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BU 226/13 
         Mibu-sak 124/13 
 
 
Møtedato: 20.08.2013 Miljø- og byutviklingskomiteen 

27.08.2013 Bydelsutvalget  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERLING SKJALGSSONS GATE 2, MARIAHUSET 

VEDRØRENDE SØKNAD OM OPPFØRING AV NYBYGG 
 
 
Sak fra V: 
 
Erling Skjalgssons gate 2 – søknad om oppføring av nybygg 

Erling Skjalgssons gate 2 eies av stiftelsen Mariahuset. Stiftelsen ble etablert i 1975 og er et 

ekumenisk bofellesskap hvor personer med ulike utviklingshemminger og hjelperne deres bor 

sammen som en storfamilie. Dette er et alternativt tilbud til å bo alene i egen bolig eller på 

institusjon.  

Hovedbygningen er en frittliggende murvilla oppført i 1918,gjenoppbygd etter brann i 1920 av 

arkitekt Arnstein Arneberg. Villaen er oppført på Byantikvarens Gule liste og området er regulert 

til Spesialområdet bevaring. 

Mariahuset har med årene til knyttet til seg flere medarbeidere og trenger som følge av dette å 

utnytte området rundt hovedhuset bedre. De har derfor søkt om og fått rivetillatelse for en 

eksisterende hytte på eiendommen. På det ledige arealet er det søkt om rammetillatelse for 

oppføring en mindre bygning med plass til arbeids/aktivitetsrom beregnet for2-3 beboere med 

assistenter, samt en liten kontordel og ett overnattingsrom. Rammesøknaden ble godkjent av Plan 

og bygningsetaten (PBE) 9 mai 2012 med den begrunnelse at bygningen var godt tilpasset. Siden 

bygningen ble vurdert som utformet i henhold til reguleringsbestemmelsene var det ikke 

nødvendig å søke om dispensasjon.  

Ett år senere, 9 februar 2013, konkluderer PBE med det stikk motsatte og trekker rammetillatelsen 

tilbake. Begrunnelse «intern saksbehandlingsfeil». Søknaden avslåes nå i medhold av (pbl) § 29-2 

tiltaket tar ikke i tilstrekkelig grad hensyn til bygningens arkitektoniske uttrykk og (pbl § 31-1) 

manglende ivaretakelse av bygningens arkitektoniske, historiske og kulturelle verdi. Tiltaket 
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berører imidlertid ikke hovedbygningen; og som det fremgår av sakens dokumenter dreier 

uenigheten seg nå om det foreslåtte nybygget fremstår som underordnet Arnebergvillaen eller 

ikke. Nybygget er lagt til den delen av eiendommen som delvis er dekket med gammel asfalt og 

delvis er overgrodd med ugress. Eksisterende hage er uberørt av tiltaket. Nybygget tar opp 

terrengforskjellen mellom tomtene slik at bygningsvolumet går i ett mellom terrenget og naturen. 

Utformingen er tydelig underordnet og tilkjennegir et annet innhold enn villaen. Det finnes andre 

tilsvarende sekundære bygninger innenfor dette bevaringsverdige området uten at det forstyrrer 

områdets arkitektoniske kvalitet. Nybygget blir f.eks knapt synlig fra naboen i Drammensveien 97 

B som har levert inn protest.  Reguleringsbestemmelsene åpner for nybygg under visse 

forutsetninger. Ansvarlig søker har derfor ikke søkt om dispensasjon i forhold til 

reguleringsbestemmelsene idet nybygget vurderes som et beskjedent tiltak.  

 Saken har nå status som forvaltningssak-klage på avslag til rammetillatelse og Fylkesmannen skal 

prøve alle sider av saken i henhold til forvaltningslovens § 34 annet ledd. Bydelsutvalget kan 

derfor uttale seg. 

 

 

Forslag til vedtak fra V: 

Bydelsutvalget sender en uttalelse til Fylkesmannen i sakens anledning hvor det anbefales at 

klagen fra ansvarlig søker blir tatt til følge. 
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BU-sak         227/13 
 
         HUSK-sak    108/13 
 
 
Møtedato: 27.08.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATEDRALEN PUB & SPISERI, PARKVEIEN 13 – UTVIDET ÅP NINGSTID 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 Nitten 77 AS 
om utvidet åpnings- og skjenketid inne ved Katedralen Pub & Spiseri, Parkveien 13.  
 
Det søkes om å holde åpent 1 time lengre inne grunnet fotball-VM i Brasil 2014. Gjelder kun i 
tidsperioden 12. juni – 13. juli. På grunn av tidsforskjell vil noen av fotballkampene gå så sent 
som midnatt.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Nitten 77 AS gis avslag på søknad om utvidet åpnings- 
og skjenketid inn ved Katedralen Pub & Spiseri, Parkveien 13.  
Eiendommen, Parkveien 13 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Katedralen Pub & Spiseri, Parkveien 13  



Oslo kommune
Næringsetaten

Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Dato: 07.08.2013

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
SUTID-2013-01711 Walayat, Ifzal 01234

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra Nitten 77 AS om utvidet åpnings- og
skjenketid ved Katedralen Pub & Spiseri, Parkveien 13.

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 SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 01234

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Katedralen Pub & Spiseri

Telefon

Gateadresse

Parkveien 13

Postnr.

0350

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

Nitten 77 AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

998450691

Selskapsform

AS

Postadresse

Parkveien 13

Postnr.

0350

Poststed

Oslo

Telefon

Kommentar:
Søker om å holde åpnet 1 time lengre inne grunnet fotball- VM i Brasil 2014. Gjelder kun i tidsperioden 12.
juni —13.juli. Pågrunn av tidsforskjell vil noen av fotballkampene gå så sent som midtnatt.

Søknad om Beskrivelse
SØKNADSDETALJER

Serveringsbevilling Utvidet åpnings- og skjenketid Utvidet åpnings- og
skjenketid INNE

Åpningstid inne

0200

Skjenketid inne

0130

Åpningstid ute Skjenketid ute
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BU-sak  228/13 
 
         HUSK-sak  109/13 
 
 
  
Møtedato: 27.08.13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORSØK MED DELEGASJON AV MYNDIGHET TIL Å BESTEMME Å PNINGSTID I 
BYDELENE – FORLENGELSE AV FORSØKET  
 
Vedlagt følger bystyrets vedtak den 12.06.13 sak 234 og byrådssak 105/13 av 28.05.13, hvor det 
fremgår at forsøket med delegert myndighet til bydelene til selv å fastsette åpningstider for egen 
bydel forlenges, og vil være sammenfallende med bevillingsperioden for skjenkebevilling, dvs  
til 30.06.13.  
 
Frogner bydelsutvalg vedtok i møtet 25.09.12 sak 183/12 Forskrift om åpningstider for serverings- 
og skjenkesteder i Bydel Frogner. Denne gjaldt i henhold til § 11 Ikrafttredelse fra 
vedtakstidspunktet og frem til 30. juni 2013.  
 
 
 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
1.  
Frogner bydelsutvalg tar til etterretning bystyrets vedtak i møtet 12.06.13 sak 234: 
Forsøksordningen, vedtatt i bystyrets vedtak i sak 52/12, med at alle bydelsutvalgene delegeres 
fullmakt til å avgjøre hvordan åpningstidene skal være på ulike områder i egen bydel, forlenges til 
å vare frem til 30.06.2016. Sentrumsområdene (”skjenkeblekkspruten”) omfattes ikke av forsøket.  
 
