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Frogner bydelsutvalg 
Postboks 2400 Solli 
0201 Oslo 
 
 

     PROTOKOLL 
 
 
FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE  
TIRSDAG 28. MAI 2013 
 
Sommerrogt. 1, kl 18:00 
 
 
Til stede:  Høyre: Bjarne Ødegaard, leder 
  Elenor W. Holter 
  Britt Eia 
  Ulf Hordvik 
  Carl-Henrik Bastiansen 
  Sverre Lorentzen 
  Hans Magnus Borge 
  Tjeran Vinje 
   
 Arbeiderpartiet: Egil Heinert 
  Annelene Svingen 
  Emil Aas Stoltenberg  
   
 Fremskrittspartiet: Hans Høegh Henrichsen 
   
 Venstre: Jan Mesicek 
  Anne-Lise Bergenheim 
   
 SV: Erna Kahlbom 
   
 
Forfall:  Elisabet Parmeggiani (H), Beate Brovig Auke (H), Christoffer Torris Olsen (V), 
Natasza P. Sandbu (V) 
 
 
Fra administrasjonen:  Bydelsdirektør   Wenche Ørstavik 

Avd direktør    Olaf Varslot 
    Avd. direktør    Heidi Damengen 
     
     
 
Møtet ble ledet av:  Bjarne Ødegaard (H) 
BU-sekretær/ref.:  Heidi Sagmo 
 
Møtet ble satt med 15 representanter m/møtende vararepresentanter. 
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ÅPEN HALVTIME:  
 
 
ENDRING AV DAGSORDEN:  
 
O-SAK 169/13 – Tre rapporter om sykehjemsfinansiering og organisering av 
korttidsplasser skal til behandling. 
 
Tilleggssak: 
O-SAK 170/13 – Bydelsrusken - historikk 
 
SAK 171/13 – Albin Cecilies kafe og butikk, Briskebyveien 42 – eierskifte 
SAK 172/13 – Art of Sushi & Asian Cooking, Elisenbergveien 19 – uteservering 
SAK 173/13 – Kafe Arkadia, Museumsveien 10 – sammenslåing av bevillinger 
SAK 174/13 – Rimi Gimle, Bygdøy allé 37 – eierskifte  
 
 
INHABILITET: Ingen meldte 
 
 
SAK 145/13 
 

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 30.4.13 
 
VEDTAK: 
Protokollen ble godkjent. 
 
 

SAK 146/13 
 

PROTOKOLL FRA MØTE I MILJØ- OG 
BYUTVIKLINGSKOMITEEN 21.5.13 
 
VEDTAK: 
Protokollen ble godkjent. 
 
 

SAK 147/13 
 

PROTOKOLL FRA HELSE-, UNGE-, SOSIAL- OG 
KULTURKOMITEEN 21.5.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 148/13 
 

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 14.5.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 149/13 
 

REFERAT FRA MØTE I SENIORRÅDET 21.5.13 
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VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 150/13 
 

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
22.5.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 151/13 
 

REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 22.5.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

 
 
Miljø- og byutviklingskomiteen: 
SAK 152/13 
 

OSLO HAVNEPLAN 2013 – 2030 
HØRINGSUTKAST 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
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 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 
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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. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 153/13 
 

FORNEBUBANEN, LYSAKER – MAJORSTUEN  
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN 29.4.2013 – 
20.6.2013 
OPPSTART AV REGULERINGSPLANER MED 
KONSEKVENSUTREDNING OG PLANPROGRAM 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
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. 
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Tilleggsforslag fra H om nytt avsnitt: 
Bydelsutvalget fastholder sitt tidligere vedtak om ombygging av 
Majorstuen stasjon der man skal legge til grunn alternativ 22 b i Ruters 
rapport av mars 2008. Dette innebærer at nytt stasjonsanlegg legges i 
lukket kulvert under Slemdalsveien/Valkyriegaten og under 
Majorstukrysset. Denne løsning innebærer at stasjonsanlegget får en 
bedre tilknytning til dagens handlegate Bogstadveien og boområde, bedre 
byutnytting av dagens sporområde samt at T-banetrafikken kan fortsatt 
avvikles under anleggsperioden i dagens stasjon. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen med tilleggsforslaget 
fra H ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 
Etter dette er BUs vedtak følgende: 
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. 
 
