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Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget. 
 
 
DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG 
 
 
TIRSDAG 29. OKTOBER 2013 KL 18.00 
 
I SOMMERROGT. 1,  
 
Åpen halvtime  
Opprop 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
                                                                                                                                                                                                           

DAGSORDEN:                                                                                                                             18.10. 25.10. 29.10.                                                  
SAK 302/13 Protokoll fra bydelsutvalgets møte 24.9.13 X   
 303/13 Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) 22.10.13  X  
 304/13 Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK) 

22.10.13 
 X  

 305/13 Referat fra arbeidsutvalget 15.10.13 X   
 306/13 Referat fra seniorrådet 22.10.13  X  
 307/13 Referat fra råd for funksjonshemmede 21.10.13  X  
 308/13 Referat fra AMU 22.10.13  X  
 309/13 Referat fra MBU 22.10.13  X  
 310/13 Referat fra ungdomsrådet 23.10.13  X  
 
Miljø- og byutviklingskomiteen: 
SAK 275/13 Drammensveien 118, gnr 118, bnr 196 

Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 26.08.2013 til 07.10.2013 
Forslag til detaljregulering – utsatt fra BU-møte 24.9.2013 

X   

 311/13 Filipstad – områderegulering med konsekvensutredning 
Planforslag oversendt byrådet for videre behandling 

X   

 312/13 Henrik Ibsens gate 90 
Søknad om bruksendring 
Oversendelse for uttalelse 

X   

 313/13 Bygdøy skole – kommentarer til skolebehovsplan X   
 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen:  
SAK 314/13 Majorstuen, Marienlyst og Skøyen skoler – endring av 

inntaksområdet 
Høringsdokument 

X   

 315/13 Bygdøy og Skøyen skoler – endring av inntaksområdet 
Høringsdokument 

X   

 316/13 The Thief, Landgangen 1 – utvidet åpnings- og skjenketid X   
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 317/13 Papaya, Observatoriegata 25 – eierskifte X   
 318/13 Village Tandoori, Bygdøy Allé 65 – eierskifte X   
 319/13 ISS Facility Service AS Nordea 411063, Middelthuns gate 17 - 

eierskifte 
X   

 320/13 Swashbuckler, Skovveien 5 - uteservering X   
 321/13 Høring om lovfesting av medvirkning for ungdom X   
 333/13 Lime Majorstua, Middelthuns gate 21C – salgsbevilling ved 

eierskifte 
X   

 
Saker til behandling:     
SAK 289/13 MIBU – varamedlem fra Høyre X   
 322/13 Økonomirapportering med produksjonstall pr. september 2013  X  
 323/13 Søknad om uttreden fra ungdomsrådet – Joachim Pacheco-Lie X   
 324/13 Regnskap private institusjoner 2013  X  
 325/13 Teknisk budsjettjustering  X  
 
Orienteringssaker: 
SAK 326/13 Munkedamsveien 62, gnr 210, bnr 3  

Uttalelse i forbindelse med dispensasjonssøknad 
X   

 327/13 Brukervalg praktisk bistand – august X   
 328/13 Brukervalg hjemmesykepleie – august X   
 329/13 Tilsynsrapport Fagerborghjemmet og Norabakken 25.9.13 / svar 

fra sykehjemsetaten 
X   

 330/13 Nytt valgoppgjør for bydelsutvalg Frogner 2011-2015 – Høyre – 
Fremskrittspartiet – Sosialistisk Venstreparti – underretning om 
vedtak 

X   

 331/13 Bydelsutvalgenes tilsyn – forståelse, organisering og rapportering 
– rapport 12/2013 

X   

 332/13 Bydelens kommentarer til budsjett 2014 X   
 
X – når sakspapirene vil være tilgjengelig på www.bfr.oslo.kommune.no/politikk  
 
Eventuelt 
 
Vel møtt! 
 
Oslo, 17. oktober 2013 

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

 

 
 
 
 
TIL SAKSKARTET – BYDELSUTVALGETS MØTE 29.10.2013 
 
 
 
 
Tillegg til sakskartet                                                                                                                 18.10.  25.10. 29.10. 
SAK 334/13 Kongen Marina Kafe, Frognerstranda 4 – ny bevilling  X  

SAK 335/13 Horgans, Hegdehaugsveien 24-26 – utvidelse av areal inne  X  

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

     PROTOKOLL 
 
 
FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE  
TIRSDAG 24. SEPTEMBER 2013 
 
Sommerrogt. 1, kl 18:00 
 
 
Til stede:  Høyre: Bjarne Ødegaard, leder 
  Elisabet Parmeggiani  
  Britt Eia 
  Ulf Hordvik 
  Carl-Henrik Bastiansen 
  Beate Brovig Auke 
  Hans Magnus Borge 
  Tjeran Vinje 
   
 Arbeiderpartiet: Egil Heinert 
  Annelene Svingen 
  Emil Aas Stoltenberg 
   
 Fremskrittspartiet: Hans Høegh Henrichsen 
   
 Venstre: Anne-Lise Bergenheim 
  Natasza P. Sandbu 
   
 SV: Erna Kahlbom 
   
 
Forfall:  
 
 
Fra administrasjonen:  Bydelsdirektør   Wenche Ørstavik 

Avd direktør    Olaf Varslot 
Avd. direktør    Anne-Ma Moe-Christensen 

    Avd. direktør    Heidi Damengen 
     
     
 
Møtet ble ledet av:  Bjarne Ødegaard (H) 
BU-sekretær/ref.:  Maren Langlo 
 
Møtet ble satt med 15 representanter m/møtende vararepresentanter. 
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ÅPEN HALVTIME:  
 
 
ENDRING AV DAGSORDEN:  
 
Tilleggssaker: 
SAK 299/13 – Center for afrikansk kulturformidling, Pilestredet 75C – fornyelse av 
                         skjenkebevilling 
SAK 300/13 – Innspill til høring – forslag til endringer i plan- og bygningsloven 
SAK 301/13 – Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
 
INHABILITET: bydelsutvalget vurderte Carl-Henrik Bastiansens habilitet vedrørende 
                                  sak 275/13 - Drammensveien 118, og fant at han var inhabil til å 
                                  behandle saken. 
 
SAK 265/13 
 

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 27.8.13 
 
VEDTAK: 
Protokollen ble godkjent. 
 
 

SAK 266/13 
 

PROTOKOLL FRA MØTE I MILJØ- OG 
BYUTVIKLINGSKOMITEEN 17.9.13 
 
VEDTAK: 
Protokollen ble godkjent. 
 
 

SAK 267/13 
 

PROTOKOLL FRA HELSE-, UNGE-, SOSIAL- OG 
KULTURKOMITEEN 17.9.13 
 
VEDTAK: 
Protokollen ble godkjent. 
 
 

SAK 268/13 
 

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 10.9.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 269/13 
 

REFERAT FRA MØTE I SENIORRÅDET 17.9.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 270/13 
 

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
19.9.13 
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VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 271/13 
 

REFERAT FRA MØTE I AMU 17.9.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 272/13 
 

REFERAT FRA MØTE I MBU 17.9.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 273/13  
 

REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 18.9.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

 
 
Miljø- og byutviklingskomiteen: 
SAK 225/13 
 

NAVNSETTING AV GATER OG PLASSER PÅ FILIPSTAD 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget vedtar at arbeidsgruppen for navnsetting av gater og 
plasser på Filipstad skal bestå av følgende representanter: 
 
H - Janne Haaland-Matlary 
A - Helga Hernes 
V - Tone Ringen 
SV - Aud Grandaunet 
F - Berith Gerner 

Bydelsutvalget ber om at arbeidsgruppen konstituerer seg snarest mulig 
etter at bydelsutvalgets vedtak foreligger. 
 
Bydelsutvalget ber arbeidsgruppen om å utforme et forslag til navnsetting 
av gater på Filipstad. Navnene skal ha navn etter historiske norske 
kvinner. Unntatt fra dette kan bare være lokale stedsnavn en finner det 
viktig å videreføre. For å sikre en bred prosess gir bydelsutvalget 
arbeidsgruppen mandat til å utforme en åpen henvendelse til 
allmennheten og lokale historie- og velforeninger for innspill på navn. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at arbeidsgruppen følger de rutiner for 
navnesetting som er nedfelt i rundskriv fra Byrådsavdeling for kultur og 
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utdanning datert 08.10.2010: Navnsetting av gater, veier, plasser m.v. i 
Oslo – premisser for navnsettingsmyndigheten, samt Instruks for 
navnsetting av gater, veier, plasser m.v. i Oslo, vedtatt i Oslo bystyre i 
sak 488/2000. 
 
Bydelsutvalget ber om at en prioritert liste med navn forelegges utvalget i 
løpet av 2014. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 274/13 
 

STRØMSBORGVEIEN 12, BYGDØY SKOLE, GNR. 2, BNR. 8 
VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED 
DETALJREGULERINGSPLAN 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi uttalelse til varsel om oppstart av arbeid 
med detaljregulering for Strømsborgveien 12, gnr 2, bnr 8 – Bygdøy 
skole.  
 
Bydelsutvalget ser positivt på den varslete planendringen med sikte på å 
øke skolens kapasitet til 3 paralleller år 2016. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at vernehensyn i forhold til eksisterende 
bebyggelse og miljø avklares med Byantikvaren. 
 
Bydelsutvalget anbefaler i likhet med Plan- og bygningsetaten at det ses 
på en mulighet for å finne en erstatning for ballbanen som nedbygges. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 275/13 
 

DRAMMENSVEIEN 118, GNR. 11, BNR. 196 
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN FRA 26.08.2013 
TIL 07.10.2013 
FORSLAG TIL DETALJREGULERING 
 
Utsettelsesforslag fra H: 
Saken sendes til miljø- og byutviklingskomiteen for behandling. 
 
Carl Henrik Bastiansen fratrådte under behandling av 
utsettelsesforslaget. 
 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt (7H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 276/13 
 

TORS GATE 1, GNR. 212, BNR. 881 
FORSLAG OM FREDNING MED HJEMMEL I 
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KULTURMINNELOVEN §15 OG §19 
HØRING JF. §22 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi høringsuttalelse til Forslag om fredning 
etter Kulturminneloven §§ 15 og 19 for Tors gate 1 A og B, gnr 212, bnr 
881. 
 
Bydelsutvalget støtter fagetatenes vurdering av Tors gate 1 som et 
spesielt viktig kulturhistorisk og arkitektonisk objekt i Frogners og byens 
historie, og er opptatt av at disse umistelige verdiene sikres for fremtiden. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at fredningen av bygningen i Tors gate 1 
omfatter eksteriør, port- og trapperomsinteriør, baktrapper, tørkeloft samt 
hovedkonstruksjon og hovedstruktur. 
 
Bydelsutvalget anbefaler i tillegg at bakgård og fortau reguleres til 
bevaring etter Plan- og bygningsloven for å gi et noe større spillerom for 
ønskede endringer. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 277/13 
 

DRØFTINGSDOKUMENT FOR PLANSAMARBEID – AREAL- 
OG TRANSPORTPLAN FOR OSLO OG AKERSHUS 
HØRING 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til kommunens høringsuttalelse 
vedrørende Areal- og transportplan for Oslo og Akershus.  
 
Bydelsutvalget viser til enstemmig vedtak i bydelsutvalgets møte 
14.06.2011 sak 147/11, vedrørende offentlig ettersyn av Utkast til 
regional planstrategi og regionalt planprogram for areal- og transportplan 
i Oslo og Akershus (vedlagt), og tar drøftingsdokument for 
plansamarbeid Areal- og transportplan for Oslo og Akershus til 
orientering. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 278/13 
 

FORGNERSTRANDA – UTVIDELSE AV KLUBBHUS OG 
BRYGGE 
ANMODNING OM UTTALELSE 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi uttalelse vedrørende søknad om 
rammetillatelse for Frognerstranda, gnr 999, bnr 1, utvidelse av klubbhus 
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og brygge for Skarpsno Baatforening.  
 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak, sak 92/08, 29.04.2008 i en 
lignende forespørsel vedrørende utvidelse av småbåtplasser for 
Frognerkilen Skarpsno Bøyehavn. 
 
Bydelsutvalget mener det er positivt med en økning av antallet 
småbåtplasser, og anbefaler omsøkt utvidelse av brygge.  
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 

 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen: 
SAK 231/13 
 

FRIVILLIGHETSMIDLER 2013 

 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
 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 

JA KR. 15.000 KR. 15.000 Is- og skøyte-
interesserte i Oslo. 
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år. Arrangerer skøyteskole, 
isaktiviteter åpne for alle 
og stevner.  

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 Mare» som settes 
opp høsten 2013. 

NEI KR. 0 KR. 10.000 Innbyggere i Oslo, 
primært barn og 
unge.   

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.   

10 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 20.000 KR. 220.000 Vel og beboere i 
området rundt 
Filipstad (fikk kr. 
20.000 i 2012). 

11 Uranienborg 
Fritidsklubb 
(søknad 
mottatt 
31.07.2013)  

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

JA KR. 21.000 Ikke gitt Innbyggere i 
bydelen, primært 
barn og ungdom 

12 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  
 
                                    Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig  
                                    vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 
SAK 279/13 
 

KAVAKAVA, PILESTREDET 75 C – NY BEVILLING 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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Frogner bydelsutvalg anbefaler at Kavakava As gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Kavakava, Pilestredet 75C.  
Eiendommen, Pilestredet 75C ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 280/13 
 

RÅ SUSHI MAJORSTUA, ESSENDROPSGATE 6 – NY BEVILLING 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Rå Sushi Majorstua AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Rå Sushi Majorstua, Essendrops gate 6.  
Eiendommen, Essendrops gate 6 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres 
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
  
 

SAK 281/13 
 

RÅ SUSHI MAJORSTUA, ESSENDROPSGATE 6 – UTVIDET ÅPNINGS- 
OG SKJENKETID 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler ikke at Rå Sushi Majorstua AS gis utvidet 
åpnings- og skjenketid tid ved Rå Sushi Majorstua, Essendrops gate 6.  
Eiendommen, Essendrops gate 6 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres 
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 282/13 
 
 

DELICATESSEN TAPASBAR, VIBES GATE 8 - EIERSKIFTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Bydelsutvalg anbefaler at Delicat Essen Tapasbar AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Delicatessen Tapasbar, Vibes gate 8.  
Eiendommen, Vibes gate 8 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 283/13 
 

MINI SUSHI, FRIDTJOF NANSENS V. 2 - EIERSKIFTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Mini Susi v/Le gis serverings- og 
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skjenkebevilling ved Mini Sushi, Fridtjof Nansens vei 2.  
Eiendommen, Fridtjof Nansens vei 2 ligger i et boligområde. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 

 
Saker til behandling: 
SAK 284/13 
 

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

SAK 285/13 
 

SØKNAD OM MIDLERTIDIG FRITAK FRA VERV I BU, AU OG 
MIBU  
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget innvilger søknad om midlertidig fritak fra Christoffer T. 
Olsen, Venstre. Anne-Lise Bergenheim, Venstre, rykker opp som fast 
medlem i bydelsutvalget. I arbeidsutvalget og i miljø- og 
byutviklingskomiteen rykker Anne-Lise Bergenheim, Venstre, opp som 
fast medlem. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 286/13 
 

UTPEKING AV NESTLEDER I BU  
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget utpeker Anne-Lise Bergenheim, Venstre, til ny nestleder. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 287/13 
 

BUDSJETTJUSTERING – INNSPARINGSTILTAK BUDSJETT 
2013  
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar budsjettjusteringen.   
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 288/13 AU – VARAOBSERVATØR FRA FREMSKRITTSPARTI ET 
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Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget oppnevner Jan Tank-Nielsen til varaobservatør i 
arbeidsutvalget fra Fremskrittspartiet.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 289/13 
 

MIBU – VARAMEDLEM FRA HØYRE  
 
Utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til BU-møte i oktober.  
 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 290/13 
 

HUSK – VARAMEDLEM FRA FREMSKRITTSPARTIET  
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget oppnevner Kathrine Nerdrum til varamedlem i helse-, 
unge-, sosial- og kulturkomiteen fra Fremskrittspartiet. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 291/13 
 

HUSK – VARAMEDLEM FRA SOSIALISTISK VENSTREPARTI  
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget oppnevner Aud Grandaunet til varamedlem i helse-, unge-, 
sosial- og kulturkomiteen fra Sosialistisk Venstreparti. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 297/13 
 

AU – VARAMEDLEM FRA VENSTRE  
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget oppnevner Jan Mesicek til varamedlem i arbeidsutvalget 
fra Venstre.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 298/13 
 

MIBU – VARAMEDLEM FRA VENSTRE  
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget oppnevner Tore Walaker til varamedlem i miljø- og 
byutviklingskomiteen fra Venstre.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
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Orienteringssaker: 
O-SAK 292/13 
 

BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND - AUGUST 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 293/13 
 

BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE - AUGUST 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 294/13 
 

UNGDOM I SOMMERJOBB HOS FROGNER RUSKEN 2013 – RAPPORT 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 295/13 
 

FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGS- OG 
SKJENKESTEDER I BYDEL FROGNER 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 108/13 
 

REGLEMENT FOR BYDELENE: OM MØTELEDELSE § 4-4, 4. LE DD 
 
Saken ble tatt til orientering 
 

 
 
Tilleggssak: 
SAK 299/13 
 

CENTER FOR AFRIKANSK KULTURFORMIDLING, PILESTREDET 75C 
– FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING  
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Center For Afrikansk gis fornyelse av serverings- 
og skjenkebevilling ved Center For Afrikansk Kulturformidling, Pilestredet 75C.  
Eiendommen, Pilestredet 75C ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 300/13 
 

FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 
INNSPILL TIL HØRING 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til kommunens høringsuttalelse 
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vedrørende Forslag til endringer i Plan- og bygningsloven 
 
Bydelsutvalget mener de foreslåtte endringene bør gi en raskere og mer fleksibel 
planprosess, og tar høringsutkastet til orientering. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 301/13 
 

STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FOR SAMORDNET  BOLIG-, 
AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING 
UTTALELSE TIL HØRING 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til kommunens høringsuttalelse 
vedrørende Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging..  
 
Bydelsutvalget ser som positivt at høringsforslaget er utvidet til også å omfatte 
boligplanlegging, samt at forslaget er mer detaljert enn gjeldende retningslinjer. Det 
vurderes også som positivt at det blir lagt større vekt ved regionalt samarbeid og at 
det spesielt i de større byene forutsettes etablert særskilte samarbeidsfora og 
utarbeidet regionale planer for å møte eksisterende og fremtidige vekstutfordringer.   
 
Bydelsutvalget tar høringsforslaget til orientering. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

Eventuelt 
• Leder av helse-, unge- sosial- og kulturkomiteen orienterte om besøket fra 

Sykehjemsetaten i HUSK-komiteen 17.9.2013 vedrørende ernæring. 
 
 
Møtet ble hevet kl.: 18.30 
 
Protokollen godkjent. 
 
Oslo, 25. september 2013  

 

Bjarne Ødegaard (H)        
bydelsutvalgets leder      Maren Langlo   
        bydelsutvalgets sekretær 
 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Bydelsadministrasjonen 
 

  

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

 
 

 

 

 

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

Auke (H), Sverre Lorentzen (H), Vivian Ellingsen Gotaas (H), Egil Heinert (A), 
Gunn von Krogh (A), Anne-Lise Bergenheim (V), Ole Malmsten (F), Karin 
Beate Theodorsen (SV) 

Fravær: Jan Tank-Nielsen (F)  
Møtegruppe: Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtested:  Sommerrogata 1, 1. etasje 
Møtetid: 22.10.2013 kl 18.00 
Referent.: Inger Almqvist 
Telefon: 23 42 49 32, mobil 416 200 76 
 
 
 

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 22.10.2013 
 
 
Åpen halvtime: 
Ståle Berg, Bymiljøetaten, orienterte om arbeidet i Bogstadveien, og tidligere ukjente funn i 
undergrunnen som påvirker fremdriften. Det er forutsatt at trikkedrift blir igangsatt ultimo mai 
2014 og at hele rehabiliterings- og ombyggingsprosjektet er ferdigstilt per 15. august 2014. 
 
Andreas Melander, Næringsforeningen, orienterte om ombyggingen av Bogstadveien sett fra de 
næringsdrivendes synspunkt, og om et konstruktivt samarbeid med Bymiljøetaten, som bl a fører 
til en ny julegatebelysning. 
 
Erik Karlsen, Ruseløkka/Skillebekk beboerforening hadde ordet til sak 311/13 – Filipstad, samt 
orienterte om at Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo på vegne av Styringsgruppen for 
Fjordbyparken Plansmie søker bydelen om tilskudd til å utarbeide mer detaljert materiale for 
Fjordbyparken.. 
 
Bjørn Christiansen, Advokatfirma Ræder DA og Per Henrik Svalastog, Hille og Melbye Arkitekter 
AS hadde ordet til sak 275/13 – Drammensveien 118 på vegne av tiltakshaver Ragde Eiendom. 

 
 
Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 17.09.2013 ble enstemmig godkjent  
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Dagsorden: 
 
 

Sak 139/13 
BU-sak 
275/13 
 

Drammensveien 118, gnr 118, bnr 196 
Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 26.08.2013 til 07.10.2013 
Forslag til detaljregulering 
Utsatt fra BU-møte 24.9.2013 
 
Det vises til BU- innkalling for september for fullstendig 
bakgrunnsmateriale, Mibu-materiale fra september følger vedlagt  
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi uttalelse til forslag til detaljregulering for 
Drammensveien 118, gnr 212, bnr 196.  
 
Bydelsutvalget har tidligere behandlet saker på samme eiendom i en rekke møter, 
senest i møte 19.03.2013 sak 93/13 hvor bydelsutvalget går inn for at det 
fremmes en sak med forslag til regulering av barnehage på eiendommen. 
 
Bydelsutvalget går inn for planforslagets alternativ II 
 
Bydelsutvalget merker seg at Plan- og bygningsetaten med utgangspunkt i 
driftsmessige forhold ikke vil anbefale regulering av Løkkehuset til barnehage. 
Dette er et forslag som tidligere er fremmet av bydelsutvalget, og som vurderes 
som en løsning for å oppnå flere barnehageplasser samtidig som grøntarealet kan 
bevares som friområde. 
 
Bydelsutvalget bemerker at det neppe er mulig å finne nye barnehagetomter i 
bydelen uten at det vil være minst noen grad av motstridende hensyn som må 
avveies. Bydelen har fra før vært på befaring på eiendommen og konstatert at det 
burde ligge vel til rette for en barnehage her. 
 
Bydelsutvalget kan vise til to regulerte 3-avdelings barnehager i Bydel Frogner 
som nylig er etablert som private barnehager, og mener det vil være marked for 
ytterligere tilbud av samme størrelse. 
 
Bydelsutvalget mener at barnehage i Løkkehuset bør vurderes. Det ville gi både 
barnehageplasser og bevare den grønne lungen Katrinelund. 
 
Forslag til vedtak etter avsnitt to fra Ulf Hordvik (H): 
Bydelsutvalget mener utearealer til en barnehage gir kvaliteter til nærområdet ved 
at det opparbeides lekeplass til glede for beboere til benyttelse utenom 
barnehagens åpningstid. 
 
Bydelsutvalget går derfor inn for planforslagets alternativ I hvor det reguleres inn 
minimum en 4- avdelings barnehage 
 
Bydelsutvalget er opptatt av at turveien videreføres og ser at dette er ivaretatt i 
forslaget. 
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Forslag til supplerende avsnitt fra Sverre Lorentzen (H): 
Trærne på barnehagetomten må bevares. 
 
Forslag til endring siste avsnitt første setning fra Karin Beate Theodorsen (SV): 
Bydelsutvalget mener det bør være fullt mulig å etablere barnehage i løkkehuset. 
 
Forslag til vedtak fra Anne-Lise Bergenheim (V): 
Bydelsutvalget vil påpeke behovet for flere barnehager i bydelen, men ønsker 
ikke at dette skal gå på bekostning av de få viktige friområdene som er igjen. 
Bydelsutvalget vil også peke på at det innsendte reguleringsforslaget er i strid 
med overordnede planer for byutvikling og kan derfor ikke anbefale at det bygges 
barnehage på tomten.  
 
Forslag til vedtak fra Anne-Lise Bergenheim (V) falt mot 4 stemmer (1V, 1A, 
2H) 
 
Forslag til vedtak med endring fra Karin Beate Theodorsen (SV) ble satt opp mot 
forslag til vedtak med endring fra Ulf Hordvik (H) samt med supplerende avsnitt 
fra Sverre Lorentzen (H).  
 
Forslag til vedtak avsnitt 1 og 2 med nye avsnitt fra Ulf Hordvik (H) og 
Sverre Lorentzen (H) ble vedtatt mot tre stemmer (1V, 1A, 1SV) 
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi uttalelse til forslag til detaljregulering for 
Drammensveien 118, gnr 212, bnr 196.  
 
Bydelsutvalget har tidligere behandlet saker på samme eiendom i en rekke møter, 
senest i møte 19.03.2013 sak 93/13 hvor bydelsutvalget går inn for at det 
fremmes en sak med forslag til regulering av barnehage på eiendommen. 
 
Bydelsutvalget mener utearealer til en barnehage gir kvaliteter til nærområdet ved 
at det opparbeides lekeplass til glede for beboere til benyttelse utenom 
barnehagens åpningstid. 
 
Bydelsutvalget går derfor inn for planforslagets alternativ I hvor det reguleres inn 
minimum en 4- avdelings barnehage 
 
Bydelsutvalget er opptatt av at turveien videreføres og ser at dette er ivaretatt i 
forslaget. 
Trærne på barnehagetomten må bevares. 
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Sak 150/13 
BU-sak 
311/13 
 

Filipstad                                                                                               
Kommentarer vedrørende planforslag områderegulering med 
konsekvensutredning oversendt byrådet for videre behandling 

Utrykt vedlegg 

 
Forslag til vedtak fra Anne-Lise Bergenheim (V) og Bjarne Ødegaard (H): 
Forslag til områderegulering av Filipstad er nå ferdig fra Fjordbyenheten og 
oversendt Byrådsavdeling for byutvikling. Detaljreguleringen av Hjortnes og 
Hans Jægers kvartal er imidlertid ikke ferdig. Det samme gjelder detaljregulering 
av E-18 og Ring 1 som er under faglig forarbeidelse hos Statens vegvesen. 
Bydelsutvalget vil derfor benytte anledningen til å komme med synspunkter 
knyttet til dette viktige arbeidet. 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er enig i at Filipstadutbyggingen bør skje etappevis, men vil 
påpeke viktigheten av at detaljreguleringer ikke vedtaes før hovedgrepene er 
fastlagt. Det kan derfor som foreslått i områdeplanen være hensiktsmessig å starte 
opp med Hans Jægers kvartal, men da under forutsetning av at det ikke samtidig 
legges føringer på utforming av eller avtaler om resten av områdeplanen. 
Bydelsutvalget vil anmode byrådet om å sørge for at Statens vegvesen utreder 
Fjorbyparkens forslag til veiløsning for Filipstad. Dette alternativet bør velges 
fordi man da unngår å trekke 15500 biler i døgnet gjennom Filipstad på 
bakkenivå. Et helhetlig parkområde blir i tillegg mulig fra Tinkern og ut på 
Filipstadodden. Ved dette grepet får man storskipstrafikken vekk fra Frognerkilen 
og kan åpne et vestvendt strandområde på Hjortnes til glede for hele byens 
befolkning. Fergeterminalen flyttes ut og overbygges med en park. Dette gjør det 
unødvendig med en ny pir for cruisebåter som kan benytte eksisterende kai.     
Bydelsutvalget vil også gjøre byrådet oppmerksom på at Fjorbyparkens  plan gjør 
det  mulig å legge til rette for et torv på Filipstad som binder områdene der 
sammen og slik muliggjør senking av E-18 ved Frognerstranda. 
 
Forslag til supplerende tekst fra administrasjonen: 
Bydelsutvalget har tidligere behandlet Filipstad i flere møter og viser 
innledningsvis til enstemmig vedtak fra møte 24.04.2012, sak 122/12. Vedtak 
følger vedlagt. 
 
Forslag til vedtak fra Anne-Lise Bergenheim (V) og Bjarne Ødegaard (H) 
med supplement fra administrasjonen ble enstemmig vedtatt 
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget er orientert om at forslag til områderegulering med 
konsekvensutredning for Filipstad nå er ferdig fra Fjordbyenheten og oversendt 
Byrådsavdeling for byutvikling. Detaljreguleringen for Hjortnes og Hans Jægers 
kvartal er imidlertid ikke ferdig. Det samme gjelder detaljregulering av E-18 og 
Ring 1 som er under faglig forarbeidelse hos Statens vegvesen. 
 
Bydelsutvalget vil derfor benytte anledningen til å komme med synspunkter 
knyttet til dette viktige arbeidet. 
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Bydelsutvalget har tidligere behandlet Filipstad i flere møter og viser 
innledningsvis til enstemmig vedtak fra møte 24.04.2012, sak 122/12. Vedtak 
følger vedlagt. 
 
Bydelsutvalget er enig i at Filipstadutbyggingen bør skje etappevis, men vil 
påpeke viktigheten av at detaljreguleringer ikke vedtas før hovedgrepene er 
fastlagt. Det kan derfor som foreslått i områdeplanen være hensiktsmessig å starte 
opp med Hans Jægers kvartal, men da under forutsetning av at det ikke samtidig 
legges føringer på utforming av eller avtaler om resten av områdeplanen. 
 
Bydelsutvalget vil anmode byrådet om å sørge for at Statens vegvesen utreder 
Fjordbyparkens forslag til veiløsning for Filipstad. Dette alternativet bør velges 
fordi man da unngår å trekke 15500 biler i døgnet gjennom Filipstad på 
bakkenivå. Et helhetlig parkområde blir i tillegg mulig fra Tinkern og ut på 
Filipstadodden. Ved dette grepet får man storskipstrafikken vekk fra Frognerkilen 
og kan åpne et vestvendt strandområde på Hjortnes til glede for hele byens 
befolkning. Fergeterminalen flyttes ut og overbygges med en park. Dette gjør det 
unødvendig med en ny pir for cruisebåter som kan benytte eksisterende kai.     
 
Bydelsutvalget vil også gjøre byrådet oppmerksom på at Fjordbyparkens plan 
gjør det mulig å legge til rette for et torv på Filipstad som binder områdene der 
sammen og slik muliggjør nedsenket E-18 ved Frognerstranda. 
 
 

Sak 151/13 
BU-sak 
312/13 

Henrik Ibsens gate 90 
Søknad om bruksendring 
Oversendelse for uttalelse 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi uttalelse til søknad om bruksendring for ca 140 
m2 i 1. etasje, Henrik Ibsens gate 90, gnr 211, bnr 38. 
 
Bydelsutvalget anbefaler omsøkt bruksendring fra forretning til servering/take-
away, forutsatt at gjeldende krav til tilgjengelighet, kundetoalett og ventilasjon er 
oppfylt. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 152/13 
BU-sak 
313/13 
 

Bygdøy skole  
Kommentarer vedrørende skolebehovsplanen 
 
Utrykt vedlegg 
 
Forslag til vedtak fra Ulf Hordvik (H): 
Saken sendes direkte til bydelsutvalget uten realitetsbehandling i Miljø- og 
byutviklingskomiteen 
 
Forslag til vedtak fra Ulf Hordvik (H) ble enstemmig vedtatt 
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Orienteringssaker: 
Orienteringssaker og utrykte vedlegg ligger på bydelens nettside: 
www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/politikk som vedlegg til innkallingen.  
 
 
Sak 153/13 
BU-300/13 
 
 

Forslag til endringer i plan- og bygningsloven 
Innspill til høring 
Saken ble tatt til orientering  
 

Sak 154/13 
BU-301/13 
 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging                                                                                  
Uttalelse til høring 

Saken ble tatt til orientering  

Sak 155/13 
09/259 
 

Underretning av politisk planvedtak – Huk aveny Bygdøy 
Områderegulering 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 156/13 
09/966 
 

212/663 Nobels gate 32, Vigelandsanlegget og del av 212/928 
Oversendelse av forslag om fredning etter kulturminneloven § 15 og § 19 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 157/13 
12/445 
 

Aksjon skolevei  
Forslag om fartssoningstiltak i tilknytning til Ura nienborg, Hasle, 
Bekkelaget, Munkerud, Nordstrand, Bolteløkka og Vinderen skoler 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 158/13 
13/385 
 

Oversendelse av Oslo havneplan 2013 – 2030 
Utrykt vedlegg 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 159/13 
 

Protokoll fra byrådets møte 10.10, 03.10.2013 
Saken ble tatt til orientering 
 

 
 
 
Møtet ble hevet kl. 19:30 
 
 
 

       
 
Ulf Hordvik (H)       Inger Almqvist 
leder          sekretær 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen 
 

  

  

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

Magnus Borge H, , Tjeran Vinje H, Anne Lene Svingen A, Natasza P. Sandbu V, 
Frode Ersfjord SV, Kristoffer E. Andenæs F, Rudolph Brynn A 

Forfall:  Ole Jacob Kjendlie A, Nina Stanghov Ulstein H 
  
  
Møtegruppe: Helse- unge- sosial og kultur HUSK 
Møtested: Sommerrogaten 1, 5. etg. 
Møtetid: Tirsdag 22. oktober kl. 17:30 
Saksbeh.: Anne-Ma Moe-Christensen 
Telefon: 23 42 49 09 el 95 23 54 63 
  

 
Åpen halvtime:  
Om tjenester og klager i hjemmetjenesten/ bestillerkontoret v/ Iolanta Johansen, nestleder 
ved bestillerkontoret. 
 
Saksliste: 
Sak 144/13 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 

Godkjent 
 

Sak 145/13 Endring av inntaksområdet mellom Majorstuen, Marienlyst og Skøyen skoler -  
  høring 
BU sak 314/13 
Forslag til vedtak: 

Bydelsutvalget går imot forslag om å endre inntaksområdet for de foreslåtte adresser fra 
Frognerområdet til Skøyen skole, og anbefaler å opprettholde Majorstuen som 
inntaksområde.  
Dette området har en naturlig tilhørighet til bydel Frogner og skoler beliggende i bydelen, 
og har historisk tilhørt Majorstuen skolekrets.  

 
Når det gjelder forslag om endring fra Marienlyst til Majorstuen, vil et skille i Sumsgate 
være mer naturlig, elevene vil uansett måtte krysse Kirkeveien for å komme til skolen. 
For å tilpasse elevtallet til Majorstuens kapasitet foreslås en mindre omfattende 
forskyvning av inntaksområdet opp mot Fagerborg. 

 
Endringsforslag fra H,V og F: 
Det å uttale seg om endrede skolegrenser er i utgangspunktet vanskelig, så lenge vi ikke 
har tall fra de omkringliggende bydeler. På bakgrunn av det materialet vi har tilgjengelig 
går vi inne for forslaget om å endre inntaksområdet for de foreslåtte adresser fra 
Frognerområdet til Skøyen skole. 

 
Når det gjelder forslag om endring fra Marienlyst til Majorstuen, vil et skille i Sumsgate 
være mer naturlig, elevene vil uansett måtte krysse Kirkeveien for å komme til skolen. 
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For å tilpasse elevtallet til Majorstuens kapasitet foreslås en mindre omfattende 
forskyvning av inntaksområdet opp mot Fagerborg. 
Administrasjonens forslag falt mot 7 stemmer (5H, 1F, 1V) 
 

Sak 146/13 Endring av inntaksområdet mellom Bygdøy og Skøyen skoler – høring 
BU sak 315/13 
Forslag til vedtak: 

Bydelsutvalget støtter forslaget om å endre inntaksområdet til Bygdøy og Skøyen skoler 
ved å tilbakeføre området rundt Skøyen stasjon, til Skøyen skoles inntaksområde. 
Enstemmig vedtatt  
 
 

Sak 147/13 The Thief, Landgangen 1 – utvidet åpnings- og skjenketid 
BU sak 316/13 
Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler ikke at The Thief Hotel AS gis utvidet åpnings- og 
skjenketid ved The Thief, Landgangen 1.  
Eiendommen, Landgangen 1 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
Administrasjonens forslag falt mot 7 stemmer (5H, 1V, 1F), med følgende 
stemmeforklaring: 
Det begrunnes med likestillingsprinsippet med Aker brygge og med henvisning til § 3 i 
forskriften. 

 
Sak 148/13 Papaya, Observatoriegaten 25 – eierskifte 
BU sak 317/13 
Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at BHA & BHUA AS gis serverings- og skjenkebevilling 
ved Papaya, Observatoriegata 25.  
Eiendommen, Observatoriegata 25 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
Enstemmig tiltrådt  

 
Sak 149/13 Village Tandorori, Bygdøy Allé 65 – eierskifte 
BU sak 318/13 
Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Falak Invest AS gis serverings- og skjenkebevilling ved 
Village Tandoori, Bygdøy allé 65.  
Eiendommen, Bygdøy allé 65 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 Enstemmig tiltrådt  

 
Sak 150/13 ISS Facility Service AS Nordea, Middeltuns gate 17 – eierskifte 
BU sak 319/13 
Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at ISS Facility Services AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved ISS Fcility Services AS Nordea 411063, Middelthuns gate 17.  
Eiendommen, Middelthuns gate 17 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 Enstemmig tiltrådt 
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Sak 151/13 Swashbuckler, Skovveien 5 – uteservering 
BU sak 320/13 
Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Swashbuckler AS gis serverings- og skjenkebevilling ute 
ved Swashbuckler, Skovveien 5.  
Eiendommen, Skovveien 5 ligger i en av hovedferdselsårene i bydelen. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 Enstemmig tiltrådt med følgende tillegg: 
 Vi forutsetter at prinsippet om fri ferdsel overholdes. 
 
Sak 152/13 Lovfesting av medvirkning for ungdom – høring 
BU sak 321/13 
Forslag til vedtak: 
 

Bydelsutvalget har gode erfaringer med hvordan medvirkningen for ungdom i bydel 
Frogner fungerer. Ved innføring av nytt regelverk går bydelen for alternativ a: En egen 
generell bestemmelse i lov 25. september 1992 nr. 107 Om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) om særlige medvirkningsorganer, men som pålegger kommunene å ha 
slike ordninger for unge, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Detaljerte regler 
som er tilpasset de enkelte ordningene kan fastsettes i forskrift. 

 
Forslag fra H: 
 Vi ser ingen tungtveiende argumenter for å lovfeste noe som har fungert godt både lokalt i 
Frogner og i hele Oslo. Dette mener bydelsutvalget at Oslo kommune og bydel Frogner 
klarer å regulere selv. 
Sekundært vil vi anbefale forslag A, dersom man ønsker en slik lovendring. 
Høyres forslag ble vedtatt med 5 stemmer, samt lederens dobbelstemme ( 3H, 1V, 1F) 
 

Sak 156/13 Lime Majorstua, Middeltuns gate 21 c – salgsbevilling etter eierskifte 
BU sak 333/13 
Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Lime Majorstua AS om salgsbevilling ved 
Lime Majorstua, Middelthuns gate 21C innvilges.  
 Enstemmig tiltrådt 

 
 

Sak 157/13 Kongen Marina kafé, Frognerstranda 4 – ny bevilling. 
BU sak 334/13 
Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Kongen Marina AS gis serverings- og skjenkebevilling 
ved Kongen Marina Kafe, Frognerstranda 4.  
Eiendommen, Frognerstranda 4 er en enkelteiendom som er gitt en særskilt åpningstid. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
Enstemmig tiltrådt 
 

Sak 158/13 Horgans, Hegdehaugsveien 24 – 26 – utvidelse av areal inne. 
BU sak 335/13 
Forslag til vedtak: 
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Frogner bydelsutvalg anbefaler at Fresher Approach AS gis tillatelse til utvidelse av 
serverings- og skjenkeareal inne ved Horgans, Hegdehaugsveien 24-26.  
Eiendommen, Hegdehaugsveien 24-26 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
Enstemmig tiltrådt 

  
 

 
Orienteringssaker: 
Sak 153/13 Brukervalg praktisk bistand – september 
BU sak 327/13 
  Tatt til orientering 
 
Sak 154/13 Brukervalg hjemmesykepleie – september 
BU sak 328/13 
  Tatt til orientering 
 
Sak 155/13 Tilsynsrapport Fagerborghjemmet og Norabakken.  
  Svar fra Sykehjemsetaten. 
BU sak 329/13 
  Tatt til orientering 

Anmerkning fra Hans M. Borge: Det stilles spørsmål ved at Sykehjemsetaten ikke 
har kommentert tilsynsutvalgets påpekning av en dårlig fungerende 
vaktmestertjeneste. 

 
Eventuelt: 
 
Frode Ersfjord orienterte om SVs bekymringer etter uanmeldt tilsyn på Uranienborghjemmet 10. 
oktober: 
SV er bekymret over utviklingen ved Uranienborghjemmet etter at Aleris Omsorg overtok driften 
3. juni 2013. Sykehjemsetaten la til grunn at kvalitet skulle telle 60% mens pris skulle telle 40% i 
konkurranseutsettingsprosessen. 
 
Etter uanmeldt tilsynsbesøk 10. oktober 2013 kom det bl.a. frem at de ansatte ved 
Uranienborghjemmet (ansatt før overtakelsen) må gå ned i lønn etter april 2014, trass i 
forsikringer fra Aleris i juni til tilsynsutvalget om at dette ikke kom til å skje. Fornøyde ansatte er 
svært viktig for både et godt arbeidsmiljø og beboerne. 
 
En ny matleverandør har blitt valgt, hvor utgangspunktet for Aleris Omsorg var blant annet 
individuelt tilpassede retter. Tilbakemeldingene fra beboerne går på det motsatte, hvor ensidige 
retter og null tilpasninger blir tilbudt. 
SV tar med dette initiativ til at Aleris Omsorg blir med på en dialog med Bydel Frogner om 
hvordan forholdene ved Uranienborghjemmet kan bedres, etter de forutsetningene som lå til 
grunn for overtakelsen av driften fra og med 3. juni 2013. 
 
 
Carl-Henrik Bastiansen 
leder 
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Vedlegg: Lysark fra presentasjonen til Iolanta Johansen 
     Forskrift om egenbetaling for kommunale pleie- og omsorgstjenester  
  



Presentasjon 22. oktober  2013

Om tjenester og klager til 
eldre og funksjonshemmede



BESTILLER–UTFØRER-MODELLEN

OPPSTART 2000

� SIKRE LIK VURDERING AV BEHOV
� HELSE OG SOSIALFAGLIG BAKGRUNN 

TVERRFAGLIG SAMMENSATT 

� LEGGE TIL RETTE FOR BRUKERVALG
� INNSATSSTYRT FINANSIERING 



TEAM EGENANDEL

UTØVENDE  
STØTTETJENESTER

ERGOTERAPI /  FYSIOTERAPI                      
INNSATSTEAM 

KREFTKOORDINATOR

TEAM 1

Sykehus  - Korttids

LEDELSE 

TEAM 4

Funksjonshemmede < 18

S  A  K  S  B  E  H  A  N  D  L  I  N  G   
A V    

T J E N E S T E B E H O V

TEAM 2 TEAM 3

Hjemmeboende

KVALITETSIKRING 
OG 

UTVIKLING



BRUKERVALG

� PRAKTISK BISTAND       oppstart 2006

� I dag velger 1 av 3 privat leverandør (totalt 930 brukere)

� 10 private leverandører har tjenestekonsesjon i bydelen

� HJEMMESYKEPLEIE       oppstart 2010

� I dag velger 1 av 17 privat leverandør (totalt 660 brukere)

� 5 private leverandører har tjenestekonsesjon i bydelen



3 HOVEDFUNKSJONER
Forvalter 42% av bydelens driftsbudsjett

� BEHOVSVURDERING AV HELSE OG OMSORGSTJENESTER 

� Vedtaksfester og klagebehandler

� Informerer om rettigheter og tilbud; bla. brukervalgsordningen

� Bestiller utfører og kontrollerer at tjenesten utføres i h t vedtak / behov

� ØKONOMI
� Kontrakter – kjøp og oppfølging

� Egenandelsberegning

� Kontroll fakturagrunnlag

� Statistikk 

� UTØVENDE STØTTETJENESTER
� Ergoterapi

� Koordinator for alvorlig syke og døende

� Innsatsteam m. turnusfysioterapeuter



TJENESTETYPER

� TT ordning

� LEDSAGERBEVIS

� TRYGGHETSALARM

� PRAKTISK BISTAND
PRAKTISK BISTAND OG OPPLÆRING

BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

� OMSORGSLØNN

� OMSORGSBOLIG

� OMSORGSBOLIG +

� STØTTEKONTAKT/AVLASTN.

� HJEMMESYKEPLEIE 24/7

� DAGSENTER

� DAGREHABILITERING

� ERGOTERAPI

� FYSIOTERAPI

� INNSATSTEAM

� KORTTIDSOPPHOLD
� VURDERING – UTREDNING

� REHABILITERING

� RULLERENDE AVLASTNING

� SYKEHYBLER

� LANGTIDSOPPHOLD



5. TRINN    Langtidsopphold i institusjon

4. TRINN Heldøgns tjenester for hjemmeboende

�korttids – rehabiliteringsopphold i sykehjem

�Aker samhandlingsarena rehabiliteringsavdeling  

�Omsorgsbolig med heldøgns bemanning         > Sykehybler

3. TRINN      Tjenester for hjemmeboende

�Oscar dagrehabilitering > innsatsteam

�Hjemmesykepleie dag/kveld/natt         > praktisk bistand (og opplæring)

�Ergo og fysioterapitjenester                > brukerstyrt personlig assistent

�Koordinator for alvorlig syke og døende        > dagsenter (demente) 

2. TRINN            Andre tjenester for hjemmeboende

� Trygghetsalarm                                                            > Omsorgslønn

� TT – ordning og flextransport                                      > Tilrettelagte boliger  

1. TRINN   Tjenester for hjemmeboende som ikke krever søknad

�Oscar frisklivssentral        > Oscar demenssenter > Seniorsentre

�Fysikalske institutter        > Oppsøkende seniorveiledning

�Trygghetsavdeling             > Fastlege                                      > Frivillighetssentraler

�

Omsorgstrappen
for

eldre

i

bydel   

Frogner



Satsningsområde

� HVERDAGSMESTRING/

HVERDAGSREHABILITERING
� ERGO OG FYSIO ER MOTOREN

� HJEMMEHJELPEN ER TRENER

� DEMENSOMSORG
� DEMENSKOORDINATOR

� DEMENSTEAM



OSCAR LOKALMEDISINSKE SENTER

� Dagrehabilitering

� Rask psykisk helsehjelp

� Frisklivssentral

� Demenssenter





 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen 
 

  

  

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

 
 

Møtereferat 

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

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

Forfall:   
Fra adm: Wenche Ørstavik, Olaf Varslot, Anne-Ma Moe-Christensen, Heidi Damengen  

 
Møtegruppe: Arbeidsutvalget 
Møtested: Sommerrogt. 1 
Møtetid:  Tirsdag 15. oktober 2013 kl. 16.30  
Referent.: W. Ø. 
Telefon:  
Neste møte:  Tirsdag 5. november 2013 kl. 16.30 
 
Åpen halvtime:  
 
Saker til behandling på delegert myndighet:  
 
SAKER TIL BU (Komité er markert):  
MIBU / BU-sak 
275/13 

Drammensveien 118, gnr 118, bnr 196 
Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 26.08.2013 til 07.10.2013 
Forslag til detaljregulering - utsatt fra BU-møte 24.9.2013 

MIBU / BU Filipstad – områderegulering med konsekvensutredning  
Planforslag oversendt byrådet for videre behandling 

MIBU / BU Henrik Ibsens gate 90 
Søknad om bruksendring 
Oversendelse for uttalelse 

MIBU / BU Finansiering av bygging av Bygdøy skole 
HUSK / BU Majorstuen, Marienlyst og Skøyen skoler – endring av inntaksområdet 

Høringsdokument 
HUSK / BU Bygdøy og Skøyen skoler – endring av inntaksområdet 

Høringsdokument 
HUSK / BU The Thief, Landgangen 1 – utvidet åpnings- og skjenketid 
HUSK / BU Papaya, Observatoriegata 25 – eierskifte 
HUSK / BU Village Tandoori, Bygdøy Allé 65 – eierskifte 
HUSK / BU ISS Facility Service AS Nordea 411063, Middelthuns gate 17 - eierskifte 
HUSK / BU Swashbuckler, Skovveien 5 - uteservering 
HUSK / BU Høring om lovfesting av medvirkning for ungdom 
BU-sak 289/13 MIBU – varamedlem fra Høyre – utsatt fra BU-møte 24.9.2013 
BU Økonomirapportering med produksjonstall pr. september 2013 
BU Søknad om uttreden fra ungdomsrådet – Joachim Pacheco-Lie 
BU Regnskap private institusjoner 2013 
BU Teknisk budsjettjustering 
O-SAK / MIBU 
& BU 

Munkedamsveien 62, gnr 210, bnr 3  
Uttalelse i forbindelse med dispensasjonssøknad 
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O-SAK / HUSK 
& BU 

Brukervalg praktisk bistand – september 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Brukervalg hjemmesykepleie – september 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Tilsynsrapport Fagerborghjemmet og Norabakken 25.9.13 / svar fra 
sykehjemsetaten 

O-SAK / BU Nytt valgoppgjør for bydelsutvalg Frogner 2011-2015 – Høyre – 
Fremskrittspartiet – Sosialistisk Venstreparti – underretning om vedtak 

O-SAK / BU Bydelsutvalgenes tilsyn – forståelse, organisering og rapportering – rapport 
12/2013 

O-SAK / BU Bydelens kommentarer til budsjett 2014 
 

SAKER TIL INFO/DRØFTING: 
- Invitasjon til kommunerevisjonens seminar om bydelsutvalgenes tilsyn 30. oktober kl. 17-

19.30 i Folkets Hus.  
- Sikkerhet og situasjonshåndtering: Av hensyn til ansattes sikkerhet er det i medholde av kap. 4 

i AML besluttet at det ikke vil bli avholdt særskilte brukermøter o.l. med brukere av NAV, 
hjemmetjenestene eller andre tjenester i bydelen. 

- Styrevervregistrering – mail til BU. 
- Orientering om Urraklubben 
- Budsjettkonferanse tirsdag 29. oktober kl. 11.30-17 med påfølgende BU-møte kl. 18.30 

 
 
 

 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Seniorrådet 
 

  

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

 
 

 

 

Møtereferat 
 

 
Tilstede: Hans Høegh Henrichsen, leder 

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

For øvrig møtte: Ellen Irene Måsøval 
Forfall: Rannveig Dahl 

Pål Nordenborg 
Møtegruppe: Seniorrådet 
Møtested: Lille møterom, Sommerrogaten 1,  

5. etasje 
Møtetid: Tirsdag 22. oktober  kl. 10.00 
Referent.: Brynhild Vestad 
Telefon: 23 42 49 08 
Neste møte: Tirsdag 12. november kl. 10.00 i BU-salen  

  
 
 
Sak 63/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte 
 Godkjent 
 
Sak 64/13 «Bydelsdirektørens 10 minutter» v/ Iolanta Johansen  

Se vedlagte foiler fra presentasjonen. Vedlagt etter avtale er også forskrift om 
egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester samt brosjyre om 
kreftkoordinator. 

  
 
Sak 65/13 Møte i Det sentrale eldreråd 30. oktober   

Program for dagen vil ettersendes når det blir klart. Fra Frogner seniorråd vil Hans 
Høegh Henrichsen, Astrid Hilde og Kjell Jon Karlsen påmeldes.  

 

Sak 66/13 Mobil minigjenbruksstasjon – evaluering  
Et par av rådets medlemmer hadde gode erfaringer med stasjonene på Marienlyst 
og Filipstad/Tjuvholmen. Særlig positivt at stasjonene var bemannet for å veilede 
publikum. Selv om inntrykket var at stasjonene var godt besøkt, burde bedre 
publisering gjøre at flere ville benytte seg av tilbudet. Flere av Seniorrådets 
medlemmer var ikke kjent med ordningen. Seniorrådets tilbakemelding vil 
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ettersendes Renovasjonsavtalen, etter avtale.  
 

 
Sak 67/13 Underretting om vedtak fra Ullern eldreråd  

De som ikke fikk besøk i anledning tv-aksjonen til Nasjonalforeningen kan bruke 
følgende kontonummer: 8380 08 09005 eller ved å ringe 820 44 110 og gi 200 
kroner. Mer informasjon på www.blimed.no  
 

Sak 68/13 Bydelens kommentar til budsjett 2014 
Tatt til orientering. 
  

 
Sak 69/13 Fagerborghjemmet og Norabakken – tilsynsrapport fra anmeldte besøk 

25.09.13  
Seniorrådet noterer at Sykehjemsetaten ikke har kommet med tilbakemelding på 
hva som gjøres for å håndtere køen av oppdrag i den sentrale vaktmestertjenesten. 
  

 
Sak 70/13 Uranienborghjemmet – muntlig rapportering fra uanmeldt tilsyn  

Hans Høegh Henrichsen, medlem av tilsynsutvalget, varslet at det ville komme en 
tilsynsrapport som ville bli mindre positiv for Uranienborghjemmet. Saken vil tas 
opp til behandling når Sykehjemsetaten / Aleris har kommentert rapporten.  
 

 
Sak 71/13 Invitasjon til budsjettkonferanse 29. oktober   

Tatt til orientering.  
 
 
Sak 72/13 Bydelelsutvalgenes tilsyn – forståelse, organisering og rapportering – rapport 

12/2013 – og invitasjon til seminar 
Tatt til orientering.  

 
 
Eventuelt:  I kjølvannet av presentasjonen innledningsvis ble den økonomiske situasjonen for 
ektefelle/nærmeste pårørende til sykehjemsbeboer tatt opp. Vedlagt ligger materiale fra 
presentasjonen Inge Klæstad på bestillerkontoret hadde om vederlagsordningen ved innleggelse på 
sykehjem i Seniorrådets møte 22. februar 2012.  
 
 

       
       
       
Hans Høegh Henrichsen      Brynhild Vestad 
leder          sekretær 
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 Bydel Frogner 
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Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  23 42 50 00 Bankkonto: 6004.06.02081 
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Møtereferat 
 

 
Tilstede: Rudolph Brynn (A), Elisabeth Holm Oraug H, Unni Brodin FFO/ 

LHL, Berit Schjefstad FFO/ MH,  Oddvar Skogsletten SAFO/ NHF, 
Ellinor Bergrud FFO/NBF, Erika Birke FFO 
 

Forfall: Trond Tvedt SAFO/FNDB, Bjørn Hansen SAFO/NHF 
Møte:  Råd for funksjonshemmede 
Møtested: Pauserommet, Sommerrogaten, 5. etasje 
Møtetid: 21. oktober 2013 kl. 16:00 
Referent.: Rudolph Brynn 
  
 

 
Åpen halvtime. 
Ingen fremmøtte 
 
42/13 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 

Ellinor Bergrud (NBF/FFO) meldte at hun ikke hadde mottatt innkalling og referat. 
Elisabeth Holm Oraug (H) ønsket at møtene holdes på faste dager hver måned, også når 
leder ikke kan være til stede. Vanlig praksis har etter medlemmenes ønske vært å flytte 
møtetidspunkt slik at leder kunne være til stede. Det ble vedtatt at Rådet følger de faste 
møtetidspunkter, og at det avtales fra gang til gang om møtedato endres eller om leders 
vararepresentant leder møtene.   
 

43 /13 Aktuelle saker fra BU-kartet 
 
BU sak 275/13 Drammensveien 118 – kunngjøring om offentlig ettersyn (jfr. rådssak 

38/13). 
En eventuell barnehage må følge regler for universell utforming. Det samme gjelder for 
eventuelle fellesarealer på angjeldende eiendom.  
Enstemmig tiltrådt. 
 

BU sak 312/13 Henrik Ibsens gate 90 - uttalelse. 
Rådet støtter administrasjonens forslag til vedtak. Det må være minst 2 m fri passasje på 
fortau der det etableres uteservering. Inngangspartiet forutsettes gjort tilgjengelig i 
henhold til plan- og bygningsloven og Teknisk Forskrift av2010, da det dreier seg om en 
vesentlig ombygging på eiendommen. 
Enstemmig tiltrådt. 

 
44/13 Referat fra relevante møter som medlemmene har deltatt på: 
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Erika Birke (FFO) orienterte fra høsthelg hos Søvnforeningen på Olavsgard hotell. Tema 
var bl.a. narkolepsi som følge av influensavaksinekampanjen, framtidsutsikter for 
samhandlingsreformen og brukerutvalgets rolle.  
 
Unni Brodin (FFO) orienterte om ekstraordinært landsforeningsmøte i LHL, der tema var 
utbygging av sykehus på Gardemoen. Det blir en hjerte- og lungeklinikk som også 
behandler andre diagnoser, og LHL skal leie sykehuset som åpnes i 2017.  
 
Oddvar Skogsletten (NHF) refererte fra helgeseminar i NHF Oslo for ledere og tillitsvalgte 
med tema statsbudsjettet. Det skal være oppfølging 22.-24. november der representanter 
for NHF i bydelene skal møtes på Soria Moria og diskutere Oslobudsjettet.  
 
Rudolph Brynn (A) refererte fra konferanse om språkteknologi i regi av Norsk Språkråd 
der det bl.a. ble diskutert hvordan språkteknologi kan brukes for å integrere flere personer 
med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet.  
 
Tatt til orientering. 

 
45/13  Saker fra det sentrale Rådet for funksjonshemmede 

 Det ble holdt møte den 25. september i Rådet der hovedtema var ny vergemålslov av 1. juli 
2013. Det ble også minnet om at det er fellesmøte mellom det sentrale Rådet og 
bydelsrådene den 24. oktober fra kl 1830-2030 der temaene blir Oslobudsjettet og boliger 
for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er plass til tre medlemmer fra hvert bydelsråd.  

