorstuen har mangel på boligparkering. Det 
er stor interesse blant beboerne på Majorstuen 
for ekstra parkeringsplasser i forbindelse med 
utbyggingen på sporveistomten. Mulig teknisk og 
finansiell løsning må vurderes.

Problemstillinger vedrørende utbygging 
Følgende punkter vedr. utbygging etc. bør utredes og 
samordnes med trafikkløsninger i en helhetlig byutvik-
lingsplan:

9. Oslo Sporveiers utbyggeprosjekt Majorstulokket må 
vurderes videre i forhold til kvalitet og forslags-
stillers ønske om utnyttelse. Som et kompromiss i 
forhold til aktivister/ beboere i området samt 

 Byrådets ferske innstilling i høyhussaken, der 
bygg over 12 etasjer i hovedsak ikke anbefales, 
bør Sporveiene vurdere videreutvikling av plan-
forslaget innenfor rammene av TU på 200-300%. 

 En eventuell flytting av stasjonen kan legge 
 endrede føringer for lokalisering av handel.
10. Videreutvikling av charretteforslaget Bykarré med 

betydelig lavere TU enn sporveisprosjektet samt 
fremstilling av forslaget som formelt regulerings-
alternativ.

11. Videreutvikling av charretteforslaget Majorstuhaven 
med lavere TU enn sporveisprosjektet samt fremstil-
ling av forslaget som formelt reguleringsalternativ.

12. Utforming av Blinderndraget, regulert til friområde 
som del av “Grønn rute”, inkludert mulighetsstudie 
for åpning av bekkeløpet gjennom området. 

13. Konsekvenser ved ulike T-baneløsninger for ulike 
utbyggingsalternativ. 

Det foreligger sterke avhengighetsforhold mellom 
alle ovennevnte elementer og rekkefølgen mellom de 
ulike utbyggingsfasene. En grunnleggende premiss 
for utredningen vil være om dette prosjektet skal 

Bykarré,  modell med ny tverrvei i Blinderndraget.
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inngå som første byggetrinn i en ny undergrunnsbane 
mot Nasjonaltheatret. Teknisk levetid og geometrisk 
standard for denne baneparsellen kan snart være 
utdatert, jfr. blant annet medias fokus de siste årene 
på sikkerhetsmessige aspekter ved T-banetunnelen 
på denne strekningen. 

Det bør arbeides parallelt med ulike finansierings-
løsninger for ovennevnte oppgaver. Konsekvensene 
av den tidsforskyvning denne prosessen nødvendigvis 
må medføre bør dessuten vurderes i forhold til Oslo 
Sporveiers mulighet til å finansiere sine opprustings-
prosjekter på andre måter enn ved tomtesalg. 

Endelig bør det i samråd med de involverte parter lages 
en strategi for hvordan den åpenheten og medvirk-
ningen som den avholdte charrette representerer i 
planprosessen skal videreføres, slik at beboerne 
involveres slik de ønsker på de ulike stadiene i 
Majorstuens videre byutvikling.

Vedlegg:
1. ”Notat vedr. charrette/ Oslo-charrette”.
2. Program for Oslo-charretten.

La Majorstuen Leve - 2`s plan for atkomst til ny 
T-banestasjon under Valkyrie plass. Det er ønske om 
et kollektivt knutepunkt i grønne omgivelser med 
gågater i en pulserende handelstruktur.



Vedlegg 1:  Majorstulokket. Notat vedr. charrette/ Oslo-charrette 
Begrepet ”charrette” dukket opp tidlig på 1800-tallet i Paris: Representanter for Ecole des Beaux-Arts 
kjørte rundt med en liten håndkjerre kalt charrette for å samle inn eksamensarbeider fra 
arkitektstudentene. Studentene ble gjerne med kjerra for en siste finpuss på tegningene før innlevering. 
Begrepet utvidet sin betydning til å beskrive alle typer kortvarige, intense studentoppgaver. I dag 
brukes begrepet internasjonalt for å beskrive intense designprosesser gjennomført på stedet. Metoden, 
som er utviklet i USA og England kalles også “Enquiry by design” EbD (høring gjennom byforming).  
 
Arrangementet i juni 2004 for Majorstulokket kalles Oslo-charrette. Opprinnelig prosess i hht. 
amerikansk og engelsk charrette-mønster er tilpasset norsk planprosess i hht. plan- og bygningsloven, 
charrettens budsjett og praktiske arbeidsmessige forhold.  

Charrette Oslo-charrette 
Et planarbeid som i innledende fase har til hensikt 
å inkludere alle interesserte parter i endelig 
løsning for byens utvikling.  

Oslo – charretten prioriterer utvalgte deltakere. 
Det legges imidlertid opp til 3 åpne møter for 
publikum i løpet av charrettens varighet. 
Arrangementet har for øvrig bred representasjon 
av lokalpolitikere, ulike grupper i 
lokalbefolkningen samt det offentlige. 

Arbeidet skal skje under en kort og konsentrert 
tidsperiode, vanligvis fra 5 til 7 dager. 

Oslo – charretten varer 5 dager. 

Kontinuerlige diskusjoner og forhandlinger i 
grupper og plenum som leder fra idé til 
planforslag. 

Dette er i tråd med Oslo – charrettens målsetting. 
Det legges inn flere ”loops” for evaluering av 
gruppearbeidene. Dvs. deltakere fra ulike grupper 
vurderer andre gruppers forslag. Det avholdes 
dessuten oppsummeringsmøter i plenum. 

Grupper kan tildeles ulike deloppgaver. 
 

Oslo – charrettens 5 grupper med gruppeleder og 
illustratør og øvrige gruppemedlemmer involveres 
i hovedsak i lik prosess, men enkeltpersoner kan 
ha ulike roller initiert av gruppen.  

Arbeidet skal lede til ett forslag som majoriteten 
kan enes om for videre bearbeiding – dette er i 
utgangspunktet en forpliktende prosess.  
 

I det norske plansystemet er åpenhet i med flere 
høringsprosesser innarbeidede rutiner. Oslo – 
charretten/ planprosessen må følge norsk plan- 
og bygningslov samt vårt politiske styringssystem. 
AS Oslo Sporveier har i hht dette rett til å fremme 
sitt planforslag. PBE forholder seg til dette og 
forplikter seg samtidig til å fremme minimum ett 
alternativ til Sporveienes plan. Gjennom 
charretten for Majorstulokket ble det produsert to 
alternative forslag utover Sporveienes.  

Uavhengige konsulenter, arkitekter og andre 
eksperter, uten egeninteresser i den aktuelle 
plansaken, leder prosessen. 

PBE fungerer som nøytral part i Oslo – 
charretten. Uavhengige konsulenter deltar i 
prosessen 

Charretten bør avholdes på stedet.  Oslo – charretten  avholdes på Majorstuen 
Befaring bør være en del av programmet Det gjennomføres befaring i det aktuelle området 

på Oslo – charrettens første dag. 
Det kan avholdes gjentatte charretter for ulike 
faser. 

Det avholdes i utgangspunktet èn Oslo – charrette 
for Majorstulokket. 

Charretten følges opp med bestemmelser, f. eks 
om estetiske løsninger. 
 

Oslo – charretten  følges opp med bestemmelser i 
reguleringssaken. Utarbeiding av designhåndbok 
vurderes. Saken konsekvensutredes parallelt. 

Det bør avsettes minimum 3 til 4 mnd. til 
forarbeidet. For- og etterarbeidet er sentrale faser i 
charretten.   

Oslo – charretten  er forberedt over flere 
måneder. Konsekvensutredningen, 
reguleringssaken og eventuell designhåndbok vil 
være del av etterarbeidet. 

 



 Oslo kommune 
 Plan- og bygningsetaten 

 

 

Vedlegg 2. PROGRAM - MAJORSTULOKKET   ”OSLO-CHARRETTE”                 
Dato  7. til 11. juni 2004                                                                   
  

NB! Det tas forbehold om endringer i programmet. 
Til: Deltakere - Interessenter  
Fra: Plan- og bygningsetaten (PBE), charrettens sekretariat                        Dato 07.06.04-B 
A.)  
Møtested 
charrette:  

NHO`s konferansesenter, Essendropsgate 3 - Colosseum park - Majorstuen.  
Kaffe (og pizza) serveres i foajé Essendropsgate 3.  
Lunsj serveres i NHO`s hovedbygg, inn hovedinngang mot Middelthunsgate, 1. etg..  
Storsal og 2 grupperom i Essendropsgate 3. 3 grupperom i 6. etg. NHO`s hovedbygg.  

B.) Møtested 
sosialt  
samvær: 

”Sangerhallen” 
Sporveiene har stilt ”Sangerhallen” ved T-banens østre perrong til disposisjon dag 2.  
Fingermat spanderes. Alkoholfri bar til selvkost.  

C.)  
Uke 24, 
Ukeplan,  
jfr. program  
side 3:  
 

Dag 1 og 2, 07. og 08. juni. Presentasjon av faktagrunnlag. Befaring. Arbeid i grupper 
med kartlegging av Majorstuens behov og muligheter. Utvikling av alternativt/ alternative 
planforslag. 
Dag 1 og 2: Åpne folkemøter. Dag 2: Sosialt samvær ”Sangerhallen”.  
NB! Folkemøte dag 1, 07. juni avholdes i Slemdalsveien 1, Misjonskirkens lokaler. 
Dag 3 og 4: 09 og 10. juni. Alternativer illustreres i regi av PBE. Presentasjon begge 
dager med adgang for charrette-deltakerne.  
Dag 5: 11. juni. Presentasjon av løsninger/alternativer. Arbeid i grupper.  
Åpent folkemøte. 

 Charrette-deltakere  
• Byrådsavdeling for Byutvikling (BYU)   
• Bydel Frogner, adm. og politikere, 7 representanter   
• Samferdselsetaten (SAM)  
• Byantikvaren (BYA)  
• Helsevernetaten (HVE)  
• Friluftsetaten (FRI)  
• Trafikketaten  
• Statens vegvesen, Region øst (SVRØ)  
• Undervisningsbygg/ Utdanningsetaten  
• Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)  
• Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)  
• ”La Majorstuen Leve-1” (LML-1), 10 representanter  

D-1.)  
Deltakere i 
arbeids-
grupper: 

• Andre  
• Grunneier/forslagsstiller Oslo Sporveier m/ arkitekter (SPO), 4 repr. 
• ”La Majorstuen Leve-2” (LML-2 m/ velforening/ lokalt kulturliv/ 
brukerinteresser trafikk-sykkel evt. representanter for andre lokale 
interessegrupper), 10 representanter 
• Lokalt næringsliv, inkl. Oslo Handelsstands Forening, 5 representanter 
• Plan- og bygningsetaten deltar som prosessmedarbeidere,  
se punkt D-3 og E  

 

D-2.)  
Program- 
komité. 
 
Deltakere i 
arbeids-
grupper: 
 
 

Ca 50 deltakere  = 5 arbeidsgrupper à ca 10 personer 
Tverrfaglige sammensatte grupper. I utgangspunktet like grupper hele uken, 
men rokering kan være nødvendig underveis 
 
 

 

 Plan- og bygningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 49 10 00 Bankgiro: 
 Ressurssenteret Vahls gate 1, 0187 Oslo Telefaks: 23 49 10 01 6003.05.58920 
  Postadresse: E-post: postmottak@ Organisasjonsnummer: 
 Internett: Boks 364 Sentrum, pbe.oslo.kommune.no 971 040 823 MVA 
 www.pbe.oslo.kommune.no 0102 Oslo 



PROGRAM  CHARRETTE Side 2 av 5  

 Prosessmedarbeidere 1.): 10 personer, deltar alle dager  (Oppnevnt av LML-2/ PBE): 
  Gruppeledere Mobilnr.:  

 
Fremstillere/illustratører  Mobilnr.: 

 1. Audun Engh (LML-2) 926.22.626  1. Arne Sødal (LML-2) 922.98.996
 2. PBE v/ Tore Langaard 982 36 569  2. PBE v/ David Sucarrat 982.36.597
 3. PBE v/ Eivind Hartmann 414.69.291  3. Henriette Salvesen (LML-2) 901.46.024
 4. PBE v/ Kjell Kristian 

Jacobsen 
982.36.583  4. Magne Magler Wiggen (PBE) 905.20.060

D-3.) 
Deltakere 
i arbeids-
grupper: 

 5. PBE v/ Peter Sollie 930.09.314  5. PBE v/ Evelyn Anderson 951.08.449
 Gruppene er selv ansvarlig for at pruppe-produksjonen kommer til 

utstilling/plenum. Materialet monteres på tildelte Kapaflex-plater for 
oppheng i foajé samt fotografering for formidling i Storsalen.  

 

 Prosessmedarbeidere 2.):   
 Ressurspersoner hel-/deltid Spesialfelt Mobilnr.: 

1. Arne Bye            (LML-1) Beboer - kunnskap om 
Majorstuen/Kirkeveiringen 

905 55 508

2. Svein Danielsen (LML-2) Beboer - kunnskap om 
Majorstuen  

920 26 135

3. J. Andreas Melander (LML-2) Handelens behov  474 00 125
4. Oslo Sporveier v/ Per Erik Syvertsen  Eiendomsutvikling 901.25.526
5. Oslo Sporveier v/ Knut Wisthus Johansen  T-baneteknikk 975.35.255
6. Oslo Sporveier v/ Jo Inge Kaastad Samordning 

kollektivtrafikk 
481.29.812

7. BYA v/ Aslaksby/ Mydland Bevaringsinteresser  
8. FRI v/ Ola Råde  Landskapsarkitektur  
9. SVRØ v/ Carl Henrik Bjørnseth  Trafikkteknisk  928.32.545
10. Gaia Arkitekter v/ Fredrica Miller  Bærekraftig byutvikling 913 45 677
11. Akershus Eiendom AS v/ Petter Nylend  Markedsprognoser -  

urban attraktivitet. 
Funksjonsblanding - 
bokvalitet   

994 31 200

11. PBE v/ Liv Zimmermann Juridisk/byutvikling 982 36 573
12. PBE v/ Freddy Lyvad Trafikkteknisk   
13. PBE v/ Kjersti Granum  Byutvikling 970 24 079

E.)  
Ambulerer 
mellom 
gruppene 
  
Kan evt. 
tilkalles/  
avtales 
 
 
 
 
 
 
 
Fungerer som 
vurderings-
panel ved 
oppsum-
mering 

14. PBE v/ Magnus Boysen Byutvikling  
Prosjektleder 15. PBE v/ Hildegunn Munch-Ellingsen Bistår der det trengs 928.45.367
  

 
 
 
 
Oppsummering av gruppearbeide/ charrettens referatmateriale 

F.)  
Charrettens 
arbeids-
resultat: 

”Gule lapper”/overheads, skisser/tegninger, modell. (Hver gruppe tildeles grunnmodell 
mål 1:500 for videre bearbeiding samt kart mål 1: 1000 og 1:500 og eiendomskart.) 
Fremstillingen vil skje både manuelt og digitalt, avhengig av fremstillers prefererte 
arbeidsform. Manuelt fremstilt materiale og modeller vil bli fotografert digitalt. 
Materialet ferdigstilles i løpet av Charretten. Det skrives ikke referat og sendes ikke ut 
materiale i etterhånd.  
 