Bydelsutvalget fastholder sitt tidligere vedtak om ombygging av 
Majorstuen stasjon der man skal legge til grunn alternativ 22 b i Ruters 
rapport av mars 2008. Dette innebærer at nytt stasjonsanlegg legges i 
lukket kulvert under Slemdalsveien/Valkyriegaten og under 
Majorstukrysset. Denne løsning innebærer at stasjonsanlegget får en 
bedre tilknytning til dagens handlegate Bogstadveien og boområde, bedre 
byutnytting av dagens sporområde samt at T-banetrafikken kan fortsatt 
avvikles under anleggsperioden i dagens stasjon. 
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SAK 154/13 
 

BYDELSRUSKEN – VEDLIKEHOLDSGRUPPEN 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Ovenstående informasjon tas til orientering.  
 
Endringsforslag fra H: 
Bydelsutvalget er fornøyd med at vedlikeholdsgruppen nå utvides til 
Bydelsrusken i samarbeid med NAV-kontoret og Rusken i Oslo 
kommune for å styrke arbeidet med å holde bydelen i god stand ved at: 

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

• • Det er utarbeidet en tilskuddssøknad for å øke deler av 
maskinparken etc. 

• • Bydelen har utpekt en person ved NAV til å delta i 
Ruskenforum (Ruskenforum er et initiativ til et tettere samarbeid 
med nærmiljøet i bydelen og hensikten med forumet er å få til en 
mer helhetlig samhandling mellom etater, næringsliv, gårdeiere, 
velforening, politiet, frivillige organisasjoner og 
bydelsadministrasjon i bydelen. Målet er å sammen skape en enda 
renere, tryggere og triveligere bydel.) 

 
Bydelsrusken er et kommunalt arbeidstreningstiltak i samarbeid med 
NAV. Vi merker oss at 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. 
Rusken vil også bidra med sine patruljer ved behov. 
 
Bydelsutvalget ber om at en gjennom Ruskenforum ser på mulighet for å 
ytterligere styrke samarbeidet med antall sysselsatte personer og også 
utvide ordningen til større beredskap for å holde bydelens gater og fortau 
rene for avfall.  
 
Bydelsutvalget bes om å bli orientert om fremdrift av dette. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 
Etter dette er BUs vedtak følgende: 
Bydelsutvalget er fornøyd med at vedlikeholdsgruppen nå utvides til 
Bydelsrusken i samarbeid med NAV-kontoret og Rusken i Oslo 
kommune for å styrke arbeidet med å holde bydelen i god stand ved at: 

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

• • Det er utarbeidet en tilskuddssøknad for å øke deler av 
maskinparken etc. 

• • Bydelen har utpekt en person ved NAV til å delta i 
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Ruskenforum (Ruskenforum er et initiativ til et tettere samarbeid 
med nærmiljøet i bydelen og hensikten med forumet er å få til en 
mer helhetlig samhandling mellom etater, næringsliv, gårdeiere, 
velforening, politiet, frivillige organisasjoner og 
bydelsadministrasjon i bydelen. Målet er å sammen skape en enda 
renere, tryggere og triveligere bydel) 

 
Bydelsrusken er et kommunalt arbeidstreningstiltak i samarbeid med 
NAV. Vi merker oss at 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. 
Rusken vil også bidra med sine patruljer ved behov. 
 
Bydelsutvalget ber om at en gjennom Ruskenforum ser på mulighet for å 
ytterligere styrke samarbeidet med antall sysselsatte personer og også 
utvide ordningen til større beredskap for å holde bydelens gater og fortau 
rene for avfall.  
 
Bydelsutvalget bes om å bli orientert om fremdrift av dette. 
 

SAK 155/13 
 

BYGDØYHUS – FINANSIERING 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
BU anmoder Oslo kommune om å gå i dialog med Bygdøyhus med mål 
om å sikre varig drift av idrettsanlegget på Bygdøy. 
 
Forslag fra H om å utsette saken: 
 
Forslaget fra H om å utsette saken ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 
1F, 3A, 1SV) 
 
 

 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen: 
SAK 156/13 
 

NYTT VARAMEDLEM I DRIFTSSTYRE VED URANIENBORG 
SKOLE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Ouarda Jannaouini fra Fremskrittspartiet oppnevnes som medlem i 
driftsstyret ved Uranienborg skole. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 157/13 
 

STAR SUSHI, SKOVVEIEN 8 - EIERSKIFTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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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.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 158/13 
 

ALEX SUSHI TJUVHOLMEN, STRANDPORMENADEN 11 – 
UTVIDELSE UTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 159/13 
 

EXOTIC AYDIN FRUKT OG GRØNT, HUITFELDTS GATE 28 – 
SALGSBEVILLING 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Exotic Aydin Frukt og 
Grønt om salgsbevilling ved Exotic Aydin Frukt og Grønt, Huitfeldts 
gate 28 innvilges. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 160/13 
 

NOODLES AND SOUP, PILESTREDET 63 - UTESERVERING 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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. 
  