 
Tatt til orientering 
 
36/13 Kartlegging av tilgjengelighet i publikumsrettede lokaler i bydelen 

 Rudolph Brynn presenterte en oppdatert skisse til forprosjektet som ble godkjent. Skissen 
omfatter en sjekkliste, som vil bli oppdatert dersom prosjektfinansiering gis. Etter at 
budsjett for prosjektet er tatt inn i prosjektbeskrivelsen oversendes dokumentet til BU som 
avgjør om prosjektet får finansiell støtte. Det er en forutsetning for at kartleggingen 
gjennomføres at det gis finansiell støtte. 

 
46/13 Statsbudsjettet – konsekvenser for Rådets saksområder 

Orientering ved Rudolph Brynn. 
 
47/13  Ny regjering – organisering av departementene 
 Orientering ved Rudolph Brynn.  
 
Eventuelt: 

• Ferdigstillelse av oppgradering av Bogstadveien er igjen utsatt. Rådet ser med bekymring 
på dette fordi arbeidene i meget lang tid har gjort fremkommeligheten svært vanskelig for 
eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. 

• Saga hotell – det er bygget ny restaurant i hotellets kjeller som ikke er tilgjengelig. Rådet 
beklager dette.  
 
Tatt til orientering. 

 
Rudolph Brynn 
Leder 
Neste møte i Rådet er mandag 11. november kl.16:00 
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Møtereferat 
      

 
Til: Medlemmer og varamedlemmer av AMU 
Møtegruppe: AMU 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogt. 1, 5 etg. 
Møtetid: Tirsdag 22. oktober 2013 kl. 14.00  
Til stede fra 
arbeidstaker: 

Terje Wollmann (Fagforbundet), Marte Solberg (FO),  
Anna-Lena Gulbrandsen (UDF) 

  
Til stede fra 
arbeidsgiver: 

Wenche Ørstavik, Anne-Ma Moe-Christensen, Turid Hagen og Maren Langlo 

BHT: Therese Løvslett 
Forfall: Caroline T. Jenssen (HVO), Hilde Jahnsen (FO), Rosebelle Gerardo (NSF) 
Observatør:  
Øvrig møtte:  
Telefon: 23 42 49 11 
Neste møte: Tirsdag 12. november 2013 kl 14.00 
  
 
Sak 17/13 Referat fra AMUs møte tirsdag 17. september 2013 
  Godkjent 
 
Sak 18/13 Sykefravær pr. juli 2013 
  Tatt til orientering 
 
Sak 19/13  Hjelpetiltak i barneverntjenesten, familie- og miljøterapeuter  
  Enstemmig vedtatt 
 
Sak 20/13 Forslag til endring av kompetansekrav til stillinger i Welhavensgate boliger  
  Enstemmig vedtatt 
 
Sak 21/13 Medarbeiderundersøkelsen.  
  Saken utsatt til møte 12. november 
 
O-sak 22/13 HMS-notat vedrørende situasjonshåndtering av NAV-klienter og brukere av 

hjemmetjenester 
  Tatt til orientering 
 
O-sak 23/13  Tjenestestedsbesøk  
  Tatt til orientering 
 
  Eventuelt 

 
Anne-Ma Moe-Christensen 
avdelingsdirektør 
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Møtereferat 
      

 
Til: Medlemmer og varamedlemmer av MBU 
Møtegruppe: MBU 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogt. 1, 5 etg. 
Møtetid: Tirsdag 22. oktober 2013 kl 14.00 
Til stede fra 
arbeidstaker: 

Terje Wollmann (Fagforbundet), Marte Solberg (FO), Anna-Lena Gulbrandsen 
(UDF) 

  
Til stede fra 
arbeidsgiver: 

Wenche Ørstavik, Anne-Ma Moe-Christensen, Turid Hagen og Maren Langlo 

BHT:  
Forfall: Joan Espaillat (Fagforbundet), Hilde Jahnsen (FO), Rosebelle Gerardo (NSF) 
Observatør:  
Øvrig møtte:  
Telefon: 23 42 49 11 
Neste møte: Tirsdag 12. november 2013 kl. 14.00 
  
 
 
Sak 12/13 Referat fra MBUs møte tirsdag 17. september 2013  
  Godkjent 
 
Sak 13/13 Hjelpetiltak i barneverntjenesten, familie- og miljøterapeuter 
 Enstemmig vedtatt 
 
Sak 14/13  Forslag til endring av kompetansekrav til stillinger i Welhavensgate boliger 

Ved utlysning av stillingen brukes benevnelsen helsefagarbeider eller tilsvarende i 
beskrivelsen av kompetansekrav.    

 
Enstemmig vedtatt 

   
   
Eventuelt  

 Bydelens kommentarer til byrådets budsjettforslag 2014 legges ved referatet. 
 Orientering rundt tillitsvalgtes rolle i anskaffelser trer  kun inn ved 

virksomhetshetsoverdragelse j.f. veileder.  
 
 
 
Anne-Ma Moe-Christensen 
avdelingsdirektør 
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 Ungdomsrådet 
 

  

  

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

 

  

 
 MØTEREFERAT 
 
 
Tilstede: Sigurd Log Røren, Dina Dignæs Eikeland, Frithjof Bugge, Martinius Enzell 

Tangen, Sigurd Svensen, Faduma Mohamud, Katarina Frostmann 
Eisenstein, Oscar Andreas Norden (vara), Helene Spilde (sekretær) 

Forfall Joachim Pacheco-Lie, Nicholas Bertheau Solem (vara) Haider Qureshi (vara) 

Møtegruppe: Ungdomsrådet BFR 

Møtested: Ungdomstjenesten, 2.etasje Cort Adelers gate 18 

Møtetid: 16.00-18.00 

Referent.: Helene Spilde 

Telefon: 22 44 56 48 

Neste møte: 13.11.13  

  
Møte i Ungdomsrådet – 23.10.13 
 
 
Sak 56/13 : Godkjenning av innkalling og referat  
                   Referat og innkalling godkjennes 
 
Sak 57/13 : Oppdatering fra råd og utvalg 

- Sentralt UngdomsRåd :  
             Jobber med budsjett i bystyret : 
             Lånefinansieringen til bydelene og og bedring skolehelsetjenestene 
              
            Ungdomshøring i regi av ung org med temaet «skole» arrangeres 30 oktober  
            Ungdomsrådet oppfordres til å delta  
 

- NAV :  
Det stiller representanter på neste møte 9 desember.  
 

- BU :  
Ungdomsrådet gikk igjennom BU-sak 315/13 - Bygdøy og Skøyen skoler – endring av 
inntaksområde. Rådet støtter  bydelens forslag til vedtak.  
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- Skaterådet :   
Rukaia Khairy har henvendt seg med informeres om nytt forsøk på befaring av skatehaller 
i Oslo.  Katarina og Faduma ønsker fremdeles å delta på dette.  

 
Sak 58/13 : Bydelsbudsjett og prioriteringer :  
                   Ungdomsrådet ønsker å delta med 3-4 deltakere på budsjett konferansen.  
                   Rådet ønsker prioritering i forhold til  
 
• Bedre økonomiske rammer for Fritidsklubber. Eget driftsbudsjett for Bygdøy. 
• Bedre helsetjenester for ungdom og fast tilbud om psykolog  
• Gatelykter  
 
Dina tar kontakt med lokalavisen.  
 
Sak 59/13 : Hyttetur  
Hyttetur utsettes til etter nyttår pga nye medlemmer 
 
Sak 60/13 : Høring om lovfesting av lokale ungdomsråd  
Ungdomsrådet leste igjennom høringsforslag fra bydelen. 
Da ikke alle medlemmer rakk å svare innen fristen sendes også avstemte forslag inn til UngOrg.  
                 
Medlemmer i ungdomsråd bør : 
• Ha forslagsrett og møte og talerett i BU 
•          Fortrinnsvis være høringsorgan for saker som gjelder barn og ungdom men ikke gis  
            begrensning dersom andre saker indirekte berører barn og ungdom.  
• Medlemsalder bør være fra 13 - 19 år slik at skoletrinnene dekkes fra 8nde-3de trinn  
            Og medlemene bør ha nær tilknytning enten ved bosted eller skole i bydelen 
• Det må prioriteres 20 % stilling til sekretærer og sakene gjøres forståelig for ungdom  
• Ungdomsråd bør ha ansvar for noe midler som «1,5 mill til hva du vil»  
 
Sak 61/13 : Årshjulet 
Dina oppdaterer årsjulet   
 
Sak 62/13 Eventuelt   :  
Sekretær videresender svar på henvendelse fra Cafe Condio om skatepark og åpningstider  
 
 
 



 

  
 Oslo kommune 
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BU-sak 275/13 
         Mibu-sak 139/13 
 
 
 
Møtedato: 22.10.2013 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 29.10.2013 Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRAMMENSVEIEN 118, GNR 212, BNR 196 
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN FRA 26.08.2013 TI L 
07.10.2013 
FORSLAG TIL DETALJREGULERING 
 
 
 
 
Utsatt fra BU-møte 24.09.2013 
 
Det vises til BU-innkalling for september for fullstendig bakgrunnsmateriale, Mibu-
materiale fra septembermøte vedlegges saken. 
Tilføyelse i saksfremstillingen i fet skrift, avsnitt tre.  
 
Plan- og bygningsetaten har lagt ut forslag til detaljregulering for ovenstående eiendom til 
offentlig ettersyn, og sent det ut på høring. 
 
Planforslag til offentlig ettersyn er tilgjengelig som plankunngjøring og i saksinnsyn på Plan- og 
bygningsetatens nettsider http://www.pbe.oslo.kommune.no på saksnummer 201005792.  
 
Planområdet omfatter totalt ca 6 890 m2 og er regulert til Friområde (turvei) S – 3193.  
Denne regulering var gjeldende ved tidspunktet for overdragelse av eiendommen, og lå 
dermed til grunn for prisberegningen.  
Per dags dato foreligger det  midlertidig bruksendring av eksisterende bebyggelse på planområdet. 
Bruken av bygningene er ikke i samsvar med gjeldende reguleringsplan. 
Eiendommen har to bygninger, en større trafobygning fra mellomkrigsårene og løkkehuset 
Katrinelund fra tidlig 1800-tall, som begge står på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige 
bygg.  
 
Forslaget inneholder to alternativer:  
Alternativ 1 er utarbeidet av Hille Mellbye Arkitekter AS på vegne av Ragde Eiendom. 
Planområdet foreslås regulert til blandet bruk. Løkkehuset på 580 m2 er foreslått regulert til 
bolig/kontor/forretning/bevertning, og Transformatorstasjonen på 2370 m2 til 
kontor/industri/energianlegg. Nordøst på eiendommen foreslås i tillegg til eksisterende bebyggelse 
friområdet regulert til barnehage med bebyggelse plassert opp mot Drammensveien (BRA 560 
m2).  
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I tillegg foreslås 620 m2 regulert til kjørevei og annen veigrunn samt 1860 m2 til friområde 
inkludert gang- sykkelvei. Gang- sykkelveien (ca 480 m2) blir altså fjernet som eget 
reguleringsformål, men har påskriften gang- sykkelvei på plankartet. Det er ikke stilt 
erstatningsareal for det omregulerte friområdet på totalt 5030 m2. 
Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke Alternativ 1. 
 
Alternativ 2 er utarbeidet av Plan- og bygningsetaten –og skiller seg fra Alternativ 1 ved at det 
ikke reguleres inn nybygg på friområdet og gang- sykkelveien opprettholdes. Areal som 
opprettholdes som friområde blir dermed totalt ca 3330m2 hvorav gang- sykkelveien utgjør 
omtrent 480m2. Alternativ 2 foreslår ikke industri i den bevaringsverdige trafobygningen. 
Plan- og bygningsetaten anbefaler Alternativ 2. 
 
Eiendommen ligger som en buffer mellom et etablert boligområde og et område for 
næring/kontor/industri. Tomten, som opprinnelig var en Frognerløkke, ligger i forlengelsen av 
Frognerparken og Frognerelven mellom Drammensveien og jernbanen. Tomten er del av 
en/forlengelsen av et grøntdrag på andre siden av jernbanen som går ned mot 
Frognerstranda/Frognerkilen. Den har en sentral plassering både nord/sør gjennom ”Grøntplanen” 
og ”Overordnet tursystem B1”, og som buffer mellom boligområdet på ”nedre Frogner” og 
næringsvirksomheten på Skøyen/Thune.  
 
Eiendommen er berørt av støy og svevestøv. Målinger viser at støvforurensningen på planområdet 
ligger innenfor anbefalte grenseverdier. Støykilder er trikk og biltrafikk fra Drammensveien og 
jernbanestøy fra syd. En eventuell barnehage må skjermes fra støy. Det er bemerket at oppføring 
av en barnehage sannsynligvis vil medføre omlegging av kabeltraseer og flytting av 
transformatorstasjon nordøst på planområdet. 
 
Foreløpig vurdering fra Plan- og bygningsetaten: 
Plan- og bygningsetaten tar i sin foreløpige vurdering opp at planforslagets alternativ 1 er i strid 
med flere overordnede planer, for eksempel Kommuneplan 2008 som nedfeller at Oslo fortsatt 
skal ha en blågrønn profil, Forslag til revidert grøntplan som forutsetter at turvei B1 ska fremføres 
gjennom friområdet og som antyder mulighet for å åpne Frognerbekken over eiendommen, samt 
det nylig påbegynte arbeidet med planprogram for Fornebubanen Lysaker – Majorstuen, samt 
tilhørende områderegulering for Skøyen og Vækerø med mulighetsstudier. Drammensveien 118 
ligger innenfor dette området, og behovet for grønne arealer vil øke med den planlagte 
fortetningen. 
 
Plan- og bygningsetaten konkluderer med at de ikke kan anbefale Alternativ 1 i planforslaget.  
Den foreslåtte barnehagen ville utgjøre en barriere i den sammenhengende grøntstrukturen fra 
Frognerparken, og tomten ned mot Frognerkilen og Bygdøy. Grøntstrukturen med turvei vurderes 
å ha stor verdi for opplevelsen av området. 
 
Etaten anbefaler Alternativ 2 som ivaretar den blågrønne strukturen i området ved at friområdet 
bevares som en grønn lunge. Turveien fra Nordmarka til Bygdøy anses som viktig og realiserbar i 
fremtiden. En realisering av jernbanekryssing for turveien vil kunne vurderes i områderegulering 
for Skøyen.  
 
Etaten peker på at det er en prioritert oppgave å tilrettelegge for barnehager i bydelen, men at 
etaten i dette prosjektet har vurdert at behov for barnehageplasser må vike prioritet for bevaring av 
regulert friområde, grønn lunge og muligheten for å åpne Frognerbekken. Det er ikke stilt 
erstatningstomt for det friareal som foreslås omregulert/bebygget. 
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Etaten har vurdert Løkkehuset som uegnet for barnehageregulering da det kun ville gi rom for 3 
avdelinger, noe som er ugunstig i forhold til drift. (Det kan imidlertid vises til ferske eksempler på 
nybygde private barnehager av denne størrelsen f. eks. Munkedamsveien 62 og Tjuvholmen 
barnehage.)  
 
Bemerkninger som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen 
før saken sendes videre til byrådet. Bemerkningene kommenteres samlet i etatens fremstilling til 
byrådet. Kopi av bemerkningene følger saken når den sendes til politisk behandling. Byrådet avgir 
sin innstilling til byutviklingskomiteen som behandler saken med de bemerkninger som er 
kommet inn. Deretter vil saken bli lagt fram for bystyret til endelig godkjenning. 
 
Bemerkninger til planforslaget merket med saksnummer 201005792 og sendes Plan- og 
bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no senest 07.10.2013.  
 
 
Utrykt vedlegg: Samrådsinnspill 
   Risiko- og sårbarhetsanalyse 
   Støy og luftkvalitet Drammensveien 118 
   Trafikale konsekvenser av planforslag 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi uttalelse til forslag til detaljregulering for Drammensveien 118, 
gnr 212, bnr 196.  
 
Bydelsutvalget har tidligere behandlet saker på samme eiendom i en rekke møter, senest i møte 
19.03.2013 sak 93/13 hvor bydelsutvalget går inn for at det fremmes en sak med forslag til 
regulering av barnehage på eiendommen. 
 
Bydelsutvalget går inn for planforslagets alternativ II 
 
Bydelsutvalget merker seg at Plan- og bygningsetaten med utgangspunkt i driftsmessige forhold 
ikke vil anbefale regulering av Løkkehuset til barnehage. Dette er et forslag som tidligere er 
fremmet av bydelsutvalget, og som vurderes som en løsning for å oppnå flere barnehageplasser 
samtidig som grøntarealet kan bevares som friområde. 
 
Bydelsutvalget bemerker at det neppe er mulig å finne nye barnehagetomter i bydelen uten at det 
vil være minst noen grad av motstridende hensyn som må avveies. Bydelen har fra før vært på 
befaring på eiendommen og konstatert at det burde ligge vel til rette for en barnehage her. 
 
Bydelsutvalget kan vise til to regulerte 3-avdelings barnehager i Bydel Frogner som nylig er 
etablert som private barnehager, og mener det vil være marked for ytterligere tilbud av samme 
størrelse. 
 
Bydelsutvalget mener at barnehage i Løkkehuset bør vurderes. Det ville gi både barnehageplasser 
og bevare den grønne lungen Katrinelund. 
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BU-sak 311/13 
         Mibu-sak 150/13 
 
Møtedato: 22.10.2013 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 29.10.2013 Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILIPSTAD  
KOMMENTARER VEDRØRENDE PLANFORSLAG 
OMRÅDEREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING 
OVERSENDT BYRÅDET FOR VIDERE BEHANDLING 
 
 
 
 
 
Bydelen har mottatt følgende informasjon vedrørende status for Filipstad-saken fra enhetsdirektør 
Stein Kolstø, Fjordbyenheten, Plan- og bygningsetaten: 
 

Forslag til områderegulering er ferdig fra Fjordbyenheten og oversendt Byrådsavdeling for Byutvikling, 
juni 2013. 
 
Detaljregulering Hjortenes gjennomgår de siste justeringer både hos Oslo Havn KF og Plan- og 
bygningsetaten før oversendelse fra etaten til Byrådsavdeling for Byutvikling, antatt før jul 2013. 
 
Detaljregulering Hans Jægers kvartal er enda ikke innsendt til behandling fra Oslo Havn KF, som nå 
anskaffer nye konsulenter. Fremdrift uviss. 
 
Detaljregulering E18 og Ring1 er under faglig forarbeidelse hos Statens vegvesen, region øst, SVRØ, 
som snart vil varsle oppstart av dette planarbeidet. Innsendelse til behandling i Plan- og 
bygningsetaten ultimo 2015. 

 
 
For å studere  materiale i plansaken som ble sendt til politisk behandling  for områderegulering 
Filipstad, følg link: 
http://terra2.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=all&caseno=2009065
49  
I sak nummer 400 finner man de forskjellige vedleggene. Se spesielt Filipstad planbeskrivelse og 
Vedlegg 6, stedsanalyse.  
 
Vi viser også til linken http://www.bydel-
frogner.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20frogner%20%28BFR%29/Internett%20%28BFR
%29/Dokumenter/BU-dokumenter/Filipstad%20inkl.%20kollektivtilbud%20-
%20tidligere%20vedtak.pdf hvor tidligere vedtak i BU vedrørende planarbeidet på Filipstad og 
andre spørsmål med kobling til Filipstad kan studeres. 
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Kommentarer til planforslaget merkes med saksnummer 201311243 og sendes Plan- og 
bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no for ettersendelse til politiks behandling i 
rådhuset 
 
 
 
Vedlegg: BU-vedtak sak 122/12 – 24.04.2012 
  BU-vedtak sak 79/12 – 27.03.2012 
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BU-sak 312/13 
         Mibu-sak 151/13 
 
Møtedato: 22.10.2013 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 29.10.2013 Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HENRIK IBSENS GATE 90, GNR 211, BNR 38 
OVERSENDELSE TIL BYDEL FROGNER FOR UTTALELSE 
 
 
 
 
Plan- og bygningsetaten oversender søknad om rammetillatelse til bruksendring fra forretning til 
servering/take-away for del av 1. etasje i Henrik Ibsens gate 90 til uttalelse. 
 
Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS er ansvarlig søker på vegne av tiltakshaver Virke 
eiendom. 
 
Eiendommen er regulert til Byggeområde for forretning og kontor, S-1949. 
Bygningen er oppført på Byantikvarens gule liste, og tegnet av arkitekt Jon Engh, samt bygget i 
1968. Også plassen mellom bygningene i Henrik Ibsens gate 90 – 100 og gaten er oppført som 
bevaringsverdig. 
 
Søker opplyser at eiendommen i senere tid har vært igjennom et omfattende reparasjons- og 
ombyggingsarbeid i en lengre byggeperiode, og det har vært en del endringer i leieforhold i løpet 
av en lang byggeprosess. I forbindelse med etablering av nytt utleieforhold i ca 140 m2 av 1. 
etasje er det behov for en bruksendring fra forretning til servering/take-away (oversendelsesbrev 
26.08.2013).  
 
Den omsøkte endringen omfatter ca 140 m2 i 1. etasje som opplyses å skulle inneholde 
produksjonslokaler og utlevering av mat (Vedlegg F-1). Bydelens befaring på plassen viser at det 
er lagt til rette med benker og bord for ca 20 spisegjester inne i lokalet og ca 15 på fortauet utenfor 
lokalet. Det er utplassert spisepinner og flasker med soyasaus på bordene. 
 
Søker opplyser at nabovarsel ikke er vurdert som relevant i saken. Bydelen kan opplyse om at det 
er innkommet en anonym henvendelse vedrørende kunder til Noodles som angivelig bruker 
toaletter i nabovirksomheter. 
 
Bemerkninger til planforslaget merkes med saksnummer 201311243 og sendes Plan- og 
bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no samt direkte til saksbehandler 
bjorn.wikan@pbe.oslo.kommune.no senest 29.10.2013.  
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Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi uttalelse til søknad om bruksendring for ca 140 m2 i 1. etasje, 
Henrik Ibsens gate 90, gnr 211, bnr 38. 
 
Bydelsutvalget anbefaler omsøkt bruksendring fra forretning til servering/take-away, forutsatt at 
gjeldende krav til tilgjengelighet, kundetoalett og ventilasjon er oppfylt. 
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Revidert Skolebehovsplan 2014-2024 ble fremlagt som vedlegg til byrådets forslag til budsjett 
2014 og økonomiplan 2014 – 2017, følg linken: 
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Der er ett av foreslåtte tiltak at den vedtatte utvidelsen av Bygdøy skole ikke gjennomføres som 
planlagt i 2016. Videre at ny vurdering av tidspunkt for eventuell realisering av tiltaket gjøres i lys 
av nye befolkningsfremskrivninger i 2014. 
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Sammendrag 
Skolebehovsplan 2014-2024 
Skolebehovsplanen 2014-2024 gir en oversikt over forventet behov for skoleplasser i planperioden 
både for grunnskolen og den videregående skolen. Skolebehovsplanen, som rulleres hvert annet år, 
viser Oslos behov for skoleplasser for de neste ti årene og foreslår hvordan dette behovet skal møtes.  

Elevtallsfremskrivningene, som bygger på Oslo kommunes befolkningsframskrivinger for de enkelte 
skoleinntaksområdene, viser en samlet elevtallsøkning i Oslo på rundt 14 700 elever frem mot 2024: 
11 650 i grunnskolen og 3 050 i den videregående skolen. Dette er en noe lavere vekst enn 
fremskrivningene fra de tre foregående årene har vist. 

Allerede vedtatte utvidelser av skolekapasiteten fra forrige skolebehovsplan imøtekommer i stor grad 
behovet for skoleplasser i den kommende tiårsperioden. Skolebehovsplanen 2014-2024 foreslår 
endringer i enkelte av de vedtatte tiltakene fra forrige skolebehovsplan, samtidig som det foreslås et 
mindre antall nye tiltak.  

Høy oppfylling 
Den sterke elevveksten gjør at mange skoler i lokale pressområder er fulle. Behovet for skoleplasser 
krever høy oppfyllingsgrad også framover for å gi alle elevene plass. Dette gjør at små endringer i den 
forventede elevtallsutviklingen gir store konsekvenser og risiko for midlertidige løsninger. Det 
planlegges med en gjennomsnittlig oppfyllingsgrad på 80-90 prosent i grunnskolen og 94,5 prosent i 
den videregående skolen.  

Utredninger og strategier 
Skolebehovsplanen er utarbeidet basert på konseptvalgutredninger, som utreder løsninger for å dekke 
gapet mellom behov og kapasitet. Først vurderes det om behovet kan dekkes gjennom bedre utnyttelse 
av eksisterende skolebygg, eventuelt ved endring av skolens inntaksområde. Deretter vurderes 
alternative løsninger ut fra kostnader, hvor hurtig behovet må dekkes og hvor langvarig behovet ser ut 
til å være. Følgende strategier vurderes for å møte behovet: 

 Utnyttelse, utvidelse og omstrukturering av eksisterende anlegg 
 Nytt skoleanlegg, eventuelt med nødvendig tomteerverv 
 Erstatningslokaler og midlertidige kapasitetsutvidelser 
 Strategiske tomtekjøp 

I enkelte deler av byen vil det dessuten kunne bli behov for midlertidige tiltak. Dette vurderes 
kontinuerlig. 

Planstruktur 
For analyseformål opereres det med 20 geografiske skoleplanområder. Områdene er definert kun som 
verktøy for planlegging av grunnskoleutbygging og legger ikke rammer for inntaksområdene. For å få 
gode løsninger for byen som helhet er det viktig å se naboområder i sammenheng og i noen tilfeller 
etablere skoleanlegg som betjener flere områder.  

Innledning 
Skolebehovsplanen viser Oslos behov for skoleplasser for de neste ti årene. Planen bygger på Oslo 
kommunes årlige befolkningsfremskrivninger, og utgjør grunnlaget for utredning, prosjektering og 
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bestilling av nye skoleprosjekter. Den rulleres hvert annet år, og behandles av bystyret sammen med 
byrådets forslag til budsjett og økonomiplan. 

Skolebehovsplanen 2014–2024 bygger på elevtallsfremskrivninger fra mai 2013. Det ble gjennomført 
tre ukers høring av utkast til plan basert på fremskrivninger fra 2012, med høringsfrist 8. april 2013. 
Hovedtrekkene i høringsuttalelsene finnes i vedlegg til planen. 

Skolebehovsplanen 2012–2022 var en omfattende plan med over 50 tiltak og innebar et stort løft for 
Osloskolen. Skolebehovsplan 2014–2024 gir en statusrapport for allerede vedtatte tiltak, i tillegg til å 
beskrive nye tiltak for å dekke ytterligere behov.  

Kapasitet, behov og fremskrivninger 
Elevtallsfremskrivningene fra mai 2013 viser en samlet elevtallsøkning i Oslo kommune fra 2014 til 
2024 på i underkant av 14 700 elever (11 650 i grunnskolen og 3 050 i den videregående skolen).  

For å møte den fremtidige elevtallsveksten foreslås det i denne skolebehovsplanen både endringer av 
allerede planlagte tiltak, samt nye tiltak. I sum utgjør disse tiltakene om lag 12 000 elevplasser, med 
utgangspunkt i vedtatt oppfyllingsgrad. 
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De foreslåtte endringene må nødvendigvis være noe større enn mangelen på kapasitet. Dette fordi 
utvidelser blir gjennomført i hele klasserom, selv om det ikke er behov for et helt klasserom. Videre er 
kapasitetsbehovet ulikt fordelt i byen.  

Ved oppstart av nye skoler vil man få en terskeleffekt som gir lavere oppfyllingsgrad de første årene 
da verken alle paralleller eller årstrinn fylles fra det tidspunktet skolen starter med å ta inn elever. 

I den videregående skolen er oppfyllingsgraden i utgangspunktet høy, og bystyrets vedtak om å 
beholde dagens fagtilbud ved Etterstad videregående skole gir følgevirkninger for kapasiteten i den 
videregående skolen. Byrådet følger situasjonen nøye og vil komme tilbake med forslag til eventuelle 
tiltak.   
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Figuren over viser at befolkningsveksten de senere år har vært høyere enn hva tidligere års 
fremskrivninger har vist. Dette gir i enkelte tilfeller utfordringer med å få på plass permanente 
løsninger i tide, ettersom regulering av tomt, prosjektering og bygging erfaringsmessig tar minst 5-6 
år.  

Alle befolkningsfremskrivninger er forbundet med usikkerhet. De tre foregående årene har 
fremskrivningene gitt svært samstemte resultater. Fremskrivningene fra mai 2013 avviker ikke mye fra 
2012-fremskrivningene på bynivå, men viser likevel lavere vekst enn de foregående årene. Veksten 
fordeler seg imidlertid ulikt mellom de ulike planområdene sammenliknet med tidligere 
fremskrivninger. Veksten i sentrumsområdene ser ut fra 2013-fremskrivningene til å bli mer dempet 
enn tidligere antatt, mens deler av ytre by vil få en noe høyere vekst.   

Det er særlig grunn til å overvåke områder med stor vekst. Dette har i de siste årene vært 
sentrumsområdene. Tradisjonelt har en stor andel barnefamilier flyttet ut av sentrum før skolestart, og 
det har også vært utflytting oppover i klassetrinnene. De siste årene har flere valgt å bli boende. 
Fremskrivningene fra mai 2013 viser at veksten i disse områdene fremover likevel kan bli noe lavere 
enn hva som har blitt lagt til grunn i tidligere fremskrivninger. I tilfeller der fremskrivningene viser et 
annet bilde enn hva tidligere fremskrivninger har gjort vil elevtallsutviklingen følges særlig nøye. 
Dette er beskrevet under de enkelte områdene i planen. 

Elevtallsveksten på videregående skole lar seg ikke fremskrive på samme måte som for grunnskolen. 
Utgangspunktet for å beregne behovene for elevplasser framover, er fremskrivningene for veksten i 
antall 16–18 åringer i kommunen korrigert for: 

 Antall Oslo-elever som går på videregående i andre fylker og i private skoler 
 Antall elever fra andre fylker som går på videregående skole i Oslo 
 Antall lærlinger i bedrift 
 Dimensjoner for elever over 18 år i videregående skoler 
 Antall elever som tar opplæring i utlandet, som er i oppfølgingstjenestens målgruppe eller av 

andre grunner ikke er i opplæring i våre skoleanlegg 
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Behov for midlertidige løsninger 
For å kunne gjøre løpende vurderinger av befolkningsutviklingen, følges utviklingen i førskoletallene 
nøye.  

Ved et udekket behov vil det først bli vurdert om behovet kan dekkes ved å justere inntaksgrensene 
eller ved å utnytte eksisterende skoleanlegg ytterligere. Deretter vurderes det om det noen år er mulig å 
benytte ledig kapasitet i nye ferdigstilte skoleanlegg som midlertidighet, før den nye skolens fulle 
kapasitet deretter benyttes som opprinnelig planlagt. Siste alternativ for å få på plass tilstrekkelig 
kapasitet i tide vil være midlertidige løsninger, som Superkube (modulbygg) eller midlertidig 
paviljong. Se for øvrig også eget kapittel om strategier. 

Overordnede mål 
Nye skoleanlegg og framtidig skolestruktur skal være med å bidra til at Oslos elever får godt utbytte 
av læringen, og at alle får et trygt lærings- og arbeidsmiljø preget av ro og orden. Byrådets 
overordnede målsetting for kommunens skoleanlegg er at Oslos elever skal ha gode og funksjonelle 
læringsarenaer. Kvaliteten på bygget og den pedagogiske effekten skolebyggene gir er ivaretatt i 
standardprogrammet for grunnskoler og kommunens tekniske kravspesifikasjon for skolebygg. 

I skolebehovsplanarbeidet og ved utbygging av nye skoleanlegg legges følgende effektmål til grunn: 

 Skolekapasiteten skal til enhver tid være tilpasset antall elever 
 Skoleanleggene skal gi gode læringsmuligheter og være gode rammer for trivsel og trygghet 

for både lærere og elever 
 Det fysiske læringsmiljøet skal understøtte samvirke mellom skole, arbeidsliv og andre aktører 

og at elever i videregående skole fullfører og består 

Skolebehovsplanen skal dimensjonere kapasiteten og legge opp til en skolestruktur som sikrer god 
ressursutnyttelse. Samtidig skal den sikre at de yngste elevene får en skoleplass etter 
nærskoleprinsippet.  

Planmetode og statistikkgrunnlag 

Struktur for planen 
I skoleplanarbeidet er Oslo kommune for analyseformål inndelt i 20 geografiske områder, samt 
videregående skoler og særskilte formål. Områdene er definert kun som verktøy for planlegging av 
grunnskoleutbygging i kommende tiårsperiode, og legger ikke rammer for inntaksområdene. En 
oversikt over planområdene finnes i innholdsfortegnelsen til skolebehovsplanen. 

Fra forrige skolebehovsplan er det gjort endringer mellom område 9 og område 2. Hasle, 
Fyrstikkalleen, Sinsen og Frydenberg skoler er flyttet fra område 9 til område 2. Område 9 følger nå i 
stor grad grensene til Bjerke bydel.  

For hvert område beskrives:  

 Grunnskolekapasitet i området 
 Status vedtatte og igangsatte prosjekter 
 Bakgrunn og utfordringer 
 Foreslåtte tiltak 
 Kapasitet og behov etter tiltak 
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Det fokuseres på langsiktighet og hensiktsmessige skolestørrelser i henhold til standardprogrammet 
for planlegging av nye grunnskoler og utredning av muligheter ved tomter/eksisterende skoleanlegg. 
For å få gode løsninger for byen som helhet er det viktig å se naboområder i sammenheng. I enkelte 
tilfeller vil behov dekkes ved at det etableres skoleanlegg som betjener flere områder.  

Konseptvalgutredninger  
I konseptvalgutredninger (KVU) utredes løsninger for å dekke gapet mellom behov og kapasitet, og 
disse danner basis for skolebehovsplanen. Konseptvalgutredningene er utarbeidet på grunnlag av 
fremskrivningene fra mai 2012. I de områdene fremskrivingene viste økt behov, er det utarbeidet nye 
KVU’er. 

Det er utarbeidet konseptvalgutredninger for følgende områder: 

 Område 4 Sentrum vest  
 Område 5 6 7 Ullern Vestre Aker 
 Område 8 Nordre Aker  
 Område 10 11 12 13 Groruddalen  
 Videregående skole 
 Byomfattende spesialundervisning, spesialgrupper grunnskole  

Det er i tillegg foretatt en mer begrenset gjennomgang av kapasitet og behov for:  

 Ungdomsskolekapasitet for byen som helhet 
 Område 17 18 19 Nordstrand 
 Område 1 og 2 Sentrum Sør og Øst  

Det er også utarbeidet to enkeltstående utredninger med kostnadsoverslag for: 

 Område 16 Utvidelse av Rustad B 
 Område 14 Utvidelse av Høyenhall BU 

Disse utredningene dekker også behovet for utredning jf. bystyrets vedtak ved behandling av 
skolebehovsplan 2012-2022. Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren har gitt faglige anbefalinger til 
utredningene. 

Utarbeidelse og anvendelse av tallmateriale  
For grunnskolen fremskrives elevtallene ved å multiplisere faktisk elevtall for den enkelte skole med 
vekstanslag basert på befolkningsfremskrivninger, utarbeidet av Oslo kommune ved Utviklings- og 
kompetanseetaten. Denne metoden legger til grunn at foreldrenes tilbøyelighet til å søke skolebytte er 
stabil. Områder hvor det forventes større endringer er kommentert særskilt.  

For videregående skoler benyttes ”komponentmodellen” for beregning av elevplassbehov. Modellen 
bygger på kommunens befolkningsfremskrivninger med justeringer for elever i privatskoler, lærlinger 
mv. 

B og U - uttrykk for skolekapasitet og utbyggingsbehov  
I planen er skolekapasiteten og behov for utvidelser illustrert gjennom enhetene B og U. Disse 
betegner antall klasser per trinn på henholdsvis barne- og ungdomstrinnet. Hver klasse dimensjoneres 
for 30 elever i nybygg, jf. standardprogrammet Bygg for læring. Det er sju barnetrinn (1.-7. klasse) og 
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tre ungdomstrinn (8.-10. klasse). Dette er en fornuftig planleggingsenhet, men innebærer ikke at det 
legges opp til at klasser på 30 gjenopprettes som obligatorisk pedagogisk enhet. 

B1 innebærer: 7 (trinn) x 30 (elever) = 210 elever. Det kreves sju klasserom eller tilsvarende lokaler i 
hjemmeområder per B.  

U1 innebærer: 3 (trinn) x 30 (elever) = 90 elever. Det kreves tre klasserom eller tilsvarende lokaler i 
hjemmeområder per U.  

Paralleller refererer til antall klasser (hver med 28-30 elever) per trinn.  

I planen er det referert til paralleller på følgende måte:  

Barnetrinnet: B + antall klasser per trinn. Eks: B4 er en barnetrinnskole med fire parallelle klasser. 
Dette innebærer 4 (paralleller) x 7 (trinn) = 28 klasser, som tilsvarer 28 (klasser) x 30 (elever) = 840 
elever.  

Ungdomstrinnet: U + antall klasser per trinn. Eks: U6 er en ungdomstrinnskole med seks parallelle 
klasser. Dette innebærer 6 (paralleller) x (3 (trinn) = 18 klasser, som tilsvarer 18 (klasser) x 30 (elever) 
= 540 elever.  

Gjennomsnittlig kapasitet i eksisterende skoleanlegg er sjablongmessig beregnet som 28 elever pr. 
klasserom der det ikke foreligger nøyaktig dimensjonering av skoleanleggene. Dette har sammenheng 
med at mange gamle skoler har små klasserom. 

Midlertidige lokaler hvor det ikke er fastsatt dato for endelig avvikling er inkludert i 
kapasitetsberegningene for hele planperioden. 

Beregning av behov for elevplasser videregående skole 
For videregående skole benyttes en planleggingsforutsetting om 94 % oppfylling, regnet fra 1.10 i 
opptaksåret. Det er flere grunner til at man ikke kan gå ut fra 100 prosent utnyttelse av tilgjengelige 
elevplasser i videregående: 

 Vridning i søkermønstret gjør at det ikke blir full match mellom kapasitet og inntak i alle 
tilbudene 

 Små fag med lite søkning, som man likevel vil bevare 
 Det faller fra en del elever fram til 1. oktober, men alle med rett må få et tilbud pr. 

andreinntaket i juli/august 

Befolkningsfremskrivninger 
Utviklings- og kompetanseetaten utarbeider hvert år befolkningsfremskrivinger for Oslo kommune. 
Siste befolkningsfremskrivinger fra mai 2013 gir tall for bydeler og skoleinntaksområder frem til 
2024. Utdanningsetaten utarbeider på bakgrunn av dette elevtallsfremskrivninger for 
skolebehovsplanperioden. 

I fremskrivningene gjøres det forutsetninger om fremtidig utvikling i fruktbarhet, forventet levealder 
og om netto innflytting til Oslo. Når befolkningsveksten skal fordeles i Oslo i fremskrivingsperioden, 
tas det hensyn til forventet boligbygging i bydeler og skoleinntaksområder. 

Det er alltid knyttet en viss usikkerhet til forutsetningene i fremskrivninger. I tillegg til 
hovedalternativet for Oslo samlet sett, lages det et høy- og lavalternativ, for å vise en mulig 
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spennvidde i befolkningsutviklingen. Usikkerheten er større jo mindre de geografiske områdene er. 
Skolekapasiteten i det enkelte området vurderes derfor aldri isolert, men i sammenheng med 
tilgrensende områder.  

Nærmere om usikkerheten i fremskrivningsgrunnlaget  
Under behandlingen av skolebehovsplanen 2012-22 ga bystyret uttrykk for ønske om at ikke bare 
befolkningsfremskrivingenes middelalternativ, men også høy- og lavalternativene ble vurdert i 
skolebehovsplanleggingen. Oslo kommune utarbeider høy- og lavalternativer på kommunenivå, men 
ikke på bydels- og skoleinntaksområdenivå. Dette innebærer at forskjellen mellom høy- og 
lavalternativet kan leses som et generelt uttrykk for usikkerhet og eventuelt behov for 
risikohåndteringsstrategier, men kan ikke nyttes til planlegging av konkrete skoleprosjekter. 

Usikkerheten knyttet til elevtallsutviklingen på det enkelte skoleinntaksområdet er i stor grad knyttet 
til usikkerhet rundt fremtidig boligbygging og bruken av boligmassen. Dette innebærer at eventuelle 
høy- og lavalternativer for det enkelte skoleinntaksområde uansett ikke ville kunne gi et representativt 
bilde av usikkerheten. 

I de tilfeller der usikkerheten i fremskrivningsgrunnlaget er vurdert som spesielt høy, og høyere enn 
den generelle usikkerheten fremskrivninger naturlig er heftet med, er dette kommentert under det 
enkelte området. 

Det vil alltid være en viss usikkerhet knyttet til befolkningsfremskrivningene. Det er imidlertid av stor 
betydning at denne usikkerheten er kjent, og at det arbeides systematisk med å redusere den. I den 
forbindelse er det igangsatt et arbeid som tar sikte på å identifisere de viktigste usikkerhetsfaktorene, 
og som har som mål å finne tiltak som sikrer best mulig kvalitet på beslutningsgrunnlaget i 
skolebehovsplanarbeidet. 

Voksenopplæring og spesialskoler/-undervisning 
Denne skolebehovsplanen omfatter grunnskolen og den videregående skolen. Det er under utarbeiding 
en egen modell for å kunne beregne elevtallsutvikling for voksenopplæring, samtidig som dagens 
behov kartlegges. Resultatet skal inngå som en del av arbeidet med rullering av skolebehovsplanen 
2016-2026. 

Når det gjelder spesialskoler og spesialundervisning vil kapasitetsbehovet bli vurdert i forbindelse med 
arbeidet med byrådets budsjettforslag for 2015. Uavhengig av ovennevnte forhold foreslås det likevel 
enkelte tiltak som berører spesialundervisningen. Dette fremgår av oversikten ”Forslag til endringer og 
nye tiltak” på side 9, og under de respektive områdekapitlene. 

Strategier 
Når behovet for økt kapasitet ikke kan løses innenfor etablerte skolebygg eller ved justerte 
inntaksgrenser, må andre strategier vurderes. Alternativene som vurderes, er hvorvidt det bør bygges 
på eksisterende anlegg eller om det bør etableres nye skoleanlegg. Alternative løsninger blir vurdert ut 
fra kostnader, hvor hurtig behovet må dekkes, hvor langvarig behovet er og elevgruppens alder. Disse 
ulike vurderingene gjøres i konseptvalgsutredninger, som i tråd med retningslinjer for Oslo kommunes 
investeringer skal ligge til grunn for valg av løsning. Strategien som velges i det enkelte tilfelle vil 
derfor være situasjonsbetinget. 
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Følgende strategier vurderes i planleggingsfasen:  

 Utnyttelse, utvidelse og omstrukturering av eksisterende anlegg 
 Nytt skoleanlegg, eventuelt med nødvendig tomteerverv 
 Erstatningslokaler og midlertidige kapasitetsutvidelser  
 Strategiske tomtekjøp 

 

Utnyttelse, utvidelse og omstrukturering av eksisterende anlegg  

Oppfyllingsgrad 

Oppfyllingsgraden angir andelen av skoleplassene som er besatt, og er et uttrykk for 
kapasitetsutnyttelse. Med elevtallsveksten vi står overfor er det nødvendig med høy oppfyllingsgrad 
for å kunne gi plass til alle elevene, men det vil ikke være mulig å legge opp til 100 prosent oppfylling 
av skolene. For å ta høyde for årskullsvariasjoner, skolebytter og flytting er det i planen lagt opp til en 
gjennomsnittlig oppfylling på 80-90 prosent på grunnskolen og 94,5 prosent på de videregående 
skolene. Ved høyere oppfyllingsgrad medfører små endringer i elevtallene stor risiko for midlertidige 
løsninger. 

Kapasitetsutnyttelse 

Den store elevtallsveksten har nødvendiggjort en økt kapasitetsutnyttelse av eksisterende skoleanlegg 
for å gi alle de nye elevene plass etter nærskoleprinsippet. Optimal kapasitetsutnyttelse av 
skoleanleggene er nødvendig for å kunne sikre skoleplass til alle de nye førsteklassingene. Det søkes 
alltid etter en optimal utnyttelse av allerede eksisterende kapasitet, men deler av det fremtidige 
behovet for elevplasser må møtes med utbygging. Nye skoler vil ofte ha lav oppfylling de første årene 
(terskeleffekter) fordi det bare er de nederste trinnene som er fylt opp. Der dette er tilfelle kan ledig 
kapasitet benyttes som midlertidig avlastning for andre skoler. 

Kapasitetsutvidelse 

For å vurdere mulig total elevkapasitet må hele skoleanlegget inkluderes, både innomhus og ute, slik 
at skolehverdagen og rammene for elevenes læring blir tilfredsstillende. En utbygging må gi et 
skoleanlegg som fortsatt kan gi gode rammer for elevers læring og lek. Derfor må konsekvenser for 
utearealer, spesialromskapasitet og kapasitet for kroppsøvingslokaler vurderes før løsning velges. 

I enkelte områder foreslås en høyere kapasitet enn hva fremskrivningene skulle tilsi. Dette for å gi 
avlastning til tilstøtende skoleområder som har mer enn 100 prosent oppfylling, og for en fremtidig 
elevtallsvekst som kommer noe lenger ut i planperioden. I tillegg søkes det i noen tilfeller å erstatte 
arealer som enten har gått ut på dato, eller kun har midlertidig godkjenning. 

Nytt skoleanlegg, eventuelt med nødvendig tomteerverv – alternative 
strategier 
Erfaringstall viser at økt kapasitet gjennom nybygg ofte er mer kostnads- og prosesseffektivt enn 
utvidelse av eksisterende bygg.  

Ved behov for etablering av nye skoler vil det vurderes hvorvidt kommunen har egnet tomt i eget eie, 
eller om det er egnede ledige tomter som kan erverves. Av tomter i eget eie kan det både være aktuelt 
å vurdere eksisterende skoletomter der eldre skoleanlegg kan rives, og tomter som enten er ubebygde 
eller som har vært disponert til andre formål, men som kan fristilles for bruk til skole.  
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Ved behov for nye skoleanlegg har kommunen tre mulige gjennomføringsformer: 

 Bygg i kommunal regi (Undervisningsbygg Oslo KF) på egen tomt eller tomt som erverves 
 Offentlig-privat samarbeid (OPS) 
 Innleieprosjekter 

Med økende behov for elevplasser i Oslo, er det viktig at planlegging, bygging og drift innretter seg 
mot robuste og kostnadseffektive løsninger og med effektive planleggings- og byggeprosesser. Nye 
skoleanlegg bygget i kommunal regi eller som OPS realiseres i samsvar med standard areal- og 
funksjonsprogram (http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=64047). 

Bygg i kommunal regi 

Historisk har kommunen selv vært byggherre for nye skoler, på egen eller ervervet tomt. Dette gjøres 
av Undervisningsbygg Oslo KF (UBF).  

UBF har utviklet et modulbygg (Superkuben) som kan benyttes både som permanente skolelokaler og 
som midlertidige løsninger. Superkuben har høy kvalitet og tilfredsstiller krav til permanente 
skolelokaler. Slik løsning er særlig egnet der det er ønskelig å ha kort byggetid på byggeplass eller der 
det ønskes en fleksibilitet, ettersom superkuben er svært godt egnet både for tilbygg og flytting.  

Bruk av Offentlig-privat samarbeid (OPS)  

OPS er et samarbeid mellom offentlig og privat sektor om et utbyggingsprosjekt, hvor kommunen 
betaler leverandøren til forhåndsavtalt pris. Hovedforskjellen mellom OPS og en tradisjonell 
gjennomføringsmodell er at entreprenøren ikke bare skal bygge, men også prosjektere og i tillegg ha 
fullt ansvar for vedlikehold, bygningsdrift og renhold i mange år. Dette gir leverandøren incentiver til 
å planlegge slik at det blir effektivt å bygge, drifte og vedlikeholde den fremtidige skolen. 

Bystyret behandlet i sak 57/11 prinsipper for bruk av OPS. Ved behandling av skolebehovsplan 2012-
22 har bystyret videre forutsatt at OPS skal vurderes ved utvikling av alle nye skoler. Ved behandling 
av Oslo kommunes budsjett for 2013 vedtok bystyret i verbalvedtak K75 ”Utbyggingsstrategi for 
skoleprosjekter”: Byrådet bes legge frem sak for bystyret om utbyggingsstrategi for de siste fem 
skoleprosjektene i skolebehovsplanen 2012-2022 hvor det ikke er vedtatt utbyggingsstrategi.  

OPS er godt virkemiddel for å få innovasjon/nytenkning ved utforming av løsninger og ved ønske om 
sambruk av bygg med andre aktører. Sentrale forutsetninger som bør være til stede er bruk av 
funksjonsorienterte krav, interesse i markedet for konkurransen samt fravær av uforutsette 
endringsbehov i avtaleperioden. Det bør heller ikke være høy risiko knyttet til uavklarte forhold rundt 
regulering og grunnforhold. 

Innleieprosjekter 

Innleieprosjekter (innleie av eksisterende bygg eller nybygg uten åpen konkurranse grunnet 
avhengighet av bestemt lokalisering) krever i likhet med OPS omfattende kontraktsmessige 
forberedelser og oppfølging. Denne løsningen benyttes både for tilleggsarealer i tilknytning til 
eksisterende skoleanlegg og egne skoler. Innleieprosjekter er mest aktuelt i følgende situasjoner: 

 I tilfeller hvor det er knapt med tid til å etablere nok skoleplasser i et område 
 I områder hvor det er få eller ingen tomter til nye skolebygg 
 Tilleggsareal til eksisterende skoler 
 I samarbeidsprosjekter med eksterne aktører  

http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=64047
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Innleie kan også være aktuelt i områder hvor man vil ha en forbigående elevtallsvekst. 

Erstatningslokaler og midlertidig kapasitetsutvidelse  

Erstatningslokaler 

Bruk av erstatningslokaler er særlig aktuelt når elevene må ut av sine faste lokaler, fordi eksisterende 
skoleanlegg rehabiliteres, ombygges eller utvides. Kommunen benytter i dag tre skoleanlegg som 
midlertidige lokaler: Bredtvet skole, FO-bygget og tidligere Sogn videregående skole. 

Midlertidig kapasitetsutvidelse 

I noen tilfeller vil det være aktuelt å løse kapasitetsutfordringer ved bruk av midlertidige lokaler. Dette 
gjelder spesielt i områder med forbigående elevtallsvekst, slik at ekstra kapasitet kun er nødvendig i en 
viss periode, og i områder hvor veksten kommer så raskt og så kraftig at det ikke er mulig å framskaffe 
permanent kapasitet tidlig nok.  

Patentert modulbygg – Superkuben 

Prosjekterings- og byggetiden for Superkuben er kortere enn ved plassbygde prosjekter fordi 
grunnarbeidene kan skje samtidig med produksjon. I tillegg er modulen flyttbar og kan dermed brukes 
flere ganger på forskjellige steder. 

Alternative løsninger for erstatningslokaler og midlertidig kapasitetsutvidelse 

 Leie av lokaler 
 Midlertidige paviljonger 
 Faste erstatningslokaler 

Tidlig ferdigstillelse av skoleutvidelser kan gi erstatningslokaler i en periode. I noen tilfeller vil det, så 
langt det er hensiktsmessig, også være aktuelt med skole i drift under byggeperioden. Endelig vil det 
ved nybygg i noen tilfeller være mulig benytte eksisterende skoleanlegg til det nye anlegget står 
ferdig. 

Kartlegging av status for paviljongene 

Kommunen er i gang med en kartlegging av den midlertidige kapasiteten ved Osloskolene. Nærmere 
vurdering og oppfølging av tilstand og reguleringsmessig status for øvrige paviljonger vil skje i et 
samarbeid mellom UBF, Plan- og bygningsetaten og Utdanningsetaten. 

Strategiske tomtekjøp 
I en by med sterk vekst og store transformasjonsprosesser i enkelte områder er det viktig å tenke 
langsiktig, også utover tidsperspektivet til skolebehovsplanen. Kommunens gjenværende bebyggbare 
arealer egnet for utbygging til kommunal infrastruktur er relativt begrenset, og mest begrenset i indre 
by og ytre by vest. Dette gjelder spesielt for tomter av en viss størrelse. Det er derfor viktig at 
kommunen sikrer arealer for utbygging av nye skoler, og at dette gjøres tidligst mulig i 
transformasjonsprosessene og framtidige vekstområder.  

Rammebetingelser 

Kapasitetsplan/Rehabilitering 
Skolebehovsplanen er en kapasitetsplan for etablering av tilstrekkelig antall skoleplasser til å dekke 
elevtallsveksten. Rehabilitering av skoler søkes ikke løst gjennom skolebehovsplanen. Det er i 
budsjettet avsatt særskilte midler til rehabilitering av skoler som disponeres av UBF. Utvidelser av 
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eksisterende skolebygg for å øke kapasiteten vil i tråd med dette ikke implisere totalrehabilitering av 
skoleanlegget. Der det er hensiktsmessig vil det imidlertid være naturlig å samordne 
kapasitetsutvidelser med planlagte rehabiliteringsprosjekter. 

Bygg for læring – standardprogram for grunnskoler  
For å sikre robuste løsninger og effektive prosesser i skoleutbyggingen er det utarbeidet en standard 
for funksjonskrav, antall elever og arealbruk som skal legges til grunn ved etablering av nye 
skoleanlegg. Sak 397/2010 Standard areal- og funksjonsprogram for nye grunnskoler – bygg for 
læring ble vedtatt i bystyret 08.12.2010. Til grunn for standarden ligger følgende mål: 

 Skoleanleggene, inkludert uteområder skal tilrettelegges for elevtilpasset og variert opplæring 
 Elevenes sikres tilhørighet, trygghet, og ro rundt arbeidssituasjonen 
 Skolene skal være av en viss størrelse slik at solide fagmiljø utvikles og lærernes 

samarbeidsmuligheter økes 

Det er under utarbeidelse en ajourføring av standardprogrammet som vil bli forelagt bystyret.  

Future built 
Oppfyllingen av kommunens egne krav til energieffektive nybygg og Oslos deltagelse i 
utviklingsprogrammet FutureBuilt er viktige satsingsområder for å legge til rette for økt kompetanse 
og fokus på miljøvennlige skolebygg i Oslo.  

Universell utforming 
Det er utarbeidet en strategi for utforming av skolebygg (Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo 
kommune, 2010).  Her fremgår det bl.a. at nye skolebygg skal ha universell utforming, mens 
eksisterende bygg som skal bygges om tilpasses i den grad det er praktisk og økonomisk forsvarlig. 
Oppgradering av eksisterende eiendomsmasse har begynt ved at en til to skoler i hver bydel nå 
fremstår som fullverdig universelt utformet. 

Veiledende inntaksområder  
Alle grunnskoler med barnetrinn i Oslo kommune har veiledende inntaksområder som legges til grunn 
for inntak av nye elever. Så langt det er mulig vil barn få plass ved den skolen de etter det veiledende 
inntaksområdet tilhører. En begrensning her kan være kapasitet. Foresatte kan i henhold til 
opplæringsloven og forskrift om skolebytteregler søke sine barn over til en annen skole.  

I en periode med sterk elevtallsvekst kan det være nødvendig at skolenes veiledende inntaksområder 
endres i takt med behovsøkningen. Dette for bedre å kunne utnytte eksisterende kapasitet. I tillegg vil 
etablering av nye skoler medføre at nye inntaksområder defineres for disse, noe som igjen vil få 
innvirkning på eksisterende inntaksområder.  

Strategier ved utforming av nye videregående skoler 
For å utvikle gode utdanningstilbud og skoler for fremtiden er følgende strategier gjeldende: 

Sterke fagmiljøer framfor å spre små tilbud på flere skoler  

For å fremme at flest mulig elever/lærlinger fullfører og består, trengs solide og kompetente fagmiljø. 
Skoler med en tydelig fagprofil vil ofte være attraktive for elevene. 
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Utdanningstilbud i samarbeid med relevant arbeids-/næringsliv og høyere utdanning 

Byrådet er opptatt av å utvikle nye samarbeidsformer med nærings- og arbeidslivet og høyere 
utdanning og vil legge vekt på at det planlegges slik at fremtidens behov for kompetanse i nærings- og 
arbeidslivet blir ivaretatt. Dette innebærer bl.a. samarbeid om yrkesfagene, skolefaglig samarbeid og at 
studieforberedende utdanningsprogram knyttes nærmere opp mot både videre studier og 
arbeidslivets/næringslivets behov. 

Økonomi og prosjektkostnader  

Kostnader ved det enkelte skoleprosjekt  
Skolebehovsplanen gir grunnlag for initiativ til å iverksette forprosjektering og utredning av en 
investering/driftsfølgevirkning. Alle skoleprosjekter som foreslås i planen har i hovedsak vært 
gjennom en prosjektiniteringsfase og konseptvalgutredning.  

Konseptvalgutredningene som skolebehovsplanen baserer seg på har vært gjennom den første fase av 
kvalitetssikring (KS1).  

Bystyret ba ved behandling av forrige skolebehovsplan (2012-2022) om at fremtidige 
skolebehovsplaner skal ha et eget kapittel som omtaler kostnader ved det enkelte skoleprosjekt. Dette 
er ikke mulig for prosjekter som foreslås i denne skolebehovsplanen da disse ikke har vært gjennom et 
forprosjekt og andre fase av kvalitetssikring (KS2). Allerede vedtatte og foreslåtte skoleprosjekter i 
denne økonomiplanperioden utgjør nesten 10 mrd. Det er i økonomiplanperioden lagt inn både drifts- 
og investeringsmidler for å etablere 12.800 plasser. 

Sammenhengen mellom skolebehovsplan og Sak 1  
I Sak 1 avsettes det ufordelte midler for å dekke investeringer (kap. 056) og driftsmidler (kap A04) for 
planlagte skoleprosjekter som ennå ikke har vært til kvalitetssikring del 2. og hvor det ennå ikke 
foreligger kostnadsramme.  