 Materialet forberedes for følgende fire formål: 
• 1. Oppheng i konferanselokalets foajé   
• 2. Visning på projektor i Storsalen 
• 3. Grunnlag for reguleringsprosess     
 • 4. Arkivering i PBE                      

                   
 

  
NB! Alt materialet som produseres må markeres tyderlig med dato og klokkeslett. 
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PROGRAM                                     CHARRETTE FOR MAJORSTULOKKET 
Nr.   Dag 1.  Tema      Møteleder PBE v/ etatsdirektør Ellen de Vibe 
 KAFFE REGISTRERING 09.00 - 09.30
1.0  INNLEDNING                  09.30 - 10.00
1.1 09.30-09.40 Byråd for byutvikling 

Grete Horntvedt  
Åpning av charretten 

 09.40-10.00 Etatsdirektør  
Ellen de Vibe 

Arbeidsform Oslo-Charrette. Programgjennomgang/ 
forventning/ behov/ premisser/ organisering  
Mål 1: Sikre åpen deltakelse    
Mål 2: Sikre innspill til/ fremskaffe min. 2 alternativer:  
Alt. 1 - Oslo Sporveiers forslag – evt. videreutviklet        
Alt. 2 - nytt alternativ i hht. Charrettens konklusjon  

2.0  FAKTAGRUNNLAG       10.00 - 14.00
2.1   Premissgrunnlag for byutvikling på Majorstulokket: 
 10.00-10.15 Oslo Sporveier v/   

Adm. dir. Trond Bjørgan  
- Overordnede premisser for utvikling 
av Oslo Sporveiers eiendom på Majorstuen  
- Kollektivt knutepunkt       
- Økonomi og fremdrift 

 10.15-10.30 Veidekke ASA v/ 
Prosjektleder Bjørn Lind  

- Nytt lokk på Skøyen.  
Basisinvesteringer for lokkbebyggelse 

 10.30-10.45 OPAC v/ Fredrik 
Sverdrup Dahl 
 

- Eiendomsutvikling 
Markedsverdi nybygg kjøp/ salg etc. i forhold til ulike 
formål/bygningstypologi 

 10.45-11.00 J. Andreas Melander  - Handelens behov 
 11.00-11.15 Gaia-Oslo as. 

v/ Frederica Miller 
- Bærekraftig byutvikling på Majorstulokket 
- Høyhus, klimatiske forhold 
- Byøkologisk program 2002-2014 

 LUNSJ  11.15 – 12.00
2.2  

12.00-12.30 
 
 
 
 

 
PBE v/ avdelingsleder 
Kjersti Granum:  
Politikk/ endrings-
kriterier 
 
 

Byplanmessige forhold etc. v/ PBE: 
- Kommuneplan 2004  
- Byøkologisk program 2002-2014 
- Grønn rute 
- Høyhus i Oslo                                  
- Kommunedelplan for byutvikling og bevaring  
- Kommunedelplan for lokalisering av varehandel  
Varehandel i Bogstadveien/på Majorstua  

 12.30-12.45 PBE v/ Freddy Lyvad       - Knutepunktutvikling og transport. Parkering 
2.3  

12.45-13.00 
 
"La Majorstua leve 2" 

Pågående plananarbeid i området: 
- Majorstuen - visjoner, ønsker og behov. 
Byutvikling/byforming 

 13.00-13.15 SVRØ 
v/ Carl Henrik Bjørnseth  

Planprogram for trafikale forhold på Majorstuen. 
Alternative løsninger inkl. kostnader. Nasjonal 
transportplan 

 13.15-13.30 
 

PBE  
v/ avd. enhetsleder 
Kjell Kristian Jacobsen 

Overordnet bystruktur 
for  Majorstuen.  
 
Reguleringsplaner for:  
 
 

 
 
 
Majorstuhuset  
Valkyrie plass 
Sørkedalsveien 7-13 
Colosseumkvartalet 
Sørkedalsveien 9 

 13.30-13.45 
 

Arcasa arkitekter v/ Per 
Einar Knutsen    

- Presentasjon av Oslo Sporveiers prosjekt for 
Majorstulokket. Byutvikling/byforming. 

                             Program dag 1 fortsetter på neste side. 
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                       Program dag 1 fortsettelse fra forrige side. 
 KAFFE GRUPPE-INNDELING  

Orientering om byggets fasiliteter 
13.45 - 14.00

3.0  BEFARING I OMRÅDET 14.00 - 15.00
 14.00-15.00 Gruppelederne med sine gruppedeltakere studerer ulike strekk av området.  

Det oppfordres dessuten til befaring på egenhånd før charretten. 
 
Område for befaring - tur/retur Essendropsgate 3. Colosseum park. 
Sørkedalsveien. Frognerelva mot vest ved bompengeringen. Thaulows vei i nord-
vest med passasje over sporområdet. Blikk østover mot Marienlyst park ved 
Tørteberg. Sørkedalsveien/Valkyriegata. Sorgenfrigata. Valkyrie Plass. 
Bogstadveien/Sørkedalsveien – eller omvendt rekkefølge.  

 PIZZA •Gruppedeltakerne samles i foaje.  
•Gruppeledere og fremstillere/illustratører samles i stort gruppe-
rom til kort introduksjon av arbeidsform for gruppearbeidet.  

15.00 - 15.45

4.0  ARBEID I GRUPPER - 1   15.45- 18.00
 15.45-18.00 Oppsummering av befaring. Oppstart idèdugnad. Avklaring av behov vedr. blandet 

overordnet arealbruk. Hva har bydelen Majorstuen behov for. Boliger/ 
studentboliger/ forretning/ kontor/ kultur/ park/ barnehage/ kollektivløsning etc. 
Definering av problemstillinger for videre arbeide gjennom charrette-uken.                  

 KAFFE  18.00 – 18.15
 18.15-18.30 Spasertur til Slemdals-veien 1 
5.0  ÅPENT FOLKEMØTE FOR PUBLIKUM/ PRESSE 18.30 - 20.30  
 NB! 

Slemdals-
veien 1 

 
18.30-19.00 
19.00-19.30              
19.30-20.00    
20.00-20.30              

Oppsummering i plenum v/ LML-2. 
- Presentasjon av gruppearbeidene 
- Paneldebatt 
- Diskusjon/spørsmål – fritt ord 
- Foreløpig oppsummering. Begrense antall alternativer for 
videre charrette-behandling. Avslutning 

  
 
 

 
 

 

Nr.  Dag 2. Tema       Møteleder PBE v/ etatsdirektør Ellen de Vibe 
 KAFFE SAMLIG 08.00-08.30
6.0  OPPSUMMERING DAG 1 08.30-09.00
6.1 08.30-08.45 Bydelens behov etc. Oppsummering i plenum  
6.2 08.45-09.00 ”La Majorstuen Leve”. Alternativ strategi for kollektivløsning 
7.0  ARBEID I GRUPPER - 2 09.00-17.00
7.1 09.00-10.15 Idèdugnad. Utvikling av alternative planer 
 KAFFE  10.15-10.30
7.2 10.30-12.00 Idèdugnad fortsetter. Utvikling av alternative planforslag 
 LUNSJ  12.00-12.45
7.3 12.45-13.15 Spørsmål til oppgaven - utvikling av alternative planforslag 
7.4 13.15-15.00 Evaluering av gruppearbeid 
8.0  OPPSUMMERING 15.00-16.30  
  15.00-16.30 Oppsummering av gruppearbeid. Diskusjon/spørsmål 
9.0  ÅPENT FOLKEMØTE FOR PUBLIKUM/ PRESSE 16.30 - 18.30  
   

16.30-17.30 
17.30-18.00 
18.00-18.30 

Foreløpig oppsummering i plenum v/ Ellen de Vibe 
- Presentasjon av gruppearbeidene 
- Diskusjon/spørsmål – fritt ord 
- Foreløpig oppsummering/ alternativer bestemmes /avslutning

10.0  SOSIALT SAMVÆR PÅ MAJORSTUEN 19.30
  ”Sangerhallen” ved T-banens østre perrong på Majorstuen stasjonsområde.  

Fingermat spanderes. Alkoholfri bar til selvkost. 
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PROGRAM                                     CHARRETTE FOR MAJORSTULOKKET 
Nr.   Dag 3/4.           Prosessleder PBE v/ etatsdirektør Ellen de Vibe 
 KAFFE SAMLING  08.30-09.00
11.0  UTTEGNING AV ALTERNATIVER  09.00-15.00
 LUNSJ  11.30-12.00
 KAFFE  13.45-14.00
12.0  OPPSUMMERING 15.00-17.00
   

 
15.00-15.30 
15.30-16.00 
16.00-16.30 
16.30-17.00 

Foreløpig oppsummering v/ Ellen de Vibe 
Adgang for charrette-deltakerne.  
- Presentasjon begge dager av gruppearbeidene 
- Evaluering av alternativer  
- Diskusjon/spørsmål – fritt ord 
- Foreløpig oppsummering/avslutning 

13.0 17.00 - Forberedelse til neste dag. Gruppeledere og fremstillere/illustratører 
  

 
 
 
 
 

 
 

Nr.  Dag 5.  Tema      Møteleder PBE v/ etatsdirektør Ellen de Vibe 
 KAFFE SAMLING  08.00-08.30
14.0  PRESENTASJON 08.30-10.30
  Alternativer presenteres. Diskusjon/ spørsmål.  
  KAFFE  10.30-10.45
15.0  ARBEID I GRUPPER - 3 10.45-12.15
  Kvalitetssikring av alternativer  
  LUNSJ 12.15-13.00
16.0  ÅPENT FOLKEMØTE FOR PUBLIKUM/ PRESSE 13.00-15.00
   

13.00-13.30 
13.30-14.00 
14.00-14.30 
14.30-15.00 

Oppsummering i plenum v/ Ellen de Vibe 
- Presentasjon av justerte alternativ 
- Paneldebatt 
- Diskusjon/spørsmål – fritt ord 
- Oppsummering/avslutning 

 
 
 
 
 
Kompendium. 
Kompendium tildeles deltakerne på charrettens 1. dag, 07.06.04. 
 
Vedlegg i kompendiet: 
1.) Program ”Oslo-Charette” 

1.1) Deltakerliste 
1.2) Gruppeoversikt 

2.) Oversiktskart, mål 1:5000 samt skråfotos, dvs. flyfotos for oversikt over det aktuelle området og 
omgivelsene 
3.) Fotos av omgivelsene 

3.1 - 3.3) Div. fotos 
3.4 - 3.8) Div. fotos  

4.) Oslo Sporveiers prosjekt for Majorstulokket  
5.) Alternativt prosjekt ”La Majorstuen Leve-2” 
6.) Notat vedr. charrette/ Oslo-charrette 



Plan- og bygningsetaten

Besøksadresse: Vahls gate 1, 0187 Oslo

Postadresse: Boks 364 Sentrum, 0102 Oslo

Telefon: 23 49 10 00

Telefaks: 23 49 10 01

Internett: www.pbe.oslo.kommune.no 

E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no



29/04 – 20/6 2013



Fornebubanen

- I tunnel på hele strekningen, 
inkluderer tiltak ved aktuelle stasjoner



Byutvikling på Majorstuen

Knutepunkt og 
byutvikling

Bystruktur og 
sammenhenger

Koordinering av planer 
for underjordisk stasjon 
og bane med 
bebyggelse og anlegg 
på bakkeplanet

Videreutvikling av 
charretten fra 2004



Mulighetsstudier og reguleringsplaner 
langs sjøen og E18





Alle planene





Programmet
1. Sammendrag

2. Mål og rammer, bakgrunn

3. Problemstillinger, avveininger og tilråding

4. Program for planarbeidet (Kravkapitlet)

4.2.1  Plantyper og avgrensning (hele traséen, egen plan for 
Majorstuen, egne planer for strekningen langs fjorden/E18)

4.2.2 Mulighetsstudier langs fjorden og E18
4.2.3 Planbeskrivelse i reguleringsplanene
4.2.4 Samhandling med andre planer og prosjekter
4.3 Alternativer som skal utredes
4.4 Metode og standarder/kriterier
4.5 Konsekvenser som skal utredes
4.5.1 Varianter av T‐bane Lysaker – Majorstuen
4.5.2 Overbygging over sporområdene på Majorstuen
4.5.3 Områderegulering av Skøyen og Vækerø
4.6 Sammenstilling og anbefaling
4.7 Organisering og medvirkning
4.8 Fremdrift



Hvorfor Fornebubane?

Bane til Fornebu var forutsetning for Statens frigivelse av Fornebu til utbygging i 1996



Hva slags bane?

Ruter AS har vurdert trikk, automatbane, superbuss og metro

Fylkestinget i Akershus (2012) og byrådet i Oslo (2013) anbefaler metro via 
Lysaker og Skøyen til Majorstuen



Oslopakke 3 og 
bevilgninger

I Oslopakke 3 er det satt av midler til gjennomføring av banen i perioden 2018 –
2023 både i Bærum og Oslo.  Banen er langt fra fullfinansiert.  

