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Frogner bydelsutvalg 
Postboks 2400 Solli 
0201 Oslo 
 
 

     PROTOKOLL 
 
 
FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE  
TIRSDAG 27. AUGUST 2013 
 
Sommerrogt. 1, kl 18:00 
 
 
Til stede:  Høyre: Bjarne Ødegaard, leder 
  Sverre E. Lorentzen 
  Britt Eia 
  Ulf Hordvik 
   
  Beate Brovig Auke 
  Hans Magnus Borge 
  Tjeran Vinje 
   
 Arbeiderpartiet: Egil Heinert 
  Annelene Svingen 
  Emil Aas Stoltenberg 
   
 Fremskrittspartiet: Hans Høegh Henrichsen 
   
 Venstre: Jan Mesicek 
  Natasza P. Sandbu 
   
 SV: Erna Kahlbom 
   
 
Forfall: Elisabet Parmeggiani (H), Carl-Henrik Bastiansen (H), Christoffer Torris Olsen (V) 
 
 
Fra administrasjonen:  Bydelsdirektør   Wenche Ørstavik 

Avd direktør    Olaf Varslot 
    Avd. direktør    Heidi Damengen 
     
     
 
Møtet ble ledet av:  Bjarne Ødegaard (H) 
BU-sekretær/ref.:  Maren Rækstad 
 
Møtet ble satt med 14 representanter m/møtende vararepresentanter. 
 



 2 

ÅPEN HALVTIME:  
- Bodil Reinhardsen, arkitekt for Mariahuset, hadde ordet til BU-sak 226/13 - 
Mariahuset 
 

 
ENDRING AV DAGSORDEN:  
 
Tilleggssaker: 
SAK 257/13 – søknad om fritak fra verv i BU og MIBU 
SAK 258/13 – søknad om fritak fra verv i BU og HUSK 
SAK 259/13 – søknad om fritak fra verv i BU og HUSK 
O-SAK 260/13 – Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til bydelsutvalg i valgperioden 
O-SAK 261/13 – Frivillighetsprisen 2013 – forslag til kandidater 
O-SAK 262/13 – NAV Frogner – notat vedrørende sikkerheten 
SAK 263/13 – Salsa Bar A/S, Huitfeltdsgate 25 – eierskifte 
SAK 264/13 – Felix konferansesenter, Bryggetorget 3 - eierskifte 
 
INHABILITET: ingen meldte 
 
SAK 213/13 
 

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 18.6.13 
 
VEDTAK: 
Protokollen ble godkjent. 
 
 

SAK 214/13 
 

PROTOKOLL FRA MØTE I MILJØ- OG 
BYUTVIKLINGSKOMITEEN 20.8.13 
 
VEDTAK: 
Protokollen ble godkjent. 
 
 

SAK 215/13 
 

PROTOKOLL FRA HELSE-, UNGE-, SOSIAL- OG 
KULTURKOMITEEN 20.8.13 
 
VEDTAK: 
Protokollen ble godkjent. 
 
 

SAK 216/13 
 

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 13.8.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 217/13 
 

REFERAT FRA MØTE I SENIORRÅDET 20.8.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
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SAK 218/13 
 

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
19.8.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 210/13 
 

REFERAT FRA MØTE I AMU 11.6.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 211/13 
 

REFERAT FRA MØTE I MBU 11.6.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 219/13 REFERAT FRA MØTE I AMU 20.8.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 220/13 
 

REFERAT FRA MØTE I MBU 20.813 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 221/13 
 

REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 21.8.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

 
 
Miljø- og byutviklingskomiteen: 
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 FRA MØTE 11.6.13 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget har til uttalelse planforslag for Valkyriegata 1 – 3 m.fl., 
gnr 215, bnr 24, 269, 362, 364. 
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Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelser vedrørende samme prosjekt i 
sak 165/10 – 15.06.2010, sak 155/08 – 03.06.2008, sak 112/06 – 
31.05.2006, samt sak 10/05 – 26.01.2005. Vedtak følger vedlagt. 
 