Bestillingsoversikten i Sak 1 kap. 9 Kunnskap og utdanning viser de prosjektene som har vært 
gjennom KS 2 og hvor det under kapittel 9.1 Kultur og næring – foretak foreslås kostnadsramme for 
prosjektene. Bestillingsoversikten i byrådets forslag til budsjett 2014 inneholder i hovedsak prosjekter 
som ble vedtatt i forrige skolebehovsplan 2012-2022. 

Oppvekst og nærmiljø 
Ved etablering av nye skoleanlegg vurderes det hvilke øvrige funksjoner som kan legges til anlegget, 
som kan bidra til et godt og variert nærmiljø og positive aktiviteter på ettermiddags- og kveldstid. Alle 
beslutninger knyttet til innpasning av flerbrukshaller, svømmehaller eller kulturstasjoner bør utredes 
og beregnes i en konseptvalgutredning. 

Av hensyn til elevenes trygghet og sosial kontroll bør byplanleggingen tilstrebe at skolevei og 
skoleanlegg er befolket på ettermiddagstid. Dette er hensyn som bør være i fokus ved regulering av 
tilliggende områder og ved planlegging av vei- og gangforbindelser. 

Flerbrukshaller  
Ved etablering av nye skoleanlegg vurderes det alltid i tråd med føringer fra bystyret, om det vil være 
hensiktsmessig å etablere flerbrukshaller istedenfor to gymsaler slik det er lagt til grunn i 
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standardprogram for nye grunnskoler vedtatt av bystyret. Pedagogiske behov og elevenes beste ved 
den aktuelle skolen er av avgjørende betydning.  

En hall-løsning vil være noe dyrere, men vil kunne gi en økning i byens hallkapasitet som kommer 
byens organiserte idrett til gode. Etablering av idrettshaller i tilknytning til skoler gir generelt bedre 
utnyttelse av kommunens investeringer, ved at arealene vil ha full bruk på både kvelds- og dagtid. 
Bakdelen er at flerbrukshaller bindes opp mot rene idrettsbehov, slik at andre kulturelle aktiviteter ikke 
får tilgang til eventuelle gymsalarealer på kveldstid. 

Den overordnede vurderingen gjøres også ut fra tomtens egnethet, pedagogiske hensyn, eksisterende 
hallsituasjon i området, antall idrettslagmedlemmer det er i området og nærhet til 
kollektivknutepunkter. 

Følgende skoleprosjekter etableres med flerbrukshall: 

Grefsen, Ekeberg, Veitvet, Teglverkstomta og Bjørnsletta. Når det gjelder den planlagte nye skolen i 
Bjørvika legges det til grunn at også denne etableres med flerbrukshall. Videre er det igangsatt 
forprosjektering av flerbrukshall ved Uranienborg skole. Byrådet vil komme tilbake til dette. 

Bad og svømmehaller 
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel vil i løpet av 2013 legge frem en bystyremelding om bad og 
svømmehaller i Oslo, der bl.a. behov for bad og svømmehaller blir vurdert. 

Kulturstasjoner 
I tråd med bystyrevedtak av desember 2010 skal kulturstasjoner innpasses i ordinære skoleanlegg. I 
standardprogrammet for grunnskoler er det nå lagt inn en økning på 200 kvadratmeter der 100 
kvadratmeter av dette er avsatt til allrom som også kan bidra til hensiktsmessige løsninger for 
eventuell kulturstasjon.  

Vurderinger av hvilke skoleanlegg det er aktuelt å etablere kulturstasjon i, gjøres ut fra politiske 
vedtak og det enkelte skoleanleggs egnethet. Utdanningsetaten har etablert en ordning for medvirkning 
fra Oslo musikk- og kulturskole i planleggingen av nye skoleprosjekter og omfattende rehabiliteringer. 

Kombinasjonsbibliotek  
Det er ennå for tidlig med en avklaring av ønsket lokalisering for eventuelle nye 
kombinasjonsbibliotek. Spørsmålet vil bli fulgt opp av Utdanningsetaten og Kulturetaten i forbindelse 
med Kulturetatens kommende vurdering av fremtidig bibliotekstruktur. 
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Område 1 Sentrum sør 

 

Området ligger øst for kvadraturen. Oslo sentrum og boligområdene i Gamle Oslo utvides mot fjorden med Bjørvikautbyggingen. Alle 
skolene i Sentrum sør ligger innenfor Bydel Gamle Oslo. Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i 
eksisterende skoleinntaksområder.  

GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET 

Dagens kapasitet  

Skole Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  
Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Gamlebyen B2  
Jordal  U6 
Kampen B3  
Vålerenga B4*  
Total kapasitet 2012 B9 U6 
Vedtatte endringer   
Ny skole i Brynsengfaret (2017)  + B4  
Ny skole i Bjørvika (2018)** + B3 + U6 
Totale vedtatte endringer  + B7 + U6 

*Inkludert midlertidig kapasitet B1 godkjent til 9.1.2017 
**Vedtatt ferdigstilling i forrige skolebehovsplan  
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STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE TILTAK 

Det ble i 2012 satt opp en midlertidig paviljong på Vålerenga skole med sju klasserom.  

Ny barneskole med fire paralleller i Brynsengfaret forventes ferdigstilt som vedtatt i 2017. 

Ny skole i Bjørvika med tre paralleller på barnetrinnet og seks paralleller på ungdomstrinnet var 
opprinnelig planlagt ferdigstilt i 2018.  Prosjektet planlegges gjennomført som OPS, og bygges med 
flerbrukshall som også skal benyttes av Kongshavn videregående skole.  

BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 

Antallet planlagte nye boliger i Kværnerdalen og på Sørenga er svært høyt.  

Sterk vekst gir i en periode langt flere elever på de lavere trinnene. Det gjør det krevende å finne plass 
til alle førsteklassingene. Fremskrivningene fra 2013 viser imidlertid en svakere vekst enn tidligere 
forutsatt, spesielt i siste del av perioden. I lys av dette foreslås det å avvente endelig beslutning om 
skolestruktur og tidspunkt for ferdigstilling av skolen i Bjørvika. Små endringer i fremskrivningene 
kan gi merkbare utslag i elevtallet. Den midlertidige kapasiteten i området antas å være fullt disponert 
ved skolestart i 2015. 

 FORESLÅTTE TILTAK 

Det foreslås ingen nye permanente tiltak.  

Beslutning om skolestruktur og tidspunkt for ferdigstilling av skolen i Bjørvika avventes til nye 
fremskrivninger foreligger i 2014. 

 KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 

 

Skolen i Bjørvika er i kapasitetsoversikten lagt inn som en 1-10-skole fra 2019 



20 
 

 

Skolen i Bjørvika er i oversikten lagt inn som en 1-10-skole fra 2019 

På barnetrinnet er det en liten underkapasitet frem til 2017 og overskudd på i underkant av tre 
paralleller i 2023. 

På ungdomstrinnet er det også underkapasitet som endres til et overskudd på to paralleller i 2024. 
Kapasitetsutfordringene på ungdomstrinnet frem til 2019 løses ved å benytte ledig kapasitet i 
naboområdene. Når de nye skolene i området er ferdigstilt, kan eventuell overkapasitet på 
ungdomstrinnet benyttes som midlertidig kapasitet på barnetrinnet. 

Vurderes område 1 og 2 (Sentrum Sør og Sentrum Øst) under ett vil det under hele planperioden være 
noe overkapasitet på barnetrinnet (når Bjørvika 1-10 er inkludert). Overskuddet må imidlertid ses i 
sammenheng med underskuddet som oppstår i område 17 Ekeberg – Bekkelaget. Det samme gjelder 
for ungdomsskolekapasiteten, hvor område 17 Ekeberg – Bekkelaget har et udekket behov under hele 
perioden.  

 

Tidslinje for området:  

 

Beslutning om skolestruktur og tidspunkt for ferdigstilling av ny skole i Bjørvika avventes nye 
befolkningsfremskrivinger i 2014. 

2017 
•Ny barneskole i Brynsengfaret ferdigstilles 
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Område 2 Sentrum øst 

 

Området er sentrert rundt Grünerløkka og strekker seg ned mot Gamle Oslo og inkluderer den nye Ensjøbyen i øst. Skolene ligger innenfor 
Bydel Grünerløkka, St. Hanshaugen og Gamle Oslo. Området er utvidet og endret i forhold til skolebehovsplan 2012-2022. 

GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 

Skole Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  
Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Bryn  B2  
Frydenberg   U6,5 
Fyrstikkalléen (F21)   U4,5 
Grünerløkka B3  
Hasle B3  
Lakkegata B3  
Møllergata B2   
Sinsen B4  
Tøyen B3  
Vahl B2  
Total kapasitet 2012 B22 U11 
Vedtatte endringer   
Sofienberg, ny skole (2014)  + U6 
Møllergata utvidelse (2014) + B1  
Ny skole Teglverkstomta(2015) + B2 + U4 
Ny skole Ensjøområdet (2020) + B4  
Totale vedtatte endringer + B7 + U10 
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STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE TILTAK 

Vedtak fra bystyrets behandling av skolebehovsplan 2012-2022: 

 Byrådet bes planlegge og beregne en eventuell utvidelse av Hasle skole parallelt med de 
øvrige planene i området, slik at bystyret i 2014 kan ta stilling til en mulig utvidelse av skolen 

 Byrådet bes opprette midlertidige lokaler på Hasle skole for å sikre elevene plass på 
nærmiljøskolen 

 Byrådet bes sikre framdriften med arbeidet med ny skole på Teglverkstomta og sikre ny 
skoletomt på Ensjø 

Status 

Et paviljongbygg ved Hasle skole ble utvidet med to klasserom med tilhørende støtteareal til skolestart 
2012.  

Det er igangsatt prosjektering av en eventuell utvidelse av Hasle skole, slik at denne kan utvides 
relativt raskt dersom elevtallsveksten i området blir høyere enn prognostisert. Kapasitetsmessig vil ny 
skole i Ensjøområdet utgjøre en tilstrekkelig økning i første omgang.  En utvidelse av Hasle i stedet 
for ny skole i Ensjøområdet vil ikke gi tilstrekkelig kapasitetsøkning og foreslås derfor ikke.   

Ny barne- og ungdomsskole på Teglverkstomta med to paralleller på barnetrinnet og fire paralleller på 
ungdomstrinnet. Vedtatt ferdigstilt 2016, forventes ferdigstilt 2015.  

Ny barneskole i Ensjøområdet gir en økning på fire paralleller på barnetrinnet. Vedtatt ferdigstilt i 
2020. Det arbeides med å sikre en tomt i Ensjø-området. 

Grünerløkka skole var ferdig utvidet i 2012 med én ny parallell som planlagt. 

Skoleanlegget Sofienberg bygges om til ungdomsskole med seks paralleller. Planlagt ferdigstilt som 
vedtatt i 2014. 

Møllergata skole utvides med én parallell. Planlagt ferdigstilt som vedtatt i 2014. 

BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 

Området er tett utnyttet. Historisk har området hatt mange skolestartere, men færre elever oppover på 
trinnene på grunn av utflytting. De siste årene synes dette å ha endret seg; Høye førskoletall og 
barnefamilier som i større grad blir boende tilsier stor elevtallsvekst.  

Antallet nye boliger i Ensjø-Løren-området er svært høyt. Planlagt boligbygging indikerer vekst også 
etter planperioden. Oppfyllingsgraden i området varierer mellom skolene. Sterk vekst gir i en periode 
langt flere elever på de lavere trinnene. For å utnytte ledig kapasitet i ungdomsskolelokalene ved den 
nye skolen på Teglverkstomta, planlegges det å starte inntak av førsteklassinger der fra 2015/2016 
frem til ny barneskole er ferdig i Ensjøområdet.   

En utvidelse av Hasle skole kan bidra til utvidet kapasitet, dersom ytterligere kapasitetsøkning blir 
nødvendig. Lakkegata kan også utvides med tilbygg på nabotomt eid av Oslo kommune.  
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FORESLÅTTE TILTAK 

Ingen nye tiltak. 

KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 

 

 

Kapasitetsbehovet på barnetrinnet ser ut til å bli dekket i hele perioden i området. Det vil i det meste 
av perioden være noe overkapasitet. I slutten av perioden vil behov og kapasitet være tilnærmet likt. 
Overkapasiteten på barnetrinnet tidlig i perioden må ses i sammenheng med underkapasiteten i 
tilsvarende periode i område 1 Sentrum Sør. Grafen for ungdomstrinnet viser overkapasitet på omtrent 
en parallell i 2024. Det planlegges å benytte midlertidig overkapasitet på ungdomstrinnet som 
midlertidige løsninger på barnetrinnet, hvis dette viser seg å bli nødvendig. 
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Tidslinje for området:  

 

 

  

2014 

•Utvidelse av Møllergata skole  ferdigstilles 

•Sofienberg skole ombygges til 8-10-skole 

2015 
•Ny skole på Teglverkstomta ferdigstilles 

2020  
•Ny skole Ensjø  ferdigstilles 
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Område 3 Sentrum nord 

 

Området strekker seg fra Grünerløkka opp til Nydalen og avgrenses mot Uelands gate i vest og Trondheimsveien i øst. 
Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i eksisterende inntaksområder. Skolene ligger i all 
hovedsak innenfor Bydel Sagene. 

 GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET 

Skole Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  
Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Bjølsen B2 U4 
Lilleborg B2  
Nordpolen B3 U3 
Sagene B2 U2 
Total kapasitet 2012 B9 U9 
Vedtatte endringer   
Ny ungdomsskole i område sentrum 
nord (2018) 

 + U6 

Sagene omgjøres til barneskole (2018) + B2 - U2 
Bjølsen omgjøres til barneskole (2019) + B2 - U4 
Totale vedtatte endringer + B4  
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STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER 

I tråd med tidligere vedtak var Nordpolen skole ferdig til skolestart 2012, og vil ta opp elever som skal 
overføres til ny barneskole på Lillohøyden i område 8 Nordre Aker. 

Sagene skole var planlagt omgjort fra barne- og ungdomsskole til ren barneskole. Omgjøringen var 
planlagt skulle gi en utvidelse på to paralleller på barnetrinnet og en reduksjon på to paralleller på 
ungdomstrinnet, ferdigstilt 2018.  

Det var planlagt ny ungdomsskole i den nordvestre delen av området med seks paralleller.  

Omgjøring av Bjølsen skole fra barne- og ungdomsskole til barneskole til skolestart 2019, var planlagt 
skulle gi en utvidelse med to paralleller på barnetrinnet og reduksjon med fire paralleller på 
ungdomstrinnet.  

 BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 

Området er godt utnyttet, men det skjer fortsatt fortetting gjennom en rekke transformasjonsprosjekter. 
Historisk har området hatt mange skolestartere mens det har vært en utflytting på klassetrinnene 
oppover. De nye elevtallsfremskrivningene tyder på at dette er en trend som vil fortsette. Tidligere 
fremskrivninger har vist en stor økning i elevtall. 2013-fremskrivningene avviker fra dette og anslår 
kun en svak vekst ut planperioden. Det er derfor knyttet stor usikkerhet til området. Dette har ført til 
justeringer av prosjektene i området. 

Det er knyttet særlig stor usikkerhet til den fremtidige elevtallsutviklingen i området. Utviklingen vil 
bli fulgt nøye, og man avventer nye befolkningsfremskrivninger i 2014.  

En eventuell ny grunnskole bør plasseres slik at den kan hente elever fra flere områder. Det bør søkes 
etter strategiske tomtereserver nord i område 3 Sentrum Nord, slik at også område 8 Nordre Aker kan 
avlastes.  

FORESLÅTTE TILTAK 

Bjølsen skole beholdes som 1-10 skole 

Beslutning om eventuell omstrukturering av Sagene skole, og tidspunkt for ferdigstillelse avventes til 
nye elevtallsfremskrivninger foreligger i 2014.  

Som følge av nye foreslåtte tiltak for Sagene og Bjølsen er det ikke lenger grunnlag for å videreføre 
arbeidet med planleggingen av ny 8-10-skole i området. Alternative skolestrukturer, lokalisering samt 
tidspunkt for eventuell ferdigstillelse utredes videre og sees i sammenheng med strategisk tomtekjøp i 
området. 

  



27 
 

 KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 

 

Sagene skole er i oversikten illustrert omstrukturert fra 1-10-skole til 1-7-skole fra 2018 

 

Sagene skole er i oversikten illustrert omstrukturert fra 1-10-skole til 1-7-skole fra 2018 

Tidlig i perioden er det i hovedsak overensstemmelse mellom behov og kapasitet på barnetrinnet i 
området. Fra 2019 er det overkapasitet, på omtrent tre paralleller, som holder seg stabilt ut perioden. 
Behovet for omstrukturering og omgjøring av Sagene skole avventes til nye 
befolkningsfremskrivninger foreligger i 2014.  

På ungdomstrinnet vil det ved en eventuell omstrukturering av Sagene og uten ytterligere tiltak i 
området være knapp kapasitet fra 2018, som vil kunne utvikle seg til en viss underkapasitet helt mot 
slutten av perioden. Kapasitetsunderskuddet i slutten av perioden må ses i sammenheng med 
overkapasiteten på ungdomstrinnet i område 2 Sentrum Øst.  
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Tidslinje for området:  

 

 

 

 

 

 

  

2018 
•Eventuell omgjøring av Sagene BU til ren barneskole  
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Område 4 Sentrum vest 

 

Området ligger vest for Uelands gate og dekker med unntak av et område rundt Marienlyst, områder innenfor Ringveien. 
Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, men skolene ligger i all hovedsak innenfor Bydel Frogner, Bydel 
St.Hanshaugen og Nordre Aker. 

GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET 

Dagens kapasitet  

Skole Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  
Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Bolteløkka  B2  
Ila  B2 U4 
Majorstuen B2 U4 
Marienlyst  B2 U4 
Ruseløkka  B2 U3 
Uranienborg  B2 U2 
Total kapasitet 2012 B12 U17 
Vedtatte endringer   
Majorstuen utvides (2014) + B0,5  + U1 
Fagerborg omgjøres til 
ungdomsskole(2015) 

 + U5 

Uranienborg utvides(2016)* + B1 +U1 
Ila omgjøres til barneskole (2015)  + B2 - U4 
Totale vedtatte endringer + B3,5 +U3 

* Uranienborg skole er vedtatt beholdt som en 1-10 skole. 
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STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER 

Vedtak fra bystyrets behandling av skolebehovsplan 2012-2022: 

 Byrådet bes vurdere og beregne hvorvidt Uranienborg skole kan bygges ut med flerbrukshall 
og/eller ny fløy og dernest en vurdering om Uranienborg skole bør endres til en 1-7 skole 

 Byrådet bes utrede behovet for en ny skole på Filipstad 

 Byrådet bes sikre at ny skole på Filipstad planlegges med flerbrukshall 

Status 

Bystyret har vedtatt fortsatt 1-10 skole på Uranienborg og det utredes to ulike kapasitetsvarianter: 
B3U3 og B4U3. En videreføring av ungdomstrinnet ved Uranienborg skole vil gi overkapasitet på 
ungdomstrinnet i området og tilsier at den vedtatte ungdomsskolen i område 5 blir overflødig i 
planperioden (se omtale av område 5). 

Forprosjekt for flerbrukshall ved Uranienborg skole pågår. Byrådet vil komme tilbake til saken. 

Arbeidet med planleggingen av eventuell ny skole på Filipstad er påbegynt. Utviklingen i området 
følges nøye. Byrådet vil komme tilbake med en anbefaling på et senere tidspunkt. 

Utvidelse av Majorstuen skole ferdigstilles i 2014, som vedtatt. 

Omgjøring av Ila skole til barneskole gir en økning med to paralleller på barnetrinnet og en reduksjon 
med fire paralleller på ungdomstrinnet og blir ferdigstilt i 2015, som vedtatt. Ungdomstrinnet har 
flyttet midlertidig til Nordpolen skole i byggeperioden fra 2013. 

Omstrukturering av Fagerborg videregående skole til ungdomsskole med fem paralleller er planlagt 
ferdigstilt i 2015, som vedtatt. 

BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 

De nye fremskrivningene for område 4 Sentrum Vest viser en langt lavere elevtallsvekst enn tidligere. 
Det er en liten vekst i planperioden både på barne- og ungdomstrinnet. Det er stor usikkerhet om 
utviklingen i området og det fremtidige skolebehovet. 

Det er i utbyggingsområdet Filipstad god mulighet for å etablere et nytt skoleanlegg med gode 
utearealer. Foreliggende elevtallsfremskrivninger viser at det ikke er et umiddelbart behov for ny skole 
på Filipstad og denne planlegges først realisert etter planperioden. Allerede påbegynt planlegging av 
ny barneskole med tre paralleller og flerbrukshall på Filipstad videreføres likevel, og eventuelt 
ferdigstillelsestidspunkt vurderes ved neste rullering av skolebehovsplan. Det er dialog med Den tyske 
skole om leie av lokaler til sitt barnetrinn og barnehage i Fillipstadanlegget. Skolen planlegges derfor 
bygget med fire paralleller.  

I påvente av nye skoler kan det bli behov for midlertidige løsninger. Da det er knyttet usikkerhet til 
den fremtidige elevtallsutviklingen i området vil behovet for strategisk tomtekjøp vurderes løpende. 
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FORESLÅTTE TILTAK 

 Ved behov tidlig i perioden kan det bli nødvendig å etablere midlertidig kapasitet ved 
Marienlyst skole eller ved innleie av andre lokaler 

 Strategisk tomteerverv vurderes for ny grunnskole vurderes etter planperioden 

KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 

 

 

 

Det er i utgangspunktet stram kapasitet på barnetrinnet i området. Ferdigstillingen av Ila skole i 2015 
og en utvidelse av kapasiteten ved Uranienborg skole i 2017 ser ut til på sikt å møte kapasitetsbehovet. 
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På ungdomstrinnet viser grafen også en stram kapasitet i begynnelsen av perioden. Ferdigstillingen av 
Fagerborg og en utvidelse av Uranienborg skole vil gi tilstrekkelig kapasitet i området. 
Underkapasiteten mot slutten av perioden må ses i sammenheng med overkapasiteten i område 5 
Ullern Bygdøy.   

 

Tidslinje for området:  

 

 

 

 

 

 

 

  

2014 

•Vedtatt ombygging og utvidelse av Majorstuen skole ferdigstilles. 

• Kapasitetsutvidelsen ved Skøyen skole tas i bruk av egne elever  

2015 

•Fagerborg skole ferdigstilles som ungdomsskole. Ungdomstrinnet fra Ila skole flytter 
inn.  

•Ila skole omgjøres til barneskole 

2015/ 

2016 

• Mulig etablering av midlertidig kapasietet ved Marienlyst/innleie av lokaler  

2017 
•Uranienborg skole ferdigstilles 
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Område 5 Ullern – Bygdøy 

 

Området ligger vest for Frognerparken, tar med seg Bygdøy og strekker seg opp til Husebyskogen. Områdeinndelingen 
følger ikke bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i eksisterende inntaksområder. Skolene ligger i all hovedsak innenfor 
Bydel Ullern.   

GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET 

Skole 
Barnetrinns-kapasitet  Ungdomstrinns-kapasitet  
Klasserekker  
(1-7) 

Klasserekker  
(8-10) 

Bestum  B3  
Bjørnsletta  U3 
Bygdøy  B2  
Lilleaker B2  
Lysjordet  B3  
Skøyen  B3  
Smestad  B3  
Øraker   U4 
Total kapasitet 2012 B16 U7 
Vedtatte endringer   
Bjørnsletta utvides til barne- og ungdomsskole (2014) + B2 + U1 
Skøyen utvides (2014) + B1  
Øraker utvides (2015)*  + U2 
Bygdøy utvides (2016)  + B1  
Ny ungdomsskole i område Ullern – Bygdøy (2016)  + U6 
Totale vedtatte endringer + B4 + U9 

*Øraker er nå planlagt utvidet til U6 fremfor U5 
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STATUS VEDTATT OG IGANGSATTE PROSJEKTER 

Ny barne- og ungdomsskole på Bjørnsletta med to paralleller på barnetrinnet og fire paralleller på 
ungdomstrinnet i tillegg til to spesialavdelinger for autister. Ferdigstilles som vedtatt i 2014. 

Øraker skole er vedtatt utvidet med en parallell på ungdomstrinnet. Skolen huser midlertidig elevene 
fra Bjørnsletta skole 2012-2014. Etter at Bjørnslettaelevene flytter ut, planlegges skolen nå utvidet 
med to paralleller og forventes ferdigstilt i 2015. 

Skøyen skole er utvidet med en parallell, som vedtatt. Bygget benyttes fra høsten 2012 som 
midlertidige lokaler for Majorstuen under ombyggingen av skolen. Bygget fristilles til bruk for Skøyen 
skole fra 2014.  

Bygdøy skole var planlagt utvidet med en parallell på barnetrinne fra 2016. 

Konkurransen om utbygging av ny 8-13 skole i området er avlyst. Skolen skulle avlaste naboområde 4 
Sentrum Vest. Etter bystyrets vedtak om å beholde og utvide Uranienborg 1-10 skole og den endrede 
elevtallsfremskrivingen i naboområdet er det ikke lenger grunnlag for ytterligere kapasitetsvekst i 
dette området. Videre gir bystyrets vedtak om å beholde Teknikk og industriell Produksjon(TP) og 
elektro(EL) ved Etterstad vgs. heller ikke grunnlag for å etablere den planlagte videregående skolen 
her.    

Det er igangsatt arbeider for utvidelse av Smestad skole fra B3 til B4. Utvidelsen er av begrenset 
kompleksitet, og det tas sikte på en eventuell ferdigstilling i 2014, eventuelt i 2015.   

BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 

Området er delt i tre geografiske områder. På grunn av geografisk avstand er det vanskelig å regulere 
inntaksområdene på barnetrinnet mellom Bygdøy og resten av området.  

FORESLÅTTE TILTAK 

 Ved bystyrets vedtak om å beholde Uranienborg skole som 1-10-skole faller grunnlaget for 
den vedtatte ungdomsskolen i sentrum vest bort. Det foreslås derfor at utbyggingen av 
ungdomsskolen i området ikke gjennomføres 

 Den vedtatte utvidelsen av Bygdøy skole gjennomføres ikke som planlagt i 2016. Ny 
vurdering av tidspunkt for eventuell realisering av tiltaket gjøres i lys av nye fremskrivninger i 
2014 

 Smestad skole utvides med en parallell. Antatt ferdigstilling i 2014 
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KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 

 

 

 

På barnetrinnet er kapasiteten noe større enn behovet i hele planperioden.  

På ungdomstrinnet er det også overkapasitet i hele planperioden, selv etter at ny ungdomsskole i 
området er tatt vekk. Overkapasiteten må ses i sammenheng med område 6 Vestre Aker vest (og 
område 4 Sentrum Vest) som har underkapasitet på ungdomstrinnet.  
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Tidslinje for området:  

 

 

 

  

2014 

•Bjørnsletta skole ferdigstilles 

•Skøyen skole tar i bruk modulbygg og utvides 

•Utvidelse av Smestad skole ferdigstilles  

2015 

•Øraker skole utvides permanent 
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Område 6 Vestre Aker vest 

 

Området ligger nord for Husebyskogen, og strekker seg opp til Røa og ut i Sørkedalen. Områdeinndelingen følger ikke 
bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i eksisterende inntaksområder. Skolene ligger i Bydel Vestre Aker. De skolene 
som ligger vest i bydelen ved foten av Holmenkollåsen, inngår i område 6. 

GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 

Skole Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  
Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Bogstad  B2  
Hovseter  U6 
Huseby  B3  
Sørkedalen (B1) *  
Voksen  B3  
Total kapasitet 2012 B8 U6 

*Kapasiteten i Sørkedalen er vanskelig å utnytte på grunn av beliggenhet. 

STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE TILTAK 

Skolen i FO-bygget blir i perioden 2012–2016 benyttet som erstatningslokaler, først av elever fra 
Majorstua skole og deretter av elever fra Ris skole. 
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BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 

Elevtallsfremskrivningene viser en svak nedgang i elevtallet i slutten av planperioden, men det er 
særlig høye og stigende førskoletall ved Huseby. Det tilsier at noe av elevtallsveksten kan komme 
lengre vest enn prognostisert.  

Planleggingen av FO-bygget som midlertidig skole startet i 2010. Elevtallsfremskrivningene 
dokumenterte tidligere en større vekst i område 6 Vestre Aker vest og lavere i område 7 Vestre Aker 
Øst enn i dag. På denne bakgrunn ble FO-bygget vurdert som en gunstig plassering også for en 
permanent barneskole. I 2011 endret elevtallsfremskrivningene seg.  Byrådet anbefaler permanent 
skole i Bjørnveien i område 7 Vestre Aker Øst og videre benyttelse av FO-bygget som midlertidige 
lokaler eller erstatningslokaler ved større rehabiliteringsprosjekter.  

FORESLÅTTE TILTAK 

 Byrådet foreslår å endre planene om å etablere FO-bygget som permanent barneskole. FO-
bygget planlegges videre benyttet som erstatningslokaler for skoler under utbygging og 
rehabilitering. Anlegget kan også benyttes som midlertidig kapasitetstiltak dersom elevtallene 
skulle bli høyere enn fremskrivningene tilsier 

 Forslaget innebærer at den planlagte spesialgruppen i FO-bygget etableres ved Bjørnveien i 
den østre delen av Vestre Aker. Den foreslåtte kulturstasjonen etableres også her 

 Paviljonger ved Voksen skole for klasserom og aktivitetsskole med utløp utgangen av 2014 og 
spesialundervisningen ved Voksenhagen erstattes med nytt bygg med sikte på ferdigstillelse 
2016 

KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
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På barnetrinnet er det overensstemmelse mellom kapasitet og elevtall, men det er høy oppfyllingsgrad 
og utviklingen i området vil bli fulgt nøye. 

På ungdomstrinnet er behovet høyere enn eksisterende og vedtatt kapasitet. Dette må ses i 
sammenheng med område 5 Ullern Bygdøy og område 7 Vestre Aker Øst, der det vil bli noe 
overkapasitet. Totalt sett er det tilstrekkelig kapasitet. 

Tidslinje for området:  

 

 

  

2016/           
2017 

•Utvidelse med to klasserom ved Voksen skole sammen med  lokaler for 
spesialgruppen  ferdigstilles 
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Område 7 Vestre Aker øst 

 

Området strekker seg fra Vinderen opp til opp til Midtstuen og Grindbakken. Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, 
men har sitt utgangspunkt i eksisterende inntaksområder. Skolene ligger i Bydel Vestre Aker. 

GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET: 

Skole Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  
Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Grindbakken  B3  
Midtstuen  U6 
Ris  U5 
Slemdal  B3  
Svendstuen  B2,5  
Vinderen B2,5  
Total kapasitet 2012 B11 U11 
Vedtatte endringer   
Ris utvides (2016)  + U2 
Totale vedtatte endringer  + U2 
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STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE TILTAK 

Vedtak fra bystyrets behandling av skolebehovsplan 2012-2022: 

 Byrådet bes utrede behovet for å øke skolekapasiteten i østre deler av område 8 (Vestre Aker), 
herunder legge fram en plan om hvordan tomtespørsmålet skal løses. 

Status 

Ris ungdomsskole utvides til U7. Planlagt ferdigstilt som vedtatt i 2016 

BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 

Tyngdepunkt for elevtallsveksten i Bydel Vestre Aker er flyttet mot øst i retning Slemdal. Tomt i 
Bjørnveien er vedtatt omregulert til skoleformål Det foreslås å etablere Bjørnveien 1-7 skole med tre 
barneskoleparalleller.  

 
FORESLÅTTE TILTAK 

 Det etableres ny barneskole i Bjørnveien med tre paralleller i tillegg til byomfattende 
spesialgruppe og kulturstasjon  

KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
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Frem til foreslått etablering av barneskole i Bjørnveien (2018) vil det være et lite underskudd på 
barnetrinnet. Dette løses med mindre bygningsmessige tiltak ved skoler i området. Det vil med de nye 
elevtallsfremskrivningene være et lite overskudd av plasser på ungdomstrinnet i området, men dette 
må ses i sammenheng med et underskudd i område 6 Vestre Aker Vest. 

 

Tidslinje for området: 

 

 

 

 

  

2016 

•Ris ungdomsskole ferdigstilles 

2018 
•Skolen i Bjørnveien ferdigstilles med spesialgruppe 
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Område 8 Nordre Aker 

 

Området strekker seg nordover fra Ullevål, adskilles mot Vestre Aker av Gaustadbekkdalen, tar med seg Kjelsås, Korsvoll og 
Grefsen og stopper mot Årvoll i øst. Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i eksisterende 
skoleinntaksområder.  

GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET 

Skole 

Barnetrinns-
kapasitet  

Ungdomstrinn-
skapasitet  

Klasserekker (1-
7) 

Klasserekker (8-10) 

Disen B3  
Engebråten*  U7* 
Grefsen  B3  
Kjelsås B4  
Korsvoll B3  
Kringsjå B2  
Maridalen B0,5  
Nordberg*  U6 
Tåsen B4  
Ullevål* B2,5  
Morellbakken skole  + U5 
Total kapasitet 2012 B22 U18 
Vedtatte endringer   
Grefsen utvides (2014) +B1  
Berg vgs omgjøres til barneskole, byggetrinn 1 (2014/15) +B1  
Berg vgs omgjøres til barneskole, byggetrinn 2 (2016) +B2  
Ny barneskole i Nydalen-området (Lillohøyden) (2016)  +B4  
Byomfattende 8-13-skole (2019)  + U3 
Totale vedtatte endringer + B8 + U3 

*Det er i dag midlertidige paviljonger ved Ullevål, Kringsjå / Nordberg og Engebråten. I kapasitetsoversikten er paviljonger 
tilsvarende U2 tatt med for Engebråten.  
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STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER 

Vedtak fra bystyrets behandling av skolebehovsplan 2012-2022: 

 Byrådet bes prosjektere en kulturstasjon for Nordre Aker sammen med den nye grunnskolen i 
Nydalen 

 Byrådet bes parallelt med å undersøke muligheten for å utvide Korsvoll skole vurdere en 
utvidelse av Disen skole og behovet og muligheten for å etablere en ny skole i Nordre Aker 
nord 

Status 

Ny ungdomsskole, Morellbakken skole (tidligere Grefsen videregående skole), med fem paralleller ble 
ferdigstilt til skolestart 2013. 

Grefsen skole utvides med en parallell. Ferdigstilles til skolestart 2014 som vedtatt. 

Omgjøring av Berg videregående skole til barneskole med tre paralleller vedtatt gjennomført 2014. 
Elevinntak starter 2013. Byggetrinn to ferdigstilles i 2016. 

Ny barneskole i Nydalsområdet (Lillohøyden) gir en utvidelse med fire paralleller. Kulturstasjon 
etableres ved skolen og er innberegnet i skolens arealer. Ferdigstilles som vedtatt i 2016. 

Det er planlagt etablert et akademisk, byomfattende ungdomsskoletilbud som del av 8-13 skole i 
samarbeid med Universitetet i Oslo, som vil gi en utvidelse på tre paralleller. Det planlegges fortsatt at 
tilbudet etableres som vedtatt i 2019, selv om endelig lokalisering ikke er avklart. Det pågår drøftinger 
med Den tyske skolen og Den franske skolen om samlokalisering av disse skolenes ungdomstrinn og 
videregående trinn. Fremdriften vurderes i den videre planleggingen.  

BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 

Ny barneskole ved Berg videregående skole og på Lillohøyden sammen med utvidelse av Grefsen 
skole, vil gi tilstrekkelig kapasitet på barnetrinnet for området ut planperioden. Engebråten skole har 
en tomtestørrelse som tilsier at skolen kan fortsette med utvidet kapasitet ved videreføring av dagens 
paviljonger. Paviljongene er i god stand og godt innpasset i skoleanlegget.  

Ved Kringsjå skole er kapasiteten knapp på grunn av økning i førskoletall, men kun på de laveste 
trinnene på grunn av høy andel studentforeldre som flytter etter endte studier. Området har 
utvidelsesmuligheter ved skolene Kringsjå og Korsvoll. 

I forbindelse med arbeidet med ny skolebehovsplan er det utredet muligheter for utvidelse av Disen 
skole. Det er ikke avdekket nye mulige løsninger for en utvidelse.  

Ny 8-13 skole i Blindernområdet vil gi kapasitet på ungdomstrinnet ut planperioden selv om denne 
skolen vil ha byomfattende opptak. Imidlertid er det sannsynlig at den store forutgående veksten på 
barnetrinnet vil gi behov for ytterlige kapasitet på ungdomstrinnet mot slutten av planperioden. Dette 
tilsier behov for strategiske tomteerverv, slik at også område 3 Sentrum Nord avlastes.  
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Det er i tillegg to store mulige utbyggingsområder, Frysja og Sogn. Utbygging av disse områdene vil 
kunne generere behov for bygging av ny skole etter planperioden. Det må løpende vurderes om det er 
behov for strategisk tomteerverv.  

FORESLÅTTE TILTAK 

 Ved etablering av nye lokaler til dagens tilbud som ligger i Blindernveien (se nærmere omtale 
under byomfattende spesialtilbud), etableres det også fire klasserom til elevtallsvekst på 
laveste trinn ved Kringsjå skole  

 Det søkes om forlenget bruk av de nye paviljongene ved Engebråten ut 2019, og vurderes om 
paviljongen kan benyttes som permanent beredskapsøkende tiltak 

 Det anbefales strategisk tomtekjøp 

KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
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Grafen for barnetrinnet viser underkapasitet fram til skolestart 2016 når ny skole på Lillohøyden står 
ferdig. Imidlertid har det vært inntak til førsteklasser ved Berg skole til 2013, noe som vil dekke opp 
for noe av behovet. Det vil fra 2016 bli overkapasitet på tre paralleller ut perioden. Dette må ses i 
sammenheng med området 3 Sentrum Nord, som har underkapasitet. På ungdomstrinnet er det knapp 
kapasitet. Denne må også sees i sammenheng med kapasitet i område 3. Paviljongkapasiteten på 
Engebråten skole er ikke inkludert i oversikten. 

 

Tidslinje for området:  

 

 

 

 

  

2014 
•Grefsen skole ferdigstilles 

2016 
•Berg skole ferdigstilles 

2016 
•Skole på Lillohøyden ferdigstilles  

2017 
•Utvidelse med fire klasserom ferdigstilles ved Kringsjå skole 

2019 
•Ungdomstrinn ved ny akademisk 8-13 planlagt innfaset. Lokalisering ikke endelig avklart 



47 
 

Område 9 Bjerke 

 

Området strekker seg fra Carl Berner og østover mot bydel Grorud og Alna. Området omfatter også Årvoll og Tonsenhagen 
nord for Trondheimsveien. Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i eksisterende 
inntaksområder. Skolene ligger i Bydel Bjerke. Områdeavgrensningen er endret fra skolebehovsplan 2012-2022. 

 GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET 

Skole Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  
Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Linderud B2,5 U2 
Løren B4  
Tonsenhagen* B2  
Veitvet  B2 U2 
Årvoll* B2 U4 
Total kapasitet 2012 B12,5 U8 
Vedtatte endringer   
Veitvet utvides (2015) + B1 + U1 
Gamle Løren rehabiliteres og utvides, 
byggetrinn 1 (2014) 

+ B2  

Tonsenhagen utvides (2014) + B1  
Gamle Løren rehabiliteres og utbygges, 
byggetrinn 2 (2017) 

+ B2  

Ny skole på Vollebekk (2017) + B2 + U4 
Total vedtatte endringer + B8 + U5 

*Det er midlertidige paviljonger ved Tonsenhagen og Årvoll. Denne kapasiteten er ikke medtatt i beregningen. 

 

  



48 
 

STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE TILTAK 

Tonsenhagen skole utvides med en parallell. Ferdigstilles som vedtatt i 2014.  

Ny Veitvet 1-10-skole med tre paralleller på barne- og ungdomstrinnet og ny flerbrukshall. I tillegg 
kommer mottaksklasse og spesialgruppe. OPS-kontrakt er inngått 2012. Planlegges ferdigstilt som 
vedtatt i 2015. Gammelt skoleanlegg og idrettshall rives. Ny idrettshall bygges i forbindelse med 
bygging av ny skole. 

Gamle Løren skole rehabiliteres, utvides og gjenåpnes. Første byggetrinn ferdigstilles, som vedtatt, i 
2014 som rehabilitering med kapasitet til fire paralleller på 1.-4. trinn. Andre byggetrinn var planlagt 
for å fullføre en komplett barneskole (B4) (1.-7. trinn) og var vedtatt ferdigstilt til 2017. 

Ny skole på Vollebekk ferdigstilles i 2017, som vedtatt. 

BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 

Området er preget av transformasjon og utbygging, og elevtallsutvikingen vil følges nøye. 
Førskoletallene indikerer at paviljongene på Tonsenhagen må stå i påvente av at ny skole på 
Vollebekk. Tonsenhagen skole har fra skoleåret 2013/2014 tre paralleller på 1. – 5. trinn.  

Nye Løren skole er oppført uten egne kroppsøvingslokaler. Midlertidig løsning vurderes til på sikt å 
måtte avvikles. Andre permanente løsninger for kroppsøvingsarealer må utredes nærmere. 

Behovet for en nærmere utredning av Årvoll skole ble avdekket i forbindelse med en kartlegging av 
eksisterende paviljonger. Det er i gangsatt arbeid med en mulighetsstudie for å avklare behovet for 
eventuell kapasitetsutvidelse. Arbeider med omgjøring av midlertidig kapasitet ved Årvoll skole er 
under planlegging. 

FORESLÅTTE TILTAK 

 Permanent løsning for kroppsøvingsarealer for Løren skole utredes. Mulig løsninger med 
innleie av kroppsøvingslokaler vurderes 

 Midlertidig kapasitet ved Årvoll skole erstattes med permanent bygg (superkube). Behov for 
mindre kapasitetsøkende- og bygningsmessige tiltak utredes og sees i sammenheng med 
eventuelt kommende rehabiliteringstiltak ved skolen 

 Byggetrinn 2 på gamle Løren skole utsettes til 2018  
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KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 

 

 

 

Grafen på barnetrinnet viser at det er planlagt større kapasitet enn prognostisert behov midtveis i 
perioden innenfor området, men at behovet for kapasitet øker utover planperioden 

Tilsvarende vil det på ungdomsskoletrinnet etter etablering av Vollebekk skole, bli overkapasitet på 
ungdomstrinnet frem til slutten av perioden. På grunn av geografisk avstand er det vanskelig å utnytte 
denne i naboområdene. 

 

  



50 
 

Tidslinje for området: 

 

 

 

 

 

  

2014 

•Utvidelse Tonsenhagen skole ferdigstilles 

•Utvidelse gamle Løren skole første byggetrinn ferdigstilles 

2014/ 

2015 

•Nybygg (Superkuben) ved Årvoll skole ferdigstilles 

2015 
•Ny skole og idrettshall på Veitvet ferdigstilles   

2017 •Ny skole på Vollebekk ferdigstilles 

2018 •Andre byggetrinn av utvidelse av Gamle Løren skole ferdigstilles 
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Område 10 Groruddalen vest 

 

 

Området ligger i Groruddalen vest for Østre Aker vei, og strekker seg fra Sletteløkka og nordover. Området tar med seg 
Romsås. Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i eksisterende inntaksområder. Skolene 
ligger innenfor Bydel Grorud og Bydel Bjerke. Områdeavgrensningen er endret fra skolebehovsplan 2012-2022. Veitvet 
skole er overført til område 9 Bjerke. 

GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET 

Skole Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  
Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Ammerud  B3  
Apalløkka  U5 
Bjøråsen B2 (5.-7. trinn) U4 
Grorud B2  
Groruddalen  U4 
Nordtvet B2   
Rødtvet B4  
Svarttjern B2 (1.-4. trinn)  
Tiurleiken B2  
Nordtvet utvides  + B1  
Total kapasitet 2012 B18(16) U13 
Vedtatte endringer   
Groruddalen utvides (2015/2019)  + U2 
Totale vedtatte endringer  + U2 
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STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE TILTAK 

Rødtvet skole ble utvidet med én parallell på barnetrinnet i 2012, som vedtatt. 

Utvidelse av Nordtvet skole har gitt en økning på en parallell på barnetrinnet. Prosjektet ble ferdigstilt 
i 2013. 

Utvidelse av Groruddalen skole gir en økning på to paralleller på ungdomstrinnet, byggearbeidene 
planlagt ferdig i 2016. Skolen brukes da som erstatningslokaler. Skolen tas i bruk til egne elever i 
2019 som vedtatt. 

BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 

Nye fremskrivninger viser en jevn elevtallsvekst både på barnetrinnet og ungdomstrinnet for området. 
Veksten skyldes både fremtidig boligbygging og endringer i befolkningssammensetningen. Nordtvedt 
skole vil kunne utvides ytterligere ved behov. Mulige framtidige kapasitetsutfordringer på 
ungdomstrinnet bør kunne løses ved å overføre elever til skoler med ledig kapasitet i naboområdet, 
område 12 Groruddalen Øst.  

FORESLÅTTE TILTAK 

 Utvidelse av Groruddalen skole foreslås ferdigstilt til 2016 til bruk som erstatningslokaler. 
Planlagt ny barneskole i Verdensparken på Furuset i område 12 Groruddalen Øst vurderes 
startet opp ved Groruddalen skole. Skoleutvidelsen planlegges overtatt til eget bruk for 
Groruddalen skole i 2019 

KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
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På barnetrinnet er det høy oppfyllingsgrad og i slutten av perioden er behovet større enn kapasiteten. 
På ungdomstrinnet er det noe underdekning i hele planperioden og den er økende mot slutten av 
perioden. Byrådet vil følge utviklingen i området nøye frem mot neste rullering av skolebehovsplanen. 

 

Tidslinje for området:  

 

 

 

 

2016 
•Utvidelse av Groruddalen skole ferdigstilles til midlertidig bruk  

2019 
•Utvidelse av Groruddalen skole fristilles til bruk for egne elever  
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Område 11 Groruddalen nord 

 

Området ligger øverst i Groruddalen og er sentrert rundt Stovner. Området tar også med seg Høybråten i sør. 
Områdeinndelingen følger ikke bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i eksisterende inntaksområder. Skolene ligger 
innenfor Bydel Stovner. 

GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET 

Skole Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  
Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Haugenstua    U6 
Høybråten  B3  
Rommen  B2,5 U2,5 
Stasjonsfjellet   U3,5 
Stig   B2,5  
Stovner   B3  
Tokerud   U3 
Vestli   B2,5  
Total kapasitet 2012 B13,5 U15 
Vedtatte endringer   
Stasjonsfjellet rehabiliteres og 
utvides(2014) 

 + U1 

Haugenstua utvides med barnetrinn 
(2016)* 

+ B3 - U3 

Tokerud, ny skole (2016)  + U3 
Total vedtatte endringer  + B3 + U1 

*Haugenstua forprosjekteres nå som BU3 i nybygg framfor BU4 i rehabilitert bygg. 

  



55 
 

STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER 

Stasjonsfjellet skole utvides med én parallell. Planlagt ferdigstilt, som vedtatt, i 2014. 

Oslo VO Smedstua og Haugenstua skole er vedtatt ombygget til kombinert barne- og ungdomsskole 
med fire paralleller ferdigstilt i 2016. Videre prosjektering har vist at det er mer hensiktsmessig å 
bygge nytt framfor å rehabilitere. 

Haugenstua skole / Oslo VO Smedstua erstattes av nybygg med tre gjennomgående paralleller. Nytt 
skoleanlegg bygges etter standardprogrammet med en liten tilpasning slik at total kapasitet blir tre 
paralleller på barne- og ungdomstrinnet. Planlegges ferdigstilt i 2016. Flerbrukshallen beholdes. Oslo 
VO Smedstua har flyttet til nye lokaler på Helsfyr.  

Ny Tokerud skole gir en utvidelse fra 2016 på tre paralleller på ungdomstrinnet. Ferdigstilles som 
tidligere vedtatt i 2016. 

BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 

Stovnerområdet har mange store leiligheter egnet for større barnefamilier. Området er forventet å 
gjennomgå en transformasjon til mer arealeffektive løsninger for næring og bolig. Fremskrivningene 
viser en kraftig vekst, særlig på barnetrinnet. Det er imidlertid knyttet spesielt stor usikkerhet til den 
fremtidige elevtallsveksten i området. Det foreslås derfor ingen akutte tiltak for en snarlig ytterligere 
kapasitetsutvidelse, men utviklingen i området vil bli fulgt nøye, og det er igangsatt nye utredninger 
høsten 2013. 

BAKGRUNN FOR ANBEFALINGER  

Behovet for strategisk tomtekjøp vurderes opp mot utvidelsesmuligheter ved eksisterende skoler. Alle 
skolene i området ble vurdert og utvidelsesmuligheter ble kartlagt i forbindelse med skolebehovsplan 
2012–2022. Flere av skolene i området har bygningsmessige utfordringer og behov for tiltak. Dette vil 
bli vurdert nærmere i forlengelsen av ny kommuneplan. Fram til neste rullering av skolebehovsplanen 
vil spesielt kapasiteten ved Stig og Stovner skoler blir vurdert.  

Det igangsettes et analysearbeid for å kartlegge behovet for strategisk tomteerverv ut fra rammene som 
er lagt i kommuneplanen. 

 

FORESLÅTTE TILTAK 

 I lys av de høye elevtallsfremskrivningene igangsettes det et analysearbeid for å kartlegge 
behovet for strategisk tomteerverv ut fra rammene som er lagt i kommuneplanen 

 Frem til neste rullering vurderes kapasiteten ved Stovner og Stig skoler 

  



56 
 

KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 

 

 

Behovet er høyere enn eksisterende og vedtatt kapasitet på barnetrinnet i hele 
skolebehovsplanperioden. Det vil på barnetrinnet være behov for fem paralleller mot slutten av 
perioden. Kapasitetsgapet kan delvis reduseres ved at overkapasiteten i område 12 Groruddalen Øst 
kan avlaste område 11 Groruddalen Nord, når ny skole i Verdensparken står ferdig i 2018.  

På ungdomstrinnet vil det være underkapasitet fra 2018. Denne vil øke i siste del av perioden. Ved 
planperiodens slutt vil det derfor være behov for tre paralleller. Underkapasiteten på ungdomstrinnet i 
området må ses i sammenheng med overkapasiteten i område 12 Groruddalen Øst. 

Utviklingen i området vil bli fulgt nøye, og det er igangsatt nye utredninger høsten 2013. 
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Tidslinje for området:  

 

 

 

  

2014 
•Stasjonsfjellet skole ferdigstilles 

2016 
•Ny Tokerud skole ferdigstilles 

2016 
•Haugenstua skole ferdigstilles  
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Område 12 Groruddalen øst 

 

Området ligger i Groruddalen med Furuset som et geografisk tyngdepunkt. Det er forbindelser over til skolene på 
Ellingsrudåsen slik at dette også er medtatt. Området omfatter også store arealer sørvestover. Områdeinndelingen følger 
ikke bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i eksisterende inntaksområder. Skolene ligger innenfor Bydel Alna. 

GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET 

Skole Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  
Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Bakås  B1  
Ellingsrud   U4 
Ellingsrudåsen*  B3  
Furuset* B2  
Gran  B2 U4 
Haugen * B2 U2 
Total kapasitet 2012 B10 U10 
Vedtatte endringer   
Nye Gran skole bygges som U6 (2015), 
nåværende B2U4 rives  

- B2 + U2 

Omgjøring Haugen fra BU2 til B4 
(2015) 

+ B2 - U2 

Totale vedtatte endringer  -  - 
*Midlertidig kapasitet i paviljonger er medtatt 
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STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER 

Omgjøring og utvidelse av Haugen skole gir en kapasitetsøkning på to paralleller på barnetrinnet og 
reduksjon med to paralleller på ungdomstrinnet. Omgjøringen av skolen forventes ferdigstilt i 2015, 
ett år før tidligere vedtatt. 

Ny Gran 8-10-skole. OPS-kontrakt ble inngått i 2012. Skolen planlegges ferdigstilt, som vedtatt, i 
2015.  

BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 

Plan- og bygningsetaten har i samarbeid med bydel m.fl. utarbeidet en områdeplan som legger opp til 
en fortetting på inntil 2000 boliger. Det antas at det kan bli behov for ytterlige kapasitetsutvidelse etter 
planperioden.   

Det er innenfor planperioden behov for en ny barneskole i Furusetområdet. I forrige skolebehovsplan 
ble det ikke foreslått konkret ny skoleutbygging her fordi dette skulle kunne tilpasses til 
områdereguleringen. Det foreslås nå å løse skolebehovet med nybygg etter standardprogrammet på 
tomten til nåværende gamle Gran skole. Denne bygningsmassen er vurdert som ikke regningssvarende 
å rehabilitere. 

Behovet for ytterligere strategisk tomtekjøp må vurderes opp mot utvidelsesmuligheter ved 
eksisterende skoler. I OPS-konkurransen for nye Gran 8-10 skole er det tilrettelagt for mulig utvidelse 
til en 1-10-skole i henhold til standardprogrammet. Behovet for ytterligere kapasitetsutvidelser vil bli 
vurdert ved rullering av skolebehovsplanen. 

Byrådet vil at det skal igangsettes et analysearbeid for å kartlegge behovet for strategisk tomteerverv i 
forlengelsen av kommuneplanen. 

FORESLÅTTE TILTAK 

 Det foreslås å bygge ny skole med fire paralleller på barnetrinnet ved Verdensparken, på 
Furuset (tomt til gamle Gran skole). Prosjektet gjennomføres som et OPS-prosjekt 

 Det igangsettes et analysearbeid for å kartlegge behovet for strategisk tomteerverv i 
forlengelsen av kommuneplanen 

 

  

Gran BU

 



60 
 

KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 

 

 

 

 

Kapasiteten blir høyere enn behovet på barnetrinnet i området fra omtrent midtveis i perioden og ut 
planperioden. Dette må ses i sammenheng med underdekket behov i område 11 Groruddalen Nord. 
Område 12 Groruddalen Øst har et udekket behov frem til Verdensparken står ferdig 

 På ungdomstrinnet er det overkapasitet i hele perioden. Dette har sammenheng med at 
framskrivningen er basert på historiske elevtall ved Gran skole, der mange elever tidligere har søkt 
skolebytte til andre områder. Dersom trenden med bortsøkning snur med ny ungdomsskole på Gran, 
vil denne overkapasiteten reduseres eller bortfalle på ungdomstrinnet. Overkapasiteten må også ses i 
sammenheng med underdekningen i område 11 Groruddalen Nord. 
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Tidslinje for området:  

 

 

 

 

  

2015 

•Nye Gran skole ferdigstilles og tar i mot ungdomstrinn fra Haugen skole og Furuset 
skole 

•Nye Haugen 1-7 skole ferdigstilles 

2018 

•Ny skole ved Verdensparken ferdigstilles  
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Område 13 Lindeberg - Haugerud – Tveita 

 

Området ligger i Groruddalen øst for E6, langs markagrensen og strekker seg Furuset sørover til og med Tveita og Hellerud. 
Skolene ligger i Bydel Alna.  

GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET 

Skole Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  
Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Haugerud   U6 
Jeriko  B1  
Lindeberg  B2 U3 
Lutvann  B2  
Skjønnhaug B2  
Trosterud B2,5  
Tveita  B2  
Total kapasitet 2012 B11,5 U9 

 

STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER 

Ingen tiltak er vedtatt eller igangsatt i dette området.  

BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 

Det er forbigående overkapasitet i området, og det er derfor foreløpig ikke behov for nye tiltak. I 
påvente av et større analysearbeid i forlengelsen av kommuneplanarbeidet, er utvidelsespotensialer i 
dette området og tilgrensende område 12 Groruddalen Øst kartlagt. Behovet for ytterligere strategisk 



63 
 

tomtekjøp må vurderes opp mot utvidelsesmuligheter ved eksisterende skoler. Eiendoms- og 
byfornyelsesetaten har startet et større arbeid med sikte på en områdeutvikling av Haugerudsenter-
området. I dette arbeidet vurderes også skoler og flerbrukshall.  

FORESLÅTTE TILTAK 

Det foreslås ingen nye tiltak i området. 

Det igangsettes et analysearbeid for å kartlegge behovet for strategisk tomteerverv i forlengelsen av 
kommuneplanen. 

KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 

 

 

Grafen for barnetrinnet viser at det vil være større behov enn kapasitet fra 2018 og ut resten av 
planperioden. På ungdomstrinnet viser grafen et udekket behov fra 2021 og ut planperioden. 
Alternative løsninger vil bli vurdert ved neste rullering av skolebehovsplan. 
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Område 14 Østensjø - Oppsal – Trasop 

 

Området strekker seg sørover fra Hellerud og markagrensen i øst til Østensjøvannet og Bøler. Områdeinndelingen følger 
ikke bydelsgrensene, men har sitt utgangspunkt i eksisterende inntaksområder. Skolene ligger i all hovedsak innenfor Bydel 
Østensjø.  

GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET 

Skole Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  
Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Godlia  B2  
Oppsal  B2 U2 
Skøyenåsen   U5 
Trasop B2,5  
Østensjø B2  
Total kapasitet 2012 B8,5 U7 
Vedtatte endringer   
Trasop utvides (2013) + B1,5  
Godlia utvides (2014) + B1  
Totale vedtatte endringer + B2,5  
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STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER 

Utvidelse av Trasop skole gir en kapasitetsøkning på en og en halv parallell. Skolen sto ferdig til 
skolestart 2013, ett år før tidligere vedtatt. 

Utvidelse av Godlia skole gir en kapasitetsøkning på en parallell. Utvidelsen er planlagt ferdig i 2014, 
ett år før tidligere vedtatt. 

BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 

De vedtatte tiltak ser ut til å dekke behovet for elevplasser i området. 

FORESLÅTTE TILTAK 

Det forslås ingen nye kapasitetsøkende tiltak, men det gjennomføres mindre arbeider ved Oppsal skole 
som må ses i sammenheng med utvidelsen av Vetland skole for elever med hørselshemming.  

KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
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Behovet er tilnærmet i samsvar med eksisterende og vedtatt kapasitet på barnetrinnet. På 
ungdomstrinnet er det isolert sett underkapasitet i området. Denne underkapasiteten må ses i 
sammenheng med overkapasitet på ungdomstrinnet i område 15 Manglerud - Abildsø. 

