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Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget. 
 
 
DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG 
 
 
TIRSDAG 18. JUNI 2013 KL 18.00 
 
I SOMMERROGT. 1,  
 
Åpen halvtime  
Opprop 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
                                                                                                                                                                                                           

DAGSORDEN:                                                                                                                                  7.6. 14.6 18.6. 
SAK 175/13 Protokoll fra bydelsutvalgets møte 28.5.13 X   
 176/13 Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) 11.6.13  X  
 177/13 Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK) 

11.6.13 
 X  

 178/13 Referat fra arbeidsutvalget 4.6.13 X   
 179/13 Referat fra seniorrådet 11.6.13  X  
 180/13 Referat fra råd for funksjonshemmede 10.6.13  X  
 181/13 Referat fra ungdomsrådet 12.5.13  X  
 
 
Miljø- og byutviklingskomiteen: 
SAK 155/13 Bygdøyhus – finansiering X   
 182/13 Eckersbergs gate 41A, gnr 212, bnr 230 

Oversendelse til Bydel Frogner 
X   

 183/13 Cort Adelers gate 33 
Fremforhandlet utbyggingsavtale om opparbeidelse av 
utomhusplan i forbindelse med tiltak  
Høring 

X   

 184/13 Sørkedalsveien 8, gnr 38, bnr 90 
Varsel om igangsatt regulering og anmodning om 
forhåndsuttalelse 

X   

 185/13 Valkyriegata 1 – 3 m.fl., gnr 215, bnr 24, 269, 362, 364 
Kunngjøring om offentlig ettersyn 27.05. 2013 – 22.07.2013 
Detaljregulering 

Utsettes 

 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen:  
SAK 186/13 Patio, Bogstadveien 20 – eierskifte / uteservering X   
 187/13 Lokal handlingsplan universell utforming    
 188/13 Sykehjemsetaten – felles uttalelse fra eldreråd/seniorrådene i tre X   
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bydeler 
(vedlegg: Byråd Kvalbeins svar) 

 197/13 Joker Uranienborg, Eilert Sundts gate 14 – eierskifte  X   
 198/13 Monkey Bar, Henrik Ibsens gate 60 – utvidet åpningstid ute X   
 199/13 Alex Sushi Take Away, Cort Adelers gate 2 – utvidet åpnings- og 

skjenketid 
 X  

 200/13 Raspoutine, Henrik Ibsens gate 60 A – utvidet åpnings- og 
skjenketid ute 

 X  

 201/13 Le Bouchon, Henrik Ibsens gate 60 – utvidet åpnings- og 
skjenketid ute 

 X  

 202/13 Restaurant +39, Munkedamsveien 100 – ny bevilling  X  
 
 
Saker til behandling:     
SAK 189/13 Økonomiprognose pr. april 2013  X  
 190/13 Tertialrapport og tertialstatistikk X   
 191/13 Delegert myndighet fra bydelsutvalget til administrasjonen 

sommeren 2013 
X   

 
 
Orienteringssaker: 
SAK 192/13 Brukervalg praktisk bistand – mai   X 
 193/13 Brukervalg hjemmesykepleie – mai   X 
 194/13 Uranienborghjemmet – avvikling av driftsstyret i forbindelse med 

overgang til privat drifter 
X   

 195/13 Driftsstyrene ved sykehjemmene – fortsetter ut året X   
 196/13 BU-leders rolle: Orientering fra BU-leder X   
 203/13 Oslo kommune styrker korttidstilbudet i sykehjemmene X   
 
 
X – når sakspapirene vil være tilgjengelig på bydelens politikksider – 
www.bfr.oslo.kommune.no/politikk  
 
Eventuelt 
 
Vel møtt! 
 
Oslo, 7. juni 2013 
 
 

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

 

 
 
 
 
TIL SAKSKARTET – BYDELSUTVALGETS MØTE 18.6.2013 
 
 
 
 
Tillgg til sakskartet                                                                                                                     7.6.      14.6.   18.6. 
SAK 204/13 DRÅPEN KJØKKEN OG BAR, OBSERVATORIEGATA 

25 – NYE UTESERVERINGER 
 X  

SAK 205/13 COLOSSEUM KINO, FRIDTJOF NANSENS VEI 6-8 – 
EIERSKIFTE 

 X  

SAK 206/13 THE THIEF, LANDGANGEN 1 – UTVIDET 
ÅPNINGSTID INNE 

 X  

SAK 207/13 GIMLE KINO, BYGDØY ALLE 39 - EIERSKIFTE  X  

SAK 208/13 GABELSHUS, GABELS GATE 16 – UTVIDET 
ÅPNINGSTID INNE OG UTE 

 X  

SAK 210/13 PROTOKOLL AMU 11.6.2013   X 

SAK 211/13 PROTOKOLL MBU 11.6.2013   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 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 



 

  
 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  

 
 

 

 

 

Møteprotokoll 
 
 
  
Tilstede: Ulf Hordvik (H), Elisabet Parmeggiani (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig 

Auke (H), Sverre Lorentzen (H), Elenor W Holter (H), Egil Heinert (A) Jan 
Tank-Nielsen (F), Anne-Lise Bergenheim (V), Karin Beate Theodorsen (SV) 

Fravær: Theo Thorkildsen (H), Christoffer Torris Olsen (V), Gunn von Krogh (A) 
Møtegruppe: Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtested:  Sommerrogata 1, 5. etasje 
Møtetid: 11.06.2013 kl 19.00 
Referent.: Inger Almqvist 
Telefon: 23 42 49 32, mobil 416 200 76 
 
 
 

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 11.06.2013 
 
 
Åpen halvtime: 
Anne-Lise Juul, Jacob Aalls gate 17A hadde ordet til utsatt Mibu-sak 110/13, BU-sak 185/13 
Valkyriegata 1-3. 
 
 

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 21.05.2013 ble enstemmig godkjent  
 
 
 
Dagsorden: 
 

Sak 95/13 
BU-sak 
155/13 
 
 

Bygdøyhus – finansiering 
 
Omforent forslag til vedtak fra H/F: 
(I) Bygdøhus er Frogner bydels eneste flerbrukshall. Hallen ble bygget i 2003 for 
ca 50 millioner i samarbeid med kommunen, idretten og private, hvorav de 
sistnevnte bidro med ca 18,5 millioner. 
 
Økonomien er nå sjaber etter mange år med driftsunderskudd. 
 
Ideelle organisasjoner/foreninger som sammen med stat og kommunen står for 
store deler av idrettstilbudene har dårlig med inntekter i forhold til kostnadene. 
Idrett og sunnhet koster. 
 
Bygdøhus har også et stort behov for å utvide idrettstilbudet i takt med byens 
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befolkningsøkning. I tillegg er det behov for å utføre påløpt og fremtidig 
vedlikehold. (II) FISU i Bydel Frogner og Oslo Idrettskrets ønsker også at 
Bygdøhus støttes. 
 
(III) Viser for øvrig til vedlagte dokumentasjon. 
 
(IV) Frogner bydelsutvalg anmoder Oslo kommune ved byrådet om å vurdere 
videre drift. Hvis Oslo kommune finner at videre drift er forsvarlig ber vi om at 
følgende forslag vurderes: 
 

1. Oslo kommune (bevilger) gir et tilskudd på 12,5 millioner til innfrielse av 
banklån i DNB innen 31.12.2013. 

2. Oslo kommune gir økonomisk støtte tilsvarende rentekostnad på ca 0,5 
million for perioden 1.1 – 31.12.2014 samtidig som kommunen forplikter 
seg til å innfri lånet pålydende kr. 12,5 millioner innen utgangen av 2014 
eller tidligere.  

3. Oslo kommune påtar seg ansvaret for å fremforhandle eller garantere for 
at DNB aksepterer at rentekostnader for 2014 på ca. 0,5 millioner 
påplusses lånets hovedstol på 12,5 millioner, og for deretter å innfri lånet 
på ca. 13,0 millioner innen utgangen av 2014. 

 
Oslo kommune må garantere overfor dagens driftselskap/stiftelse om at en av de 
3 forannevnte løsninger aksepteres og vedtas innen utgangen av november 2013. 
Vi forutsetter at Oslo kommune sin støtte kommer barn og unge i bydelen til 
gode. 
 
Forslag til vedtak fra Egil Heinert (A): 
Bydelsutvalget anmoder Oslo kommune v/Byrådet om å gå i dialog med 
Bygdøhus for å sikre fortsatt drift av anlegget på Bygdøy. Dette er bydelens 
eneste flerbrukshall og tilbudet er avgjørende for å sikre barn og ungdomsidretten 
i bydelen. 
 
Forslag til vedtak fra Karin Beate Theodorsen (SV): 
Bydelsutvalget anmoder Oslo kommune v/Byrådet om å gå en økonomisk støtte 
tilsvarende rentekostnad på ca 0,5 mill. for perioden 1.1 – 31.12.2014 til å betjene 
et lån stort kr. 12,5 mill. Det er en forutsetning at det i løpet av 2014 legges frem 
en grundig vurdering omkring fortsatt drift av Bygdøhus. 
 
Forslag til vedtak fra Karin Beate Theodorsen (SV) falt mot 1 stemme (1SV) 
 
Det ble stemt over omforent forslag til vedtak fra H/F i fire bolker, merket 
med romertall I – IV i forslaget. 
Bolk I ble enstemmig vedtatt 
Bolk II ble vedtatt mot 2 stemmer (1A, 1SV) 
Bolk III ble vedtatt mot 1 stemme (1A) 
Bolk IV ble satt opp mot forslag fra Egil Heinert (A), og vedtatt mot 2 
stemmer (1A, 1SV). Forslag til vedtak fra Egil Heinert (A) falt mot 2 
stemmer (1A, 1SV) 
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Det ble foretatt endelig votering på omforent forslag til vedtak fra H/F i sin helhet 
etter krav fra A. 
 
Omforent forslag til vedtak fra F, H ble vedtatt mot 2 stemmer (1A, 1SV) 
 
Protokolltilførsel fra Egil Heinert (A): 
Sakspapirene til denne saken er syltynne og gjør det uforsvarlig å gå inn på 
konkrete modeller for finansiering av Bygdøhus. 
 
Undertegnede mener bydelsutvalget har et ansvar for å kvalitetssikre bevilgning 
av offentlige midler; jfr. beslutningsgrunnlaget i denne saken. Det er for 
eksempel kun vedlagt et meget overfladisk regnskap og ingen balanse og 
revisorberetning. 
 
Undertegnede har for øvrig stor tillit til at kommunen kvalitetssikrer den endelige 
beslutning å eventuelt vurdere andre modeller for finansiering og drift enn de som 
foreligger i innstilling til bydelsutvalget. 
 
 

Sak 107/13 
BU-sak 
182/13 
 
 

Eckersbergs gate 41A, gnr 212, bnr 230 
Oversendelse til Bydel Frogner 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har til uttalelse søknad om bruksendring for del av 1. etasje i 
Eckersbergs gate 41A. 
 
Bydelsutvalget går inn for omsøkt tiltak som gjelder bruksendring fra 
butikklokale til ”Pizza – take away”. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at adkomst til lokalet gis universell utforming, og at 
sanitære forhold for personalet samt lydisolasjon og ventilasjon utformes slik at 
de tilfredsstiller gjeldende forskriftskrav. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 108/13 
BU-sak 
183/13 
 

Cort Adelers gate 33 
Fremforhandlet utbyggingsavtale om opparbeidelse av utomhusplan i 
forbindelse med tiltak  
Høring 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har til uttalelse fremforhandlet utbyggingsavtale om 
opparbeidelse av utomhusplan i forbindelse med tiltak i Cort Adelers gate 33.  
 
Bydelsutvalget viser til tidligere behandling av planforslag på samme eiendom, 
sak 214/09 – 25.08.2009, sak 1/98 – 15.01.2008, sak 315/07 – 11.12.2007, sak 
272707 – 06.11.2007, sak 11/07 – 31.01.2007, samt sak 41/05 – 23.02.2005.  
 
Bydelsutvalget har ikke kommentarer til fremforhandlet utbyggingsavtale om 
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opparbeidelse av utomhusplan i forbindelse med tiltak i Cort Adelers gate 33, og 
tar denne avtalen til orientering. 
 
Bydelsutvalget registrerer for øvrig at bevaringsverdig ”tuntre” - stor spisslønn, 
som er innregulert i plandokumentet som bevaringsverdig nå igjen er truet av 
riving. Bydelsutvalget mener treet har stor betydning for hele storgårdskvartalet, 
både som luftrenser og miljøskaper samt for å bevare det biologiske mangfoldet i 
området. Bydelsutvalget ber om at gjeldende regulering vedr spisslønn 
opprettholdes. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 109/13 
BU-sak 
184/13 
 

Sørkedalsveien 8, gnr 38, bnr 90 
Varsel om igangsatt regulering og anmodning om forhåndsuttalelse 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er anmodet om å avgi forhåndsuttalelse i forbindelse med varsel 
om igangsatt regulering for Sørkedalsveiein 8, gnr 38, bnr 90.  
 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak, sak 50/13 – 26.02.2013 
(vedlagt). 
 
Bydelsutvalget kan ikke se at det er tilført ny informasjon i saken, og 
opprettholder derfor vedtak 50/13 i sin helhet. 
 
Forslag til nytt avsnitt tre fra Ulf Hordvik (H): 
Bydelsutvalget er positive til planforslaget på linje med Plan- og bygningsetaten. 
 
Forslag til vedtak med nytt avsnitt tre fra Ulf Hordvik (H) ble enstemmig 
vedtatt 
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget er anmodet om å avgi forhåndsuttalelse i forbindelse med varsel 
om igangsatt regulering for Sørkedalsveiein 8, gnr 38, bnr 90.  
 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak, sak 50/13 – 26.02.2013 
(vedlagt). 
 
Bydelsutvalget er positive til planforslaget på linje med Plan- og bygningsetaten. 
 
 

Sak 110/13 
BU-sak 
185/13 
 

Valkyriegata 1 – 3 m.fl., gnr 215, bnr 24, 269, 362, 364 
Kunngjøring om offentlig ettersyn 27.05. 2013 – 22.07.2013 
Detaljregulering 
 
Utsatt til Mibu/BU-møte i august, 20, 27/08. 
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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 111/13 
09/641 

Parkveien 35 – tillatelse til midlertidig dispensasjon 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 112/13 
13/118 

Høringsuttalelse til forslag til skolebehovsplan 2014 – 2024 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 113/13 
13/425 
 

Bestilling av oppstartmøte 
Middelthuns gate 17 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 114/13 
13/441 
 

Bestilling av oppstartmøte 
Huitfeldts gate 15 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 115/13 
13/519 
 

Bestilling av oppstartmøte 
Strømsborgveien 12 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 116/13 
12/942 
 

Ad: Adressevedtak 
Saken bes behandlet i bydelsutvalget. Mibu viser til vedtak, sak 91/13 i 
bydelsutvalgets møte 19.03.2013:  
 
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse til varsel om endring av adresse til 
alle eiendommer i Frøyas gate som likevel har adresse til Drammensveien. 
 
Bydelsutvalget finner at første ledd i Matrikkelforskriften §50 (4), Bygning skal 
ha vegadresse til den vegen som er godkjent som atkomst, gir en føring om at 
alle de aktuelle eiendommene bør omadresseres til Frøyas gate.  
 
Bydelsutvalget merker seg imidlertid at siste ledd i samme paragraf, … dersom 
ikke særlige grunner gjør at dette etter kommunens skjønn bør fravikes, gir en 
åpning for kommunens skjønn.  
 
Bydelsutvalget mener naboenes ulike begrunnelser for at eiendommene ikke 
skal gis endret adresse må vurderes juridisk av Plan- og bygningsetaten i 
forhold til betydningen av kommunens skjønn før bydelen eventuelt kan gi en 
endelig anbefaling i saken. 
 
Mibu ber bydelsutvalget om ny behandling under henvisning til innkommet 
klage og foreslår at adressen blir Drammensveien. 
 

Sak 117/13 
13/520 

Ad Mariahuset  
Saken ønskes tatt opp til behandling i bydelsutvalget. 
 