Nasjonal Transportplan har ikke øremerket midler til banen, men det er satt av 26 
milliarder til miljø- og kollektivtiltak til fordeling i de større byene.  

Det arbeides også med muligheter for bidrag fra private interessenter i begge 
kommuner.

Reguleringsplaner for banen er nødvendig forutsetning for bevilgninger til 
gjennomføring.



Forarbeider og ideseminar
Vækerø/Skøyen



Fra ideseminarFra ideseminar



Fjordbyen vokser…..



Skøyen ‐ utfordringer



Hva skal til for å gjøre Skøyen til en 
mer attraktiv bydel?

• Skape et godt sentrum og byrom knyttet til 
kollektivknutepunktet

• Sikre god kontakt med sjøen både visuelt og arealmessig –
utforme sjøsiden både urbant og trivelig

• Finne balanse mellom høy utnyttelse og attraktive parker og 
byrom

• Vurdere aktuelle utbyggingsplaner mot langsiktige behov



Ruters drøm om knutepunktet



Madserud

• Lang avstand mellom Skøyen 
og Majorstuen

• Det trengs sikkerhets‐
tilgjengelighet til banen nær 
Frognerparken

• Attraktivt besøksmål



Majorstuen – del av Fornebubanen



Majorstuen – del av Fornebubanen



Føringer fra Charretten



Knutepunkt

Metro i to etasjer, mulighet for togstasjon (KVU under planlegging), busser, trikker, drosjer, 
kiss & ride, bymessig bebyggelse og bygater med god plass til fotgjengere og syklister



Arbeidsfordeling mellom PBE og Ruter.

• Ruter hovedansvar for bakgrunn, transportbehov, 
planlegging av bane og stasjoner og 
konsekvensutredning

• PBE hovedansvar for samordning med tilliggende 
arealbruk og krav til mulighetsstudier, samt senere 
områderegulering

• Nært samarbeid hele tiden, og med andre tunge 
aktører samt bydelene



Forslag til planprogram ‐
problemstillinger

‐ Spesielt krav til videre arbeid med reguleringsplaner, 
mulighetsstudier og konsekvensutredning. Parallelt –
kommuneplanen, KVU for nye sentrumstunneler

‐ Hvordan løse komplekse og kontroversielle oppgaver 
på Skøyen og Majorstuen uten å forsinke prinsipielle 
avklaringer for Fornebubanen?



Mulighetsstudier og områderegulering langs 
sjøen og E18 omfatter:



• E18, med tilhørende lokalveisystem

• Hovedsykkelvei

• Promenade langs sjøsiden, mulige justeringer av strandlinje

• Avgrensing av det offentlige rom inkludert parker, gater, 
fotgjengerforbindelser



• Føring og utforming av Mærradalsbekken
og Frognerelva

• Nye delområder for arealutvikling til bolig 
og næring

• Avgrensing og løsninger for båtopplag i 
området henholdsvis på land og på sjøen, 
eventuell anvisning av løsninger utenfor 
området

• Etapper og rekkefølge i gjennomføring



Veisystemet

• Løsninger for hoved‐ og lokalveisystemet skal utformes slik at 
mest mulig av den samlede trafikken skjermes mot 
byutviklingsområdene.  Det vil si at man unngår lengre sammen‐
hengende veistrekninger under bakken som medfører at 
betydelige trafikkmengder belaster et parallelt lokalveisystem. 
Aktuelle alternative prinsipper skal så langt det finnes 
hensiktsmessig sammenlignes og vurderes



Andre krav:

• Gjennom planarbeidet skal avklares og stilles krav til eventuelle 
detaljreguleringsplaner for delområder.

• Planarbeidet skal gjennomføres etter en samarbeidsmodell 
mellom planmyndighet, offentlige aktører og grunneiere som 
sikrer at eiendomsforvaltning og utbyggingsøkonomi sees i 
sammenheng.



Skjer fremover

• Møter i bydelene:  Ullern 7/5
Majorstuen 14/5

• Ullern mulighetsstudier ferdig før sommerferie?
• Løpende forberedende arbeid med planer for Fornebubanen

mm.  (Ruter/Norconsult/PBE) 
• Utlysing av kommunens mulighetsstudier mai?
• Frist for bemerkninger til planprogrammet 20/6
• Igangsetting av mulighetsstudier – parallelle oppdrag i 

begynnelsen av september
• Gjennomgang av bemerkninger og fastsetting av 

planprogrammet høst 2013



Hva ønsker vi oss av dere? F.eks:

• Er det noen viktige tema eller konsekvenser vi ikke har stilt 
krav om?  

• Evt. formen på konsekvensbeskrivelsen?
• Fortell oss hva dere liker og ikke liker i planprogrammet
• Hvor bør det være stasjoner på Fornebubanen, og hvor ikke?
• Hva slags byutvikling ønsker dere langs banen?
• Hva savner dere, og hva vil dere ta vare på?

Programmet vil, når det er vedtatt, danne rammene for de 
videre planene langs banen, på Lysaker, Vækerø, Skøyen og 
Majorstuen og langs E18 og Bestumkilen.



 

 Oslo kommune
 Bydelsutvalg Frogner 
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BU-sak  154/13 
          
         MIBU-sak 94/13 
 
 
BU-sak: 154/13 
Møtedato: 28.5.2013 
 
 
 
 
 
BYDELSRUSKEN – VEDLIKEHOLDSGRUPPEN 
 
Det vises til orienteringssak 129/13 om Rusken samt et tilleggsnotat til BU-møtet 30.4. 
 
Med bakgrunn i orienteringssakene gis ytterligere informasjon om videre arbeid. 
 

- Bydelen vil utstyre vedlikeholdsgruppen med arbeidstøy merket Rusken, samt utstyre biler 
etc med logoen til Bydelsrusken. 

- Det er utarbeidet en tilskudssøknad for å øke deler av maskinparken etc. 
- Bydelen har utpekt en person ved NAV til å delta i Ruskenforum.  

 
Forslag til vedtak: 
Ovenstående informasjon tas til orientering.  
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BU-sak         129/13 
      
         HUSK-sak 69/13 
         MIBU-sak 73/13 
 
 
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.  
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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  
 
 
 
 
  



Bydel Frogner Besøksadresse / Postadresse: Telefon: 02 180 Org. nr.: 874 778 702 

NAV Frogner kommune Sommerrogt. 1, 0255 Oslo Telefaks: 23 42 51 46   

 Postboks 2707 Solli, 0204 Oslo     

 Oslo kommune 
Bydel Frogner 
 
NAV Frogner 

         

  
  

 

Notat    til o-sak 129/13                   

 
 
 
       Dato:   250413 
  
 
 
BYDELSRUSKEN 
 
Bydel Frogner har i mange år hatt et samarbeid med Rusken i Oslo. Samarbeidet innebar 
blant annet finansiering av arbeidsklær og utstyr, samt merking av bydelens biler. 
Oppgaven var renhold og ivaretakelse av bydelens grøntområder. I forbindelse med 
omlegging av drift av Rusken, og endret organisering av tjenestene ved innføring av NAV, 
ble samarbeidet med Rusken avsluttet, mens oppgavene ble igjen i bydelens 
Vedlikeholdsgruppe.  
 
NAV ser på Rusken som en viktig samarbeidspartner for ivaretakelse av de 33 områdene 
bydelen har ansvar for i dag. Rusken vil også være en viktig samarbeidspartner ved større 
oppryddinger, ved for eksempel tømming av søppel på feil sted. NAV inviterte derfor 
Rusken til et møte som ble avholdt 15. april 2013. I møtet ble man enig om at vi ønsker å 
samarbeide videre. Det er avtalt et videre møte 03. mai 2013 for å bli enig om 
gjennomføring.  
 
Samarbeidet vil handle om de ansvarsområdene bydelen har som er grøntområder, 
vedlikehold og drift av eiendom bydelen forvalter og annet bydelsansvar. Rusken vil bidra 
med å finansiere utstyr for renhold, noe arbeidsantrekk og bidra til drift av bil. De vil også 
bidra med sine patruljer ved behov. Fortauer og gater har henholdsvis gårdeier og 
Bymiljøetaten ansvar for. Slik vi forstår vilkårene for arbeid for sosialhjelp vil det ikke 
være anledning til å utføre arbeid for sosialhjelp som kan fortrenge ordinær arbeidskraft. 
Vedlikehold av fortau og gater er i dag ofte satt bor til private leverandører som har ansvar 
for det.  
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BU-sak  155/13 
          
         MIBU-sak 95/13 
 
 
BU-sak: 155/13 
Møtedato: 28.5.2013 
 
 
 
 
 
BYGDØYHUS – FINANISERING 
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BU-sak  156/13 
          
         HUSK-sak  75/13 
 
 
BU-sak: 156/13 
Møtedato: 28.5.2013 
 
 
 
 
 
NYTT MEDLEM I DRIFTSSTYRE VED URANIENBORG SKOLE 
 
Thomas Overdale fra Fremsrkritsspartiet sitter som medlem i driftsstyre ved Uranienborg skole. 
Grunnet flytting til Asker bes det nå om at Fremskrittspartiet kommer med forslag til nytt medlem. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
................................. fra Fremskrittspartiet oppnevnes som medlem i driftsstyret ved Uranienborg 
skole. 
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BU-sak  157/13 
 
         HUSK-sak  76/13 
 
 
Møtedato: 28.05.13 
 
 
 
 
 
 
STAR SUSHI SKOVVEIEN, SKOVVEIEN 8 – EIERSKRIFTE  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Asia Village 
AS om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Star Sushi Skovveien, Skovveien 8. 
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i Skovveien 8, med inngang fra Frognerveien, dette er en eiendom som ligger i en av 
hovedferdselsårene i bydelen.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Star Sushi Skovveien, Skovveien 8.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Asia Village AS gis serverings- og skjenkebevilling ved 
Star Sushi Skovveien, Skovveien 8.  
Eiendommen, Skovveien 8 ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Star Sushi Skovveien, Skovveien 8.  



Deres ref.:

Med hilsen

Gilje Thomas
saksbehandler

Oslo kommune
Næringsetaten

Frogner
postmottak(bfr.oslo.kommune.no

SØKNAD OM BEVILLING

Vår ref. (saksnr.): Saksbeh:

ASAB-2013-00646 Gilje Thomas

1:311/ /3

Dato: 04.05.2013

Arkivkode:

03765

Det vises til vedlagte detalj skjema vedrørende søknad fra ASIA VILLAGE AS om Serverings-
skjenkebevilling etter eierskift ved Star Sushi Skovveien, Skovveien 8.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887
Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50
inngang øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommune.no
Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106 OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM
SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 03765

1. BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn Telefon

Star Sushi Skovveien

Gateadresse Postnr. Bydel

Skovveien 8 0257 Frogner

2. SØKER
Firma/organisasjon/navn Organisasjonsnr/Personnr søker Selskapsform

ASIA VILLAGE AS 911560089

Postadresse Postnr. Poststed Telefon

Postboks 60 Bekkelagshøgda 1109 OSLO

3. SØKNADSDETALJER
Søknad om Beskrivelse

Serverings- skjenkebevilling etter eierskift Inne og ute servering

Åpningstid inne Skjenketid inne Åpningstid ute Skjenketid ute

03.30 03.00 00.00 23.30
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BU-sak  158/13 
 
         HUSK-sak  77/13 
 
 
Møtedato: 28.05.13 
 
 
 
 
 
 
ALEX SUSHI TJUVHOLMEN, STRANDPROMENADEN 11 – UTVIDELSE UTE  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Alex Sushi 
Tjuvholmen AS om serverings- og skjenkebevilling for utvidet areal ute ved Alex Sushi 
Tjuvholmen, Strandpromenaden 11.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et område som av byrådet er definert som sentrum og innenfor byrådets 
myndighetsområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Alex Sushi Tjuvholmen, Strandpromenaden 11.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Alex Sushi Tjuvholmen AS gis serverings- og 
skjenkebevilling for utvidet areal ute ved Alex Sushi Tjuvholmen, Strandpromenaden 11.  
Eiendommen, Strandpromenaden 11 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Alex Sushi Tjuvholmen, Strandpromenaden 11.  



Deres ref.:

Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

SØKNAD OM BEVILLING

Dato: 29.04.2013

Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
ASUB-2013-00869 Reed, Terese 04484

Det vises til vedlagte detalj skjema vedrørende søknad fra ALEX SUSHI TJUVHOLMEN AS om
serverings- og skjenkebevilling/utvidelseav areal ved uteservering ved Alex Sushi Tjuvholmen,
Strandpromenaden 11.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med hilsen

Terese Reed
saksbehandler

Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887
Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50
inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommune.no
Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106 OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM
SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Godkjent og  ekspedert elektronisk

Saksnr: 04484

1. BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn Telefon

Alex Sushi Tjuvholmen

Gateadresse Postnr. Bydel

Strandpromenaden 11 0252 Frogner

2. SØKER
Firma/organisasjon/navn Organisasjonsnr/Personnr søker Selskapsform

ALEX SUSHI TJUVHOLMEN AS 898391132

Postadresse Postnr. Poststed Telefon

CortAdelers gate 2 0254 OSLO

3. SØKNADSDETALJER
Søknad om Beskrivelse

Serverings- og skjenkebevilling/Utvidelse av areal ved
uteservering

Åpningstid inne Skjenketid inne Åpningstid ute

03:30 03:00 00:00

Vedlegg: Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for

Skjenketid ute

23:30
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BU-sak  159/13 
 
         HUSK-sak  78/13 
 
 
Møtedato: 28.05.13 
 
 
 
 
 
 
EXOTIC AYDIN FRUKT OG GRØNT, HUITFELDTS GATE 28 – SALGSBEVILLING 
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Exotic Aydin 
Frukt og Grønt om ny salgsbevilling ved Exotic Aydin Frukt og Grønt, Huitfeldts gate 28.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at salgsbevilling ikke bør innvilges 
ved Exotic Aydin Frukt og Grønt i Huitfeldts gate 28.  
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Exotic Aydin Frukt og Grønt om 
salgsbevilling ved Exotic Aydin Frukt og Grønt, Huitfeldts gate 28 innvilges.  