 

Tidslinje for området:  

 

 

 

 

  

2014 
•Utvidelse av Godlia skole ferdigstilles 

2017 

•Ombygging av Oppsal skole ferdigstilles i forbindelse med utvidelse av Vetland 
skole 
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Område 15 Manglerud – Abildsø 

 

Området strekker seg sørover fra Høyenhall, mellom E6 og Østensjøvannet. Skolene ligger i Bydel Østensjø.  

GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET 

Skole Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  
Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Abildsø B2 U3 
Høyenhall  B2 U3 
Manglerud B2  
Total kapasitet 2012 B6 U6 
Vedtatte endringer   
Manglerud vgs bygges om til barne- og 
ungdomsskole (byggetrinn 1) (2015) 

+ B2 + U1 

Manglerud* (byggetrinn 2)(2016)  + U6 
Totale vedtatte endringer + B2 + U7 

*Manglerud er nå planlagt utvidet til U7 fremfor U6. 
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STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER 

Vedtak fra bystyrets behandling av skolebehovsplan 2012-2022: 

 Høyenhall skole beholdes som en barne- og ungdomsskole. Skolestrukturen i området 
vurderes i arbeidet med skolebehovsplan 2014-2024. 

Status 

Høyenhall videreføres som en barne- og ungdomsskole.  

Omgjøring av Manglerud videregående skole til kombinert barne- og ungdomsskole gir en økning på 
to paralleller på barnetrinnet og syv paralleller på ungdomstrinnet. Ved behandlingen skolebehovsplan 
2012-2022 fremgår det bl.a. av bystyrets flertallsmerknader at det ønskes opprettet et byomfattende 
elitetilbud innen idrett på ungdomsskolen. Dette har medført at skolen er utvidet med én parallell fra 
seks til syv paralleller i forhold til opprinnelig plan. Første byggetrinn er planlagt ferdig til skolestart 
2015 og byggetrinn to til skolestart 2016.  

BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 

Fremskrivningene viser at det kan bli en underkapasitet på barnetrinnet ved slutten av planperioden. 
Høyenhall skole som kombinert barne- og ungdomsskole, gir overkapasitet på ungdomstrinnet.  

FORESLÅTTE TILTAK 

Det foreslås ingen nye tiltak nå. Det vil senere bli vurdert å utvide Høyenhall skole for å dekke behov 
for flere plasser på barnetrinnet.  

KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
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Grafene viser at det på barnetrinnet vil være et lite udekket behov fra 2021 og ut perioden. På 
ungdomstrinnet er det en overkapasitet på i overkant av tre paralleller som kan avlaste underdekningen 
i område 14 Østensjø – Oppsal - Trasop og område 17 Ekeberg – Nedre Bekkelaget. Det er dessuten 
tatt høyde for at elitetilbudet innen idrett på Manglerud skal være byomfattende. 

 

Tidslinje for området:  

 

 

 

 

 

  

2015 
•Manglerud skole 1-10: Første byggetrinn ferdigstilles 

2016 
•Manglerud skole 1-10: Andre byggetrinn ferdigstilles 
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Område 16 Bøler – Skullerud 

 

Området strekker seg fra Bøler og til marka i syd. Skolene ligger i Bydel Østensjø.  

GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET 

Skole Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  
Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Bøler  B3 U3 
Nøklevann B2,5  
Rustad  B3  
Skullerud   U5 
Total kapasitet 2012 B8,5 U8 

 

STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER: 

Ingen tiltak er vedtatt eller igangsatt i dette området. 

BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 

Fremskrivningene for området viser en liten fremtidig økning i elevtall og det er usikkerhet rundt 
framtidig kapasitetsbehov.  
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BAKGRUNN FOR ANBEFALINGER  

Veksten i området er relativt moderat. Både Bøler og Nøklevann skoler håndterer en høyere 
oppfyllingsgrad enn 85 prosent.  

FORESLÅTTE TILTAK 

Det foreslås ingen nye tiltak nå. 

KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 

 

 

Grafen for barnetrinnet viser et udekket behov gjennom hele perioden. I forbindelse med 
budsjettarbeidet for 2015 vil det bli foretatt en vurdering av kapasitetsutvidende tiltak.  På 
ungdomstrinnet vil det være noe ledig kapasitet ut perioden. 

Byrådet vil følge området nøye.   
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Område 17 Ekeberg - Nedre Bekkelaget 

 

Området strekker seg fra foten fra Ekebergsåsen til Holter, og avgrenses mot Østensjø med E6 i øst. Skolene ligger innenfor 
Bydel Nordstrand.  

 GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET 

Skole Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  
Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Bekkelaget  B3  
Brannfjell  U6 
Ekeberg * B3  
Nedre Bekkelaget  B2  
Total kapasitet 2012 B8 U6 
Vedtatte endringer   
Ekeberg (2015) + B1  
Totale vedtatte endringer + B1  

 

STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER  

Ekeberg skole vil bli utbygget med en parallell. Skolen var vedtatt ferdigstilt i 2015, men vil stå ferdig 
utbygget allerede til skolestart 2014. Det er også vedtatt å bygge ny flerbrukshall ved skolen. Hallen 
står ferdig i 2015. 

  



73 
 

BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 

Området er tett bebygd og det er vanskelig å finne egnede arealer for kapasitetsøkende tiltak. 
Eksisterende skoler har høy oppfyllingsgrad. Ny skole i Bjørvika (område 1 Sentrum Sør) vil avlaste 
Ekeberg og Brannfjell skoler. Fram til den står ferdig kan et eventuelt behov møtes ved bruk av 
overkapasiteten på ungdomstrinnet i område 15 Manglerud - Abildsø og ved at midlertidig paviljong 
ved Ekeberg skole fortsatt benyttes.  

FORESLÅTTE TILTAK 

Det foreslås ingen nye tiltak. Området vil følges nøye. 

KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
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På barnetrinnet er det samsvar mellom kapasitet og behov frem til 2022, men oppfyllingsgraden er 
svært høy og kun små endringer i forhold til fremskrivnigene vil kunne gi underdekket behov tidligere 
enn dette. På ungdomstrinnet er det et udekket behov i hele perioden og som tilsvarer omtrent to 
paralleller på ungdomstrinnet dersom man vurderer området isolert i slutten av perioden. Fra 2019 vil 
skolen i Bjørvika kunne avlaste området. Frem til dette kan område 15 Manglerud - Abildsø og 
område 1 Sentrum Sør avlaste kapasitetsbehovet på ungdomstrinnet. Byrådet vil følge området nøye. 

 

Tidslinje for området: 

  

 

 

  

2014 
•Ekeberg skole ferdigstilles 

2015 
•Flerbrukshallen ved Ekeberg skole ferdigstilles 
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Område 18 Lambertseter – Kastellet 

 

Området strekker seg fra Holtet, og omfatter Nordseter og Lambertseter med avgrensning mot Abildsø og E6 i øst. Skolene 
ligger innenfor Bydel Nordstrand.  

 GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET 

Skole Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  
Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Lambertseter B3 U2 
Karlsrud B2 U2 
Kastellet B2 U2 
Total kapasitet 2012 B7 U6 

 

 STATUS VEDTATTE OG VEDTATTE PROSJEKTER: 

Det er ingen vedtatte prosjekter i området. 

BAKGRUNN OG UTFORDRINGER  

Oppfyllingsgraden er høy og det er vanskelig å finne egnede arealer for kapasitetsøkende tiltak. Et 
høyt antall skolestartere gir utfordringer med å etablere tilstrekkelig antall plasser på de laveste 
skoletrinnene.  

  



76 
 

BAKGRUNN FOR ANBEFALINGER  

Ferdigstillelse av Munkerud og Nordseter skoler i område 19 Nordstrand - Munkerud vil gi 
tilstrekkelig kapasitet i forhold til behovet. 

FORESLÅTTE TILTAK 

Det foreslås ingen nye tiltak. 

KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
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Behovet er høyere enn eksisterende og vedtatt kapasitet på både barne- og ungdomstrinnet. I slutten av 
planperioden er det behov for to nye paralleller på barnetrinnet og i overkant av en ny parallell på 
ungdomstrinnet dersom området ses isolert. Kapasitetssituasjonen balanseres mot område 19 
Nordstrand - Munkerud der det vil bli tilsvarende overkapasitet. 
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Område 19 Nordstrand – Munkerud 

 

Området omfatter Nordstrand og Munkerud. Skolene ligger innenfor Bydel Nordstrand. Området er utvidet og endret i 
forhold til Skolebehovsplan 2012-2022. 

 GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET 

Skole Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  
Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Ljan B2  
Munkerud  B3  
Nordseter  U6 
Nordstrand B3  
Total kapasitet 2012 B8 U6 
Vedtatte endringer   
Munkerud utvides (2016) + B1  
Nordseter utvides (2016) + B3  
Nordstrand vgs omgjøres til U4 (2016)  + U4 
Totale vedtatte endringer + B4 + U4 

 

STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER 

Nordseter skole utvides med barnetrinn med tre paralleller. Vedtatt bygget i to trinn med ferdigstillelse 
i 2014 og 2016. Prosjektet gjennomføres som ett byggetrinn ferdigstilt i 2014. Gymsalene bygges slik 
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at de også kan benyttes til tennis. Kapasitetsutvidelsen er planlagt benyttet som erstatningslokaler for 
deler av Munkerud skole i perioden 2014 til 2016 og tas i bruk som permanent kapasitet i 2016. 

Nordstrand videregående skole gjøres om til ungdomsskole med fire paralleller og ferdigstilles som 
vedtatt i 2014. Skolen er planlagt benyttet som erstatningslokale for deler av Munkerud skole fra 2014 
til 2016 og tas i bruk som permanent kapasitet i 2016. 

Nytt skoleanlegg for Munkerud skole gir en utvidelse på én parallell. Ferdigstilles som vedtatt i 2016. 
I byggeperioden benyttes Nordstrand og Nordseter skoler som erstatningslokaler. 

BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 

Eksisterende skoler har høy oppfyllingsgrad. Utfordringene på barnetrinnet er håndtert ved utbygging 
av Munkerud og Nordseter. Det vurderes å starte inntak av førsteklasse ved Nordseter i 2014 eller 
2015.  

Det er utvidelsesmuligheter ved den planlagte nye ungdomsskolen ved tidligere Nordstrand 
videregående skole. Byrådet vurderer at dette vil kunne dekke behovet i tilstøtende skoleområde 18 
Lambertseter-Kastellet. Kapasitetsbehovet der ser ut til å være størst i slutten av planperioden.   

FORESLÅTTE TILTAK 

Ingen foreslåtte tiltak. 

KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
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Kapasiteten etter vedtatte tiltak vil bli høyere enn behovet på både barne- og ungdomstrinnet. 
Kapasitetssituasjonen må vurderes opp mot naboområde 18 Lambertseter - Kastellet der det vil bli 
underkapasitet. 

 

Tidslinje for området: 

 

 

 

  

2014 

•Nybygg ved Nordseter skole ferdigstilles. Benyttes som erstatningslokaler 
for Munkerud skole (1. - 4. trinn) 

•Nordstrand vgs brukes som erstatningslokaler for Munkerud skole (5. - 7. 
trinn) 

2016 

•Omdisponering av Nordstrand vgs til ungdomsskole ferdigstilles 

•Nybygg ved Nordseter skole tas i bruk av skolens egne elever 

•Munkerud skole ferdigstilles 
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Område 20 Søndre Nordstrand 

 

Området er hele bydel Søndre Nordstrand. Området er endret i forhold til Skolebehovsplan 2012-2022. 

 GRUNNSKOLEKAPASITET I OMRÅDET 

Skole Barnetrinnskapasitet  Ungdomstrinnskapasitet  
Klasserekker (1-7) Klasserekker (8-10) 

Bjørndal B3  
Bjørnholt  U6 
Hallagerbakken B3  
Hauketo  U5 
Holmlia  U6 
Klemetsrud B2  
Lofsrud  U6 
Lusetjern B2  
Mortensrud B3  
Prinsdal B3  
Rosenholm B3  
Seterbråten B2  
Stenbråten B3  
Toppåsen B2,5  
Total kapasitet 2012 B26,5 U23 
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 STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER 

Ingen tiltak er vedtatt eller igangsatt i dette området.  

BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 

Område 20 Søndre Nordstrand har som helhet god kapasitet det meste av perioden, men det er noe 
lokal underkapasitet. Geografiske barrierer gjør det vanskelig å regulere inntaksområdene slik at 
kapasiteten i området som helhet kan brukes på en optimal måte.  

Veksten i området tilskrives i stor grad en mulig kommende utbygging av Gjersrud-Stensrudområdet. I 
vest, rundt Holmlia, vil det trolig fortsatt være ledig kapasitet i slutten av planperioden. Her er det ikke 
forventet boligbygging av betydning.  

BAKGRUNN FOR ANBEFALINGER  

De geografiske begrensningene i området gjør at det kan bli aktuelt med strategisk tomtekjøp for å 
dekke den lokale underkapasiteten og elevtallsveksten etter planperioden. 

FORESLÅTTE TILTAK 

Det foreslås ingen konkrete tiltak. Byrådet vil følge utviklingen nøye.   

 

KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 
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Som det fremkommer av grafen vil kapasiteten i området både på barne- og ungdomstrinnet være 
tilstrekkelig helt frem til mot slutten av planperioden. 
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Videregående skoler 

  

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING  

Videregående skoler i Oslo fra høsten 2013: 

Berg  Hartvig Nissen  Nordvoll  
Bjerke  Hellerud  Nydalen  
Bjørnholt  Holtet  Oslo Handelsgymnasium   
Eikelund  Kirkeveien  Oslo Katedralskole  
Elvebakken  Kongshavn  Persbråten  
Etterstad  Kongsskogen  Stovner  
Fagerborg  Kuben   Ullern  
Foss  Lambertseter  Ulsrud  
Fyrstikkalléen (F21)  Manglerud    
 

I videregående opplæring er det ni yrkesfaglige og tre studieforberedende utdanningsprogrammer. 
Yrkesfaglige utdanningsprogrammer gir yrkeskompetanse, og hovedmodellen er to år i videregående 
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skole og to år med opplæring i bedrift (lærekontrakt). De studieforberedende utdanningsprogrammene 
legger mer vekt på teoretisk kunnskap og forbereder til videre studier. 

Det er også mulig å oppnå studiekompetanse for elever som har startet i et yrkesfaglig 
utdanningsprogram ved å ta et påbyggingsår (Vg3), enten etter to år i videregående skole eller etter 
oppnådd fagbrev/yrkeskompetanse. Noen yrkesfaglige utdanningsprogram har også yrkesfaglige Vg3 
som gir studiekompetanse. 

Et nytt tilbud i Oslo fra 2013 er tekniske og allmenne fag (TAF) innen bygg og helsefag. TAF-bygg og 
TAF-helse er fireårig utdanninger der opplæringen skjer i nært samarbeid med en bedrift og som gir 
både fagbrev og studiekompetanse med fordypning i realfag. 

Dimensjonering av tilbudene 
Skoleanleggenes kapasitet og hvilke utdanningsprogram de i hovedsak skal tilby, planlegges gjennom 
skolebehovsplanen. Skolebehovsplanen gir retning og rammer for aktivitetsplanen (skoletilbudet) for 
det enkelte skoleår.  

Lokalisering 
Byrådet ønsker en skolestruktur for videregående opplæring med skoler både med sentral beliggenhet 
og god dekning i ytre by. Oslo bør også ha et bredt spekter av videregående skoler som gjør det 
praktisk mulig for elevene å gå på en skole med ønsket profil og faglig fokus.  

Oslo har fritt skolevalg. Søkermønsteret tilsier en overvekt av sentrumsnære skoler. I fordeling av 
utdanningsprogrammene må ønsket om bredest mulig tilbud i alle deler av byen derfor avveies mot 
elevenes søkning og behovet for å sikre faglig tyngde innenfor alle utdanningsprogrammer. Byrådet 
mener at det er viktig at ungdom fra de ulike regionene i Oslo har et reelt valg mellom et tilbud i 
nærheten av sitt bosted og et sentrumstilbud.  

For at skolene skal være lett tilgjengelige, bør de så langt som mulig etableres i nærheten av offentlige 
kommunikasjonsknutepunkt. For tilbud som det ikke er søkergrunnlag for å etablere flere steder, kan 
sentrumsnærhet/lokalisering nær offentlig kommunikasjon være særlig viktig.   

STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER  

Vedtak fra bystyrets behandling av skolebehovsplan 2012-2022: 

 Byrådet bes snarlig legge fram en plan for hvordan Berg og Fagerborg videregående skoler 
skal videreføres på kort og lengre sikt fra det tidspunkt bygningene tas i bruk til henholdsvis 
barne- og ungdomsskole.  

 Byrådet bes legge fram en plan for utvikling av Hersleb som videregående skole. 
 Byrådet bes foreta en gjennomgang av fordelingen av maritime fag, industriell produksjon og 

elektrofag mv som i dag tilbys ved/er foreslått lagt til henholdsvis Etterstad videregående 
skole, Holtet videregående skole og den nye videregående skolen i Sentrum vest.  

Status for skoler omfattet av vedtakene   

Ny akademisk 8-13-skole i samarbeid med Universitetet i Oslo 

Skolen er planlagt for 540 elevplasser på videregående og 270 elevplasser på byomfattende 
ungdomsskole. Det vurderes å utvide IB med et ungdomsskoletilbud. Samarbeid med Den tyske skole 
og Den franske skole vurderes.  
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Prosjektet ble i forrige skolebehovsplan vedtatt ferdigstilt til skolestart i 2019.  

Studiespesialisering fra Fagerborg og Berg, med International Baccalaureate (IB), er planlagt etablert 
som én skole – "Blindern vgs" – allerede fra 2014 i midlertidige lokaler, og starter samarbeidet med 
Universitetet i Oslo. Skolen får tilhold i den gamle Sogn videregående skole. Klargjøring av 
midlertidige lokaler til den videregående delen av skolen er under oppstart. Fremdriften i prosjektet er 
stram. Byrådet kommer tilbake til eventuelle konsekvenser for fremdrift og endelig husleie i 
Tilleggsinnstillingen.  

Hersleb skole – biologi- og geologisatsing i samarbeid med Universitetet i Oslo 

Skoleanlegget Hersleb etableres som ny videregående skole i tett samarbeid med Universitetet i Oslo 
med utdanningsprogrammene studiespesialisering og helse- og oppvekstfag. Samarbeidsprosjektet 
mellom Universitetet i Oslo v/Naturhistorisk Museum på Tøyen og Utdanningsetaten og den nye 
videregående skolen på Hersleb innebærer blant annet satsing på biologi og geofag. 

Prosjektet ble i forrige skolebehovsplan vedtatt ferdigstilt til skolestart i 2015. 

Status: Rehabilitering og istandsetting av skoleanlegget er igangsatt. I løpet av høsten utarbeides 
samarbeidsavtaler mellom partene. Målet er at avtalene skal signeres i løpet av årets utgang. 

Planlagt ferdigstillelse: Skolestart 2014 

Etterstad videregående skole 

I skolebehovsplan 2012-22 var det planlagt at skolen skulle tilby restaurant- og matfag, service og 
samferdsel samt studiespesialisering.  

Som følge av bystyrets vedtak 12.6.2013 om å beholde teknikk og industriell produksjon og elektrofag 
samlet som ved Etterstad i dag, utredes alternative løsninger for Etterstad. I kapasitetsberegningene i 
denne planen er det lagt til grunn at dagens utdanningsprogrammer og kapasitet videreføres. 

Prosjektet ble i forrige skolebehovsplan vedtatt ferdigstilt til skolestart i 2015. 

Status: Ny utredning pågår. 

Holtet videregående skole 

I skolebehovsplan 2012-22 var det planlagt overført elektrofag fra Etterstad vgs. i tillegg til 
eksisterende helse- og oppvekstfag. Design og håndverk overføres til Kunst- og håndverkskolen.  

Som følge av bystyrets vedtak 12.6.2013 om å beholde teknikk og industriell produksjon og elektrofag 
samlet som ved Etterstad i dag, utredes alternative løsninger for Holtet. Prosjektet ble i forrige 
skolebehovsplan vedtatt ferdigstilt til skolestart i 2014. 

Status: Ny utredning pågår.  

Ny videregående skole i sentrum vest 

Skolen var planlagt med utdanningsprogrammene studiespesialisering, teknikk og industriell 
produksjon, medier og kommunikasjon samt service og samferdsel.  

Prosjektet ble i forrige skolebehovsplan vedtatt ferdigstilt til skolestart i 2015. 
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Konkurranse for ny skole var utlyst. Behovet for deler av denne skolen var ikke lenger tilstede som 
følge av bystyrets vedtak 12.6.2013 om å beholde teknikk og industriell produksjon og elektrofag 
samlet ved Etterstad vgs, og konkurransen ble derfor avlyst.   

Status for skoler øvrige skoler som er planlagt ferdigstilt i perioden 2014–2019: 

Hellerud videregående skole 

Skolen ble i forrige skolebehovsplan vedtatt utvidet med 90 plasser med ferdigstillelse 2013.  

Status: De bygningsmessige tiltakene er gjennomført for 60 elevplasser, de gjenstående 30 
elevplassene vil bli etablert i løpet av skoleåret 2013/2014. 

Kunst- og håndverksskolen 

Ny videregående skole etableres i tidligere Statens håndverks- og kunstindustriskole. Skolen får 
design- og håndverksfag fra Holtet og Elvebakken (gullsmed), studiespesialisering med 
formgivingsfag og musikk fra Manglerud, dans fra Fagerborg samt nyetablering av ordinær 
studiespesialisering. Det opprettes også et senter for små håndverksfag. 

Prosjektet ble i forrige skolebehovsplan vedtatt ferdigstilt til skolestart i 2014 med ca. 750 elevplasser. 

Byggeprosessen er i gang. Fremdriften for skoleprosjektet er imidlertid svært stram, og byrådet vil komme 
tilbake til endelig fremdrift og eventuelle konsekvenser for andre skoleprosjekter til Tilleggsinstillingen. 

Ullern videregående skole  

Nye lokaler for Ullern videregående skole bygges ut i regi av Oslo Cancer Cluster Innovation Park. I 
tillegg til skolens nåværende utdanningsprogram studiespesialisering og medier og kommunikasjon, 
skal skolen ha elektrofag, teknikk og industriell produksjon (laboratoriefag) og helse- og oppvekstfag. 

Status: Ullern videregående skole er i midlertidige erstatningslokaler i tidligere Oslo 
Ingeniørhøyskole, Cort Adelers gate 30. Skolefaglig samarbeid med Oslo Cancer Cluster er allerede 
startet opp. Prosjektering av nytt bygg pågår og byggearbeidene er satt i gang. Planlagt ferdigstillelse: 
er justert til skolestart 2015.  

Ny videregående skole på Valle  

Skolen var planlagt med utdanningsprogram for studiespesialisering med toppidrett og idrettsfag og 
tilbud for elever som ønsker alternativt skoletilbud. Opplæringen skal skje i et omfattende skolefaglig 
samarbeid med eksterne aktører. 

Prosjektet ble i forrige skolebehovsplan vedtatt ferdigstilt i tidsrommet 2014 – 2016. 

 Finanskomiteen er i notat 139/2013 blitt orientert om at VIF har finansieringsutfordringer for hele 
stadionanlegget. Det er derfor usikkert om og når skoleanlegget kan realiseres.   
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Andre vedtak av betydning for skolebehovsplanens videregående del 

 Privat forslag om etablering av innovasjons- og gründerskole i Oslo fra Ola Elvestuen (V) og Kjell M. 
Veivåg ble vedtatt 14.12.2011: 

”Byrådet bes utrede og fremme sak om etablering av en innovasjons- og gründerskole i Oslo i 
tilknytning til en eksisterende videregående skole og i et samarbeid med næringslivet, ulike 
forskningsmiljøer og hvor også universiteter og høgskoler trekkes med 

Status 

Et tett samarbeid med næringsliv og forskningsmiljøer står sentralt på Kuben yrkesarena. Kuben tilbyr 
fra høsten 2013 studiespesialisering med teknologi og innovasjon, som er et studietilbud med 
fordypning i realfag og hvor entreprenørskap som metode står sentralt i undervisningen.  

Samarbeid med Natur videregående skole 

Status 

Utdanningsetaten vil inngå avtale med Natur videregående skole som sikrer at alle osloelever med 
ungdomsrett blir tatt inn ved skolen, og får dekket skolepenger (gratis opplæring). Skolen er positiv til 
å utvide kapasiteten ut fra søkning til utdanningsprogrammet. Skolen er godkjent for utvidet elevtall, 
men har foreløpig ikke fått godkjenning for å tilby nye programområder innen naturbruk. 

Samarbeidet ble i forrige skolebehovsplan vedtatt ferdigstilt til skolestart i 2019. Status: Avtale 
underskrevet 2. kvartal 2013. 

Endringer fra forrige skolebehovsplan 

Flytting av tilbud om grunnleggende norskopplæring for minoritetsspråklige til tilleggsarealer i 
Nydalen, som vedtatt i forrige skolebehovsplan, er ikke realisert. Dette behovet var inntil videre 
planlagt videreført ved bruk av lokalene ved tidligere Sogn videregående skole. Det har vært gjort 
asbestfunn ved skolen og byrådet har funnet alternativ plassering av elevene inntil også disse lokalene 
er i sikker helsemessig stand.  

  



89 
 

Kapasitet og behov 2014-2024 
Basert på erfaringstall er det lagt til grunn en oppfyllingsgrad på 94,5 prosent (pr 1. oktober). Under 
vises framskrivninger for elevtallsveksten og dagens kapasitet, inkludert allerede vedtatte prosjekter. 

 

Fremskrivingen viser en relativt jevn vekst i totalt elevtall, størst vekst i slutten av perioden.  Det vil 
være knapphet på arealer allerede fra 2016. 

Behovsanalysen viser at det er planlagt tilstrekkelig kapasitet frem til 2016, og at det deretter vil være 
behov for økt kapasitet.  

VIDERE FREMDRIFT 

Vedtatt skolebehovsplan inneholder store prosjekter for fornyelse av videregående opplæring, hvor det 
forventes at disse vil påvirke elevenes søkermønstre. En hovedsatsing er å styrke koblingen mellom 
arbeidsliv og undervisning. En ny konseptvalgutredning for videregående skole er under arbeid, og 
byrådet kommer tilbake til dette i Sak 1/2015. 

Tidslinje for videregående opplæring (allerede vedtatte prosjekter): 

 

* Tentativt tidspunkt for ferdigstilling. Endelig tidspunkt for ferdigstilling legges frem i 
Tilleggsinnstillingen  

2014 

•Hersleb videregående skole ferdigstilles 

•Kunst- og håndverksskolen ferdigstilles * 

•Blindern vgs, etableres i de tidligere lokalene til Sogn vgs* 

2015 
•Ullern videgående skole ferdigstilles 
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Andre byomfattende tilbud 

Spesialskoler og spesialundervisning 
Kapasitetsbehovet for kommunens spesialundervisning og spesialskoler vil bli vurdert i forbindelse 
med arbeidet med byrådets budsjettforslag for 2015.  

Uavhengig av dette foreslås det likevel enkelte tiltak som berører spesialundervisningen. Dette 
fremgår av oversikten ”Forslag til endringer og nye tiltak” på side 96, og under de respektive 
områdekapitlene. 

Mottak og alfabetisering 
Mottaksgrupper og alfabetiseringsgrupper på grunnskoler: 
Mottaksgrupper og alfabetiseringsgrupper er det første opplæringstilbudet for nyankomne elever med 
svake eller ingen kunnskaper i norsk. Mottaksgruppene er for elever som har gått på skole i utlandet, 
mens alfabetiseringsgruppene er for elever som ikke tidligere har gått på skole. Det er ikke behov for 
alfabetiserings- og mottaksgrupper ved alle skolene i Oslo. Disse er derfor lokalisert i egne grupper 
ved noen grunnskoler. Utdanningsetaten utreder organisering av tilbudet til mottakselevene.  

Minoritetsspråklige elever på videregående skoler: 

Oslo kommune har flere ulike tilbud til minoritetsspråklige elever: Elever i alderen 16-19 år, med kort 
botid og mangelfulle ferdigheter i norsk. Det finnes tilbud både til elever med god skolebakgrunn fra 
utlandet, og elever med mangelfull skolebakgrunn fra utlandet. 

Grunnleggende norskopplæring (for elever med mangelfulle ferdigheter i norsk, uansett 
utdanningsbakgrunn) 

Grunnskoleopplæring (for elever med mangelfull skolebakgrunn) 

Forberedende Vg1 (norskopplæring for viderekomne med god skolebakgrunn) 

Treårig løp i studiespesialisering (for elever med god skolebakgrunn, men behov for styrking i norsk 
og/eller engelsk) 

Ettårig komprimert løp for elever med fullført videregående opplæring fra utlandet, men som ikke har 
godkjent studiekompetanse) 

BAKGRUNN OG UTFORDRINGER 

Tilbud til minoritetsspråklige i grunnskolen lokaliseres innenfor ledige arealer/tilleggsrom ved 
grunnskolene. Tilbudet bør være lokalisert nært tilknyttet offentlig kommunikasjon. Det bør være 
minst to barnetrinnsgrupper, eller ungdomstrinnsgrupper per skole. Dette vil sikre sterke fagmiljøer og 
øke mulighetene for differensiert undervisning i tillegg til å muliggjøre integrering med jevnaldrene. 
De samme prinsippene gjelder for etablering og drift av de minoritetsspråklige grupper i videregående 
skoler.   

Fremskrivingen av det langsiktige behovet baseres i utgangspunktet på generell elevtallsvekst, men det 
kan være store variasjoner fra år til år. Et anslag basert på framskrivingstall og med dagens situasjon 
lagt til grunn, viser at det kan forventes behov for å bygge ut kapasiteten i planperioden, særlig i 
sentrum.  
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FORESLÅTTE TILTAK 

I Sentrumsregionen planlegges det etablert:  

 2 mottaksgrupper på barnetrinnet fra 2016 
 2x2 mottaksgrupper på ungdomstrinnet fra 2015  

Nye arealer bygges slik at de alternativt kan benyttes til gruppen generelle lærevansker. 

 

KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 

Barnetrinnet 

 

Ungdomstrinnet 

 

Det fremgår av grafen for barnetrinnet at det også etter foreslåtte tiltak vil være et udekket behov for 
elevplasser, dersom utviklingen i antall mottakselever følger den generelle elevtallsveksten. Byrådet 
vil følge utviklingen på barnetrinnet nøye. 

Grafen for ungdomstrinnet viser at de foreslåtte tiltakene vil dekke behovet fram til 2020, men at det 
vil være et udekket behov fra 2021 og ut perioden. Byrådet vil følge utviklingen også på 
ungdomstrinnet nøye.  
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Fagskolen 

Utdanningstilbud 
Fagskolen er en NOKUT-godkjent1 1tertiærutdanning og tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som et 
alternativ til universitets- og høyskoleutdanning. Søkere må ha fullført videregående skole fra 
yrkesfaglige utdanningsprogram, fagbrev eller tilsvarende realkompetanse for å få inntak. 
Fagskoleutdanningen har, når den tas som fulltidsutdanning, et omfang på minimum et halvt studieår 
og maksimum to studieår og kompetansen kan brukes direkte i arbeidslivet. 

Fagskolen i Oslo har studenter fra tilnærmet alle fylker i Norge, men hovedtyngden av studentene er 
fra Oslo og Akershus fylke. Fagskolen i Oslo tilbyr skoleåret 2012-13 utdanning innenfor fem 
tekniske fag både på heltid og deltid og innen to helse- og sosialfag på deltid. 

Fagskolen i Oslo samarbeider med andre utdanningsinstitusjoner, privat næringsliv og offentlige 
aktører for å sikre ivaretakelse av arbeidslivets behov for kompetanse og videreutvikling av skolens 
tilbud.  

STATUS VEDTATTE OG IGANGSATTE PROSJEKTER 

Fagskolen vil fra skolestart 2013 være lokalisert på Kuben Yrkesarena.  

KAPASITET OG BEHOV 

Fagskolen i Oslo hadde høsten 2012 519 studenter. 225 av disse var heltidsstudenter og 294 
deltidsstudenter. Studentene fordeler seg slik på fagretninger og fordypning skoleåret 2012/2013: 

Fagretning Fordypning  
Antall studenter (pr 
1.10) 

Omregnet 
heltidsstudenter 

Tekniske fag 

Bygg og anlegg 

Bygg 98 98 

BIM* konstruksjon 16 16 

Klima, energi og miljø  128 64 

Sum bygg og anlegg 242 178 

Elektro 

Elkraft  183 138 

BIM* installasjon 18 18 

Sum elektro 201 156 

Sum tekniske fag 443 334 

Helse- og sosialfag 

 

Helseadministrasjon 45 22 

 

Psykisk helsearbeid 31 16 

                                                      
1 NOKUT=Nasjonalt organ for kvalitet i Utdanningen 
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Sum Helse- og sosialfag 76 38 

Sum totalt fagskolen i Oslo 519 372 

* BIM= BygningsInformasjonsModellering 

   

Skolen har god søkning og full kapasitetsutnyttelse i de fleste tekniske fag. Når det gjelder helse- og 
sosialfag, er det rom for økning i kapasiteten. Mulig samarbeid med Akershus fylkeskommune kan 
øke muligheten for utnyttelse av lokaler utenom skolen og ev. bidra til mer effektiv utnyttelse av 
eksisterende kapasitet. 

UTFORDRINGER 

Til grunn for samlokaliseringen på Kuben yrkesarena ligger det en forventning om at dette vil gi 
synergi og kvalitetsforbedringer gjennom et tett samarbeid med nærings- og arbeidsliv, lærlingesenter, 
videregående skole og teknologisenteret.  

Etter vedtak i fylkestinget i Akershus og bystyret i Oslo er det innledet forhandlinger med Akershus 
fylkeskommune om en felles fagskole for Oslo og Akershus, hvor Oslo skal være vertskommune. 
Hensikten er å få til en styrket enhet med en bred satsing ovenfor nærings- og arbeidslivet. Avtalen 
skal vedtas av bystyret.  

 

FORESLÅTTE TILTAK 

Ingen tiltak. 

 

KAPASITET OG BEHOV ETTER TILTAK 

Ingen endring 
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OPS (offentlig privat samarbeid) 
Bystyret har i ulike sammenhenger vedtatt føringer om bruk av OPS (Offentlig privat samarbeid) 
innenfor bygg- og anleggssektoren generelt, og skolebygg spesielt. Dette er: 

 14.12.2011 (under behandlingen av ”Skolebehovsplan 2012-2022”): Offentlig privat 
samarbeid (OPS) skal som hovedregel legges til grunn ved utvikling av nye skoler  

 Verbalvedtak K50/2008: Byrådet bes i forbindelse med nybygg av skoler og 
totalrehabiliteringsprosjekter vurdere bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) dersom dette 
er hensiktsmessig og lønnsomt. 

 Bystyrets sak 217/10 ”Bruk av offentlig-privat-samarbeid (OPS)” 

Ved behandling av Oslo kommunes budsjett for 2013 vedtok bystyret i verbalvedtak K75 
”Utbyggingsstrategi for skoleprosjekter”: Byrådet bes legge frem sak for bystyret om 
utbyggingsstrategi for de siste fem skoleprosjektene i skolebehovsplanen 2012-2002 hvor det ikke er 
vedtatt utbyggingsstrategi.  

Gjennomføringsstrategi for kommende prosjekter:  

I skolebehovsplanen for 2012-22 ble det lagt til grunn bygging av 19 nye skoler i årene som kommer. I 
notat 55/2012 til finanskomiteen orienterte finansbyråden om at byrådet ville realisere 10 av 19 
skoleprosjekter enten ved innleie fra private eller som OPS. Fire av prosjektene skulle gjennomføres i 
kommunal regi. For de siste fem prosjektene var det ikke tatt endelig beslutning, men det ble vist til at 
tre av disse prosjektene ligger noe frem i tid og burde være godt egnet for OPS. Det var med andre ord 
planlagt en betydelig etablering av skoleplasser i privat regi, enten som OPS-prosjekter eller ved 
innleie. For hvert av disse prosjektene var det foretatt en hensiktsmessighetsvurdering i tråd med 
byrådets strategi. 

For de fem siste skoleprosjektene som det ikke var tatt endelig stilling til gjennomføringsform er det 
nå følgende status: 

1. Ny 8-13 skole i sentrum vest: UBF har i 2012/13 gjennomført konkurranse for privat innleie 
av lokaler for ungdomsskole og videregående skole som kan etableres sammen eller hver for 
seg. Som følge av bystyrets vedtak om å beholde Uranienborg skole som 1-10 skole og 
endrede elevtallsfremskrivninger har grunnlaget for ungdomsskolen falt bort. Også grunnlaget 
for den videregående skolen har falt bort som følge av at bystyret har vedtatt å beholde 
teknisk-industrielle produksjonsfag ved Etterstad. En eventuell ny videregående skole vil ha 
en annen fagsammensetning enn det som var forutsatt i konkurransen. Byrådet vil måtte 
komme tilbake til endelig lokalisering, faglig profil og gjennomføringsform for en 
videregående skole. 
 

2. 1-10 skole Bjørvika: Det legges opp til denne skal gjennomføres som OPS. 
 

3. Ny barneskole på Ensjø: Prosjektet gjennomføres som OPS.  
 

4. 8-13 skole på Blindern: Som redegjort for i byrådssak 137/13 fremstår Sogn-tomten som 
eneste aktuelle alternativ og at det utredes hvorvidt den fremtidige 8-13 skolen skal etableres i 
deler av det eksisterende skoleanlegget eller om dette skal rives for å bygge nytt. Valgt løsning 
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vil ha betydning for valg av gjennomføringsform. 
 

5. Ny ungdomsskole i sentrum Nord: Skolen foreslås ikke etablert i skolebehovsplan 2014-2024. 

 I skolebehovsplanen 2014-2024 foreslås 1-7 skolen ved Verdensparken på Furuset gjennomført som 
OPS.  
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Oppsummering prosjekter i perioden 2014-2024 - vedtatte og foreslåtte 
prosjekter 

Prosjekter – budsjettet for 2014 
Bestillingsoversikten i Sak 1, del 2 viser de prosjektene som har vært gjennom et forprosjekt og 
ekstern eller intern kvalitetssikring del 2 (KS2) og hvor investerings- og driftsmidler er innarbeidet 
eller blir foreslått innarbeidet i budsjettforslaget for 2014. Dette gjelder hovedsakelig prosjekter vedtatt 
i forrige skolebehovsplan og/eller tidligere budsjettår. Dette er: 

Tabellen under viser OPS og innleieprosjekter hvor husleievirkningene er innarbeidet i 
bestillingsoversikten, jfr. budsjettforslag 2014: 

I Tilleggsinnstillingen forventes det å legge inn ytterligere skoleprosjekter etter gjennomført KS2. 
Dette gjelder: 

 

Skole Detaljer
Nettoøkning 
elevplasser

Planlagt 
ferdigstil-
lelse

Bjørnsletta Gammel skole rives, bygges ny 1-10 skole 510 2014
Gamle Løren (byggetrinn 1) Løren skole gjenåpnes og rehabilteres, 1-4 trinn 392 2014
Grefsen 1-7 Skolen utvides, ny flerbrukshall 196 2014
Majorstuen 1-10 Skolen rehabiliteres og utvides 182 2014
Møllergata 1-7 Skolen utvides 196 2014
Sofienberg ungdomsskole Omgjøres fra vgs. til ungdomsskole 540 2014
Stasjonsfjellet 8-10 Skolen utvides 36 2014
Øraker - byggetrinn 2 Utvides permanent 90 2015
Tonsenhagen 1-7 Skolen utvides 196 2014
Ris 8-10 Skolen utvides 180 2016
Godlia - utvidelse Skolen utvides 196 2014
Nordseter 1-10 Skolen utvides till 1-10, benyttes først av elevene på Munkerud 630 2014
Ila 1-7 Skolen restruktureres fra 1-10 skole til 1-7 skole 60 2015
Teglverkstomta 1-10 Ny skole for 780 elever og spesialgruppe 800 2015
Munkerud skole og barnehage Nybygg med utvidelser 252 2016
Berg  1-7, (to byggefaser) Ny barneskole, omgjøres fra vgs. 588 2014/16
Ekeberg 1-7 Skolen utvides, ny flerbrukshall (2015) 196 2014
Fagerborg 8-10 Ny ungdomsskole 420 2015
Lillohøyden B4 Ny barneskole 840 2016
Kunst- og håndverksskolen Ny videregående skole 750 2014
Blindern vgs Ny videregående skole  - 2014
Hersleb vgs - totalrehab Ny videregående skole 720 2014

Privat innleie  - prosjekter
Nettoøkning 
elevplasser

Planlagt 
ferdigstillelse

Ullern OCCI - privat innleie Skolefaglig avtale med OCCI, nytt bygg 210                  2015
Ullern vgs, tilleggsareal Leie av tilleggsareal - OCCI 90                    2015
Ny Gran 8-10 skole Nytt skolebygg for ungdomsskole - OPS 180                  2015
Veitvet 1-10 skole og flerbrukshall Nytt skolebygg for barne-og ungdomsskole - OPS 281                  2015

Til Tilleggsinnstillingen
Nettoøkning 
elevplasser

Planlagt 
ferdigstill

else

Årvoll superkube Skolen utvides 112 2014
Ekeberg flerb.hall Flerbrukshall  - 2015
Manglerud fase 1 Ny 1-10 skole, 1.byggetrinn 588 2015
Manglerud fase 2 Ny 1-10 skole, 2.byggetrinn 392 2016
Smestad Skolen utvides 196 2014
Nordstrand U4 Ny ungdomsskole - tas i bruk som midl. Lokaler til 2016 336 2014
Skøyen permanent (fase 2) Skolen utvidet, benyttet som midl. lokaler til 2014 210 2014
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Prosjekter – videreføring fra forrige skolebehovsplan  
Under følger øvrige prosjekter vedtatt i forrige skolebehovsplan som videreføres i forslaget til ny 
skolebehovsplan 2014-2024, som men hvor planlegging og prosjektering ennå ikke er ferdig. 

 

Prosjekter – forslag som ikke videreføres fra forrige skolebehovsplan  
Følgende prosjekter foreslås ikke videreført fra forrige skolebehovsplan, for detaljer se omtale under 
tilhørende områder: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Skole Detaljer Planlagt 
ferdigstillelse

B U
Haugenstua Omgjøres og utvides til 1-10 skole 3 -3 2016
Haugen Omgjøres til 1-7 skole 2 -2 2015
Tokerud Ny, utvidet skole erstatter den gamle 3 2016
Nordstrand vgs Omgjøres fra vgs. til 8-10 skole 4 2016
Uranienborg Opprettholdes som 1-10-skole 1 1 2017
Brynsengfaret Ny 1-7 skole 4 2017
Vollebekk Ny 1-10 skole 2 4 2017
Gamle Løren (byggetrinn 2) Utvides til full 1-7 skole 2 2017
Sagene Vedtaket om omgjøring til 1-7 skole avventes 2 -2 2018
Bjørvika Ny 1-10 skole, flerbrukshall. Struktur avventes 3 6 2019
Blindernområdet Ny 8-13 skole i samarbeid med UiO. 3 2019
Groruddalen Utvides med to paralleller 2 2016
Ensjøområdet Ny 1-7 skole. 4 2020
Videregående
Valle Ny vgs.endelig ferdigstillelstidspunkt avventes - se endringsforslag
Blindernområdet Endelig lokalisering ikke avklart - utredes nærmere 2019
Natur vgs Kjøp av skoleplasser innen naturbruk 2019

Prosjekter i planleggingsfaser før ekstern kvalitetssikring del 2
Planlagt endring

Tidligere vedtatte prosjekter som ikke foreslås videreført
Skole Detaljer Område
Bygdøy Avventer nye fremskrivinger 5
Ny 8-10 skole, sentrum vest Utgår se endringsforslag 5
Sentrum Nord, ny 8-10 skole Utgår se endringsforslag 3
Bjølsen Vedtaket om omgjøring utgår 3
Ny vgs. sentrum vest Bortfaller som konsekvens av bystyrets vedtak 12.6.2013 vgs
Etterstad vgs. ny struktur Bortfaller som konsekvens av bystyrets vedtak 12.6.2013 vgs
Holtet ny struktur Bortfaller som konsekvens av bystyrets vedtak 12.6.2013 vgs
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Nye foreslåtte tiltak for grunnskolen i skolebehovsplan 2014-2024 
I tabellen under fremkommer byrådets forslag til nye tiltak i denne planen. Ferdigstillelsesår og 
kapasitetsvekst er fortsatt noe usikkert og endringer kan forekomme etter hvert som prosjektene går 
gjennom forprosjekt og ekstern kvalitetssikring del 2 (KS2). 

 

Øvrige forslag som fremkommer i denne skolebehovsplanen følger i tabellen under: 

 

  

Skole Foreslåtte tiltak B U
Bjørnveien Bjørnveien, ny B3 inkl spesialavdeling 3 2018
Kringsjå Utvidelse med fire klasserom 0,5 2017
Verdensparken Gran (Verdensparken), ny B4 4 2018
Voksen Nytt tilbygg etableres sammen med nytt bygg for spesialundervisning. 0,5 2016
Årvoll Etablering av superkube 0,5 2014

Planlagt endring Planlagt 
ferdigstillelse

Foreslåtte tiltak for grunnskolen i skolebehovsplan 2014-2024

Andre forslag
Strategiske tomtekjøp vurderes
Tomt i område 3 Sentrum nord
Tomt i område 4 Sentrum vest
Tomt i område 8 Nordre Aker
Spesialskoler og –grupper
Kringsjå skole: Overflytting av elever til nye lokaler ved Blindernveien skole fra 2017 
Oppsal/Vetland: Innvendige arbeider og utvidelse med tilbygg til 12 elever (2017)
Bjørnveien: Ny spesialgruppe. Ferdigstillelse 2018
Voksen skole: Nye lokaler til spesialgruppen (2016)
Mottaksgrupper - forslag
I region Sentrum planlegges det etablert: 
2 mottaksgrupper på barnetrinnet i perioden 2016-24
2x2 mottaksgrupper på ungdomstrinnet ca. 2015-24 
Nye arealer bygges slik at de alternativt kan benyttes til gruppen generelle lærevansker.



99 
 

Vedlegg 

Høringsuttalelser til skolebehovsplanen 2014-2024 
 

Utkastet til skolebehovsplan ble lagt ut til offentlig høring 07.03.2013 med høringsfrist 08.04.2013. I 
alt 90 høringsuttalelser ble registrert mottatt innen høringsfristen. 

En lang rekke temaer ble tatt opp i høringsuttalelsene, mest fokus var det på følgende temaer: 

Kapasitetsutfordringer / høy oppfyllingsgrad / ønsker om utvidelser av egen skole 

 Inntaksområder 
 Paviljonger / midlertidige lokaler 
 Flerbrukshaller (svømmehall/gymsal) 
 Uteområder 

Kommentarer til hovedtemaene i høringsuttalelsene 

Kapasitetsutfordringer / høy oppfyllingsgrad / ønsker om utvidelser av egen skole 

Mange av høringsuttalelsene peker på at elevtallsfremskrivningene synes p være for lave og ønsker 
kapasitetsutvidelse ved skolen for å unngå at elevene må overføres til andre områder. Mange peker 
også på at høy oppfyllingsgrad ved skolene gir utfordringer knyttet til læringsmiljøet. 

Oslo er inne i en periode med historisk høy befolkningsvekst, og det å møte det økte kapasitetsbehovet 
i Osloskolen er en stor og omfattende oppgave for kommunen. Som det er beskrevet i denne 
skolebehovsplanen vil realiseringen av allerede vedtatte prosjekter, samt nye og endrede tiltak i 
skolebehovsplanen 2014-2024, ta av for elevtallsveksten. Da omstruktureringer, utvidelser og 
nyetableringer av skoler skjer trinnvis og nødvendigvis tar noe tid vil det i perioder for noen områder 
være særlige utfordringer knyttet til kapasiteten. 

Inntaksområder 

I flere høringsuttalelser pekes det på de negative konsekvensene av endringer i skoleinntaksområdene, 
at endringer av inntaksområder skaper usikkerhet og splitter opp sosiale miljøer. 

 Som beskrevet flere steder i skolebehovsplanen er det nødvendig å se flere skoler i sammenheng ved 
vurderingen av kapasitetsutfordringer. I tilfeller der endringer av skoleinntaksområdene bidrar til å 
løse problemer knyttet til kapasiteten vil dette nødvendigvis måtte bli en del av totalvurderingen. 

Paviljonger / midlertidige lokaler 

I noen av høringsuttalelsene gis det uttrykk for ønsker om å fjerne eksisterende paviljonger. I andre 
tilfeller ønskes det paviljonger for å løse kapasitetsutfordringer. 

Å etablere midlertidig kapasitet ved bruk av paviljonger er i noen tilfeller nødvendig for å løse 
kapasitetsproblemer som er nært forestående. Samtidig er det slik at deler av den midlertidige 
kapasiteten ved enkelte skoler er av dårlig kvalitet. 

Vurderinger av eksisterende paviljonger og behovet for nye er en viktig del av utredningsarbeidet i 
forbindelse med skolebehovsplanen. I noen tilfeller foreslås det å erstatte eksisterende paviljonger med 
permanent kapasitet. Dette gjelder skolene Voksen og Kringsjå. Ved Årvoll skole foreslås det å 
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erstatte deler av eksisterende midlertidige kapasitet med såkalt ”superkube”, noe som også vil gi økt 
kapasitet ved skolen.   

Flerbrukshaller/ gymsal / svømmehall 

Gjennomgående i høringsuttalelsene under denne kategorien viser til for liten kroppsøvingskapasitet 
ved egne skoler eller i nærområdet. Flerbrukshaller fremstår som et større ønske enn gymsaler. 

I arbeidet med skolebehovsplanen blir det alltid, i tråd med føringer fra bystyret, vurdert om det vil 
være hensiktsmessig å etablere flerbrukshaller istedenfor to gymsaler, slik det ut fra skolefaglige 
behov er lagt til grunn i vedtatt standardprogram for nye grunnskoler. Flere av skolene som er under 
utvidelse eller nyetablering vil bli oppført med flerbrukshall. 

Når det gjelder spørsmålet om svømmehall vises det til at Byrådsavdeling for miljø og samferdsel tar 
sikte på å fremlegge en bystyremelding om bad og svømmehaller i Oslo i løpet av 2013, der bl.a. 
behov for bad og svømmehaller blir vurdert. 

Uteområder 

Høringsuttalelsene under denne kategorien peker på for små utearealer, og at de er av for dårlig 
kvalitet. 

I standardprogrammet for nye grunnskoler ligger det føringer for skolenes uteområder. Innen rammene 
av hva det er praktisk mulig å få til tillegges uteområdenes størrelse og beskaffenhet stor vekt ved 
omstruktureringer, utvidelser og nyetableringer av skoler.   

Utdanningsetaten og Plan- og bygningsetaten har for øvrig under utarbeiding en nærmere angivelse av 
dimensjonering av utearealer, der det blant annet skilles mellom ulike kategorier skoler, skoler i indre 
og ytre by, osv.   

Høringsuttalelsene 

Høringsuttalelsene er tilgjengelig på Utdanningsetatens nettsider. 
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Forslag til endring av inntaksområdet mellom Majorstuen, Marienlyst og Skøyen skoler – 
høring. 
 
For å møte den kraftige veksten i Oslos barnebefolkning fremmer Utdanningsetaten forslag  
om endring av inntaksområder som vil berøre 22 av 103 skoler på barnetrinnet. Utdanningsetatens 
mål er at flest mulig elever skal skrives inn på den skolen de skal begynne på. 
 
Marienlyst skole har for mange skolestartere i årene fremover, samtidig som Skøyen skole vil ha 
ledig kapasitet når den blir utvidet fra høsten 2014. Det foreslås derfor å regulere Inntaksområdet 
fra Marienlyst til Majorstuen skole, og fra Majorstuen til Skøyen. 
 
Forslaget til endring fra Majorstuen til Skøyen innebærer at elever som bor i området tverrgatene 
fra Bygdøy allé ned til Drammensveien over Olavs Kyrres plass til Thune og opp til Frogner plass, 
vil tilhøre Skøyen skole. 
Dette området har en naturlig tilhørighet til bydel Frogner og skoler beliggende i bydelen, og har 
historisk tilhørt Majorstuen skolekrets.  
 
Når det gjelder forslag om endring fra Marienlyst til Majorstuen, vil et skille i Sumsgate være mer 
naturlig, elevene vil uansett måtte krysse Kirkeveien for å komme til skolen. 
 
Dersom elevtallet på Majorstuen skulle bli for høyt vil en kunne vurdere å opprettholde 
inntaksområdet til Marienlyst for adressene lengst opp mot Fagerborgområdet. 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget går imot forslag om å endre inntaksområdet for de foreslåtte adresser fra 
Frognerområdet til Skøyen skole, og anbefaler å opprettholde Majorstuen som inntaksområde.  
Dette området har en naturlig tilhørighet til bydel Frogner og skoler beliggende i bydelen, og har 
historisk tilhørt Majorstuen skolekrets.  
 
Når det gjelder forslag om endring fra Marienlyst til Majorstuen, vil et skille i Sumsgate være mer 
naturlig, elevene vil uansett måtte krysse Kirkeveien for å komme til skolen. 
For å tilpasse elevtallet til Majorstuens kapasitet foreslås en mindre omfattende forskyvning av 
inntaksområdet opp mot Fagerborg. 
 
 
Wenche Ørstavik    Anne-Ma Moe-Christensen 
Bydelsdirektør    avdelingsdirektør 



Endring av inntaksområdetmellomMajorstuen,Marienlystog Skøyen skoler -
høringsdokument

Oslos befolkning vokser sterkt; vi opplever nå den største veksten siden 2. verdenskrig. Samlet
elevtallsøkning i grunnskolen i Oslo kommune frem mot 2024 er anslått til omkring 11 650.
Veksten vil i de første årene komme på barnetrinnet. Dette representerer en stor utfordring i
forhold til skolekapasiteten i store deler av byen.

For å møte denne kraftige veksten planlegger Utdanningsetaten omfattende tiltak.
Skolebehovsplanen 2014-2024 foreslår og viderefører nesten 60 byggeprosjekter. Det er også
nødvendig med økt kapasitetsutnyttelse og justerte inntaksområder.

Forslag til endring av inntaksområder høsten 2013 berører 22 av 103 skoler med barnetrinn.
Forslagene er tilpasset barnetallet i områder ut fra registrerte førskoletall. Utdanningsetatens
mål er at flest mulig av elevene skal skrives inn på den skolen de skal begynne på.

Det ble tatt et uttrekk fra Det sentrale personregister 25.08.2013 av barn født i 2008 - 2012, og
kartlagt hvor disse bor. Marienlyst skole har for mange skolestartere i årene fremover, samtidig
som Skøyen skole vil ha ledig kapasitet når den blir utvidet til en B4 fra høsten 2014. Det
foreslås derfor å regulere inntaksområdet fra Marienlyst skole til Majorstuen skole, og videre
fra Majorstuen skole til Skøyen skole. Gjennom dette forslaget vil man oppnå å fordele elevene
slik at ledig kapasitet blir utnyttet. Majorstuen skole har erfaringsmessig et stort frafall fra
innskriving til skolestart, slik at her vil førskoletallet fortsatt være høyere enn skolens kapasitet.

GJELDENDERAMMEBETINGELSER,LOVEROG REGELVERK
Ved fastsetting og endring av inntaksområder legges skolestruktur og -kapasitet iht. vedtatt
skolebehovsplan til grunn. Dertil kommer en vurdering av hvorvidt naboskolene trenger
avlastning. Ut fra disse rammebetingelsene kartlegges hvor mange barn i førskolealder som er
bosatt på de enkelte adresser / i de enkelte boområder rundt de aktuelle skolene.

Opplæringsloven:
Opplæringsloven paragraf 8.1 Skolen: www.lovdata.no/all/t1-19980717-061-009.html#8-1 
Odelstingsproposisjon nr. 46 (1997-98), kapittel 9 Val av skole:

Utdanningsetaten Besøksadresse:
Strømsveien102
0663 OSLO
Postadresse:
Pb 6127 Etterstad,0602 OSLO

Telefon:02 180Org.nr.: 976820037
Telefaks:22 65 79 71

postmottak@ude.oslo.kommune.no
www.ude.oslo.kommune.no

Oslo kommune
Utdanningsetaten

kon-nT.,

0-13 Ark,P

13

Vårref(saksnr): I Saksbeh:
13/00506-48 BeritReeLandet,23467254

Se mottakertabell

Deresref:

Dato: 11.10.2013

Arkivkode:



Nobels gate19-9999 18-9998

Ottar Birtings gate1-99992-9998

Solheimgata1-9999 2-9998

Thomas Heftyes gate41-9999 46-9998




Zahlkasserer Schafts plass1-9999 2-9998




FØRSKOLETALL




Etter dette blir førskoletallene følgende:




Født2008 2009 2010 2011 2012
Majorstuen skole92 84 130 127 177
Marienlyst skole66 71 62 84 81
Skøyen skole107 127 120 133 132
I tillegg er det foreslått en
endring mellom Bygdøy og




Skøyen skoler som vil gi




Skøyen skole følgende førskoletall:111 130 129 136 140

HØRINGSUTTALELSER
Med henvisning til driftsstyrereglementets § 3-4 nr 7 ber Utdanningsadministrasjonen om at
høringsdokumentet behandles i skolenes driftsstyre, men fortrinnsvis også i FAU / andre fora.
Til orientering sendes kopi av høringsforslaget til BydeleneUllern og Vestre Aker til ev
uttalelse og kopi til Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning.