 



6 

Sak 118/13 
04/1100 

Mulighetsstudie for Villa Gjøa, Bygdøy kongsgård 
Oversendelse av rapport 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 119/13 Invitasjon til Bydelsforum i Plan- og bygningsetaten 
Saken ble tatt til orientering 
 

Eventuelt Det ble orientert om framdrift ombygging/rehabilitering av Tinkern park, 
Bogstadveien/Hegdehaugsveien samt gjennomføring av Beboerparkering. 

 
 
 
Møtet ble hevet kl. 20:30 
 
 
 

       
 
Ulf Hordvik (H)       Inger Almqvist 
leder          sekretær 
 



 

  
 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  

  
C:\Users\bfr106965\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\FWH052JX\Møtereferat juni.doc 

 

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, Hans Magnus 
Borge H, Rudolph Brynn, Ole Jacob Kjendlie A; Natasza P. Sandbu V, Erik 
Halmeid H 

Forfall:  Anne Lene Svingen A, Tjeran Vinje H 
  
  
Møtegruppe: Helse- unge- sosial og kultur HUSK 
Møtested: Sommerrogaten 1, 5. etg. 
Møtetid: Tirsdag 11.juni  kl. 17:30 
Saksbeh.: Anne-Ma Moe-Christensen 
Telefon: 23 42 49 09 el 95 23 54 63 
  

 
Åpen halvtime: Ungdomstjenesten og politiet informerte om bydelens ungdomstiltak 
og om store bekymringer knyttet til vestkantungdoms rusbruk.  
 
Saksliste: 
Sak 86/13 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 

Godkjent  
 
Sak 87/13 Patio, Bogstadveien 20 – eierskifte/ uteservering 
BU sak 186 /13 
  Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at NGO AS gis serverings- og skjenkebevilling ute 
ved Patio, Bogstadveien 20. 
Eiendommen, Bogstadveien 20 ligger i en av hovedferdselsårene i bydelen. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
Enstemmig tiltrådt  
 

Sak 88/13 Kartlegging av tilgjengelighet i bydel Frogner. 
BU sak 187/13 

Forslag til vedtak fra A: 
 BU ber råd for funksjonshemmede gjennomføre forprosjekt og iverksette 
kartlegging av tilgjengelighet ved publikumsrettede fasiliteter i bydelen.   

 
Endringsforslag fra H:  
 BU ber råd for funksjonshemmede gjennomføre forprosjektet, slik at BU kan 

vurdere en eventuell  iverksettelse av kartleggingen i forbindelse med 

budsjettbehandling for 2014. 

Enstemmig tiltrådt. 
 
Sak 91/13 Sykehjemsetaten – felles uttalelse fra eldreråd/ seniorråd i tre bydeler 
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BU sak 188/13 
  Forslag til vedtak: 

Komiteen anbefaler BU om å ta uttalelsen til etterretning, men at uttalelsen står for 
brevskrivernes regning. Komiteen vil ved en senere anledning drøfte innholdet på 
generelt grunnlag. 

  For 9 stemmer (6 H 1 V 1 SV 1 A)  
  Forslag til vedtak fra F: 
  BU bes om å støtte uttalelsen i sin helhet. 
  For 1 F og 1 A mot 9 stemmer (6 H 1 V 1 SV 1 A) 
 
  Ole-Jacob Kjendlie ga følgende protokolltilførsel: 

  Sykehjemsetaten  felles utalelse fra eldreråd/seniorråd i tre bydeler 

 

På kopisiden fra Oslo Kommune, Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester. 

I avsnitt som begynner med 

I 2012 var det..... Og i avsnittet under som begynner med 

Disse tallene...... 

Ut i fra min tolkning av tallmaterialet så utgjør i 2012 at 67,5% som klaget på 

sykehjemsplass og fikk avslag, korrigert dette ved annengangs behandling samt 

klage til Fylkesmannen. Prosenttallet kommer frem av følgende tall. 37 totalt ( 19 

+6 = 25) dvs 67,5% 

Med samme tallresonement for 2011 var tallet 72,5%. 80 totalt (52 +6 = 58) dvs 

72,5% 

Ut i fra dette så var der en forverring fra 2011 til 2012, og ikke en forbedring. 

 
 
Sak 94/13 Joker Uranienborg, Eilert Sundts gate 14 – eierskifte 
BU sak 197/13 
  Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Briskeby Mat AS om salgsbevilling 
ved Joker Uranienborg, Eilert Sundts gate 14 innvilges.  

                        Enstemmig tiltrådt 
 
Sak 95/13 Monkey Bar, Henrik Ibsens gate 60 –utvidet åpningstid ute 
BU sak 198/13 

Forslag til vedtak: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler ikke at Klubben AS gis utvidet åpnings- og 
skjenketid ute ved Monkey Bar, Henrik Ibsens gate 60. 
Eiendommen, Henrik Ibsens gate 60 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
Forslag til vedtak fra H/V/F: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Klubben AS gis utvidet åpnings- og skjenketid 
ute ved Monkey Bar, Henrik Ibsens gate 60. 
Eiendommen, Henrik Ibsens gate 60 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
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Forslagene ble stilt opp mot hverandre. 
Administrasjonens forslag falt mot 3 stemmer (1 SV 2 A) 

 
Sak 96/13 Alex Sushi Take Away, Cort Adlers gate 2 – utvidet åpnings- og skjenketid. 
BU sak 199/13 

Forslag til vedtak: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Alex Sushi Service AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Alex Sushi Take Away, Cort Adelers gate 2.  
Eiendommen, Cort Adelers gate 2 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
Enstemmig tiltrådt 
 

Sak 97/13 Raspoutin, Henrik Ibsens gate 60 a – utvidet åpnings- og skjenketid ute. 
BU sak 200/13 
  Forslag til vedtak:  

Frogner bydelsutvalg anbefaler ikke at Ace Drift AS gis utvidet åpnings- og 
skjenketid ute ved Raspoutine, Henrik Ibsens gate 60A.  
Eiendommen, Henrik Ibsens gate 60A ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
 
Forslag til vedtak fra H/V/F: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Ace Drift AS gis utvidet åpnings- og skjenketid 
ute ved Raspoutine, Henrik Ibsens gate 60 A. 
Eiendommen, Henrik Ibsens gate 60 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
 
Forslagene ble stilt opp mot hverandre. 
Administrasjonens forslag falt mot 3 stemmer (1 SV 2 A) 
 

Sak 98/13 Le Bouchon, Henrik Ibsens gate 60 – utvidet åpnings- og skjenketid ute. 
BU sak 201/13 
  Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler ikke at Bistro AS gis utvidet åpnings- og skjenketid 
ute ved Le Bouchon, Henrik Ibsens gate 60.  
Eiendommen, Henrik Ibsens gate 60 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
 
Forslag til vedtak fra H/V/F: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Bistro AS gis utvidet åpnings- og skjenketid ute 
ved Le Bouchon, Henrik Ibsens gate 60. 
Eiendommen, Henrik Ibsens gate 60 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
 
Forslagene ble stilt opp mot hverandre. 
Administrasjonens forslag falt mot 3 stemmer (1 SV 2 A) 
 
 

Sak 99/13 Restaurant +39, Munkedamsveien 100 – ny bevilling 
BU sak 202/13 
  Forslag til vedtak: 
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Frogner bydelsutvalg anbefaler at Restaurant +39 AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Restaurant +39, Munkedamsveien 100.  
Eiendommen, Munkedamsveien 100 ligger i et boligområde. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
Tiltrådt mot 1 A 1 SV. 
 
 
 

Sak 101/13 Dråpen kjøkken og bar, Observatoriegaten 25 – nye uteserveringer. 
BU sak 204/13 
  Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Bakgården Drift Kim Karlsen gis serverings- og 
skjenkebevilling ved nye uteserveringer ved Dråpen Kjøkken og Bar, 
Observatoriegata 25.  
Eiendommen, Observatoriegata 25 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres 
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
Enstemmig tiltrådt.  

 
Sak 102/13 Colosseum kino, Fr. Nansensvei 6-8 – eierskifte 
BU sak 205/13 
  Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Oslo Kinodrift AS gis serverings- og 
skjenkebevilling inne og ute ved Colosseum Kino, Fridtjof Nansens vei 6-8.  
Eiendommen, Fridtjof Nansens vei 6-8 ligger i et boligområde. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
Enstemmig tiltrådt.  

 
Sak 103/13 The Thief, Langgangen 1 – utvidet åpningstid inne. 
BU sak 206/13 
  Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler ikke at The Thief Hotel AS gis utvidet åpnings- og 
skjenketid ved The Thief, Landgangen 1.  
Eiendommen, Landgangen 1 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
Forslaget falt mot 8 stemmer (5 H 1 A 1 F 1 V) 

 
Sak 104/13 Gimle kino, Bygdøy Allé 39 – eierskifte 
BU sak 207/13 
  Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Oslo Kinodrift AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Gimle Kino, Bygdøy allé 39.  
Eiendommen, Bygdøy allé 39 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
Enstemmig tiltrådt. 

 
Sak 105/13 Hotel Gabelshus, Gabels gate 16 – utvidet åpningstid inne og ute. 
BU sak 208/13 
  Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler ikke at Hotel Gabelshus AS gis utvidet åpnings- og 
skjenketid ved Hotel Gabelshus, Gabels gate 16.  
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Eiendommen, Gabels gate 16 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslag fra H: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler ikke at Hotel Gabelshus AS gis utvidet åpnings- og 
skjenketid ved Hotel Gabelshus, Gabels gate 16.  
Eiendommen, Gabels gate 16 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten, som tillater uteservering iht 
forskriften. 
Tiltrådt mot 4 stemmer (1 F 2 A 1 SV) 
 

 
Orienteringssaker: 
Sak 89/13 Brukervalg praktisk bistand – mai 
BU sak 192/13 
  Tatt til orientering. 
 
Sak 90/13 Brukervalg hjemmesykepleie – mai 
BU sak 193/13 
  Tatt til orientering. 
 
Sak 92/13 Uranienborghjemmet – avvikling av driftsstyret i forbindelse med overgang til BU 
sak 194/13 privat drift. 
  Tatt til orientering. 
 
Sak 93/13 Driftsstyrene ved sykehjemmene – fortsetter ut året. 
BU sak 195/13 
  Tatt til orientering. 
 
Sak 100/13 Oslo kommune styrker korttidstilbudet i sykehjemmene. 
BU sak 203/13 
  Tatt til orientering. 
 
Sak 106/13 Aupair i eldreomsorgen 
BU sak 208/13 
  Tatt til orientering.  
 
 
Eventuelt 

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

  
 

 

 Møtereferat 
 

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

Anne-Lise Bergenheim (V) 
Observatører: Hans Høegh Henrichsen (F), Erna Kahlbom (SV) 

Forfall:  Christoffer Torris Olsen (V) 
Fra adm: Wenche Ørstavik, Olaf Varslot, Anne-Ma Moe-Christensen, Heidi Damengen 
Møtegruppe: Arbeidsutvalget 
Møtested: Sommerrogt. 1 
Møtetid:  Tirsdag 4. juni 2013 kl. 16.30 
Referent.: W. Ø. 
Telefon:  
Neste møte:   
 
Åpen halvtime:  
 
Saker til behandling på delegert myndighet:  
 
SAKER TIL BU (Komité er markert):  
 
MIBU / BU-SAK 
155/13 

Bygdøyhus – finansiering  
utsatt sak fra BU-møtet 28. mai 

MIBU / BU Eckersbergs gate 41A, gnr 212, bnr 230 
Oversendelse til Bydel Frogner 

MIBU / BU Cort Adelers gate 33 
Fremforhandlet utbyggingsavtale om opparbeidelse av utomhusplan i 
forbindelse med tiltak  
Høring 

MIBU / BU Sørkedalsveien 8, gnr 38, bnr 90 
Varsel om igangsatt regulering og anmodning om forhåndsuttalelse 

MIBU / BU Valkyriegata 1 – 3 m.fl., gnr 215, bnr 24, 269, 362, 364 
Kunngjøring om offentlig ettersyn 27.05. 2013 – 22.07.2013 
Detaljregulering 

HUSK / BU Patio, Bogstadveien 20 – eierskifte / uteservering 
HUSK / BU Lokal handlingsplan universell utforming 
HUSK / BU Sykehjemsetaten – felles uttalelse fra eldreråd/seniorrådene i tre bydeler 

(Vedlegg: Byråd Kvalbeins svar) 
BU Økonomiprognose pr. april 2013 
BU Tertialrapport og tertialstatistikk 
BU Delegert myndighet fra bydelsutvalget til administrasjonen sommeren 2013 
O-SAK / HUSK 
& BU 

Brukervalg praktisk bistand – mai 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Brukervalg hjemmesykepleie – mai 

O-SAK / Uranienborghjemmet – avvikling av driftsstyret i forbindelse med overgang 
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HUSK & BU til privat drifter 
O-SAK / 
HUSK & BU 

Driftsstyrene ved sykehjemmene – fortsetter i 2 år til 

O-SAK BU BU-leders rolle: Orientering fra BU-leder 
 

SAKER TIL INFO/DRØFTING: 
- SV informerte om at deres vara nr 2 til HUSK og MIBU blir Aksel Flack  



 

  
 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 
Knut Erik Jørgensen 
Astrid Hilde 
Kjell Jon Karlsen 

For øvrig møtte: Ellen Irene Måsøval 
Arne Skarløv 
Bjarne Ødegaard, BU-leder  

Forfall: Rannveig Dahl 
Jarle Martin Wahl 

Møtegruppe: Seniorrådet 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogaten 1 i 5. etasje 
Møtetid: Tirsdag 11. juni kl 10.00  
Referent.: Brynhild Vestad 
Telefon: 23 42 49 08 
Neste møte: Tirsdag 20. august 
  
 
I forkant av møtet ba leder av bydelens Tilsynsutvalg for Hjemmetjenester, Karin Espeland, om 
ordet for å rette opp en feiloppfatning som synes å ha vært utbredt når det gjelder invitasjonen til 
det brukermøte som ble avholdt for Hjemmetjenestenes brukere og deres pårørende i bydelens 
lokaler den 19. mars 2013. Hun ønsket å presisere at møtet kom i stand etter invitasjon sendt fra 
Bydel Frogner 12. 02.2013. 
 
Sak 35/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte 
 Godkjent 
 
Sak 36/13 Orientering fra bydelsdirektør 

Bydelsdirektøren orienterte om nysatsingen på hverdagsrehabilitering i regi av 
turnusfysioterapeuter utgående fra OSCAR og om fallforebyggende trening. Det ble 
også understreket forskjellen mellom bydelens bestillerkontor for tjenestene og den 
avdeling som fysisk utfører tjenestene. Bestillerkontoret har tilknyttet lege i 
forbindelse med behandlingen av søknader om sykehjemsplass og 
hjemmesykepleie.  

 
Sak 37/13 Sykehjemsetaten – felles uttalelse fra eldreråd/seniorråd i tre bydeler  

– Byråd Kvalbeins svar 
Seniorrådet registrerer at spørsmålene som ble reist i brevet ikke besvares i 
tilbakemeldingen fra Byrådet. Seniorrådet ser for øvrig til frem til møte med 
Byråden felles med representanter fra de øvrige bydelseldrerådene 18. juni. Leder 
og nesteleder vil stille fra Frogner seniorråd. Med tanke på behandling i BU vil et 



 
   2 

forslag til vedtak bli formulert. 
 

Sak 38/13 Til diskusjon – bruk av ”au pairs” som hjelpere i eldreomsorgen  
BU-leder og seniorrådets leder orienterte om ideen om bruk av ”au pairs” i 
eldreomsorgen, omtalt i Civita-rapport nr 6 ”Fremtidens eldre”. Saken vil bli fulgt 
opp. Rapporten vil bli anskaffet og distribuert til Rådets medlemmer. 

 
Sak 39/13 Seniorrådets notat vedr. forsøpling i bydelen    

Seniorrådet ber om at notatet drøftes i BU og at saken ellers oversendes Rusken-
forum. Forslag til beslutning i BU formuleres og følger oversendelsen av notatet til 
BU. 

 
Sak 40/13 Informasjon fra Statens seniorråd (omdeles i møtet) 

 Saken utsettes til august i og med at den lovede forsendelse fra Statens Seniorråd 
var forsinket. 
 