 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Exotic Aydin Frukt og Grønt, Huitfeldts gate 28  



Deres ref.:

Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

SØKNAD OM BEVILLING

Med hilsen

Trine Hauger
saksbehandler

Næringsetaten

- 13

Dato: 10.05.2013

Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
SLNY-2013-00701 Hauger, Trine 05083

Det vises til vedlagte detalj skjema vedrørende søknad fra EXOTIC AYDIN FRUKT OG GRØNT om ny
salgsbevilling ved Exotic Aydin Frukt og Grønt, Huitfeldts gate 28.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887
Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50
inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommune.no
Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106 OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

1. BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn Telefon

Exotic Aydin Frukt og Grønt

Gateadresse Postnr. Bydel

Huitfeldts gate 28 0253 Frogner

2. SØKER
Firma/organisasjon/navn Organisasjonsnr/Personnr søker Selskapsform

EXOTIC AYDIN FRUKT OG GRØNT 995523957 ENK

Postadresse Postnr. Poststed Telefon

Tvetenveien 239 0675 OSLO

3. SØKNADSDETALJER
Søknad om Beskrivelse

Ny salgsbevilling

Åpningstid inne Skjenketid inne

Godkjent og ekspedert elektronisk

Saksnr: 05083

Salg

Åpningstid ute Skjenketid ute



 

 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  

 
 

 

 

BU-sak  160/13 
 
         HUSK-sak  79/13 
 
 
Møtedato: 28.05.13 
 
 
 
 
 
 
NOODLES & SOUP, PILESTREDET 63 – UTESERVERING  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Noodles & 
Soup AS om serverings- og skjenkebevilling for uteservering ved Noodles & Soup, Pilestredet 63.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Noodles & Soup i Pilestredet 63.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Noodles & Soup AS gis serverings- og skjenkebevilling 
for uteservering ved Noodles & Soup, Pilestredet 63.  
Eiendommen, Pilestredet 63 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Noodles & Soup, Pilestredet 63  



Oslo kommune
Næringsetaten

Frogner
postmottak(aibfr.oslo.kommune.no

Deres ref.:

SØKNAD OM BEVILLING

Med hilsen

Gilje Thomas
saksbehandler

Vår ref. (saksnr.): Saksbeh:

AUTE-2013-00935 Gilje Thomas

Dato: 13.05.2013

Arkivkode:
03784

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra NOODLES & SOUP AS om Serverings-
skjenkebevilling - Uteservering ved Noodles & Soup, Pilestredet 63.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest  3 uker  innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden  avslått  ber etaten om at det vedlegges kopi av  saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse  hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887
Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50
inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommune.no
Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106 OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM
SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 03784

1. BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn Telefon

Noodles &  Soup

Gateadresse Postnr. Bydel

Pilestredet 63 0350 Frogner

2. SOKER
Firma/organisasjorinavn Organisasjonsnr/Personnr søker Selskapsform

NOODLES &  SOUP AS 999297307

Postadresse Postnr. Poststed Telefon

Jerikoveien 67 1067 OSLO

3. SØKNADSDETALJER
Søknad om Beskrivelse

Serverings- skjenkebevilling- Uteservering Ute  servering

Åpningstid inne Skjenketid irme Åpningstid ute Skjenketid ute
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 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen 
 

BU-sak  161/13 
 
 
 
Møtedato: 28.5.2013 
 
 
 
 
ØKONOMIRAPPORTERING MED PRODUKSJONSTALL  30.4.2013 
 
 
 KOSTRA-rapportering:  
Funksjons Budsjett Korrigert Budsjett- Regulert Prognose Prognose- Avvik Avvik 

område hittil i år regnskap avvik budsjett 2013 avvik øremerk. 
ordinær 

drift 

    hittil i år hittil i år 2013     midl   

FO1 42 644 44 436 -1 792 115 523 110 743 4 780   4 780 

FO2A 113 553 117 269 -3 716 317 247 311 247 6 000   6 000 

FO2B 28 171 29 513 -1 342 81 580 81 580 0   0 

FO3 160 927 157 769 3 158 559 353 567 813 -8 460   -8 460 

FO4 24 551 23 856 695 73 378 70 378 3 000   3 000 
Bydelen 
totalt 369 846 372 843 -2 997 1 147 081 1 141 761 5 320 0 5 320 

 
 
Resultatenheter:  

 Resultatenhet 

Regnskap 
hittil i år 
(1000) 

Budsjett 
hittil i år 
(1000) 

Avvik 
(1000) 

Budsjett Dok 
3 2013 
(1000) 

Justert 
budsjett 

2013 (1000) 

Prognose 
2013 

(1000) 
100 Fellestjenester 19 728  26 598 6 870 82 991 82 991 4 780 
101 NAV kommune 23 878  21 929 -1 948 51 460 55 651 0 
102 Økonomisk sosialhjelp-kvalifisering 23 783  24 358 575 72 804 72 803 3 000 
103 Frivilligsentraler -113 28 141 1 250 1 250 0 
104 Psykiatri 3 429 4 365 936 12 487 12 487 0 
105 Legetjeneste 538 502 -36 1 323 1 323 0 
200 Kommunale barnehager 43 394  43 925 531 120 234 120 234 0 
201 Kommunale barnehager, lokaler 9 336  9 163 -173 20 428 20 428 0 
202 Private barnehager 57 427  52 827 -4 600 152 016 152 016 6 000 
203 Barneparker 227 78 -149 22 22 0 
204 Ungdomstjenesten 2 750  3 120 370 7 976 8 836 0 
205 Helsestasjon 6 185 6 138 -46 16 524 16 524 0 
206 Pedagogiske tjenester 4 773  5 056 283 12 122 12 760 0 
207 Barnevern 19 771 17 777 -1 995 52 618 52 618 0 
300 Bestillerkontor 8 967  8 152 -815 22 094 22 094 0 
301 Bestillerkontor - praktisk bistand 19 464  19 426 -38 60 126 60 126 3 500 
302 Bestillerkontor - hjemmesykepleie 28 703  22 390 -6 313 67 784 67 784 -18 200 
303 Bestillerkontor - støttetjenester 14 490  15 255 765 46 366 46 366 1 000 
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304 Bestillerkontor - institusjon 50 359  54 870 4 512 267 174 267 174 -360 
305 Seniorsentre 1 503 1 582 78 4 510 4 745 0 
310 Praktisk bistand- utøvende 2 164  2 065 -99 3 917 3 917 0 
311 Hjemmesykepleien- utøvende 672  2 346 1 675 3 083 3 083 1 200 
312 Samlokaliserte boliger 31 417  27 896 -3 521 61 849 61 849 4 400 
  372 843 369 847 -2 997 1 141 158 1 147 081 5 320 

 
 
 
 
Vurderinger som er lagt til grunn i prognosen - resultatenheter.  
 
100 – Fellestjenester: 
Innføring av nytt HR system har krevd ekstra ressurser som vil utgjøre et merforbruk på 1,52 mill i 
lønnsutgifter. Tilskudd til private fysioterapeuter ser ut til å gi 0,5 mill i mindreforbruk.  
Mindreforbruket fra 2013 utgjør 5,8 mill. Totalt  mindreforbruk på 4,78 mill.  
 
102 – Økonomisk sosialhjelp - kvalifiseringsprogram: 
Utgifter til kvalifiseringsprogrammet har vært lavere enn budsjettert, de 3 første månedene og meldes  
med 3,0 mill i mindreforbruk.  
 
202 – Private barnehager 
Mye tyder på at det blir et betydelig mindreforbruk på driftstilskudd til private barnehager.  Prognosen 
er høyst usikker inntil nye satser foreligger. Det meldes et mindreforbruk på 6,0 mill. 
 
301 – Bestillerkontor – praktisk bistand: 
(Se eget oppsett for praktisk bistand og hjemmesykepleie) 
Praktisk bistand og Brukerstyrt personlig assistent (BPA) sees i sammenheng og inngår i denne 
resultatenheten.  Utførte timer praktisk bistand er i samsvar med både antall timer og pris.  
Egenbetalingen er høyere enn antatt og meldes med 0,5 mill i merinntekt. BPA meldes med et 
mindreforbruk på 3,0 mill p.g.a. reduserte timer, tilbakebetalt ubrukte lønnsmidler og mottatt 
stimuleringstilskudd. Totalt meldes det mindreforbruk på 3,5 mill.  
 
302 – Bestillerkontor – hjemmesykepleie: 
(Se eget oppsett for praktisk bistand og hjemmesykepleie) 
Det utføres et mye høyere antall timer i hjemmesykepleien enn budsjettert.  Fra januar til november i 
2012 ble det utførte ca 7000 timer hver måned. Fra november økte antall timer med hele 2000 i 
måneden og har holdt seg på dette nivået. I prognosen er dagens aktivitet fremskrevet og prognosen 
meldes med et merforbruk på 18,2 mill.  
 
303 - Bestillerkontor  – støttetjenester: 
Nedgang i antall vedtakstimer på dagsenterplasser er årsaken til at det meldes et  mindreforbruk på 
1,0 mill. 
 
304 – Bestillerkontor – institusjon: 
Måltallet for institusjonsplasser har et måltall på 500 plasser ved utgangen av 2013. I budsjettet er det 
tatt høyde for en nedtrapping fra 516, som vi antok antallet ville være i januar 2013, og ende opp med 
500 på slutten av året. Nedtrappingen har gått mye raskere en budsjettert og er allerede i april nede på 
501 plasser. Institusjonsplasser meldes med et mindreforbruk på 2,3 mill. I tillegg meldes det 1,0 mill i 
merinntekter på vederlag, betaling for opphold i institusjon. Antall utskrivningsklare derimot har hatt 
et betydelig antall flere enn budsjettert og meldes med 3,66 i merforbruk.  Totalt gir dette et 
merforbruk på 0,36 mill.  
 
310 – Praktisk bistand – utøvende: 
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(Se eget oppsett for praktisk bistand og hjemmesykepleie) 
Utøvende tjeneste har driftet til en pris som er tilnærmet lik innsatsstyrt finansiering og meldes i 
balanse. 
 
311 – Hjemmesykepleien – utøvende: 
(Se eget oppsett for praktisk bistand og hjemmesykepleie) 
Hjemmesykepleien drifter til en noe lavere pris enn innsatsstyrt finansiering og meldes med et 
mindreforbruk på 1,2 mill. 
 
312 – Samlokaliserte boliger: 
Tilskudd til ressurskrevende brukere for 2012 gir bydelen en merinntekt på 3,5 mill. I tillegg har 
endringer i ytelser redusert med 0,9 mill. Totalt meldes et mindreforbruk på 4,4 mill. 
 
 
 
 
 
Spesifisert oversikt praktisk bistand og hjemmesykepleie: 
Resultat ordinær hjemmesykepleie       

    Utførte/ Antall       

Bestillerkontoret 
Pris pr 
time vedtakstimer mnd Resultat Prognose 

Budsjett til disp jan-april 779 7253 4 22 600 348   

Resultat kommunal 765 8720 4 26 683 200   

Resultat privat 725 927 4 2 688 300   

Gj.snitt resultat priv/komm 761 9647  29 371 500   

Resultat pr april 14 -2394   -6 771 152 -18 200 000 

Utførerenheten:   Antall      

  
Pris pr 
time Utførte timer mnd Resultat   

Resultat, innsatsstyrt 765 8720 4 26 683 200   

Resultat 753 8720 4 26 264 640   

Resultat pr april 12 0  418 560 418 560 

        

Prognose innsatsstyrt 767 8500 8 52 156 000   

Prognose rest av året 753 8500 8 51 204 000   

Prognose rest av året 14  0  952 000 952 000 

Sum prognose utfører.     1 200 000 

Gj.snitt timepris 2013 753      

        Totalt -17 000 000 

      

Resultat ordinær Praktisk bistand         

Søknadskontoret bestiller: Utførte/ Antall       

  
Pris pr 
time vedtakstimer mnd Resultat Prognose 

Budsjett 543  6759 4 14 680 548   

Resultat kommunalt 540 5014 4 10 830 240   

Resultat private 512 1937 4 3 966 976   

Gj.sn resultat privat/komm 532 6951  14 797 216   

Resultat pr april 11 -192   -116 668 0 

Utførerenheten:   Antall      

  
Pris pr 
time Utførte timer mnd Resultat   

Resultat, innsatsstyrt 540 5014 4 10 830 240   

Resultat 582 5014 4 11 672 592   

Resultat pr april -42 0  -842 352 -842 352 
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Prognose innsatsstyrt 540 5000 8 21 600 000   

Prognose rest av året 530 5000 8 21 200 000   

Prognose rest av året 10 0  400 000 400 000 

Sum prognose utfører.     0 

Gj.snitt timepris 2013 547      

        Totalt 0 

 
 
 
 
Institusjonsplasser: 
TOTAL OVERSIKT Resultat Status Status Status Status Måltall 

INSTITUSJONSPLASSER 31.12.12 31.01.13 28.02.13 31.03.13 30.04.13 2013 

SOMATISK 1,00 346 343 337 330 331 328 

SKJERMET 1,24 81 80 81 82 83 82 

FORSTERKET 1,42 13 13 13 13 13 13 

X-TRA FORSTERKET 1,79 3 3 3 3 3 3 

KORTTIDSPLASSER 1,05 32 34 35 39 33 35 

INTERMEDIÆR/REHABPL 1,11 7 8 8 8 6 8 

VENTEPLASSER 1,05 0 0 0 0 0 0 

ALDERSHJEMSPLASSER 0,79 4 4 3 3 3 3 

SUM "SYKEHJEMSPLASSER" 486 485 480 478 472 472 

              

PSYKIATRIPLASSER 21 21 21 21 21 21 

ANDRE HELDØGN 2 2 2 2 2 2 

AVLASTNBOL OG BARNEBOLIG 5 5 5 5 6 5 

SUM ANDRE PLASSER 28 28 28 28 29 28 

       
TOTAL ANTALL 
INSTITUSJONSPLASSER 514 513 508 506 501 500 

 
Vurdering: 
Det meldes samme prognose som for mars.  På drift er det mindreforbruk fra 2012, samt 
antatt lavere driftstilskudd til private barnehager enn budsjettert som i store trekk gir et 
positivt resultat på FO 1 og 2A.   
 