HØRINGSFRIST: 01.11.2013

Med hilsen

Harald Øvland Bjørg Novang
av.direktør seksjonssjef

Kopi til: Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning, Rådhuset, 0037 OSLO
Bydel Frogner, Postboks 2400 Solli, 0201 OSLO
Bydel St. Hanshaugen, Postboks 6999 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Bydel Ullem, Postboks 43 Skøyen, 0212 OSLO

Vedlegg: Kart

Godkjent og ekspedert elektronisk
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Forslag til endring av inntaksområdet mellom Bygdøy og Skøyen skoler – høring. 
 
For å møte den kraftige veksten i Oslos barnebefolkning fremmer Utdanningsetaten forslag  
om endring av inntaksområder som vil berøre 22 av 103 skoler på barnetrinnet. Utdanningsetatens 
mål er at flest mulig elever skal skrives inn på den skolen de skal begynne på. 
Bygdøy skole vil fra 2015 ha for mange skolestartere, mens Skøyen skole vil ha ledig kapasitet.  
 
Forslaget innebærer å tilbakeføre området ved Skøyen stasjon til Skøyen skole allerede fra høsten 
2014. Dette omfatter adressene Karenslyst Allé, Hoffselvpromenaden, Messepromenaden og 
Sjølyst plass. Avstanden til Skøyen skole vil være kortere enn til Bygdøy skole. 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget støtter forslaget om å endre inntaksområdet til Bygdøy og Skøyen skoler ved å 
tilbakeføre området rundt Skøyen stasjon, til Skøyen skoles inntaksområde. 
 
 
Wenche Ørstavik    Anne-Ma Moe-Christensen 
Bydelsdirektør    avdelingsdirektør 











 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

 

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
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BU-sak        316/13 
 
         HUSK-sak    147/13 
 
 
Møtedato: 29.10.13 
 
 
 
 
 
 
THE THIEF, LANDGANGEN 1 – UTVIDET ÅPNINGSTID INNE  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra The Thief Hotel 
AS om utvidet åpnings- og skjenketid inne ved The Thief, Landgangen 1.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
 
 
Kommentar  
I bydelsutvalgets møte 18.06.13 anbefalte BU at The Thief Hotel AS skulle få utvidet åpnings- og 
skjenketid inne ved The Thief i Langangen 1.  
 
Det fremkom i drøftingene hvorvidt The Thief lå i et boligområde.  
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Ifølge forskriftens § 3 skal boligområder forstås som områder hvor det ligger boliger nærmere enn 
50-60 meter unna serveringsstedet.  
Det innebærer at The Thief anses for å ligge i et boligområde.  
 
Næringsetaten forvalter bydelens forskrift om åpnings- og skjenketider i Bydel Frogner og ga i 
henhold til denne avslag på søknad om utvidet åpningstid inne ved The Thief, Landgangen 1 fordi 
The Thief ligger i et boligområde.  
 
I henhold til gjeldende lovverk har The Thief Hotel AS sendt inn en klage på avslaget og ny 
søknad foreligger her til behandling.  
 
Hvis BU vil opprettholde tidligere vedtak om å gi utvidet åpningstid inne ved The Thief, må 
forskriften endres med tilsvarende forutgående saksbehandling.  
 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – The Thief, Landgangen 1  



Oslo kommune
Næringsetaten

Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Dato: 25.09.2013

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
ASTID-2013-02078 Walayat, lfzal 04991

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra om Serv- skjenk UTV. åpnings- og skjenketid
ved The Thief, Landgangen 1.

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

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

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

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

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

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

Med hilsen

Ifzal Walayat
saksbehandler

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



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

Saksnr: 04991

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

The Thief

Telefon

Gateadresse

Landgangen1

Postnr.

0252

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjonlnavn

The Thief Hotel AS

Organisasjonsnr/Persomir søker

895716782

Selskapsform

AS

Postadresse

Landgangen 1

Postnr.

0252

Poststed

Oslo

Telefon

Søknad om

Serv - skjenk UTV. åpnings - og skjenketid

Beskrivelse

Utvidet åpnings- og
skjenketid inne

SØKNADSDETALJER

Åpningstid inne

0300

Skjenketid inne

0230

Åpningstid ute

2300

Skjenketid ute

2230



 

  
 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 317/13 
 
         HUSK-sak 148/13 
 
 
Møtedato: 29.10.13 
 
 
 
 
 
 
PAPAYA, OBSERVATORIEGATA 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 BHA & BHUA 
AS om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Papaya, Observatoriegata 25.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Papaya i Observatoriegata 25.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at BHA & BHUA AS gis serverings- og skjenkebevilling 
ved Papaya, Observatoriegata 25.  
Eiendommen, Observatoriegata 25 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Papaya, Observatoriegata 25  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

30/9-- 

1

i3/3?0

Dato: 28.09.2013

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
ASAB-2013-02081 Reed, Terese 02766

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra BHA & BHUA AS om serverings- og
skjenkebevilling etter eierskifte ved Papaya, Observatoriegata 25.

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

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

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

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

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

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

Med hilsen

Terese Reed
saksbehandler

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



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

Saksnr: 02766

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Papaya

Telefon

Gateadresse

Observatoriegata 25

Postnr.

0254

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

BHA & BHUA AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

912459616

Selskapsform

Postadresse

Henrik lbsens vei 37

Postnr.

2010

Poststed

STRØMMEN

Telefon

Tidligere navn: Dråpen Kjøkken og Bar

Godkjent og ekspedert elektronisk

Søknad om Beskrivelse
SØKNADSDETALJER

Serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte

Åpningstid inne

01.00

Skjenketid inne

00.30

Åpningstid ute

23.00

Skjenketid ute

22.30



 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

   
 

  
    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
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BU-sak 318/13 
 
         HUSK-sak 149/13 
 
 
Møtedato: 29.10.13 
 
 
 
 
 
 
VILLAGE TANDOORI, BYGDØY ALLÉ 65 – 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 Falak Invest AS 
om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Village Tandoori, Bygdøy allé 65.  
 
 
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 Village Tandoori i Bygdøy allé 65.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Falak Invest AS gis serverings- og skjenkebevilling ved 
Village Tandoori, Bygdøy allé 65.  
Eiendommen, Bygdøy allé 65 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Village Tandoori, Bygdøy allé 65  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Dato:26.09.2013

Deresref.: Vårref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
ASAB-2013-02050 Reed,Terese 01198

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra FALAK INVEST AS om serverings- og
skjenkebevilling etter eierskifte ved Village Tandoori, Bygdøy allé 65.

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

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

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

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

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

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

Med hilsen

Terese Reed
saksbehandler

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



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

Sa nr: 01198

BEVILLINGSSTEDET 	
Stedets navn

Village Tandoori

Telefon

Gateadresse

Bygdøy a» 65

Postnr.

0265

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

FALAK INVEST AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

912271471

Selskapsform

Postadresse

Tærudgata 2

Postnr.

2004

Poststed

LILLESTRØM

Telefon

22561025

SØKNADSDETALJER
Søknad om Beskrivelse

Serverings - og skjenkebevilling etter eierskifte

Åpningstid inne

01.00

Skjenketid inne

00.30

Åpningstid ute Skjenketid ute

Godkjent og ekspedert elektronisk



 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

   
 

  
    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

 

BU-sak   319/13 
 
         HUSK-sak 150 /13 
 
 
Møtedato: 29.10.13 
 
 
 
 
 
 
ISS FACILITY SERVICES AS NORDEA 411063, MIDDELTHUNS GATE 17 – 
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 ISS Facility 
Services AS om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved ISS Facility Services AS 
Nordea 411063, Middelthuns gate 17.  
 
 
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 ISS Facility Services AS Nordea 411063 i Middelthuns gate 17 som er 
Nordeas kantine og ikke åpen for allmennheten.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at ISS Facility Services AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved ISS Fcility Services AS Nordea 411063, Middelthuns gate 17.  
Eiendommen, Middelthuns gate 17 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – ISS Facility Services AS Nordea 411063  



Oslo kommune
Næringsetaten

1/10-13
1,H1"s

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Dato: 30.09.2013

Deres ref : Vår ref. (saksnr.):Saksbeh:Arkivkode:
ASAB-2013-01964Mala, Evy02657

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra ISS FACILITY SERVICES AS om serverings-
og skjenkebevilling eierskifte ved ISS Facility Services AS Nordea 411063, Middelthuns gate 17.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen a 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

Evy Mala
saksbehandler

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



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

Saksnr: 02657

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

ISS Facility Services AS Nordea 411063

Telefon

Gateadresse

Middelthuns gate 17

Postnr.

0107

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

ISS FACILITY SERVICES AS

Organisasjonsnr/Persomr søker

914791723

Selskapsform

Postadresse

Postboks 132 Økern

Postnr.

0509

Poststed

OSLO

Telefon

81555155

SØKNADSDETALJER
Søknad om

Serverings - skjenkebevilling eierskifte

Beskrivelse

Søknad om eierskifte

Åpningstid inne

0300

Skjenketid inne

0230

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 320/13 
 
         HUSK-sak151/13 
 
 
Møtedato: 29.10.13 
 
 
 
 
 
 
SWASHBUCKLER, SKOVVEIEN 5 – UTESERVERING  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Swashbuckler 
AS om serverings- og skjenkebevilling ute ved Swashbuckler, Skovveien 5.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i Skovveien 5, med inngang fra Frognerveien, en eiendom som ligger i en av 
hovedferdselsårene i bydelen.  
Stedet ligger i en gård med boliger.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Swashbuckler i Skovveien 5.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Swashbuckler AS gis serverings- og skjenkebevilling ute 
ved Swashbuckler, Skovveien 5.  
Eiendommen, Skovveien 5 ligger i en av hovedferdselsårene i bydelen. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Swashbuckler, Skovveien 5 



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak(å),bfr.oslo.kommune.no

Dato: 11.10.2013

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
AUTE-2013-02154 Mala, Evy 04879

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra SWASHBUCKLER AS om serverings-
skjenkebevilling - uteservering ved Swashbuckler, Skovveien 5.

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

Evy Mala
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: 04879

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Swashbuckler

Telefon

Gateadresse

Skovveien 5

Postnr.

0257

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

SWASHBUCKLER AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

911708477

Selskapsform

AS

Postadresse

Sørkedalsveien 7

Postnr.

0369

Poststed

OSLO

Telefon

Søknad om

Serverings- skjenkebevilling - uteservering

Beskrivelse

Søknad om uteservering

SØKNADSDETALJER

Åpningstid inne Skjenketid inne Åpningstid ute

2400

Skjenketid ute

2330

Plantegning for serveringsområdet det søkes bevilling for, ettersendes så snart det foreligger fra søker





 

 

  
 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         321/13 
 
         HUSK-sak    /13 
 
 
Møtedato: 22.10.13 
 
 
 
 
 
 
HØRING OM LOVFESTING AV MEDVIRKNING FOR UNGDOM 
 
Bydelen er invitert til å gi sin uttalelse i høring om lovfesting av medvirkning for ungdom. 
Kommunal- og regionaldepartementet har sendt ut høringen til byrådsavdelingen for eldre og 
sosiale som samordner Oslo kommunes høringsuttalelse.  
 
Ved innføring av nytt regelverk er det satt opp to alternativer: 
Alternativ a:  
En egen generell bestemmelse i lov 25. september 1992 nr. 107 Om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) om særlige medvirkningsorganer, men som pålegger 
kommunene å ha slike ordninger for unge, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. 
Detaljerte regler som er tilpasset de enkelte ordningene kan fastsettes i forskrift. 
 
Alternativ b:  
En egen felles særlov om særlige medvirkningsordninger i kommuner og fylkeskommuner, der 
alle ordningene lovfestes. 
 
Bydelens erfaringer med ungdomsrådet: 
Ungdomsrådet i bydel Frogner består av 7 medlemmer og 7 varamedlemmer som konstituerer seg 
selv på bakgrunn av forslag på kandidater fra skolene i bydelen. De velger sin leder og nestleder. 
De har et møte i måneden og referatene fra disse møte blir forelagt bydelsutvalget til orientering.  
Ungdomsrådet er aktiv i ungdomsmiljøet og har vært en sentral bidragsyter i det arbeidet som er 
gjort knyttet til etablering av Paviljongen, og ungdomsklubb på Bygdøy i løpet av det siste året. 
 
Ungdomsrådets uttalelse:  
Jeg mener at Ungdomsråd skal få en sterkere posisjon i kommunen. Derfor synes jeg at råd på 
fylkesnivå (som f.eks. SUR) skal ha forslagslagsrett i fylkestinget/bystyret (slik vi har gjennom 
UBM) og tale/møterett i bystyret for leder og nestleder. Jeg mener at ungdomsrådene burde ha 
formell beslutningsrett i form av mulighet til å bevilge penger el., men ikke stemmerett i 
BU/kommunestyre/fylkesting etc. fordi de ikke er folkevalgt. Og forslag og innstillingsrett kan bli 
kjempe bra! Jeg mener at vi skal tallfeste øvre og nedre aldersgrense på 13 og 18 år. Jeg mener at 
man ikke trenger samtykke fra foreldrene, men at man burde ha tilknytning til bydelen gjennom 
skole eller bosted. 
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Leder av ungdomsrådet 
 
- Jeg har generelt gode erfaringer med ungdomsråd og hvordan det fungerer, og mener at et råd for 
ungdom i aller høyeste grad burde være et lovpålagt medvirkningsorgan. Et ungdomsråd skolerer 
ungdom i politisk arbeid og demokrati.  
- Ungdomsrådet skal være et representativt råd og valg burde arrangeres på de ulike skolene, både 
fordi det gjør at de mest engasjerte elvene får plassen i rådet, men også fordi det gjør 
ungdomsrådet til et attraktivt sted hvor ungdommene ønsker å sitte, og rådet blir mer synlig utad i 
lokalsamfunnet.  
- Ungdomsråd er veldig bra, men det som jeg syntes ofte blir problematisk er hvordan 
ungdomsrådet skal kunne forvalte den medvirkningskraften de faktisk har. Derfor burde det 
eksistere noen lovpålagte retningslinjer som sier noe om en ungdoms rett til en representant i 
andre styrer. Min erfaring er at det i flere tilfeller kan bli vanskelig å kommunisere mellom 
ungdomsrådet og de høyere organene når ikke ungdomsrådet har en plass i 
kommunestyret/bydelsutvalg etc. De ulike instansene jobber med sine individuelle saker uten at 
det legges i noen stor grad merke til samarbeid mellom de forskjellige. Med en fast plass i 
bydelsutvalget (som er det eksemplet jeg kan relatere meg til) blir det lettere å ha noen reel 
påvirkningskraft, fordi ungdommene i større grad blir direkte møtt med de politiske sakene, og er 
nødt til å uttale seg der hvor ungdommenes mening er relevant.  Det blir et mer gjennomført 
system som gjør det enklere med medvirkning.  
- Ungdom bør kunne uttale seg om de fleste saker, siden det samfunnet vi skaper i dag er det 
ungdommene skal ta over. Men ungdommenes synspunkter og meninger skal vektlegges mer når 
de sakene som i noen eller større grad angår ungdom blir tatt opp. 
- Et ungdomsråd skal kunne inkludere ungdom mellom 13 og 18 år. Dette burde innebefattes i de 
lovpålagte retningslinjene.  Med en større aldersspredning i rådet blir sakene som drøftes mer 
dynamiske.  
Nestleder av ungdomsrådet 
 
 
Frist for uttalelse er 20. oktober til byrådsavdeling for eldre- og sosiale tjenester, sak 201105759, 
e-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no  
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Bydelsutvalget har gode erfaringer med hvordan medvirkningen for ungdom i bydel Frogner 
fungerer. Ved innføring av nytt regelverk går bydelen for alternativ a: En egen generell 
bestemmelse i lov 25. september 1992 nr. 107 Om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) om særlige medvirkningsorganer, men som pålegger kommunene å ha slike 
ordninger for unge, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Detaljerte regler som er tilpasset 
de enkelte ordningene kan fastsettes i forskrift. 
 
 
 
Vedlegg: Høring om lovfesting av medvirkning for ungdom – byrådsavdeling for eldre- og sosiale 
tjenester og kommunal- og regionaldepartementet. 
 



Bydel 1-15

Deres ref:

Oslo kommune
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Dato: 18.09.2013

Vår ref (saksnr): 1S 'aksbeh: Arkivkode:

201105759-6 Steinar Daler, 23461146 321

HØRING OM LOVFESTING AV MEDVIRKNING FOR UNGDOM.

Kommunal- og regionaldepartementet i samarbeid med Arbeidsdepartementet og Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt Oslo kommune et høringsnotat om
lovfesting av medvirkningsordning for ungdom. I høringsnotatet ber departementet kommuner
og fylkeskommuner fortelle oss hvilke erfaringer de har med ulike typer ungdomsmedvirkning
og hva de mener en lovfestet medvirkningsordning for ungdom bør inneholde. De foreslår
ingen lovbestemmelser, men skisserer kort noen problemstillinger de ønsker høringsinstansenes
synspunkter på. De ber kommunene om å sørge for at ungdomsrådene og lignende
medvirkningsorganer for ungdom får anledning til å avgi en separat høringsuttalelse.

Vi ber bydelene om å sende inn uttalelser til Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester innen
20. oktober 2013. Vi presiserer at det er viktig at de lokale ungdomsrådenes uttalelse legges  
ved, eventuelt innarbeides i, bydelenes høringsuttalelser. 


Med vennlig hilsen

Bjørg Månum Andersson Nina Backer-Røed
kommunaldirektør oppvekstssjef

Godkjent og ekspedert elektronisk

Vedlegg: Brev fra Staten med vedlagt høringsdokument av 20.08.2013

Byrådsavdeling for eldre og Postadresse:

sosiale tjenester
Rådhuset, 0037 Oslo

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



DET KONGELIGE
KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

Ifølge liste

Deres ref Vår ref Dato

13/1969-1 20.08.2013

Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom - Høring

Kommunal- og regionaldepartementet sender i samarbeid med Arbeidsdepartementet
og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ut et høringsnotat om lovfesting
av medvirkningsordning for ungdom.

I høringsnotatet ber departementet kommuner og fylkeskommuner fortelle oss hvilke
erfaringer de har med ulike typer ungdomsmedvirkning og hva de mener en lovfestet
medvirkningsordning for ungdom bør inneholde. Vi foreslår ingen lovbestemmelser,
men skisserer kort noen problemstillinger vi ønsker høringsinstansenes synspunkter
på.

Liste over høringsinstanser ligger vedlagt, men høringen er også åpen for andre enn de
som står på denne listen. Vi ber høringsinstansene vurdere om andre berørte instanser
bør få tilsendt dette høringsbrevet. Det er særlig viktig at kommuner og
fylkeskommuner sørger for at ungdomsrådene og lignende medvirkningsorganer for
ungdom får anledning til å avgi en separat høringsuttalelse. Alle uttalelser blir publisert
på departementets nettsider.

Høringsuttalelser kan sendes postmottak@krd.dep.no merket sak 13/1969. Frist for
innsending av uttalelser er satt til 25. november 2013.

Med hilsen

Sølve Monica Steffensen
eksepdisjonssjef

Siri Halvorsen
avdelingsdirektør

Dette dokumenteter elektroniskgodkjent og sendes uten signatur.

Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler
Postboks 8112Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Nina Britt Berge
NO-0032 OsloOrg no. 22247255
postmottak@krd.dep.no http://www.krd.dep.no/ 972 417 858



HØRINGSINSTANSER

Departementene
Fylkeskommuner
Fylkesmenn
Interne avdelinger i Kommunal- og regionaldepartementet
Kommuner
Registrerte politiske partier
Sametinget
Longyearbyen lokalstyre
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard
Brønnøysundregisteret
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Helsedirektoratet
NAV
Riksantikvaren
Skattedirektoratet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Vegdirektoratet
Bameombudet
Forbrukerombudet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Sivilombudsmannen
Datatilsynet
Helsetilsynet
Klima- og forurensningsdirektoratet
Konkurransetilsynet
Finanstilsynet
Mattilsynet
Forbrukerrådet
Kommunal landspensjonskasse
Kommunalbanken
Statens pensjonskasse
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Innovasjon Norge
SWA Selskapet for industrivekst
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Bodø

Side 2



Høgskolen i Oslo
Norges forskningsråd
Norges handelshøyskole NHH
NTNU
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Finansnæringens arbeidsgiverforening
Finansnæringens hovedorganisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Næringslivets hovedorganisasjon
Sparebankforeningen
Verdipapirfondenes forening
Akademikerne
Delta
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finansforbundet
Landsorganisasjonen i Norge
NITO
Norsk sykepleierforbund
Unio
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske legeforening
Den norske revisorforening
Den norske tannlegeforening
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Friluftsrådenes landsforbund
Norges Kulturvernforbund
Norsk journalistlag
Norsk presseforbund
Norsk psykologiforening
Norsk redaktørforening

Side 3
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1. Innledning

1.1 Lovfesting av medvirkningsorgan for ungdom

Regjeringen mener at det er viktig at forskjellige aldersgrupper er representert i
kommunale råd og utvalg. Både eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har i dag
lovfestede medvirkningsordninger. Ungdom bør ha det samme. Regjeringen ønsker
derfor å lovfeste en medvirkningsordning for ungdom i alle kommuner og
fylkeskommuner. Etter regjeringens oppfatning vil en formalisering av ungdommens
rett til å si sin mening og bli hørt, gi et viktig signal til alle landets kommuner og
fylkeskommuner om at ungdom skal ha reell innflytelse i politiske prosesser som angår
deres hverdag der de bor.

Medvirkningsordninger for ungdom vilvære en god skole i demokrati og gi
ungdommen mulighet og troen på at det nytter å delta i politiske prosesser. Det sender
et feil signal til ungdommen at eldre, som både har stemmerett og er valgbare til
kommunestyrer og fylkesting, har rett til å bli hørt, mens unge uten stemmerett ikke
skal gis den samme retten til en formalisert medvirkning.

Norsk institutt for by —og regionsforskning(NIBR) har kartlagt politisk og
administrativ organisering av kommunal virksomhet. De fant at ni av ti kommuner har
etablert en representasjonsordning for unge. Dette viser at det finnes stor vilje til å
inkludere unge mennesker i lokale beslutningsprosesser. Det er stor variasjon i
hvordan kommunene legger opp sitt arbeid med barn og unges deltakelse og
innflytelse og ulike lokale varianter har vist seg svært levedyktige.

1.2 Bakgrunnen for høringsbrevet

1.2.1 NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning

I NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning foreslår utvalget at det skal etableres
nasjonale, lovfastsatte retningslinjer for kommunale ungdomsråd eller lignende organ,
ikke at ordningen i seg selv skal lovfestes. Utvalgets flertall ønsker at nasjonale
retningslinjer skal omfatte institusjonell forankring, administrativ støtte,
aldersavgrensing, valgordning og mandat. Utvalgets mindretall går inn for at ordningen
med ungdomsråd skal lovfestes. Et samlet utvalg går inn for en formalisering av lokale
innflytelsesorgan for ungdom, med jevnlige møter, og formell tilknytning til det
kommunale styringssystemet.

Hovedutfordringen som utvalget peker på i NOU 2011:20er at ungdomsråd og lignende
ordninger generelt, er ordninger med et uklart mandat.

Utredningen har vært på bred offentlig høring. 62 høringsinstanser uttalte seg om dette
I høringsrunden. Mindretallet (12 instanser) mener at dette er tiltak kommunene selv
må vurdere. De øvrige høringsinstansene er delt i hvordan dette skal gjøres, men er
enige om at ordningen må lovfestes.
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Regjeringen har valgt å følge utvalgets mindretall og går inn for å lovfeste en
medvirkningsordning for ungdom i alle kommuner og fylkeskommuner.

1.2.2 Harmonisering av medvirkningsordninger i kommuner og fylkeskommuner

Arbeidet med å lovfeste en medvirkningsordning for ungdom i alle kommuner og
fylkeskommuner, vil inngå i et større lovprosjekt hvor de eksisterende lovpålagte
medvirkningsordningene med eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne
skal harmoniseres og samles i &I felles lov og forvaltes av ett departement. Det er viktig
å understreke at en slik harmonisering ikke skal føre til at de eksisterende lovpålagte
ordningene skal svekkes.

De ansvarlige departementene for gjeldende medvirkningsordninger,
Arbeidsdepartementet (eldreråd) og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
(råd for personer med nedsatt funksjonsevne), skal sammen med Kommunal- og
regionaldepartementet foreslå et nytt regelverk om medvirkningsordninger som også
omfatter ungdom. Det er på denne bakgrunnen vi sender ut dette høringsnotatet, for å
få synspunkter på hvordan en lovfesting av medvirkningsordning for ungdom bør
utformes. Mange kommuner og fylkeskommuner har ulike typer ungdomsmedvirkning
og vi er interessert i å høre hvilke erfaringer de har med disse og hva de mener en
lovfestet medvirkningsordning for ungdom bør inneholde.

Vivil også parallelt invitere ulike forskningsinstitusjoner til å komme med tilbud om å
foreta en kartlegging av hvilke erfaringer kommuner og fylkeskommuner har med de
lovpålagte ordningene med eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne.
Når vi har foretatt denne kunnskapsinnhentingen og fått inn høringsuttalelsene fra
kommuner og fylkeskommuner om ungdomsmedvirkning, tar vi sikte på å sende ut et
horingsnotat med forslag til et nytt regelverk om medvirkningsordninger i kommuner
og fylkeskommuner.

1.3 Innholdet i høringsbrevet

I kapittel 2 redegjør vi kort for rettstilstanden i dag når det gjelder
medvirkningsordninger i kommuner og fylkeskommuner. I kapittel 3 skriver vi
nærmere om hvordan vi kan lovfeste en medvirkningsordning for ungdom. Vi foreslår
ingen lovbestemmelser, men skisserer kort noen problemstillinger vi ønsker
høringsinstansenes synspunkter på.
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1.4 Om høringen

Høringsfristen er 25. november 2013.

Liste over høringsinstanser ligger vedlagt, men høringen er også åpen for andre enn de
som står på denne listen. Vi ber høringsinstansene vurdere om andre berørte instanser
bør få tilsendt dette høringsbrevet. Det er særlig viktig at kommuner og
fylkeskommuner sørger for at ungdomsrådene og lignende medvirkningsorganer for
ungdom får anledning til å avgi en separat høringsuttalelse.

Høringsuttalelsene sendes på e-post til Kommunal- og regionaldepartementet:
postmottakrd.dep.no merket sak 13/1969.

2. Gjeldende rett

2.1 Generelt om medvirkningsordninger i dag

Lovverket har i dag ingen generell regel om hvordan kommunene/fylkeskommunene
kan organisere ulike medvirkningsordninger, bare to særlover som regulerer
medvirkningsordninger for eldre og for personer med nedsatt funksjonsevne. Ut over
dette er det opp til den enkelte kommune om den ønsker å ha slike ordninger for andre
grupper og hvordan disse skal organiseres.

Lovverket hindrer ikke at kommunene, etter eget initiativ, kan opprette andre
medvirkningsordninger i sin interne organisering. Dette kan skje i sammenheng med
enkeltsaker, eller som en fast ordning for en avgrenset gruppe, for eksempel
innvandrerråd. Det mest vanlige er likevel ulike ordninger for medvirkning fra ungdom
gjennom ungdomsråd, ungdommens kommunestyre eller lignende ordninger.

2.2 Eksisterende lovpålagte ordninger for medvirkning

2.2.1 Eldreråd

Kommuner og fylkeskommuner har plikt til å opprette eldreråd for hver valgperiode, jf.
lov 8. november 1991nr. 76 om kommunale- og fylkeskommunale eldreråd §§ 1 og 5.
Formålet med eldrerådene er å sikre de eldre innflytelse i saker som gjelder eldres
levekår. Det at eldrerådet opptrer tverrpolitisk og uavhengig bidrar til å sikre at eldres
syn på saker som angår eldre blir en del av grunnlaget for de avgjørelsene som fattes i
lokalpolitikken.

Eldrerådet er et rådgivende utvalg som har mandat til å avgi uttalelser, anmodninger og
råd til eget kommunestyre/fylkesting, jf. eldrerådsloven §§ 3 og 7. Eldrerådene har
ikke avgjørelsesmyndighet. De kan ta opp saker på egen hånd og anmode
kommunestyret/ fylkestinget om å sette aktuelle saker på dagsorden. Eldrerådenes
hovedoppgave er å gi uttalelser til "alle saker som gjeld levekåra for eldre", jf. §§ 3 og 7.
Dersom det er tvil om saken gjelder eldre, følger det av forarbeidene at saken bør
forelegges for eldrerådene.
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Det er kommunestyret/fylkestinget som avgjør hvor mange medlemmer eldrerådet
skal ha og som oppnevner medlemmene, jf. §§ 2 og 6. Pensjonistforeninger har rett til å
komme med forslag til medlemmer i eldrerådet. Flertallet av rådsmedlemmene skal
være alderspensjonister i kommunen. Kommunestyret kan vedta å opprette felles råd
for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, jf. § 4a.

Rådene bør ikke være for store. Ifølge Arbeidsdepartementets rundskriv om
kommunale og fylkeskommunale eldreråd (A-32/2007), har de fleste eldrerådene har
fra fem til syv medlemmer. Arbeidsdepartementet anbefaler i det nevnte rundskrivet at
både eldrerådet og pensjonistforeningene får uttale seg før
kommunestyret/fylkestinget fastsetter antall medlemmer i eldrerådet. Det er en
forutsetning i kommuneloven § 10 nr. 3 at det også skal velges varamedlemmer til
rådet.

2.2.2 Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha et råd eller annen representasjonsordning
for mennesker med nedsatt funksjonsevne, jf. lov 17.juni 2005 nr. 58 om råd eller anna
representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett
funksjonsevne m.m. §§ log 2.

Kommunene og fylkeskommune skal sørge for at mennesker med nedsatt
funksjonsevne blir sikret en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med
saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder
blant annet arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne,
tilgjengelighet og likeverdige tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Medvirkning skal i hovedsak skje gjennom rådgivning og uttalelser.

Intensjonen med rådene er blant annet å medvirke til at mennesker med nedsatt
funksjonsevne får tilgang til de kommunale - og de fylkeskommunale tjenestene som er
nødvendige for at de skal kunne fungere best mulig. Det vil kunne gjelde både
lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester. Rådet skal medvirke til å synliggjøre de
behovene som ulike grupper med nedsatt funksjonsevne har, og hva som er gode
løsninger for dem.

Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer rådet skal ha. Etter loven er det ulike
alternativer for organisering å velge mellom:
Eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (§ 2)
Interkommunale representasjonsordninger/råd (§ 3)
Et felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre (§ 4)
Andre representasjonsordninger (§ 2).

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har understreket at det er viktig at
organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne er med i prosessen om valg av
ordning, og at det bør legges avgjørende vekt på hva de mener.
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3. Departementets vurdering

3.1 Gjennomgang og harmonisering av regelverket for medvirkningsordninger

Når regjeringen nå ønsker å lovfeste en medvirkningsordning for ungdom, er det
naturlig å foreta en gjennomgang og harmonisering av regelverket for
medvirkningsorganer generelt. Det er uheldig at så beslektede og parallelle regelverk
er regulert i ulike særlover, og forvaltet av ulike departementer. Denne
dobbeltreguleringen gjør regelverket unødvendig komplisert og vanskelig tilgjengelig
for kommunene, særleg under en konstitueringsprosess.

3.2 Hvordan regulere en medvirkningsordning for ungdom?

Som nevnt er det svært mange kommuner og fylkeskommuner som allerede har et
medvirkningsorgan for barn og ungdom. Det er derfor viktig at en lovfesting utformes
på en slik måte at kommunene så langt det er hensiktsmessig kan beholde
eksisterende, gode løsninger. Arbeidet med barn og ungdoms deltakelse og innflytelse
bør ha rom for ulike metoder og arbeidsformer.

Medvirkningsordningene er å anse som en del av kommunenes interne organisering,
og som en del av det demokratiske systemet i kommunene. Lovprosjektet om
medvirkningsordninger i kommunene har som vist ovenfor som mål at regelverket blir
samlet i en felles lov, enten i kommuneloven eller i en ny felles særlov som skal
forvaltes av Kommunal- og regionaldepartementet.

Vårt utgangspunkt er at de grunnleggende reglene for organisering av
medvirkningsordninger bør være like, men likevel slik at den enkelte ordning til en viss
grad tilpasses de ulike gruppene. Reglene for eldreråd og råd for funksjonshemmede er
forholdsvis like i sin oppbygging, og neppe så vanskelig å samordne. Et nytt krav om en
medvirkningsordning for unge kan følge samme mønster, men her er mangfoldet stort
og regelverket må ikke være til hinder for at gode løsninger på ungdommens premisser
videreføres. Det er viktig at en lovfesting av en medvirkningsordning for ungdom er
fleksibel og gir kommunene handlingsrom til å finne lokale, gode løsninger.

Etter gjeldende rett har medlemmer i kommunale organ i kraft av sitt verv tale- og
forslagsrett i saker som forsamlingen behandler. Forslagsretten følger ikke direkte av
lov, men følger forutsetningsvis av møte- og stemmeretten til folkevalgte, jf.
kommuneloven § 30. Det er et viktig prinsipp for gjennomføringen av et formelt møte i
et kommunalt organ at det bare er organets medlemmer som har ordinær tale-,
forslags- og stemmerett. Men andre, for eksempel representanter for et ungdomsråd,
står selvsagt fritt til å be ett av medlemmene i et organ om å fremme et bestemt forslag
på deres vegne.
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De ulike medvirkningsorganene vi har, både de lovpålagte og de ulovfestede, er å anse
som rådgivende organ for en særlig gruppes interesser overfor kommunen.
For å sikre en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning er det opp til den enkelte
kommune om den ønsker å gi disse organene talerett i kommunale organer.

Løsning for et nytt regelverk kan for eksempel være:

Alternativ a:

En egen generell bestemmelse i lov 25. september 1992nr. 107 Om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) om særlige medvirkningsorganer, men som
pålegger kommunene å ha slike ordninger for unge, eldre og personer med nedsatt
funksjonsevne. Detaljerte regler som er tilpasset de enkelte ordningene kan fastsettes i
forskrift.

Alternativ b:

En egen felles særlov om særlige medvirkningsordninger i kommuner og
fylkeskommuner, der alle ordningene lovfestes.

Begge alternativene legger opp til at Kommunal- og regionaldepartementet overtar
forvaltningsansvaret for dette regelverket. Det er naturlig da ordningene kan sees på
som en del av kommunenes organisering for bedre samhandling med særlige
brukergrupper.

Når det gjelder den nærmere utforming av et regelverk for medvirkningsordning for
ungdom, vil vi løfte frem noen problemstillinger det er viktig å tenke over:

Hvis ungdomsrådene og lignende organer skal få beslutningsmyndighet,
forslags- og/eller innstillingsrett, blir spørsmålet om de da er et
medvirkningsorgan eller snarere et kommunalt organ. Og det neste spørsmål
blir da om ungdom, som ikke er direktevalgt i ordinære valg, får like sterke
rettigheter som ordinært valgte representanter.
Medvirkningsordningene for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne skal
ha seg forelagt saker som er av særlig interesse for disse gruppene. Spørsmålet
er om vi skal ha en tilsvarende avgrensning av ungdomsrådene, eller om
ungdomsrådene og lignende organer skal stå fritt til å få seg forelagt og å uttale
seg som alle saker i kommunen.
Eldreråd og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne har krav på å få de
aktuelle sakene forelagt seg i god tid før de skal behandles i et politisk organ. Ut
over dette er de kun rådgivende organ som ikke kan få delegert formell
myndighet eller forslagsrett for folkevalgte organ. Medlemmer av disse rådene
kan bare få møte- og talerett i politiske organ, adskilt fra ordskifte i organet.
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Aktuelle spørsmål er:
Skal et medvirkningsorgan for ungdom få en sterkere posisjon og status i den
kommunale saksgang og organisasjon enn det gjeldende medvirkningsorganer i
dag har?
Skal lovfestingen av en medvirkningsordning for ungdom legge opp til at disse
tillegges formell beslutningsmyndighet?
Skal det legges opp til at medvirkningsorgan for ungdom får forslags- og
innstillingsrett, og i tilfelle overfor hvilke organer?

En lovregulering av ungdomsmedvirkning reiser også noen særegne spørsmål:

Utvelgelseskriterier
Det fremgår av NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning at utvelgelseskriteriene til
ungdomsrådene er utydelige og varierer fra sted til sted. Ofte kan det være
ressurssterk ungdom som trekkes inn, de som ellers er godt synlige i lokalsamfunnet
og sitter i lederposisjoner i elevråd og lignende. Utvalget anbefaler at skolen, frivillige
organisasjoner og fritidsklubber velger et visst antall medlemmer hver. I tillegg til at
ungdomsrepresentanter også bør rekrutteres gjennom et tilfeldig utvalg blant ungdom
som ikke er organisert i noen organisasjon etc. Spørsmålet blir om utvelgelse av
ungdomsrepresentanter bør skje på en annen måte enn valg av personer til de andre
lovpålagte rådene. Valgene til disse rådene er ikke basert på et tilfeldig utvalg av
målbefolkningen.

Valgordning
En valgordning til ungdomsrådene eller lignende medvirkningsorgan bør sikre
representasjon fra ungdom både i ungdomsskolealder og eldre ungdommer. Det er
videre ønskelig med en viss kontinuitet blant medlemmene i en medvirkningsordning
for ungdom.

En valgperiode på fire år som gjelder for eldreråd og råd for personer med nedsatt
funksjonsevne, vil være for lang tid når det gjelder ungdom. Mange ungdomsråd
praktiserer i dag en ordning der medlemmene velges for to år, og hvor halvparten av
medlemmene stiller til valg hvert år.

Når det gjelder alder på dem som skal representere ungdommen, er det et spørsmål om
det skal være en nedre og en øvre grense. I NOU 2006:7Det lokalefolkestyret i endring,
argumenterer Lokaldemokratikommisjonen for at det bør være en øvre aldersgrense på
18 år for medlemmer av ungdomsrådene. I NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning
mener utvalget at ungdom bør kunne velges til ungdomsråd fra de begynner i
ungdomsskolen til de fyller 18 år. De mener at det ikke er behov for særordninger for
ungdom over 18 år, som da vil ha mulighet til å delta på andre arenaer, som
organisasjons- og valgkanalen.
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En problemstilling som av og til melder seg, er behovet for samtykke fra foresatte når
ungdom under 18 år blir valgt inn i ungdomsråd. Ulike ungdomsråd har ulik praksis på
dette feltet. Det følger av barneloven § 32 at barn som har fylt 15 år selv avgjør
spørsmålet om å melde seg inn i eller ut av foreninger. Barneloven § 33 gir barn stadig
større selvråderett med alderen. Barn vil derfor ha medbestemmelsesrett også før de
fyller 15 år, men avgjørelsene må da i mange tilfeller tas sammen med foreldrene.

Spørsmål om den unge kan påta seg tillitsverv på egen hånd, kan tenkes løst etter disse
retningslinjene.

Det er også et spørsmål om ungdom som velges inn i ungdomsråd eller lignende
medvirkningsordning må bo i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen.

Vi ber om høringsinstansenes synspunkter på problemstillingene som er reist i dette
høringsnotatet.
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BU-sak 333/13 
 
         HUSK-sak  156/13 
 
 
Møtedato: 29.10.13 
 
 
 
 
 
 
LIME MAJORSTUA, MIDDELTHUNS GATE 21C – SALGSBEVILLI NG ETTER 
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.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Lime Majorstua 
AS om salgsbevilling etter eierskifte ved Lime Majorstua, Middelthuns gate 21C.  
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at salgsbevilling ikke bør innvilges 
ved Lime Majorstua, Middelthuns gate 21C.  
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Lime Majorstua AS om salgsbevilling ved 
Lime Majorstua, Middelthuns gate 21C innvilges.  

 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Lime Majorstua, Middelthuns gate 21C  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Dato: 15.10.2013

Deres ref: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
SLAB-2013-02138 Sjønnesen, Inger 05005

SØKNADOMBEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra Lime Majorstua AS om Salgsbevilling
Eierskifte ved Lime Majorstua, Middelthuns gate 21c.

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 § jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

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

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

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

Med hilsen

Sjønnesen, Inger
saksbehandler

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

Tollbugata27,3. etg. Telefaks:2346 00 50
inngangØvreslottsgt. Intemett:www.nae.oslo.kommune.no
Postboks745Sentrum E-post:postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106OSLO



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

Saksnr: 05005

BEVILL1NGSSTEDET
Stedets navn

Lime Majorstua

Telefon

Gateadresse

Middelthuns gate 21c

Postnr.

0368

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

Lime Majorstua AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

997533747

Selskapsform

Aksjeselskap

Postadresse

Jens Bjelkes gate 71

Postnr.

0652

Poststed

OSLO

Telefon

Søknad om Beskrivelse
SØKNADSDETAL1ER

Salgsbevilling Eierskifte

Åpningstid inne Skjenketid inne Åpningstid ute Skjenketid ute

Godkjent og ekspedert elektronisk



 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

   
 

  
    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

 

BU-sak         289/13 
 
          
 
 
Møtedato: 24.9.2013 
 
 
 
 
 
 
MIBU – VARAMEDLEM FRA HØYRE  
Grunnet uttreden fra verv i bydelsutvalget og MIBU for Theo Thorkildsen, BU-sak 257/13, må det 
oppnevnes ett nytt varamedlem til miljø- og byutviklingskomiteen fra Høyre.   
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Bydelsutvalget oppnevner ……………………. til varamedlem i miljø- og byutviklingskomiteen 
fra Høyre.  
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 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen 
 

BU-sak  322/13 
 
 
 
Møtedato: 22.10.2013 
 
 
 
 
ØKONOMIRAPPORTERING MED PRODUKSJONSTALL  30.09.2013 
 
 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 99 678 96 213 3 465 125 550 121 050 4 500   4 500 

FO2A 276 591 284 612 -8 021 319 341 316 541 2 800   2 800 

FO2B 62 432 65 847 -3 415 83 188 86 348 -3 160   -3 160 

FO3 420 006 425 155 -5 149 557 989 556 029 1 960   1 960 

FO4 54 974 57 448 -2 474 73 332 75 332 -2 000   -2 000 

Bydelen totalt 913 681 929 275 -15 594 1 159 400 1 155 300 4 100 0 4 100 

 
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 51 841 65 698 13 857 82 991 84 031 12 250 
101 NAV kommune 47 725 47 409 -315 51 460 58 480 -1 400 
102 Økonomisk sosialhjelp-kvalifisering 57 231 54 5 67 -2 663 72 804 72 859 -2 000 
103 Frivilligsentraler 803 770 -33 1 250 1 269 0 
104 Psykiatri 7 651 9 613 1 962 12 487 12 802 1 200 
105 Legetjeneste 1 231 1 298 67 1 323 1 619 0 
200 Kommunale barnehager 91 499 93 284 1 785 120 23 4 124 359 1 000 
201 Kommunale barnehager, lokaler 19 927 19 081 -846 20 428 21 039 0 
202 Private barnehager 159 530 146 682 -12 848 152 016 152 016 -2 000 
203 Barneparker 455 127 -328 22 22 0 
204 Ungdomstjenesten 6 727 7 003 276 7 976 9 606 -260 
205 Helsestasjon 12 670 13 054 384 16 524 17 138 0 
206 Pedagogiske tjenester 9 804 10 268 464 12 122 13  671 500 
207 Barnevern 44 664 39 969 -4 696 52 618 53 564 -3 300 
300 Bestillerkontor 18 348 17 024 -1 324 22 094 22 406 -1 100 
301 Bestillerkontor - praktisk bistand 42 673 44 47 8 1 806 60 126 60 126 4 650 
302 Bestillerkontor - hjemmesykepleie 65 100 50 634  -14 466 67 784 67 784 -16 940 
303 Bestillerkontor - støttetjenester 33 441 35 085  1 644 46 366 46 496 1 900 
304 Bestillerkontor - institusjon 188 054 188 058 4  267 174 265 948 4 900 
305 Seniorsentre 3 503 3 618 115 4 510 4 745 0 
310 Praktisk bistand- utøvende 5 576 2 400 -3 176 3 917 3 974 -2 000 
311 Hjemmesykepleien- utøvende 2 611 1 335 -1 277 3 083 3 162 2 000 
312 Samlokaliserte boliger 58 214 62 227 4 013 61 84 9 62 285 4 700 

  929 275 913 681 -15 594 1 141 158 1 159 400 4 100 

 
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. I tråd med budsjettjusteringssaken som ble behandlet i 
BU i september er forventet flyktningetilskudd lagt inn med en merinntekt på 0,4 mill. Merinntekt 
husleie i Norabakken bolig og Frognerveien 54 rapporteres med  +0,7 mill. Totalt merforbruk på -
1,4 mill.  
 
102 – Økonomisk sosialhjelp - kvalifiseringsprogram: 
Utbetaling av sosialhjelp har en gjennomsnittlig utbetaling som er 0,7 mill høyere enn budsjettert. 
Prognosen holdes på -7,0 mill. og + 5,0 mill for KVP. 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 1,0 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 4,65 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 9602 timer, en stor 
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økning fra 2012, men en nedgang fra tidligere meldt. Antall timer gikk ned med 600 fra august til 
september.  Dette gjør at prognosen er noe forbedret siden forrige rapportering. Den meldes med et 
merforbruk på 16,94 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 gjennomsnittstallet for hele året er på 
494 plasser. Institusjonsplasser meldes med et mindreforbruk på 7,2 mill. I tillegg meldes det 1,5 mill i 
merinntekter betaling for opphold i institusjon og nedleggelse av Spesialisert korttidsenhet ved 
Diakonhjemmet gir +1,2 mill.   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 4,9 mill.   
 
310 – Praktisk bistand – utøvende: 
(Se eget oppsett for praktisk bistand og hjemmesykepleie) 
Utøvende tjeneste har driftet dyrere de siste månedene og meldes med -2,0 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 2,0 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. Økte husleieinntekter er korrigert med +0,2 mill. Totalt 
meldes et mindreforbruk på 4,7 mill. 
 
Prognosen er korrigert i tråd med budsjettjusteringssaken som ble behandlet i BU i september med 
unntak av forventet merinntekter husleie.  Denne ble satt til 1,4 mill i merinntekter.  Utgifter til 
bekjempelse av veggedyr som dessverre har forekommet i noen av bydelens boliger har ”spist opp” 
noe av merinntekter som kun har blitt økt med 0,5 mill. 

 
Spesifisert oversikt praktisk bistand og hjemmesykepleie: 
Resultat ordinær hjemmesykepleie       

    Utførte/ Antall      

Bestillerkontoret 
Pris pr 
time vedtakstimer mnd Resultat Prognose 

Budsjett til disp jan-sept 779 7253 9 50 850 783   

Resultat kommunal 769 8616 9 59 631 336   

Resultat privat 722 986 9 6 407 028   
Gj.snitt resultat 
priv/komm 764 9602  66 038 364   

Resultat pr september 10 -2349   
-15 187 

581 -16 940 000 

Utførerenheten:   Antall     

  
Pris pr 
time Utførte timer mnd Resultat   

Resultat, innsatsstyrt 769 8616 9 59 631 336   

Resultat 774 8616 9 60 019 056   

Resultat pr september -5 0  -387 720 -387 720 
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Prognose innsatsstyrt 766 8500 3 19 533 000   

Prognose rest av året 770 8500 3 19 635 000   

Prognose rest av året -4  0  -102 000 -102 000 

Sum prognose utfører.     1 800 000 

Gj.snitt timepris 2013 773      

        Totalt -15 140 000 

      

Resultat ordinær Praktisk bistand       

Søknadskontoret bestiller: Utførte/ Antall      

  
Pris pr 
time vedtakstimer mnd Resultat Prognose 

Budsjett 543  6759 9 33 031 233   

Resultat kommunalt 541 4872 9 23 721 768   

Resultat private 512 1929 9 8 888 832   
Gj.sn resultat 
privat/komm 533 6801  32 610 600   

Resultat pr september 10 -42   420 633 1 000 000 

Utførerenheten:   Antall     

  
Pris pr 
time Utførte timer mnd Resultat   

Resultat, innsatsstyrt 541 4872 9 23 721 768   

Resultat 605 4872 9 26 528 040   

Resultat pr september -64 0  -2 806 272 -2 806 272 

        

Prognose innsatsstyrt 541 4700 3 7 628 100   

Prognose rest av året 600 4700 3 8 460 000   

Prognose rest av året -59 0  -831 900 -831 900 

Sum prognose utfører.     -2 000 000 

Gj.snitt timepris 2013 604      

        Totalt -1 000 000 

 
 
Institusjonsplasser: 
TOTAL OVERSIKT Resultat Status Status Status Status Status Status Måltall 

INSTITUSJONSPLASSER 31.12.12 30.04.13 31.05.13 30.06.13 31.07.13 31.08.13 30.09.13 2013 

SOMATISK 1,00 346 331 325 321 326 328 325 328 

SKJERMET 1,24 81 83 85 85 85 81 83 82 

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

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

KORTTIDSPLASSER 1,05 32 33 31 31 32 34 36 35 

INTERMEDIÆR/REHABPL 1,11 7 6 6 7 5 5 1 8 

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

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

SUM "SYKEHJEMSPLASSER" 486 472 466 462 467 468 465 472 

                  

PSYKIATRIPLASSER 21 21 21 20 20 20 20 21 

ANDRE HELDØGN 2 2 2 2 2 2 2 2 

AVLASTNBOL OG BARNEBOLIG 5 5 5 5 5 5 5 5 

SUM ANDRE PLASSER 28 28 28 27 27 27 27 28 

         
TOTAL ANTALL 
INSTITUSJONSPLASSER 514 500 494 489 494 495 492 500 

         

Vederlagsplasser 470 456 452 446 452 451 450 452 
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Vurdering: 
Det meldes en prognose som er korrigert nesten i samsvar med vedtatt budsjettjusteringssak 
fra september. Forventet merinntekter husleie meldes lavere da utgifter i forbindelse med 
bekjempelse av veggedyr har ”spist opp” noe av dette. 
 
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.  I august var det en liten nedgang i utbetalinger, mens september 
var desto høyere. Sett under ett blir sosialhjelp og kvalifiseringsordningen meldt med et 
forventet merforbruk på 2 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 det som ble meldt før 
sommeren.  Det er 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. 
 
Det er hjemmesykepleien som har det største merforbruket.  Fra august til september har det 
vært en nedgang på 600 timer og det er å håpe at behovet går ytterligere ned de siste 
månedene.   
 
 
 
 
 
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: september

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 65 22 375 448 73 418 513 95 970 1 108 138

gj.snitt pr mnd (hittil i) 2.tertial 44 69 25 381 457 76 425 526 101
sept 46 72 26 382 484 102 428 556 128 1 023 1 182 159
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 72 13 399 484 86 458 556 98
gj.snitt pr måned hittil i år 49 69 21 396 451 55 445 521 76

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 12 35 47
sept 15 42 57
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 668 89 %
sept 733 88 %
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 7 13 20 17 2 1 0 7 13 17
sept 6 17 23 13 9 1 0 9 14 23
okt
nov
des

Eventuelle kommentarer:
Var ikke plass på steder med kvalitetsavtale eller egnet oppholdssted grunnet brukere med barn
ang barn: 2 familier har 6 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 5 049 9 524 9 843

gj.snitt pr mnd (hittil i) 2.tertial 4 214 5 376 9 920 10 231

sept 4 198 5 848 9 808 10 518
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 5 848 10 518 10 518
gj.snitt pr måned hittil i år 4 465 5 333 10 034 10 242

Sum brutto utbetalt hittil i år 53 581 47 994

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

Sum Netto driftsutgift F276 hittil i år 397 1 937 3 403 4 817 6 407 7 631 9 393 11 105 12 821
Avledet mekanisk årsprognose * 4 764 11 622 13 612 14 451 15 377 15 262 16 102 16 658 17 095

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 18 075 11 217 9 227 8 388 7 462 7 532 6 692 6 137 5 699
Bydelens egen årsprognose 22 839 22 839 16 264 19 839 19 839 19 794 17 794 17 794 17 794

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 0 0 6 575 3 000 3 000 3 000 5 000 5 000 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 50 539 50 539
Bydelens årsbudsjett 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539
Omdisponert 0 0 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 39 108 44 627
Avledet mekanisk årsprognose * 43 428 50 952 51 916 57 120 57 701 58 396 58 790 58 662 59 503

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 7 111 -413 -1 377 -6 581 -7 162 -7 857 -8 251 -8 123 -8 964
Bydelens egen årsprognose 50 539 50 539 50 539 50 539 52 039 52 039 57 539 57 539 57 539

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



 

Bydel Frogner – Omstilling og Risikostyring  
(Risk management) 2013 

             R=Regnskap B=Budsjett 
TILTAK HVA GJØRES RISIKOVURDERING 

H=høy, M=middels, 
L =lav risiko 

RISIKO – 
SAMMENLIGNING 
BELØP - 
KONSEKVENSER 

PROGNOSE PR 
30.09.2013 

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 

+ 0,6 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. september er det 
regnskapsført 
210 000 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 29 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. 
 
 
 
 
+1,0 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 

-16,94 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 

+7,2 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  

-5,0 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 

-2,0 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 

+1,8 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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PRIVATE INSTITUSJONER – REGNSKAP 2012 
Det legges med dette frem regnskap 2012 for private institusjoner til behandling i bydelsutvalget i 
henhold til Økonomireglementets pkt 4.2 g.  Bydelsutvalget har fullmakt til å godkjenne regnskap 
for private bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune. 
 
Følgende private institusjoner/tiltak hadde i 2012 driftsavtale med Bydel Frogner hvor det er ytt 
driftstilskudd over budsjettet: 
 
INSTITUSJON/TILTAK:   EIER: 
Frogner seniorsenter Nasjonalforeningen for folkehelse 
Bygdøy seniorsenter Bygdøy Menighet, Oslo Røde Kors Vestre, 

Nasjonalforeningen for folkehelsen Bygdøy 
Helselag, Lions Club Oslo – Bygdøy 

Mariahuset Stiftelsen Mariahuset 
Majorstuen seniorsenter Majorstuen menighet/Oslo krets av Norske 

kvinners Sanitetsforening 
Condio Oslo Røde Kors, Bydel Frogner 
 
 
 
Frogner seniorsenter 
Driftstilskudd fra bydelen: 
Bydelsutvalget vedtok i budsjettbehandlingen for 2012 et driftstilskudd til Frogner seniorsenter på 
kr 2 296 000.  
 
 Vedtatt driftstilskudd    kr 2 296 000 
 Transportkostnader    kr    546 640 
 Totalt       kr 2 842 640 
 
Inntekter og utgifter i regnskap viser: 
INNTEKTER  UTGIFTER  
Driftstilskudd 1 836 000 Lønn 2 540 947 
Driftstilskudd diff. 546 640   
Salgs-og leieinntekter 1 620 963 Husleie/strøm/renhold 610 758 
Gaver  362 669 Utstyr/vedlikehold 46 312 
Renteinntekter 4 655 Andre driftsutgifter 1 046 833 
  Overskudd 126 077 
Sum 4 370 927 Sum 4 370 927 
Brutto driftsutgifter (aktiviteten) beløper seg til kr 4 244 850. Overføringene fra bydelen utgjør 
66,9 % av total aktivitet på Frogner seniorsenter. 
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Kommentar til regnskapet:  
Frogner seniorsenter legger fram et regnskap med et overskudd på kr 126 077 som er ført mot 
egenkapitalen.  
 
Seniorsenteret har til sammen kr 1 341 560 i bankinnskudd og kontanter.  Fratrukket lån til 
Frogner helselag, leverandørgjeld, skyldig skatter og avgifter blir netto kr 914 431. 
 
Kortsiktig gjeld ovenfor leverandører har økt med kr 60 464 (fra kr 10 720 til kr 71 184).  
Utestående fordringer ovenfor kunder har økt med kr 10 900 (fra kr 4 400 til kr 15 300). 
 
Regnskapet bør godkjennes og overskuddet kr 126 077 beholdes av Frogner seniorsenter. 
 
Bygdøy seniorsenter 
Driftstilskudd fra bydelen: 
Bydelsutvalget vedtok i budsjettbehandlingen for 2012 et driftstilskudd til Bygdøy seniorsenter på 
kr 1 196 000.  
 

Vedtatt driftstilskudd    kr 1 196 000 
  
Inntekter og utgifter i regnskap viser: 
INNTEKTER  UTGIFTER  
Driftstilskudd 1 196 000 Lønn 1 822 069  
Salgs- og leieinntekter 598 772 Husleie/strøm/renhold 360 000 
Tilskudd og gaver 431 132 Vedlikehold 15 155 
Renteinntekter 453 Andre driftsutgifter 427 321 
Støtte fra Stiftelsen 300 000   
Underskudd 98 188   

Sum 2 624 545 Sum 2 624 545 
Brutto driftsutgifter (aktiviteten) beløper seg til kr 2 624 545. Overføringene fra bydelen utgjør 
45,5 % av total aktivitet på Bygdøy seniorsenter. 
 
Kommentar til regnskapet: 
Bygdøy seniorsenter legger frem et regnskap med et underskudd på kr 98 188 som er dekket ved å 
redusere egenkapitalen tilsvarende.  
 
Kortsiktig gjeld (kreditorer) er redusert med kr 97 100 (fra kr 432 000 til kr 334 900).  Utestående 
fordringer (debitorer) er det samme som i fjor - kr 0. 
 
Regnskapet bør godkjennes og underskuddet kr 98 188 dekkes av Bygdøy seniorsenter. 
 
Mariahuset 
Driftstilskudd fra bydelen: 
Bydelsutvalget vedtok i budsjettbehandlingen for 2012 et driftstilskudd til Mariahuset på  
kr 4 142 000.  
 
 Vedtatt driftstilskudd    kr 4 142 000 
  
 
 
Inntekter og utgifter i regnskap viser: 
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INNTEKTER  UTGIFTER  
Driftstilskudd 4 142 000 Lønn 3 065 104 
Husleie beboere 81 936 Andre driftskostnader 920 687 
Andre inntekter    
Renteinntekter 1051 Rentekostnader 513 
  Overskudd 238 683 

Sum 4 224 987 Sum 3 986 304 
 
Kommentar til regnskapet: 
Mariahuset legger frem et regnskap med et overskudd på kr 238 683 som er ført mot 
egenkapitalen. 
 