2.  
Frogner bydelsutvalg forlenger deltakelse i forsøk med delegasjon av myndighet til å bestemme 
åpningstid i bydelene.  
Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Frogner vedtas videreført med 
endring av § 11 Ikrafttredelse, denne endres til: Denne forskriften trer i kraft på vedtakstidspunket 
og gjelder frem til 30.06.16.  
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Vedlegg: 
1. Bystyresak 234/13 av 12.06.13 
2. Byrådssak 105/2013 av 28.05.13  
3. FOR 2012-09-25 nr 1028: Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel 
Frogner, Oslo kommune, Oslo  
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 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Bydelsadministrasjonen 
 

BU-sak  229/13 
 
 
 
Møtedato: 27.8.2013 
 
 
 
ØKONOMIRAPPORTERING MED PRODUKSJONSTALL  31.07.2013 
 
 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 75 027 70 974 4 053 125 263 120 663 4 600   4 600 

FO2A 200 528 206 785 -6 257 318 378 315 578 2 800   2 800 

FO2B 47 244 51 152 -3 908 82 832 85 992 -3 160   -3 160 

FO3 308 687 310 333 -1 646 557 989 560 229 -2 240   -2 240 

FO4 42 622 43 687 -1 065 73 333 75 333 -2 000   -2 000 

Bydelen totalt 674 108 682 931 -8 823 1 157 795 1 157 795 0 0 0 

 
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 36 318 44 851 8 533 82 991 84 031 12 250 
101 NAV kommune 35 673 36 190 516 51 460 58 480 -1 900 
102 Økonomisk sosialhjelp-kvalifisering 43 541 42 3 72 -1 169 72 804 72 859 -2 000 
103 Frivilligsentraler 359 430 71 1 250 1 269 0 
104 Psykiatri 5 811 7 369 1 558 12 487 12 802 1 200 
105 Legetjeneste 915 1 071 157 1 323 1 342 0 
200 Kommunale barnehager 67 784 70 176 2 392 120 23 4 124 032 1 000 
201 Kommunale barnehager, lokaler 15 163 14 614 -548 20 428 21 039 0 
202 Private barnehager 113 609 104 942 -8 666 152 016 152 016 -2 000 
203 Barneparker 342 83 -259 22 22 0 
204 Ungdomstjenesten 5 083 5 281 198 7 976 9 331 -260 
205 Helsestasjon 9 590 9 848 258 16 524 17 128 0 
206 Pedagogiske tjenester 7 099 7 665 566 12 122 13 036 500 
207 Barnevern 35 162 30 858 -4 304 52 618 53 483 -3 300 
300 Bestillerkontor 13 948 12 905 -1 043 22 094 22 406 -1 100 
301 Bestillerkontor - praktisk bistand 33 485 34 45 7 973 60 126 60 126 4 150 
302 Bestillerkontor - hjemmesykepleie 50 263 39 336  -10 926 67 784 67 784 -17 340 
303 Bestillerkontor - støttetjenester 22 304 23 611  1 306 46 366 46 496 1 900 
304 Bestillerkontor - institusjon 134 762 135 900 1  138 267 174 265 948 3 200 
305 Seniorsentre 2 866 2 866 0 4 510 4 745 0 
310 Praktisk bistand- utøvende 2 990 1 351 -1 638 3 917 3 974 -2 300 
311 Hjemmesykepleien- utøvende -562 59 621 3 083 3 162 1 500 
312 Samlokaliserte boliger 46 428 47 872 1 444 61 84 9 62 285 4 500 

  682 931 674 108 -8 823 1 141 158 1 157 795 0 

 
 
Vurderinger som er lagt til grunn i prognosen - resultatenheter.  
 
100 – Fellestjenester: 
Innføring av nytt HR system har krevd ekstra ressurser, men merforbruket er redusert fra 1,52 mill til 
0,9 mill. Innsparing ellers i administrasjonen gjør at de totale lønnsutgifter meldes med et merforbruk 
på -0,25 mill. Tilskudd til private fysioterapeuter ser ut til å gi 0,6 mill i mindreforbruk. Utgifter til 
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AFP 62-64 år samt midlertidig uførepensjon meldes med 1,3 mill i mindreforbruk.  Det ble avsatt 
12,165 til lønnsoppgjør i budsjettet. Oppgjøret ble lavere enn forventet og 3,457 ble ”tilbakebetalt” 
bykassa og den resterende differansen 4,8 mill meldes som et mindreforbruk, fordelt på de ulike 
kostrafunksjoner.   Mindreforbruket fra 2013 utgjør 5,8 mill. Totalt mindreforbruk på 12,25 mill. 
 
101 – NAV kommune 
Det har vært et merforbruk på lønn som utgjør – 0,6 mill. I tillegg har det vært en økning i bruk av 
rusplasser som gir et merforbruk på -1,9 mill. Merinntekt husleie i Norabakken bolig gir et +0,6 mill. 
Totalt merforbruk på -1,9 mill.   
 
102 – Økonomisk sosialhjelp - kvalifiseringsprogram: 
Utbetaling av sosialhjelp har de to siste månedene vært mye høyere enn forventet og prognosen er økt 
til -7,0 mill. Prognosen for KVP er forbedret med 2,0 mill til +5,0 mill. Totalt merforbruk på -2,0 
mill . 
 
104 – Psykiatri 
Resultatet for kjøp av tjenester i psykiatriboliger viser et mindreforbruk på 1,2 mill.   
 
200 – Kommunale barnehager 
Det meldes en samlet innsparing på kommunale barnehager på 1,0 mill. 
 
202 – Private barnehager 
Totalt ser det ut til at driftstilskudd til private barnehager vil gå i balanse forutsatt at bydelen får 
kompensert fullt ut de nye plassene for 2012 og 2013.  Merforbruket som meldes skriver seg til en 
klagesak fra 2010 og 2011 som først nå er blitt avklart og utbetalt med til sammen 3,0 mill. Totalt 
meldes et merforbruk på -2,0 mill 
 
204 – Ungdomstjenesten 
Merforbruket som meldes gjelder husleie som ved en inkurie ikke har blitt budsjettert.  Det meldes et 
merforbruk på -0,26 mill. 
 
206 – Pedagogiske tjenester 
Utgifter til pedagogiske tjenester i barnehage meldes med et mindreforbruk på 0,5 mill . 
 
207 – Barnevern 
Planlagt nedtrapping til 2011 nivå fra 2. halvår 2013 har ikke vært mulig, men ut fra dagens aktivitet 
og planlagt avvikling av saker, vil vi nå målet innen utgangen av året. Det meldes et merforbruk på  
-3,3 mill.  
 
300 – Bestillerkontor 
Merforbruk på lønn meldes med -1,1 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 har en liten forbedring og meldes med 0,5 mill i 
mindreforbruk. Egenbetalingen er høyere enn antatt og meldes med 0,65 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 4,15 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 9658 timer, en stor 
økning fra 2012, men en liten nedgang fra tidligere meldt. 3-4 brukere som tidligere har bodd hjemme 



 3 

og utløst et stort antall timer hjemmesykepleie har nå valgt å flytte på sykehjem.  Dette gjør at 
prognosen er noe forbedret siden forrige rapportering. Den meldes med et merforbruk på 17,34 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 er 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 endte opp med 500 på slutten 
av året. Nedtrappingen har gått mye raskere en budsjettert og har de 3 siste månedene hatt et 
gjennomsnitt på 493 plasser. Institusjonsplasser meldes med et mindreforbruk på 6,7 mill. I tillegg 
meldes det 1,5 mill i merinntekter betaling for opphold i institusjon. Antall utskrivningsklare derimot 
har hatt et betydelig antall flere enn budsjettert og meldes med -5,0 mill i merforbruk.  Totalt gir dette 
et mindreforbruk på 3,2 mill.   
 
310 – Praktisk bistand – utøvende: 
(Se eget oppsett for praktisk bistand og hjemmesykepleie) 
Utøvende tjeneste har driftet dyrere de siste månedene og meldes med -2,3 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 0,9 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 7 39 550 609   

Resultat kommunal 766 8702 7 46 660 124   

Resultat privat 723 956 7 4 838 316   
Gj.snitt resultat 
priv/komm 762 9658  51 498 440   

Resultat pr april 13 -2405   
-11 947 

831 -17 340 000 

Utførerenheten:   Antall     

  
Pris pr 
time Utførte timer mnd Resultat   

Resultat, innsatsstyrt 766 8702 7 46 660 124   

Resultat 729 8702 7 44 406 306   

Resultat pr april 37 0  2 253 818 2 253 818 

        

Prognose innsatsstyrt 766 8500 5 32 555 000   

Prognose rest av året 784 8500 5 33 320 000   

Prognose rest av året -18  0  -765 000 -765 000 

Sum prognose utfører.     1 500 000 

Gj.snitt timepris 2013 752      

        Totalt -15 840 000 
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Resultat ordinær Praktisk bistand       

Søknadskontoret bestiller: Utførte/ Antall      

  
Pris pr 
time vedtakstimer mnd Resultat Prognose 

Budsjett 543  6759 7 25 690 959   

Resultat kommunalt 541 4949 7 18 741 863   

Resultat private 511 1863 7 6 663 951   
Gj.sn resultat 
privat/komm 533 6812  25 405 814   