Sak 41/13 O-sak Uranienborghjemmet – avvikling av driftsstyret i forbindelse med 
overgang til privat drifter 
Tatt til orientering.  

 
Sak 42/13 O-sak Brukervalg praktisk bistand – april 2013 

Tatt til orientering. 
 
Sak 43/13 O-sak Brukervalg hjemmesykepleie – april 2013 

Tatt til orientering. 
 

 
 
Eventuelt:  
 
Knut Erik Jørgensen tok opp ideen om å utvikle servicepooler på seniorsentra for å kunne bistå 
eldre med praktisk datahjelp. Seniorrådet vil ta opp igjen saken i neste møte.  
 
 
 
 
 

       
       
       
Hans Høegh Henrichsen      Brynhild Vestad 
leder          sekretær 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Seniorrådet 
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Besøksadresse: Hans Høegh Henrichsen Postboks 2400 Solli Bankkonto: 6004.06.02081 
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NOTAT TIL FROGNER BYDELSUTVALG 

 
Under Seniorrådets møte den 21. mai ble forholdene i bydelen når det gjelder søppel 
på gater og i parker tatt opp. Det ble uttrykt stor bekymring over en tilsynelatende 
økende forsøpling rundt om i bydelen, både på gater og fortau og ikke minst i 
parker. 
 
Det synes som respekten for renholdet synker i takt med økningen i forsøplingen – 
som en negativ spiral.  
 
I mellomtiden har Rådets medlemmer med glede merket seg at spørsmålet spesielt 
om forsøplingen i Frognerparken er blitt tatt opp med rette vedkommende i 
Rådhuset med tanke på å få satt ut søppelkasser, da i håp om at dette vil vekke en 
latent ansvarsfølelse blant parkens brukere. 
 
Den nærmeste tid etter at søppelkasser er på plass, vil vise om tiltaket har virkning. 
Det er et spørsmål om det ikke samtidig burde settes opp plakater med oppfordring 
til brukerne om å vise ansvar.  
 
Når det gjelder andre parkområder og gatene, mener Seniorrådet at det også her bør 
settes ut et større antall søppelkasser (da av den type som måker og andre fugler 
ikke lett kommer til i), henges opp plakater, da ikke minst i nærområdet til populære 
utesteder hvor forsøplingen til tider er et ubehagelig syn og da spesielt i helgene. 
 
Rådet mener at om en snarlig bedring av forholdene ikke oppnås, bør det overveies 
å søke en avtale med lokalpolitiet om sporadiske aksjoner mot forsøplere, eventuelt 
basert på betalt overtid, alternativt at vektere leies inn. 
 
Seniorrådet ber om at saken drøftes i Bydelsutvalget med sikte på å komme frem til 
egnede, effektive tiltak mot uvesenet i tillegg til hva henvendelsen til Rådhuset 
måtte resultere i. Når en by som Paris med sine 8-10 millioner innbyggere av variert 
etnisitet evner å sikre et upåklagelig renhold, bør lille Oslo i «verdens rikeste land» i 
det minste kunne gjøre et forsøk på å nå en slik standard. 

 
Forslag til vedtak i 
BU: 

Seniorrådets notat videresendes Rusken-forum for videre behandling. 
 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 
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Møtereferat 
 

 
Tilstede: Rudolph Brynn (A), (NHF), Unni Brodin FFO,  Elisabeth Holm 

Oraug (H), Oddvar Skogsletten SAFO, Berit Schjefstad (FFO), 
Ellinor Bergrud (NBF)  
 

Forfall: Trond Tvedt (FND), Erika Birke (FFO), Bjørn Hansen (NHF) 
Møte:  Råd for funksjonshemmede 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogaten, 5. etasje 
Møtetid: 10. juni 2013 kl. 16:00 
Referent.: Anne-Ma Moe-Christensen 
  
 

 
Åpen halvtime. 
Ingen fremmøtte 
 
28/13 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 

Godkjent uten merknad 
 

29/13 Aktuelle saker fra BU-kartet: 
 
BU sak 182/13 Eckersbergs gate 41 a 

Rådet støtter administrasjonens forslag til vedtak. 
 

BU sak 184/13 Sørkedalsveien 8 
Universell utforming av publikumsarealer må ivaretas. 
 

30/13 Referat fra relevante møter som medlemmene har deltatt på: 
 Oddvar Skogsletten refererte fra brukermøte i Bymiljøetaten og fra 
 Årsmøte i Handikapforbundet. 
  
31/13  Saker fra det sentrale Rådet for funksjonshemmede. 

Møtet var ikke avholdt i juni. 
 

Eventuelt: 
Rudolph Brynn skriver sak til HUSK og bydelsutvalget om prosjekt Tilgjengelighetskartlegging. 
 
God sommer til alle! 
 
Rudolph Brynn 
Leder 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Ungdomsrådet 
 

  

UNGDOMSRÅDET    
Ungdomstjensten Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  22 13 54 01 Bankkonto: 13150100032 
Besøksadresse: Postboks 2774 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Cort Adelers gate 18, 0204 Oslo  0201 Oslo   

  

  

 

  

 
 MØTEREFERAT 
 
 
Tilstede: Sigurd Log Røren, Tina Athari, Sigurd Svensen, Joachim pacheco-Lie, 

Frithjof Bugge, Katarina Frostmann Eisenstein (vara), Nicholas Bertheau 
Solem (vara), Faduma Mohamud (vara), Haider Qureshi (vara) Helene Spilde 
(sekretær) 

Forfall Dina Dignæs Eikeland, Martinius Enzell Tangen, Oscar Andreas Norden (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: 21.08.13  

  
Møte i Ungdomsrådet – 12.06.2013 

 
 
Sak 36 : Godkjenning av innkalling og referat 
Kommentar til referat fra 22.05.13 : Nicholas Bertheau Solem var tilstede på møtet.  
Innkalling og referat  
 
Sak 37 : Oppdatering fra råd og utvalg :  
 
BU 
-Det er ønskelig å opprette kontakt med ungdomsrepresentanten i BU/adm fra høsten.   
 
NAVbrukerutvalg :  
Pga sykdom var det ingen som deltok fra frogner på møtet i mai. Ingen fikk møtt på møtet.  
 
Skateråd 
Ungdomsrådet savner oppdatering om fremdrift i prosjektet.  
 
Sak 38 : Info sur og utvalg  

- Det er gjennomført svømmekampanje i Frogner parken 1.juni.  
- SUR skal velge ny nestleder til høsten  
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Sak 39 : søknader og rapporter 
 
Søknad 9/13  
Mottaksklassen v/Uranienborg skole søker om  6000,- til utstyr.  
Søknad avslått  
 
Søknad 10/13 :  
Ungdomsrådet søker midler til sommeravslutning Peppes og Bowling.  
Innvilget  
 
 
Sak 40 : Gjennomgang av referat fra SUR  
Det er gjennomført sekretærtreff våren 2013.  
Sekretær sender ut referet fra møtet til gjennomsyn.  
 
 
Sak 41 : Eventuell sak 
 
Kommentar :  
Det er vanskelig å finne søknadskjema til 1,5 mill til det du vil.  
Sekretær sender oppdatert skjema til utlegg på nettsiden til ungdomsrådet og til medlemmene 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 





















































































































































































BU-sak 187/13  Kartlegging av tilgjengelighet til publikumsarealer i bydel Frogner 

Bakgrunn 

Rådet for funksjonshemmede foreslår å iverksette en tilgjengelighetskartlegging av bydel Frogner. 

Denne skal, med referanse til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og plan- og bygningsloven 

(TEK 10), kartlegge tilgjengelighet til publikumsarealer og –fasiliteter i bydelen, som f.eks. 

holdeplasser, NAV kontor, legekontorer, museer, skjenkesteder, parker og andre fellesarealer osv. 

Rådet har tidligere gjennomført kartlegging av Tjuvholmen. Lignende kartlegging er også gjennomført 

i forbindelse med handlingsplan for universell utforming i bydel Vestre Aker. 

Kartleggingen vil være et grunnlagsdokument for å gjøre bydel Frogner tilgjengelig for alle. 

Gjennomføring 

Rådet foreslår å gjennomføre et forprosjekt med målsetting å presisere og avgrense hva som skal 

kartlegges med foreliggende ressurser og tidsaspekt, kartlegging av fasiliteter som skal undersøkes 

og utarbeidelse av et enkelt skjema som brukes under kartleggingen. Estimert tidsbruk til 

forprosjektet er 2 måneder. 

Hovedprosjektet vil omfatte en kartlegging av de valgte publikumsfasilitetene. Estimert tidsbruk er 

18 måneder.  

Kostnader 

Estimerte kostnader knyttet til prosjektet er timehonorar til Rådets medlemmer som deltar i 

kartleggingen, tilsvarende møtehonorar. Videre kostnader til lokale reiseutgifter kr 1000.  

Rådet ber om at det bevilges midler til dette fra Bydelsutvalget.  

Beregnet finansieringsbehov:  

• Honorar tilsvarende møtegodtgjørelse i rådet 18 møter x 7 

• Reisekostnader: 1000 Kr x antall medlemmer 

 

Forslag til vedtak: 

Bydelsutvalget ber råd f or funksjonshemmede gjennomføre forprosjekt og iverksette kartlegge av 

tilgjengelighet ved publikumsrettede fasiliteter i bydelen. 
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BU-sak         198/13 
 
         HUSK-sak      95/13 
 
 
Møtedato: 18.06.13 
 
 
 
 
 
 
MONKEY BAR, HENRIK IBSENS GATE 60 – UTVIDET ÅPNINGS TID 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 Klubben AS om 
utvidet åpnings- og skjenketid ved Monkey Bar, Henrik Ibsens gate 60.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et område som av byrådet er definert som sentrum og innenfor byrådets 
myndighetsområde. Stedet ligger utenfor indre sentrum hvor stengetiden er kl 0330 ute og inne.  
 
 
Kommentar  
Henrik Ibsens gate 60 ligger i sentrum hvor stengetiden er kl 0330 inne og kl 2400 ute.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler ikke at Klubben AS gis utvidet åpnings- og skjenketid ute 
ved Monkey Bar, Henrik Ibsens gate 60. 
Eiendommen, Henrik Ibsens gate 60 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Monkey Bar, Henrik Ibsens gate 60  







 

 

  
 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         199/13 
 
         HUSK-sak    96/13 
 
 
Møtedato: 18.06.13 
 
 
 
 
 
 
ALEX SUSHI TAKE AWAY, CORT ADELERS GTE 2 – UTVIDET ÅPNINGSTID INNE  
 
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 
Service AS om utvidet åpnings- og skjenketid inne ved Alex Sushi Take Away, Cort Adelers g 2.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et område som av byrådet er definert som sentrum og innenfor byrådets 
myndighetsområde.  
 
 
Kommentar  
Cort Adelers gate 2 ligger i sentrum hvor stengetiden er kl 0330 inne og kl 2400 ute.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Alex Sushi Service AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Alex Sushi Take Away, Cort Adelers gate 2.  
Eiendommen, Cort Adelers gate 2 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Alex Sushi Take Away, Cort Adelers gate 2  



Oslo kommune
Næringsetaten

Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Dato: 05.06.2013

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
ASTID-2013-01131 Walayat, Ifzal - 04958

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra ALEX SUSHI SERVICE AS om utvidet
åpnings- og skjenketid ved Alex Sushi Take Away, Cort Adelers gate 2.

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

Ifzal Walayat
saksbehandler

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



DETALJER OM SØKNAD OM UTVIDET ÅPNINGS- OG SKJENKETID VED FORESPØRSEL
OM BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 04958

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Alex Sushi Take Away

Telefon

Gateadresse

Cort Adelers gate 2

Postnr.

0254

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

ALEX SUSHI SERVICE AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

997626389

Selskapsform

Postadresse

Cort Adelers gate 2

Postm-.

0254

Poststed

OSLO

Telefon

22439999

Beskrivelse

Utvidet åpnings- og
skjenketid INNE

Søknad om

Serv- skjenk UTV. åpnings- og skjenketid

SØKNADSDETALJER

Åpningstid inne

0330

Skjenketid inne

0300

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         200/13 
 
         HUSK-sak    97/13 
 
 
Møtedato: 18.06.13 
 
 
 
 
 
 
RASPOUTINE, HENRIK IBSENS GATE 60A – UTVIDET ÅPNING STID 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 Ace Drift AS 
om utvidet åpnings- og skjenketid ute ved Raspoutine, Henrik Ibsens gate 60A.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et område som av byrådet er definert som sentrum og innenfor byrådets 
myndighetsområde. Stedet ligger utenfor indre sentrum hvor stengetiden er kl 0330 ute og inne.  
 
 
Kommentar  
Henrik Ibsens gate 60A ligger i sentrum hvor stengetiden er kl 0330 inne og kl 2400 ute.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler ikke at Ace Drift AS gis utvidet åpnings- og skjenketid ute 
ved Raspoutine, Henrik Ibsens gate 60A.  
Eiendommen, Henrik Ibsens gate 60A ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Raspoutine, Henrik Ibsens gate 60A  



Oslo kommune
Næringsetaten

Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Dato: 05.06.2013

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
ASTID-2013-01023 Walayat, Ifzal 04440

SØKNADOMBEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra ACE Drift AS om utvidet åpnings- og
skjenketid ute ved Raspoutine, Henrik Ibsens gate 60 A.

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 avslåttber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventueltbydelsutvalgetsbegrunnelsehvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med hilsen

Ifzal Walayat
saksbehandler

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



DETALJER OM SØKNAD OM UTVIDET ÅPNINGS- OG SKJENKETID VED FORESPØRSEL
OM BYDELUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 04440

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Raspoutine

Telefon

Gateadresse

Henrik lbsens gate 60 A

Postnr.

0255

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjonlnavn

Ace Drift AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

994619985

Selskapsform

AS

Postadresse

Henrik lbsens gate 60 A

Postm-.

0255

Poststed

Oslo

Telefon

Søknad om

Serv- skjenk UTV. åpnings- og skjenketid

Beskrivelse

Utvidet åpnings- og
skjenketid UTE

SØKNADSDETALJER

Åpningstid inne

0330

Skjenketid inne

0300

Åpningstid ute

0330

Skjenketid ute

0300



 

 

  
 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         201/13 
 
         HUSK-sak    98/13 
 
 
Møtedato: 18.06.13 
 
 
 
 
 
 
LE BOUCHON, HENRIK IBSENS GATE 60 – UTVIDET ÅPNINGS TID 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 Bistro AS om 
utvidet åpnings- og skjenketid ute ved Le Bouchon, Henrik Ibsens gate 60.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et område som av byrådet er definert som sentrum og innenfor byrådets 
myndighetsområde. Stedet ligger utenfor indre sentrum hvor stengetiden er kl 0330 ute og inne.  
 
 
Kommentar  
Henrik Ibsens gate 60 ligger i sentrum hvor stengetiden er kl 0330 inne og kl 2400 ute.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler ikke at Bistro AS gis utvidet åpnings- og skjenketid ute ved 
Le Bouchon, Henrik Ibsens gate 60.  
Eiendommen, Henrik Ibsens gate 60 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Le Bouchon, Henrik Ibsens gate 60  



Oslo kommune
Næringsetaten

Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Dato: 05.06.2013

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.):Saksbeh:Arkivkode:
ASTID-2013-01024Walayat, Ifzal01751

SØK1NADOM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra Bistro AS om utvidet åpnings- og skjenketid
ute ved Le Bouchon, Henrik Ibsens gate 60.

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

Ifzal Walayat
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 UTVIDET ÅPNINGS- OG SKJENKETID UTE VED
FORESPØRSEL OM BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 01751

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Le Bouchon

Telefon

Gateadresse

Henrik lbsens gate 60

Postnr.

0255

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

Bistro AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

996629511

Selskapsform

AS

Postadresse

Henrik lbsens gate 60

Postnr.