Regnskapet bør godkjennes og overskuddet kr 238 683 beholdes av Mariahuset.  
 
Majorstuen seniorsenter 
Driftstilskudd fra bydelen 
Bydelsutvalget vedtok i budsjettbehandlingen for 2012 et driftstilskudd til Majorstuen seniorsenter 
på kr 1 335 000.  
 
 Vedtatt driftstilskudd    kr 1 335 000 
 
Inntekter og utgifter i regnskap viser: 
INNTEKTER  UTGIFTER  
Driftstilskudd 1 335 000 Lønn 1 789 060 
Salgs- og leieinntekter 1 087 073 Husleie/strøm/renhold 301 336 
Gaver 833 750 Utstyr/vedlikehold 149 122 
Andre inntekter 275 855  Andre driftsutgifter 701 414 
Renteinntekter 1 079   
  Overskudd 591 825 
Sum 3 532 757  3 532 757 
Brutto driftsutgifter (aktiviteten) beløper seg til kr 2 940 932. Overføringene fra bydelen utgjør 
45,3 % av total aktivitet på Majorstuen seniorsenter. 
 
Kommentarer til regnskapet: 
Regnskapet viser et overskudd på kr 591 825 som er ført mot egenkapitalen.  
 
Kortsiktig gjeld ovenfor leverandører er økt med kr 19 651 (fra kr 2 077 til kr 21 728).  Utestående 
fordringer (debitorer) er redusert med kr 11 318 (fra kr 18 398 til kr 7 080).   
 
Regnskapet bør godkjennes og overskuddet kr 591 825 beholdes av Majorstuen seniorsenter. 
 
 
 
 
Condio (Majorstuen Røde Kors ressurssenter) 
Condio er en ungdomskafé som åpnet i september 2003.  Driften ivaretas av Oslo Røde Kors og 
Bydel Frogner betaler husleie, fellesutgifter og strøm.  I tillegg overføres et driftstilskudd beregnet 
ut fra innsendt budsjett fra Oslo Røde Kors.  
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Condio(Majorstuen Røde Kors ressurssenter) er en avdeling under Oslo Røde Kors.  Det 
foreligger derfor kun et resultatregnskap, da balansen omfatter hele virksomheten. 
 
 
Inntekter og utgifter i regnskap fordelt på Oslo Røde Kors og Bydel Frogner: 

 Oslo Røde Kors 
regnskap 

Bydel Frogner 
regnskap 

Totalt regnskap 

Utgifter    
Lønn 1 558 490  1 558 490 
Husleie/Renhold 81 619 737 592 819 211 
Fellesutgifter  73 772 73 772 
Strøm  51 145 51 145 
Vedlikehold 241 816  241 816 
Inventar/utstyr 190 722 68 831 259 553 
Driftsutgifter 485 594 51 383 536 977 
Sum utgifter 2 558 241 982 723 3 540 964 
Inntekter    
Salgsinntekter -36 000  -36 000 
Andre inntekter -607 056  - 607 056 
Tilskudd -362 000  - 362 000 
Andre tilskudd 
Sum inntekter 

-19 989 
-1 025 045 

 
0 

-19 989 
-1 025 045 

    
Overført fra bydel -421 000 421 000 0 
    
Nto drifts resultat  1 112 197 1 403 723 2 515 920 
    
Kommentar til regnskapet: 
Regnskapet viser et underskudd på kr 1 112 197. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Regnskap for de private institusjonene/tiltakene godkjennes med de korreksjoner som følger av 
gjennomgangen av regnskapene. 
 
Driftsoverskuddet for Frogner seniorsenter, kr 126077 beholdes av seniorsenteret. 
 
Driftsunderskuddet for Bygdøy seniorsenter, kr 98 188 dekkes av seniorsenteret. 
 
Driftsoverskuddet for Mariahuset, kr 238 683 beholdes av institusjonen. 
 
Driftsoverskuddet for Majorstuen seniorsenter, kr 591 825 beholdes av seniorsenteret. 
 
Regnskapet for Condio godkjennes. 
 
 
 
Wenche Ørstavik  Heidi Damengen 

 bydelsdirektør  avdelingsdirektør 
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Vedlegg: 
Utrykt vedlegg: Institusjonenes/tiltakenes regnskaper for 2012 
 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 
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BU - sak 325 /13 
 
 
BU – sak: 325 /13 
Møtedato: 22.10.2013 
  
                     
 

 
Teknisk budsjettjusteringer oktober 2013 
 
SENTRALE BUDSJETTJUSTERINGER: 
 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester sak 6/13 – Fordeling av ungdomsmidler. 
Bydel Frogner har fått økt sitt budsjett med kr 860 000 
 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester sak 5/13 – Avsetning til helse- og sosiale 
tjenester til fordeling av midler til kommunalt rus arbeid 
Bydel Frogner har fått økt sitt budsjett med kr 1 650 000 
 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Byrådens sak 6/13 – Fordeling av tilskudd for 
drift av senior/eldresenter 
Bydel Frogner har fått økt sitt budsjett med kr 235 000 
 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester sak 14/13 – Videreføring av tilskudd til lokale 
yrkesrettede norskopplæringstiltak i arbeidet med deltagere i kvalifisering 
Bydel Frogner har fått økt sitt budsjett med kr 2 540 000 
 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester sak 24/13 – Overføring av midler til bydelene 
for nye stillinger i barnevernet i 2013 
Bydel Frogner har fått økt sitt budsjett med kr 718 000 
 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester sak 26/13 – Barne- og ungdomstiltak i større 
bysamfunn 
Bydel Frogner har fått økt sitt budsjett med kr 275 000 
 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester sak 30/13 – Fordeling av midler til kompetanse- 
og samhandlingstiltak i barnevernet 
Bydel Frogner har fått økt sitt budsjett med kr 81 000 
 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester sak 34/13- Tilskudd til turnusleger 
Bydel Frogner har fått økt sitt budsjett med kr 277 000 
 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester sak 36/13- Kompensasjon for medisinstudenters 
praksis ved helsestasjoner 
Bydel Frogner har fått økt sitt budsjett med kr 10 000 
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Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning sak 1/13- Statstilskudd til tiltak for å bedre 
språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder 
Bydel Frogner har fått økt sitt budsjett med kr 638 00 
 
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning sak 3/13- Språkstimulerende tiltak for barn i 
førskolealder 
Bydel Frogner har fått økt sitt budsjett med kr 941 000 
 
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning sak 4/13- Arbeidsplassbasert 
førskolelærerutdanning 
Bydel Frogner har fått økt sitt budsjett med kr 231 000 
 
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning sak 7 /13 – Statstilskudd til tiltak for 
minoritetsspråklige barn 
Bydel Frogner har fått økt sitt budsjett med kr 635 000 
 
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning 6/13- Arbeidsplassbasert 
barnehagelærerutdanning 
Bydel Frogner har fått økt sitt budsjett med kr 327 000 
 
Byrådet- Byrådssak 98.4/13- Effekt av regnskap 2012 mv 
Særskilte overføringer kr 6 248 000, overført mindre forbruk 2012 kr 5 820 000, oppfølging av 
hendelsen i 22. juli 2011-fordeling av statlige midler 2012 kr 213 000 og konsekvens av 
lønnsoppgjøret 2013 kr -3 457 000. 
Bydel Frogner har fått økt sitt budsjett med kr 8 824 000 
 
 
Endring i driftsrammen 
 Tekst Økt ramme 
Kommunaldirektørens sak nr 6/13 Fordeling av ungdomsmidler 860 000 
Kommunaldirektørens sak nr 5/13 Kommunalt rusarbeid 1 650 000 
Kommunaldirektørens sak nr 14/13 Norskopplæringstiltak deltagere 

kvalifisering 
2 540 000 

Kommunaldirektørens sak nr 24/13 Stillinger i barnevernet 718 000 
Kommunaldirektørens sak nr 26/13 Ungdomstiltak i større bysamfunn 275 000 
Kommunaldirektørens sak 30/13 Kompetanse- og samhandlingstiltak i 

barnevernet 
81 000 

Kommunaldirektørens sak nr 34/13 Tilskudd til turnusleger 277 000 
Kommunaldirektørens sak nr 36/13 Medisinstudenters praksis 10 000 
Kommunaldirektørens sak nr 1/13 Bedre språkforståelse 638 000 
Kommunaldirektørens sak nr 3/13 Språkstimulerende tiltak for barn 941 000 
Kommunaldirektørens sak nr 4/13 Arbeidsplassbasert førskoleutdanning 231 000 
Kommunaldirektørens sak nr 7/13 Minoritetsspråklige barn 635 000 
Kommunaldirektørens sak nr 6/13 Arbeidsplassbasert førskoleutdanning 327 000 
Byrådssak 6/13 Tilskudd drift av senior/eldresenter 235 000 
Byrådssak 98.4/2013 Effekt av regnskap 2012 8 824 000 
   
 Sum endring av budsjettrammen 18 242 0000 
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Netto økning i budsjettrammen er kr 18 242 000 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
 
Endringene innen funksjonsområdene blir: 
 

Fo1 Fo2A Fo2B Fo3 Økonomisk 
sosialhjelp 

 111 332 000 316 609 000 80 720 000 559 118 000 73 379 000 
Sentrale budsjettjusteringer      
Kommunaldirektørens sak nr 6/13   860 000   
Kommunaldirektørens sak nr 5/13 1 650 000     
Kommunaldirektørens sak nr 14/13 2 540 000     
Kommunaldirektørens sak nr 24/13   718 000   
Kommunaldirektørens sak nr 26/13   275 000   
Kommunaldirektørens sak nr 30/13   81 000   
Kommunaldirektørens sak nr 34/13 277 000     
Kommunaldirektørens sak nr 36/13 10 000     
Kommunaldirektørens sak nr 1/13  638 000    
Kommunaldirektørens sak nr 3/13  941 000    
Kommunaldirektørens sak nr 4/13  231 000    
Kommunaldirektørens sak nr 7/13  635 000    
Kommunaldirektørens sak nr 6/13  327 000    
Byrådens sak 6/13    235 000  
Byrådens sak 98.4/2013 Effekt  av 
regnskap 2012 9 740 197 -40 418 533 946 -1 364 364 -45 361 
Sum funksjonsområder etter 
justering 125 550 197 319 340 582 83 187 946 557 988 636 73 332 639 

 
 
 
TEKNISK BUDSJETTJUSTERINGER MELLOM FUNKSJONER: 
 
 
 

Bydel Frogner, 14.10.2013 
 
 
 
Wenche Ørstavik                        Heidi Damengen 

bydelsdirektør                                      avdelingsdirektør 

 



















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

Bydel:Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt
Kommunal utfører 636 638 638 631 635 637 632 623 615

Hjtj. for døve og døvblinde 
(kommunal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASOR AS 22 22 22 24 23 22 22 23 23
Attendo Care AS 8 8 8 8 8 8 8 8 8
CityMaid AS 53 53 54 54 54 52 54 52 53
Kamfer AS 39 41 40 41 40 38 37 38 37
Omsorgsspesialisten AS 77 77 76 77 78 71 70 69 68
Oslo Helse og Omsorg AS 64 64 65 62 61 61 61 61 59
Prima Omsorg AS 0 0 0 0 0 0 0 0
Seniorstøtten AS 6 7 8 8 8 8 7 7 8
Ny leverandør fra 1.4.13 0 0 0 0 0
Total Helseservice AS 27 27 29 30 30 29 28 30 30
Unicare Omsorg AS 30 29 29 29 30 32 34 30 32
Sum komm.utfører 636 638 638 631 635 637 632 623 615 0
Sum private utførere 326 328 331 333 332 321 321 318 318 0
Sum alle utførere 962 966 969 964 967 958 953 941 933 0

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måne d:
Kommunal 7095:18 6360:26 7041:37 6511:33 6846:12 6902:13 7212:16 7019:63 6797:12
Privat 2554:06 2388:43 2691:49 2606:58 2704:31 2589:05 2808:07 2792:10 2650:36
Sum vedtakstid 9649:24 8749:09 9733:26 9118:31 9550:43 9491:18 10020:23 9812:13 9447:48 00:00

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 11:09 09:58 11:02 10:19 10:46 10:50 11:24 #VERDI! 11:03 #DIV/0!
Private utførere 07:50 07:16 08:07 07:49 08:08 08:03 08:44 08:46 08:20 #DIV/0!



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

Bydel: Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept
Kommunal utfører 671 690 662 647 656 651 647 620 620
ASOR AS 5 5 5 6 6 6 6 6 6
Kamfer AS (fra 1.4.2013) 2 3 5 6 7 8
Oslo Helse og Omsorg AS 9 9 7 6 7 6 8 7 7
Prima Omsorg AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Helseservice AS 7 10 9 11 12 10 9 10 11
Unicare Omsorg AS 7 8 7 7 6 5 8 9 9
Sum komm.utfører 671 690 662 647 656 651 647 620 620
Sum private utførere 28 32 28 32 34 32 37 39 41
Sum alle utførere 699 722 690 679 690 683 684 659 661

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måne d:
Kommunal 11690:16 10385:28 11759:1 10814:26 11352:00 10989:00 11523:07 10980:25 10001:26
Privat 1005:40 912:04 953:19 1038:57 1140:45 977:28 1063:33 1149:12 1214:39
Sum vedtakstid 1005:40 912:04 953:19 1038:57 1140:45 977:28 1063:33 12129:37 11216:06

OBS OBS OBS
Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI!
Private utførere 35:55 28:30 34:02 32:28 33:33 30:32 28:44 29:28 29:37
Timer og minutter



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

Bydel:Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt
Kommunal utfører 34 36 39 40 44 41 40 43 36
ASOR AS 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Sum komm.utfører 34 36 39 40 44 41 40 43 36 0
Sum private utførere 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0
Sum alle utførere 37 39 42 43 47 44 43 46 39 0

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måne d:
Kommunal 605:09 558:57 642:06 651:47 685:42 720:24 748:06 757:59 540:19
Privat 55:21 50:00 56:27 57:28 59:22 57:28 59:22 59:22 57:28
Sum vedtakstid 660:30 608:57 698:33 709:15 745:04 777:52 807:28 817:21 597:47 00:00

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 17:47 15:31 16:27 16:17 15:35 17:34 18:42 17:37 15:00 #DIV/0!
Private utførere 18:27 16:40 18:49 19:09 19:47 19:09 19:47 19:47 19:09 #DIV/0!
Timer og minutter



Oslo kommune
Sykehjemsetaten

Administrasjonen

Bydel Frogner
Postboks 2400 Solli
0201 OSLO

Deres ref: Vår ref (saksnr):Saksbeh:

Dato: 04.10.2013

Arkivkode:

201300001-55 Vigdis Skovdahl, 23 43 30 10 204

FAGERBORGHJEMMET OG NORABAKKEN - TILSYNSRAPPORT FRA
ANMELDT BESØK 250913

Sykehjemsetaten har mottatt Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk. Vi opplever at
rapporten gir et overveiende positivt bilde av forholdene ved sykehjemmet Det er imidlertid et
par opplysninger som ikke er korrekt referert i rapporten. Det ene gjelder brannøvelsene. Det er
en øvelse hvert halvår, altså to pr år, og ikke en som det står i rapporten. Det andre forholdet er
at pasientene tilsees jevnlig av tannpleier og ikke av tannlege som referert.

Vi har notert oss at Tilsynsutvalget vil ha spesielt fokus på vedlikeholdsplanen for 2014, og
avviksrapportering ved neste besøk.

Med hilsen

Et tsdirektør
arlstad

områdedirektør

16/

Kopi til: Institusjonssjef Anita Glittum, Fagerborghjemmet

Sykehjemsetaten
Administrasjonen

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

Tilsynsutvalg

RAPPORT FRA TILSYNSBESØK

Navn på tjenestested:

Fagerborghjemmet og Norabakken
Dato for besøket:Tidspunkt (fra kl. til kl.): 9.00-15.00
25.09.2013

Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordinært besøk: Meldt

Hvis ekstraordinært besøk —hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært
det?

Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede:
Leder Elenor W Holter, Medlem Anne Margrethe Fjermeros, vara Hans
Magnus Borge

Forfall:
Espen H. Olsen

Møtesekretær:
Elenor W Holter

Kontakter under tilsynet:
(Hvilke personer har tilsynet hatt kontakt med under oppholdet; beboere (anonymisert), parørende
(anonymisert), ansatte, ledere, andre)
Se rapporten nedenfor
Institusjonssjef Anita Glittum, Fagerborghjemmet
Avdelingssykepleier May Liss Waage,
Avdelingssykepleier Zahra Farkak, Norabakken,
Pasienter og personale begge steder.

Oslo kommu
Pyd Frogr

BydeIsadminfstraslorrm.

I '7.,Ark.nr.:

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


C:\Users\bfr106965 \ AppData \Local \Microsoft \Windows\ Temporary Internet FilesTontent Outlook \U6FVFSVBWagerborghjeninietNorabakken Meldt 25 09 2013.docx



Hvordan ble tilsynet gjennomført:

Vi hadde først møte med institusjonssjef og avdelingssykepleier, der etter gikk vi
gjennom alle avdelingene.

Tilsynsutvalgets oppgaver:
(ref. bystyresak 165/05 og 432/08)

Tilsynsutvalget skal påse at tjenestestedene drives i samsvar med regler og
retningslinjer gitt av staten og Oslo kommune.

Tilsynsutvalget skal påse at tjenestestedene:
gir den enkelte beboer/brukerforsvarlig omsorg og hjelp, og behandler
den enkelte beboer/bruker med respekt
har utarbeidet målsetting, opplegg og tidsplanfor oppholdetfor den
enkelte bruker
følger bestemmelsene som regulererforhold under oppholdet, herunder
bestemmelse om bruk av tvang
har lokaler, utstyr, aktivitetsmateriell og lignende som er i samsvar med
formålet for virksomheten
drives medforsvarlige personalforhold
har opprettet medisinsk tilsynfor de institusjoner hvor dette erforutsatt
oppbevarer beboernes midlerforsvarlig dersom tlenestestedene er gitt
ansvarfor dette
sørgerfor at informasjon om Helse- og sosialombudet og om hvordan
ombudet kan kontaktes er lett tilgjengeligfor brukere/beboere.

Medisinskfaglige oppgaver ligger utenfor tilsynsutvalgets oppgaver.

Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet
anmerknader / forhold som bør endres:
Følgende punkter ble tatt opp på møtet:
Stillinger:
Fagerborghjemmet har nå flere sykepleiere på vakt, unntatt i
helgene.
Ad. Norabakken har nå 2 færre pasienter. Dobbeltrom er gjort
om til enerom.
Sykefravær:
Sykefraværet hittil i år er 14,28%. Dette skyldes langtids
fravær.
Budsjett :er i balanse
Avvik:
Det er hittil i år meldt 91avvik. De fleste gjelder medikamenter.
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Man antar at avviken er noe underrapportert.
Brann:
Det gjennomføres en brannøvelse i året.

Loggboken er et nyttig redskap i denne sammenhengen.
Legemiddelgjennomgang:
Sykehjemsetaten har nå er prosjekt for alle sykehjem med en grundig
legemiddelgjennomgang for den enkelte, med etterfølgende
årskontroll.
Tannpleie:
Alle beboere innkalles til tannlegeundersøkelse en gang i året.

Post 4
Vi snakket med avdelingssykepleier og 2 mannlige pleiere.
Mye bedre inneklima enn tidligere. God innsats fra de ansatte . Dette tiltross for at
ventilasjonsanlegget ikke er i orden.
De ansatte bruker mye tid på adm. arbeid. Dette stjeler tid fra beboerne.
Det er pålagt fire turer i året, det er umulig å få gjennomført. Det er ikke nok
personale for dette. De får heller ikke tak i frivillige, da dette er et tungt arbeide.
Vaktmester tjenesten er fiernet på huset, isteden har man fått en sentral
vaktmestertjeneste, som fungerer i et DASH system. Dette fungerer dårlig, da det
tar lang tid for å få ordnet selv enkle ting.
Vi ble informerte om at det var 25 oppdrag som lå på vent.
Vi ber om en tilbakemelding fra Sykehjemsetaten om hva man gjør med dette.
POST 3
Vi snakket med avd.leder Sigfrid Engebretsen som viste oss medisinhåndteringen,
og den virker betryggende.
Vi så hvordan beboerne ble veiet i en stol.
Rent og pent, og koselig atmosfære.
Post 2.
Vi snakket med avdelingssykepleier May Liss Waage.
Avdelingen hadde mottatt en arv, og kjøpt en del møbler.
Nystrøkne duker, god stemning. Hjemlig overalt.
Det er hyggelig at det er varmeovner på balkongene.
DAGSENTERET.
Alle var veldig fornøyde, god mat, hyggelig atmosfære, og her er det
medmenneskelighet ble det uttrykt.
Snakket også med Grete avdelingsleder.
Beklaget at det er kuttet på penger til ufflukter.

Norabakken

Vi kom ikke inn denne gangen heller, da ringeapparatene ikke fungerte.
Vi gikk først på dagsenteret, og det viste seg at de fleste brukerne var på sang på
Fagerborghjemmet. De gjenværende brukerne var svært fornøyde med tilbudet. Vi
snakket med avdelingsleder Britt. Hun beklaget fortsatt et det var kuttet ned på
penger til utflukter. Nå har de bare råd til en utflukt i året.

•



2 etasje
Vi snakket med avdelingssykepleier Zalara.
Beboerne skulle til å spise pannekaker da vi kom. Vi snakket med en pårørende
som var meget fornøyd. Rommene er store, og personalet er flinke og hyggelige.
Medisinhåndteringen ble vist, og fungerer bra

Saker til oppfølging ved neste tilsynsbesøk:

Vedlikeholdsplan 2014.
Avviksrapportering.

Oslo den 25 september 2013

Elenor W Holter Anne M. Fjermeros  vara Hans Magnus Borge

Leder tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalg

Tilsynsrapport oversendt til:
Bydelsadministrasjonen / bydelsutvalget dato:1.10. 2013 

Institusjonens leder / styre (private institusjoner) dato:1.10. 2013.
Anita Glittum. Fagerborghjemmet og Norabakken
Avdelingssykepleier Zahra Farkak, Norabakken_1.10.2013 


For sykehjem:
Sykehjemsetaten til kommentering dato:

Taushetsplikt:
Tilsynsutvalget har taushetsplikt om personlige forhold som utvalgene blir kjent med i sitt arbeide.
For øvrig gjelder forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt.

Mal for rapport er utarbeidet i henhold til bystyresak 165/05 "Arbeidsbetingelser for tilsynsutvalg i
institusjon mv" —byrådssak 229/04 og bystyresak 432/08 "Styrking og samordning av tilsyn i
sykehjem" —byrådssak 144/08
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0201 OSLO

Dato: 27.09.2013

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

13/01691-11Ellen CharlotteHoltan,23 46 18 55026

Oppgisved alle henvendelser

NYTT VALGOPPGJØR FOR BYDELSUTVALG FROGNER 2011-2015 - HØYRE -
FREMSKRITTSPARTIET - SOSIALISTISK VENSTREPARTI - UNDERRETNING
OM VEDTAK

Valgstyret i Oslo har i møte 25.09.2013 sak 56, 57 og 58, behandlet sak om nytt valgoppgjør
for bydelsutvalg Frogner 2011-2015.

Bydelen orienteres med dette om valgstyrets vedtak. Vedtaket følger vedlagt.

Vi ber om at bydelen underretter representantene.

Med hilsen

Siv Songedal
avdelingsleder

Ellen Charlotte Holtan
juridisk rådgiver

Godkjent og ekspedert elektronisk

Vedlegg: Valgstyrets vedtak av 25.09.2013 sak 56, 57 og 58

Bystyrets sekretariat Postadresse:Telefon: 02180
Rådhuset,0037 Oslo

E-post:postrnottak@oslohystyre.no

Oslo kommune
Bystyrets sekretariat

Bydel Frogner
Postboks 2400 Solli



Oslo kommune
Valgstyret i Oslo

[13/01691-3]

Sak 58 Nytt valgoppgjør - suppleringsvalg for bydelsutvalg Frogner 2011-2015 - Høyres
gruppe

Sendt til sekretariatet.

Valgstyret i Oslo har behandlet saken i møtet 25.09.2013 sak 58

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Fabian Stang (H), Eirik Lae Solberg (H), Annelise Høegh (H), Saeeda Begum (H), Øystein R.
Sundelin (H), Rina Mariann Hansen (A), Anders Røberg-Larsen (A), Toril Berge (V), Carl
Ivar Hagen (F), Marianne Borgen (SV), Bjørnar Moxnes (R), Harald A. Nissen (MDG),
Abdullah Alsabeehg (A)

Valgstyret i Oslo ble satt med 13 representanter. (A) og (KrF) manglet en representant hver.

Dokumenter innkommet:
13.09.2013 fra Bydel Frogner - Nytt valgoppgjør for bydelsutvalg Frogner 2011-2015 -
Høyre - Fremskrittspartiet - Sosialistisk Venstreparti
(13/01691-1)
19.09.2013 fra Avdeling for bystyrets organer - Nytt valgoppgjør - ny kandidat for Høyre
(13/01691-6)

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er valgstyret i Oslos vedtak:

 
Bård Standal (H)

velges som varamedlem av bydelsutvalg Frogner.

 
Bydelen orienteres om valgstyrets vedtak.



Oslo bystyres sekretariat, den 26. september 2013

Ola Borge Mannsåker

Godkjent og ekspedert elektronisk
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Oslo kommune
Valgstyret i Oslo

[13/01691-4]

Sak 57 Nytt valgoppgjør for bydelsutvalg Frogner 2011-2015 - Fremskrittspartiets
gruppe

Sendt til sekretariatet.

Valgstyret i Oslo har behandlet saken i møtet 25.09.2013 sak 57

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Fabian Stang (H), Eirik Lae Solberg (H), Annelise Høegh (H), Saeeda Begum (H), Øystein R.
Sundelin (H), Rina Mariann Hansen (A), Anders Røberg-Larsen (A), Toril Berge (V), Carl
Ivar Hagen (F), Marianne Borgen (SV), Bjørnar Moxnes (R), Harald A. Nissen (MDG),
Abdullah Alsabeehg (A)

Valgstyret i Oslo ble satt med 13 representanter. (A) og (KrF) manglet en representant hver.

Dokumenter innkommet:
- 13.09.2013 fra Bydel Frogner - Nytt valgoppgjør for bydelsutvalg Frogner 2011-2015 -

Høyre - Fremskrittspartiet - Sosialistisk Venstreparti
- (13/01691-1)

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er valgstyret i Oslos vedtak:

 
Soo Lan Henrichsen (F)

trer inn som varamedlem av bydelsutvalg Frogner.

 
Bydelen orienteres om valgstyrets vedtak.



Oslo bystyressekretariat,den 26. september2013

Ola BorgeMannsåker

Godkjent og ekspedert elektronisk
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Oslo kommune
Valgstyret i Oslo

[13/01691-5]

Sak 56 Nytt valgoppgjør for bydelsutvalg Frogner 2011-2015 - Sosialistisk
Venstrepartis gruppe

Sendt ti I sekretariatet.

Valgstyret i Oslo har behandlet saken i møtet 25.09.2013 sak 56

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:

Fabian Stang (H), Eirik Lae Solberg (H), Annelise Høegh (H), Saeeda Begum (H), Øystein R.
Sundelin (H), Rina Mariann Hansen (A), Anders Røberg-Larsen (A), Toril Berge (V), Carl
Ivar Hagen (F), Marianne Borgen (SV), Bjørnar Moxnes (R), Harald A. Nissen (MDG),
Abdullah Alsabeehg (A)

Valgstyret i Oslo ble satt med 13 representanter. (A) og (KrF) manglet en representant hver.

Dokumenter innkommet:
13.09.2013 fra Bydel Frogner - Nytt valgoppgjør for bydelsutvalg Frogner 2011-2015 -
Høyre - Fremskrittspartiet - Sosialistisk Venstreparti
(13/01691-1)
19.09.2013 fra Avdeling for bystyrets organer - Nytt valgoppgjør - ny kandidat for Høyre
(13/01691-6)

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er valgstyret i Oslos vedtak:

 
Bianca Bernhoft Løkkeberg (SV)

trer inn som varamedlem av bydelsutvalg Frogner.

 
Bydelen orienteres om valgstyrets vedtak.



Oslo bystyres sekretariat, den 26. september 2013

Ola Borge Mannsåker

Godkjent og ekspedert elektronisk
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Oslo kommune
Bystyrets sekretariat

Saksframlegg

Til: Valgstyret i Oslo Dato: 19.09.2013
Fra: Direktøren Vår ref(saksnr): 13/01691-5
Saksbeh:

Telefon:

NYTT VALGOPPGJØR FOR BYDELSUTVALG FROGNER 2011-2015 - SOSIALISTISK
VENSTREPARTIS GRUPPE

Saken gjelder:

Bydelsdirektøren i Bydel Frogner ber i brev datert 13.09.2013 om at det foretas nytt valgoppgjør
for bydelsutvalget for å fylle den ledige varamedlemsplassen til Sosialistisk Venstreparti, etter at
varamedlem Kristin Benestad (SV) den 02.08.2013 har trådt ut av sitt verv grunnet flytting fra
bydelen.

Det ble gjennomført direkte valg til bydelsutvalg i alle Oslos bydeler for perioden 2011-2015. I
henhold til forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg § 8 gjelder valglovens bestemmelser
så langt de passer. I henhold til valglovens § 14-2 (2), jf forskriftens § 8, skal valgstyret forestå
nytt valgoppgjør for direkte valgte bydelsutvalg, etter melding fra bydelsutvalgene.

Sosialistisk Venstreparti har nå 3 varamedlemmer til bydelsutvalget, mens de har krav på 4
varamedlemmer, jf. valgloven § 11-12 (3).

Direktøren foreslår at valgstyret med hjemmel i valglovens § 14-2 (2) foretar nytt valgoppgjør for
bydelsutvalg Frogner for å besette den ledige varamedlemsplassen til Sosialistisk Venstreparti.
Etter valgresultatet vil da

Bianca Bernhoft Løkkeberg (SV)

tre inn som varamedlem av bydelsutvalg Frogner for den tid Sosialistisk Venstrepartis
varamedlemsplass ellers vil være ubesatt.

Kandidaten er registrert bosatt i bydelen, og anses valgbar.

Direktøren anbefaler valgstyret åfatte følgende vedtak:

1.
Bianca Bernhoft Løkkeberg (SV)



trer inn som varamedlem av bydelsutvalg Frogner.

2.
Bydelen orienteres om valgstyrets vedtak.
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Oslo kommune
Bystyrets sekretariat

Saksframlegg

Til: Valgstyret i Oslo Dato: 19.09.2013

Fra: Direktøren Vår ref(saksnr): 13/01691-4
Saksbeh:
Telefon:

NYTT VALGOPPGJØR FOR BYDELSUTVALG FROGNER 2011-2015 -
FREMSKRITTSPARTIETS GRUPPE

Saken gjelder:

Bydelsdirektøren i Bydel Frogner ber i brev datert 13.09.2013 om at det foretas nytt valgoppgjør
for bydelsutvalget for å fylle den ledige varamedlemsplassen til Fremskrittspartiet etter at
varamedlem Christian Emil Haugen (F) den 11.08.2013 har trådt ut av sitt verv grunnet flytting fra
bydelen.

Det ble gjennomført direkte valg til bydelsutvalg i alle Oslos bydeler for perioden 2011-2015. I
henhold til forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg § 8 gjelder valglovens bestemmelser
så langt de passer. I henhold til valglovens § 14-2 (2), jf forskriftens § 8, skal valgstyret forestå
nytt valgoppgjør for direkte valgte bydelsutvalg, etter melding fra bydelsutvalgene.

Fremskrittspartiet har nå 3 varamedlemmer til bydelsutvalget, mens de har krav på 4
varamedlemmer, jf. valgloven § 11-12 (3). Erling Behrens og Tore Andreas Larsen som etter
valgresultatet ville ha rykket opp, har flyttet fra bydelen og er dermed ikke valgbare.

Direktøren foreslår at valgstyret med hjemmel i valglovens § 14-2 (2) foretar nytt valgoppgjør for
bydelsutvalg Frogner for å besette den ledige varamedlemsplassen til Fremskrittspartiet. Etter
valgresultatet vil da

Soo Lan Henrichsen (F)

tre inn som varamedlem av bydelsutvalg Frogner for den tid Fremskrittspartiets varamedlemsplass
ellers vil være ubesatt.

Kandidaten er registrert bosatt i bydelen, og anses valgbar.

Direktøren anbefaler valgstyret åfatte følgende vedtak:

1.



Soo Lan Henrichsen (F)

trer inn som varamedlem av bydelsutvalg Frogner.

2.
Bydelen orienteres om valgstyrets vedtak.
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Oslo kommune
Bystyrets sekretariat

Saksframlegg

Til: Valgstyret i Oslo Dato: 19.09.2013
Fra: Direktøren Vår ref(saksnr): 13/01691-3
Saksbeh:

Telefon:

NYTT VALGOPPGJØR - SUPPLER1NGSVALG FOR BYDELSUTVALG FROGNER 2011-
2015 - HØYRES GRUPPE

Saken gjelder:

Bydelsdirektøren i Bydel Frogner ber i brev datert 13.09.2013 om at det foretas nytt valgoppgjør
for bydelsutvalg Frogner for å fylle den ledige varamedlemsplassen til Høyre, etter at varamedlem
Theo Thorkildsen (H) den 20.08.2013 har trådt ut av sitt verv grunnet flytting fra bydelen.

Det ble gjennomført direkte valg til bydelsutvalg i alle Oslos bydeler for perioden 2011 —2015. I
henhold til forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg § 8 gjelder valglovens bestemmelser
så langt de passer.

Det følger av valgloven § 11-12 (3) at "hver liste skal så vidt mulig tildeles så mange
vararepresentanter som den får representanter, med tillegg av tre". Ved valgoppgjøret ble 8 av
Høyres representanter valgt inn som faste medlemmer av bydelsutvalget. Høyres gruppe har nå 10
varamedlemmer til bydelsutvalget, mens de har krav på 11 varamedlemmer.

Da partiet har brukt opp samtlige kandidater på listen til bydelsutvalget kommer valglovens
§ 14-2 (3) til anvendelse. Bestemmelsen lyder som følger: "Er antallet vararepresentanter eller
en gruppes vararepresentanter blitt utilstrekkelig, og forholdet ikke kan avhjelpes ved nytt
valgoppgjor etter annet ledd, kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den
ledige vararepresentantplassen. Gruppen underretter deretter (...) valgstyret, som velger
vedkommende vararepresentant dersom valgbarhetsvilkårene er oppfylt."

Høyres gruppe i bydelsutvalget vil komme med navn på den kandidaten som utpekes som ny
vararepresentant for Høyre i bydelsutvalg Frogner til valgstyrets møte.

Direktøren foreslår at valgstyret med hjemmel i valgloven § 14-2 (3) foretar suppleringsvalg til
bydelsutvalg Frogner i samsvar med Høyres forslag.

Den foreslåtte kandidaten er bosatt i bydelen og anses valgbar.



Oslo kommune
Bystyrets sekretariat

Direktøren anbefaler valgstyret åfatte følgende vedtak:

 
..... (H)

velges som varamedlem av bydelsutvalg Frogner.

 
Bydelen orienteres om valgstyrets vedtak.



RAPPORT 12/2013 BYDELSUTVALGENES TILSYN —FORSTÅELSE,
ORGANISERING OG RAPPORTERING

Kontrollutvalget behandlet Rapport 12/2013 Bydelsutvalgenes tilsyn —forståelse,
organisering og rapportering i møte 24.09.2013 sak 79 hvor det ble vedtatt:

Bydelene i Oslo har ansvaretfor en betydelig del av kommunens tjenester til
befolkningen. Bydelsutvalgene erpålagt åføre tilsyn med virksomheten i bydelene.

Rapport 12/2013 Bydelsutvalgenes tilsyn —forståelse, organisering og rapportering
viser blant annet at tilsynsansvaret var klart, men at det var behovfor ytterligere
opplæring. Videre viser rapporten at mange av bydelsutvalgenefikk bred informasjon
om økonomi og tjenesteproduksjon, men at bydelsutvalgenefikk færre saker med
informasjon om kvalitetenpå bydelenes tjenester.

Kontrollutvalget merker seg at det erforskjeller mellom bydelsutvalgene som kan
belyses nærmere i Kommunerevisjonens seminar om bydelsutvalgenes tilsyn og
tilsynsarbeid.

Kontrollutvalget tarfor øvrig rapport 12/2013 til orientering.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

Vedlagt følger kopi av protokollutskrift fra kontrollutvalgets behandling av saken samt
Rapport 12/2013 Bydelsutvalgenes tilsyn —forståelse, organisering og rapportering.

Oslo kommune
Kontrollutvalget

Sekretariater

Vår ref (saksnr.):
201300744-5

36(9-3

1:)4/cii(
Saksbeh:
Kristin Lehre

Dato:26. september2013

Arkivkode
126.2.2

Alle bydeler

Deres ref:

Vlennlig hil

	

eidar Enger 1 Kristin Lehre

	

sekretariatsleder konsulent

Kontrollutvalget Adresse : Telefon 23 48 68 03 Epost: reidar.enger@krv.oslo.kommune.no
Grenseveien 88 Telefax 23 48 68 01 Intemett: http://www.bystyret.oslo.kommune.no
0663 OSLO (Underside: Kontrollutvalget)



Oslo kommune
Kontrollutvalget

Sekretariatet

Bydelsutvalget

Dato:26. september2013

Deresref: Vårref(saksnr.): Saksbeh: Arkivkode
201300744-4 KristinLehre 126.2.2

RAPPORT 12/2013 BYDELSUTVALGENES TILSYN FORSTÅELSE,
ORGANISERING OG RAPPORTERING

Kontrollutvalget behandlet Rapport 12/2013 Bydelsutvalgenes tilsyn —forståelse,
organisering og rapportering i møte 24.09.2013 sak 79 hvor det ble vedtatt:

Bydelene i Oslo har ansvaretfor en betydelig del av kommunens tjenester til
befolkningen. Bydelsutvalgene er pålagt åføre tilsyn med virksomheten i bydelene.

Rapport 12/2013 Bydelsutvalgenes tilsyn —forståelse, organisering og rapportering
viser blant annet at tilsynsansvaret var klart, men at det var behovfor ytterligere
opplæring. Videre viser rapporten at mange av bydelsutvalgenefikk bred informasjon
om økonomi og tjenesteproduksjon, men at bydelsutvalgenefikk færre saker med
informasjon om kvalitetenpå bydelenes tjenester.

Kontrollutvalget merker seg at det erforskjeller mellom bydelsutvalgene som kan
belyses nærmere i Kommunerevisjonens seminar om bydelsutvalgenes tilsyn og
tilsynsarbeid.

Kontrollutvalget tarfor øvrig rapport 12/2013 til orientering.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

Vedlagt følger kopi av protokollutskrift fra kontrollutvalgets behandling av saken samt
Rapport 12/2013 Bydelsutvalgenes tilsyn —forståelse, organisering og rapportering.
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Rapport 12/2013 Bydelsutvalgenes tilsyn - forståelse, organisering og rapportering

Kontrollutvalget har behandlet saken i møte 24. september 2013, sak 79.

Sendt til helse- og sosialkomiteen
Kopi til alle bydelsutvalg, alle bydeler, byråden for helse og sosiale tjenester, byråden for
eldre, Kommunerevisjonen

Saken gjelder:
Rapport 12/2013 Bydelsutvalgenes tilsyn —forståelse, organisering og rapportering er
resultatet av en undersøkelse vedtatt av kontrollutvalget i møte 28.08.2012 (sak 87). Prosjektet
hører inn under fokusområdet Virksomhetsstyring og investeringskontroll, jf bystyrets vedtak
i sak om Overordnet analyse ogplan for forvaltningsrevisjon av 13.06.2012 (sak 165).

Bydelsutvalgene er folkevalgte organer. Det gjør det lite naturlig å rette forvaltningsrevisjon
mot utvalgene. I undersøkelsen er det valgt en beskrivende og drøftende tilnærming med
formål å gi et grunnlag for videreutvikling av tilsynsarbeidet.

Kommunerevisjonen vil høsten 2013 invitere bydelsutvalgenes medlemmer til et seminar om
tilsyn og tilsynsarbeid.

Alle bydelsutvalgene har vært omfattet av undersøkelsen. Informasjon har hovedsakelig vært
innhentet gjennom en spørreundersøkelse rettet mot bydelsutvalgenes arbeidsutvalg og
gjennom kartlegging av hvilke saker som har vært på sakskartet i bydelsutvalgene i perioden
fra konstituering av bydelsutvalgene etter valget høsten 2011 og gjennom hele 2012.

Følgende spørsmål blir belyst i rapporten:

Hvilken informasjon eller opplæring har bydelsutvalgenes medlemmer fatt om sitt
tilsynsansvar og praktisk gjennomføring av tilsynsoppgaver?
Hvordan har bydelsutvalgene organisert tilsynet?
Hvilken informasjon om økonomi og tjenesteproduksjon og kvalitet i tjenestene baserer
bydelsutvalgene seg på som grunnlag for utøvelsen av tilsynet?
Hvilken informasjon mottar bydelsutvalgene om oppfølging av bydelens langsiktige
planer?

Bydelene i Oslo har ansvaret for en betydelig del av kommunens tjenester til befolkningen.
Bydelsutvalgene er pålagt å føre tilsyn med virksomheten i bydelene. Tilsynet er et viktig
element i styringen og kontrollen av virksomheten i bydelene.

Undersøkelsen viser at fleste arbeidsutvalgene opplevde tilsynsansvarets innhold og utførelse
som klart. Enkelte pekte imidlertid på at forståelsen av tilsynsansvaret ikke var god nok, at
bydelsutvalget ikke hadde god nok kompetanse på sentrale deler av bydelens virksomhet og at
informasjonen bydelsutvalget fikk seg forelagt ikke var godt nok tilpasset utvalgets behov. De
fleste arbeidsutvalgene mente at det var behov for ytterligere opplæring og pekte i den
forbindelse på flere aktuelle temaer.

Bydelsutvalgenes tilsynsansvar er omfattende. Tilrettelegging for tilsyn ved bruk av andre
organer vil kunne bidra til at bydelsutvalgets tilsyn utøves mer rasj onelt og med mindre

Side 1



ressursbruk. Undersøkelsen viser at samtlige bydelsutvalg hadde en komite- og
utvalgsstruktur, som la til rette for at tilsynsoppgaver kunne delegeres til disse organene.
Ifølge informasjonen Kommunerevisjonen har hatt tilgang til, hadde bare ett bydelsutvalg
eksplisitt delegert tilsynsoppgaver til komiteene Imidlertid viste svarene på
spørreundersøkelsen at arbeidsutvalgene oppfattet at komiteene arbeidet med tilsyn.

Dersom komiteene utfører tilsyn, fritar ikke det bydelsutvalget for ansvaret for tilsynet. Dette
fordrer at bydelsutvalget klargjør sine forventinger til komiteenes tilsyn, og til når komiteene
bør formidle tilsynsinformasjon til bydelsutvalget.

For at bydelsutvalgene skal føre et godt tilsyn med bydelenes økonomi og tjenesteproduksjon,
er det viktig at de mottar informasjon tilstrekkelig raskt og hyppig. Månedlig status-
rapportering er et viktig bidrag til å sikre løpende tilsyn med utviklingen i bydelenes økonomi.
De aller fleste bydelsutvalgene mottok rapportering om økonomi og tjenesteproduksjon på
nesten hvert møte i undersøkelsesperioden, ifølge Kommunerevisjonens informasjon.
Arbeidsutvalgene i elleve av de tretten bydelene, som besvarte undersøkelsen, opplevde at de
mottok tilstrekkelig informasjon om økonomi og tjenesteproduksjon til å ivareta
tilsynsoppgavene, mens arbeidsutvalgene i to bydeler opplevde at de bare delvis mottok
tilstrekkelig informasjon.

En rekke lover og forskrifter, samt føringer gitt av bystyret, setter krav til kvaliteten på
tjenestene bydelene har ansvar for. For at bydelsutvalgene skal kunne føre tilsyn med
kvaliteten, er det nødvendig at utvalgene mottar tilstrekkelig informasjon om kvalitetskravene
og om den faktiske kvaliteten på tjenestene. Undersøkelsen tyder på at bydelsutvalgene i ulik
grad hadde mottatt informasjon om gjeldende kvalitetskrav og om tilgjengelig informasjon
om kvaliteten på tjenestene.

Bydelsutvalgene skal føre tilsyn med administrasjonens langsiktige planlegging. Et godt og
relevant planverk er et viktig grunnlag for utvalgenes tilsyn. Planverket synliggjør gjeme
risikoområder og utfordringer som bydelene står overfor. Bydelsutvalgenes involvering i både
det kortsiktige og langsiktige planarbeidet, for eksempel gjennom budsjettkonferanser, kan gi
politikeme kompetanse og informasjon som kan være viktig i tilsynsarbeidet. Undersøkelsen
tyder på at bydelsutvalgenes behandling av langsiktige planer var lagt opp ulikt i bydelene,
både mht. omfanget av slike planer og hvilke planer som ble behandlet.

Kommunerevisorenfremmet følgende forslag til vedtak:
Bydelene i Oslo har ansvaret for en betydelig del av kommunens tjenester til befolkningen.
Bydelsutvalgene er pålagt å føre tilsyn med virksomheten i bydelene.

Rapport 12/2013 Bydelsutvalgenes tilsyn —forståelse, organisering og rapportering viser
blant annet at tilsynsansvaret var klart, men at det var behov for ytterligere opplæring. Videre
viser rapporten at mange av bydelsutvalgene fikk bred informasjon om økonomi og
tjenesteproduksjon, men at bydelsutvalgene fikk færre saker med informasjon om kvaliteten
på bydelenes tjenester.

Kontrollutvalget merker seg at det er forskjeller mellom bydelsutvalgene som kan belyses
nærmere i Kommunerevisjonens seminar om bydelsutvalgenes tilsyn og tilsynsarbeid.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 12/2013 til orientering.
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Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Anne H. Rygg (H), Ivar Glomstein (H), Khalid Mahmood (A), Knut Frigaard (F), Anne
Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring (SV), Gudmund A. Dalsbø (R), Jarle Fagerheim
(MDG), Haakon Brænden (KrF), Janne Svegården (A), Brit Andreassen (H)

Dokumenter innkommet:
- Kommunerevisorens innstilling datert 13.09.2013 m/vedlegg

Votering:

Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollutvalgets vedtakfolgende:
Bydelene i Oslo har ansvaret for en betydelig del av kommunens tjenester til befolkningen.
Bydelsutvalgene er pålagt å føre tilsyn med virksomheten i bydelene.

Rapport 12/2013 Bydelsutvalgenes tilsyn —forståelse, organisering og rapportering viser
blant annet at tilsynsansvaret var klart, men at det var behov for ytterligere opplæring. Videre
viser rapporten at mange av bydelsutvalgene fikk bred informasjon om økonomi og
tjenesteproduksjon, men at bydelsutvalgene fikk færre saker med informasjon om kvaliteten
på bydelenes tjenester.

Kontrollutvalget merker seg at det er forskjeller mellom bydelsutvalgene som kan belyses
nærmere i Kommunerevisjonens seminar om bydelsutvalgenes tilsyn og tilsynsarbeid.

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 12/2013 til orientering.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

ontrollutvigts sekretariat 26. september 2013

eidar Enger
sekretariatsleder
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Oslo kommune
Kommunerevisjonen
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Telefaksnummer: 23 48 68 01

www.krv.oslo.kommune.no
postmottak@krv.oslo.kommune.no G

ra
fis

k 
pr

od
uk

sj
on

: A
llk

op
i A

S 
- 1

2.
13

Oslo kommune
Kommunerevisjonen

Rapport 12/2013

Kommunerevisjonen - integritet og verdiskaping

2 0
 1 3

Bydelsutvalgenes tilsyn 
- forståelse, organisering 

og rapportering



For mer informasjon om Kommunerevisjonen og våre rapporter se www.krv.oslo.kommune.no

Rapport 12/2013

Kommunerevisjonen

Tidligere publikasjoner fra Kommunerevisjonen i Oslo

Rapport 01/2012 Gjennomgang av anskaffelsesdokumentasjon i 16 virksomheter
Rapport 02/2012 Bydelene som barnehagemyndighet – Bydel St. Hanshaugen og Bydel Nordstrand
Rapport 03/2012 Styringsinformasjon i Utviklings- og kompetanseetaten
Rapport 04/2012 Utleie av kommunal grunn - saksbehandling, kontroll og oppfølging
Rapport 05/2012 Anskaffelse, kontroll og oppfølging av tjenester til utviklingshemmede – Bydel Frogner og   

   Bydel Nordre Aker
Rapport 06/2012 Planlegging av investeringsprosjekter i Vann- og avløpsetaten
Rapport 07/2012 Ulike undersøkelser i regnskapsrevisjonen – samlerapport 2011
Rapport 08/2012 Skolens saksbehandling knyttet til spesialundervisning – Korsvoll skole, Lindeberg skole,   

   Skøyenåsen skole, Tiurleiken skole
Rapport 09/2012 Intern kontroll i og rundt enkelte IT-systemer – Samlerapport 2011
Rapport 10/2012 Informasjonssikkerhet i Energigjenvinningsetaten
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Forord
Denne rapporten er et resultat av Kommunerevisjonens undersøkelse Bydelsutvalgenes tilsyn - 
forståelse, organisering og rapportering, vedtatt av kontrollutvalget i møte 28.08.2012 (sak 87). 
Prosjektet hører inn under fokusområdet Virksomhetsstyring og investeringskontroll, jf. bystyrets 
vedtak i sak om Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon av 13.06.2012 (sak 165).

Bydelsutvalgene er folkevalgte organer. Det gjør det lite naturlig å rette forvaltningsrevisjon mot 
utvalgene. I undersøkelsen er det valgt en beskrivende og drøftende tilnærming, med formål å gi et 
grunnlag for videreutvikling av tilsynsarbeidet.

Prosjektet er gjennomført av seniorrådgiver Geir Lunde og revisjonsrådgiver Arve Alstad, med 
førstnevnte som prosjektleder.

Vi vil takke alle involverte for nødvendig bistand i løpet av prosjektet.

11.09.2013

 Randi Blystad Geir Lunde 
 ass. avdelingsdirektør seniorrådgiver
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Hovedbudskap
Bydelsutvalgene er pålagt å føre tilsyn 
med virksomheten i bydelene. Det er et 
viktig element i styringen og kontrollen av 
virksomheten i bydelene. 

I denne undersøkelsen har Kommunerevisjonen 
kartlagt hvordan bydelsutvalgene har 
tilrettelagt for å utføre sine tilsynsoppgaver 
fra etter valget høsten 2011 og gjennom 2012. 
Det er blant annet gjennomført kartlegging 
av organiseringen av tilsynsarbeidet, 
av rapporteringen av informasjon og av 
arbeidsutvalgenes synspunkter på nytten av 
innspill og rapporteringer i tilsynsarbeidet. 
Kommunerevisjonen fant blant annet at

•	 et stort flertall av arbeidsutvalgene mente at 
tilsynsansvaret var klart, men mange av dem 
ga likevel utrykk for at det var behov for 
ytterligere opplæring 

•	 mange av bydelsutvalgene fikk bred infor
masjon om økonomi og tjeneste produksjon 

•	 bydelsutvalgene i ulik grad hadde mottatt 
informasjon om gjeldende kvalitetskrav og 
den faktiske kvaliteten på tjenestene

•	 det sittende bydelsutvalget i mange av 
bydelene ikke hadde, eller bare i begrenset 
grad hadde hatt saker med langsiktige planer 
på sakskartet

Sammendrag
I denne rapporten presenteres Kommune-
revisjonens undersøkelse av bydelsutvalgenes 
organisering av og tilrettelegging for tilsyn. 
Prosjektet ble vedtatt gjennomført av 
kontrollutvalget 28.08.2012 (sak 87).

Bydelsutvalgenes ansvar for å føre tilsyn med 
virksomheten i bydelene følger av Reglement 
for bydelene. Tilsynet er et viktig element i 
styringen og kontrollen av bydelene.

Formålet med prosjektet er å bidra til å 
videreutvikle og forbedre bydelsutvalgenes 

ivaretakelse av tilsynsansvaret. Følgende 
spørsmål blir belyst i rapporten:

•	 Hvilken informasjon eller opplæring har 
bydelsutvalgenes medlemmer fått om sitt 
tilsynsansvar og praktisk gjennomføring av 
tilsynsoppgaver?

•	 Hvordan har bydelsutvalgene organisert 
tilsynet?

•	 Hvilken informasjon om økonomi og 
tjenesteproduksjon og kvalitet i tjenestene 
baserer bydelsutvalgene seg på som 
grunnlag for utøvelsen av tilsynet?

•	 Hvilken informasjon mottar bydelsutvalgene 
om oppfølging av bydelens langsiktige 
planer? 

Bydelsutvalgene i Oslos 15 bydeler har vært 
omfattet av undersøkelsen. Informasjon har 
hovedsakelig vært innhentet gjennom en 
spørreundersøkelse rettet mot bydelsutvalgenes 
arbeidsutvalg og gjennom kartlegging av 
hvilke saker som har vært på sakskartet i 
bydelsutvalgene i perioden fra konstituering 
etter valget høsten 2011 og gjennom 2012.

Denne undersøkelsen er ikke en forvaltnings-
revisjon med vurderinger opp i mot revisjons-
kriterier. Rapporten har derfor ikke vært sendt 
arbeidsutvalgene til uttalelse.

Bydelsutvalgenes forståelse av tilsynsansvaret  
Tilsyn handler om å sikre overholdelse av lover, 
forskrifter, bystyrevedtak og andre kommunale 
forordninger. Når saker behandles av 
bydelsutvalget i tilsynsøyemed, er det naturlig 
at fokuset er på kritiske områder. Imidlertid må 
fokus i tilsynsarbeidet i noen grad forventes 
å variere fra bydel til bydel, noe vi også ser 
av de svarene Kommunerevisjonen fikk fra 
arbeidsutvalgene.

De aller fleste arbeidsutvalg ga utrykk for at 
tilsynsansvaret ble oppfattet som klart med 
hensyn til innhold og utførelse. Dette samsvarer 
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med svarene i tilsvarende undersøkelse som ble 
gjort i forrige valgperiode. 

Arbeidsutvalgene var mer delt i synet på 
hvilke utfordringer bydelsutvalgene møtte 
i tilsynsarbeidet. Åtte av de tretten arbeids-
utvalgene som svarte på spørreundersøkelsen, ga 
uttrykk for at det ikke var særlige utfordringer 
i tilsyns-arbeidet. De øvrige arbeidsutvalgene 
pekte blant annet på at bydelsutvalget ikke 
hadde god nok kompetanse på sentrale deler av 
bydelenes virksomhet og at informasjonen ikke 
var godt nok tilpasset bydelsutvalgenes behov.

Behov for opplæring
Selv om flertallet av arbeidsutvalgene oppfattet 
tilsynsansvaret som klart, svarte så mange 
som ni av arbeidsutvalgene at det var behov 
for ytterligere opplæring. Arbeidsutvalgene 
ga en omfattende liste over hva de ønsket 
opplæring i. Slik Kommunerevisjonen tolker 
tilbakemeldingene var det ønsker om mer 
opplæring i tilsynsrollen og tilsynsarbeidet 
generelt. Dessuten pekte flere arbeidsutvalg på 
behov for å øke forståelsen knyttet til kvaliteten 
i tjenestene og på behovet for opplæring/
utdyping av tilsynsutvalgenes oppgaver.

Bydelsutvalgenes organisering av tilsynet
Samtlige bydelsutvalg hadde opprettet komiteer 
under bydelsutvalget. Samtlige bydeler hadde 
opprettet de lovpålagte tilsynsutvalg for 
institusjoner og hjemmebaserte tjenester og 
brukerråd for eldre, funksjonshemmede og 
ungdom.

Basert på informasjon fra bydelelenes 
hjemmesider hadde bydelsutvalget i Bydel 
Grorud delegert tilsynsansvaret til komiteene. 
I tre bydeler framgikk det av hjemmesidene at 
ansvaret for oppfølging av tilsynsutvalgene var 
delegert til helse- og sosialkomiteen. For de 
øvrige ni bydelene var ikke ansvaret eksplisitt 
delegert.

Selv om tilsynsansvaret ikke eksplisitt var 
delegert til komiteene, viser svarene på 

spørreundersøkelsen at arbeidsutvalgene 
opplevde at komiteene i stor/meget stor 
grad arbeidet med tilsyn. Dette gjaldt 
især komiteenes arbeid med oppfølging 
av tjenesteproduksjon og kvalitet for de 
tjenestesektorer komiteene arbeidet med.
 
Bydelsutvalgets tilsynsansvar er omfattende. 
Tilrettelegging for tilsyn ved bruk av andre 
organer vil kunne bidra til at bydelsutvalgets 
tilsyn utøves mer rasjonelt og med mindre 
ressursbruk. En del politikere opplever at 
store saks- og dokumentbunker er utfordrende 
og at tiden er for knapp til at saker får den 
oppmerksomhet de fortjener. For å lette på dette 
kan tilsynsoppgaver spres på flere, for eksempel 
på komiteer og utvalg, samtidig som man 
kan oppnå en gevinst mht. både kapasitet og 
kompetanse.

Rapportering om bydelens virksomhet til 
bydelsutvalget

Økonomi og tjenesteproduksjon
Når bydelsutvalgene skal føre tilsyn med 
bydelenes økonomi og tjenesteproduksjon, 
er det viktig at de mottar informasjonen 
tilstrekkelig raskt og hyppig. Også kvaliteten i 
rapporteringen er selvsagt viktig, men kvaliteten 
er ikke vurdert i denne undersøkelsen. 

De aller fleste bydelsutvalgene mottok 
rapportering om økonomi og tjenesteproduksjon 
i nesten hvert møte i undersøkelsesperioden.   