Resultat pr april 10 -53   285 145 500 000 

Utførerenheten:   Antall     

  
Pris pr 
time Utførte timer mnd Resultat   

Resultat, innsatsstyrt 541 4949 7 18 741 863   

Resultat 565 4949 7 19 573 295   

Resultat pr april -24 0  -831 432 -831 432 

        

Prognose innsatsstyrt 541 5000 5 13 525 000   

Prognose rest av året 600 5000 5 15 000 000   

Prognose rest av året -59 0  -1 475 000 -1 475 000 

Sum prognose utfører.     -2 300 000 

Gj.snitt timepris 2013 580      

        Totalt -1 800 000 

 
 
 
 
Institusjonsplasser: 

TOTAL OVERSIKT Resultat Status Status 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 30.06.13 31.07.13 2013 

SOMATISK 1,00 346 343 337 331 331 325 321 325 328 

SKJERMET 1,24 81 80 81 82 83 84 84 84 82 

FORSTERKET 1,42 13 13 13 13 13 13 12 13 13 

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

KORTTIDSPLASSER 1,05 32 34 35 39 33 31 31 32 35 

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

VENTEPLASSER 1,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ALDERSHJEMSPLASSER 0,79 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

SUM "SYKEHJEMSPLASSER" 486 485 480 479 472 465 462 468 472 

                    

PSYKIATRIPLASSER 21 21 21 21 21 21 20 20 21 

ANDRE HELDØGN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

AVLASTNBOL OG BARNEBOLIG 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

SUM ANDRE PLASSER 28 28 28 28 28 28 27 27 28 

          

TOTAL ANTALL INSTITUSJONSPLASSER 514 513 508 507 500 493 489 495 500 

 
Vurdering: 
Det forventede mindreforbruket som ble meldt i mai er spist opp i løpet av sommeren. Som 
nevnt ved forrige rapportering var det knyttet mye usikkerhet til flere områder. I løpet av 
sommeren har noe av dette slått ut i negativ retning. 
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Sosialhjelpen er normalt høyere 1. halvår enn 2. halvår og med en særlig nedgang i juli.  I år 
har ikke dette slått til, og det er grunn til å tro at den forventede nedgangen uteblir eller ikke 
blir så synlig som tidligere.  Sett under ett blir sosialhjelp og kvalifiseringsordningen meldt 
med et forventet merforbruk på 2 mill. Dette gir en forverring på 3,5 mill. 
 
I Barnevernet har den planlagte avviklingen av tiltak tatt lengre tid en tidligere antatt.  Det 
gjør at det tar lengre tid å komme ned på det utgiftsnivå bydelen hadde før 2012.  Prognosen 
har tatt høyde for samme utgiftsnivå frem til november – desember. 
 
Driftstilskudd til private barnehager ser ut til å bli høyere enn tidligere meldt.  Det er også 
foretatt etterbetaling for 2010 og 2011 til en barnehage som utgjør ca 3 mill. Dette er 
resultatet av en klagesak som har dratt ut i tid å få avklart. Med en prognose på -2 mill er det 
en forutsetning at bydelen får kompensert alle nye plasser fullt ut.   
 
Av andre resultater i negativ retning er lønnsutgifter på bestillerkontor og NAV kommune, 
samt bruk av rusplasser. 
 
Det meldes en bedre prognose på lønnsutgifter i administrasjonen, barnehagene og 
boligkontoret.  I tillegg er det mindre utgifter på AFP 62-64 år og midlertidig uførepensjon, 
og lønnsoppgjøret ble også lavere enn forventet. FO3 har en forbedring på nesten 5 mill fra 
forrige rapportering. 
 
 
 
 
Vedlegg:  BFR Resultatrapport pr. funksjon 2013 
  Rapportering NAV kommune 
  Risikoanalyse  
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2013
Rapportering fra sosialtjenesten til EST - månedlig innen 12. i påfølgende måned.

MÅNED: juli

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 65 14 379 459 80 430 524 94 884 985 101
juli 37 61 24 338 449 111 375 510 135 921 1 057 136
aug 43 375 418 970

gj.snitt pr mnd (hittil i) 2.tertial 44 70 26 381 460 79 425 530 105
sept 46 382 428 1 023
okt 58 386 444 1 085
nov 68 415 483 1 150
des 65 411 476 1 219

gj.snitt pr mnd (hittil i) 3. tertial 59 399 458
gj.snitt pr måned hittil i år 49 70 21 396 447 51 445 517 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 6 38 44
juli 8 43 51
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 826 90 %
februar 686 90 %
mars 761 90 %
arpril 838 86 %
mai 784 83 %
juni 859 84 %
juli 894 88 %
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 2 9 11 5 5 1 0 7 4 11
juli 0 11 11 10 1 0 0 10 1 11
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 5 082 8 940 9 699
juli 3 869 5 812 10 317 11 397
aug 3 981 9 524

gj.snitt pr mnd (hittil i) 2.tertial 4 214 5 485 9 920 10 356

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 5 300 10 034 10 256

Sum brutto utbetalt hittil i år 53 581 37 097

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 22 839 22 839
Bydelens årsbudsjett 22 839 22 839 22 839 22 839 22 839 22 794 22 794
Omdisponert 0 0 0 0 0 45 45

Sum Netto driftsutgift F276 hittil i år 397 1 937 3 403 4 817 6 407 7 631 9 393
Avledet mekanisk årsprognose * 4 764 11 622 13 612 14 451 15 377 15 262 16 102

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 18 075 11 217 9 227 8 388 7 462 7 532 6 692
Bydelens egen årsprognose 22 839 22 839 16 264 19 839 19 839 19 794 17 794

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 0 0 6 575 3 000 3 000 3 000 5 000

* 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 50 539 50 539
Bydelens årsbudsjett 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539
Omdisponert 0 0 0 0 0 0 0

Sum Netto driftsutgift F281 hittil i år 3 619 8 492 12 979 19 040 24 042 29 198 34 294
Avledet mekanisk årsprognose * 43 428 50 952 51 916 57 120 57 701 58 396 58 790

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 7 111 -413 -1 377 -6 581 -7 162 -7 857 -8 251
Bydelens egen årsprognose 50 539 50 539 50 539 50 539 52 039 52 039 57 539

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 0 0 0 0 -1 500 -1 500 -7 000

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

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

8. Andre kommentarer fra bydelen:

slutt slutt



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Bydelsadministrasjonen 
 

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02 180 Bankkonto: 1315 01 00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Drammensveien E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

 
 
   Dato:  23. august 2013 

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

  KH  

    

 
 
NOTAT VEDRØRENDE ØKONOMISK SITUASJON VED NAV FROGNE R 
 
Foreløpige prognoser viser at NAV Frogner har et overforbruk med ca 7 millioner kr ved årets 
utløp. Det har vært en klar økning i antall sosialhjelpsmottakere i 2013 mot mottakere i 2012. Det 
er et sterkt fokus på å begrense overforbruket ytterligere.  
 

• Ungdom 
 

 
 
 
Ungdom mellom 18-24 har hatt en stigende tendens i første tertial. I april/mai ble det 
styrket tiltak om daglig oppmøte for de som ikke er i aktiviteter, som blant annet 
bydelsrusken og motivasjonssamtaler. Dette har gitt ønsket effekt og tiltaket videreføres.  
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Antall voksne mellom 25-120 har også en økende tendens. Det har imidlertid gått noe ned i 
juli, men gjennomsnittlig utbetalt sosialhjelp har økt. Det iverksettes nytt system for 
overføringer av saker, slik at saker blir enda raskere overført til andre kontorer.  
 

 
 

• Eøs-borgere 
 

 
*målinger foretatt hvert år i perioden 0101-3107 
 
Det registreres en jevn økning av brukere fra EØS. I juni kom en strengere tolkning av 
regelverket vedrørende opphold, som implementeres og blir gjennomgått i alle EØS saker.  
 

• Utbetaling av ytelser 
 

Vi ser økte utbetalinger av høytidsbidrag, aktivitetsskole, barnehage, medisiner, behandling og 
lignende. NAV vil stramme inn utbetalinger på disse områder.  
 

• Bostedsløse 
 
Vi har et kontinuerlig fokus på bosetning av brukere uten bolig og viderefører boligfremskaffers 
arbeid med «boligskole» og opplæring. Dette gir innsparing ved å hindre dyre utbetalinger til 
midlertidig døgnovernatting.  
 