0255

Poststed

Oslo

Telefon

Kommentar:
Ønsker å utvide sin åpnings- og skjenketid UTE basert på at Le Bouchon ligger i et område som utelukkende
består av næringsvirksomhet

Søknad om

Serv- skjenk UTV. åpnings- og skjenketid

Beskrivelse

Utvidet åpnings- og
skjenketid UTE

SØKNADSDETALJER

Åpningstid inne

03.30

Skjenketid inne

03.00

Åpningstid ute

03.30

Skjenketid ute

03.00



 

 

  
 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         202/13 
 
         HUSK-sak    99/13 
 
 
Møtedato: 18.06.13 
 
 
 
 
 
 
RESTAURANT +39, MUNKEDAMSVEIEN 100 – NY BEVILLING  
 
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 Restaurant +39 
AS om ny serverings- og skjenkebevilling ved Restaurant +39, Munkedamsveien 100.  
 
 
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 Restaurant +39, Munkedamsveien 100.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Restaurant +39 AS gis serverings- og skjenkebevilling 
ved Restaurant +39, Munkedamsveien 100.  
Eiendommen, Munkedamsveien 100 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Restaurant +39, Munkedamsveien 100  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

9+11

Dato: 05.06.2013

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
ASNY-2013-01070 Sjørmesen, Inger 01852

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra RESTAURANT +39 AS om Serverings-
skjenkebevilling Ny ved Restaurant +39, Munkedamsveien 100.

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

Sjønnesen, Inger
saksbehandler

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

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



Saksnr: 01852

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Restaurant +39

Telefon

Gateadresse

Munkedamsveien 100

Postnr.

0271

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjori/navn

RESTAURANT +39 AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

911704889

Selskapsform

Aksjeselskap

Postadresse

c/o Dumbarton AS, Svoldergt 8a

Postnr.

0271

Poststed

OSLO

Telefon

Vedlegg: Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for, kan evt ettersendes

Godkjent og ekspedert elektronisk
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 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Bydelsadministrasjonen 
 

BU-sak  189/13 
 
 
 
Møtedato: 18.6.2013 
 
 
 
ØKONOMIRAPPORTERING MED PRODUKSJONSTALL  31.05.2013 
 
 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 51 614 54 522 -2 908 115 523 110 843 4 680   4 680 

FO2A 177 831 181 912 -4 081 317 247 312 247 5 000   5 000 

FO2B 34 678 37 124 -2 446 81 580 81 580 0   0 

FO3 228 930 227 465 1 465 559 353 566 453 -7 100   -7 100 

FO4 30 642 30 449 193 73 378 71 878 1 500   1 500 

Bydelen totalt 523 695 531 472 -7 777 1 147 081 1 143 001 4 080 0 4 080 

 
 
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 26 414  30 577 4 162 82 991 82 991 4 780 
101 NAV kommune 27 670  26 687 -982 51 460 55 651 0 

102 
Økonomisk sosialhjelp-
kvalifisering 30 367  30 448 81 72 804 72 803 1 500 

103 Frivilligsentraler 96  206 109 1 250 1 250 0 
104 Psykiatri 4 279  5 397 1 118 12 487 12 487 700 
105 Legetjeneste 777  609 -169 1 323 1 323 0 
200 Kommunale barnehager 54 226  54 906 680 120 234 120 234 0 

201 
Kommunale barnehager, 
lokaler 10 051  9 931 -120 20 428 20 428 0 

202 Private barnehager 108 729  103 365 -5 364 152 016 152 016 4 500 
203 Barneparker 233  49 -184 22 22 0 
204 Ungdomstjenesten 3 884  3 861 -23 7 976 8 836 0 
205 Helsestasjon 7 784  7 660 -124 16 524 16 524 0 
206 Pedagogiske tjenester 6 103  6 824 721 12 122 12 760 500 
207 Barnevern 24 641  22 221 -2 420 52 618 52 618 0 
300 Bestillerkontor 11 248  10 186 -1 062 22 094 22 094 0 

301 
Bestillerkontor - praktisk 
bistand 23 100  24 436 1 337 60 126 60 126 3 500 

302 
Bestillerkontor - 
hjemmesykepleie 36 060  28 039 -8 021 67 784 67 784 -18 200 

303 
Bestillerkontor - 
støttetjenester 17 218  18 517 1 299 46 366 46 366 1 900 

304 
Bestillerkontor - 
institusjon 96 201 97 198 996 267 174 267 174 1 400 
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305 Seniorsentre 2 114  1 977 -137 4 510 4 745 0 

310 
Praktisk bistand- 
utøvende 2 821  2 582 -239 3 917 3 917 -2 500 

311 
Hjemmesykepleien- 
utøvende 1 276  3 059 1 783 3 083 3 083 1 500 

312 Samlokaliserte boliger 36 179  34 962 -1 218 61 849 61 849 4 500 
  531 473 523 697 -7 777 1 141 158 1 147 081 4 080 

 
 
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: 
Det positive avviket på økonomisk sosialhjelp og kvalifisering er redusert fra april til mai.  Dette gjør 
at det forventede mindreforbruket på 3,0 mill er redusert til 1,5 mill. 
 
104 – Psykiatri 
Resultatet for kjøp av tjenester i psykiatriboliger viser et mindreforbruk på 0,7 mill.   
 
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 og vi har valgt å redusere forventet mindreforbruk med 1,5 
mill. Det meldes et mindreforbruk på 4,5 mill. 
 
206 – Pedagogiske tjenester 
Utgifter til pedagogiske tjenester i barnehage meldes med et mindreforbruk på 0,5 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 7200 timer hver måned. Gjennomsnitt antall timer i 2013 er 9700 timer, en 
økning på 2500. 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, samt mindreforbruk på TT-kjøring er årsaken til et  
mindreforbruk på 1,9 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 meldes med 496 i 
utgangen av mai. Institusjonsplasser meldes med et mindreforbruk på 4,3 mill. I tillegg meldes det 1,5 
mill i merinntekter betaling for opphold i institusjon. Antall utskrivningsklare derimot har hatt et 
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betydelig antall flere enn budsjettert og meldes med 4,4 mill i merforbruk.  Totalt gir dette et 
mindreforbruk på 1,4  mill.   
 
310 – Praktisk bistand – utøvende: 
(Se eget oppsett for praktisk bistand og hjemmesykepleie) 
Utøvende tjeneste har driftet dyrere de siste månedene og meldes med -2,5 mill over innsatsstyrt 
finansiering. 
 
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 1,5 mill. 
 
 
 
312 – Samlokaliserte boliger: 
Tilskudd til ressurskrevende brukere for 2012 gir bydelen en merinntekt på 3,5 mill. I tillegg er 
endringer i ytelser redusert med 1,0 mill. Totalt meldes et mindreforbruk på 4,5 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 5 28 250 435   

Resultat kommunal 768 8845 5 33 964 800   

Resultat privat 727 946 5 3 438 710   
Gj.snitt resultat 
priv/komm 764 9791  37 403 510   

Resultat pr april 11 -2538   -9 153 075 -18 200 000 

Utførerenheten:   Antall     

  
Pris pr 
time Utførte timer mnd Resultat   

Resultat, innsatsstyrt 768 8845 5 33 964 800   

Resultat 755 8845 5 33 389 875   

Resultat pr april 13 0  574 925 574 925 

        

Prognose innsatsstyrt 768 8500 7 45 696 000   

Prognose rest av året 750 8500 7 44 625 000   

Prognose rest av året 18  0  1 071 000 1 071 000 

Sum prognose utfører.     1 500 000 

Gj.snitt timepris 2013 752      

        Totalt -16 700 000 

      

Resultat ordinær Praktisk bistand       

Søknadskontoret bestiller: Utførte/ Antall      

  
Pris pr 
time vedtakstimer mnd Resultat Prognose 

Budsjett 543  6759 5 18 350 685   

Resultat kommunalt 542 5050 5 13 685 500   

Resultat private 512 1953 5 4 999 680   
Gj.sn resultat 
privat/komm 534 7003  18 685 180   

Resultat pr april 9 -244   -334 495 0 

Utførerenheten:   Antall     

  Pris pr Utførte timer mnd Resultat   
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time 

Resultat, innsatsstyrt 542 5050 5 13 685 500   

Resultat 587 5050 5 14 821 750   

Resultat pr april -45 0  -1 136 250 -1 136 250 

        

Prognose innsatsstyrt 542 5000 7 18 970 000   

Prognose rest av året 580 5000 7 20 300 000   

Prognose rest av året -38 0  -1 330 000 -1 330 000 

Sum prognose utfører.     -2 500 000 

Gj.snitt timepris 2013 583      

        Totalt -2 500 000 

 
 
 
 
Institusjonsplasser: 
TOTAL OVERSIKT Resultat Status Status Status Status Status Måltall 

INSTITUSJONSPLASSER 31.12.12 31.01.13 28.02.13 31.03.13 30.04.13 31.05.13 2013 

SOMATISK 1,00 346 343 337 330 332 326 328 

SKJERMET 1,24 81 80 81 82 83 85 82 

FORSTERKET 1,42 13 13 13 13 13 13 13 

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

KORTTIDSPLASSER 1,05 32 34 35 39 33 31 35 

INTERMEDIÆR/REHABPL 1,11 7 8 8 8 6 6 8 

VENTEPLASSER 1,05 0 0 0 0 0 0 0 

ALDERSHJEMSPLASSER 0,79 4 4 3 3 3 3 3 

SUM "SYKEHJEMSPLASSER" 486 485 480 478 473 467 472 

                

PSYKIATRIPLASSER 21 21 21 21 21 21 21 

ANDRE HELDØGN 2 2 2 2 2 2 2 

AVLASTNBOL OG BARNEBOLIG 5 5 5 5 6 6 5 

SUM ANDRE PLASSER 28 28 28 28 29 29 28 

        
TOTAL ANTALL 
INSTITUSJONSPLASSER 514 513 508 506 502 496 500 

 
Vurdering: 
Prognosen er endret med 1,24 mill i negativ retning fra forrige måned. Endringene slår både 
positivt og negativt ut for tjenestene. Det er noe høyere driftstilskudd til private barnehager 
enn tidligere forventet. Reduserte utgifter til pedagogisk fagteam, reduserte utgifter til 
institusjonsplasser, økte utgifter til pleie og omsorg for hjemmeboende, nye tiltak i varig 
tilrettelagt arbeid VTA for funksjonshemmede, høyere sosialhjelpsutgifter samt lavere TT-
utgifter. 
 
Barnevernets budsjett forutsetter at de store utgiftene i 2012 vil komme ned på det mer 
"normalt" nivå i løpet av 1. halvår.  Utgiftene har imidlertid holdt seg jevnt på 3,5 mill pr 
mnd. For at budsjettet skal holde, må utgiftene ned på 2,7 mill resten av året.  Det er derfor en 
stor risiko for et merforbruk. 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. Gjennomsnitt antall timer i 2013 er 9700 timer, en 
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økning på 2500. Dette utløser store summer.  Ser vi praktisk bistand og hjemmesykepleie, både 
bestiller og utøver samlet, meldes den prognose på 15,7 mill i merforbruk (inkl BPA). Antall 
institusjonsplasser har gått ned og følger en nedtrappingskurve som er brattere enn budsjettert.  
 
 
Vedlegg:  BFR Resultatrapport pr. funksjon 2013 
  Rapportering barnevern 
  Rapportering NAV kommune 
  Risikoanalyse   
 





Rapportering BU barnevern

Periode: mai

1. Barnevernsmeldinger 2011 2012 denne mnd hittil i år
1.Antall meldinger mottatt i perioden: 195 260 21 121

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

Sum meldinger punkt 1+2 (= punkt 7): 195 260 21 121

4. Antall henlagte meldinger i perioden: 37 47 11 24

5. Antall opprettede undersøkelsessaker i perioden: 158 212 9 96

6 Antall ubehandlede meldinger ved periodens utløp: 0 0 1 1

7. Sum punkt 4+5+6 (= punkt 3): 195 260 21 121

8. Antall barn omfattet av meldingene: 179 244 21 119

1.2 Undersøkelsessaker 2011 2012 denne mnd hittil i år
1. Antall undersøkelsessaker opprettet i perioden: 158 211 9 102

2. Antall undersøkelsessaker overført fra før perioden: 36 42 65 62

3. Sum antall undersøkelsessaker (antall barn): 194 253 74 164

4. Antall barn omfattet av undersøkelsene: 185 230 74 161

-herav innvandrerbarn: 63 75 14 40

5. Antall husstander omfattet av undersøkelsene: 152 173 57 131

2. Tiltak i og utenfor familien 2011 2012 pr denne mndhittil i år
1. Antall barn og unge under tiltak i familien: 170 172 141 158
     -herav i alderen 0 - 17 år: 156 169 137 153
2. Antall barn og unge under tiltak utenfor familie n: 60 72 49 54
3. Sum antall barn og unge under tiltak i og utenfor fam: 217 223 189 209
4. - herav antall barn med tiltak både i og utenfor fam: 13 21 1 3
5. Akuttplasseringer i perioden: 5 19 0 4
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2013
Rapportering fra sosialtjenesten til EST - månedlig innen 12. i påfølgende måned.

MÅNED: mai

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 83 39 432 472 40 476 555 79 837 916 79
juni 51 379 430 884
juli 37 338 375 921
aug 43 375 418 970

gj.snitt pr mnd (hittil i) 2.tertial 44 83 39 381 472 91 425 555 130
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 72 23 396 444 48 445 517 72

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 7 45 52
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 653 83 %
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 1 8 9 7 2 0 0 4 5 9
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 5 561 10 840 10 019
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 5 561 9 920 10 019

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 5 241 10 034 10 144

Sum brutto utbetalt hittil i år 53 581 26 203

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 22 839
Bydelens årsbudsjett 22 839 22 839 22 839 22 839 22 839
Omdisponert 0 0 0 0 0

Sum Netto driftsutgift F276 hittil i år 397 1 937 3 403 4 817 6 407
Avledet mekanisk årsprognose * 4 764 11 622 13 612 14 451 15 377

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 18 075 11 217 9 227 8 388 7 462
Bydelens egen årsprognose 22 839 22 839 16 264 19 839 19 839

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 0 0 6 575 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 50 539
Bydelens årsbudsjett 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539
Omdisponert 0 0 0 0 0

Sum Netto driftsutgift F281 hittil i år 3 619 8 492 12 979 19 040 24 042
Avledet mekanisk årsprognose * 43 428 50 952 51 916 57 120 57 701

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 7 111 -413 -1 377 -6 581 -7 162
Bydelens egen årsprognose 50 539 50 539 50 539 50 539 52 039

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 0 0 0 0 -1 500

* 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:



 

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 
31.05.2013 

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 

 

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 

Resultatet av 
lønnsoppgjør vil 
forligge til neste 
rapportering 

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 

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

Det forutsettes en 
noe høyere aktivitet 
på utleie enn i 2012 
og høyere 

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

 



2012  utleiepriser (L) 
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. mai er det 
regnskapsført 98 000 
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 
Sosialhjelp – 1,5 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 
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. 

Forhandler med KOU om måter 
å få kompensert/finansiert nye 
plasser opprettet i løpet av 
2013. 

Høy risiko dersom 
nye plasser ikke blir 
kompensert (H) 

Mottar kompensasjon 
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 

Redusert til +4,5 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 

Reduserte 
lønnsutgifter +0,5 
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 

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

 



behandlingen.(M) 
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 
dagens nivå – ca 800 timer pr mnd 

Videreføre og opprette flere 
støttekontaktgrupper, som 
ivaretar brukerens behov for 
sosialt samvær og stimulerer 
til deltakelse og 
selvstendighet.  

Det forutsettes 
samme aktivitet 
som i 2012 (M) 

R 2011 – 1,9 mill 
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  

+ 1,0 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 

+4,3 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 
de kommer hjem. 