Referat fra startmøtene for budsjettoppfølging 
mellom Byrådsavdeling for eldre og sosiale 
tjenester og hver bydels administrative ledelse 
og byrådets tertialrapporter med vedlegg 
kan gi bydelsutvalgene innsyn i hvordan 
byrådsavdelingen og byrådet vurderer 
bydelens økonomiske utvikling. Dette kan 
etter Kommunerevisjonens vurdering være et 
viktig supplement til bydelsadministrasjonens 
rapportering til bydelsutvalget om den 
økonomiske situasjonen. Kommunerevisjonens 
gjennomgang tyder på at de fleste 
bydelsutvalgene mottok informasjon om 
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startmøtet, mens bare et lite mindretall mottok 
vedlegget til byrådets tertialrapporter om den 
økonomiske utviklingen i den enkelte bydel.  

Arbeidsutvalgene i elleve av de tretten 
bydelene, som besvarte undersøkelsen, opplevde 
at de mottok tilstrekkelig informasjon om 
økonomi og tjenesteproduksjon til å ivareta 
tilsynsoppgavene, mens arbeidsutvalgene i 
to bydeler opplevde at de bare delvis mottok 
tilstrekkelig informasjon.

Kvalitet i tjenestene
En rekke lover og forskrifter, samt føringer 
gitt av bystyret setter krav til kvaliteten på 
tjenestene bydelene har ansvar for. For at 
bydelsutvalgene skal kunne føre tilsyn med 
kvaliteten, er det nødvendig at utvalgene mottar 
tilstrekkelig informasjon om kvalitetskravene og 
om den faktiske kvaliteten på tjenestene.  

Svarene på spørreundersøkelsen viser at langt 
fra alle bydelsutvalg hadde blitt orientert om 
kvalitetskravene.   

Brukerundersøkelser, rapporter fra tilsyns-
utvalg og rapporter fra eksterne aktører 
som vurderer kvaliteten, kan være nyttige 
supplementer til informasjonen om kvalitet 
på tjenestene som bydelsutvalgene mottar fra 
bydelsadministrasjonen. Kommunerevisjonens 
informasjon tyder på at brukerundersøkelser 
i ulik grad hadde vært på sakskartet i 
bydelsutvalgene. Fem bydelsutvalg hadde 
ikke brukerundersøkelser på sakskartet i 
undersøkelsesperioden. Undersøkelsen tyder 
på at utvalgene fikk få saker om andre aktørers 
vurderinger av kvaliteten på tjenestene til 
behandling.

Informasjon til bydelsutvalgene om bydelenes 
langsiktige planer 
Utsikter til fortsatt sterk befolkningsvekst og 
stramme økonomiske rammer innebærer etter 
Kommunerevisjonens vurdering at bydelene 
bør legge langsiktige planer for å møte 
utfordringene. Eventuelle langsiktige planer for 
bydelenes ulike tjenesteområder bør bygge på 
strategisk plan. 

Bydelsutvalget skal føre tilsyn med 
administrasjonens langsiktige planlegging. 
Et godt og relevant planverk vil også være 
viktig grunnlag for utvalgets videre tilsyn med 
bydelen, fordi planverket gjerne synliggjør 
risikoområder og utfordringer bydelen står 
overfor. Bydelsutvalgenes involvering i både 
det kortsiktige og langsiktige planarbeidet, for 
eksempel gjennom budsjettkonferanser, vil 
kunne gi politikerne kompetanse og informasjon 
som kan være viktig i tilsynsarbeidet. 

For å følge opp den strategiske planen og 
tilsynet med langsiktig planlegging er det 
viktig at den strategiske planen brukes ved 
utarbeiding av årsplan og budsjett og ved 
utarbeiding av økonomiplanen. Økonomiplanen 
er også viktig for tilsynet med planleggingen. 
Kommunerevisjonens gjennomgang viser at i 
noen bydeler ble utfordringer og prioriteringer 
i liten grad diskutert i økonomiplanen. 
Manglende prioriteringer i økonomiplanen kan 
medføre utilstrekkelig grunnlag for å føre tilsyn 
med gjennomføring av planen.                     

Kommunerevisjonens informasjon kan tyde på 
at mange av bydelsutvalgene ikke hadde hatt 
andre saker med langsiktige planer og analyser 
på sakskartet i perioden som er undersøkt.  
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1. Innledning
Bydelene i Oslo har ansvaret for en betydelig 
del av kommunens tjenester til befolkningen. 
Bydelene er store virksomheter i en norsk 
kommunal målestokk, og er forvaltere av store 
samfunnsmessige verdier.

Målet for all offentlig virksomhet er mest 
mulig velferd for hver krone. Dette krever god 
styring. Bystyret har besluttet at det skal være 
to styringslinjer inn til bydelene; den ene via 
byrådet og byrådsavdelingene, den andre via de 
lokale, direktevalgte bydelsutvalgene.

Kommunerevisjonen har gjennom en årrekke 
sett på ulike aspekter ved styring i bydelene, 
herunder bl.a. kvaliteten på styringsinformasjon, 
økonomistyring, omstillinger, kvalitet på 
tjenesteproduksjon, kontroll og oppfølging 
ved kjøp av varer og tjenester fra eksterne 
leverandører og forvaltning av klient- 
og beboermidler. Kommunerevisjonens 
undersøkelser i bydelssektoren rettes 
vanligvis mot bydelsadministrasjonen eller 
tjenesteapparatet.

Fra tid til annen har vi også gjennomført 
undersøkelser der bydelsutvalgenes rolle i 
styringen av bydelene har vært i fokus. Det har 
tidligere vært gjennomført tre undersøkelser 
om bydelsutvalgenes tilsynsansvar.1 I 
denne undersøkelsen har vi sett nærmere på 
bydelsutvalgenes forståelse av tilsynsansvaret 
med et særlig fokus på hvordan det var 
tilrettelagt for tilsyn gjennom komité- og 
utvalgsstrukturen og gjennom rapportering om 
økonomi og tjenesteproduksjon, kvalitet på 
tjenestene og bydelenes langsiktige planlegging.

1.1 Bakgrunn
Bydelsutvalgenes tilsynsansvar følger av 
Reglement for bydelene § 3-3 5. punkt som 
lyder: 

1  Undersøkelsene er dokumentert i følgende rapporter fra 
Kommunerevisjonen: Rapport 3/2000, rapport 17/2004 
og rapport 07/2010.

Bydelsutvalget har ansvar for å føre tilsyn med 
bydelens virksomhet. 

Bydelsutvalgene skal føre tilsyn med 
bydelsadministrasjonen og med organer 
som bydelsutvalgene enten er forpliktet til å 
etablere, eller som etableres etter initiativ fra 
bydelsutvalgene selv, så som tilsynsutvalg, 
arbeidsutvalg og komiteer. Lokale tilsynsutvalg, 
arbeidsutvalg, komiteer og bydelsdirektører har 
tilsynsansvar på sine respektive områder, i kraft 
av sine funksjoner. 

Selv om bydelsutvalget er pålagt å etablere 
tilsynsutvalg for institusjoner og hjemmetjenester, 
betyr ikke det at bydelsutvalgets tilsynsansvar 
stopper der. Hele virksomheten i en bydel 
er underlagt bydelsutvalgets tilsyn, det vil si 
tjenesteproduksjonen, myndighetsutøvelsen, 
økonomi og administrasjon. 

Tidligere undersøkelser fra Kommunerevisjonen 
har påvist at både forståelsen av tilsynsansvaret 
og ivaretakelsen av det har variert mellom 
bydelsutvalgene. I rapport 7/2010 het det bl.a. i 
hovedbudskapet:

I denne undersøkelsen har vi kartlagt 
bydelsutvalgs tilrettelegging for tilsyn gjennom 
organisering og rapportering etter siste 
kommunevalg, med særlig vekt på årene 2008 og 
2009. Vi finner at 

• bydelsutvalgene langt på vei har etablert 
den samme struktur av komiteer og 
utvalg, men at det er betydelig variasjon i 
hvor eksplisitt disse organenes ansvar og 
oppgaver er nedfelt – et gjennomgående 
trekk er at tilsynsansvaret og -rollen ikke er 
konkretisert

• det var stor variasjon i innholdet og 
frekvensen på den statusrapportering 
om økonomi og tjenesteproduksjon som 
bydelsutvalgene fikk fremlagt i 2008 og 
2009
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Videre het det i sammendraget:

Selv om arbeidsutvalgene opplever tilsyns-
ansvaret som nokså klart, mener over halvparten 
av dem at det er behov for ytterligere opplæring 
i tilsyn i bydelsutvalget. Manglende forståelse 
av tilsynsansvaret i bydelsutvalget ble av 
mange arbeidsutvalg oppgitt å være den største 
utfordringen i tilsynsarbeidet.

1.2 Formål, problemstilling og av-
grensninger

Formålet med undersøkelsen har vært å bidra til 
videreutvikling av bydelsutvalgenes ivaretakelse 
av tilsynsansvaret. Undersøkelsen fokuserer 
som nevnt på hvordan det var tilrettelagt for 
tilsyn gjennom komité- og utvalgsstrukturen 
og gjennom rapportering om økonomi og 
tjenesteproduksjon, kvalitet på tjenestene og 
bydelens langsiktige planlegging. Følgende 
spørsmål blir belyst i rapporten:

•	 Hvilken informasjon eller opplæring har 
bydelsutvalgenes medlemmer fått om sitt 
tilsynsansvar og praktisk gjennomføring av 
tilsynsoppgaver?

•	 Hvordan har bydelsutvalgene organisert 
tilsynet?

•	 Hvilken informasjon om økonomi og 
tjenesteproduksjon og kvalitet i tjenestene 
baserer bydelsutvalget seg på som grunnlag 
for utøvelsen av tilsynet?

•	 Hvilken informasjon mottar bydelsutvalget 
om oppfølging av bydelens langsiktige 
planer? 

Bydelsutvalgenes faktiske utøvelse av tilsyn har 
altså ikke vært tema for undersøkelsen. 

I undersøkelsen dekkes perioden fra 
bydelsutvalgenes konstituerende møte høsten 
2011 og ut 2012.

Undersøkelsen er ikke en forvaltningsrevisjon 
med vurderinger opp i mot revisjonskriterier, 
men en kartlegging og drøfting av hvordan 
bydelene har organisert og tilrettelagt for å 
ivareta bydelsutvalgenes tilsynsansvar.

1.3 Metode
Bydelsutvalgene i Oslos 15 bydeler har vært 
omfattet av undersøkelsen, som i det alt 
vesentlige har bestått av følgende elementer:
•	 Informasjon innhentet gjennom et 

spørreskjema til bydelsutvalgenes 
arbeidsutvalg. Spørreskjemaet ble besvart i 
perioden desember 2012 til mars 2013. 13 
av de 15 bydelene besvarte undersøkelsen2.

•	 Gjennomgang av alle sakslister og 
protokoller for de 15 bydelsutvalgene i 
perioden fra konstituering høsten 2011 og ut 
2012, der blant annet følgende ble kartlagt:
- Saker med rapportering om økonomi 

og tjenesteproduksjon; løpende status-
rapportering, tertial- og årsrapportering

- Saker om kvalitet i bydelenes tjenester
- Saker om langsiktig planlegging 

•	 Fra bydelenes hjemmesider ble beskrivelser 
og dokumenter om følgende tema 
gjennomgått:
- Organisering i komiteer, råd og utvalg 
- Reglementer for bydelsutvalg 

Muntlige orienteringer i bydelsutvalgenes 
møter, og dokumenter omdelt under møtene, 
kan gi vesentlig informasjon for utvalgenes 
tilsynsarbeid. De er imidlertid ofte ikke 
dokumentert i protokollene fra møtene, og har 
derfor ikke vært omfattet av undersøkelsen.

Det er redegjort nærmere for undersøkelsens 
metode og gjennomføring i rapportens Vedlegg 1.

1.4 Rapportens oppbygging
I kapittel 2 redegjør vi for tilsyn generelt og 
bydelsutvalgenes tilsynsansvar spesielt, mens vi 
i kapittel 3 ser på bydelsutvalgenes opplæring i 
og forståelse av tilsynsansvaret.

I kapittel 4 ser vi på hvordan bydelsutvalgene 
har organisert tilsynet med hensyn til organer og 
funksjoner.

2  Bydel Bjerke og Bydel Frogner besvarte ikke 
spørreundersøkelsen.



11

Bydelsutvalgenes tilsyn - forståelse, organisering og rapportering

Kommunerevisjonen

I kapittel 5 ser vi på det informasjonsgrunnlaget 
bydelsutvalgene hadde som utgangspunkt 
for sitt tilsyn med bydelsøkonomien og 
tjenesteproduksjon. I kapittel 6 gjennomgås 
rapportering av kvaliteten på tjenestene, mens 
i kapittel 7 gjennomgås bydelsutvalgenes 

behandling av saker om langsiktig planlegging, 
herunder strategisk plan og oppfølging av 
denne. I kapitel 8 gjennomgås en del faktorer 
som er vesentlige for å tilrettelegge for et godt 
tilsynsarbeid. 
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2. Nærmere om tilsyn
Tilsyn og kontroll er ikke et mål i seg selv, men 
et virkemiddel i styringen av bydelene og for å 
styrke tilliten til den kommunale forvaltningen.

2.1 Formål - ansvar og delegering 

Formål
I NOU 1991: 11 Granskning av Oslo 
kommune - Rapport nr. 2 ble tilsynsansvaret i 
kommuneforvaltning gjennomgått og diskutert. 
Formålet med tilsynsansvaret er omtalt på s. 36:      
   

Formålet med å pålegge visse organer et 
tilsynsansvar er for det første å sikre at 
kommunen driver sin virksomhet i samsvar med 
de lover og regler som gjelder. 
  

Dette innebærer at organer som har et 
tilsynsansvar, skal påse at gjeldende lover, 
reguleringer, instrukser og budsjettvedtak blir 
overholdt, og at handlinger og vedtak er i tråd 
med gjeldene delegasjonsvedtak.  

Videre står i neste avsnitt:

En annen viktig del av tilsynsansvaret går ut på å 
se til at de instanser som er undergitt tilsyn, også 
politisk utviser ønskelig eller akseptabel atferd.

Ansvar og delegering
Ansvaret for å ivareta tilsyn hviler på det 
enkelte organ, eller den enkelte leder. Utøvelse 
av tilsyn er en plikt og en rett som det enkelte 
organ ikke kan frita seg fra ved å vise til at 
også andre organer utøver tilsyn3. Overlapp 
i tilsynsansvar i en hierarkisk organisering, 
finner man i flere sammenhenger. Bystyret 
har tilsynsansvar på tilsvarende måte som 
kontrollutvalget, bystyrekomiteene, byrådet, 
bydelsutvalgene, ledere for etater, bydeler og 
foretak etc. Til dels vil det være nivåforskjeller 
på den informasjonen som danner grunnlaget for 
tilsyn, informasjonen vil komme fra ulike kilder, 
og til dels vil det være et skille mellom aktivt og 
passivt tilsyn.

3  NOU 1991:11, s. 37.

Det formelle grunnlaget for bydelsutvalgenes 
tilsynsansvar, er bystyrets krav nedfelt i 
Reglement for bydelene4, § 3-3 5. punkt: 

Bydelsutvalget har ansvar for å føre tilsyn med 
bydelens virksomhet.

Bydelenes virksomhet er omfattende. 
Ansvarsområdet reguleres blant annet av 
følgende lovverk, som også sier noe om 
tilsynsutøvelse: 
•	 lov om sosiale tjenester av 13.12.1991, nr. 81  
•	 lov om barnevernstjenesten av 17.07.1992, 

nr. 100 
•	 lov om helsetjenesten i kommunene av 

19.12.1982, nr. 66 
•	 lov om strålevern og bruk av stråling av 

12.05.2000 nr. 36
•	 lov om vern mot smittsomme sykdommer av 

05.08.1994, nr. 55 
•	 lov om vern mot tobakkskader av 

09.03.1973, nr. 14
•	 lov om barnehager av 05.05.1995, nr. 19 
•	 lov om introduksjonsordning og 

norskopplæring for nyankomne innvandrere 
av 04.07.2003 nr. 80

Etter kommuneloven § 6 ligger all myndighet 
i Oslo kommune i utgangspunktet til bystyret. 
Kommuneloven åpner imidlertid for utstrakt 
delegasjon. Ved delegering av myndighet gir 
ikke det delegerende organet fra seg egen 
myndighet, men overlater til andre å utøve 
myndigheten på sine vegne. Det delegerende 
organet beholder ansvaret, og må påse at 
den delegerte myndigheten utøves innen de 
rammene som er gitt, og kan trekke tilbake 
delegasjonen. 

Rapportering om utøvelse av delegert 
myndighet utgjør et viktig grunnlag for tilsyn. 
Delegasjon av ansvar og myndighet til 
bydelsutvalgene og bydelsdirektørene, 

4  Vedtatt av Oslo bystyre 15.10.2003 (sak 363), sist 
endret etter vedtak i bystyret 28.03.2012 (sak 73).
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innebærer at disse selv plikter å føre tilsyn 
med de ansvarsområdene som ligger til 
bydelene. Samtidig vil instanser på andre nivå 
ha forpliktelser til å ivareta tilsyn med ulike 
forhold innenfor bydelenes ansvarsområder. 
Tilsyn vil dermed også kunne ivaretas av 
for eksempel departement, fylkesmann eller 
særskilte tilsynsorganer.

Bydelsutvalgene har ansvaret for å ivareta 
tilsynet med bydelen, men kan organisere og 
tilrettelegge for tilsyn ved andre. Tilsyn ved 
komiteer og ved obligatoriske tilsynsorganer, 
kan bidra til at bydelsutvalgenes tilsyn utøves 
mer rasjonelt og med mindre bruk av ressurser. 
Men komiteene (og andre tilsynsorgan) kan ikke 
fatte avgjørelser i forlengelsen av tilsynet, 
jf. Reglement for bydelene § 2-4, hvor det 
fremgår at bydelsutvalget kan opprette 
komiteer som saksforberedende organer 
for bydelsutvalget. Dette innebærer altså at 
komiteene kan tildeles tilsynsoppgaver som 
saksforberedende organ for bydelsutvalget.

Når det gjelder bydelsutvalgets tilsyn på de 
områder der bydelsdirektørene er delegert 
myndighet fra byrådet, legger Kommune-
revisjonen til grunn at tilsynsansvaret omfatter 
generelt tilsyn, men ikke tilsyn i enkeltsaker. 

2.2 Tilsynsoppgavenes hovedinnhold
I NOU 1991: 11 er tilsynsansvarets hoved-
innhold gjennomgått. Det står bl.a. om 
tilsynsoppgavene5:

Plikt til å organisere virksomhet og kontroll
Tilsynsansvaret innebærer for det første en plikt 
til å organisere den kommunale virksomheten, 
derunder kontrollen, på en slik måte at feil og 
uregelmessigheter så vidt mulig blir forebygget 
eller oppdaget.

Plikt til å kontrollere
At et organ har tilsynsansvar for et annet, 
innebærer videre at det skal kontrollere og følge 
med i virksomheten som drives av det lavere 
plasserte organ. I dette ligger bl.a. at det  

5  NOU 1991:11, s. 36.

ansvarshavende organet må sørge for å få den 
informasjon om virksomheten som er nødvendig 
for å utøve tilsynet.

Plikt til å reagere mot uheldige forhold  
Tilsynsansvaret innebærer en plikt til å gripe inn 
dersom det blir kjent at den virksomhet som er 
undergitt tilsyn, ikke blir tilfredsstillende utøvet.

Bydelsutvalgenes tilsyn innebærer i vid 
forstand å føre tilsyn med om fastlagte mål 
nås, om tjenesteproduksjonen i bydelene 
skjer til lavest mulig kostnad, om den har 
nødvendig kvalitet og i rimelig grad er 
behovsdekkende, om virksomheten i bydelene 
foregår innenfor de rammene som er lagt i 
lov og forskrift, om vedtak iverksettes osv. 
Bydelsutvalgenes tilsyn utøves hovedsakelig 
gjennom budsjettoppfølging og gjennomgang av 
meldinger og rapporter. Dette er understreket i 
Reglement for bydelene § 3-3, nr. 5:
 

Tilsynet ivaretas primært gjennom ordinær 
budsjettoppfølging, gjennomgang av 
tertialrapporter, årsmeldinger og øvrige 
meldinger som bystyret fastsetter, samt 
rapporteringsordninger som bydelen selv 
fastsetter.

Viktige grunnlag for bydelsutvalgenes 
tilsyn er statusrapporter om økonomi og 
tjenesteproduksjon, tertialrapporter og 
årsrapporter som bydelsutvalgene skal behandle, 
jf. Reglement for bydelene, § 5-1.

Bydelsutvalgets adgang til å be om nærmere 
spesifisert rapportering for oppfølging og tilsyn 
med administrasjonen, er fastslått i Reglement 
for bydelene § 3-4. Bydelsutvalget kan pålegge 
administrasjonen å utarbeide de rapporter 
utvalget finner nødvendig for utøvelsen av sin 
tilsynsvirksomhet. Bydelsutvalget kan på denne 
måten tilpasse rapporteringsordningene til 
bydelens særskilte behov. 

Effektiv gjennomføring av tilsyn forutsetter at 
medlemmene i bydelsutvalgene har kunnskap 
om sitt tilsynsansvar, tilsynets formål og 
innhold. Faste rutiner eller en ”fast praksis” for 
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tilsyn kan bidra til bevisstgjøring og skjerpe 
fokus på tilsyn.

Oppmerksomhet mot tilsyn, etablerte rutiner og 
praksis for ivaretakelse av oppgaven, vil kunne 
bidra til å sikre at bydelsutvalgene 
•	 mottar nødvendig informasjon om 

tjenesteproduksjonen, myndighetsutøvelsen 
og forvaltningen generelt i bydelen, 

•	 settes i stand til å behandle informasjonen 
på en hensiktsmessig måte i forhold til 
intensjonen med tilsynet, og

•	 utvikler et reaksjonsmønster tilpasset 
tilsynets formål.

2.3 Aktivt og passivt tilsyn, 
overordnet og nærmeste tilsyn

Tilsyn kan deles i et aktivt og passivt tilsyn. 
Passivt tilsyn utøves ved at ansvarlig organ 
påser at saker det får seg forelagt, gir den 
informasjon som er nødvendig blant annet for å 
kunne vurdere sammenhengen mellom mål og 
resultat, om den forberedende saksbehandlingen 
har vært forsvarlig osv.6 Passivt tilsyn vil som 
hovedregel ta utgangspunkt i informasjon som 
mottas som følge av faste rapporteringsrutiner.

Aktivt tilsyn betegner tilfeller hvor et organ på 
eget initiativ setter seg inn i spesielle saker / 
en virksomhet for å avdekke mulige feil eller 
mangler, og/eller for å sikre at hensiktsmessige 
retningslinjer og rutiner er etablert og følges.

Det er til en viss grad sammenheng mellom 
hierarkisk plassering / avstand til tilsynsobjektet 
og passivt/aktivt tilsyn. Tilsynsaktiviteten 
forventes å være større jo nærmere 
tilknytning man har til tilsynsobjektet.7 Det 
nærmeste tilsynet omfatter en mer direkte og 
undersøkende kontakt med tilsynsobjektet, 
mens et overordnet tilsyn gjerne forstås som et 
passivt tilsyn og et tilsyn med andre organers 
tilsynsutøvelse.

6  NOU 1991:11, s. 37-38. 
7  NOU 1991:11, s. 37.

Direkte sammenfall er det likevel ikke mellom 
overordnet og passivt tilsyn, eller mellom 
nærmeste og aktivt tilsyn. Plikten til å ivareta 
et aktivt tilsyn vil også oppstå for overordnede 
organer i tilfeller hvor det reises kritikk mot 
tilsynsobjektet, eller ved at man på annen måte 
får inntrykk av at det har oppstått avvik. Annet 
grunnlag for et aktivt overordnet tilsyn kan 
være at underordnet organ ikke ivaretar sitt 
tilsynsansvar. 

Statusrapporter som legges frem for 
bydelsutvalgene, sier noe om status og 
resultater i forhold til mål, strategier og 
tiltak. Målene, strategiene og tiltakene 
vil være nedfelt i plandokumentene som 
følgelig også vil måtte omfattes av tilsynet. 
Bydelsutvalgenes tilsyn med grunnlag i plan- og 
resultatinformasjonsdokumenter vil i hovedsak 
være et passivt tilsyn. 

Tilsyn kan også utøves med utgangspunkt 
i informasjon fra media eller spørretime 
i bydelsutvalgene, rapporter fra statlige 
tilsynsorganer, revisjonsberetninger eller 
rapporter fra Kommunerevisjonen osv. Slikt 
tilsyn vil kunne ha form av både aktivt og 
passivt tilsyn. 

2.4 Flytende overgang fra tilsyn til 
kontroll og fra tilsyn til aktiv 
styring

Det er ikke vesentlig forskjell i meningsinnhold 
mellom begrepene tilsyn og kontroll. I stor 
grad er det tale om ulikheter i kontrollnivå og 
kontrollgrad. Begrepet tilsyn karakteriserer som 
oftest en overordnet og kontinuerlig oppfølging 
av aktivitet i forhold til lover, forskrifter, vedtak 
etc. Kontroll betegner gjerne en mer nitid 
undersøkelse rettet mot en prosedyre, et resultat, 
en funksjon eller aktivitet, og vil gi grunnlag for 
mer kvalifiserte oppfatninger om status innenfor 
undersøkt felt enn tilsyn.

På tilsvarende måte vil en finne glidende 
overganger mellom tilsyn og styring. 
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Tilsynsaktivitet kan opphøre dersom det for 
eksempel konstateres godt sammenfall mellom 
plan og resultat. Alternativt kan et konstatert 
avvik gli over i en instruerende/styrende 

aktivitet hvor det stilles oppfølgingsspørsmål, 
iverksettes korrigerende tiltak, eller fattes 
beslutninger med forventning om spesifikke 
resultater. 
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3. Forståelse, utfordringer og opplæring i tilsyn

3.1 Forståelsen av tilsyn 
I Kommunerevisjonens spørreundersøkelse om 
bydelsutvalgenes tilsynsansvar svarte elleve 
av de tretten arbeidsutvalgene8 at de opplevde 
at tilsynsansvaret i stor eller meget stor grad 
var klart med hensyn til innhold og utførelse. 
De resterende to arbeidsutvalgene mente at 
tilsynsansvaret i noen grad var klart. Dette 
samsvarer i stor grad med svarene på tilsvarende 
spørsmål i undersøkelsen som ble gjennomført i 
2009.9  

I spørreundersøkelsen ble arbeidsutvalgene bedt 
å vurdere i hvilken grad ulike angitte elementer 
inngikk i bydelsutvalgets tilsynsarbeid, jf. tabell 1.

Samtlige arbeidsutvalg svarte at informasjon 
gjennom saker som bydelsutvalget fikk til 
behandling og/eller orientering, i stor/meget stor 
grad inngikk i tilsynsarbeidet.

Seks av tretten arbeidsutvalg svarte at saker 
der bydelsutvalgene etterspurte ytterligere 
informasjon, i stor eller meget stor grad inngikk 
i tilsynsarbeidet. Seks arbeidsutvalg svarte at 
dette i noen grad inngikk, mens kun ett vurderte 
at dette i liten grad inngikk i bydelsutvalgets 
tilsynsarbeid.

8  Tretten av arbeidsutvalgene i Oslos i femten bydeler 
besvarte spørreundersøkelsen.

9  Spørsmålene i de to undersøkelsene var ikke formulert 
på samme måte, men likevel kan svarene tolkes slik 
at forståelsen av tilsynsansvaret i et stort flertall av 
arbeidsutvalgene i stor grad eller meget stor grad ble 
oppfattet klart i begge undersøkelsene.   

To av de tretten arbeidsutvalgene vurderte at 
bydelsutvalgenes initiativ til undersøkelser i 
meget stor grad inngikk i tilsynsarbeidet. Syv 
arbeidsutvalg svarte at dette i noen grad inngikk 
i tilsynsarbeidet, mens fire svarte at dette i liten 
grad inngikk i tilsynsarbeidet.

Fire arbeidsutvalg vurderte at bydelsutvalgets 
vedtak om korrigerende tiltak i stor eller 
meget stor grad inngikk i tilsynsarbeidet. Fire 
arbeidsutvalg svarte at dette i noen grad inngikk 
i tilsynsarbeidet, mens arbeidsutvalgene i 
ytterligere fem bydeler vurderte at vedtak om 
korrigerende tiltak i liten eller meget liten grad 
inngikk i tilsynsarbeidet.  

3.2 Utfordringer i tilsynsarbeidet
På spørsmål om hvilke utfordringer bydels-
utvalgene hadde i sitt tilsynsarbeid svarte åtte 
av de tretten arbeidsutvalgene at det ikke var 
særlige utfordringer. To arbeidsutvalg svarte 
at informasjonen de mottok ikke var tilpasset 
bydelsutvalgets behov, og to arbeidsutvalg 
svarte at bydelsutvalgene manglet kompetanse 
på sentrale deler av bydelens virksomhet. 
Ett arbeidsutvalg svarte at forståelsen av 
tilsynsarbeidet ikke var god nok. 

Tabell 1 Vurderinger av i hvilken grad ulike elementer inngikk i bydelsutvalgenes tilsynsarbeid
I meget 

stor grad
I stor 
grad

I noen 
grad

I liten 
grad

I meget 
liten grad

Antall 
svar

Ved saker til behandling/orientering 6 7 0 0 0 13
BU etterspør mer informasjon 2 4 6 1 0 13
BU tar initiativ til undersøkelser 2 7 4 0 13
BU vedtar korrigerende tiltak 2 2 4 4 1 13

Kilde: Kommunerevisjonens spørreundersøkelse om bydelsutvalgenes tilsynsansvar
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I spørreundersøkelsen ba vi arbeidsutvalgene 
gi konkrete forslag til tiltak som kan forbedre 
tilsynsarbeidet. Fire arbeidsutvalg kom med 
følgende innspill:

•	 Komiteene er viktige for tilsynsfunksjonen, 
men kan i større grad være flinkere til å sende 
inn spørsmål på forhånd. Vanskelig å ta ting 
over bordet på møtet, og det er ikke alle saker 
som kan utsettes. 

•	 Gruppelederne ønsker mer opplæring og større 
involvering tidligere i saker.

•	 Skriftlige retningslinjer, ens forståelse og 
følgende praksis på tvers av bydelene, i de 
sjeldne tilfellene der det er politisk påtrengende 
nødvendig å håndtere enkeltsaker av 
prinsipiell betydning, slik at både politiske og 
administrative behov ivaretas basert på lov og 
regelverk.

•	 Noe bedre tilpassing av informasjon og noe 
bedre organisering av tilsynsarbeidet.

3.3 Opplæring i tilsyn
Alle de tretten arbeidsutvalgene oppga at alle 
faste medlemmer av bydelsutvalget hadde fått 
tilbud om opplæring, og ti av de tretten svarte at 
alle varamedlemmene hadde fått tilbud om det 
samme. 

I to av bydelene hadde at alle faste medlemmer 
i bydelsutvalgene deltatt på opplæring i tilsyns-
arbeidet, og i syv bydeler hadde over halvparten 
deltatt. Varamedlemmene i bydelsutvalgene 
hadde i mindre grad enn de faste medlemmene 
deltatt i slik opplæring. I alle de tretten bydelene 
skjedde opplæringen i regi av KS, og i tillegg 
hadde syv bydeler gjennomført egen intern 
opplæring for bydelspolitikerne.

Ti av de tretten arbeidsutvalgene oppga at 
opplæringen i stor eller meget stor grad hadde 
vært nyttig som grunnlag for å forstå og ivareta 
tilsynet, mens tre arbeidsutvalg svarte at 
opplæringen i noen grad hadde vært nyttig. 

Ni av de tretten arbeidsutvalgene mente det var 
behov for ytterligere opplæring, og ga følgende 
innspill om hva de opplevde at det var behov 
for:

•	 Oppfølgingen av tilsynet med kvaliteten 
i tjenesteproduksjonen. Økonomitilsyn er 
uproblematisk.

•	 Ikke KS sin. Lokalt forankret
•	 Kostra, økonomi og tilsyn.
•	 Tilsynsansvar er en del av 

folkevalgtopplæringen. Rammene rundt 
tilsynsansvaret. Avgrensning mellom tilsyn 
og engasjement i enkeltsaker med generell 
betydning for tjenestekvaliteten.

•	 Det dukker inni mellom opp saker vi kanskje 
ikke er helt på høyden i forhold til og at noen 
glemmer hva de har lært, så en brush up kan 
være verdifull.

•	 Lovverk, forskrifter, rolleforståelser, 
rapportskriving og praktisk gjennomføring

•	 Hva er kvalitet, hvordan tolker vi 
brukerundersøkelser, hvilke måleparametere 
skal brukes av tilsynsutvalgene?

•	 Opplæring/orientering for de som sitter i tilsyn 
ved sykehjem o.l. Har hatt noe intern opplæring 
og noe mer er planlagt, men et fastere opplegg 
rundt dette kunne være på sin plass (også for 
driftsstyrerepresentanter)

3.4 Oppsummering
Tilsyn handler om å sikre overholdelse av 
lover, forskrifter, bystyrevedtak og andre 
kommunale forordninger. Når rapporter 
behandles av bydelsutvalget i tilsynsøyemed, er 
det naturlig med fokus på vesentlige områder 
og områder med risiko for avvik. Dette krever 
at medlemmene i bydelsutvalgene har en 
god forståelse både av tilsynsansvaret og av 
bydelens virksomhet. 

Det kan være krevende å vite om tilsynsansvaret 
faktisk ivaretas på en tilfredsstillende måte. 
Opplæring er viktig for at de folkevalgte i 
bydelene skal være omforente i forståelsen av 
hva ansvaret innebærer og hvordan det søkes 
ivaretatt. 
 
Undersøkelsen gir ikke grunnlag for å vurdere 
den faktiske forståelsen av tilsynsansvaret i 
bydelsutvalgene. Vi konstaterer at de fleste 
arbeidsutvalgene opplevde tilsynsansvarets 
innhold og utførelse som klart. Enkelte pekte 
imidlertid på at forståelsen av tilsynsansvaret 
ikke var god nok, at bydelsutvalget ikke 
hadde god nok kompetanse på sentrale deler 
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av bydelens virksomhet, og at informasjonen 
bydelsutvalget fikk seg forelagt ikke var 
godt nok tilpasset utvalgets behov. De fleste 

arbeidsutvalgene mente at det var behov for 
ytterligere opplæring og pekte i den forbindelse 
på flere aktuelle temaer.      
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4. Utvalgenes tilrettelegging for tilsyn gjennom organisering
Bydelsutvalget har altså ansvar for å føre tilsyn 
med bydelen, men kan delegere tilsynsoppgaver 
til andre organer. Det å tillegge andre organer 
tilsynsoppgaver betinger at en etablerer 
rapporteringsrutiner slik at bydelsutvalgene 
kan holde seg orientert om tilsynsutøvelsen i 
aktuelle organer. Organer som har, eller kan 
tillegges tilsynsansvar i bydelene er komiteer, 
arbeidsutvalg, og tilsynsutvalg for institusjoner 
og hjemmebaserte tjenester.

Ved en gjennomgang av bydelens nettsider og 
tilsendte reglementer for bydelsutvalg, komiteer 
og råd, fant vi at det i fem bydeler var utarbeidet 
egne skriftlige reglementer for bydelsutvalget. I 
disse var tilsynsoppgavene eksplisitt nevnt i kun 
ett reglement. 

4.1 Komiteer 

Bestemmelser
Bydelsutvalgene kan opprette komiteer som 
saksforberedende organ, og kan delegere sin 
høringskompetanse til komiteene. Komiteene 
kan ikke uten bydelsutvalgets samtykke 
pålegge administrasjonen ressurskrevende 
utredningsarbeid, jf. Reglement for bydelene, § 
2-4.

Bydelsutvalgene kan vedta egne reglement 
for komiteene og slik definere arbeidsområdet 
og eventuelt presisere tilsynsansvaret. 
Komiteene kan få særskilt angitt tilsynsansvar 
fra bydelsutvalgene, i tillegg til det passive 
tilsynsansvaret som påhviler komiteene når 
saker forberedes og behandles, jf. NOU 
1991:11, s. 38:

Det (…) passive tilsynsansvar påligger (…) 
ethvert kommunalpolitisk organ som får saker til 
behandling, uten hensyn til om de er pålagt noe 
formelt ”tilsynsansvar”

Bydelsutvalgene skal føre tilsyn med komiteene, 
det vil si med de tilsynsoppgavene og det 
tilsynsansvaret som tilligger disse.

Praksis i bydelene
Det var opprettet komiteer i samtlige femten 
bydeler. Komitestrukturen varierte noe fra bydel 
til bydel, men mye var likt: Fjorten bydeler 
hadde tre komiteer, mens en bydel hadde to 
komiteer. Helse- og sosialkomité og kultur- og 
oppvekstkomitéer var de to vanligste komiteene. 
Den tredje komiteen varierte mer med hensyn 
til arbeidsområde; byutvikling, plansaker, miljø, 
og samferdsel var blant arbeidsområdene ifølge 
navnene på komiteene.   

Alle de tretten arbeidsutvalgene som besvarte 
spørreundersøkelsen, oppga at komiteene hadde 
ansvar for å følge med på tjenesteproduksjonen 
og på kvaliteten på tjenestene i sin sektor. 
Tolv av de tretten arbeidsutvalgene svarte 
at komiteene hadde ansvar for generell 
saksforberedelse for bydelsutvalget og å 
forberede høringsuttalelser for bydelsutvalget. 
Åtte av tretten arbeidsutvalg svarte at komitéene 
hadde ansvar for å følge med på økonomien i 
sin sektor. 

Gjennomgangen av bydelenes egne reglementer 
for bydelsutvalget tyder på at kun Bydel Grorud 
eksplisitt hadde delegert et tilsynsansvar til 
komitéene på deres sektorområder10. I tillegg 
var ansvaret for oppfølging av tilsynsutvalgene 
i pleie og omsorg delegert til helse- og 
sosialkomitéene i tre bydeler. Basert på den 
dokumentasjon vi hadde tilgang til, var det for 
øvrig ingen komiteer eller utvalg som eksplisitt 
var gitt tilsynsansvar av bydelsutvalget. 
Imidlertid viste svarene i vår spørreundersøkelse 
at arbeidsutvalgene opplevde at komiteene 
arbeidet med tilsyn. 

I undersøkelsen ba vi arbeidsutvalgene gi sine 
vurderinger av i hvilken grad de opplevde 
at komiteene arbeidet med tilsyn ved ulike 
oppgaver/saker som var angitt i spørreskjemaet. 
Svarene fremgår av tabell 2.

10 Se Oslo kommune, Bydel Grorud Reglement for 
bydelsutvalg, komiteer, råd og utvalg i Bydel Grorud 
2011-2015, side 5.
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Tabell 2 Vurderinger av i hvilken grad arbeidsutvalgene opplevde at komiteene arbeider med 
tilsyn ved ulike angitte oppgaver/saker

I meget 
stor grad

I stor 
grad

I noen 
grad

I liten 
grad

I meget 
liten grad

Antall 
svar

Generell saksforberedelse for BU 0 10 0 0 2 12
Forbereder høringsuttalelser for BU 2 7 2 0 1 12
Følger med på tjenesteproduksjonen i sin 
sektor 5 8 0 0 0 13

Følger med på kvaliteten i tjenestene i sin 
sektor 8 5 0 0 0 13

Følger med på økonomien i sin sektor 2 6 2 2 1 13
Avgir høringsuttalelser på sektorområdet 1 3 0 1 5 10
Behandler rapporter fra tilsynsutvalgene 8 5 0 0 0 13

Kilde: Kommunerevisjonens spørreundersøkelse om bydelsutvalgenes tilsynsansvar

Tabell 2 viser at arbeidsutvalgene i størst grad 
opplevde at komiteene arbeidet med tilsyn 
når komiteene fulgte med på kvaliteten på 
tjenestene og ved behandling av rapporter fra 
tilsynsutvalgene. Alle tretten arbeidsutvalg 
opplevde at disse oppgavene i stor eller meget 
grad inngikk i komiteenes tilsynsarbeid. 

Tabellen viser også at alle arbeidsutvalg 
opplevde at komiteene arbeidet med tilsyn 
når de fulgte med på tjenesteproduksjonen 
generelt. Ti arbeidsutvalg opplevde i stor grad 
at komiteene arbeidet med tilsyn når komiteene 
arbeidet med generell saksforberedelse til 
bydelsutvalget, mens åtte arbeidsutvalg oppga 
at de i stor eller meget stor grad opplevde at 
komiteene utøvde tilsyn ved å følge med på 
økonomien i komiteenes sektor. 

Høringsuttalelse fra komiteene ble i mindre grad 
opplevd å være en del av tilsynsarbeidet, fem av 
ti arbeidsutvalg svarte at det ble opplevd slik i 
meget liten grad. 

4.2 Arbeidsutvalg

Bestemmelser
Bydelsutvalgene skal opprette et arbeidsutvalg 
blant bydelsutvalgets medlemmer. 

Bydelsutvalgene kan gi arbeidsutvalgene 
myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller 
saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
Bydelsutvalgene fastsetter selv hvilke oppgaver 
arbeidsutvalget skal ha, jf. Reglement for 
bydelene, § 2-3. 

Det passive tilsynsansvaret gjelder for arbeids-
utvalgene som for komiteene (se omtale i 
kapittel 4.1).

Praksis i bydelene
Det er opprettet arbeidsutvalg i alle 15 bydeler. 
Syv av de tretten arbeidsutvalgene som besvarte 
spørreundersøkelsen, oppga at arbeidsutvalget 
bl.a. hadde generell saksforberedelse for bydels-
utvalget, mens ni svarte at ferdigbehandling av 
saker med kort svarfrist var deres oppgave. 

I ti av de tretten bydelene hadde i tillegg 
arbeidsutvalget som oppgave å følge med på 
den økonomiske situasjonen i bydelen. I elleve 
bydeler hadde arbeidsutvalget ansvar for å følge 
med på andre områder av bydelens virksomhet.  

Arbeidsutvalgene ble spurt i hvilken grad de 
opplevde å utøve tilsyn når en arbeidet med 
ulike angitte oppgaver/saker. Svarene fremgår 
av tabell 3.    
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Tabell 3 Vurderinger av i hvilken grad arbeidsutvalgene opplevde å arbeide med tilsyn ved ulike 
oppgaver/saker

I meget 
stor grad

I stor 
grad

I noen 
grad

I liten 
grad

I meget 
liten 
grad

Antall 
svar

Generell saksforberedelse for bydelsutvalget 1 3 4 1 2 11
Følger med på den økonomiske utviklingen i 
bydelen 5 3 1 3 1 13

Følger med på andre områder av bydelens 
virksomhet 3 3 5 1 0 12

Avgir høringsuttalelser 0 1 2 2 5 10
Ferdigbehandler saker med kort svarfrist 3 1 3 1 3 11

Kilde: Kommunerevisjonens spørreundersøkelse om bydelsutvalgenes tilsynsansvar

Tabell 3 viser at arbeidsutvalgene hadde 
forskjellig opplevelse av i hvilken grad ulike 
oppgaver/saker inngikk i arbeidet med tilsyn. Et 
klart flertall opplevde i stor/meget stor grad at 
arbeidsutvalget arbeidet med tilsyn når utvalget 
fulgte med på den økonomiske utviklingen i 
bydelen. Derimot var det kun ett arbeidsutvalg 
som svarte at å avgi høringsuttalelser i stor grad 
ble opplevd som å arbeide med tilsyn. For de 
øvrige angitte oppgavene/sakene var det stor 
spredning i svarene mellom arbeidsutvalgene. 

4.3 Tilsynsutvalg for institusjoner og 
hjemmetjeneste

Bestemmelser
I bydeler hvor det er institusjoner av typen
- sykehjem og boform for heldøgns omsorg og 

pleie,
- dagsenter for fysisk og psykisk 

funksjonshemmede, eller 
- avlastningsboliger,
skal bydelsutvalget opprette ett eller flere 
tilsynsutvalg for institusjoner, jf. Reglement for 
bydelene, § 2-5 nr. 1.

Bydelsutvalget har ansvar for å føre tilsyn 
med at tilsynsutvalg for institusjon følger de 
instruksfestede kravene11 om gjennomføring og 
rapportering av tilsyn, blant annet at  

11 Instruks for kommunale tilsynsutvalg for institusjoner 
mv, nr. 8

•	 tilsynsutvalgene skal foreta minst fire besøk 
(hvorav to anmeldte, resten uanmeldte) i året 
ved hver institusjon

•	 tilsynsutvalgene skal avgi rapport til 
bydelsutvalgene etter hvert besøk, 
kommunens mal for tilsynsrapporter skal 
benyttes 

•	 tilsynsutvalgene skal avgi årsrapport til 
bydelsutvalget

Bydelsutvalget skal opprette tilsynsutvalg for 
hjemmebaserte tjenester.12 Bydelsutvalget har 
ansvar for å føre tilsyn med at tilsynsutvalgene 
følger retningslinjene om gjennomføring 
og rapportering av tilsyn. De kan føre tilsyn 
med aktivitetsnivået til tilsynsutvalgene ved 
å motta oversikter over antall henvendelser 
og besøk avlagt av tilsynsutvalgene. 
Tilsynsutvalget for hjemmebaserte tjenester 
skal etter avtale rapportere til bydelsutvalget 
og bydelsadministrasjonen. Tilsynsutvalget 
skal ved årets utgang levere årsrapport til 
bydelsutvalget og bydelens administrasjon.13  
For øvrig skal alle tilsynsutvalg rapportere til 
bydelsutvalget.   

Praksis i bydelene
Basert på opplysninger fra samtlige femten 
bydelers hjemmesider hadde alle bydeler 

12 Reglement for bydelene, § 2-5, nr. 2.
13 Plikten til rapportering fremgår av Oslo kommunes 

Instruks for kommunale tilsynsutvalg for hjemmebaserte 
tjenester, pkt. 8. Vedtatt av bystyret 30.01.2008 i sak 22.
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opprettet tilsynsutvalg for institusjoner og 
hjemmebaserte tjenester. 

4.4 Brukerråd

Bestemmelser
I hver bydel skal det være lokalt eldreråd14, 
råd for funksjonshemmede15 og ungdomsråd 
som rådgivende organ for bydelsutvalget. 
Bydelsutvalget kan fritt opprette brukerutvalg 
på andre områder.16

Brukerrådene hadde ingen formell tilsynsrolle 
i bydelene, men de skal kunne gi nyttig 
informasjon til bydelsutvalget i tilsynsarbeidet.

Praksis i bydelene
Ifølge hjemmesidene til bydelene hadde alle 
Oslos femten bydeler opprettet de obligatoriske 
brukerrådene. Tre bydeler hadde i tillegg 
opprettet ytterligere ett brukerråd.17

4.5 Oppsummering
Bydelsutvalgenes omfattende tilsynsansvar 
tilsier at det ikke kan føres like tett tilsyn med 
alle deler av bydelens virksomhet til en hver 
tid. Det er det naturligvis heller ikke behov for. 
I Kommunerevisjonens rapport 7/2010 tok vi 
derfor til orde for at bydelsutvalgenes tilsyn bør 
være systematisk og risikobasert; med andre 

14 Lokale eldreråd i bydeler er lovpålagt, jf. lov om 
kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 08. 11. 
1991 nr. 76, § 1.

15 Lov om råd eller anna representasjonsordning i 
kommunar og fylkeskommunar for menneske med 
nedsett funksjonsevne m.m, § 2 2. ledd

16 Reglement for bydelene, § 2-7.
17 I Bydel Alna: Alna internasjonale råd, i Bydel Gamle 

Oslo: Rådet for psykisk helse og i Bydel Søndre 
Nordstrand: Navnerådet.   

ord at det gjøres en vurdering av risiko og 
vesentlighet som grunnlag for bydelsutvalgets 
utøvelse av tilsyn.
 
Bydelsutvalgets tilsynsansvar er omfattende. 
Tilrettelegging for tilsyn ved bruk av andre 
organer vil kunne bidra til at bydelsutvalgets 
tilsyn utøves mer rasjonelt og med mindre 
ressursbruk. En del politikere opplever at 
store saks- og dokumentbunker er utfordrende 
og at tiden er for knapp til at saker får den 
oppmerksomhet de fortjener. For å lette på dette 
kan tilsynsoppgaver spres på flere, for eksempel 
på komiteer og utvalg. Kanskje gir dette en 
gevinst både kapasitets- og kompetansemessig.

Ifølge informasjonen Kommunerevisjonen har 
hatt tilgang til, hadde bare ett bydelsutvalg 
eksplisitt delegert tilsynsoppgaver til komiteene. 
Imidlertid viste svarene på spørreundersøkelsen 
at arbeidsutvalgene oppfattet at komiteene 
arbeidet med tilsyn. 

Dersom komiteene utfører tilsyn, fritar ikke 
det bydelsutvalget for ansvaret for tilsynet. 
Dette fordrer at bydelsutvalget klargjør sine 
forventinger til komiteenes tilsyn, og til når 
komiteene bør formidle tilsynsinformasjon til 
bydelsutvalget. 
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5. Utvalgenes grunnlag for tilsyn med økonomi og 
tjenesteproduksjon

Bydelsutvalget er pålagt å vedta et budsjett 
innenfor de rammer, retningslinjer og frister 
som bystyret fastsetter. Bydelsutvalget har 
ansvar for den økonomiske utviklingen i løpet 
av året, og for å iverksette nødvendige tiltak 
for å hindre merforbruk i forhold til tildelt 
budsjettramme. Dette fordrer at bydelsutvalget 
så raskt som mulig mottar relevant informasjon 
om den økonomiske utviklingen i bydelen 
for å ivareta sitt tilsynsansvar og for å kunne 
iverksette nødvendige tiltak dersom det er 
sannsynlig at bydelens økonomi kommer i 
ubalanse.     

Det følger av redegjørelsen i kapittel 2 at 
bydelsutvalgenes tilsyn primært er et passivt og 
overordnet tilsyn. 

På overordnet nivå gjelder at
1. bydelsdirektøren har ansvar for å holde 

bydelsutvalget orientert om den økonomiske 
utviklingen i løpet av året, herunder foreslå 
nødvendige justeringer innenfor tildelt 
budsjettramme, eller aktivitetsnivå18, og at

2. bydelsutvalget kan be om 
tilleggsrapportering eller utredning av 
spørsmål for nærmere oppfølging og tilsyn19

Det følger av Reglement for bydelene at 
bydelsutvalgets tilsyn primært ivaretas gjennom 
a) ordinær budsjettoppfølging,
b) gjennomgang av tertialrapporter, 

årsmeldinger og øvrige meldinger som 
bystyret fastsetter, samt 

c) rapporteringsordninger som bydelen selv 
fastsetter.20

I dette kapitlet ser vi nærmere på disse tre 
kildene til informasjon for bydelsutvalgets tilsyn 
med bydelsøkonomien.   

18 Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler, 2011 og 
2012, punkt 2.2.

19 Reglement for bydelene, 2008, § 5-1. 
20 Reglement for bydelene, 2008, § 3-3, nr. 5.

5.1 Frekvens i rapporteringen

Bestemmelser
I henhold til Instruks for økonomiforvaltningen 
i bydeler pkt. 2.4 skal

Bydelsdirektøren til hvert møte i bydelsutvalget 
utarbeide en rapport for utvikling i 
tjenesteproduksjon og økonomi.

Praksis i bydelene
Frekvensen i statusrapporteringen om 
utviklingen i tjenesteproduksjon og økonomi 
varierte en del mellom bydelene, jf. 
oppstillingen i tabell 4. 

Tabell 4  Rapportering om økonomi og 
tjenesteproduksjon

Antall 
møter 
i peri-
oden

Antall møter 
med status-

rapportering, 
herunder også 

tertial- og 
årsrapportering

Antall 
møter 
uten 

status-
rappor-
tering

Gamle Oslo 11 10 1
Grünerløkka 9 9 0
Sagene 12 12 0
St. Hans-
haugen

11 10 1

Frogner 12 12 0
Ullern 10 4 6
Vestre Aker 12 10 2
Nordre Aker 9 9 0
Bjerke 10 10 0
Grorud 10 9 1
Stovner 10 10 0
Alna 10 10 0
Østensjø 10 10 0
Nordstrand 11 10 1
Søndre 
 Nordstrand

12 11 1

Kilde: Kommunerevisjonens gjennomgang av protokoller 
fra møter i bydelsutvalgene
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Tabell 4 viser at vi i gjennomgangen 
av sakslister fant at åtte av de femten 
bydelsutvalgene behandlet rapporter om 
økonomi og tjenesteproduksjon på alle 
møtene i undersøkelsesperioden, fem utvalg 
behandlet slike saker på samtlige møter så nær 
som ett. Bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker 
behandlet ikke denne type rapporter på to av 
møtene, mens bydelsutvalget i Bydel Ullern 
ikke hadde saker med rapporter om økonomi 
og tjenesteproduksjon på sakskartet i seks av 
de ti utvalgsmøtene i undersøkelsesperioden. 
Administrasjonen i Bydel Ullern opplyste at 
bydelsutvalget normalt fikk muntlig orientering 
og skriftlig rapportering om status for økonomi 
og tjenesteproduksjon på hvert møte, men at 
dette normalt ikke sto som sak på sakskartet.

Vi spurte arbeidsutvalgene om hva i 
statusrapporteringen bydelsutvalgene var særlig 
opptatt av i tilsynsarbeidet. Vi fikk følgende 
svar:

•	 Budsjettprognoser og avviksanalyser, 
statistikk knyttet til ulike plantall for 
aktivitetsnivå i tjenestene.

•	 Økonomi/prognose. Måltall for 
tjenesteproduksjon. Kvalitet i tjenestene. 
Sykefravær

•	 Økonomisk situasjon, Mer-/mindreforbruk, 
større omorganiseringer, sykefravær

•	 Brukerne har tilfredsstillende forhold. 
Oppfølging av tiltak. Økonomisk status.

•	 Avvik i forhold til budsjett og måltall.
•	 Regnskap, Sykefravær, 

bemanningssituasjonen, saksbehandlingstid
•	 Aktiviteten og utviklingen i 

tjenesteproduksjonen og kostnadskontroll
•	 Alt
•	 Risikoområder som barnevern og 

sykehjemsplasser
•	 Avvik fra måltall, herunder bruk av 

institusjonsplasser. Ventelister
•	 Status-/måneds-/avviksrapporter
•	 Først og fremst pengebruk.
•	 Regnskapstall. Produksjonstall Avvik i forhold 

til tidligere rapportert. Kvalitet på tilbud.

I spørreundersøkelsen ba vi arbeidsutvalgene 
vurdere nytten av statusrapporteringen 
for tilsynsarbeidet for hhv. økonomi og 
tjenesteproduksjon. 

Samtlige arbeidsutvalg svarte at de i stor eller 
meget stor grad opplevde at den økonomiske 
rapporteringen var nyttig for å utøve tilsyn. 
Tolv av bydelene svarte at de opplevde at 
rapporteringen på tjenesteproduksjon i stor eller 
meget stor grad var nyttig for å utøve tilsyn, 
mens ett arbeidsutvalg svarte at bydelsutvalget 
som regel ikke mottok rapportering på 
tjenesteproduksjon, og at det ikke hadde behov 
for slik rapportering.  

Syv av de tretten arbeidsutvalgene opplyste at 
det var foretatt endringer i statusrapporteringen 
i inneværende valgperiode. Initiativet 
til endringene ble i noen bydeler tatt av 
bydelsutvalget, i noen av bydelsdirektøren og 
i noen hadde begge tatt initiativ til endringer. 
Følgende endringer ble oppgitt:

•	 Mer spesifisert  sykehjemssøknader hvert 
tertial, endringer i budsjettet, sykefravær. Skal 
starte med web-statistikk hvert tertial

•	 Samhandlingsreformen
•	 Økt konkretisering
•	 Noe grundigere på tjenesteproduksjon
•	 Ekstra tilleggsrapportering
•	 Statusrapporteringen justeres i forbindelse 

med hvert års budsjett
•	 Samhandlingsreformen og sykefravær

5.2 Tertial- og årsrapportering

Bestemmelser
I fellesskriv 1/2012 Oppfølging av driftsbudsjett 
for 2012 heter det at tertialrapportene skal 
legges fram for bydelsutvalget og oversendes 
byrådet. Krav til administrasjonens avgivelse 
av rapportene til byrådet, herunder også frister, 
fremgår av det samme fellesskrivet. Det er ikke 
satt krav til når bydelsutvalget skal behandle 
tertialrapportene.

I fellesskriv 11/2011 Utarbeidelse av 
årsberetning 2011 for bydelene beskrives 
krav til innholdet i årsberetningen og frist 
for innlevering. Bydelsutvalgene er pålagt 
å behandle bydelenes årsregnskap og 
årsberetning.21    

21 Instruks for økonomiforvaltning i bydeler, pkt. 2.6



25

Bydelsutvalgenes tilsyn - forståelse, organisering og rapportering

Kommunerevisjonen

Praksis i bydelene
Gjennomgangen av protokoller fra bydels-
utvalgenes møter i undersøkelsesperioden, 
viste at alle bydelsutvalgene hadde hatt 
tertialrapporteringen på sin dagsorden i 2011 
og 2012 og årsrapporteringen for 2011 på 
dagsorden våren 2012.

I spørreundersøkelsen ba vi arbeidsutvalgene 
vurdere nytten av tertial- og årsrapporteringen 
for tilsynsarbeidet. Resultatet vises i tabell 5.

Elleve av de tretten arbeidsutvalgene oppga 
at tertialrapporteringen i stor eller meget 
stor grad var nyttig for å utøve tilsyn. Ett 
arbeidsutvalg svarte at rapporteringen i noen 
grad var nyttig, mens ett arbeidsutvalg opplevde 
at tertialrapporteringen i meget liten grad var 
nyttig for tilsynsarbeidet. 