 
 
 
 
 
 
med vennlig hilsen 
BYDEL FROGNER 

 
 

 
Wenche Ørstavik      Olaf Varslot 
bydelsdirektør            avdelingsdirektør 
 



 

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 
31.07.2013 

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 

+4,8 mill 

Innføring nytt HR-system 

Bydelen gikk over til nytt HR system i 
november 2012. 

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

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

Utløst ekstra 
lønnsutgifter.  

-0,9 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  

+1,3 mill 

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

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

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

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

 



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

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

Det forutsettes 
lønnsøkning i 
samsvar med 
prognosen. (L) 

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

+ 0,65 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 
150 000 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 
 

Bosetting er i rute 
med 28 bosatte til 
nå. 

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 + 5,0 mill 
Sosialhjelp – 7,0 mill 

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

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

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

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

 

Nye barnehageplasser: Ny ordning 
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 -2,0 mill 

205 Helsestasjon     
Øke med en helsesøsterstilling Styrke 

helsesøstervirksomheten i 
videregående skole.  

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

 

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

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

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

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

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 

Merforbruk -3,3 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 

Merutgifter -1,1 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 

+0,65 mill økt 
inntekt egenbetaling. 
 
 
 
 
+0,5 mill 

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 

-17,34 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 

+6,7 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  

-5,5 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 

-2,3 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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Møtedato: 27.8.2013 
 
 
 
 
 
 
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I UNGDOMSRÅDET  
 
Tina Ahtari i ungdomsrådet søker fritak fra verv grunnet utveksling 
 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Bydelsutvalget innvilger fritakssøknaden fra Tina Ahtari og et varamedlem i ungdomsrådet rykker 
opp som fast medlem 
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BU-sak  231/12 
 
 
 
  
Møtedato: 27.08.2013 
 
 
 
FRIVILLIGHETSMIDLER 2013 
 
Bydelsutvalget har avsatt 150.000 kr til støtte til frivillig aktivitet i bydelen. Lag, organisasjoner 
og andre i bydelen med aktiviteter og engasjement i lokalmiljøet har søkt. Midlene kan i 
utgangspunktet ikke gå til vanlig drift av organisasjonen/ laget. Midlene skal stimulere 
amatørvirksomhet og frivillig innsats. Bydelsutvalget ønsker gjennom midlene å bidra til økt 
frivillig aktivitet og trivsel i bydelen. 
 
 
Søknadsfristen var 1. juni, og det er kommet inn 12 søknader med samlet søknadsbeløp kr. 
314.000. Fem av søknadene ble mottatt etter fristen og tre av søknadene søker om midler til vanlig 
drift. Der det ikke er oppgitt noe konkret søknadsbeløp har administrasjonen foreslått et beløp. 
Foreslåtte tildelingssum totalt blir kr. 150.000.  
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Bydelsutvalget vedtar å tildele Frivillighetsmidler 2013 i h.h.t. vedlagte innstilling. 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Oversikt over søknader til frivillighetsmidlene 2013 –  INNSTILLING.  
 
Utrykt vedlegg:  
Budsjett Bydel Frogner 2013 
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Oversikt over søknader til frivillighetsmidlene 2013 –  INNSTILLING 
 
Bydelsutvalget har også i år avsatt midler til støtte til frivillig aktivitet i bydelen.  
 
”Lag, organisasjoner og andre i bydelen med aktiviteter og engasjement i lokalmiljøet kan søke. Midlene kan ikke gå til 
vanlig drift av organisasjoner /laget. Midlene skal stimulere amatørvirksomhet og frivillig innsats. Bydelsutvalget ønsker 
gjennom midlene å bidra til økt frivillig aktivitet og trivsel i bydelen”.  
 
 
 Gruppe Tiltak  Støttet 

tidl.? 
Forslag til 
tildelings-
sum 

Søknads-
beløp 

Målgruppe 

1 Tirsdags-
klubben 

Driftstilskudd.  
Mini eldresenter som møtes 
hver mandag til tillegg til 
ulike arrangementer som 
f.eks. en vårfest. 

JA KR. 5.000 Ikke gitt. En gruppe eldre 
som gikk på det 
avviklede 
Fagerborg 
eldresenter. 

2 Oslo 
Handels-
gymnasiums 
skolerevy 

Årlig skolerevy på OHG. 
Revygruppe på 50 personer, 
planlegger 12 forestillinger 
fra primo januar 2014. 

JA KR. 15.000 Ikke gitt. Elever v/ OHG og  
publikum i bydelen 

3 Frogner 
seniorsenter 

2 inspirasjonssamlinger for 
50 frivillige medarbeidere 
(ca. 5,0 årsverk) ved 
seniorsenteret som takk for 
hjelpen..  

Ja KR. 19.000 KR. 19.000 Frivillige 
medarbeidere på 
seniorsenter 

4 Bygdøy 
seniorsenter 

Båttur for 45 frivillige 
medarbeidere  (ca. 2,5 
årsverk) ved seniorsenteret 
som takk for hjelpen.   

JA KR. 15.000 KR. 15.000 Frivillige 
medarbeidere på 
seniorsenter 

5 Majorstuen 
seniorsenter 
(søknad 
mottatt 
03.06.2013) 

Busstur for frivillige 
medarbeidere (ca 3,5 
årsverk) ved seniorsenteret 
som takk for hjelpen. 
Seniorsenteret fyller 25 år i 
2013, og søker i tillegg om 
midler til markering.  

JA KR. 15.000 KR. 15.000 Frivillige 
medarbeidere på 
seniorsenter, samt 
senterets brukere.  

6 Oslo 
Skøiteklubb 

Driftstilskudd. 
Byomfattende skøyteklubb, 
fokus på hurtigløp og 
kunstløp. 437 medlemmer, 
hvorav 326 er yngre enn 25 
år. Arrangerer skøyteskole, 
isaktiviteter åpne for alle og 
stevner.  

JA KR. 15.000 KR. 15.000 Is- og skøyte-
interesserte i Oslo. 

7 Vivaldi 
Aspirant-
orkester 

Driftstilskudd. 
Strykeorkester for ungdom 
7-11 år. 12 aktive 
medlemmer. Øver onsdager 
v/ Uranienborg skole. Spilt 
v/ bl.a. Uranienborg kirke. 

NEI KR. 5.000 Ikke gitt.  Strykeinstrument-
utøvere 7+ år.  

8 Sirkus-
Smulene 

 Sirkusteatergruppe for barn 
og  unge (8-18 år) . Holder 
til på Tøyen. Søker støtte til 
forestillingen «Il circo di 

NEI KR. 0 KR. 10.000 Innbyggere i Oslo, 
primært barn og 
unge.   
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Mare» som settes opp 
høsten 2013. 

9 Blokk-
fløytistene 
Uranienborg 
(søknad 
mottatt 
03.06.2013).  

Orkestermiljø v/ 
Uranienborg skole med 
individuell undervisning, 
samspill og sosialt samvær. 
Ca 50 barn og unge, mange 
fra Uranienborg skole. 
Søker støtte til:  
1) Sommer og 
julearrangemente 
2) Tur til 
sommerlandfestivalen i Bø 
i Telemar  
3) Prosjekt med å spille 
storbandjazz for 
blokkfløyteensamble  

 KR. 15.000 KR. 15.000 
 

Bløkkfløyte-
utøvere 7+ år.   

1
0 

Fjordby-
parken 
plansmie 
(søknad 
mottatt 
17.07.2013)  

Støtte til arbeidet prosjekt i 
forbindelse med 
utbyggingen i Filipstad. 
Flere vel og beboere i Oslo 
er engasjert. 

JA KR 31.000 KR. 220.000 Vel og beboere i 
området rundt 
Filipstad (fikk kr. 
20.000 i 2012). 

1
1 

Uranienborg 
Fritidsklubb 
(søknad 
mottatt 
31.07.2013)  

Støtte til Urra Rock 
musikkfestival, et årlig 
arrangement der ungdom 
arrangerer og spiller.  

JA KR. 10.000 Ikke gitt Innbyggere i 
bydelen, primært 
barn og ungdom 

1
2 

Cafe Condio 
(søknad 
mottatt 
14.08.2013) 

Støtte til prosjekt i om 
unges psykiske helse.   