Barnevernets budsjett forutsetter at de store utgiftene i 2012 vil komme ned på det mer 
"normalt" nivå i løpet av 1. halvår.  Det er derfor helt i tråd med forutsetningen at barnevernet 
har et negativt avvik når budsjettet er periodisert med 1/12 hver måned.  Vi har valgt å melde 
barnevernet i balanse, men saker under behandling kan utløse store utgifter. 
 
FO3 har et stort merforbruk på antall utførte vedtakstimer i hjemmesykepleien.  I hele 2012 lå 
antall timer pr. mnd på rundt 7 200 timer. I november 2012 økte antall timer og i 2013 har 
antall utførte timer ligget 2 000 timer over budsjettert.  Dette utløser store summer.  Ser vi 
praktisk bistand og hjemmesykepleie, både bestiller og utøver samlet, meldes den prognose på 
13,5 mill i merforbruk (inkl BPA). Antall institusjonsplasser har gått ned og følger en 
nedtrappingskurve som er brattere enn budsjettert. Vi håper derfor det fra neste måned kan 
meldes et høyre positivt tall for denne resultatenheten.   
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Pr i dag er det et mindreforbruk på ca 0,7 mill samlet på sosialhjelp og kvp . Vi antar at april 
måned er en del tilfeldige utslag på sosialhjelpen (påske har forsinket noen vedtak), med 
gjennomsnittlig forbruk på sosialhjelp er ca kr 450 000 pr måned over budsjett, mens KVP 
har et gjennomsnittlig mindreforbruk pr måned på ca kr 700 000. Det viktige med KVP er at 
mindreforbruket blir mindre for hver måned fordi vi har økt, og fortsetter å øke, inntaket.  
Inntak i KVP gir reduserte sosialhjelpsutgifter, men effekten er forsinket slik at inntaket i 
mars gir effekt i mai. 
 
Vedlegg:  BFR Resultatrapport pr. funksjon 2013 
  Rapportering barnevern 
  Rapportering NAV kommune 
  Risikoanalyse   
 
 
  
 







Rapportering BU barnevern

Periode: april

1. Barnevernsmeldinger 2011 2012 denne mnd hittil i år
1.Antall meldinger mottatt i perioden: 195 260 28 106

2.Antall ubehandlede meldinger fra før periode: 0 0 1 0

Sum meldinger punkt 1+2 (= punkt 7): 195 260 29 106

4. Antall henlagte meldinger i perioden: 37 47 3 13

5. Antall opprettede undersøkelsessaker i perioden: 158 212 26 93

6 Antall ubehandlede meldinger ved periodens utløp: 0 0 0 0

7. Sum punkt 4+5+6 (= punkt 3): 195 260 29 106

8. Antall barn omfattet av meldingene: 179 244 29 105

1.2 Undersøkelsessaker 2011 2012 denne mnd hittil i år
1. Antall undersøkelsessaker opprettet i perioden: 158 211 26 93

2. Antall undersøkelsessaker overført fra før perioden: 36 42 63 62

3. Sum antall undersøkelsessaker (antall barn): 194 253 89 155

4. Antall barn omfattet av undersøkelsene: 185 230 89 153

-herav innvandrerbarn: 63 75 17 39

5. Antall husstander omfattet av undersøkelsene: 152 173 71 123

2. Tiltak i og utenfor familien 2011 2012 pr denne mndhittil i år
1. Antall barn og unge under tiltak i familien: 170 172 131 147
     -herav i alderen 0 - 17 år: 156 169 127 142
2. Antall barn og unge under tiltak utenfor familie n: 60 72 48 52
3. Sum antall barn og unge under tiltak i og utenfor fam: 217 223 179 199
4. - herav antall barn med tiltak både i og utenfor fam: 13 21 0 0
5. Akuttplasseringer i perioden: 5 19 0 3
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2013
Rapportering fra sosialtjenesten til EST - månedlig innen 12. i påfølgende måned.

MÅNED: april

BYDEL: Frogner Kontaktperson / telefonnr: Heidi Damengen / Kay Holmen

Kort veiledning:
--  Bydelene setter inn tall i de hvite feltene.
--  I de gule feltene framkommer det automatiske summeringer. Gule og grå felt er sperret for inntasting.
--  Uttak av data fra OSKAR: det finnes detaljert forklaring/veiledning til tabellene 1-4 i egne arkfaner. 

1.1 Aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp. 
      NB! Klienter som kun har KVP-stønad skal ikke inngå.

        Data hentes fra: OSKAR

2012 2013

endring 
2013 vs 

2012 2012 2013

endring 
2013 vs 

2012 2012 2013

endring 
2013 vs 

2012 2012 2013

endring 
2013 vs 

2012

januar 47 56 9 412 422 10 459 478 19 459 478 19
februar 51 67 16 409 424 15 460 491 31 606 630 24
mars 39 74 35 417 457 40 456 531 75 698 741 43
april 37 81 44 398 447 49 435 528 93 766 834 68

gj.snitt pr mnd (hittil i) 1.tertial 44 70 26 409 438 29 453 507 55
mai 44 432 476 837
juni 51 379 430 884
juli 37 338 375 921
aug 43 375 418 970

gj.snitt pr mnd (hittil i) 2.tertial 44 381 425
sept 46 382 428 1 023
okt 58 386 444 1 085
nov 68 415 483 1 150
des 65 411 476 1 219

gj.snitt pr mnd (hittil i) 3. tertial 59 399 458
gj.snitt pr måned hittil i år 49 70 21 396 438 41 445 507 62

Akkumulert antall klienter                  
hittil i årUngdom 18-24 år 25 år og eldre Klienter totalt
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1.2 Nye klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp.
      NB! Nye klienter som kun har KVP-stønad skal ikke inngå.

        Data hentes fra: OSKAR 
Antall 

ungdom 
18-24 år

Antall     
25 år og 

eldre

Nye 
klienter 
totalt

januar 2 26 28
februar 7 29 36
mars 15 26 41

arpril 11 32 43
mai
juni
juli
august
sept
okt
nov
des

2. Behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp: antall vedtak og sakbehandlingstid 
    Saksbehandlingstid: andelen av vedtak i løpet av rapporteringsmåneden som ble fattet innen 2 uker etter søknad (både innvilgelser og avslag).
    NB! Søknader om KVP skal ikke inngå

     Data hentes fra: OSKAR

Antall 
saker med 

vedtak 
siste 

måned

Andelen 
vedtak 
som er 
fattet 

innen 2 
uker etter 

søknad

januar 732 90 %
februar 616 90 %
mars 761 90 %
arpril 719 86 %
mai
juni
juli
august
sept
okt
nov
des
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3. Bruk av døgnovernattingstilbud - personer knyttet til registrerte utbetalinger til døgnovernatting i løpet av måneden

      Data hentes fra: OSKAR

Antall 
barn 

(under 18 
år)

Antall 
voksne 

(over 18 
år)

Personer 
totalt

Antall 
personer 

med 
opphold 
under 1 

mnd

Antall 
personer 

med 
opphold 
fra 1 og 
inntil 3 
mnd

Antall 
personer 

med 
opphold 
fra 3 og 
inntil 6 
mnd

Antall 
personer 

med 
opphold i 

6 mnd 
eller 

lengre

Antall 
personer 
på steder 

MED 
kvalitets-

avtale

Antall 
personer 
på steder 

UTEN 
kvalitets-

avtale

Antall 
personer 

med alter-
native 
planer

januar 0 2 2 0 0 0 1 1 2VARSEL: En eller flere inntastinger henger ikke sammen med verdien i 'Personer totalt'
februar 1 5 6 5 1 0 0 0 6 6
mars 0 3 3 2 1 0 0 0 3 3
april 0 8 8 5 3 0 0 1 7 8
mai
juni
juli
aug
sept
okt
nov
des

Eventuelle kommentarer:
Var ikke plass på steder med kvalitetsavtale eller egnet oppholdssted grunnet brukere med barn

Pers. totalt fordelt påPersoner totalt fordelt på
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4. Brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån)  -  i henhold til anvisninger i OSKAR
    NB! KVP-stønad skal ikke inngå i beløpene

      Data hentes fra:  OSKAR    Oppgis i hele 1000 kr

2012 2013 2012 2013

januar 4 382 4 978 9 547 10 414
februar 4 317 4 908 9 385 9 996
mars 4 925 5 143 10 800 9 685
april 3 845 5 613 8 839 10 630

gj.snitt pr mnd (hittil i) 1.tertial 4 367 5 160 9 651 10 178

mai 5 160 10 840
juni 3 844 8 940
juli 3 869 10 317
aug 3 981 9 524

gj.snitt pr mnd (hittil i) 2.tertial 4 214 9 920

sept 4 198 9 808
okt 4 688 10 559
nov 5 284 10 940
des 5 088 10 689

gj.snitt pr mnd (hittil i) 3. tertial 4 815 10 518
gj.snitt pr måned hittil i år 4 465 5 160 10 034 10 178

Sum brutto utbetalt hittil i år 53 581 20 642

Om den automatisk beregningen av gjennomsnittlig utbetaling pr klient:
   -- Gjennomsnitt for den enkelte måned:  blir beregnet ved at "Sum brutto utbetaling" divideres med antall klienter med stønad - hentet fra Tabell 1.1 kolonnen "Klienter totalt".
   -- Gjennomsnitt pr måned (hittil i) tertialet / hittil i år:  det blir tatt utgangspunkt i de ulike gjennomsnittene pr måned - som vektes i forhold til antall deltakere i den enkelte måned 

Sum                       
brutto utbetaling pr 
måned (1000 kroner)

Gjennomsnittlig      
utbetaling pr klient 
pr måned (kroner)
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5. Budsjett- og regnskapstall for F276 Kvalifiseringsprogrammet - oppgis i hele 1000 kr

     Data hentes fra: Agresso     Oppgis i hele 1000 kroner 

januar februar mars april mai juni juli august september ok tober november desember
Eksternt tildelt budsjett (bystyrets vedtak, jf Dok. 3): 22 839 22 839 22 839 22 839
Bydelens årsbudsjett 22 839 22 839 22 839 22 839
Omdisponert 0 0 0 0

Sum Netto driftsutgift F276 hittil i år 397 1 937 3 403 4 817
Avledet mekanisk årsprognose * 4 764 11 622 13 612 14 451

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 18 075 11 217 9 227 8 388
Bydelens egen årsprognose 22 839 22 839 19 839 19 839

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 0 0 3 000 3 000

* Avledet mekanisk årsprognose: beregnes ved at "Sum Netto driftsutgift F276 hittil i år" divideres med antall måneder hittil i år, og multipliseres med 12

Beskrivelse av omdisponeringer fra/til F276 i forhold til bevilgningen i Dok. 3:

6. Budsjett- og regnskapstall for F281 Økonomisk sosialhjelp - oppgis i hele 1000 kr

     Data hentes fra: Agresso     Oppgis i hele 1000 kroner 

januar februar mars april mai juni juli august september ok tober november desember
Eksternt tildelt budsjett (bystyrets vedtak, jf Dok. 3): 50 539 50 539 50 539 50 539
Bydelens årsbudsjett 50 539 50 539 50 539 50 539
Omdisponert 0 0 0 0

Sum Netto driftsutgift F281 hittil i år 3 619 8 492 12 979 19 040
Avledet mekanisk årsprognose * 43 428 50 952 51 916 57 120

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 7 111 -413 -1 377 -6 581
Bydelens egen årsprognose 50 539 50 539 50 539 50 539

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 0 0 0 0

* Avledet mekanisk årsprognose: beregnes ved at "Sum Netto driftsutgift F281 hittil i år" divideres med antall måneder hittil i år, og multipliseres med 12

Beskrivelse av omdisponeringer fra/til F281 i forhold til bevilgningen i Dok. 3:
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7. Beskrivelse av bydelens iverksatte og planlagte korrektive tiltak:

8. Andre kommentarer fra bydelen:

slutt slutt



 

Bydel Frogner – Omstilling og Risikostyring  
(Risk management) 2013 

             R=Regnskap B=Budsjett 
TILTAK HVA GJØRES RISIKOVURDERING 

H=høy, M=middels, 
L =lav risiko 

RISIKO – 
SAMMENLIGNING 
BELØP - 
KONSEKVENSER 

PROGNOSE PR 
30.04.2013 

100 Fellestjenester     

IKT-utgifter:  
Fremskrevet utgifter i 2012. Den 
planlagte omfattende utskifting av PCer 
i 2012 ser ut til å bli utsatt til 2013. 

Det ryddes kontinuerlig i e-
post adresser og IKT 
arbeidsplasser holdes på et 
minimum. 

IKT utgifter ikke blir 
høyere enn 
budsjettert (M) 

R 2011 – 10,4 mill 
R 2012 – 11,0 mill 
B 2013 – 12,0 mill 

Utskifting av 450 pc 
som var berammet i 
2012 vil skje i 2013 i 
forbindelse med 
innføring av Oslo 
felles2 i mai. Det er 
ikke budsjettert med 
ekstrautgifter i 
forbindelse med 
dette.  

Lønnsoppgjør 2013 
Det er avsatt midler til lønnsoppgjøret i 
tråd med den prosent som FIU har gitt. 

Avsatte midler er fordelt på 
KOSTRAfunksjoner  

Resultatet av 
forhandlingene (L) 

R 2011 – 5,3 mill 
R 2012 – 7,8 mill 
B 2013 – 12,2 mill 

 

Innføring nytt HR-system 
Bydelen gikk over til nytt HR system i 
november 2012. 