Det forutsettes 
kontinuerlig 
oppfølging i 
samhandling 
mellom 
innsatsteam, 
hjemmetjeneste og 
bestillerkontoret. 
(H) 

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

-4,4 mill 

Vederlag for institusjonsbeboere og 
dagsenterbrukere beregnes i forhold til 

Innhente inntektsopplysninger, 
beregne vederlag og fatte 

Endring i inntekt, 
skatt, renter gir 

R 2011 – 85,9 mill 
R 2012 – 89,8 mill 

+1,5 mill 



antall institusjonsbeboere, og det 
foretas etterberegning av samtlige når 
skatteoppgjør foreligger. 

vedtak så snart som mulig 
etter innleggelse. Foreta 
etterberegning så snart 
skatteoppgjøret foreligger. 

utslag på 
vederlaget. (L) 

B 2013 – 89,2 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 

-2,5 mill 

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 

+1,5 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  

+4,5 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 
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FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ

Tabell 1 - 1  Bydelens endringer i tildelt 1) sosialhjelpsramme pr 30.04

I hele 
1000 

kroner

Overføring fra FO4 Økonomisk sosialhjelp til driftsrammen:  xxxxx
1. Overføring til Introduksjonsordningen (Kostra F275)
2. Overføring til Kvalifiseringsprogrammet (Kostra F276)
3. Overføring til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak i sosialtjenesten
4. Overføring til kjøp av plasser for rusmisbrukere i rehab.-/omsorgsinstitusjoner 
5. Overføring til andre driftsformål i bydelen
Sum overføringer fra økonomisk sosialhjelp til driftsrammen 0
Overføringer fra driftsrammen til økonomisk sosialhjelp 
Netto omdisponert sosialhjelpsmidler 0

1) Med tildelt sosialhjelpsramme forstås det beløpet bydelen ble tildelt over FO4 Økonomisk sosialhjelp gjennom Bystyrets budsjettvedtak 
     for 2013 (jf DOK3 2013) og eventuelle seinere sentrale budsjettjusteringer foretatt gjennom Kommunaldirektørens sak.

BYDELENES KOMMENTARER OG SAMLEDE VURDERINGER
Spesielt skal kommenteres :
1. Avvik mellom helårsforbruk og disponibel budsjettramme for både ordinær drift og sosialhjelp (merinntekter/merutgifter
    og mindreinntekter/mindreutgifter) 
2. Har revisjoner av 2013-budsjettet medført vesentlige endringer i aktivitetsnivået siden førstegangsbehandling og vedtak av
    budsjettet i BU, og med de aktivitetsendringer som ble beskrevet der (jf. obligatorisk budsjettspesifikasjon)?

Kommentér ressursbruken sett i forhold til årets budsjett ut fra overnevnte punkter:

1.
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 periodiert 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. 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.  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 efekt i mai.
2.
På FO3 Kostrafunksjon 254 er det vesentlige endringer i forhold til forutsetningen for budsjettet for hjemmesykepleien.  Det ble lagt til grunn
et timeantall pr. mnd på 7 253 som var gj.snitt aktivitet fra jan - oktober i 2012.  Aktiviteten her har økt med 2 000 timer til ca 9 000 pr mnd.

VIKTIG!
Gule felt inneholder formler eller kobling til andre celler.  IKKE skriv inn tall her. 

Kontroller likevel tallene for å sikre at formler ikke er blit t endret.

Felt markert med "xxxxx" skal ikke fylles ut eller endres. Tallene registreres i fargeløse 
celler merket med 0.

Tabeller med lysegrønt navnefelt inneholder spørsmål om data som er relatert til 
obligatoriske måltall vedtatt av bystyret. Jf. også måltalltabeller i "Grønt hefte".

Det skal ikke settes inn nye rader  eller enkeltceller. 
En kan ikke slette rader eller enkeltceller.
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Tabell 1 - 3 - A - Bistand til 
kjøp/utbedring av bolig

Antall 
hittil i år

37

0
*Faktiske utbetalte lån - ikke forhåndstilsagn (innvilgede lån)

Antall 1. 
tertial

Antall 
hittil i år

Finansiering til kjøp av bolig 
gjennom Husbanken xxxx xxxx
 1. Antall mottatte søknader 165 165
 2. Antall behandlede søknader 97 97
 3.Herav antall behandlet innen 1 mnd.  1) 97 97
 4. Andel behandlet innen 1 mnd. 100,0% 100,0%
 5. Antall innvilgede søknader (tilsagn) 81 81
 6. Antall avslåtte søknader 16 16
Tildeling av kommunal bolig xxxx xxxx
 7. Antall mottatte søknader 82 82
 8. Antall behandlede søknader… 64 64
 9. Herav antall behandlet innen 3 mnd.  1) 50 50
 10. Andel behandlet innen 3 mnd. 78,1% 78,1%
 11. Antall innvilgelser av kommunal bolig 2)  3) 28 28
 12. Antall søknader som ble avslått  3) 32 32
 13. Antall effektuerte boligtildelinger  4) 12 12
 14.  - herav effektuert innen 6 md. 12 12
 15. Andel effektuert innen 6 mnd. 100,0% 100,0%
1)  Saksbehandlingstid skal regnes fra komplett søknad er mottatt til vedtak er fattet.
2)  Med innvilgelse forstås her tilsagn/positivt vedtak
3)  Inkluderer også innvilgelser/avslag på fornyelse
4) Fornyelse telles ikke med i effektuerte tildelinger

 Tabell 1 - 4-A Oppholds- Oppholds- Oppholds- Oppholds- Totalt
 Perioden 01.01.-30.04.: lengde lengde lengde lengde
 Bruk av private døgnovernattingstilbud inntil fra 1 og fra 3 og 6 mnd

1 mnd inntil 3 
mnd

inntil 6 
mnd

eller 
lengre 

 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 3 0 3
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 11 3 14
Sum antall personer 14 3 0 0 17
1) Registrering av oppholdslengde skal ikke begrenses av årsskiftet.
     Eksempelvis skal et opphold som startet 05.12.2012 regnes fra dette tidspunktet.
     Ved opphold på ulike overnattingssteder, men i en sammenhengede periode, registreres hele perioden.
     Ved opphold i flere ikke sammenhengende perioder, registreres perioden av lengst varighet.

 Tabell 1 - 4-B
 Perioden 01.01.-30.04.:

 Antall barn under 18 år 3
 Antall voksne over 18 år 9
Sum antall personer 12

Kontrollformel: Husk å kommentere nedenfor

 Tabell 1 - 5 I steder I steder Antall
 Status pr. 30.04.: med uten personer
 Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i kvalitets- kvalitets-
  tilbudet pr. 30.04. avtale avtale
 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 1 1
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 1 3 4
Sum antall personer 1 4 5

Antall personer hittil i år - etter oppholdslengde 1) Gjelder 
opphold både MED og UTEN kvalitetsavtale

Antall husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken - faktisk 
utbetalte lån*

Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig 

Antall husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken- 
faktisk utbetalte lån*

 tilbud UTEN kvalitetsavtale hittil i år
Antall 

personer

 Antall personer som har vært i døgnovernattings-
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Kontrollformel: Husk å kommentere nedenfor

Antall personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr. 30.04. med opphold på 3 mnd eller mer

Til tabell 1-4/1-5:  Kommenter årsaken til at bydelen benytter steder uten kvalitetsavtale:
Ikke ledig kapasitet ved steder med kvalitetsavtale. Ang barn - det er blitt benyttet Gry mødrehjem og Grefsen barne og familiesenter.
Vi rapporterer barna, men anser ikke stedene som ordinære døgnovernattingssteder.

Antall Antall Personer Personer Antall Antall Antall
 Tabell 1 - 6 personer personer i steder i steder personer personer med
 Bydelens oppfølging av personer i besøkt besøkt besøkt besøkt ikke ikke alter-
 private døgnovernattingstilbud   1) innen 14 d innen 14 d hvert hver besøkt besøkt native
Antall personer som er i tilbudet pr. 30.04. etter inn- etter inn- kvartal måned m/avtale u/avtale planer

flytting flytting m/avtale u/avtale 2)
m/avtale u/avtale

 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 1 1
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 1 1 2 4
Totalt 0 1 0 0 1 3 5
1) Jfr. Fellesskriv 7/2004 Sosialtjenestens formidling og betaling av døgnovernatting
2) Jfr. Fellesskriv 7/2004, pkt 3.2

 Tabell 1 - 7
Saksbehandlingstid for søknader om økonomisk sosialhjelp i perioden 01.01. - 30.04. 1)
(Bystyrets krav er 2 uker)

 < 2 uker
2 uker-2 
md.  2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md.

Sum 
saker

Andel < 2 
uker

Antall saker beh. administrativt 2577 336 5 0 0 1 2919 88%
1) Saksbehandlingstiden er å regne tiden fra dato søknad er levert til dato vedtak er fattet. 

 Tabell 1 - 8
Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.01. - 30.04.  1) 

 < 2 uker
2 uker-2 
md.  2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md.

Sum 
saker

Andel < 2 
uker

 Antall saker 5 14 1 0 0 20 25%
 1) Med behandlingstid menes tiden fra klagen sendes fra klienten til bydelen og til bydelen sender 
     klagen videre til Fylkesmannen.
 Merknad til tabellene 1-7 og 1-8
 Tabellene tilsvarer bydelenes tilbakemelding til Fylkesmannen.

Tabell 1 - 9  -  Tilgjengelighet ved 
sosialtjenesten pr. 30.04.

  Ventetid: (angitt i antall dager)  xxxx
   -  for ordinær timeavtale: 4
   -  for timeavtale v/akutte behov: 1
   -  for nysøkere (mottak): 0

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

Tabell 1-10-A1    Antall deltakere i Introduksjonsprogrammet 1) pr 30.04. 62

1) Omfatter ikke deltagere i permisjon

    En person regnes som deltaker i Introduksjonprogrammet dersom selve deltakelsen i programmet 
    har startet, selv om første utbetaling av introduksjonsstønaden ennå ikke har funnet sted. 

Tabell 1-10-A2    Antall deltakere i permisjon fra Introduksjonsprogrammet pr 30.04.

Tabell 1-10-B       Antall deltakere i Ny Sjanse 1) pr. 30.04.

1) Ikke alle bydeler har Ny Sjanse
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Tabell 1-11-C Tiltaksbruk i 
sosialtjenesten:  Antall deltakere 
som er i tiltak pr 30.04.  

Deltakere 
i INTRO

Deltakere 
i             

Ny Sjanse

60

2
SUM 62 0

Antall

8

5

3

16

2)  Med aktivisering som omfatter arbeid menes her: tiltak som arbeidspraksis i ordinær virksomhet (uten individstønad),  
      arbeidspraksis i kommunal arbeidstreningsgruppe og språkopplæring med arbeidspraksis, samt jobbklubb/jobbsøking.

Tabell 1-11-F
Resultat for deltakere som 
avsluttet Introduksjonsprogram i 
perioden 01.01.-30.04.   1) Antall

Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 2
Utdanning 0
Over til kvalifiseringsprogrammet 4
Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 0
Midlertidig inntektssikring 3) 1
Varig inntektssikring (uførepensjon) 0
Sosialhjelp som hovedinntektskilde 1
Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 0
Sum 8

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

Tabell 1-11-D

1)  En mottaker kan kun plasseres i en aktivseringskategori

Antall som kun har arbeidsmarkedstiltak i 
statlig regi  1)

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

Sum

27

Mottakere av 
økonomisk 

sosialhjelp som ikke 
er deltakere i KVP, 

Intro eller Ny Sjanse 
men som er i 
aktivisering

Antall som kun har tiltak/aktiviteter i 
kommunal regi

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

Aktivisering som ikke omfatter arbeid, men som omfatter 
språkopplæring.

Aktivisering som omfatter arbeid 2) - eventuelt samtidig 
med språkopplæring.

13

1) Med "regi" menes her den instans som betaler tiltakskostnaden. Med "statlig regi" menes tilfeller der det er Nav stat som over 
det statlige tiltaksbudsjettet betaler  tiltakskostnaden og eventuell livsoppholdsytelse knyttet til tiltaket, f eks i form av kjøp av 
tiltaksplass, tilskudd til ordinær arbeidsgiver og/eller individstønad - jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak.

Aktivisering i KOMMUNALE tiltak av mottakere av 
økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, 
Intro eller Ny Sjanse. Antall mottakere som pr 30.04. 
er aktivisert. 1)

40
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Tabell 1-11-G
Resultat for deltakere som 
avsluttet Ny Sjanse i perioden 
01.01.-30.04.    1) Antall

Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd
Utdanning
Over til kvalifiseringsprogrammet
Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2)
Midlertidig inntektssikring 3)
Varig inntektssikring (uførepensjon)
Sosialhjelp som hovedinntektskilde
Annet (inkludert ukjent og forsvunnet)
Sum 0
Flyttet til annen bydel
Flyttet ut av kommunen
Sum 0
1)  Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden.
2)  Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak
3)  F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstønad

Tabell 1-11-H
Resultat for mottakere av 
sosialhjelp (ikke deltakere i KVP, 
Intro og Ny Sjanse) som avsluttet 
kommunale tiltak i perioden 
01.01.-30.04.   1) Antall

Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 1
Utdanning 0
Over til kvalifiseringsprogrammet 4
Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 2
Midlertidig inntektssikring 3) 1
Varig inntektssikring (uførepensjon) 3
Sosialhjelp som hovedinntektskilde 0
Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 0
Sum 11
Flyttet til annen bydel 5
Flyttet ut av kommunen 1
Sum 6
1)  Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden.
2)  Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak
3)  F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstønad

  
  Tabell 1 - 11 - I Antall
  Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud Antall  pr.
  innen russektoren i 2013  1) hittil 30.04.
  i år 2)
 I  rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon      3) 94 60
 I statlig behandlingsinstitusjon 38 16
  Antall personer som har fått ett eller flere tilbud     4) 112 Sum 76

Kontrollformel 94  
Kontrollformel

 1)  Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass og/eller rehabiliterings -og omsorgstilbud gjennom
      bydelen i 2013.  Dersom en person har hatt mer enn ett opphold i den enkelte kategori, skal vedkommende 
      kun telles en gang i denne kategorien. Dersom en person har benyttet et institusjonstilbud 
      i mer enn en av kategoriene i løpet av perioden, skal vedkommende tas med på hver av de aktuelle linjene.
2)  Antall personer som har et tilbud den 30.04. En person kan bare ha ett tilbud på en gitt dato. Tallet må være likt eller lavere 
 enn tilsvarende tall for 30.04.
3)  Gjelder kommunale og private institusjoner som er administrert av Velferdsetaten (jf. etatens "Tiltakskatalog").
4)  Det er ikke summen av tiltakene den enkelte klient har fått som skal føres opp her, men antall personer som har benyttet 
     ett eller flere tilbud. Må være lik eller mindre enn summen av antall personer i de to kategoriene.

Utskrift:  17:43    26.05.2013 Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2011



T1-MAL-2013-bydel-05 Side 7 av 17

NAV Helsest Bestiller

Antall 
klienter 

pr. 30.04.

1. Antall klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk) 0 28 1 102
 A) - herav barn (0 -18 år) 28 1 29
 B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): 66 0 7 73
  -  a) - herav med overvekt av rusproblemer 35 35
  -  b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) 9 9
  -  c) - herav med overvekt av psykiske lidelser 18 18
  -  d) - herav med utviklingshemming 0 7 7
  -  e) - annet 4 4
2. Antall klienter/brukere over 67 år som har fått utarbeidet individuell plan 0
3. Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er KVP-deltakere med IP iht Lov om sosiale tjenester i NAV §33 ? 3 3
4. Antall klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet 4 6 10
5. Antall klienter/brukere som har søkt om å få utarbeidet IP, men som har fåtrt avslag 0
6. Antall klienter/brukere som har takket nei til å få IP 3 10 13

Kommenter eventuelt tabell 1-15 nedenfor:

FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER

Sum
46

450
9,78

Tabell 2A- 1 - J 
Informasjonsskjema fra 
barnehage/foresatte til skole  
2013

Antall 
skolestart
ere i 
bydelens 
barnehag
er

Antall 
skjema 
barnehage
ne sendte 
til aktuelle 
skoler 

Andel 
(%)

Antall barn 422 0%
ref. Oslostandard for sammenheng og samarbeid mellom barnehage og skole

FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST

BARNEVERN
Rapporter tas direkte ut fra datavarehus.

Antall timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr. 30.04.

Tabell 2A - 1 - C - Direkte spesialpedagogisk hjelp til 
førskolebarn etter opplæringsloven § 5-7

Tabell 1-15 Bruk av Individuell Plan (IP) pr. 30.04. - For klienter 
med behov for langvarige og koordinerte tjenester   1)

 1)  Retten til å få utarbeidet/plikten til å utarbeide en individuell plan er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV § 28 og 33, Pasientrettighetsloven § 2-5, 
Arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 15, Helse- og omsorgstjensteloven § 7-1, Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 og Psykisk helsevernloven § 4-1.

Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke

Antall barn fra bydelen med vedtak om direkte hjelp pr. 30.04.
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FUNKSJONSOMRÅDE 3 - PLEIE OG OMSORG

  

 

Om institusjoner og boliger knyttet til pleie og om sorg for eldre og funksjonshemmede

Lovhjemlede boliger (institusjoner)
Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie (hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven).
Helseinstitusjon som skal gi beboeren nødvendig behandling og pleie ved opphold av lengre varighet og/eller 
korttidsopphold, innrettet på en eller flere av følgende oppgaver:
a) medisinsk rehabilitering med sikte på tilbakeføring til hjemmet
b) avlastning
c) permanent opphold
d) spesielt tilrettelagt opphold for funksjonshemmede
e) skjermet boenhet for senil demente
f) selvstendig boenhet for barn / ungdom
g) dagopphold
h) nattopphold
i) terminalpleie

I tilknytning til oppholdet skal det være organisert legetjenesteste, fysioterapitjeneste og sykepleiertjeneste i 
samarbeid med andre deler av den kommunale helse- og sosialtjenesten. 
Helsetilsynet i Oslo fører tilsyn.

Bolig med heldøgns omsorgstjeneste, hjemlet i sosialtjenesteloven: 
>  Aldershjem
> Bolig for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for særlig omsorg 
> Privat forpleining (brukes i begrenset grad)

Tilbudet omfatter både bolig og omsorgstjenester. Omsorgstjenesten skal være tilgjengelig hele døgnet. Ut over 
dette er det ingen definerte oppgaver og heller ikke spesifiserte krav til personell, utstyr eller bygningsmessig 
utforming. Fylkesmannen fører tilsyn.

Definisjoner på ulike botilbud for eldre og funksjonshemmede:

Uhjemlede boliger  er boliger som ikke hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Omsorgsboliger: Boliger som fyller Husbankens krav til utforming for å få tilskudd til denne typen bolig. 
(Enkeltleiligheter kan i enkelte tilfeller hjemles i lov om sosiale tjenester eller lov om helsetjenester i kommunene, 
og vil da bli karakterisert som sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg og pleie).

Tilrettelagte boliger: Omsorgsboliger og andre boliger som er fysisk tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede. 
Den er tilrettelagt slik at beboerne skal kunne motta heldøgns omsorg og pleie ved behov.

Trygdeboliger/serviceboliger: Boliger som tilbys trygdede personer som har dårlig bostandard. Boligene er ofte ikke 
spesielt tilrettelagte for funksjonshemmede, annet enn at de har heis. De fleste trygdeboligene i Oslo er små (ett-
eller toroms). Dette er et botilbud som er på vei ut.
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  Tabell 3 - 1 - B         
 Antall beboere i institusjon 
som bydelen betaler for 1)  pr  
30.04. - etter kjønn og alder  0-17 år 18-49 år 50-66 år 67-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + SUM

Menn 1 6 12 21 18 20 21 30 129
Kvinner 2 6 12 23 21 59 81 166 370
Sum egne beboere 3 12 24 44 39 79 102 196 499
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
  -   i sykehjem 0 3 9 40 38 78 101 194 463
  -   i aldershjem 0 0 0 0 0 1 1 2 4
 - i boform m/ heldøgns oms. og 
pleie 0 6 15 4 1 0 0 0 26

 - i barneboliger/avlastningsboliger 3 3 0 0 0 0 0 0 6
Kontrollsum 3 12 24 44 39 79 102 196 499
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
 - med vedtak om korttidsopphold   
2) 0 0 2 5 5 7 9 8 36
 - i skjermet plass for demente 0 0 0 14 10 18 16 25 83
Sum 0 0 2 19 15 25 25 33 119
1) Beboere i plasser som forvaltes av Sykehjemsetaten (SYE) innenbys og utenbys, i plasser som drives av bydelen selv
   samt plasser utenbys som bydeler kjøper direkte.
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013
    Gjelder institusjoner som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.
2) Alle typer korttidsopphold

Kontrollformel

7,8%
     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.

17,9%
     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.

Tabell 3 - 1 - D1
Beboere i utenbys sykehjem pr. 30.04.     1)     2) Komm. Langtids Korttids- Sum
Skriv inn sykehjemmets navn (én rad pr. sykehjem): nr. opphold opphold beboere
Plasser kjøpt utenbys i regi av SYE:  xxxx xxxx xxxx xxxx
Fagertun sykehjem 0534 1 1
Søster Ninas sykehjem 0532 3 3
Villa Skaar 0626 3 3

0
0
0

 Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE: 7 0 7
Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv: xxxx xxxx xxxx xxxx

0
0
0
0
0
0
0

  Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv: 0 0 0
  Sum beboere i utenbys sykehjem     3) 7 0 7
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013
 1)  Kun plasser med sykehjemsstandard skal registreres i denne tabellen. Sett inn flere rader ved behov. Sjekk sumformel!
 2) Hvis for eksempel plasser i utlandet er kjøpt via en annen kommune i Norge, redegjør under kommentarer nedenfor.
 3) Beboere i disse plassene skal være inkludert i tabell 3-1-B
 Kommentarer:

Andel beboere i skjermede enheter som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem

Antall pasienter

Andel beboere i korttidsplasser i sykehjem som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem
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Tabell 3 - 1 - D2
Beboere i øvrige plasser som bydelen kjøper  -  pr. 30.04.    1) Komm.-/ Sum

bydelsnr. beboere
Skriv inn institusjonens navn (én rad pr. inst.):  2) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Delekanten bo og omsorgssenter 0626 1
nøstret bo og omsorgssenter 0612 11 korr
Solstad bo og omsorgssenter 0612 1
Stiftelsen Furukollen psykiatriske senter 0236 3
Hvalheim bo og omsorgssenter 0612 2
Høyenhall bo og rehabiliteringssted 0612 2
Røysumtunet 0534 4 korr
Grefsenlia alderspsyk bo og behandlinssenter 0301 1
Jødisk aldershjem 0313 4
Holmenkollen Sætraveien avlastning 0301 1
Kringsjå avlastning 0301 3
Høgda avlastning 0301 2

  Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte 35
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013
 1) Gjelder institusjonsplasser som ikke har sykehjemsstandard. Både plasser utenbys og eventuelt plasser innenbys.
 2) Institusjoner hvor det kan kreves vederlag for opphold i institusjon etter vederlagsforskriften
      Kommentarer:

Tabell 3 - 2 - A
Antall personer som venter på fast plass i 
sykehjem pr. 30.04.      1)
 
Angi hvor lenge personene har Sum
ventet på < 1 md. 1-2 md. 2-3md. 3-4md. 4-6 md. 6-12 md. >12 md. personer
fast plass i sykehjem (1-30d) (31-60d) (61-90d) (91-120d) (121-180d)(181-365d) (> 366 d)
Antall personer som venter på xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
sykehjemsplass:   xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
 a) I eget hjem 2) 3 3
 b) I andre typer institusjoner 
(aldershjem, sykehus med mer) 1 1
 c) Korttidsplasser   3) 1 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1
Sum ant. personer som venter på plass 4 1 0 0 0 0 0 5
Antall personer som bor i 
sykehjem, men som iht. til fritt 
sykehjemsvalg venter på plass i et 
annet bestemt sykehjem 4 3 3 1 2 13
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013

Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem (alle kategorier ventestatus).  4) 21
1) Sykehjem som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.
2) Også personer som etter eget ønske venter hjemme på plass ved et bestemt sykehjem medregnes her.

4) Beregnes som gjennomsnitt i de enkelte grupper, dvs. < 1 md.=15 dager, 1-2 md.= 45 dager osv., > 12 md.=365 dager

Antall 
dager

Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass     2) 17,9 *)
- Herav saksbehandlingstid for søknad om langtidsopphold i sykehjem 53,1 *)
- Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegresenset opphold i sykehjem 9,5 *)
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013
  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år.
  2) Gjelder institusjoner som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.
*) en sak 229 dager. Utsatt av pårørende i påvente av flere/nye legeopplysninger og funksjonsvurderinger. Samme sak på alle tre spm.

3) KOSTRA-def.: "Innleggelse i institusjon med formål rehabilitering/avlastning. Tidsbegrenset opphold der vedtak og innskriving 
tilsier at oppholdet har begrenset varighet (inntil 3 måneder). Samme person kan ha mer enn ett korttidsopphold"

Tidsintervall

 Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - 
hittil i år - Institusjonstjenester        1)
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  Tabell  3 - 3 - B
 Gjennomsnittlig antall liggedøgn i sykehjem for beboere som Lang- Kort-
har avsluttet sitt opphold hittil i år tids- tids-

opphold opphold
Antall beboere som har avsluttet opphold i sykehjem hittil i år 57 140
Antall avsluttede opphold (korttids) hittil i år 1) xxxxxx 169
Antall liggedøgn totalt for alle beboere som har avsluttet sitt opphold i år 2) 64482 4791
Gjennomsnittlig antall liggedøgn per beboer 2) 1290 34
Gjennomsnittlig antall liggedøgn per opphold (korttid) 1) 2) xxxxxx 28
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013
1) Gjelder kun for korttidsopphold
2) Rapporten teller bakover til førstegangsinnleggelsesdatoen på opphold som er påbegynt også før perioden.  Dvs at rapporten viser
gjennomsnittlig lengde for sykehjemsopphold som er avsluttet hittil i år.
Merk: Det er bare opphold som er avsluttet i perioden 01.01.2013 - 30.04.2013 som kommer med i rapporten . Hvis sak/tjeneste revurderes, 
eller hvis brukeren har flyttet mellom ulike institusjoner (har flere tjester knyttet til samme sak), og tjenestene er sammenhengende,
regnes det som et  opphold.

  Tabell  3 - 3 - C
Kjøp fra 

SYE

Kjøp fra 
andre 

innenbys/u
tenbys

Drevet av 
bydelen 

selv

Antall Antall Antall

(Kostrafunksjon 253 - institusjonstjenester)
liggedøgn 
hittil i år

liggedøgn 
hittil i år

liggedøgn 
hittil i år SUM

a) Tidsbegrenset opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx
Korttidsopphold (eksklusive korttidsopphold for rehabilitering) 4854 4854
Korttidsopphold for rehabilitering 153 153
Opphold i plass for for lindrende behandling 50 50
b) Opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx
Langtidsopphold - ordinært 40348 120 40468 *) 
Langtidsopphold -  skjermet enhet for demens 9657 9657
Langtidsopphold -  forsterket  (psykiatri, rus) 1320 1320
Langtidsopphold forsterket - annet 120 120
Langtidsopphold -  spesial (særskilt inngåtte kontrakter om enkeltkjøp) 120 120
Opphold i MRSA avdeling 120 120
langtidsopphold -rus 38 38
c) Opphold i aldershjem og andre boformer med heldøgns pleie xxx xxx xxx xxx
Opphold i andre boformer med heldøgns omsorg (og evt. pleie) 240 2760 3000
Langtidsopphold i aldershjem 533 533
Opphold i barne og avlastningsbolig 575 575
Sum 57433 3575 0 61008
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013
1) Opphold i sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg (og evt pleie) som er hjemlet i 
helse- og omsorgstjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. 
Opphold i barneboliger og avlastningsboliger skal med.
*) 123 av de ordinære døgn er langtidsplass på korttidsplass

Antall liggedøgn totalt i syke- og aldershjem fordelt på type opphold 1)
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Internkontroll i sosial- og helsetjenesten
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenestene med ikrafttredelse 1. juli 2003, jf. Forskrift om kvalitet i 
pleie- og omsorgstjenestene, pålegger kommunene å ha skriftlige og dokumenterte rutiner for å sikre kvalitet i tjenesten.

Har bydelen  etablert et skriftlig og dokumenterbart system for
 internkontroll i sosial- og helsetjenesten? Ja/Nei Ja

Når ble bydelens internkontrollsystem  for sosial- og helsetjenesten sist revidert (skriv slik: 04/13)? Mnd/år 01/13
Kommentar:
Internkontrollsystem blir kontinuerlig oppdatert, de forskjellige faggruppene oppdaterer på vårparten i forbindelse med planleggingsseminar.
Kommentar:

HJEMMETJENESTER OG BOLIGER

  Tabell 3 - 5A - Antall personer 
som mottar hjemmetjenester pr. 

30.04.    1)

Mottaker
e av 

BARE 
hjemme-
syke-pleie

Mot-
takere av 

BARE 
praktisk 
bistand

Mot-
takere av 
BEGGE 
tjenester

SUM mot-
takere 

Herav 
antall mot-
takere med 

private 
tjeneste-

ytere

 Antall mottakere 0-49 år 89 71 24 184 40
 Antall mottakere 50-66 år 38 87 55 180 40
 Antall mottakere 67-79 år 47 155 122 324 87
 Antall mottakere  80-84 år 39 93 81 213 66
 Antall mottakere  85-89 år 42 124 96 262 90
 Antall mottakere ≥ 90 år 28 91 108 227 61
 SUM - alle aldersgrupper 283 621 486 1390 384
 Sum mottakere ≥ 80 år 109 308 285 702 217
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013
 1.  Inkl. mottakere som bor i trygde-/serviceboliger, tilrettelagt boliger og bofellesskap
   I henhold til loven er praktisk bistand definert som hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpe-
   virksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personelig assistent m.v.

Utskrift:  17:43    26.05.2013 Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2011
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  Tabell 3 - 5B - Antall 
vedtakstimer og antall utførte 

timer i hjemmetjenesten

Antall 
vedtaksti

mer hittil i 
år

Antall 
utførte  

vedtaksti
mer hittil 

i år

Herav 
antall  

utført av 
private 

leverandør
er

Antall timer praktisk bistand 104583
- herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1) 37669 29595 8302
- herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2) 49967 44970
- herav antall timer praktisk bistand - BPA 3) 16947 16947 16947
Antall timer hjemmesykepleie 4) 53768 42183 4082

2669 2218
SUM antall timer hittil i år for hjemmetjenesten 5) ved utgangen av måneden fordelt på: 158351 42183 4082
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013
1) Praktisk bistand - vedtak fattet etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, 6b
2) Praktisk bistand - opplæring: daglige gjøremål. (Formålet 
med praktisk bistand - opplæring er å gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet, dvs. opplæring i husarbeid og 
matstell, personlig hygiene, påkledning og i forbindelse med måltider) Omfatter også boveiledning.
3) Brukerstyrt personlig assistent. Vedtak fattet etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, 6a. Skal 
registreres uavhengig av hvem som har arbeidsgiveransvaret (kommunen, tjenestemottager eller andelslag for 
BPA (brukerstyrt personlig assistent) dvs. Uloba).
4) Hjemmesykepleie (jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.
Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor benevnelsen psykisk helsearbeid.

  Tabell 3 - 6 SUM
  Antall innbyggere  1),  og andel mottakere av hjemmetjenester < 67 år 67-79 år  80-89 år ≥ 90 år  80 år +
  < 67 år, 67-79 år, 80 år-89 år, ≥ 90 år , pr. 30.04.
  Antall innbyggere i bydelen    1) 47339 4234 1553 551 2104
  Andel mottakere av hjemmetjenester   2) 1% 8% 31% 41% 33,4%
 1)  Antall innbyggere i bydelen basert på befolkningsstatistikk pr. 1.1.2012. For aldersgruppen 67-79 år og 80-89 år, og 90 år +,
      er det korrigert for sykehjemsbeboere (grunnlagsdata benyttes i kriteriesystemet). For aldersgruppen < 67 år 
      er slik korreksjon ikke foretatt. (Inngår ikke i kriteriesystemet. Antall beboere i andre bydelers sykehjem i denne aldersgruppen er lavt)
      Benytt tall fra tabellen som er lagt ved på egen arkfane; "Befolkning pr. 1.1.2013"
 2)  Tallet regnes ut automatisk, og viser forholdet mellom antall mottakere av hjemmetjenester < 67 år, 67-79 år og 80 - 89 år, og ≥ 90 år
      og antall innbyggere i bydelen i samme aldersgruppe. 