Bydelsutvalget noterer at bydelen ved en inkurie ikke har avgitt 
forhåndsuttalelse ved varsel om oppstart av reguleringsarbeid 
06.09.2011. Bydelsutvalget er opptatt av at bydelens syn i saken blir 
referert og kommentert i Plan- og bygningsetatens saksfremstilling og ber 
derfor om at bydelsutvalgets vedtak i forbindelse med innspill til 
Område- og prosessavklaring (sak 165/10) blir lagt inn i 
saksfremstillingen. Selv om planforslaget er endret på noen punkter 
behandler vedtaket flere prinsipielle spørsmål som ikke er endret, og har 
derfor fortsatt aktualitet. 
 
Bydelsutvalget opprettholder vedtak i sak 165/10, men anbefaler i likhet 
med Byantikvaren nybygget i Ole Vigs gate 24, forutsatt at det tilpasses 
kvartalets øvrige volumstruktur, gesims- og mønehøyder. Bydelsutvalget 
anbefaler videre forslaget om at bygninger med bevaringsverdi beholdes 
og foreslås regulert med hensynssone bevaring kulturmiljø.  
 
Bydelsutvalget slutter seg til Byantikvarens frarådning av foreslått 
heldekkende nybygg i to etasjer i bakgård, samt foreslått ekstra 
kjelleretasje under eksisterende flåtefundamenter. 
 
Bydelsutvalget anser for øvrig saken som kompleks og har følgende 
bemerkninger: 

• Bydelsutvalget ser positivt på videreutvikling og foredling av 
butikkarealene i Bogstadveien som den unike handlegaten 
området representerer for trivsel for handlende i byen og beboere. 

• Bydelsutvalget ser positivt på forslaget til utbygging for 
boligformål. Leilighetsfordeling i reguleringssaker vedtatt 2009 
forutsettes lagt til grunn for prosjektet (maks 20% leil 40-50 m2, 
min 30% leil 50-80m2, min 50% leil over 80m2), og ønskes 
inntatt i reguleringsbestemmelsene. 

• Bydelsutvalget stiller seg positivt til bygging av anlegg for 
beboerparkering etc. 

• Bydelsutvalget er positiv til forslag om bevaring av Ole Vigs gate 
22, som står på Byantikvarens Gule Liste 

• Bydelsutvalget stiller seg avvisende til riving av de eldre 
bygninger og fabrikkpipe i bakgården som vitnesbyrd på tidligere 
industrivirksomhet og tilhørende bygninger i Majorstue området. 
Det vises til Byantikvarens kommentarer i saken. 

• Bydelsutvalget går i mot riving av eiendommer oppført på 
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byantikvarens Gule liste, og forutsetter at alle bevaringsverdige 
bygninger sikres i reguleringsbestemmelsene. 

• For nybygg i Ole Vigs gate forutsettes det at gesims- og 
mønehøyde forholder seg på en tilpasset måte til og ikke rager 
over tilsvarende høyder på de tilstøtende murgårdene, i tråd med 
Byantikvarens innstilling. 

• Bydelsutvalget anser utbygging av næringsarealet for handel som 
relativt omfattende med ca 3000m2 sett i forhold til 
Bogstadveiens antatte butikkareal i dag på 20.000 m2. Dette må 
vurderes nærmere i den videre planprosessen. 

• Bydelsutvalget er skeptiske til konsekvensene ved den foreslåtte 
utbygging mht varelevering og søppelhåndtering til det økede 
næringsarealet spesielt sett i forhold til trafikken i Ole Vigs gate 
som i dag er en overveiende boliggate. 

• Bydelsutvalget går imot at det etableres adkomst til butikk fra Ole 
Vigs gate, da vi ønsker å beholde denne som primært boliggate 

• Bydelsutvalget har også tidligere påpekt problemstillinger i 
forhold til grunnvannsnivå og setningsskader ved denne 
utbygning som må belyses, særlig som følge av forslag til 
utgraving av flere kjellernivå. Bydelsutvalget viser til 
Byantikvarens sterke frarådning om å etablere en ekstra 
kjelleretasje under nivået til eksisterende flåtefundamenter som 
foreslått. Bydelsutvalget anbefaler at kotehøyde for laveste 
kjellernivå inntas i reguleringsbestemmelsene. 