NEI KR. 5.000 KR. 5.000 Barn og ungdom i 
bydelen 

 TOTALT   KR. 150.000 KR 314.000  
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Møtedato: 27.08.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLAGESAKER STØY – OVERSIKT OVER SAKER BEHANDLET 2. TERTIAL 2013  
 
Vedlagt følger en liste over klager på støy som Bydel Frogner har mottatt og behandlet  
2. tertial 2013.  
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
”Saken tas til orientering.” 
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Oversikt over klager på støy som BU tidligere er orientert om -  

tidligere kommentarer i rødt, nye kommentarer for 2. tertial 2013 i svart, til slutt nye saker i blått  
 

 

Adresse og navn Type støy  Saksbehandling 
Arbins gate 11  Støy fra ventilasjons-/kjøleanlegg  Her behandlet bydelen en støyklage i 2011, kildeeier utbedret innen fristen og vi avsluttet saken. Her har vi nå mottatt ny 

klage og vil i samarbeid med kildeeier foreta en kontrollmåling når det blir litt varmere i været.  

Det ble utført en kontrollert støymåling 27.05.13 med alle til stede. Målingen viste at det var en reduksjon i lydnivået siden 

sist, men det var fortsatt over grenseverdien for støy fra tekniske installasjoner. Det ble gitt en ny anmodning med frist for 

utbedring 30.07.13.  

 

Behrens gate 8  Støy fra musikk  Bydelen mottok like etter oppstart av Bar Django klager fra naboer på høy musikk. Vi tok kontakt med daglig leder som 

lovet å fjerne høytalerne ute og eller s gjøre nødvendige tiltak for ikke å sjenere naboene. Bydelen har etter det ikke mottatt 

nye klager.  

Ingen nye klager, saken avsluttes.  

 

Bogstadveien 36  Klage på støy fra kuldeanlegget til Meny Støymåling er utført, men det er avtalt at det skal foretas nye målinger når det er varmere i været.  

Det ble utført ny måling kontrollert måling 06.08.12. Når anlegget tilhørende Meny Bogstadveien ble slått av ble det klart at 

et ventilasjonsanlegg på nabobygget også avga for høyt lydnivå på kveld og natt. Derfor fikk både Meny og Urbanium AS 

(eier av Industrigata 36) brev med anmodning om å iverksette støyreduserende tiltak innen 31.10.12.  

Bydelen har fått tilbakemelding om at Meny-Ultra og Sameiet In-Bo har kommet frem til en løsning som alle synes å være 

fornøyde med, bydelen lar saken i bero til nytt anlegg er på plass.  

Det har ikke innkommet nye klager, saken kan avsluttes.  

 

Bryggetorget 15  Klage på støy fra heis Bydelen har mottatt klage fra beboere i Bryggetorget 15 over støy fra heisene i bygget. Det er foretatt støymålinger som 

viser at lydnivået ligger over grenseverdien for støy fra bygningens tekniske installasjoner som helsetjenesten stiller i 

tilsvarende saker. Styret er tilskrevet og gitt en frist til 16.06.13 med å avslutte støyreduserende tiltak.  

Bydelen mottok i brev av 11.04.13 fra Bryggdrift AS en bekreftelse på at de hadde mottatt klagen og at de ville innhente 

uttalelser om hvilke tiltak som må gjøres for å gi ønske støyreduksjon, de synse fristen som ble gitt var kort, men vil komme 

tilbake med info når omfanget er avklart.  
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Brynjulf Bulls plass 1, Alfreds Hage  Klage på høy musikk fra beboere i 

Bryggegata 22 på Aker brygge  

Bydelen har mottatt klage fra flere av beboerne i Bryggegata 22 på Aker brygge på høy musikk fra Alfreds Hage på 

Vestbanetomta. Det ble foretatt støymåling første gang 16.06.12, lydnivået ble målt til å være for høyt og Alfreds Hage ble 

tilskrevet og gitt en frist til å utbedre innen 20.08.12. De ansvarlige engasjerte et lydfirma og meddelte før fristens utløp at 

det var gjennomført tiltak, men de er sjenert meddelte at de fortsatt ikke fikk sove om natten grunnet høy musikk, Alfred 

Hage har en åpningstid ute til kl 0330. Det ble foretatt en ny støymåling 18.08.12 som viste lydnivå som var høyere enn ved 

forrige måling, de ansvarlig er gjort kjent med dette og har tilbakemeldt at de umiddelbart vil redusere lydnivået. Vi 

avventer tilbakemelding fra beboerne i Bryggegata 22 om hvordan de opplever situasjonen etter dette.  

Bydelen og BYM var på ny befaring i Bryggegata 22 15.09.12, det ble ikke registrert sjenerende musikk fra Alfreds Hage 

ved denne befaringen.  

Uteserveringen har vært stengt i vinter, ny sesong står for dør og Alfreds Hage har fått utvidet sitt areal ute, vi avventer og 

ser om dette får konsekvenser for de av beboerne på Aker Brygge som har vært sjenert av høy musikk fra stedet.  

Nye klager har innkommet, og beboerne i Bryggegata 22 har engasjert et advokafirma for å bistå de med klagen på høy 

musikk fra Alfreds Hage.  

Den 29.06.13 foretok BYM etter anmodning fra bydelen en støymåling i Bryggegata 22, lydnivået oversteg de krav til 

lydnivå som tidligere er gitt i saken. Alfreds Hage ble i brev av 01.08.13 fra bydelen gitt et pålegg om å etterleve gitte krav 

til lydnivå snarest og senest innen 23.08.13. Bydelen er informert om at politiet en rekke ganger har rykket ut til stedet etter 

klage på støy. Bydelen har ikke mottatt noen uttalelse fra eier/driver av Alfreds Hage.  

 

Cort Adeler gate 14  Klage på bygge- og anleggsstøy  Beboer i Cort Adelers gate 14 klaget over bygge- og anleggsstøy fra to nabogårder, ved befaring var det ikke støyende 

arbeider, men bydelen tok kontakt med de ansvarlige og har ikke mottatt klager etter det.  

Rehabiliteringsarbeider i og utenfor KNA Hotellet skal pågå til 2014, men vi har ikke mottatt flere klager.  

 

Eckersbergs gate 21  Klage på intern støy/dur  Bydelen har mottatt klage fra en beboer i Eckersbergs gate 21, støykilden er uidentifisert. Vi vil foreta en befaring og 

støymåling i løpet av kort tid.  

Det ble utført 2 befaringer og støymålinger i sakens anledning. Konklusjonen ble at lydnivåene som ble målt tilfredsstiller 

krav til lydnivå fra tekniske installasjoner som helsetjenesten stiller i tilsvarende saker. Saken er avsluttet.  

 

Fauchalds gate 5 A Klage på en høyfrekvent lyd i området  Det ble foretatt en befaring og støymåling i Fauchalds gate 5, lyden som trolig kommer fra et ventilasjonsanlegg er for høy 

og vi vil forsøke å finne ut hvem som er eier, flere i området har bemerket lyden.  

Bydelen er i samarbeid med BYM fortsatt på leting etter eier av lydkilden, vi har vært på flere befaringer og vært i kontakt 

med sameiet som mulig eier viften, ny avtale 04.12.12 i Fauchalds gate.  

Styret i Fauchalds gate 5A ble gitt en frist til å avslutte støyreduserende tiltak innen 15.04.13. Fristen er oversittet, men de 
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har gjort avtale med et firma som skal se på støyproblemet.  

Viften har vært noe ”av og på” i sommer da firmaet som skulle skifte ut viften ikke prioriterte å gjøre dette iht. til avtalen. 

Men avtrekksviften skal nå være skiftet ut, avventer endelige tilbakemeldinger i saken.  

 

Filipstad kaianlegg Klage på lossing nattetid fra beboere på 

Tjuvholmen (8-10 hendelser pr år)  

Bydelen er av den mening at det er utbyggers ansvar å dokumentere at grensene i T-1442 og NS 8175 er tilfredsstilt, dette 

skal dokumenteres overfor Plan- og bygningsetaten. Her er det nye boliger som blir bygget inntil eksisterende 

havnevirksomhet. Utbygger har foretatt støytekniske beregninger, vi avventer.  