Det er lagt ned et enormt 
arbeid i forbindelse med nytt 
HR system og det har vært 
behov for ekstra ressurser  

Det er stor 
arbeidsbelastning 
på de ansatte og 
oppgavene krever 
god kjennskap til 
lønn og lønnsystem 
(H) 

Utløst ekstra 
lønnsutgifter.  

-1,52 mill 

Mindreforbruk fra 2012    + 5,8 mill 
Pensjon:  
AFP 62-64 år, samt engangsbeløp til 
midlertidig uførepensjon. 

Arbeidstakere blir nøye fulgt 
opp ved sykemeldinger, og 
med tilrettelegginger. Tiltak 
iverksettes for å redusere 
overgang til midlertidig 
uførepensjon ved max-dato.  

Antall arbeidstakere 
som ønsker AFP 62-
64 år, og antall på 
midlertidig uføre-
pensjon etter max-
dato, er 
uforutsigbart. (M) 

AFP 
R 2011 – 1,7 mill 
R 2012 – 1,5 mill 
B 2013 – 1,3 mill 
UFØRE 
R 2011 - 2,3 mill 
R 2012 – 2,5 mill 

 



B 2013 – 2,7 mill  

Utleie av gategrunn:  
Utleiesatsene er økt med deflator, 3,3 
%. Vedlikehold og utbedring av bl.a. 
Bogstadveien har gitt lavere inntekter i 
2012  

Oppfølging av inngåtte avtaler 
og kontroll med ulovlig bruk av 
gategrunn.  

Det forutsettes en 
noe høyere aktivitet 
på utleie enn i 2012 
og høyere 
utleiepriser (L) 

R 2011 – 4,6 mill 
R 2012 – 4,1 mill 
B 2013 – 4,0 mill 

 

Driftstilskudd til private 
fysioterapeuter:  
Ny ordning hvor en større del skal 
finansieres gjennom driftstilskudd 

Det utbetales driftstilskudd 
etter den nye ordningen. 
Ledige hjemler brukes på 
Oscarshus 

Det forutsettes 
lønnsøkning i 
samsvar med 
prognosen. (L) 

R 2011 – 13,1 mill 
R 2012 – 12,3 mill 
B 2013 – 13,4 mill 

+ 0,5 mill 

Ingen opplæringsmidler Det gjennomføres kun lov- og 
forskriftsmessig opplæring og 
kurs. 

Kan gi manglende 
kvalitetsutvikling i 
tjenesten. 

R 2011 – 0,7 mill 
R 2012 – 0,3 mill 
B 2013 -  0,0 mill 

Pr. april er det 
regnskapsført 86 000 
i kurs og 
opplæringsutgifter 
som dekkes av 
ordinær drift. 

101 NAV –kommune     
Introduksjonsordning: Det er 
budsjettert med det antall flyktninger 
det forventes at bydelen skal motta. 

Videreføring av driften Det forutsettes at 
bydelen vil motta 
Bosettingstilskudd 
flyktninger på 3,5 
mill (M) 

R 2011 – 8,0 mill 
R 2012 – 9,4 mill 
B 2013 – 11,2 mill 
 

 

102 Økonomisk sosialhjelp – 
kvalifiseringsprogram:  

    

Økonomisk sosialhjelp – 

kvalifiseringsprogram: 
Budsjettet er lagt i tråd med tildelt 
ramme. 

 Det forutsettes at 
statlig tilskudd til 
kvalifiseringsprogra
m og tildelt 
sosialhjelp skal 
være tilstrekkelig 
(M). 

R 2011 – 65,2 mill 
R 2012 – 66,6 mill 
B 2013 – 73,4 mill 

KVP + 3,0 mill 

200 Kommunale barnehager     
Oppholdsbetaling: Budsjettert med 
85 % av høyeste sats. 

Kontroll og oppfølging av 
kundereskontro både i 
barnehagene og i 
økonominettverket. 

Det forutsettes at 
oppholdsbetaling i 
gjennomsnitt er  
85% av høyeste 
sats.(L)  

R 2011 – 20,8 mill 
R 2012 – 22,8 mill 
B 2013 – 22,6 mill 

 

Nye barnehageplasser: Ny ordning Forhandler med KOU om måter Høy risiko dersom Mottar kompensasjon  



fra 2013 gir kun kompensasjon for 
plasser etablert og meldt 15.12.2012. 
Bydelen ser muligheter for å opprette 
plasser 1. halvår 2013 som etter ny 
ordning ikke kompenseres. 

å få kompensert/finansiert nye 
plasser opprettet i løpet av 
2013. 

nye plasser ikke blir 
kompensert (H) 

etter differanse av 
antall plasser fra året 
før. 

202 Private barnehager     
Driftstilskudd: Det er avsatt 
budsjettmidler etter dagens aktivitet.  

Oppfølging av private 
barnehager, kontroll av 
regnskap.  Holde oversikt over 
nye plasser. 

Nye private plasser 
som ikke 
kompenseres/finansier
es.(H) 

R 2011 – 140,0 mill 
R 2012 – 145,9 mill 
B 2013 – 152,0 mill 

+ 6,0 mill 

205 Helsestasjon     
Øke med en helsesøsterstilling Styrke 

helsesøstervirksomheten i 
videregående skole.  

 R 2011 – 13,4 mill 
R 2012 – 15,5 mill 
B 2013 – 16,9 mill 

 

206 Pedagogiske tjenester     
Spesialpedagogisk hjelp til 
førskolebarn: 
Videreføre aktiviteten som i 2012 

Tett samarbeid mellom 
barnehage og pedagogisk 
fagteam for å ivareta behov til 
funksjonshemmede barn. 

Usikkert med 
hensyn til hvor 
mange nye barn 
som trenger 
spesialpedagogisk 
hjelp. (M) 

R 2011 – 12,0 mill 
R 2012 – 11,7 mill 
B 2013 – 13,2 mill 
Salg av tjenester til 
andre: 
R 2011 – 2,2 mill 
R 2012 – 1,9 mill 
B 2013 – 2,0 mill 

 

207 Barnevern     
Barnevern:  
Økt med 0,3 stilling. Det har vært et 
stort merforbruk i 2012. Tiltak som er 
iverksatt vil også utløse store utgifter i 
2013. 

Det er en målsetning å 
redusere utgiftene i løpet av 1. 
halvår tilbake til 2011 nivå. 
Budsjettet er økt i samsvar 
med målsettingen. 

Barnevernet verken 
kan eller skal avstå 
fra nødvendige 
tiltak når barn er i 
en situasjon som 
faller inn under 
lovverket. Ofte ut-
løses tiltak av andre 
instanser, f.eks. 
barnevernsvakten, 
fødeklinikk eller 
politiet (H) 

R 2011 – 38,7 mill 
R 2012 – 63,4 mill 
B 2013 – 52,6 mill 

 

300 Bestillerkontoret     



Økt med 2 stillinger på bestillerkontoret Samhandlingsreformen krever 
at pasientene blir fulgt opp 
allerede ved innleggelse på 
sykehus.  

Ressurser til å 
ivareta de som 
utskrives fra 
sykehus og gi den 
riktige 
behandlingen.(M) 

R 2011 – 16,1 mill 
R 2012 – 19,8 mill 
B 2013 – 22,1 mill 

 

301 Bestillerkontoret – 
praktisk bistand 

    

Praktisk bistand: Begrense utførte 
timer til i gj.snitt 6 759 pr mnd til en 
timepris på kr 592.  

Regulere vedtaksmengden i 
samsvar med budsjett.  

Kontinuerlig 
oppfølging av 
vedtakspraksis. 
Risiko både i antall 
timer og timepris. 
(M) 

Utførte timer pr mnd 
R 2011 – 7577(7292) 
R 2012 – 7137 
B 2013 - 6759 
 
Regnskap/Budsjett 
R2011 – 39,1 mill 
R 2012 – 37,4 mill 
B 2013 – 48,0 mill 

+0,5 mill økt inntekt 
egenbetaling. 

BPA: Begrense antall vedtakstimer til 
4685 pr mnd. 

Revurdering av tidligere 
vedtak og regulere antall 
vedtakstimer i samsvar med 
budsjett. 

Kontinuerlig 
oppfølging av 
vedtakspraksis. 
Risiko både i antall 
timer og timepris. 
(L) 

R 2011 – 17,8 mill 
R 2012 – 15,8 mill 
B 2013 – 20,1 mill 

+3,0 mill 

302 Bestillerkontoret – 
hjemmesykepleie 

    

Hjemmesykepleie: Begrense utførte 
timer til i gj.snitt 7 253 pr mnd til en 
timepris på kr 858.  

Regulere vedtaksmengden i 
samsvar med budsjett. 

Kontinuerlig 
oppfølging av 
vedtakspraksis. 
Risiko både i antall 
timer og timepris. 
(M) 

Utførte timer pr mnd 
R 2011 – 7796 (7599) 
R 2012 – 7686 
B 2013 – 7253 

 
Regnskap/Budsjett 
R2011 – 63,4 mill 
R 2012 – 75,8 mill 
B 2013 – 74,7 mill 

-18,2 mill 

303 Bestillerkontoret – 
støttetjenester 

    

Støttekontakt: Holde antall timer på Videreføre og opprette flere Det forutsettes R 2011 – 1,9 mill  



dagens nivå – ca 800 timer pr mnd støttekontaktgrupper, som 
ivaretar brukerens behov for 
sosialt samvær og stimulerer 
til deltakelse og 
selvstendighet.  

samme aktivitet 
som i 2012 (M) 

R 2012 – 1,9 mill 
B 2013 – 2,1 mill 

Trygghetsalarm: Dagens aktivitet 
videreføres. 

Kontroll og oppfølging av 
alarmer som ikke lenger er i 
bruk.  Oppsigelse. 

Alle over 70 år har 
rett på 
trygghetsalarm. (L) 

R 2011 – 1,1 mill 
R 2012 – 0,8 mill 
B 2013 – 1,3 mill 

Utg for nov og des 12 
er ført I 2013. 
Resultatet for 2012 
ville da blitt 1,2 mill. 
Resultatet for 2013 
vil bli tilsvarende 
høyere (0,4 mill) Vi 
velger allikevel å 
melde prognosen i 
balanse da ny 
leverandør ser ut til å 
gi en rimeligere 
tjeneste. 

Transporttjenesten TTBudsjettet er 
økt tilsvarende merforbruk i 2012. 
Siden 2010 er utgiftene økt med 3,8 
mill. 

Holde antallet på dagens nivå. Utgiftene utløses 
når brukerne 
benytter TT-kort. 
(H) 

R 2011 – 13,4 mill 
R 2012 – 14,6 mill 
B 2013 – 15,7 mill  

 

Aktivisering av eldre og 

funksjonshemmede: Det er 
budsjettert i tråd med dagens aktivitet.   

Holde antall timer på dagens 
nivå. 

Det forutsettes 
samme aktivitet 
som i 2012 (M) 

R 2011 – 10,1 mill 
R 2012 – 10,0 mill 
B 2013 – 11,1 mill  

+1,0 mill 

304 Bestillerkontoret – 
institusjon 

    

Måltallet er lagt på 516 i januar og en 
nedtrapping til 500 ved utgangen av 
året. Gj.snitt 506 plasser. 

Videreføre tiltak fra 2012. 
Innsatsteam, nært samarbeid 
med hjemmesykepleie og 
praktisk bistand, ingen på 
vurderingsplasser. 

Det forutsettes at 
nedtrappingsplanen 
holdes. (H) 

R 2011 – 359,0 mill 
R 2012 – 360,4 mill 
B 2013 – 354,9 mill 

+2,3 mill 

Ferdigbehandlet: Holde antall døgn 
med betalingsplikt på sykehusene nede 
og innenfor budsjetterte midler 

Innsatsteamet gjennomfører 
daglig vurderingsbesøk på 
sektorsykehuset, for 
planlegging av tiltak.  Bruker 
og pårørende trygges på at de 
vil få den hjelp de trenger når 

Det forutsettes 
kontinuerlig 
oppfølging i 
samhandling 
mellom 
innsatsteam, 

R 2011 – 0,8 mill 
R 2012 – 1,5 mill 
B 2013 – 1,5 mill  

-3,66 mill 



de kommer hjem. hjemmetjeneste og 
bestillerkontoret. 
(H) 

Vederlag for institusjonsbeboere og 
dagsenterbrukere beregnes i forhold til 
antall institusjonsbeboere, og det 
foretas etterberegning av samtlige når 
skatteoppgjør foreligger. 

Innhente inntektsopplysninger, 
beregne vederlag og fatte 
vedtak så snart som mulig 
etter innleggelse. Foreta 
etterberegning så snart 
skatteoppgjøret foreligger. 

Endring i inntekt, 
skatt, renter gir 
utslag på 
vederlaget. (L) 

R 2011 – 85,9 mill 
R 2012 – 89,8 mill 
B 2013 – 89,2 mill 

+1,0 mill 

310 Praktisk bistand - 
utøvende 

    

Tilpasse driften av praktisk bistand til 
prismodellen i brukervalgsordningen 

Regulere arbeidskraften i tråd 
med aktivitet, samarbeid med 
hjemmesykepleien 

Nærværstid i tråd 
med brukervalg (H) 

Se eget oppsett i 
økonomirapporten 

 

311 Hjemmesykepleie - 
utøvende 

    

Tilpasse driften av hjemmesykepleien 
til prismodellen i brukervalgsordningen 

Nært samarbeid med 
innsatsteam og praktisk 
bistand 

Nærværstid i tråd 
med brukervalg (M) 

Se eget oppsett i 
økonomirapporten 

+1,2 mill 

312 Samlokaliserte boliger     
Redusere utgifter til heldøgns omsorg 
og pleie (botiltak) for sterkt 
funksjonshemmede. Kjøp av 
tjenester. 

Vurdere kjøp av tjenester i 
konkurranse 

Det forutsettes 
samme aktivitet 
som i 2012 (H) 

R 2011 – 19,9 mill 
R 2012 – 20,9 mill 
B 2013 – 22,7 mill 

mill  

+4,4 mill hvor 3,5 
gjelder merinntekt 
tilskudd til 
ressurskrevende 
brukere. 