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 
11 stemmer for (8H, 2V, 1F) og 4 stemmer mot (3A, 1SV) 
 
 

 
 
Saker til behandling: 
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SAK 161/13 
 

ØKONOMIPROGNOSE MED PRODUKSJONSTALL PR APRIL 
2013 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar forelagt økonomiprognose pr. mars 2013 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV). 
 
 

SAK 162/13 
 

ANTALL VARA TIL KOMITEER OG UTVALG  
 
Forslag til vedtak fra V: 
Bydelsutvalget går inn for at partigrupper med ett medlem i henholdsvis 
Arbeidsutvalget (AU), Miljø- og byutviklinkskomiteen (MIBU) og Helse-
, unge-, sosial- og kulturkomiteen (HUSK) gies mulighet til å ha to 
vararepresentanter 
 
Forslag til vedtak fra V ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV). 
 
Vara nr. 2 for A: Emil Aas Stoltenberg i Arbeidsutvalget 
Vara nr. 2 for V: Anne-Lise Bergenheim i Arbeidsutvalget 
 
Øvrige varamedlemmer til komiteer blir opplyst senere. 
 

 
 
Orienteringssaker: 
O-SAK 163/13 
 

BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND – APRIL 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 164/13 
 

BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE – APRIL 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 165/13 
 

TILSYNSRAPPORT FAGERBORGHJEMMET AVD. NORABAKKEN 
7.3.2013– SVAR FRA SYKEHJEMSETATEN 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 166/13 
 

TILSYNSRAPPORT MAJORSTUTUNET 4.4.13 – SVAR FRA 
SYKEHJEMSETATEN 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 167/13 SKE – SPESIALISERT KORTTIDSENHET PÅ DIAKONHJEMMET 
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Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 168/13 
 

ÅRSMELDING SENIORRÅDET 2012 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

 
SAK 169/13 
 

TRE RAPPORTER OM SYKEHJEMSFINANSIERING OG 
ORGANISERING AV KORTTIDSPLASSER 
 
Forslag til vedtak: 
De vurderinger som fremkommer anses som BUs høringsuttalelse.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV). 
 
 

 
 
Tilleggssaker: 
SAK 170/13 
 

BYDELSRUSKEN – HISTORIKK 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

SAK 171/13 
 

ALBIN CECILIES KAFE OG BUTIKK, BRISKEBYVEIEN 42 – 
EIERSKIFTE 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Colseth Kafedrift AS gis serverings- og 
skjenkebevilling inne og ute ved Albin Cecilies Kafe og Butikk, Briskebyveien 42.  
Eiendommen, Briskebyveien 42 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV). 
 
 

SAK 172/13 
 

ART OF SUSHI & ASIAN COOKING, ELISENBERGVEIEN 19 – 
UTESERVERING 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Asian Cooking AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ute ved Art of Sushi & Asian Cooking, Elisenbergveien 19.  
Eiendommen, Elisenbergveien 19 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres 
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
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Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV). 
 
 

SAK 173/13 
 

KAFE ARKADIA, MUSEUMSVEIEN 10 – SAMMENSLÅING AV 
BEVILLINGER 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Norsk Folkemuseum gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Kafe Arkadia, Museumsveien 10.  
Eiendommen, Museumsveien 10 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV). 
 
 

SAK 174/13 
 

RIMI GIMLE, BYGDØY ALLÉ 37 – EIERSKIFTE 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Lars Trading AS om salgsbevilling 
ved Rimi Gimle, Bygdøy allé 37 innvilges.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV). 
 
 

 
 
 
Eventuelt 
 - Jan Mesicek ytret ønske om at bydelen sender en henvendelse til Bymiljøetaten om flere 
søppelkasser i Frognerparken. 
 
 
 
Møtet ble hevet kl.: 19:00 
 
 
Protokollen godkjent. 
 
Oslo, 29. mai 2013  

 

Bjarne Ødegaard        
bydelsutvalgets leder      Heidi Sagmo   
        bydelsutvalgets sekretær 