Bydelen og BYM har vært i møte med Oslo Havn og Mesta som har kommet fram med forslag til tiltak som vil bli 

gjennomført når båter med salt igjen skal losses. Vi avventer tilbakemelding fra beboerne på om tiltakene fungerer 

tilfredsstillende.  

Ingen nye klager i saken, men det er nå når saltlossingen starter vi vil se om tiltakene virker tilfredsstillende.  

Få klager i vinter, Oslo Havn har holdt alle orientert om anløp og når det kan påregnes arbeid kveld og natt, synes å ha 

fungert tilfredsstillende.  

Oslo Havn har fortsatt utsending av ukentlige e-poster til alle involverte, god og informativ info. Ingen nye klager.  

 

Frognerveien 30  Støy fra musikk  Bydelen har mottatt klage på høy musikk fra Café V i Frognerveien 30A, klagen kommer fra beboere i samme bygg.  

Det er gjort en avtale om befaring og støymåling førstkommende helg.  

Det er gjort 5 avtaler for måling i Frognerveien 5, men alle gangene har det vært stille, noe som har vart ved og Cafe V har 

etter dette ikke vært til sjenanse.  

 

Frognerveien, Niels Juels gate, Behrens gate 

og Skovveien  

Støy fra flere kjøle-/ventilasjonsanlegg  Bydelen har igjen mottatt klage fra beboere i Behrens gate 6 på støy fra kjøle-/ventilasjonsanlegg i det indre felles 

gårdsrommet. Bydelen har i samarbeid med Bymiljøetaten foretatt befaringer og støymålinger og har identifisert de 

anleggene som har forårsaket støyen. Gårdeier er gitt en frist til 31.05.13 til å avslutte støyreduserende tiltak.  

Melding 4. juni fra Behrens gate 6 om at lydforholdene ikke er bedret, gårdeier ble derfor gitt et pålegg i brev av 12.06.13 

om å gjennomføre tiltak innen 13.08.13, det ble samtidig varslet om at bydelen vil vurdere å ilegge tvangsmulkt dersom 

utbedringer ikke blir gjennomført innen fristen. Bydelen har ikke mottatt noen uttalelse fra gårdeier.  

 

Hafrsfjords gata 24-26  Klage på støy fra garasjeport  Bydelen har mottatt klage fra beboere i Hafrsfjordsgata 24-26  på støy fra garasjeporten i samme bygning. Det er foretatt 

støymålinger som viser at lydnivået ligger over grenseverdien for støy fra felles tekniske installasjoner som helsetjenesten 

stiller i tilsvarende saker. Styret i sameiet er tilskrevet og gitt en frist til 30.04.13 med å avslutte støyreduserende tiltak.  

I brev av 18.04.13 fra AS Hafrsfjordgate 24/26 ble vi informert om at de var i gang med å utbedringsarbeider, men usikre 

på om de ville kunne overholde fristen som var gitt. Etter det har bydelen ikke mottatt noen henvendelser i saken.  
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Hegdehaugsveien 31, Lille Asia  Klage på sjenerende musikk fra naboer i 

Oscars gate  

Lille Asia ble tilskrevet om klagene og har pr telefon sagt at de ikke spiller høy musikk ute. Bydelen har foretatt flere 

befaringer på stedet både på dag og kveld, vi har ikke ved disse anledninger ikke registrert musikk fra uteserveringen.  

Nye befaringer utført 14.09. og 28.10.12, det ble ikke registrert musikk fra uteserveringen ved disse befaringene.  

Bydelen har ikke mottatt nye klager i saken.  

Bydelen mottar fortsatt kopi av klager fra naboer til Plan- og bygningsetaten knyttet til uteserveringen. Klagene omhandler 

mest menneskeskapt støy (skrif og skrål), det er støy helsetjenesten ikke kan sette krav til.  

Bydelen har ikke mottatt klager på støy fra naboene til Lille Asia siden forrige rapportering.  

 

Holmens gate 1, Latter på Aker brygge  Høy musikk ute ved at store skyvedører 

holdes åpne vi spilling av musikk inne  

Bydelen observert ved befaring og støymåling på Aker brygge at Latter holder sine skyvedører åpne ut til uteserveringen 

åpne når de spiller høy musikk inn. De er tilskrevet i brev av 22.08.12 og bedt om at døren holdes lukket når musikken 

spilles høyt inne.  

Bydelen har etter nye klager fra beboerne i Bryggegata 22 foretatt ny befaring og støymåling, ved målingen den 28.10.12 

var det musikken tilhørende Latter på Aker Brygge som var den dominerende lydkilden. Latter ble i brev av 07.11.12 

anmodet om innen 07.01.13 å etterleve de lydkrav som helsetjenesten stiller i tilsvarende saker.  

Ingen nye klager etter fristen utløp, vi avventer da det snart er vår og sommersesongen.  

Ingen nye klager på høy musikk fra Latter i sommer, saken kan avsluttes.  

 

Holmens gate 4, Zinatra Karaoke og 

Musikkbar  

Klage fra Bryggegata 22 på høy musikk  Bydelen har etter klager fra beboerne i Bryggegata 22 foretatt flere befaringer og støymålinger. Ved målingen den 15.09.12 

var det musikk tilhørende Zinatra Karaoke og Musikkbar som var den dominerende lydkilden. Zinatra ble i brev av 

25.09.12 anmodet om innen 25.11.12 å etterleve de lydkrav som helsetjenesten stiller i tilsvarende saker.  

Ingen nye klager  nå i vintersesongen, vi avventer og ser hvordan vårsesongen forløper.  

Ingen nye klager, men det har kanskje sin naturlige forklaring i at det foregår store utbedringsarbeider i bygningen?  

 

Løvenskiolds gate 26, Hafslunds 

trafostasjon  

Klage på støy fra beboere i Schives gate 10 Bydelen og BYM har etter klager fra beboere i Schives gate 10 foretatt en befaring og støymåling 14.09.12. Lydnivået fra 

trafostasjonen ble målt til å ligge over grenseverdien for støy fra tekniske installasjoner utendørs, og Hafslund ble i brev av 

19.09.12 anmodet om å iverksette støyreduserende tiltak innen 10.12.12. Hafslund har i brev av 04.10.12 bedt om at fristen 

forlenges da de har behov for å utrede omfangent av hvilke tiltak som må iverksettes, de har lovet en tilbakemelding til 

bydelen innen 01.12.12.  

Vi avventer tilbakemelding fra Hafslund, fristen er satt til 01.06.13.  

I brev av 02.05.13 meddelte Hafslund Nett at de hadde utført utbedringsarbeider på viftene i trafostasjonen som de mente 

var hovedkilden til støyen. Bydelen informerte etter det Schives gate 10 i brev av 07.05.13 og bad om en tilbakemelding på 

om de etter dette er tilfredse, eller om de ønsket en kontrollmåling. Bydelen har ikke mottatt noen tilbakemelding fra 
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Schives gate 10.  

 

Pilestredet 39 D Støy fra kjøle-/ventilasjonsanlegg  Bydelen har mottatt klage fra beboere i Holbergs gate 11 over støy fra kjøle-/ventilasjonsanlegg i bakgården. Regent Sport 

viste seg å være eier av anlegget og ble tilskrevet og gitt en frist til 20.02.13 med å avslutte støyreduserende tiltak.  

Fristen er utløpt og bydelen har ikke mottatt nye klager.  

Nye klager innkommet og Regent Sport AS ble i brev av 14.05.13 gitt et pålegg om å gjennomføre støyreduserende tiltak 

innen 15.06.13. Bydelen mottok ingen uttalelse fra kildeeier, men etter fristen fortsatte vi å motta klager fra beboerne i 

Holbergs gate 11. Ny befaring ble foretatt av bydelen 07.08.13, det ble da registrert at den viften som tilhører Regent Sport 

ikke var i drift, men viften til kjøleanlegget tilhørende Joker var i drift og avga en sjenerende lyd. Joker og gårdeier ble 

samme dag i en e-post gjort kjent med dette og anmodet om å igangsette støyreduserende tiltak i henhold til tidligere gitte 

krav. Vi har ikke mottatt noen uttalelse fra kildeeier, men e-poster med fortsatte klager fra beboerne. Saken vil bli fulgt opp 

med et pålegg iht lov om folkehelsearbeid dersom ikke støyreduserende tiltak igangsettes.  