Antall 
dager

Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand 12,1 *)
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie 8,0
Iverksettingstid for vedtak om  praktisk bistand       2) 6,0
Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie 2,9
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013
  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år   (Fra søknad er mottatt til vedtak er fattet)
  2) Med fritt brukervalg for leverandør av hjemmetjenester vil også private leverandører ha ansvar for iverksettingstid for vedtak 
 om hjemmetjenester. Bydelene vil likevel ha et oppfølgingsansvar for iverksettelse av vedtakene, i tillegg til å ha ansvaret for  
 iverksettingstid der kommunen ved bydelen er leverandør.
*) sakstid på 249 dager, en sak. Bruker ventet på ledig plass i samordnet bolig før vedtak ble aktuelt å fatte på aktuell tjeneste med denne sakstiden
Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten

Brukerundersøkelse Andel fornøyde *) brukere i % Ikke foretatt i år
Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 04/13 ): Mnd/år
*)Angi verdien som representerer brukernes svar på spørsmål om helhetlige vurdering av hjemmetjenesten

Kommentarer til "Brukertilfredshet i hjemmetjenesten":

Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten
Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året? Ja/Nei feb.13
Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik? Ja/Nei Nei
Kommentarer:
Kvalitetssystemet er gjennomgått i sin helhet og revidert der det var aktuelt.

- herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk helsearbeid/utført av 
psykiatriske sykepleiere eller andre

 Tabell 3-7 - Saksbehandlingstider i pleie- og 
omsorgstjenesten - hittil i år  - Hjemmetjenester       1)

Utskrift:  17:43    26.05.2013 Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2011
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  Tabell 3 - 8 - A Antall Antall
personer vedtaks- 

timer
Dagopphold  - gericatjenesten dagrehabilitering 1) 357 26992*)
Dagsenter/dagtilbud 2) 19 7028
Herav gericatjeneste Dagsenter
Herav gericatjeneste Dagsenter for fysisk funksjonshemmede 5 617
Herav gericatjeneste Dagtilbud for psykisk utviklingshemmende 14 6411
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013
1) Opphold med pleie og rehabilitering  (vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester)
2) Dagsenter/ dagtilbud (vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester eller uhjemlet vedtak)
Lavterskeltilbud/ åpne kommunale tilbud der personer kan komme og gå uten avtale skal ikke registeres. 
Kommentarer:
*) 195 av 357 personer mottar dagrehabiliteringstilbud på Oscar lokalmedisinske senter. Det registreres ikke vedtakstimer i Gerica på disse.

BOLIGER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

  Tabell 3 - 9 - Beboere med 
vedtak om bolig til pleie- og 

omsorgsformål - etter kjønn og 
alder, pr. 30.04.    1)

Antall 
beboere 
0-17 år

Antall 
beboere 
18-49 år

Antall 
beboere 
50-66 år

Antall 
beboere 
67-74 år

Antall 
beboere 
75-79 år

Antall 
beboere 80-

84 år

Antall 
beboere 
85-89 år

Antall 
beboere 
90 år +

SUM 
antall 

beboere

Menn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Eldre 0 0 0 15 8 7 3 5 38
Fysisk funksjonshemmede 0 3 9 0 0 0 0 0 12
Utviklingshemmede 0 9 3 1 0 0 0 0 13
Personer med psykiske lidelser 0 24 3 0 0 0 0 0 27
 SUM menn 0 36 15 16 8 7 3 5 90
Kvinner xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Eldre 0 0 0 16 12 17 20 32 97
Fysisk funksjonshemmede 0 6 6 0 0 0 0 0 12
Utviklingshemmede 0 17 2 1 0 0 0 0 20
Personer med psykiske lidelser 0 9 7 0 0 0 0 0 16
 SUM kvinner 0 32 15 17 12 17 20 32 145
 SUM menn + kvinner 0 68 30 33 20 24 23 37 235
- herav beboere med omsorg+ bolig 
2) xxx xxx 0
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 30.04.2013
1) Med bolig til bolig- og omsorgsformål menes kommunalt eide eller disponerte boliger (boenheter) for eldre, funksjonshemmede, 
utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser

skal ikke registreres her, men i tabell 3-1-B

Antall personer som har hatt dagsenter/dagopphold/dagtilbud og totalt antall 
vedtakstimer hittil i år, fordelt på type tjeneste

NB ! Boform i institusjon som er hjemlet (som det kan kreves vederlag for) etter helse- og omsorgstjenesteloven

2) Boliger innenfor omsorg+ konseptet, dvs. minimum 50 samlokaliserte boliger med heldøgns vakttjeneste, aktivitetssenter og 
middagsservering syv dager i uken. (Byrådssak 243/09 Omsorgs + organisering og innhold, byrådssak 174/10 Forskrift om tildeling av bolig i 
omsorg+ i Oslo kommune)
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FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP

Gj.snitt Gj.snitt Akkumulert
antall antall antall

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

i 1. tert. hittil i år hittil i år
2) 3) 4)

  Antall klienter med økonomisk sosialhjelp 508 508 834
  som fordeler seg slik: xxxxx xxxxx xxxxx
  - herav klienter 18-24 år, flyktninger 15 15
  - herav klienter 18-24 år,  øvrige 55 55 117
  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 42 42
  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 396 396 717
  Kontrollsum  (alle herav) 508 508 834

Kontrollformel:
1) Aktive klienter = det antallet som i løpet av en måned har fått anvist økonomisk sosialhjelp i OSKAR - tilsvarende månedsrapporteringen til EST.
2) Alle tall skal regnes pr. mnd. Månedstallene summeres og deles på 4.
3) Sumtallet for hittil i år deles med: 4
4) Akkumulert antall klienter = antallet individer med anvist økonomisk sosialhjelp en eller flere ganger hittil i år.

Gj.snitt 
pr måned 
i 1. tert.   

2)

Gj.snitt 
hittil i år  

3)
  Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md. 10 178 10 178
1) Brutto utbetaling pr klient = anvist økonomisk sosialhjelp i OSKAR - tilsvarende månedsrapporteringen til EST.
2) Alle tall skal regnes pr. mnd. Månedstallene summeres og deles på 4.
3) Summen for hittil i år deles med: 4
Ref. OSKAR-melding
1) AGRESSO-tall

Tabell 4 - 3A - Brutto utbetaling 1) pr. klient pr. måned (bidrag og lån)
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MÅLTALL OG PROGNOSER

                                           

 

FUNKSJONSOMRÅDE 1
HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ

Andel 
hittil i år

Prognose 
for hele 

året

Vedtatt 
måltall 
for i år

Avvik 
prognose - 

måltall

Andel søknad om finansiering til kjøp av bolig behandlet innen 1 mnd. 100% 100% 80% 20%
Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd. 78% 90% 95% -5%
Andel innvilget kommunal bolig effektuert innen 6 mnd. 100% 95% 80% 15%
Kommentar til prognosen:

 Tabell P - 1-5
Antall som 

hittil i 
 Perioden 01.01.-30.04. og årsprognose: år
 Bruk av døgnovernattingstilbud uten har vært 
kvalitetsavtale    1) på steder 

UTEN 
kvalitets-

avtale

Prognose  
for hele      
året 

  Vedtatt     
måltall  
for i år

Avvik 
prognose - 

måltall

 Antall barn under 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale 3 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale 9 20 0 20
Sum antall personer 12 20 0 20
1) Bystyrets mål er null. Kontrollformel:    

Kommentar til prognosen:

 Tabell P - 1-6
 Perioden 01.01.-30.04. og årsprognose: Prognose Vedtatt Avvik
 Ant. personer med oppholdslengde i døgnovernating på 3 måneder eller lengre - for hele måltall prognose
 gjelder både med og uten kval.avtale   1)   2) Antall året for i år - måltall
 Ant. personer 0 0 0 0
1) Jf tabell 1-4 - døgnovernatting etter oppholdslengde  Kontrollformel:    
2) Bystyrets mål er null.

Kommentar til prognosen:

Tabell  P - 1 - 3 - B    Saksbehandlingstid  - bistand til bolig 

I gule felter er det innlagt formler eller verdier som er overført fra andre tabeller.  Det skal 
ikke legges inn tall her.     

De etterfølgende tabeller omfatter obligatoriske må ltall som det skal rapporteres 
på.  

Prognoser for årsresultatet skal være reelle.

Dersom årsprognosen medfører avvik i forhold til de  måltall som  bydelsutvalget 
har vedtatt sammen med  årsbudsjett (fordelingen av  dok. 3 -rammen),  må dette 

kommenteres under respektive tabell.
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FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST
Barnevern

  Tabell P-2-3
Undersøkelsessaker, barn og unge Resultat Prognose Måltall Avvik
under tiltak og fosterhjemsoppfølging hittil for for prognose-  

i år året i år måltall
Andel avsluttede undersøkelser 
innen 3 mnd. 2) 89% 95% 100% -5%

Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr 
fosterbarn under 18 år hvor Oslo 
har tilsynsansvaret 1) xxx 4 4               -           

Antall gjennomførte 
oppfølgingsbesøk pr fosterbarn 1) xxx 4 4               -           
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig 
tiltaksplan  3) 97% 98% 100% xxx
1) Resultat rapporteres kun pr 31.12. Prognose rapporteres hvert tertial.
2) Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd. – dette tallet skal bydelene hente fra Datavarehuset, rapport FAM4101
3) Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan pr periodeslutt – dette skal bydelene hente fra Datavarehuset, rapport FAM7201

Kommentar til prognosen:

FUNKSJONSOMRÅDE 4
ØKONOMISK SOSIALHJELP

Resultat
  Tabell P-4-2 hittil Prognose
  Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md. i år for året
   i perioden 1)  2)
  Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden 508 480
  - herav klienter 18-24 år, flyktninger 15 10
  - herav klienter 18-24 år,  øvrige 55 50
  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 42 40
  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 396 380
  Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden 10 178 10000
1) Tallene her overføres automatisk fra tabell 4-2 og 4-3. Sjekk samsvar!
2) Gjennomsnitt pr. md. for hele året under ett.

Kommentarer til tabell P-4-2:

Utskrift:  17:43    26.05.2013 Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2011
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DELEGASJON AV BYDELSUTVALGETS MYNDIGHET SOMMER 2013 
 
På bakgrunn av ferieavvikling og fordi det ikke er satt opp ordinært møte i bydelsutvalget i juli 
foreslås utvalgets myndighet iht. reglementets § 3-2 delegert. Delegasjonen gjelder myndighet til å 
fatte vedtak i enkeltsaker eller type saker som ikke er av prinsipiell betydning, jfr. reglementets  
§ 2-3 om delegasjon. 
 
Det forstås av reglementet at BU kun har anledning til å delegere sin myndighet til arbeidsutvalg 
eller administrasjon, med de begrensninger som følger av §§ 2-3 og 3-3. 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
”BUs myndighet delegeres til administrasjonen sommeren 2013 iht. Reglementet for bydelene § 
2-3.” 
 
 
 
 
 
Wenche Ørstavik      Olaf Varslot 
bydelsdirektør       avdelingsdirektør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Ingen 
 
 
Utrykte vedlegg: Reglement for bydelene, vedtatt av bystyret 15.1.03, sak 363 



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

Bydel:Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug
Kommunal utfører 636 638 638 631 635
Hjtj. for døve og døvblinde (kommunal) 0 0 0 0 0
ASOR AS 22 22 22 24 23
Attendo Care AS 8 8 8 8 8
CityMaid AS 53 53 54 54 54
Kamfer AS 39 41 40 41 40
Omsorgsspesialisten AS 77 77 76 77 78
Oslo Helse og Omsorg AS 64 64 65 62 61
Prima Omsorg AS 0 0 0 0 0
Seniorstøtten AS 6 7 8 8 8
Ny leverandør fra 1.4.13 0 0
Total Helseservice AS 27 27 29 30 30
Unicare Omsorg AS 30 29 29 29 30
Sum komm.utfører 636 638 638 631 635 0 0 0
Sum private utførere 326 328 331 333 332 0 0 0
Sum alle utførere 962 966 969 964 967 0 0 0

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måne d:
Kommunal 7095:18 6360:26 7041:37 6511:33 6845:72
Privat 2554:06 2388:43 2691:49 2606:58 2704:31
Sum vedtakstid 9649:24 8749:09 9733:26 9118:31 2704:31 00:00 00:00 00:00

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



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

Bydel: Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug
Kommunal utfører 671 690 662 647 656
ASOR AS 5 5 5 6 6
Kamfer AS (fra 1.4.2013) 2 3
Oslo Helse og Omsorg AS 9 9 7 6 7
Prima Omsorg AS 0 0 0 0 0
Total Helseservice AS 7 10 9 11 12
Unicare Omsorg AS 7 8 7 7 6
Sum komm.utfører 671 690 662 647 656 0 0 0
Sum private utførere 28 32 28 32 34 0 0 0
Sum alle utførere 699 722 690 679 690 0 0 0

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måne d:
Kommunal 11690:16 10385:28 11759:1 10814:26 11352:00
Privat 1005:40 912:04 953:19 1038:57 1140:45
Sum vedtakstid 1005:40 912:04 953:19 1038:57 1140:45 00:00 00:00 00:00

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Private utførere 35:55 28:30 34:02 32:28 33:33 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Timer og minutter



2013 - Hjemmesykepleie natt - oversikt over brukern es 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 44
ASOR AS 3 3 3 3 3
Sum komm.utfører 34 36 39 40 44 0 0 0
Sum private utførere 3 3 3 3 3 0 0 0
Sum alle utførere 37 39 42 43 47 0 0 0

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måne d:
Kommunal 605:09 558:57 642:06 651:47 685:42
Privat 55:21 50:00 56:27 57:28 59:22
Sum vedtakstid 660:30 608:57 698:33 709:15 745:04 00:00 00:00 00:00

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 17:47 15:31 16:27 16:17 15:35 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Private utførere 18:27 16:40 18:49 19:09 19:47 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Timer og minutter
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Maren Rækstad

Til: Wenche Ørstavik

Emne: RE: Ny sak til BU-møte: Kritikk av BU-leder Bjarne Ødegaard

 

Den 22:25 30. mai 2013 skrev Bjarne Ødegaard <bjarneo@getmail.no> følgende: 

"Egil, 

  

jeg noterer at du melder denne saken. Det har du anledning til. Denne saken har vært krevende for alle. Jeg 
vil gjøre oppmerksom på at jeg på AU-møtet på tirsdag kommer til å få inntatt følgende protokolltilførsel: 

  

"Protokolltilførsel fra BU-leder Bjarne Ødegaard 

  

I forbindelse med at Frogner Høyre har arrangert et folkemøte i samarbeid med Rusken om "Ren by" har det blitt reist 

spørsmål både om rolleforståelsen mellom politiske partier og kommunale etater samt om min rolle og forholdet mellom 

Bydelsadministrasjonen og politikere. Forholdet mellom politiske partilag og kommunale etater er et kommunalt spørsmål 

som har vært adressert i Bystyret. Siden det faller utenfor Bydelsutvalgets domene å føre tilsyn med kommunale etater går 

jeg ikke inn på forholdet til Rusken, men overlater det til dskusjoner på Rådhuset.  

  

Jeg ønsker imidlertid å knytte noen kommentarer til min rolle og forholdet til bydelsadministrasjonen. 

  

Det er et klart prinsipp at Bydelsadministrasjonen skal være uavhengig og ikke fungere som sekretariat for politiske 

partier. Den konkrete grensedragning har her vært praktisert ulikt fra Bydel til bydel. Jeg har den 23.4 forespurt 

bydelsdirektøren om hvordan man på Frogner stilte seg til at bydelens logo kunne brukes på et slikt folkemøte som det 

Frogner Høyre skulle avholde gitt en situasjon . Det var min intensjon å få en avklaring på hvordan man stilte seg til dette i 

Frogner. Det var ikke min intensjon å forsøke å instruere bydelsadministrasjonen til å sette sin logo på arrangementet. Jeg 

ser i etterkant at jeg burde ordlagt meg annerledes i denne henvendelsen.  

  

Jeg har 19. Mars i år videresendt en partiintern henvendelse fra et styremedlem i Frogner Høyre direkte til 

bydelsdirektøren da den inneholdt et spørsmål om hvorfor en orienteringssak ikke var satt på sakskartet den dagen. 