• Bydelsutvalget vil også nok en gang påpeke nærmere behov for 
vurdering av hvilke konsekvenser denne forslåtte utbygning vil 
kunne få for planer for utbygging av nye tunneler og ny 
Majorstuen stasjon i området. De fremlagte planer sier lite om 
disse forhold og må sees i sammenheng og omhandles nærmere. 

• Bydelsutvalget har merket seg Byantikvarens og naboenes 
kommentarer til prosjektet bl.a. forholdet til opphøyet 
gårdsromsbebyggelse, hevet med 1,5 etasje over det eksisterende 
mot Ole Vigs gate, og 2 hele etasjer over det eksisterende nivået 
mot Valkyriegaten. 

• Bydelsutvalget er av den oppfatning at åpne gårdsrom i ett 
sammenhengende plan er et aktivum i den tette murbyen, og 
spesielt viktig som skjermet areal for barn, og bør tilstrebes og 
legges til rette for i dette prosjektet også. Bydelsutvalget går 
dermed imot heldekkende nybygg i bakgården. 
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På denne bakgrunn vil bydelsutvalget anmode Plan- og bygningsetaten 
og tiltakshaver om å bearbeide prosjektet videre slik at ovennevnte 
forhold ivaretas. 

Forslag fra SV: 
Nytt kulepunkt 8: 
Bydelsutvalget ser ikke behov for utbygging av næringsarealet for handel 
med ca 3000 m2, sett i forhold til Bogstadveiens antatte butikkareal i dag 
på ca 20 000 m2. 

Forslaget fra SV falt med 10 stemmer (7H, 2V, 1F) og 4 stemmer 
(3A, 1 SV) som var for forslaget fra SV  
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble vedtatt med 13 
stemmer for (8H, 2V, 1F, 3A) og 1 stemme mot (1SV) 

 
 

SAK 222/13 
 

BOGSTADVEIEN 54, GNR. 215, BNR. 33 
ANMODNING OM UTTALELSE 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget har til uttalelse søknad om bruksendring samt ombygging, 
tilbygging og fasadeendring i Bogstadveien 54. 
 
Bydelsutvalget går inn for omsøkt bruksendring fra industri med 
forretninger i 1. etasje til forretning i 1. og 2. etasje og kontorer i øvrige 
etasjer. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at eventuelle merknader fra Byantikvaren blir 
hensyntatt.  
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(7H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 223/13 
 

HUITFELDTSGATE 15, GNR. 209, BNR. 105 
VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING I OSLO, 
BYDEL FROGNER 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget har til uttalelse varsel om oppstart av detaljregulering av 
Huitfeldtsgate 15, gnr 209, bnr 105 med formålet å legge til rette for et 
boligbygg i 7 etasjer pluss tilbaketrukket overetasje, med mulighet for 
strøksrelevant næringsdrift på bakkeplan mot gaten.  
 
Bydelsutvalget går inn for at eksisterende reguleringsformål, 
byggeområde for bolig med sosiale felles- og servicefunksjoner 
videreføres. 
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Bydelsutvalget mener det er viktig å opprettholde kvaliteten i det 
”homogene og velbevarte bygningsmiljø” som er beskrevet i 
Riksantikvarens NB!-register, og anbefaler at foreslåtte byggehøyder 
reduseres. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at §6 i gjeldende regulering (30% 2-roms 
leiligheter, 70% 3-roms eller større leiligheter med hovedvekt på 4-roms) 
videreføres, og kan opplyse om at det er en stor andel av små boliger i 
eksisterende bebyggelse i bydelen. Bydelsutvalget ønsker at det legges til 
rette for at flere barnefamilier kan bo sentralt i bydelen.  
 
Bydelsutvalget ønsker at det ved nybygg anlegges nye parkeringsplasser 
minimum i henhold til parkeringsnormen. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(7H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 224/13 
 

FORSLAG TIL ENDRING I SKILT- OG REKLAMEPLAN FOR 
OSLO MED VEDTEKT OG JURIDISK BINDENDE 
RETNINGSLINJER 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget har til uttalelse høringsutkast til forslag til endring i skilt- 
og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende retningslinjer. 
 
Bydelsutvalget har forståelse for ønsket om å øke mengden belyst 
reklameplass, men vet av erfaring at dette kan oppleves som sjenerende 
særlig i den tette boligdominerte bebyggelsen på Frogner. Bydelsutvalget 
ber derfor om at disse sakene blir forelagt bydelen til uttalelse. 
 