 

Sophus Lies gate 6B  Klage på bygge- og anleggsstøy ved 

bygging av Sophusgarasjen, klage fra 

beboere i Sophus Lies gate 3-6  

Det ble søkt og gitt dispensasjon fra Støyforskriften til å utføre arbeider med å bygge Sophusgarasjen i Sophus Lies gate 6. 

Bydelen mottok klager på støy og foretok støymålinger under pigge- og borearbeidene, slike arbeider avgir mye støy og 

støygrensene var vesentlig overskredet. Det ble avtalt med utfører at de skulle bli bedre på å informere og overholde avtalte 

arbeidstider slik at beboerne fikk mulighet til å planlegge dagene sine bedre.  

Det innkom etter dette klage fra en beboer som pga nattarbeide ikke fikk sove på dagtid, han fikk etter anmodning fra 

bydelen tilbud fra utbygger om hotell på dagtid. Ingen klager etter dette.  

Naboene har nylig stilt spørsmål til støydispensasjon. Støydisp ble gitt til 22.10.12, mens arbeidene som nå utføres er av 

samme art og støynivå som tidligere, dette vil bydelen undersøke.  

Vil tro alle er glade for at anleggsperioden her snart er over!  

 

Alle gater i bydelen  Klage på at løvblåser benyttes til gatefeiing 

nattetid ifm. vårrengjøringen.  

 

Klagen ble sendt videre til behandling hos Helseetaten da NCC var engasjert til å feie gatene i alle sentrumsbydelene.  

Bogstadveien 31  Klage fra en nabo til Carlings i 

Bogstadveien på at de spille for høy musikk. 

 

Det vil bli foretatt en befaring evt støymåling i sakens anledning.  

Dronning Astrids gate 3  Klage fra beboere i Ole Vigs gate 4 på støy 

fra vifte tilhørende Dronning Astrids gate 3. 

Etter anmodning ble det utført en befaring og støymåling 22.05.13 i Ole Vigs gate 4, det ble konstatert at den sjenerende 

lyden trolig kom fra en takvifte tilhørende Dronning Astrids gate 3. Det ble etter henvendelse til eier av Dronning Astrids 

gate 3 bestemt at vaktmesteren deres skulle bli med på neste måling som ble utført 30.05.13. Det ble konstatert at en av 
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takviftene til Dronning Astrids gate 3 avga den sjenerende støyen. Viften ble koblet ut og lyden forsvang, det ble lovet at 

den ikke ville bli igangsatt før ny vifte var på plass. (Liker veldig godt at saker kan løse seg så raskt og greit!)  

 

Filipstad stasjon, Jernbaneverket Bane Øst  Klage fra beboer i Munkedamsveien 80B på 

støy fra arbeider det er gitt dispensasjon for 

å utføre på sporområdet Filipstad stasjon, 

Drammensveien 80-82, Gabels- og Svolder 

gate. Samt klage på den døgnkontinuerlige 

støyen fra området.  

 

Bydelen vil se nærmere på saken i samarbeid med BYM.  

Hegdehaugsveien 32, Trafalgar Pub  Bydelen har på ny mottatt klager på høy 

musikk fra beboere i etasjene over Trafalgar 

Pub.  

 

Bydelen behandlet og avsluttet en tilsvarende klage på høy musikk fra Trafalgar Pub i 2011. Nå er det andre beboere i 

samme gård som sier de er sjenert, bydelen vil i samarbeid med BYM foreta en befaring og støymåling i sakens anledning.  

 

Hegdehaugsveien/Bogstadveien  Diverse klager på støy fra beboere i dette 

området, de har vært utsatt for støy over 

lang tid og i perioder både natt og dag.  

 

Bydelen har en god dialog med utfører på stedet, samt Bymiljøetaten som er ansvarlige for prosjektet. Det har vært 

uproblematisk å få alternativ overnatting for de som har vært mest berørte.  

Josefines gate/Hegdehaugsveien  Klage på støy fra ”riggplassen” som 

anleggsarbeiderne i 

Hegdehaugsveien/Bogstadveien benytter.  

 

Klagen ble videresendt til Bymiljøetaten som er ansvarlig for prosjektet, de lovet å bringe dette videre til sine entreprenører. 

Landgangen 6, Tjuvholmen barnehage  Klage fra nabo samt en far på støy fra 

byggearbeider tett på Tjuvholmen 

barnehage.  

Bydelen har i forbindelse med klager vært på befaring og vært i kontakt med barnehagens ledelse, de mener de har en god 

dialog med utbygger for varsling av ekstra støyende arbeider. De er kjent med at de kan ta kontakt med helsetjenesten 

dersom de trenger bistand i forhold til utbygger og arbeidstider.  

 

Majorstuveien 34  Klage på støy fra ventilasjonsanlegg 

tilhørende Majorstuveien 34, klagen 

kommer fra Majorstuveien 32. 

 

Bydelen har anmodet BYM om bistand til å foreta en befaring og støymåling i sakens anledning.  

Munkedamsveien 35  Klage fra beboere i Cort Adelers gate 35B 

på støy fra vifte-/ventilasjonsanlegg i 

Det ble utførte en støymåling i CA 35B 04.06.13, måleresultatene viste overskridelser av grenseverdien for støy fra tekniske 

installasjoner utendørs. Aberdeen Munkedamsveien 35 AS ble anmodet i brev av 12.06.13 om å gjennomføre 
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Munkedamsveien 35.  støyreduserende tiltak innen 31.08.13. Den 24.06.13 ble bydelen kontaktet av kildeeier som bekreftet at utbedringer allerede 

var utført. Vi avventer tilbakemelding fra CA 35B om de etter utbedringene er fornøyde, eller om de ønsker en 

kontrollmåling.  

 

Munkedamsveien 59B  Klage fra naboer i Huitfeldts gate 34 på 

vifte/kjøleanlegg tilhørende Artel Holding.  

Det har tidligere vært en klagesak på samme anlegg, dette ble rettet opp ved at anlegget ble slått av kl 1700. Nå har ”noen” 

muligens endret innstillingen på timeren og naboene blir sjenert. Artel Holdng er kontaktet og vil undersøke hva som har 

skjedd. Avventer tilbakemelding om dette.  

 

Museumsveien, Norsk Folkemuseum  Klage fra Norsk Folkemuseum på støy og 

rystelser etter at det ble anlagt fartsdump 

utenfor bygningen Bergensporten.  

 

Etter at bydelen anmodet BYM om å bistå med befaring og målinger kom det melding fra Norsk Folkemuseum om at 

fartsdumpen nå var ”flatet ut” og vibrasjonsproblemene så godt som borte.  

Parkveien / Pilestredet  Klage fra sameiet Parkveien 1 over økt støy 

og rystelser ved trikkepasseringer.  

Etter mottatt klage ble BYM anmodet om å bistå bydelen med befaring og målinger. Den dagen vi hadde avtalt befaring ble 

alle de italienske trikkene i byen parkert, da det i hovedsak er de som skaper problemer ble det ikke foretatt noen målinger. 

Men ved befaringen ble det i svingen fra Pilestredet inn i Parkveien observert store skader på skinner og grunnen omkring. 

Bilder av dette ble oversendt Sporveien med spørsmål om planen for å utbedre dette. 05.07.13 svarte Sporveien at de hadde 

utføret noen arbeider på nevnte sted og var innstilt på å finne løsning på støy og vibrasjonsproblemene.  

Bydelen har sendt spørsmål til sameiet om de fortsatt er sjenert og ønsker at det blir utført målinger, vi har ikke mottatt svar 

på vår henvendelse.  

 

Parkveien 25, Bjørungs Bar  Klage fra naboer på høy musikk som 

kommer ut ved at dørene til holdes åpne.  

Bjørungs Bar ble tilskrevet og gjort kjent med klagen og hvilket regelverk som gjelder for behandling av slike klager. 

Bydelen har etter det ikke mottatt flere klager.  

 

Solli plass  Klage fra beboere på høy musikk fra noen 

av stedene på Solli plass  

Bydelen har igjen mottatt klager på høy musikk fra utestedene rundt Solli plass/Frognerveien. Bymiljøetaten foretok etter 

anmodning fra bydelen en befaring i området 29.06.13 ca kl 0030, det var da forholdsvis stille i området, lite med musikk.  

Klager mener at Sollihagen står for mye av musikken og vil følge opp det med en anmeldelse etter samråd med politiet.  