Egne boliger: Redusere antall vedtak, 
omhjemle, samordne tjenestene. 

Prosjekt ”Boligkabalen” – 
revurdering og endring av 
vedtak. 

Endring av beboere 
kan gi endring i 
ressursbruk.(M) 

R 2011 – 33,7 mill 
R 2012 – 37,5 mill  
B 2013 – 39,2 mill 

 

H= meget høy risiko mht anslått aktivitet, hvilket betyr fare for merforbruk 
M= det er risiko forbundet med gjennomføring av aktiviteten, hvilket betyr fare for merforbruk 
L= det er liten risiko forbundet med gjennomføringen 



 

 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  

 
 

 

 

BU-sak  162/13 
          
          
 
 
BU-sak: 162/13 
Møtedato: 28.5.2013 
 
 
 
 
 
ANTALL VARA TIL KOMITEER OG UTVALG 
 
 
  



2013 - Praktisk bistand - oversikt over brukernes valg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned

Bydel:Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug
Kommunal utfører 636 638 638 631
Hjtj. for døve og døvblinde (kommunal) 0 0 0 0
ASOR AS 22 22 22 24
Attendo Care AS 8 8 8 8
CityMaid AS 53 53 54 54
Kamfer AS 39 41 40 41
Omsorgsspesialisten AS 77 77 76 77
Oslo Helse og Omsorg AS 64 64 65 62
Prima Omsorg AS 0 0 0 0
Seniorstøtten AS 6 7 8 8
Ny leverandør fra 1.4.13 0
Total Helseservice AS 27 27 29 30
Unicare Omsorg AS 30 29 29 29
Sum komm.utfører 636 638 638 631 0 0 0 0
Sum private utførere 326 328 331 333 0 0 0 0
Sum alle utførere 962 966 969 964 0 0 0 0

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måned:
Kommunal 7095:18 6360:26 7041:37 6511:33
Privat 2554:06 2388:43 2691:49 2606:58
Sum vedtakstid 9649:24 8749:09 9733:26 9118:31 00:00 00:00 00:00 00:00

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:
Kommunale utførere 11:09 09:58 11:02 10:19 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Private utførere 07:50 07:16 08:07 07:49 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Timer og minutter



2013 - Hjemmesykepleie - oversikt over brukernes valg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned.

Bydel: Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug
Kommunal utfører 671 690 662 647
ASOR AS 5 5 5 6
Kamfer AS (fra 1.4.2013) 2
Oslo Helse og Omsorg AS 9 9 7 6
Prima Omsorg AS 0 0 0 0
Total Helseservice AS 7 10 9 11
Unicare Omsorg AS 7 8 7 7
Sum komm.utfører 671 690 662 647 0 0 0 0
Sum private utførere 28 32 28 32 0 0 0 0
Sum alle utførere 699 722 690 679 0 0 0 0

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måned:
Kommunal 11690:16 10385:28 11759:1 10814:26
Privat 1005:40 912:04 953:19 1038:57
Sum vedtakstid 1005:40 912:04 953:19 1038:57 00:00 00:00 00:00 00:00

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Private utførere 35:55 28:30 34:02 32:28 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Timer og minutter



2013 - Hjemmesykepleie natt - oversikt over brukernes valg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned.

Bydel:Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug
Kommunal utfører 34 36 39 40
ASOR AS 3 3 3 3
Sum komm.utfører 34 36 39 40 0 0 0 0
Sum private utførere 3 3 3 3 0 0 0 0
Sum alle utførere 37 39 42 43 0 0 0 0

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måned:
Kommunal 605:09 558:57 642:06 651:47
Privat 55:21 50:00 56:27 57:28
Sum vedtakstid 660:30 608:57 698:33 709:15 00:00 00:00 00:00 00:00

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 17:47 15:31 16:27 16:17 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Private utførere 18:27 16:40 18:49 19:09 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Timer og minutter



10°

Bydel Frogner
Postboks 2400 Solli
0201 OSLO

Deres ref:

FAGERBORGHJEMMET, AVDELING NORABAKKEN - RAPPORT FRA MELDT
TILSYN 07.03.2013

Vi viser til e-post av 4.4.2013 vedlagt rapport fra ovennevnte tilsynsbesøk ved Norabakken.

Tilsynsutvalget tar opp spørsmål om bruk av dobbeltrom. Sykehjemsetaten er enig i at
dobbeltrom ikke er ønskelig, og har innledet et samarbeid med politisk ledelse i Oslo om
muligheten for å fjerne dobbeltrom for langtidspasienter i sykehjem. I tilfeller som det som
nevnes konkret i rapporten hvor ektefeller deler rom og den ene dør, prøver sykehjemmet å
blokkere en sengeplass for en periode.

Prisen på sykehjemsplasser i Oslo fastsettes hvert år av bystyret. Det er riktig at det betales
samme pris for plass i dobbeltrom og enkeltrom.

Når det gjelder transporttilbudet for dagsenteret har vi dessverre ingen påvirkningsmulighet.
Det er det bydelen som bestemmer.

For øvrig tar rapporten til orientering.

Med hilsen

er oli'nnes e
etatsdirektør

Vår ref (saksnr): Saksbeh:

Oslo kommune
Sykehjemsetaten

Administrasjonen

Kopi: Institusjonssjef Anita Glittum, Fagerborghjemmet

Sykehjemsetaten
Administrasjonen

201300001-24 Charlotte Griiner, 23433053 204

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 02 180
Postboks 435, Sentrum Nedre Slottsgt. 3 Telefaks: 23 43 30 09
0103 Oslo Bankkto.: 1315.01.03295

E-post: postmottak@sye.oslo.kommune.no

Søl1i Karlstad
omtådedirektør

Dato: 25.04.2013

Arkivkode:









Deres ref:

Bydel Frogner
Postboks 2400 Solli
0201 OSLO

For øvrig tas rapporten til orientering.

Med hilsen

Kopi: Arvid Kristiansen, institusjonssjef MABO

Oslo kommune
Sykehjemsetaten

Administrasjonen

Vår ref (saksnr):

201300001-28

Sykehjemsetaten
Administrasjonen

Saksbeh:

Charlotte Griiner, 23433053 204

MAJORSTUTUNET BO- OG BEHANDLINGSSENTER  -  RAPPORT FRA
UANMELDT TILSYN 04.04.2013

-Per Johann ssen Søl i Karlstad
etatsdirektør o ådedirektør

E-post: postmottak@sye.oslo.kornmune.no

Dato: 26.04.2013

Arkivkode:

Vi viser til bydelens oversendelse av 9.4.2013 vedlagt rapport fra ovennevnte tilsynsbesøk.

Besøket var foranlediget av en konkret pasientklagesak som tilsynsutvalget hadde mottatt fra en
pårørende. Sykehjemsetaten har også fått oversendt denne klagen fra bydelsoverlegen, og har
valgt å videresende saken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for behandling.

Når det gjelder middagsmaten jobber Majorstutunet kontinuerlig for at maten skal være god og
se delikat ut på tallerkenen. Institusjonssjefen opplyser at tilsynsutvalget selvfølgelig er
velkommen til å smake, når som helst. Om det ikke kan loves en hel porsjon skal de i hvert fall
få en smakebit.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 02 180
Postboks 435, Sentrum  Nedre  Slottsgt. 3 Telefaks: 23 43 30 09
0103 Oslo Bankkto.: 1315.01.03295
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ÅRSMELDING FOR SENIORRÅDET I BYDEL FROGNER 2012 
 
 
Rådets sammensetning 
 
Fast medlem vara 
Hans Høegh Henrichsen, leder Elenor W. Holter 
Turi Wang Ljungqvist, nestleder Ellen Irene Måsøval 
Pål Nordenborg  Leidulf Digernes 
Jarle Martin Wahl               Berit Normann 
Knut Erik Jørgensen Jon Petter Holter 
Rannveig Dahl Kjell Jon Karlsen  
Astrid Hilde   Arne Skarløv 
Sekretær: Brynhild Vestad (første halvår) Heidi Sagmo (andre halvår) 

 
 

Møtevirksomhet 
Seniorrådet har hatt 11 møter i 2012. Gjennom året har Rådet vekslet på å holde sine møter 
eksternt og i bydelsadministrasjonens lokaler. Følgende fire steder har vært besøkt i 2012: Frogner 
seniorsenter, OSCAR lokalmedisinske senter, Bygdøy seniorsenter og Majorstutunet bo- og 
behandlingssenter (MABO). I tilknytning til besøkene har Seniorrådet fått en presentasjon av 
virksomheten de har besøkt.  Syv av møtene har vært holdt i bydelsadministrasjonens lokaler hvor 
det har vært både eksterne innledere og fagpersoner fra bydelen.  
 
 
Eldreråd i nabobydeler 
På senvinteren kom spirene til et samarbeid med eldrerådene i nabobydelene Vestre Aker, Ullern 
og St. Hanshaugen. Utover god kommunikasjon på e-post medlemmene i mellom og møter i Det 
sentrale Eldreråd gjennom året, har medlemmene også invitert hverandre til aktuelle arrangement.  
 
I september besøkte leder og nestleder Bråta bo- og aktivitetssenter i Mjøndalen etter invitasjon 
fra Vestre Aker eldreråd. I november gjestet professor dr. med. /geriatriker Torgeir Bruun Wyller 
Frogner seniorråd, hvor samhandlingsreformen var tema. Her var representantene fra våre 
naboeldreråd også invitert.  
 
Ved utgangen året presenterte Rådets leder et notat om Sykehjemsetaten og maten på 
sykehjemmene. Notatet var på forhånd sendt ut til lederne av eldrerådene i nabobydelene, hvor de 
lokalt fikk svært god respons og ville forfølge saken videre. Dette notatet ble grunnlaget for et 
senere notat som favnet en bredere kritikk av Sykehjemsetaten i året som fulgte. Det gode 
samarbeidet med nabobydelene ble gjensidig ønsket videreutviklet i 2013. 
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Det sentrale Eldreråd i Oslo kommune  
I februar ble det lederskifte i Det sentrale Eldreråd. I april gjestet den nyvalgte leder, Odd Grann, 
Frogner seniorråd. Her informerte han bl.a. om satsingsområdene fremover for Det sentrale 
Eldreråd. En sentral endring ville være at rådet i større grad ønsker å ta egne initiativ, ikke kun å 
være en høringsinstans. Begge parter understreket viktigheten av et godt samarbeid.  
 
Videre har både Det sentrale Eldreråd og Frogner seniorråd vært opptatt av ”hvordan bli hørt”-
problematikken ” Det påbegynte samarbeidet med bydelseldreråd i nabobydeler ser ut til å være én 
av flere metoder som kan gi økt tyngde i denne sammenheng.  
 
Seniorrådet har vært representert ved samtlige møter som avholdt i regi av Det sentrale Eldreråd. 
Frogner seniorråd har også satt stor pris på, og hatt nytte av nyhetsbrevene fra Det sentrale 
Eldreråd. 
 
******  
 
I april stod seniorsentrenes situasjon på dagsorden, hvor Frogner seniorråds leder holdt en 
orientering om status i bydelen. Her ble viktigheten av å bygge videre ut dataundervisningen på 
seniorsentrene spesielt understreket, ikke minst i lys av de gode resultater som er oppnådd på dette 
område ved Frogner Seniorsenter som i dag er et av byens ledende på dataområdet.  
 
Mange saker med betydning for eldre har engasjert Seniorrådet i 2012. I samtlige møter har Rådet 
hatt brede debatter om saker som har ligget til behandling i bydelsutvalget herunder budsjettet, 
rapportene fra bydelens tilsynsutvalg, og om enkeltsaker som medlemmene har ønsket å ta opp. 
 
Seniorrådet har også ved flere anledninger diskuterte seniorsentrenes rolle, og hvilke tilbud de bør 
ha for være attraktive både for de eldste hjemmeboende eldre og for de ”moderne eldre” i den nye 
dataverden. Seniorrådet følger dette videre inn i 2013.  
 
 
Oslo, 21. mai 2013. 
     

       
 
Hans Høegh Henrichsen, leder     Brynhild Vestad, sekretær  
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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  169/13 
 
         
 
 
Møtedato: 28.05.13 
 
 
 
 
 
 
HØRINGSUTTALELSE - TRE RAPPORTER OM SYKEHJEMSFINANS IERING OG 
ORGANISERING AV KORTIDSPLASSER  
 
 
Saksframstilling:  
Sykehjemsetaten (SYE) har sendt ut tre rapporter knyttet til omlegging av ansvar, drift og økonomi 
hva gjelder sykehjemsplasser. Rappportene er svar på verbalvedtak  
H 36/2012.  
Delrapportene er informative og gir et bilde av utviklingen i bruk av plasser som Bydel Frogner kan 
slutte seg til.  
Vi velger å gå samlet gjennom de ulike problemstillingene som fremkommer da samme forhold er tatt 
opp flere ganger i de tre delrapportene.  
Følgende forhold er behandlet i rapportene:  
1. Forslag om at SYE overtar ansvar for å gi pasienten rett sykehjemsnivå etter at bydelene har fattet 
vedtak om langtidsplass  
2. Fastpris på langtidsplasser, gjennomsnittspris  
3. Organisering av sykehjemsplassene i egne sykehjem alt etter om det er langtidsplasser eller 
korttidsplasser. Minst et korttidssykehjem i hver sektor.  
4. Mindre differensiering av korttidsplassene – færre typer korttidsplasser  
5. Korttidsplasser - en blocplasser og spotprisplasser – kostnadsdifferensiering  
6. Overgang fra korttidsplass til langtidsplass hvis pasienten har hatt korttidsplass i 8 uker  
7. Fritt sykehjemsvalg begrenses til plasser i innenbys sykehjem  
 
I det følgende vil punktene over bli gjennomgått  
1. Forslag om at SYE overtar ansvar for å gi pasienten rett sykehjemsnivå etter at bydelene har fattet 
vedtak om langtidsplass  
 
Bydelen støtter SYE`s forslag om å overta ansvaret for rett nivå på sykehjemstilbudet for pasienter 
som får vedtak om fast plass fra bydelen. I utgangspunktet vil bydelene anbefale hva slags plass 
pasienten trenger ut fra de beskrivelser som etaten har utarbeidet for sine plasser. Fungerer ikke slike 
anbefalinger for pasienten, synes det hensiktsmessig at etaten tar ansvar for plassering på rett nivå. 
Bydelen er enig i at det er SYE som best kjenner pasienten etter at denne har vært i institusjon en tid.  
Det er anført at bydelene mister sine oppfølgingsmuligheter. Det er en utfordring at SYE`s mange 
sykehjem har en tilnærmet lik vurdering av pasientenes ressursbehov.  
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Bydelen tiltrer SYE´S forslag om at SYE overtar ansvaret forplassering på rett nivå etter innleggelse. 
Det bør finnes frem til mekanismer som legger opp til en ensartet vurdering av pasientens behov for 
omsorgsnivå innad i SYE.  
 