Bydelsutvalget har for øvrig ikke kommentarer til forslaget. 
 
Forslag til vedtak fra SV: 
Bydelsutvalget vet av erfaring at mengden belyst reklameplass kan 
oppleves som sjenerende, særlig i den tette boligdominerte bebyggelsen 
på Frogner. Bydelsutvalget ber derfor om at disse sakene blir forelagt 
bydelen til uttalelse. 
 
Forslag til vedtak fra miljø- og byutviklingskomiteen ble vedtatt med 
12 stemmer for (7H, 2V, 1F, 2A) og to stemmer mot (1A, 1SV) som 
støtter forslaget fra SV  
 
 

SAK 225/13 
 

NAVNSETTING AV GATER OG PLASSER PÅ FILIPSTAD 
 
Utsettelsesforslag fra H: 
Bydelsutvalget ber MIBU om å ta opp saken på nytt under henvisning til 
følgende: 
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Bydelsutvalget ber om at arbeidet med navnesetting av gater og plasser 
på Filipstad startes opp. 
 
I forbindelse med navnesetting av gater og plasser på Filipstad ønsker 
bydelen å gi et varig bidrag til årets feiring av 100 år med kvinnelig 
stemmerett. 
 
Bydelen vil via media henvende seg til allmennheten og lokale vel- og 
historieforeninger for å be om innspill på historiske norske kvinner. 
 
Bydelsutvalget vil nedsette et utvalg for å vurdere de innkomne 
forslagene ber om at alle partier kommer med forslag til en 
utvalgsrepresentant til BU-møte i september. 
 
Utsettelsesforslaget fra Høyre ble enstemmig vedtatt (7H, 2V, 1F, 3A, 
1SV) 
 
 

SAK 226/13 
 

ERLING SKJALGSSONS GATE 2, MARIAHUSET 
VEDRØRENDE SØKNAD OM OPPFØRING AV NYBYGG 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget sender en uttalelse til Fylkesmannen i sakens anledning 
hvor det anbefales at klagen fra ansvarlig søker blir tatt til følge. 
 
Forslag til vedtak fra H, V, F: 
Stiftelsen Mariahuset har søkt om og fått avslag på rammetillatelse til 
oppføring av et mindre nybygg på eiendommen Erling Skalgssonsgate 2. 
Saken er anket til Fylkesmannen. Det foreligger støtteuttalelser fra de to 
nærmeste naboene. 
 
Bydelsutvalget vurderer nybygget som et mindre tiltak som er godt 
tilpasset hovedhuset, tar hensyn til Arnebergvillaens arkitektoniske 
utforming, og klart underordner seg dette. Hagen bevares uendret og pga 
terrengforskjellen mot naboeiendommen vil nybygget innordne seg fint. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at tillatelse til oppføring av dette nybygget blir 
gitt. 
 
Forslag fra SV: 
Bydelsutvalget anbefaler at Mariastiftelsen utarbeider et nytt forslag til 
nybygg, som er mer egnet enn det foreslåtte. Dette bør skje i nært 
samarbeid med Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen falt enstemmig (7H, 2V, 
1F, 3A, 1SV) 
 
Forslaget fra H, V og F ble satt opp mot forslaget fra SV hvor 
forslaget fra V, H og F ble vedtatt med 10 stemmer for (7H, 2V, 1F) 
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og 4 stemmer mot (3A, 1SV) som støttet forslaget fra SV 
 
Forslag til vedtak fra H, V, F: 
Stiftelsen Mariahuset har søkt om og fått avslag på rammetillatelse til 
oppføring av et mindre nybygg på eiendommen Erling Skalgssonsgate 2. 
Saken er anket til Fylkesmannen. Det foreligger støtteuttalelser fra de to 
nærmeste naboene. 
 
Bydelsutvalget vurderer nybygget som et mindre tiltak som er godt 
tilpasset hovedhuset, tar hensyn til Arnebergvillaens arkitektoniske 
utforming, og klart underordner seg dette. Hagen bevares uendret og pga 
terrengforskjellen mot naboeiendommen vil nybygget innordne seg fint. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at tillatelse til oppføring av dette nybygget blir 
gitt. 
 