 

Suhms gate v/Friggfeltet  Klage på støy ved pigging og gravearbeider 

ved barnehager  

Bydelen mottok klage fra ”en bekymret far” over støyende arbeider som ble utført i Suhms gate, i nærhet til Gydas vei og 

Friggfeltet barnehage.  

Arbeidene var ikke omsøkt og utfører ble gjort kjent med at da Suhms gate er grensen mellom to bydeler måtte de søke 

Helseetaten om støydispensasjon for disse arbeidene. Barnehagen og utfører lavet avtaler slik at barnas sove/hviletider ble 

ivaretatt. Arbeidene ble avsluttet uten ytterligere klager i saken.  
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Tjuvholmen, Kanalbroen  Klage fra beboere i Olav Selvaags plass 4, 

klager på støy fra trafikk på Kanalbroen, 

særlig når store biler og containere kjøres 

over.  

Det ble foretatt en befaring hos en av klagerne 22.05.13. Det ble registrert stor aktivitet av varebiler og annen trafikk denne 

formiddagen, men støyen var ikke av en slik art at det ble foretatt målinger.  

Men det har blitt gjennomført et møte med Tjuvholmen Drift som vil prøve å endre/justere rutiner ved transport og 

arrangementer i regi av næringsdrivende i området. De mener det vil bli mindre kjøring av store kjøretøy når alle bygging er 

ferdigstil på den ytre delen av Tjuvholmen.  
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BU-sak         257/13 
 
          
 
 
Møtedato: 27.8.2013 
 
 
 
 
 
 
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I BYDELSUTVALGET OG MIBU 
 
Theo Thorkildsen, 3. varamedlem av bydelsutvalget og fast medlem av miljø- og 
byutviklingskomiteen, for Høyre, søker fritak grunnet flytting ut av bydelen. 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Bydelsutvalget innvilger fritakssøknaden fra Theo Thorkildsen, Høyre. Mette Langfeldst Sinding, 
Høyre, rykker opp som 3. varamedlem i bydelsutvalget. I  miljø- og byutviklingskomiteen rykker 
Vivian Ellingsen Gotaas, Høyre, opp som fast medlem. 
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SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I BYDELSUTVALGET OG HUSK 
 
Christian Emil Haugen, 1. varamedlem av bydelsutvalget og fast medlem av helse-, unge-, sosial- 
og kulturkomiteen, for Fremskrittspartiet, søker fritak grunnet flytting ut av bydelen. 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Bydelsutvalget innvilger fritakssøknaden fra Christian Emil Haugen, Fremskrittspartiet. Jan Tank-
Nielsen, Fremskrittspartiet, rykker opp som 1. varamedlem i bydelsutvalget. I helse-, unge-, 
sosial- og kulturkomiteen rykker Kristoffer Erling Andenæs, Fremskrittspartiet, opp som fast 
medlem. 
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SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I BYDELSUTVALGET OG HUSK 
 
Kristin Benestad, 2. varamedlem av bydelsutvalget og 2. varamedlem av helse-, unge-, sosial- og 
kulturkomiteen, for Sosialistisk Venstreparti, søker fritak grunnet flytting ut av bydelen. 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Bydelsutvalget innvilger fritakssøknaden fra Kristin Benestad, Sosialistisk Venstreparti. Karin 
Beate Theodorsen, Sosialistisk Venstreparti, rykker opp som 2. varamedlem i bydelsutvalget. I 
helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen rykker Aksel Flack, Sosialistisk Venstreparti, opp som 2. 
varamedlem. 
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O-sak    262/13 
 
 
 
Møtedato: 27.08.13 
 
 
 
 
SIKKERHETEN VED NAV FROGNER 

 
 
NAV Frogner har hatt fokus på sikkerheten til medarbeidere helt tilbake til forsøket med 
felles publikumsmottak i 2004. 
 
I dag har NAV Frogner følgende tiltak for å ivareta sikkerheten til medarbeiderne: 
- Beredskapsplan 
- Sikkerhetsinstruks  
- Alarm i alle samtalerom, ved vertsplasser og andre områder hvor bruker og 

medarbeidere møtes. Ved utløsning av alarm går det melding med stedsangivelse til 
leder for PM, statlig og kommunal enhetsleder og til Securitas. Tilstedeværende ledere 
skal straks gå til stedet alarmen er utløst.  

- Securitas besøker kontoret 7 ganger pr dag. I tillegg er Securitas til stede ved stenging 
av kontoret. De kan også tilkalles i forkant av samtaler vi vet kan bli vanskelige. 

- Vårt viktigste tiltak er allikevel trygge og gode medarbeidere som møter brukere på et 
godt vis i vårt publikumsmottak.  

- Det avholdes årlige brannvern-/evakueringsøvelse. I tillegg gjennomføres årlige HMS-
samlinger for alle medarbeidere. Ved siste samling i mai 2013 var det innlagt øvelse 
med fokus på hvordan stå og bevege seg i nærheten av brukere. NAV stat 
gjennomfører årlig skrivebordsøvelse på håndtering av krise.  

- Alle samtalerom og –båser har rømningsvei i bakkant. Det er markert hvor 
medarbeider skal sitte i samtaler med et klistremerke på hver pult. Vertsplassene er 
plassert slik at brukere vil bruke tid på å forsere pulten. Det er rømningsveier bak 
vertsplass. Utover alarm knyttet til pult ved selvbetjeningsområde er det ikke 
sikringstiltak for svevevert.  

 
Utover disse tiltakene er det egen HMS-plan med sikkerhet som tema for bydelens 
kvalifiseringssenter. Det er gitt veiledning rundt hjembesøk, og gitt opplæring i grupper i 
regi av VEL sitt voldsprosjekt.  

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
”Saken tas til orientering.” 
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SALSA BAR A/S, HUITFELDTS GATE 25 – 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 Salsa Bar AS 
om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Salsa Bar A/S, Huitfeldts gate 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 ved Salsa Bar A/S, Huitfeldts gate 25.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Salsa Bar AS gis serverings- og skjenkebevilling ved 
Salsa Bar A/S, Huitfeldts gate 25.  
Eiendommen, Huitfeldts gate 25 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Salsa Bar AS, Huitfeldts gate 25  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Dato: 23.08.2013

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
ASAB-2013-01827 Dysthe, Henrik 02745

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra SALSA BAR AS om serverings-
og skjenkebevilling etter eierskifte ved Salsa Bar A/S, Huitfeldtsgt. 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 begrunnelsehvor den ikke fremkommer av
protokollen.

Med hilsen

Henrik Dysthe
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: 02745

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Salsa Bar A/S

Telefon

Gateadresse

Huitfeldtsgt. 25

Postnr.

0253

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

SALSA BAR AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

911938634

Selskapsform

Postadresse

Huitfeldts gate 25

Postnr.

0253

Poststed

OSLO

Telefon

91 17 13 04

SØKNADSDETALJER
Søknad om Beskrivelse

Serverings - skjenkebevilling Eierskift

Åpningstid inne

0100

Skjenketid inne

0030

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  264/13 
 
          
 
 
Møtedato: 27.08.13 
 
 
 
 
 
 
FELIX KONFERANSESENTER, BRYGGETORGET 3 – 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 Sundbytunet 
Mat & Drikke AS om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Felix Konferansesenter, 
Bryggetorget 3.  
 
 
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 Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Sundbytunet Mat & Drikke AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3.  
Eiendommen, Bryggetorget 3 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3  



Oslo kommune
Næringsetaten

Frogner
PostrIlottak©bfr.OSIO.komrilune.no

Dato: 24.08.2013

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

ASAB-2013-01835 Gilje Thomas 02882

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra Sundbytunet Mat & Drikke AS om serverings-
skjenkebevilling etter eierskift ved Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3.

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

Gilje Thomas
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: 02882

ESEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Felix Konferansesenter

Telefon

Gateadresse

Bryggetorget 3

Postnr.

0250

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

Sundbytunet Mat & Drikke AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

911831252

Selskapsform

AS

Postadresse

Gardermoveien 6

Postnr.

2050

Poststed

JESSHEIM

Telefon

67207600

Søknad om

Serverings- skjenkebevilling etter eierskift

Beskrivelse:
Konferanse, event, restaurant,
bar, mottagelser 


SØKNADSDETALJER

Åpningstid hme

03.30

Skjenketid inne

03.00

Åpningstid ute Skjenketid ute
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