Henvendelsen inneholder noe partifarvet språkbruk. Henvendelsen var videresendt uten kommentarer. Jeg ser i etterkant 

at dette kan tolkes om at jeg som BU-leder stilte meg bak epostens totale innhold. Det var ikke min hensikt. Her har det 

gått litt fort i svingene og "forwardknappen" har vært litt for nær.  

  

Jeg noterer at det også er reist spørsmål angående en reise. Det er redegjort for ved tidligere anledning. 
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I sum kan disse forholdene sammen bidra til å gjøre at annen ordinær utøvelse av BU-leder vervet ses i et annet lys enn det 

ellers ville gjort. Dette kan gi grobunn for spørsmål om rolleforeståelse. Jeg har tatt læring av den diskusjon som har vært 

og vil i fremtiden ha et ennå sterkere fokus på ryddighet i rolleutøvelsen som bydelsutvalgets leder.  

  

Bjarne Ødegaard (H) 

Leder av Frogner bydelsutvalg 

  

MvH 

Bjarne  
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Maren Rækstad

Fra: Wenche Ørstavik

Sendt: 30. mai 2013 14:27

Til: Olaf Varslot; Anne-M. Moe-Christensen; Heidi Damengen

Kopi: Maren Rækstad; Brynhild Vestad

Emne: Fwd: Ny sak til BU-møte: Kritikk av BU-leder Bjarne Ødegaard

Til orientering 
 
 
Videresendt melding: 

Fra:  Egil Heinert <e_heinert@hotmail.com> 
Dato: 30. mai 2013 13:58:08 CEST 
Til:  Wenche Ørstavik <wenche.orstavik@bfr.oslo.kommune.no>, Bjarne Ødegaard 
<bjarnebo@c2i.net>, "chris@ctolsen.no" <chris@ctolsen.no>, "claudef9@gmail.com" 
<claudef9@gmail.com>, Britt Eia <beia@baerum.kommune.no>, "ipdas@online.no" 
<ipdas@online.no>, "erna@agrerna.no" <erna@agrerna.no>, "bjarneo@getmail.no" 
<bjarneo@getmail.no> 
Emne: Ny sak til BU-møte: Kritikk av BU-leder Bjarne Ødegaard 

Hei 
 
Jeg kan allerede nå melde denne saken til neste møte i bydelsutvalget.  
 
Slik jeg har forstått det er det lik praksis for BU-leder som for ordfører, at det ikke er mulig 
med fellende mistillitsforslag. Dette ligger til grunn for forslag som måtte komme av forslag. 
 
Jeg vil også gjenta at jeg har bedt om en redegjørelse fra BU-leder om denne saken. Til nå 
har intet skriftlig kommet. Jeg kan heller ikke erindre en muntlig orientering. Det gjør at min 
saksfremstilling kun kommer til å være basert på den skriftlige dokumentasjonen som er 
fremlagt i saken fra Høyre og administrasjonen. 
 
Jeg viser til disse orienteringene fra Høyre og administrasjonen, og ber dere igjen tenke på 
det punktet jeg er mest kritisk til i prosessen. At lederen av de folkevalgte i bydel Frogner 
syns det er greit å bruke bydelslogoen i promotering av et kick-off arrangement i regi av sitt 
eget parti. 
 
Jeg vil også presisere at ingen i Frogner Høyre har tatt avstand fra noe annet enn mailen som 
er sendt til administrasjonen vedrørende innbydelsen til kick-off. Til nå er det kun ordføreren 
og byrådslederen som har kommentert linken mellom Rusken og Frogner Høyre. Ingen har 
til nå kommentert spørsmålet om samarbeid mellom bydelen og Høyre. 
 
Jeg beklager virkelig at saken har fått det omfanget den har fått. Det er slik jeg nå ser det 
ingen annen mulighet enn å ta en full gjennomgang av BU-leders rolle i bydelsutvalget. 
 
I forbindelse med saken om BU-leders studietur til Weesp utarbeidet jeg et notat om denne 
saken. Jeg kommer til å vurdere om også dette blir en del av saksdokumentene til BU. 
 
Jeg vil igjen beklage at vi har kommet dit vi har kommet. 
 
Dette kunne, og burde, vært løst på en annen måte. 
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mvh Egil Heinert 
 
Gruppeleder Arbeiderpartiet 
Bydelsutvalget Frogner 

 



Bydelsdirektører
Bydelene 1-15

Deres ref: Vår ref (saksnr):

OSLO KOMMUNE STYRKER KORTTIDSTILBUDET I SYKEHJEMMENE

Oslo kommune skal styrke fagkompetansen ved om lag 500 korttidsplasser. Dagens tilbud i de
spesialiserte korttidsenhetene vil bli omstilt for å møte brukernes og bydelens behov. Oslo
kommune ønsker å videreføre den gode kompetansen som er i de spesialiserte korttidsenhetene
til korttidsavdelingene.

De spesialiserte korttidsenhetene var en forløper til samhandlingsreformen. Det er nå behov for
å omstille tilbudet etter erfaringene fra reformen. Oslo kommune ønsker å videreføre den gode
kompetansen som er i spesialiserte korttidsenheter, og styrke fagkompetansen ved korttids-
avdelingene. Antall plasser vil bli opprettholdt og styrket. Abildsø sykehjem vil bli etablert som
modell i arbeidet med å videreutvikle tilbudet ved korttidsavdelingene i Sykehjemsetaten.

Saken er behandlet i medbestemmelsesutvalget (MBU) og arbeidsmiljøutvalget (AMU) i
Sykehjemsetaten. MBU har vedtatt følgende mål:

Langsiktig:
Innen 2016 skal det bare være fagutdannet personell på Sykehjemsetatens korttidsavdelinger.
Alt høyskoleutdannetluniversitetsutdannet personell skal ha norskkompetanse tilsvarende
Bergens-testen. Alle hjelpepleiere/helsefagarbeidere skal ha krav om norskkunnskaper til-
svarende videregående skole.

Kortsiktig:
Det skal være minst en sykepleier, uten bakvaktsansvar for andre avdelinger, på alle vakter på
kortidsavdelingene innen utgangen av 2013.

Omstillingen skjer i nært samarbeid med bydelene, sykehusene og det enkelte sykehjem.

Med vennlig hilsen

er Jtflannessen
etatsdirektør

çtl

Oslo kommune
Sykehjemsetaten

Saksbeh:

Charinue Griiner, T 23433053

Dato 02.05.2013

Arkivkade:

Anne erger Sørli
områ edirektør

Sykehjemsetaten Postadresse, Besøksadresse: Telefon: 02 180 Organisasjonsnr,
Administmsjonen Postboks 435, Sentrum Nedre SlottsgL 3 Telefaks: 23 43 30 09 990 612 498
www.sye oslo kommunerm 0103 Oslo E-post: postmottalCalsye.oslo.kommune.no



 

 

  
 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 
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         HUSK-sak    101/13 
 
 
Møtedato: 18.06.13 
 
 
 
 
 
 
DRÅPEN KJØKKEN OG BAR, OBSERVATORIEGATA 25 – NYE UT ESERVERINGER  
 
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 Bakgården Drift 
Kim Karlsen om serverings- og skjenkebevilling for nye uteserveringer langs fasade og i bakgård 
ved Dråpen Kjøkken og Bar, Observatoriegata 25. 
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ifb med nye uteserveringer ved Dråpen Kjøkken og Bar, Observatoriegata 25.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Bakgården Drift Kim Karlsen gis serverings- og 
skjenkebevilling ved nye uteserveringer ved Dråpen Kjøkken og Bar, Observatoriegata 25.  
Eiendommen, Observatoriegata 25 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Dråpen Køkken og Bar, Observatoriegata 25  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottakghfr.oslo.kommune.no

Dato: 07.06.2013

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
SEUB-2013-01121 Reed, Terese 02766

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra Bakgården Drift Kim Karlsen om serverings-
og skjenkebevilling —ny uteservering ved Dråpen Kjøkken og Bar, Observatoriegata 25.

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



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

Saksnr: 02766

L BEVILL1NGSSTEDET
Stedets navn

Dråpen Kjøkken og Bar

Telefon

Gateadresse

Observatoriegata 25

Postnr.

0254

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

Bakgården Drift Kim Karlsen

Organisasjonsnr/Personnr søker Selskapsform

Postadresse Postnr. Poststed Telefon

Søker uteservering både langs stedets fasade (1 kvm i Ruseløkkveien) og i bakgård

Vedlegg: Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for

Godkjent og ekspedert elektronisk

Søknad om Beskrivelse
SØKNADSDETALJER

Serverings- skjenkebevilling - Uteservering

Åpningstid inne Skjenketid inne Åpningstid ute

23:00/20:00

Skjenketid ute

22:30/19:30
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 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         205/13 
 
         HUSK-sak    102/13 
 
 
Møtedato: 18.06.13 
 
 
 
 
 
 
COLOSSEUM KINO, FRIDTJOF NANSENS VEI 6-8 – EIERSKIF TE  
 
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 Oslo Kinodrift 
AS om serverings- og skjenkebevilling inne og ute etter eierskifte ved Colosseum Kino, Fridtjof 
Nansens vei 6-8.  
 
 
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 Colosseum Kino, Fridtjof Nansens vei 6-8.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Oslo Kinodrift AS gis serverings- og skjenkebevilling 
inne og ute ved Colosseum Kino, Fridtjof Nansens vei 6-8.  
Eiendommen, Fridtjof Nansens vei 6-8 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Colosseum Kino, Fridtjof Nansens vei 6-8  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydelsutvalg Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Dato: 07.06.2013

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:

ASAB-2013-01065 Knoph, Erik 01350

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra OSLO K1NODRIFTAS om serverings- og
skjenkebevilling etter eierskifte ved Colosseum Kino, Fridtjof Nansens vei 6-8.

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 etatn om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med hilsen

Erik Knoph
saksbehandler

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



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

Saksnr: 01350

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Colosseum Kino

Telefon

Gateadresse

Fridtjof Nansen vei 6- 8

Postnr.

0364

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

OSLO KINODRIFT AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

987011742

Selskapsform

Postadresse

cio Oslo Kino AS, Postboks 1584 Vika

Postnr.

0118

Poststed

OSLO

Telefon

99 43 20 00

Søknad om

Serverings- skjenkebevilling Eierskift

Beskrivelse

Inne og ute

SØKNADSDETALJER

Åpningstid inne

0100

Skjenketid inne

0030

Åpningstid ute

2300

Skjenketid ute

2230

Godkjent og ekspedert elektronisk
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         HUSK-sak    103/13 
 
 
Møtedato: 18.06.13 
 
 
 
 
 
 
THE THIEF, LANDGANGEN 1 – UTVIDET ÅPNINGSTID INNE  
 
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 The Thief Hotel 
AS om utvidet åpnings- og skjenketid for følgende områder: lobby i 1. etasje, restaurant, 
hotellbar i 2. etasje og konferanserom i 3. etasje, ved The Thief, Landgangen 1.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
 
 
Kommentar  
The Thief har adresse Landgangen 1, dette er den ytre del av Tjuvholmen som er et boligområde.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler ikke at The Thief Hotel AS gis utvidet åpnings- og 
skjenketid ved The Thief, Landgangen 1.  
Eiendommen, Landgangen 1 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – The Thief, Landgangen 1  



Oslo kommune
Næringsetaten

Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Dato: 07.06.2013

Deres ref: Vår ref. (saksnr.):Saksbeh:Arkivkode:
ASTID-2013-01016Walayat, Ifzal04991

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra The Thief Hotel AS om utvidet åpnings- og
skjenketid ved The Thief, Landgangen 1.

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

Ifzal Walayat
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 UTVIDET ÅPNINGS- OG SKJENKETID INNE VED
FORESPØRSEL OM BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 04991

L BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

The Thief

Telefon

Gateadresse

Landgangen1

Postnr.

0252

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

The Thief Hotel AS

Organisasjonsnr/Persormrsøker

895716782

Selskapsform

AS

Postadresse

Landgangen1

Postnr.

0252

Poststed

Oslo

Telefon

Kommentar:
Søker for følgende område —lobby i 1. etasje, restaurant, hotellbar i 2. etasje og konferanserom i 3. etasje

Søknad om

Serv- skjenk UTV. åpnings- og skjenketid

Beskrivelse

Utvidet åpnings- og
skjenketid

SØKNADSDETALJER

Åpningstid inne

02.30

Skjenketid inne

02.00

Åpningstid ute

23.00

Skjenketid ute

22.30



 

 

  
 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         207/13 
 
         HUSK-sak    104/13 
 
 
Møtedato: 18.06.13 
 
 
 
 
 
 
GIMLE KINO, BYGDØY ALLÉ 39 – EIERSKIFTE  
 
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 Oslo Kinodrift 
AS om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Gimle Kino, Bygdøy allé 39.  
 
 
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 Gimle Kino, Bygdøy allé 39.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Oslo Kinodrift AS gis serverings- og skjenkebevilling 
ved Gimle Kino, Bygdøy allé 39.  
Eiendommen, Bygdøy allé 39 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Gimle Kino, Bygdøy allé 39  



Oslo kommune
Næringsetaten

Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Dato: 10.06.2013

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
ASAB-2013-01063 Knoph, Erik 02893

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra OSLO KINODRIFT AS om serverings- og
skjenkebevilling etter eierskifte ved Gimle Kino, Bygdøy Allé 39.

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

Erik Knoph
saksbehandler

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



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

Saksnr: 02893

REVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Gimle Kino

Telefon

Gateadresse

Bygdøy AIla 39

Postnr.

0265

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

OSLO KINODRIFT AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

987011742

Selskapsform

Postadresse

c/o Oslo Kino AS, Postboks 1584 Vika

Postnr.

0118

Poststed

OSLO

Telefon

99 43 20 00

Søknad om Beskrivelse
SØKNADSDETALJER

Serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte Kun inne

Åpningstid inne

0100

Skjenketid inne

0030

Åpningstid ute Skjenketid ute

Godkjent og ekspedert elektronisk



 

  
 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         208/13 
 
         HUSK-sak    105/13 
 
 
Møtedato: 18.06.13 
 
 
 
 
 
 
HOTEL GABELSHUS, GABELS GATE 16 – UTVIDET ÅPNINGSTI D INNE OG 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 Hotel 
Gabelshus AS om utvidet åpnings- og skjenketid ved Hotel Gabelshus, Gables gate 16. 
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
 
 
Kommentar  
Hotel Gabelshus, Gabels gate 16 ligger i et boligområde. 
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler ikke at Hotel Gabelshus AS gis utvidet åpnings- og 
skjenketid ved Hotel Gabelshus, Gabels gate 16.  
Eiendommen, Gabels gate 16 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Hotel Gabelshus, Gabels gate 16  



Oslo kommune
Næringsetaten

Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Dato: 10.06.2013

Deres ref: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
ASTID-2013-01214 Walayat, Ifzal 01225

SØKNADOMBEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra Hotel Gabelhus AS om utvidet åpnings- og
skjenketid ved Hotel Gabelshus , Gabelsgate 16.

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 ukerinnen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslåttber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventueltbydelsutvalgetsbegrunnelsehvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med hilsen

Ifzal Walayat
saksbehandler

fl
Næringsetaten Adresse: Telefon:02 180 Org.nr:979594887

Tollbugata27,3. etg. Telefaks:2346 0050
inngangØvreslottsgt. Intemett:www.nae.oslo.kommune.no
Postboks745Sentrum E-post:postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM UTVIDET ÅPNINGS- OG SKJENKETID VED FORESPØRSEL
OM BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 01225

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Hotel Gabelshus

Telefon

Gateadresse

Gabelsgate 16

Postnr.

0272

Bydel

Frogner

SØXER
Firma/organisasjonlnavn

Hotel Gabelhus AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

986169822

Selskapsform

Postadresse

Gabels gate 16

Postnr.

0272

Poststed

OSLO

Telefon

Kommentar:
Søker om utvidet åpnings- og skjenketid kun for lukkede selskaper som bryllup og jubileum, ikke generell
utvidelse av skjenking i spisesal og bar

Søknad om

Serv - skjenk UTV. åpnings - og skjenketid

Beskrivelse

Utvidet tid INNE og UTE

SØKNADSDETALJER

Åpningstid inne

0300

Skjenketid inne

0230

Åpningstid ute

2330

Skjenketid ute

2300
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