Forslaget fra H, V og F ble vedtatt med 10 stemmer for (7H, 2V, 1F) 
og 4 stemmer mot (3A, 1SV)  
 
 

 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen: 
SAK 227/13 
 

KATEDRALEN PUB & SPISERI, PARKVEIEN 13 – UTVIDET 
ÅPNINGSTID INNE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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.  
 
Forslag til vedtak fra V: 
På bakgrunn av mulighetene for individuell vurdering av åpningstider, 
anbefaler Frogner bydelsutvalg at Katedralen Pub gis tillatelse til utvidet 
åpningstid med en time i tidsperioden de søker om. 
   
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble satt opp 
mot forslaget fra Venstre hvor det ble 7 stemmer for (3H, 2V, 1F) og 
7 stemmer mot (3H, 3A, 1SV).  
 
Grunnet stemmelikhet benyttet møteleder sin dobbeltstemme og 
forslaget fra Venstre ble vedtatt med 8 stemmer for (7H, 2V, 1F) og 7 
stemmer mot (3H, 3A, 1SV) som støttet forslaget fra helse-, unge-, 
sosial- og kulturkomiteen.  
 
 

SAK 228/13 
 

FORSØK MED DELEGASJON AV MYNDIGHET TIL Å 
BESTEMME ÅPNINGSTID I BYDELENE – FORLANGELSE AV 
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FORSØKET 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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 vedtakstidspunktet og gjelder 
frem til 30.06.16 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (7H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

 
Saker til behandling: 
SAK 229/13 
 

ØKONOMIPROGNOSE MED PRODUKSJONSTALL PR. JULI 
2013 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar forelagt økonomiprognose med produksjonstall pr. 
juli 2013 
 
Tilleggsforslag fra H: 
Bydelsutvalget ønsker å få forelagt en budsjettjusteringssak i BU-møte i 
september.  
 
Forslag til vedtak med tilleggsforslag fra Høyre ble enstemmig 
vedtatt (7H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 230/13 
 

SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I UNGDOMSRÅDET 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget innvilger fritakssøknaden fra Tina Ahtari og et 
varamedlem i ungdomsrådet rykker opp som fast medlem. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (7H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 231/13 FRIVILLIGHETSMIDLER 2013 
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Utsettelsesforslag fra H: 
Bydelsutvalget ber helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen om å ta saken 
til behandling i september.  
 
Utsettelsesforslaget fra Høyre ble enstemmig vedtatt (7H, 2V, 1F, 3A, 
1SV) 
 
 

 
 
Orienteringssaker: 
O-SAK 232/13 
 

TIFFANI CAFE, BEHRENS GATE 2 – EIERSKIFTE 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 233/13 
 

LORRY, PARKVEIEN 12 – UTVIDELSE AV AREAL UTE 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 234/13 
 

NÆRBUTIKKEN PILESTREDET, PILESTREDET 43 – NY 
SALGSBEVILLING 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 235/13 
 

SWASHBUCKLER, SKOVVEIEN 5 – NY BEVILLING 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 236/13 
 

ALFRED, BRYNJULF BULLS PLASS 1 – EIERSKIFTE 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 237/13 
 

ONDA, STRANDEN 30 – TINGVALLAUTSTIKKEREN – EIERSKIF TE 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 238/13 
 

NATRAJ TANDOORI RESTAURANT AS, BYGDØY ALLE 8 – NY 
BEVILLING 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 239/13 MUSIKKTEATRET, FROGNERVEIEN 30 – EIERSKIFTE 
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Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 240/13 GABELS CAFE, GABELS GATE 47A – EIERSKIFTE 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 241/13 SAN LEANDRO MAJORSTUEN,  SPORVEISGATA 35B - 
EIERSKIFTE  

 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 242/13 BRASSERIE BLANCHE, JOSEFINES GATE 23 – EIERSKIFTE 
    
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 243/13 DELICATESSEN AKER BRYGGE, STRANDEN 3 – NY BEVILLING 
  
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 244/13 BRASSERIE & BAR, BOGSTADVEIEN 1 – EIERSKITFE 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 245/13 THE BROKER, BOGSTADVEIEN 25 – UTVIDELSE AV AREAL UTE 
  