2. Fastpris på langtidsplasser, gjennomsnittspris  
Hvis SYE får ansvar for å gi pasienten riktig nivå på tjenester, følger det automatisk at systemet for 
prisfastsettelse må endres. Bydelene kan vanskelig godta differensierte priser for tilbud de selv ikke 
har myndighet til velge. SYE har vurdert en fastpris ut fra 2012 kostnader for alle plasser delt på antall 
plasser. Tabellen på side 4 i delrapport 3 viser 2012 prisene for ulike type plasser, og hvordan disse er 
subsidiert. En gjennomsnittspris for 2012 ville gitt kr 680 212 mens prisene i 2012 varierte fra 630 568 
til kr 1.128 370.  
Forslaget om en fast gjennomsnittspris skaper en del dilemmaer, og vil også ha fordelingsvirkninger 
bydelene i mellom.  
Dersom flere pasienter enn i dag får et høyere nivå på sin tjeneste (forsterket plass), vil 
gjennomsnittsprisen for sykehjemsplasser øke. Det er derfor, som tidligere nevnt, viktig å legge opptil 
en ensartet vurdering av pasientenes omsorgsnivå innad i SYE.  
Rapportene påpeker hvordan fordelingsvirkninger mellom bydelen vil slå ut:  
Enhetspris på langtidsplasser vil føre til at bydeler som har mange ordinære plasser i forhold til 
spesialplasser vil betale mer enn før, mens bydeler som i stor grad har bestilt mange spesialplasser vil 
tjene på omleggingen.  
Bydeler med mange sykehjemsplasseringer vil få et større handlingsrom enn bydeler med færre 
totalplasseringer  
Bydeler med mange eldre og få funksjonshemmede vil, alt annet likt, få en relativt større andel av 
midlene.  
 
Bydel Frogner har gjennom de siste årene fått frem en omsorgstrapp med varierte tilbud, og har en 
forsvarlig sykehjemsdekning. Samtidig har bydelen relativt få spesialplasser, og en høyere andel 
ordinære plasser enn mange bydeler. Selv om bydelens eldre øker i omfang, så har bydelen tallmessig 
noen færre eldre enn mange andre bydeler. Disse faktorene til sammen vil medføre at Bydel Frogner 
vil bli en ”taper” i omleggingen til fast gjennomsnittspris. I 2012 ville bydelen fått en merutgift på ca. 
4,0 mill kroner etter den skisserte ordningen.  
Det nevnes i rapporten at ulikhetene antas å utjevnes på sikt. Det vil imidlertid ta tid, og det er 
tankevekkende at bydelens innsats for å få til en balansert omsorgstrapp med vektlegging av godt 
ubygget hjemmetjeneste i tråd med politiske signaler skal medføre betydelige merutgifter ved 
omleggingen som skisseres.  
 
Bydelen kan gi sin tilslutning til prinsippet med en fast snittpris under forutsetning av at økonomiske 
skjevheter som nevnt over kompenseres, og at man sikrer at omleggingen ikke blir kostnadsdrivende. 
Det vises også til bydelens vurdering under punkt 1.  
 
3. Organisering av sykehjemsplassene i henholdsvis egne sykehjem for korttidspasienter og egne 
sykehjem for langtidspasienter. Minst et korttidssykehjem i hver sektor.  
Bydelen mener det vil gi en gevinst både for korttidspasienter og langtidspasienter at de får sine tilbud 
i separate sykehjem Målsettingen for oppholdet er forskjellig, og kompetanse, innsats og holdninger 
hos personalet vil være forskjellig ut fra om pasienten er tenkt tilbake til eget hjem eller om pasienten 
skal bo resten av livet i sykehjem.  
Bydelen følger SYE`s vurderinger både når det gjelder at personalets har ulike preferanser for i 
hvilken type institusjon de ønsker å arbeide, og ser at ved å organisere lang og korttidsplasser i 
separate sykehjem blir målsettingen for de ulike institusjonene mye klarere. Dette kan bidra til økt 
samordnet innsats for at bydel og SYE sammen kan bidra til at flere pasienter blir i stand til å bo 
lenger i eget hjem.  
Bydelen slutter seg til forslaget om å opprette egne korttidssykehjem i hver sektor.  
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4. Mindre differensiering av korttidsplassene – færre typer korttidsplasser  
Det er i dag tilbud om mange ulike typer korttidsplasser. For bydelene kan det være vanskelig å se 
nyansene mellom plassene. I dag finnes: Plasser for avlastning for pårørende, venteplasser etter 
sykehusopphold, vurderingsplasser etter sykehusopphold, spesialiserte korttidsplasser (SKE), 
samhandlingsplasser og rehabiliteringsplasser. I tillegg finnes det lindrende enheter og 
spesialrehabiliteringsplasser ved Aker samhandlingsarena.  
Bydelen slutter seg til forslaget om færre typer korttidsplasser. Gjenværende differensiering blir slik vi 
forstår rehabiliteringsplasser og ordinære korttidsplasser, i tillegg til lindrende plasser og 
rehabiliteringsplassene ved Aker.  
Bydelen slutter seg til at vurderingsplasser, SKE plasser og samhandlingsplasser omgjøres til andre 
typer plasser.  
Bydelen støtter SYE`s vurdering om at bydelene i perioder kan ha kortvarig behov for plass ved 
lindrende enheter, og at det ikke foreslås endringer vedrørende plasser i lindrende enheter.  
Når det gjelder rehabiliteringsplassene ved Aker er vi kjent med at bruken av disse har tatt seg opp i 
2013. Det blir interessant å se resultatet av planlagt evaluering av disse. Bydel Frogner har benyttet 
flere plasser ved avdelingen og er godt fornøyd med det resultat vi ser hos pasientene.  
Bydelen merker seg også, og støtter, at SYE til enhver tid søker å imøtekomme de behov for plasser til 
pasienter som ikke uten videre passer inn i de etablerte avdelingene.  
Bydelen støtter differensiert pris mellom rehabiliteringsplasser og korttidsplasser, og at det dermed er 
bydelen som etter faglig vurdering søker pasienten inn på aktuell plass. Pris på rehabiliteringsplasser 
opp mot andre korttidsplasser er foreslått i rapporten (delrapport 3 side 11). Modellen foreslår at 
rehabiliteringsplasser prises 10 % høyere enn ordinære korttidsplasser. Det står ikke noe om pris på 
ordinære korttidsplasser i rapporten, men i 2013 er prisen på rehabiliteringsplasser 5,7 % høyere enn 
på ordinære korttidsplasser, og i 2010 var den 5 % høyere. En økning til 10 % virker urimelig høyt.  
 
5. Korttidsplasser - en blocplasser (faste bestillinger) og spotprisplasser (plasser utover faste 
bestillinger)– kostnadsdifferensiering. Gitt at omfanget av ulike korttidsplasser omgjøres til 
rehabiliteringsplasser og ordinære korttidsplasser, slutter bydelen seg til modell 2 (s 8 i delrapport 3) 
hvor kostnadene differensieres mellom ordinære korttidsplasser og rehabiliteringsplasser jfr over. Det 
gir også bydelene i samarbeid med pasient og pårørende rett og plikt til å vurdere hvilket tilbud som er 
det beste for pasienten, og mulighet til å se tilbudet i relasjon til andre tilbud i omsorgstrappen.  
Bydel Frogner er en av de bydeler som har valgt å bestille et antall en bloc korttidsplasser bydelen 
etter vurdering mener å ha behov for, og i tillegg avsette midler til såkalte spotplasser. For bydelen har 
det vært en vellykket strategi som det er ønskelig å videreføre. Vi ser SYEs behov for forutsigbarhet, 
og er enig i at en prisdifferensiering vil sikre SYE høyere bestillinger av en bloc plasser enn i dag og 
mindre bruk av spotplasser.  
SYE`s forslag med prisdifferensiering på 25 % vil imidlertid kunne føre til overbestilling av enbloc 
plasser, evt også at lista for korttidsopphold endres.  
Bydelsdirektøren kan gi sin tilslutning til en differensiering av pris mellom en bloc plasser og 
spotplasser, men er av den oppfatning at 25 % høyere pris enn kjøp av en bloc er uforholdsmessig 
høyt. Prisen bør ikke være høyere enn 10 %, eventuelt en trinnvis økning.  
 
6. Overgang fra korttidsplass til langtidsplass hvis pasienten har hatt korttidsplass i 8 uker  
Rapporten foreslår at SYE skal ha anledning til å flytte pasientene fra korttid til langtidssykehjem etter 
8 uker etter at bydelen har hatt anledning til å vurdere om pasienten skal føres tilbake til tilbud utenfor 
SYE.  
En organisering i egne korttidssykehjem vil kanskje gi muligheter for raskere avklaring av pasientens 
behov for tjenestenivå, siden det foreslås at avklaring av tjenestenivå kan skje etter 8 uker. Det er 
imidlertid bydelens erfaring at mange eldre trenger lengre tid enn 8 uker for å restituere seg.  
Bydelen kan ikke gi tilslutning til forslaget om overføring av pasient fra korttidsplass til langtidsplass 
etter 8 uker.  
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7. Fritt sykehjemsvalg begrenses til plasser i innenbys sykehjem 
Bydelen følger SYEs vurdering og gir sin tilslutning til at fritt sykehjemsvalg begrenses til plasser i 
innenbys sykehjem.   
 
 
Forslag til vedtak: 
De vurderinger som fremkommer anses som BUs høringsuttalelse.  
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O-sak: 170/13 
Møtedato: 28.5.2013 
 
 
 
 
BYDELSRUSKEN - HISTORIKK 
 
 
Høst 2012: Henvendelse til Ruskengeneral fra Lene Haug på vegne av BU (info fra Hauger) 
 
I februar: BU-leder ber administrasjonen om en orientering om Rusken da Høyre ønsker sak til 
BU. 
 
Februar 2013: Ruskengeneral blir bedt om å komme på møte med Lene Haug (info fra Hauger) 
 
12.2. : Administrasjonen ber NAV-leder om å utarbeide en orientering.  
 
26.2.: BU-leder tar opp ønske om orientering om Rusken med administrasjonen. 
 
5.3. AU ønsker o-sak om Bydelsrusken til neste BU. 
 
19.3.: mail fra BU-leder til administrasjonen. (videresendt fra Lene Haug) 
 
Mars/april: Ruskengeneral bes om møte fra BU-leder + Lene Haug (info fra Hauger) 
 
15.4. : NAV-leder har møte ned Ruskengeneral om konvertering av VHG til Bydelsrusken. 
 
16.4. Bydelsrusken satt på kartet til BU 30.4.13. 
 
23.4.: BU-leder spør administrasjonen om Høyre kan bruke bydelslogoen på folkemøte. Blir 
henvist til AU. 
 
28.4. : Henvendelse fra Lene Haug (H) til administrasjonen om folkemøte. 
 
29.4. : Henvendelse fra bydelsadministrasjonen til AU. 
 
30.4. : O-sak om bydelsrusken til BU 30.4.13. 
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3.5.: NAV ved teamleder har møte med Ruskengeneral om konvertering av VHG til Bydelsrusken. 
 
13.5. : Bydelsadministrasjonen har møte med Ruskengeneral.  
 
 
 
 
 
  



 

 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  

 
 

 

 

BU-sak         129/13 
      
         HUSK-sak 69/13 
         MIBU-sak 73/13 
 
 
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.  
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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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BYDELSRUSKEN 
 
Bydel Frogner har i mange år hatt et samarbeid med Rusken i Oslo. Samarbeidet innebar 
blant annet finansiering av arbeidsklær og utstyr, samt merking av bydelens biler. 
Oppgaven var renhold og ivaretakelse av bydelens grøntområder. I forbindelse med 
omlegging av drift av Rusken, og endret organisering av tjenestene ved innføring av NAV, 
ble samarbeidet med Rusken avsluttet, mens oppgavene ble igjen i bydelens 
Vedlikeholdsgruppe.  
 
NAV ser på Rusken som en viktig samarbeidspartner for ivaretakelse av de 33 områdene 
bydelen har ansvar for i dag. Rusken vil også være en viktig samarbeidspartner ved større 
oppryddinger, ved for eksempel tømming av søppel på feil sted. NAV inviterte derfor 
Rusken til et møte som ble avholdt 15. april 2013. I møtet ble man enig om at vi ønsker å 
samarbeide videre. Det er avtalt et videre møte 03. mai 2013 for å bli enig om 
gjennomføring.  
 
Samarbeidet vil handle om de ansvarsområdene bydelen har som er grøntområder, 
vedlikehold og drift av eiendom bydelen forvalter og annet bydelsansvar. Rusken vil bidra 
med å finansiere utstyr for renhold, noe arbeidsantrekk og bidra til drift av bil. De vil også 
bidra med sine patruljer ved behov. Fortauer og gater har henholdsvis gårdeier og 
Bymiljøetaten ansvar for. Slik vi forstår vilkårene for arbeid for sosialhjelp vil det ikke 
være anledning til å utføre arbeid for sosialhjelp som kan fortrenge ordinær arbeidskraft. 
Vedlikehold av fortau og gater er i dag ofte satt bor til private leverandører som har ansvar 
for det.  
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