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 246/13 THE HOT SPOT RESTAURANT AS, SØRKEDALSVEIEN 5 – 
EIERSKIFTE 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 247/13 BOLIVAR CAFE OG INTERIØR, VIBES GATE 1 1 – UTVIDELSE AV 
AREAL INNE 
    
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 248/13 BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND – PR. JULI  
   
Saken ble tatt til orientering 
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O-SAK 249/13 BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE – PR. JULI 
   
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 250/13 TILSYNSRAPPORT FROGNERHJEMMET 14.9.12 – SVAR FRA 
SYKEHJEMSETATEN 
   
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 251/13 TILSYNSRAPPORT URANIENBORGHJEMMET 6.3.13 – SVAR FRA 
SYKEHJEMSETATEN 
   
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 252/13 TILSYNSRAPPORTFAGERBORGHJEMMET OG NORA BAKKEN 30.5.13 
– SVAR FRA SYKEHJEMSETATEN 
   
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 253/13 TILSYNSRAPPORT MAJORSTUTUNET 29.5.13 – SVAR FRA 
SYKEHJEMSETATEN  
   
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 254/13 TILSYNSRAPPORT URANIENBORGHJEMMET 17.6.13 – SVAR FRA 
SYKEHJEMSETATEN 
   
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 255/13 STØYOVERSIKT 
    
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 256/13 REGLEMENT GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE V ERV 
 
Saken ble tatt til orientering 
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Tilleggssak: 
SAK 257/13 
 

SØKNAD OM UTTREDEN FRA VERV I BU OG MIBU - THEO 
THORKILDSEN (HØYRE) 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget innvilger fritakssøknaden fra Theo Thorkildsen, Høyre. Mette 
Langfeldt Sinding, Høyre, rykker opp som 3. varamedlem i bydelsutvalget. I  miljø- 
og byutviklingskomiteen rykker Vivian Ellingsen Gotaas, Høyre, opp som fast 
medlem. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (7H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 258/13 
 

SØKNAD OM UTTREDEN FRA VERV I BU OG HUSK – CHRISTIA N 
HAUGEN (FREMSKRITTSPARTIET) 
 
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. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (7H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 259/13 
 

SØKNAD OM UTTREDEN FRA VERV I BU OG HUSK – KRISTIN 
BENESTAD (SOSIALISTISK VENSTREPARTI) 
 
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. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (7H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

O-SAK 260/13 
 

NYTT VALGOPPGJØR OG SUPPLERINGSVALG TIL BYDELSUTVAL G 
I VALGPERIODEN 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 261/13 
 

FRIVILLIGHETSPRISEN 2013 – FORSLAG TIL KANDIDATER 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 262/13 
 

NAV FROGNER – NOTAT VEDRØRENDE SIKKERHETEN 
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Saken ble tatt til orientering  
 
 

SAK 263/13 SALSA BAR A/S, HUITFELDTSGATE 25 – EIERSKIFTE 
 
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.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (7H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 264/13 FELIX KONFERANSESENTER, BRYGGETORGET 3 – EIERSKIFTE  
 
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.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (7H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 

 
Eventuelt 
- Venstre spurte om hvor saken sto vedrørende beboerparkering. Det vises til mail til alle 

BU-politikere med orientering sendt 14.6.2013. Anskaffelsesprosessen ble satt i gang før 
sommeren. Bymiljøetaten vil etter ferien 2013 legge inn link med elektronisk kart som 
viser vedtatt beboerparkering. Denne tjenesten vil også bli tilgjengelig som en 
applikasjon på mobiltelefon. 

- Leder av bydelsutvalget informerte om politisk møte på Bygdøhus fredag 6. september. 
- Leder av bydelsutvalget informerte om at Erna Solberg vil bli orientert fredag 30. august 

om et skolehelseprosjekt. 
- Det ble delt ut en oversikt over kontaktinformasjon med alle utvalg, komiteer, råd og 

tilsyn.  
 
Møtet ble hevet kl.: 20.20 
 
Protokollen godkjent. 
 
Oslo, 29. august 2013  

 

Bjarne Ødegaard        
bydelsutvalgets leder       Maren Rækstad 
         bydelsutvalgets sekretær 