Arbeidsutvalgene oppga at bydelsutvalgene 
var særlig opptatt av følgende i tertial-
rapporteringen:

•	 Plantall og avvik
•	 Økonomisk status. Avvik i tjenesteproduksjon
•	 Økonomisk situasjon, Mer/mindreforbruk, 

større omorganiseringer, sykefravær
•	 Sykefravær, omorganisering i barnehagene, 

økonomi, sykehjemsplasser, boliger 
for vanskelig stilte, hjemmetjenesten, 
kulturmidler, løpende dags aktuelle saker

•	 Utvikling budsjett og tjenesteproduksjon.
•	 Økonomi, pga store merforbruk.
•	 Økonomien i funksjonsområdene. Utviklingen 

i funksjonsområdet. Virkningen av 
Bystyret og bydelsutvalgets vedtak utover i 
regnskapsåret.

•	 Sykefravær

•	 Økonomisk status. Omfang av 
tjenesteproduksjonen sett i forhold til måltall.

•	 Avvik fra budsjett, strategiplan og regelverk
•	 Regnskapet, barnevern og sykehjemsplasser, 

generelle avvik fra budsjett.
•	 Produksjonstall, avvik og økonomisk resultat

For årsrapporteringen svarte elleve av arbeids-
utvalgene at de i stor/meget stor grad opplevde 
at rapporteringen var nyttig for å utøve tilsyn. 
Ett arbeidsutvalg svarte at rapporteringen i noen 
grad var nyttig, mens ett arbeidsutvalg opplevde 
at årsrapporteringen i liten grad var nyttig for 
tilsynsarbeidet. 

Vi spurte i vår spørreundersøkelse om hva i 
årsrapporteringen bydelsutvalgene var særlig 
opptatt av i tilsynsarbeidet. Vi fikk følgende 
svar:

•	 Avvik i økonomi eller kvalitetsnivå
•	 Resultater. Avvik i økonomi og 

tjenesteproduksjon. 
•	 Helhet, om strategisk plan blir fulgt opp, 

større avvik
•	 Oppfølging av vedtak, økonomiske rammer, 

resultat av undersøkelser
•	 Økonomi, konsekvenser av kutt, sykefravær, 

bemanningssituasjonen,
•	 ALT
•	 Avvik
•	 Økonomisk status. Tjenesteproduksjonens 

omfang
•	 Sammenfatning av arbeidet gjennom året
•	 Regnskap, hvorvidt måltall er nådd, 

behandlingstider, sykehjemsplasser, 
sykefravær.

•	 Samsvar mellom budsjett og resultat ut fra 
eget budsjett, og bystyrets mål for bydelene

Tabell 5 Vurderinger av i hvilken grad rapporteringer om økonomi og tjenesteproduksjon ble 
opplevd som nyttig for å utøve tilsyn

I meget 
stor grad

I stor 
grad

I noen 
grad

I liten 
grad

I meget 
liten 
grad

Antall 
svar

Tertialrapportering 7 4 1 1 0 13
Rapportering årsmelding og årsregnskap 7 4 1 1 0 13

Kilde: Kommunerevisjonens spørreundersøkelse om bydelsutvalgenes tilsynsansvar
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5.3 Annen rapportering om økonomi 
og tjenesteproduksjon

Bestemmelser
Bydelsdirektøren er pålagt å legge frem referat 
fra Startmøte22 om budsjettoppfølging for 
bydelsutvalget.23 For øvrig, foreligger det 
ikke andre spesifikke krav om rapportering 
om økonomi og tjenesteproduksjon til 
bydelsutvalget. 

I ulike sammenhenger og av ulike instanser 
blir det utarbeidet dokumenter som kan være 
nyttige for bydelsutvalgenes tilsyn med 
bydelsøkonomien. De vil imidlertid bare tilflyte 
bydelsutvalget hvis bydelsdirektøren velger å 
framsende dem, alternativt hvis bydelsutvalget 
selv ber om å få dem.

Praksis i bydelene
Vi spurte om bydelsutvalgene hadde mottatt 
følgende dokumenter i 2012: 

•	 Referat fra Startmøtet for 
budsjettoppfølging, 

22Startmøtet for budsjettoppfølging er et møte 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 
gjennomfører med bydelens administrative 
ledelse i månedsskiftet januar/februar hvert år. 
På møtet gjennomgås bydelens budsjett, og bl.a. 
budsjettforutsetningene blir diskutert. Referatet gir en 
tidlig pekepinn på hvordan byrådsavdelingen vurderer 
bydelens økonomiske situasjon for året.

23 Kravet om fremmeleggelse av referat fra Startmøtet for 
bydelsutvalgene fremgår av brev fra Byrådsavdeling for 
eldre og sosiale tjenester til bydelene om innkalling til 
Startmøte, det siste datert 13.12.2012.  Tilsvarende krav 
gjaldt også for referat fra Startmøte i 2011 og 2012.

•	 Vedlegg til byrådets tertialrapport24 
•	 Rapporter der egen bydels økonomi og/

eller tjenesteproduksjon ble sammenliknet 
med andre bydeler 

Det fremgår av tabell 6 at samtlige bydelsutvalg 
så nær som ett hadde fått referat fra startmøte 
for budsjettoppfølgingen. Ifølge svarene i 
spørreundersøkelsen mottok i overkant av 
halvparten av bydelsutvalgene rapporter 
med KOSTRAtall for alle eller flere bydeler 
og statistikk for alle eller flere bydeler. 
Bare et lite mindretall av bydelsutvalgene 
mottok dokumentasjon av vedlegg til 
byrådets tertialrapport og rapporteringer fra 
effektiviseringsnettverk. 

Vi stilte også et åpent spørsmål om eventuell 
rapportering til bydelsutvalget om økonomi 
og/eller tjenesteproduksjon som det ikke var 
redegjort for gjennom svarene på de andre 
spørsmålene våre. Fire arbeidsutvalg ga sine 
tilbakemeldinger på dette:

24 I dette faste vedlegget til byrådets tertialrapport 
redegjøres det for byrådets vurdering av den enkelte 
bydels økonomiske situasjon. Vedlegget er en 
rapportering til bystyret fra byrådets oppfølging og 
tilsyn med bydelen. 

Tabell 6 Annen rapportering til bydelsutvalgene. Antall bydelsutvalg som hadde mottatt 
spesifiserte dokumenter

Mottatt doku-
ment

Ikke mottatt doku-
ment

Vet ikke/
ubesvart

Antall 
svar

Referat startmøte 12 1 0 13
Trykt vedlegg til byrådets tertialrapport 2 10 1 13
Rapport fra effektiviseringsnettverk 4 9 0 13
Rapport med KOSTRAtall for flere bydeler 7 6 0 13
Statistikk for flere bydeler 8 5 0 13

Kilde: Kommunerevisjonens spørreundersøkelse om bydelsutvalgenes tilsynsansvar
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•	 Muntlige og skriftlige orienteringer fra 
administrasjonen

•	 Dialogmøter med brukere og ansatte ved 
tjenestesteder

•	 Mye fokus på brukere som bakgrunn for våre 
to budsjettkonferanser

•	 Tjenestestedene møter i komiteene og 
orienterer om tjenestene

Avslutningsvis i vår undersøkelse spurte 
vi arbeidsutvalgene om de opplevde at 
de mottok tilstrekkelig informasjon om 
økonomi og tjenesteproduksjon til å ivareta 
tilsynsoppgavene. Elleve av tretten bydeler 
svarte ja på spørsmålet, mens to bydeler 
svarte at de bare delvis mottok tilstrekkelig 
informasjon. Vi ba disse om å utdype hva som 
manglet og mottok følgende svar:

•	 Potensiale for å profesjonalisere oppfølgingen 
innenfor særlig helseområdet, men det 
som er utfordringen er at vi ikke får det vi 
trenger, eller om vi bare ikke klarer å benytte 
informasjonen på tilstrekkelig god måte. 

•	 Kostra-tall og sammenlignende informasjon 
fra andre bydeler.

5.4 Oppsummering
For at bydelsutvalgene skal føre et godt tilsyn 
med bydelenes økonomi og tjenesteproduksjon 
er det viktig at de mottar informasjon 

tilstrekkelig raskt og hyppig. Månedlig 
statusrapportering er et viktig bidrag til å sikre 
løpende tilsyn med utviklingen i bydelenes 
økonomi. De aller fleste bydelsutvalgene mottok 
rapportering om økonomi og tjenesteproduksjon 
på nesten hvert møte i undersøkelsesperioden, 
ifølge vår informasjon.   

Referat fra startmøtene og byrådets 
tertialrapporter med vedlegg om den 
økonomiske utviklingen i den enkelte bydel 
kan gi bydelsutvalgene innsyn i hvordan 
byrådsavdelingen og byrådet vurderer bydelens 
økonomiske utvikling. Dette kan være et 
viktig supplement til bydelsadministrasjonens 
rapportering. Vår gjennomgang tyder på at de 
fleste bydelsutvalgene mottok informasjon om 
startmøtet, mens bare et lite mindretall mottok 
vedlegget til byrådets tertialrapporter om den 
økonomiske utviklingen i den enkelte bydel.

Som grunnlag for tilsyn kan også 
sammenligning med andre bydeler være nyttig, 
for eksempel sammenligning av KOSTRA-
tall, sammenligning av bydelsstistikken eller 
rapporter fra effektiviseringsnettverk. Svarene 
på spørreundersøkelsen tyder på at en del 
bydelsutvalg mottok denne type informasjon, 
mens i noen bydeler ble denne type informasjon 
ikke benyttet.   
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6. Utvalgenes grunnlag for tilsyn med kvaliteten i 
tjenesteproduksjonen

Det finnes en rekke lover og forskrifter samt 
føringer gitt i Oslo kommune om kvaliteten 
på tjenestene som bydelene har ansvar for. 
Eksempler på dette er:
•	 Lov om sosiale tjenester av 13.12.1991, nr. 

81 og Forskrift til lov om sosiale tjenester av 
12.04.1992 nr. 915    

•	 Lov om barnevernstjenesten av 17.07.1992, 
nr. 100

•	 Lov om pasient- og brukerrettigheter av 
02.07.1999 nr. 63, Lov om helsetjenesten 
i kommunene av 19.12.1982, nr. 66 
og Forskrift om kvalitet i pleie- og 
omsorgstjenestene for tjenesteyting av 
27.06.2003 nr. 792

•	 Lov om barnehager av 05.05.1995, nr. 19 
og Forskrift om rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver av 01.03.2006 nr. 266.   

Denne listen er langt fra uttømmende for lover 
og forskrifter for tjenester bydelene har ansvar 
for. En rekke andre lover og forskrifter gir 
føringer for kvaliteten på tjenestene.

I tillegg til de statlige reguleringene har også 
Oslo kommune gitt føringer for kvaliteten på 
tjenestene. Eksempler på dette er:

•	 Bystyresak 204/99 Kvalitet og kvalitets-
måling i pleie- og omsorgstjenestene

•	 Bystyremelding nr. 1/2010 Rusomsorgen i 
Oslo kommune

•	 Kvalitetshåndbok for sosialtjenesten. 
Revidert mai 2011, Byrådsavdeling for 
eldre og sosiale tjenester  

Det finnes ikke særskilte føringer for 
rapportering om tjenestekvalitet til 
bydelsutvalgene ut over kravene vedrørende 
tilsynsutvalgenes rapporter, og kravene til 
rapportering om kvalitet i statusrapporter, 
tertialrapporter og årsberetninger. 

6.1 Rapportering fra tilsynsutvalg

Bestemmelser
I Reglementet for bydelene § 2-4 pkt. 3 heter 
det at alle tilsynsutvalg skal rapportere til 
bydelsutvalget, dvs. både tilsynsutvalg for 
institusjoner og hjemmebaserte tjenester.

I Instruks for kommunale tilsynsutvalg 
for institusjon mv.25 heter det i pkt. 9 om 
rapportering:

 
Etter hvert besøk skal det utarbeides en 
tilsynsrapport som oversendes til bydelsutvalget 
og bydelsadministrasjonen. Tilsynsutvalget 
skal ved årets utgang levere årsrapport til 
bydelsutvalget, bydelens administrasjon, 
leder og eventuelt styret for institusjonen og 
Sykehjemsetaten. 

Tilsynsutvalgene for institusjoner er pålagt å 
benytte Oslo kommunes mal for tilsynsbesøk 
i institusjoner.26 I malene er tilsynsutvalgets 
oppgaver gjengitt. Malen gir ikke en detaljert 
disposisjon for rapportens innhold.

I Instruks for kommunale tilsynsutvalg 
for hjemmebaserte tjenester heter det at 
tilsynsutvalget for hjemmebaserte tjenester 
etter avtale skal rapportere til bydelsutvalget 
og bydelsadministrasjonen. Tilsynsutvalget 
skal ved årets utgang levere årsrapport til 
bydelsutvalget og bydelens administrasjon.27  

Praksis i bydelene
I vår gjennomgang av protokoller fra møtene 
i bydelsutvalgene fant vi at samtlige femten 
bydelsutvalg hadde hatt saker med rapporter fra 
tilsynsutvalgene på sakskartet. Gjennomgangen 

25 Oslo kommune Instruks for kommunale tilsynsutvalg 
for institusjon m.v. av 25.05.2005

26 Oslo kommune Instruks for kommunale tilsynsutvalg 
for institusjon mv., pkt. 9

27 Oslo kommune Instruks for tilsynsutvalg for 
hjemmebaserte tjenester 
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tyder på at det er ulik praksis i bydelene med 
hensyn til behandling av tilsynsrapporter. I fem 
bydeler fant vi at rapporter fra tilsynsutvalg 
ofte var på sakskartet til bydelsutvalget. I disse 
fem bydelene var fra 16 til 38 slike saker på 
sakskartet til bydelsutvalget i den perioden som 
ble undersøkt. Dette var i stor grad rapporter 
fra enkelttilsyn. Ni av de femten utvalgene 
hadde fra to til åtte saker knyttet til tilsyn på 
sakskartet, mens i én bydel fant vi kun én sak 
om tilsyn på sakskartet i den aktuelle perioden. 
I denne bydelen omfattet saken årsrapporter fra 
samtlige tilsynsutvalg. Også i en annen bydel 
var kun årsrapporter fra tilsynsutvalgene på 
sakskartet i bydelsutvalget.      

Arbeidsutvalgene i elleve av de tretten 
bydelene, som besvarte spørreundersøkelsen, 
oppga at informasjonen fra tilsynsutvalgene 
i stor eller meget stor grad ble opplevd som 
nyttig for bydelsutvalgets utøvelse av tilsyn, 
mens to arbeidsutvalg opplevde informasjonen 
i noen grad eller i liten grad som nyttig. 
Arbeidsutvalget som svarte at rapporteringen 
fra tilsynsutvalget i liten grad var nyttig for 
tilsynsarbeidet, ga følgende utdyping: 

Rapportene er for mye prosatekst og dreier seg 
om alt og ingenting, det som skal rapporteres 
burde vært forhåndsdefinert, vært mer presist og 
gått igjen fra gang til gang.

6.2 Rapportering fra brukerråd

Bestemmelser

Eldreråd
I lov om kommunale og fylkeskommunale 
eldreråd28 heter det i § 3 4. ledd:

Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem 
eldre i kommunen. Protokollen frå rådsmøtet skal 
fylgje saksdokumenta til dei kommunale organ 
som tek endeleg avgjerd i saka. 

28 Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 
08.11 1991 nr. 76

Og i § 4  4. ledd: 

Eldrerådet skal kvart år utarbeide ei melding om 
verksemda si. Meldinga skal leggjast fram for 
kommunestyret. 

Råd for funksjonshemmede
I lov om råd eller anna representasjonsordning 
i kommunar og fylkeskommunar for menneske 
med nedsett funksjonsevne m.m.29 heter det i § 
7, siste setning:

Rådet skal kvart år leggje fram ei melding om 
verksemda si. Meldinga skal leggjast fram for 
kommunestyret.

Ungdomsråd
Rapportering fra ungdomsråd er ikke regulert i 
lover eller statlige forskrifter. Det er heller ikke 
gitt føringer i Oslo kommune om dette.

Praksis i bydelene
Elleve av tretten arbeidsutvalg oppga i 
spørreundersøkelsen at bydelsutvalget mottok 
møteprotokoller fra alle brukerutvalgene de var 
pålagt å ha. I åtte bydeler tok eldrerådet opp 
saker med bydelsutvalget på eget initiativ, mens 
i syv bydeler tok råd for funksjonshemmede 
og ungdomsrådene opp saker på eget initiativ. 
I de aller fleste bydeler avga de obligatoriske 
brukerrådene uttalelser i saker som var oppe 
til politisk behandling, som berørte deres 
brukergrupper. 

Ti av arbeidsutvalgene opplevde at 
rapporteringen fra brukerrådene i stor eller 
meget stor grad var nyttig for utøvelse av 
bydelsutvalgets tilsyn. Ett arbeidsutvalg svarte 
at rapporteringen i noen grad var nyttig.

29 Lov om råd eller anna representasjonsordning i 
kommunar og fylkeskommunar for menneske med 
nedsett funksjonsevne m.m av 17.06.2005 nr. 58
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6.3 Annen rapportering om 
tjenestekvalitet

Bestemmelser
Det finnes som nevnt ikke særskilte føringer 
for rapportering om tjenestekvalitet til 
bydelsutvalgene ut over kravene vedrørende 
tilsynsutvalgenes rapporter og kravene til 
rapportering om kvalitet i tertialrapporter og 
årsberetninger. Rapportering i årsberetning 
og/eller tertialrapporter omfatter blant annet 
rapportering av saksbehandlingstider og 
iverksettingstid for enkelte tjenester, antall 
klagesaker for noen tjenester, om det er 
gjennomført kvalitetsrevisjon og resultat av 
brukerundersøkelse i hjemmetjenesten.

Praksis i bydelene
I vår spørreundersøkelse oppga arbeidsutvalgene 
i åtte bydeler at bydelsutvalgene hadde mottatt 
informasjon om statlige krav på tjenestene, 
mens ni bydelsutvalg hadde fått tilsvarende 
informasjon om kommunale krav om til kvalitet. 

Tolv av de tretten arbeidsutvalgene oppga at 
bydelsutvalget hadde mottatt informasjon om 
kvaliteten på bydelens tjenester i 2012. En bydel 
svarte at slik informasjon ikke var mottatt. Vår 
gjennomgang av protokoller fra bydelsutvalget 
i denne bydelen bekrefter at det ikke hadde vært 
særskilte saker om kvalitet i bydelens tjenester 
på sakskartet til bydelsutvalget i den perioden 
undersøkelsen omfatter, bortsett fra rapporter fra 
tilsynsutvalgene.
   
Alle de tolv arbeidsutvalgene oppga at de hadde 
mottatt informasjon om brukerundersøkelser. 
Informasjonen fra protokoller i bydelsutvalgene 
viser at elleve bydelsutvalg hadde saker 
om brukerundersøkelser på sakskartet i 
bydelsutvalget.   

Protokollgjennomgangen viser at det var 
gjennomført brukerundersøkelser i bydelenes 
egen regi og brukerundersøkelser gjennomført 
av/på oppdrag fra Helse- og Velferdsetaten (fra 

01.01.2012 Helseetaten) og Byrådsavdeling 
for kunnskap og utdanning. Bydelenes 
egne undersøkelser omfattet i stor grad 
tjenester eller forhold som ikke var berørt av 
brukerundersøkelser gjennomført på sentralt 
hold i Oslo kommune.
 
Rapportene fra brukerundersøkelsene som ble 
gjennomført sentralt i kommunen, inneholdt 
informasjon om hver enkelt bydel, og kunne 
derfor gi informasjon om kvaliteten på 
tjenestene av interesse for tilsynsarbeidet hvert 
bydelsutvalg. Tre av disse brukerundersøkelser 
ble tidsmessig publisert slik at de kunne ha vært 
på sakskartet i bydelsutvalgene i perioden som 
her er undersøkt:

•	 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 
2011, publisert i desember 2011

•	 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo, 
publisert i mars 2012

•	 Oslobarnehagens Brukerundersøkelse 
2012, ikke angitt publiseringstidspunkt30

Gjennomgangen av protokollene fra 
bydelsutvalgene viser at åtte av de femten 
utvalgene hadde hatt brukerundersøkelsen 
om hjemmetjenesten på sakskartet i perioden 
som er undersøkt. Undersøkelsen om NAV-
kontorene var på sakskartet i seks bydeler, 
mens brukerundersøkelsen om barnehagene var 
på sakskartet i åtte bydeler. Tre bydelsutvalg 
hadde alle undersøkelsene på sakskartet, tre 
bydelsutvalg behandlet to av undersøkelsene, 
mens to bydeler hadde én brukerundersøkelse på 
sitt sakskart. Fem bydelsutvalg hadde ikke noen 
disse tre brukerundersøkelsene på sakskartet i 
perioden fram til utgangen av 2012. 

Ifølge informasjon fra protokoller fra 
bydelsutvalgenes møter hadde tre bydelsutvalg 
ansatte-/medarbeiderundersøkelse på sakskartet 
i perioden som er undersøkt.        

30 Denne ble behandlet av enkelte bydelsutvalg i april 
2012, slik at undersøkelsen ble publisert senest i april 
2012.
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Bystyret vedtok i 01.03.2006 (sak 38/06) 
et kvalitetsmålingssystem felles for alle 
kommunale utførere og private leverandører 
av hjemmetjenester. I tråd med dette 
gjennomførte Helse- og velferdsetaten (fra 
01.01.2012 Helseetaten) - i tillegg til de omtalte 
brukerundersøkelsene - kvalitetsrevisjoner, 
analyser av medarbeiderundersøkelser og 
registrering av objektive kvalitetsindikatorer 
for bydelenes bestillerkontor og utfører av 
hjemmetjenester, samt private leverandører av 
hjemmetjenester. Resultatet av undersøkelsen 
ble publisert i ulike rapporter. Tre av disse 
rapportene ble tidsmessig publisert slik at de 
kunne ha vært på sakskartet i bydelsutvalgene i 
perioden som her er undersøkt:

•	 Helse- og velferdsetaten Kvalitetsmåling i 
hjemmetjenesten – registrering av objektive 
indikatorer 2010, publisert august 2011

•	 Helse- og velferdsetaten 
Samlerapport for kvalitetsrevisjon og 
medarbeiderundersøkelsen 2010, publisert i 
desember 2011

•	 Helseetaten Samlerapport for 
kvalitetsrevisjonene 2011, publisert i 
september 2012

Syv arbeidsutvalg oppga at de hadde mottatt 
rapporter om kvalitetsrevisjoner i pleie- og 
omsorgssektoren. Ved gjennomgang av 
bydelsutvalgenes protokoller fant vi at kun to 
bydeler hadde hatt sak om samlerapporten for 
kvalitetsrevisjonene i 2011 på sakskartet, mens 
ett bydelsutvalg hadde hatt en sak om rapporten 
om objektive indikatorer på sakskartet.  For 
øvrig var ingen av ovennevnte rapportene på 
sakskartet i den undersøkte perioden.    

Statlige myndigheter fører tilsyn med 
kommuner og fylkeskommuner. Fylkesmannen 
har ansvar for å koordinere tilsynsaktiviteten, og 
har tilsynsmyndighet på vegne av Kommunal- 
og regionaldepartementet.    
 

Informasjonen fra protokollene fra møtene i 
bydelsutvalgene tyder på at bydelsutvalgene 
i liten grad hadde hatt saker med informasjon 
om kvalitet på tjenestene basert på tilsyn 
fra Fylkesmannen31 eller Helsetilsynet32, 
eller rapporter fra Kommunerevisjonen på 
dagsorden. Vi fant at bydelsutvalget i en bydel 
hadde hatt sak om Fylkesmannens tilsyn 
ved institusjon for funksjonshemmede, og at 
bydelsutvalgene i to bydeler hadde behandlet 
rapporter fra Kommunerevisjonen33 der disse to 
bydelene hadde vært gjenstand for avgrensede 
undersøkelser. 

Informasjon fra bydelenes hjemmesider viser at 
bare to bydeler hadde rapporter om klagesaker 
på sakskartet i bydelsutvalget i perioden som er 
undersøkt.

Ut over det som var ført opp på dagsorden, 
kan det ha vært orientert muntlig i utvalget, 
dokumenter kan ha blitt omdelt på møtene 
eller dette kan ha vært behandlet i en av 
bydelsutvalgets komiteer.

I Kommunerevisjonens spørreundersøkelse 
ba vi arbeidsutvalgene vurdere nytten for 
tilsynsarbeidet av informasjonen bydelsutvalget 
mottok om kvalitet på tjenestene. Elleve 
arbeidsutvalg oppga at informasjonen 
bydelsutvalget mottok om kvalitet, i stor eller 
meget stor grad var nyttig for utøvelsen av 
tilsyn.

31 I 2012 gjennomførte Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
9 tilsyn innenfor barnevern og helse- og sosialtjenestene 
i bydeler i Oslo kommune. (Kilde: http://www.
helsetilsynet.no/no/)    

32 Fylkesmannen overtok fra 01.01.2012 tilsynsoppgaver 
som tidligere var Helsetilsynets ansvar. 

33 I den aktuelle perioden ble det publisert flere 
rapporter fra Kommunerevisjonen som kunne ha gitt 
bydelsutvalgene nyttig informasjon i tilsynsarbeidet. 
Eksempler er: Rapport 5/2011 Bruk av private 
døgnovernattingstilbud, rapport 2/2012 Bydelene 
som barnehagemyndighet - Bydel St. Hanshaugen og 
Bydel Nordstrand, rapport 11/2012 Informasjon om 
tannhelsetjenester til mottakere av hjemmesykepleie, 
rapport 14/2012 Sosialtjenestens oppfølging av 
rusmiddelavhengige ved behandlingsopphold, rapport 
16/2012 Kontroll og oppfølging av kvalitet i kommunale 
institusjoner for rusmiddelavhengige.
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6.4 Oppsummering
En rekke lover og forskrifter, samt føringer 
gitt av bystyret setter krav til kvaliteten på 
tjenestene bydelene har ansvar for. For at 
bydelsutvalget skal kunne føre tilsyn med 
kvaliteten, er det nødvendig at utvalgene mottar 
tilstrekkelig informasjon om kvalitetetskravene 
og den faktiske kvaliteten på tjenestene.  

Svarene på spørreundersøkelsen tyder på at 
langt fra alle bydelsutvalg hadde blitt orientert 
om kvalitetskravene.  

Brukerundersøkelser, rapporter fra 
tilsynsutvalg og rapporter fra eksterne aktører 
som vurderer kvaliteten, kan være nyttige 
supplementer til informasjonen om kvalitet 
på tjenestene som bydelsutvalgene mottar fra 

bydelsadministrasjonen. Vår informasjon tyder 
på at brukerundersøkelser i ulik grad hadde 
vært på sakskartet i bydelsutvalgene. Fem 
bydelsutvalg hadde ikke brukerundersøkelser på 
sakskartet overhodet i undersøkelsesperioden. 
Undersøkelsen tyder på at utvalgene fikk 
få saker om andre aktørers vurderinger av 
kvaliteten på tjenestene. 

Undersøkelsene om kvalitet i hjemmetjenestene 
som har blitt gjennomført av Helse- og 
velferdsetaten (av Helseetaten fra 01.01.2012), 
er av bystyret vedtatt å være et felles 
kvalitetsmålingssystem for hjemmetjenester 
i Oslo kommune. Ut fra vår informasjon, har 
informasjonen fra disse undersøkelsene i liten 
grad blitt benyttet i bydelsutvalgenes tilsyn med 
kvaliteten i hjemmetjenestene.
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7. Tilsyn med bydelenes langsiktige planlegging 
I bydelene i Oslo kommune er det utsikter 
til fortsatt sterk befolkningsvekst, endringer 
i alderssammensetningen i befolkningen og 
- ikke minst - stramme økonomiske rammer. 
Samtidig skal bydelene levere tjenester til 
alle de nye innbyggerne. Bydelene vil høyst 
sannsynlig måtte foreta omstillinger for å 
møte utfordringene. Dette gir en krevende 
styringssituasjon som fordrer langsiktig 
tenkning og planlegging fra administrasjonens 
side - og tilsyn med dette arbeidet fra 
bydelsutvalgene.

7.1 Strategisk plan

Bestemmelser/bakgrunn
I Oslo kommunes veileder for strategisk 
planlegging34 er bakgrunnen for behovet for 
strategisk planlegging gitt på følgende måte:

I de senere årene er det lagt vekt på å videre-
utvikle de kommunale styrings dokumentene 
og rapporteringsrutinene slik at de på best 
mulig måte skal oppfylle intensjonene med 
målstyringen. Målstyringskonseptet forutsetter 
at mål på høyere forvaltningsmessig nivå 
følges opp i planer på lavere nivå. Det viktigste 
hjelpemiddelet i målstyringen er utarbeidelse av 
strategiske planer.

I veilederen på s. 4 heter det blant annet:    

Strategiplanen skal trekke opp kursen for 
virksomhetens framtidige gjøremål i fire år. Den 
skal også angi viktige endringer i ressursbruken 
i form av satsningsområder eller påpeke områder 
hvor innsatsen skal trappes ned eller legges om.

Videre heter det i veilederen på s.5:   

For at målstyringsprosessen i Oslo kommune skal 
fungere skal byrådsavdelingene og underliggende 
virksomheter videreføre de overordnede 
kommunale dokumentene. Dette betyr at det skal 
utarbeides:
 

34 Oslo kommune, Byrådslederens avdeling. Veileder i 
strategisk planlegging, s. 3.

1. Strategisk plan for en fireårs periode 
2. Årsbudsjett og årsplan 
3. Årsmelding og årsregnskap

Dette innebærer at bydelenes andre langsiktige 
planer, årsbudsjett og årsplan skal bygge på 
strategisk plan. Dessuten skal planverket for 
hver bydel bygge på de overordnede planene 
i Oslo kommune, Kommuneplanen og vedtatt 
økonomiplan og på andre føringer gitt av 
bystyret og byrådet. 

Det framgår også i veilederen for strategisk 
plan at planen bør gjelde for en fireårs periode, 
og at en fullstendig strategigjennomgang 
gjennomføres hvert fjerde år. Videre heter det i 
veilederen35:

Rullering av den strategiske planen betyr en 
oppdatering og justering av denne. Normalt skal 
en slik rullering gjennomføres årlig. Dette betyr 
at virksomheten til enhver tid har en strategisk 
plan for de neste fire årene.     

Det er ikke fastsatt spesifikke krav til 
rapportering knyttet til oppfølging av strategisk 
plan i Oslo kommune.  

Praksis i bydelene
I spørreundersøkelsen svarte alle de tretten 
arbeidsutvalgene at bydelsutvalget hadde 
mottatt informasjon om strategisk plan for 
bydelen vedtatt i forrige valgperiode. Ni av tolv 
arbeidsutvalg hadde mottatt informasjon om 
gjennomførte tiltak og resultater i gjeldende 
strategisk plan. 

Gjennomgangen av protokoller viste at 
kun ett bydelsutvalg hadde hatt en egen 
sak om gjeldende strategisk plan vedtatt 
av tidligere bydelsutvalg på sakskartet i 
undersøkelsesperioden. Dette sammen med 
svarene på spørreundersøkelsen tyder på 
at bydelsutvalgene i stor grad var muntlig 

35 Oslo kommune, Byrådslederens avdeling. Veileder i 
strategisk planlegging, s. 11.
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orientert om strategisk plan vedtatt i forrige 
valgperiode, at planen var omdelt i møte eller 
at informasjonen var gitt i andre saker som ikke 
ble fanget opp av vår gjennomgang.
    
I spørreundersøkelsen svarte ti av de tretten 
arbeidsutvalgene at bydelsutvalget hadde 
behandlet strategisk plan for neste planperiode. 
Gjennomgangen av protokoller fra møter i 
bydelsutvalgene viste at ni bydelsutvalg hadde 
hatt sak om strategisk plan for neste planperiode 
på sakskartet i undersøkelsesperioden. At 
strategisk plan ikke hadde vært på sakskartet i 
enkelte bydeler, kan skyldes at tidsperioden for 
den strategiske planen som ble vedtatt i forrige 
valgperiode, går inn i denne valgperioden, 
og at behandling av ny strategisk plan derfor 
antakelig vil skje på et senere tidspunkt.       

Vi ba arbeidsutvalgene vurdere i hvilken grad 
informasjon om gjennomførte tiltak og resultater 
i gjeldende strategisk plan opplevdes som nyttig 
for å utøve tilsyn.

Syv av de ni arbeidsutvalgene svarte at 
informasjon om gjennomførte tiltak og resultater 
i gjeldende strategisk plan i stor eller meget 
stor grad var nyttig for utøvelsen av tilsyn. 
De to resterende arbeidsutvalgene opplevde at 
informasjonen om gjeldende strategisk plan som 
mindre nyttig.

Ett av arbeidsutvalgene som opplevde at 
informasjonen i liten grad var nyttig, ga 
følgende utdyping:

Strategiplanen er på et veldig overordnet nivå, 
og det er andre forhold som tertialrapportering 
og mer områdespesifikke orienteringer, og særlig 
plantall for aktivitetsnivå i budsjettet som er 
viktigere for strategisk styring av virksomheten.

7.2 Økonomiplanen 

Bestemmelser
I budsjettrundskrivene med retningslinjer for 
Oslo kommunes virksomheters forberedelse 
av budsjett og økonomiplan har virksomhetene 

vært pålagt å utarbeide budsjettforslag for en 
fireårig økonomiplanperiode.36

Bydelene er i budsjettet pålagt å gi en 
fremstilling av overordnet status og utfordringer 
knyttet til demografi og sosiale forhold. 
Som et grunnlag (blant annet for dette) 
utarbeides det på sentralt hold i Oslo kommune 
befolkningsfremskrivninger for hver bydel i 
økonomiplanperioden.  

Praksis i bydelene
Kommunerevisjonen har sett på økonomiplanen 
for 2013 i seks av bydelene. Det var ulik praksis 
knyttet til utarbeiding av økonomiplanen. To 
av de seks undersøkte bydelene hadde relativt 
fyldige presentasjoner av økonomiplanen i sine 
budsjettdokumenter for 2013. Økonomiplanene 
inneholdt tall for budsjettrammer eller endringer 
i budsjettrammer for hele planperioden. 
Konsekvensene av endringer i budsjettrammene 
ble diskutert i dokumentet. Planene inneholdt 
en omtale av utfordringer og prioriteringer i 
planperioden. 

En bydel presenterte en økonomiplan 2013-
17 med tall for budsjettrammer. Det var 
ingen tekstlig utdyping av konsekvensene av 
endringene i budsjettrammene. 

I de tre øvrige bydelene var det ikke 
innarbeidet en økonomiplan med budsjettall i 
budsjettdokumentet for 2013. I disse bydelene 
ble det kun presentert befolkningsprognoser for 
planperioden. I to av disse bydelene ble det gitt 
kort oppsummering av mulige konsekvenser av 
befolkningsendringene for enkelte av tjenestene 
bydelene har ansvar for.             

7.3 Andre langsiktige planer

Bestemmelser
Virksomhetene i Oslo kommune skal ha god 

36 Se f.eks. Rundskriv 1/2012 Retningslinjer for 
virksomhetens forberedelse av budsjett 2013 
og økonomiplan 2013-2016. Det heter på side 
2: ” Budsjettforslag må utarbeides for hele 
økonomiplanperioden 2013-2016.” 
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styring og gjennomføre realistisk planlegging. 
Bydelene er pålagt å utarbeide fagplaner på 
noen områder, enten som følge av bestemmelser 
i lovverk, føringer fra statlige myndigheter eller 
vedtak i byråd eller bystyre. Dette omfatter blant 
annet:
•	 Lokal folkehelseplan, jf. folkehelseloven og 

Forskrift om oversikt over folkehelsen 
•	 Ruspolitisk handlingsplan, jf. alkoholloven 

§ 1-7d
•	 Lokal handlingsplan for mennesker med 

funksjonsnedsettelser, jf. vedtak i bystyret 
21.10.2009 (sak 297)

Praksis i bydelene
Gjennomgangen av protokoller fra møter i 
bydelsutvalgene tyder på at det var ulik praksis 
knyttet til utarbeiding og behandling av andre 
langsiktige planer.37 Gjennomgangen tyder på at 
elleve bydelsutvalg hadde hatt andre langsiktige 
plansaker enn strategiplanen på sakskartet i 
perioden. I ni bydeler var det bydelenes egne 
planer som var på sakskartet, mens i to bydeler 
var sakene orienteringer eller høringssaker om 
Oslo kommunes plansaker. 

Gjennomgangen viser at for fem av de ni 
bydelsutvalgene som hadde hatt egne plansaker 
på dagsorden, var sakene knyttet til langsiktige 
planer og strategier for tjenesteproduksjon i 
bydelene. Dette var saker om behovsutvikling, 
tiltak og strategiplaner for enkeltsektorer. 
Vi fant eksempler på saker om behov for 
sykehjemsplasser og behovet for boliger blant 
annet i Bydel Grorud. Videre fant vi eksempler 
på langsiktige tiltaksplaner; planer for barn 
i vanskelige livssituasjoner og ruspolitisk 
handlingsplan, også det i Bydel Grorud. Bydel 
Stovner hadde flere saker med strategier for 
enkeltsektorer eller grupper i befolkningen; 
Strategiplan for barne- og ungdomsarbeidet 
i Bydel Stovner og Strategiplan for 
eldreomsorgen i Bydel Stovner - 2012 - 
2015. I den perioden vi har kartlagt, er det et 

37 Med ”langsiktige plansaker” menes det planer som 
omfatter mer enn ett kalenderår.

hovedinntrykk av at Bydel Grorud og Bydel 
Stovner har hatt klart flere langsiktige plansaker 
knyttet til tjenesteproduksjonen på sakskartet 
enn andre bydelsutvalget.       

Gjennomgangen av protokollene tyder på 
at bydelsutvalgene i fire bydeler hadde 
hatt andre langsiktige plansaker enn saker 
knyttet til tjenesteproduksjon på sakskartet 
i den undersøkte perioden. Dette var i første 
rekke saker knyttet til fysisk planlegging i 
avgrensede områder i bydelene, for eksempel 
for ulike områder i Bydel Alna; Områdeløft 
på Lindeberg, som ble behandlet i flere saker i 
bydelsutvalget og Programplan for områdeløft 
Furuset med handlingsplaner.  

Kommunerevisjonen gjennomførte i 2009 og 
2010 prosjektet Omstilling i bydeler38, der blant 
annet den strategiske planleggingen knyttet til 
omstillingene i Bydel Alna ble gjennomgått og 
vurdert.  Bydelen hadde utviklet et helhetlig 
planverk med en strategisk plan og fagplaner 
for tjenestene. Resultatene fra den foreliggende 
undersøkelsen  viser at bydelen har beholdt sitt 
helhetlige planverk. I saksfremlegg Planverk 
i Bydel Alna 2012-2016 beskrives planverket 
for bydelen og hvordan de ulike elementer 
i planverket skal behandles og revideres. 
I arbeidet med revisjon av strategisk plan 
ble det lagt opp til en omfattende prosess 
der bydelsutvalget og samtlige komiteer ble 
involvert.               

7.4 Oppsummering
Utsikter til fortsatt sterk befolkningsvekst 
og stramme økonomiske rammer innebærer 
at bydelene bør legge langsiktige planer for 
å møte utfordringene. Både strategisk plan 
og eventuelle andre langsiktige planer, for 
eksempel for sektorer der den demografiske 
utviklingen er viktig, kan bidra til at bydelene 
kan gjennomføre nødvendige tiltak for å møte 
fremtidens utfordringer. 

38 Se Kommunerevisjonens rapport 13/2010 Omstilling i 
bydeler.
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Bydelsutvalgene skal føre tilsyn med 
administrasjonens langsiktige planlegging. 
Et godt og relevant planverk vil være viktig 
grunnlag for utvalgenes videre tilsyn med 
bydelen, fordi planverket gjerne synliggjør 
risikoområder og utfordringer bydelene står 
overfor. Bydelsutvalgenes involvering i både 
det kortsiktige og langsiktige planarbeidet, for 
eksempel gjennom budsjettkonferanser, vil 
kunne gi politikerne kompetanse og informasjon 
som kan være viktig i tilsynsarbeidet. 
 
For å følge opp den strategiske planen og 
tilsynet med langsiktig planlegging er det 
viktig at den strategiske planen brukes ved 

utarbeiding av årsplan og budsjett og ved 
utarbeiding av økonomiplanen. Økonomiplanen 
er også viktig for tilsynet med planleggingen. 
Vår gjennomgang viser at i noen bydeler 
ble utfordringer og prioriteringer i liten 
grad diskutert i økonomiplanen. Manglende 
prioriteringer i økonomiplanen kan medføre 
utilstrekkelig grunnlag for å føre tilsyn med 
gjennomføring av planen.                     

Vår informasjon kan tyde på at mange av 
bydelsutvalgene ikke hadde hatt andre saker 
med langsiktige planer og analyser på sakskartet 
i perioden som er undersøkt.
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8. Viktige faktorer for godt tilsyn
Nesten alle aktiviteter i bydelsutvalgene 
- behandling av saker, orienteringer, åpen 
halvtime før møter, befaringer, høringer, 
medlemmenes ombudsrolle osv. – har direkte 
eller indirekte et tilsynsaspekt i seg. 

Det er ikke et skarpt skille mellom tilsynsrollen 
og bydels utvalgets andre roller. Like fullt baserer 
vi oss i denne undersøkelsen på at tilsyns ansvaret 
og tilsynsarbeidet kan identifiseres som noe annet 
enn de andre aktivitetene i utvalget. Samtidig er 
det viktig å være klar over at ivaretakelsen av 
tilsynsansvaret i utstrakt grad foregår integrert i 
bydelsutvalgets andre oppgaver. 

Bydelsutvalgenes fokus på tilsynsansvaret 
og ivaretakelsen av det er viktig. Ikke minst 
gjelder dette i perioder med store utfordringer 
og omstillinger, og umiddelbart etter slike 
perioder. På grunnlag av undersøkelsen peker 
Kommunerevisjonen i det følgende på noen 
faktorer vi mener er viktige for å sikre et godt 
folkevalgt tilsyn i bydelene. 

8.1 Forståelse av tilsynsansvaret
Forståelse av tilsynsansvaret er sentralt for 
ivaretakelsen av ansvaret:

⇒	 De som skal ivareta tilsynsansvaret må 
forstå hva ansvaret innebærer, og må ha 
kunnskap om hvordan det skal ivaretas.

Å legge til rette for en god og omforent 
forståelse av tilsynsansvaret og ivaretakelsen 
av det er dermed viktig. Dette kan både skje 
gjennom kurs og dialog i bydelsutvalg, komiteer 
og utvalg.

8.2 Tilrettelegging for tilsyn

Tilrettelegging gjennom organisering
Bydelsutvalgets tilsynsansvar er omfattende. 
Tilrettelegging for tilsyn ved bruk av andre 
organer vil kunne bidra til at bydelsutvalgets 

tilsyn utøves mer rasjonelt og med mindre 
ressursbruk. En del politikere opplever at 
store saks- og dokumentbunker er utfordrende 
og at tiden er for knapp til at saker får den 
oppmerksomhet de fortjener. For å lette på dette 
kan tilsynsoppgaver spres på flere, for eksempel 
på komiteer og utvalg. Kanskje gir dette en 
gevinst både kapasitets- og kompetansemessig:

⇒	 Bevisst og aktiv bruk av komité- 
og utvalgsstrukturen, kan avlaste 
bydelsutvalget i tilsynsarbeidet og bidra til 
et kvalitativt bedre tilsyn.

Selve ansvaret for å føre tilsyn kan imidlertid 
ikke bydelsutvalget delegere fra seg. Det 
innebærer at bydelsutvalget må føre tilsyn 
med de andres tilsynsutøvelse: Bruk av 
komiteer og utvalg i tilsynsarbeidet kan med 
fordel skje gjennom skriftlige delegasjoner, 
gjennom klargjøring av ansvar og forventninger 
til ivaretakelsen og gjennom rutiner for 
tilbakerapportering til bydelsutvalget. 

Tilrettelegging gjennom rapportering
Bydelsutvalgets tilsyn er i hovedsak et passivt 
tilsyn, jf. kapittel 2. Det betyr at utvalget i 
stor utstrekning forventes å føre tilsyn basert 
på informasjon det blir forelagt. For mye 
informasjon er potensielt like problematisk 
som for lite informasjon. Det blir sentralt 
at regelmessige rapporter har et innhold, en 
frekvens og en aktualitet som gjør dem egnet 
som grunnlag for tilsyn

For å tilrettelegge for god behandling, og 
for å kunne fungere som grunnlag for tilsyn, 
bør statusrapportering primært skje skriftlig. 
I tillegg vil det ofte være hensiktsmessig å 
supplere med mer utdypende eller oppdatert 
muntlig informasjon. 

Bydelsdirektørens rapportering til 
bydelsutvalget er en helt sentral kilde 
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til informasjon for utvalget. I tillegg vil 
informasjon fra tilsynsutvalg, komiteer 
og andre utvalg også være av betydning i 
tilsynsarbeidet. Men også andre instanser fører 
tilsyn med virksomheten i bydelene. Som et 
supplement kan utvalget også be om å få seg 
forelagt informasjon og rapporter fra byrådet, 
byrådsavdelingen, Kommunerevisjonen, 
Helsetilsynet, Fylkesmannen o.a. når forhold i 
bydelen omtales eller vurderes. For eksempel 
kan informasjon om brukerundersøkelser og 
kvalitetsrevisjoner gi nyttig informasjon som 
grunnlag for tilsynsarbeidet med kvaliteten i 
tjenestene.  

Ved å være en aktiv bestiller av informasjon 
vil bydelsutvalget bidra til at det får den 
informasjon det trenger:

⇒	 Gjennom å være en aktiv bestiller av 
skriftlig informasjon kan bydelsutvalget 
sikre seg at informasjonsgrunnlaget har et 
innhold, en frekvens og en aktualitet som 
gjør det egnet i tilsynsarbeidet.

I tillegg til å sikre seg tilgang til nødvendig 
informasjon, er selvfølgelig bruken av 
informasjonen vesentlig for om resultatet blir 
et godt tilsyn. Her kan en fast prosedyre for 
hva en skal se etter i rapportene være nyttig. 
Eksempelvis vil en slik prosedyre kunne 
klargjøre
 
• hvilke sammenhenger mellom plan- og 

resultatinformasjon det bør søkes etter, 
herunder f.eks. status for måloppfyllelse, 
avvik, utvikling siden forrige rapportering

• hvilken nøkkelinformasjon en bør se 
setter, herunder f.eks. utvikling/fremdrift, 
måloppnåelse/resultatinformasjon, avvik/
avviksforklaringer, tiltak i relasjon til mål/
korrigerende tiltak i forhold til avvik

⇒	 En prosedyre for hva bydelsutvalget skal 
ha særlig oppmerksomhet på i de skriftlige 
rapportene, kan være et nyttig redskap 

for å sikre et kvalitativt godt og fokusert 
tilsyn. 

Et systematisk og risikobasert tilsyn
Gjennom Reglement for bydelene er 
bydelsutvalget gitt et ansvar for å føre tilsyn 
med hele bydelens virksomhet. Det er imidlertid 
verken ønskelig eller mulig for utvalget å ha like 
sterkt fokus på alle sider ved virksomheten hele 
tiden. Hvordan skal en prioritere?

For å besvare det spørsmålet kommer en 
ikke utenom at det må gjøres en vurdering av 
hva som er vesentlig og hva som er mindre 
vesentlig. I en sånn sammenheng kan for det 
første størrelse på budsjett og regnskap være 
sentralt: Desto mer midler som bevilges til et 
område, desto større grunn til å gjøre området 
til gjenstand for tilsyn. For det andre kan 
tjenesters betydning for innbyggerne vektlegges: 
Bydelen er til for å gi tjenester til befolkningen. 
Størrelsen på brukergruppene og hvor viktige 
tjenestene er for brukergruppene, er viktige 
momenter ved prioritering av tilsyn. Det 
innebærer at tjenester med stor betydning for 
et begrenset antall brukere kan veie like tungt 
som tjenester med moderat betydning for mange 
brukere.

Vi antar at alle bydelene har noen mer eller 
mindre kjente forbedrings muligheter. Noe av 
dette griper andre tak i, noe bør nok bydels-
utvalget gripe tak i. Forhold bydelsutvalget kan 
legge til grunn er hvor stort forbedringspotensialet 
er og om forbedringsbehovet har vedvart over 
tid, hvilke konsekvenser manglene/svakhetene 
har, om det er utviklingstrekk som innebærer at 
problemene evt. vil øke i omfang eller at det vil 
kunne miste relevans (f.eks. som konsekvens av 
utviklingsarbeid i administrasjonen).

I tillegg til å vurdere risikoen knyttet til kjente 
mangler, kan risikoen for andre mangler 
også vurderes. Dette handler om å vurdere 
risikoen for at bydelens tjenesteproduksjon og 
myndighetsutøvelse ikke gjennomføres på en 
tilfredsstillende måte, mål ikke nås, ressurser 
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brukes ineffektivt og lover og regler ikke følges 
– og konsekvenser hvis slikt skjer.

⇒	 Prioriteringen av hva som skal ha særlig 
oppmerksomhet i tilsynsarbeidet kan med 
fordel blant annet baseres på vurderinger 
av  
• vesentlighet; jo større summer som 

går til et område og jo viktigere 
tjenestene på et område er for 
brukerne, jo viktigere er det med 
tilsyn

• risiko for andre mangler i 
styring, myndighetsutøvelse og 
tjenesteproduksjon

• kjente forbedringsmuligheter

Til slutt bør det nevnes at så lenge bydelene 
er i stadig omstilling, og jevnlig står overfor 
nye utfordringer, så vil det være et behov for 
å tilpasse tilsynet til de endrede betingelsene. 
Et tilsynsregime som var adekvat i går, er ikke 
nødvendigvis det i morgen. Kommunerevisjonen 
avslutter derfor med følgende moment: Fra tid 
til annen kan bydelsutvalgets tilsynsregime med 
fordel gjøres til gjenstand for gjennomgang eller 
evaluering, for å avklare om det er behov for 
justeringer.
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Referanser
a) Referanser fra Oslo kommune

Reglement for bydelene. Vedtatt av Oslo bystyre 15.10.2003 (sak 363), sist endret etter vedtak i 
bystyret 28.03.2012 (sak 73).

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Kvalitetshåndbok for sosialtjenesten, revidert mai 2011  

Byrådssak 196/1999 av 03.06.1999, om revidering av bydelsreglementet. Vedtatt av bystyret 
20.10.1999 (sak 595)

Byrådssak 23/2007 Byrådets tilsynsansvar overfor bydelene. Tatt til orientering av bystyret i møte 
29.08.2007 (sak 276)

Bystyremelding nr. 2/1995: Strategier for organisering og styring av Oslo kommunes 

Virksomhet

Bystyremelding nr. 1/2010 Rusomsorgen i Oslo kommune

Bystyresak 204/99 Kvalitet og kvalitetsmåling i pleie- og omsorgstjenestene

Fellesskriv nr 1 2011 og 2012 Oppfølging av driftsbudsjett for 2011 og 2012 for bydelene

Grønt hefte 2011 og 2012 Byrådets budsjettforslag– dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for 
bydelene

Helseetaten Samlerapport for kvalitetsrevisjonene 2011, publisert i september 2012

Helse- og velferdsetaten Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten – registrering av objektive indikatorer 
2010

Helse- og velferdsetaten Samlerapport for kvalitetsrevisjon og medarbeider-undersøkelsen 2010

Instruks for kommunale tilsynsutvalg for institusjon m.v. av 25.05.2005. Dok A-0190. vedtatt av 
bystyret i sak 65/05 og 432/08.

Instruks for økonomiforvaltning i bydelene 2011 og 2012 Del av Oslo kommunes 
økonomireglement for disse årene, vedtatt av bystyret i forbindelse med behandlingen av 
byrådets budsjettforslag 

Kommunerevisjonens rapport 3/2000 Bydelsutvalgenes tilsyn

Kommunerevisjonens rapport 17/2004 Tilsyn i bydelene

Kommunerevisjonens rapport 07/2010 Bydelsutvalgenes tilsynsansvar - tilrettelegging for tilsyn 
gjennom organisering og rapportering

Kommunerevisjonens rapport 13/2010 Omstilling i bydeler

Oslo kommune, Byrådslederens avdeling. Veileder i strategisk planlegging

Rundskriv 1/2012 Retningslinjer for virksomhetens forberedelse av budsjett 2013 og økonomiplan 
2013-2016
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b) Eksterne referanser

Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 08.11 1991 nr. 76

Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med 
nedsett funksjonsevne m.m av 17.06.2005 nr. 58

NOU 1991: Granskning av Oslo kommune – Rapport nr. 2 – NOU 1991:11.
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Vedlegg 1 Metode og gjennomføring av prosjektet
Undersøkelsen ble vedtatt av kontrollutvalget i møte 28.08.2012 (sak 87). Prosjektet hører inn 
under fokusområdet Virksomhetsstyring og investeringskontroll i overordnet analyse og plan for 
forvaltningsrevisjon, vedtatt av bystyret 13.06.2012 (sak 165).

Undersøkelsen har omfattet tilsynsarbeidet i samtlige bydelsutvalg i Oslo kommune. 

En utradisjonell undersøkelse fra Kommunerevisjonen
Bydelsutvalgene er folkevalgte organer. Dette gjør det lite naturlig å rette tradisjonell 
forvaltningsrevisjon fra Kommunerevisjonen mot utvalgene. Undersøkelsen har av den grunn 
ikke vært planlagt eller gjennomført som en revisjon med revisjonskriterier, sammenfalls- og 
avviksanalyser. Vi har valgt å ha en beskrivende tilnærming til materialet, med det formål å kunne 
gi innspill til videreutvikling av tilsynsarbeidet. Rapportens karakter har ikke gjort det naturlig å 
sende den på høring.

Oppstart
Undersøkelsen startet med oppstartbrev til samtlige bydelsutvalg 11.10.2012. Bydelsdirektørene 
og Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester ble informert om undersøkelsen gjennom kopi av 
oppstartbrevet.

Det ble gjennomført oppstartmøte på Oslo kongressenter den 07.11.2012, hvor de fleste 
bydelsutvalgene deltok med to personer, i tillegg deltok bydelsdirektører og representanter for 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. På møtet ble det orientert om undersøkelsen og åpnet 
for spørsmål og innspill.

Innhenting av informasjon
Undersøkelsen er basert på informasjon innhentet gjennom spørreskjema, dokumentstudier og fra 
bydelenes nettsider.

Spørreskjemaundersøkelsen
For å innhente samme informasjon fra samtlige bydelsutvalg ble et elektronisk spørreskjema 
(Questback) benyttet. Et utkast til spørreskjemaet ble testet ved at representanter for to bydelsutvalg 
gikk gjennom spørsmålene og ga nyttige tilbakemeldinger. Spørreskjemaet dekket de samme tema 
som i Kommunerevisjonens undersøkelse av bydelsutvalgenes tilsynsansvar som ble gjennomført i 
2009. 

Spørreskjema ble sendt oppnevnte kontaktpersoner i bydelene 08.01.2013 med svarfrist 15.02.2013. 
Vi ba om at arbeidsutvalgene i bydelene besvarte spørreskjemaet i felleskap. Fristen ble senere 
forlenget for enkelte, blant annet for å muliggjøre behandling av svarene i bydelsutvalgets 
arbeidsutvalg før de ble avgitt til Kommunerevisjonen. 

Den 07.03.2013 var svar fra tretten bydeler mottatt. Samtlige var besvart av arbeidsutvalgene. Ikke 
alle arbeidsutvalg besvarte samtlige spørsmål i spørreundersøkelsen. Det innebærer at antallet svar 
som refereres i denne rapporten, således kan være lavere enn tretten på noen spørsmål. 
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Det er alltid en fare for at spørsmål i et skjema blir misforstått eller forstått på ulike måter av 
respondentene, med det resultat at svarene blir lite pålitelige. Vår vurdering er at imidlertid 
at spørreskjemaet dekket temaer som er godt kjent for arbeidsutvalgene, og at det ble holdt et 
informasjonsmøte før skjemaet ble sendt ut, der mange arbeidsutvalg deltok. Samlet sett mener vi 
informasjonen innhentet gjennom skjemaet holder en tilfredsstillende kvalitet. 

Dokumenter 
Vi ba om å få oversendt skriftlig nedfelte retningslinjer for bydelsutvalget, komiteer og utvalg, 
alternativt å få link til disse hvis de var tilgjengelige på nettet. De mottatte dokumentene ble 
gjennomgått og analysert.

Informasjon fra bydelenes nettsider
Bydelsutvalgenes sider på bydelenes nettsider er gjennomgått for blant annet å avklare
•	 Bydelsutvalgenes møtefrekvens i 2011 og 2012
•	 Komité- og utvalgsstrukturen i den enkelte bydel

I tillegg ble alle bydelsutvalgenes sakslister og møteprotokoller etter det konstituerende møtet 
høsten 2011 gjennomgått, bl.a. for å kartlegge omfanget av ulik rapportering og relevant 
informasjon som var på bydelsutvalgets dagorden. Vi hentet ut informasjon om hyppighet i 
statusrapportering og tertialrapporteringen og kartla hvilken informasjon bydelsutvalgene fikk om 
kvalitet på tjenestene og informasjon om behandling av saker knyttet til strategisk plan. Muntlige 
orienteringer i bydelsutvalgenes møter, og dokumenter omdelt under møtene, kan gi vesentlig 
informasjon for utvalgenes tilsynsarbeid. De er imidlertid ofte ikke dokumentert i protokollene fra 
møtene, og har derfor ikke vært omfattet av undersøkelsen.

Informasjon fra nettsidene ble brukt slik den der fremkom, og det må i den forbindelse tas et visst 
forbehold om at denne informasjonen var komplett og oppdatert.

Kvalitetssikring, gyldighet og pålitelighet
Undersøkelsen ble planlagt og gjennomført av et prosjektteam i Kommunerevisjonens Avdeling for 
forvaltningsrevisjon og har vært underlagt etatens etablerte system for kvalitetssikring. Etter vår 
vurdering holder undersøkelsen en kvalitet som sikrer gyldige og pålitelige analyser.
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Møtedato: 29.10.13 
 
 
 
 
 
 
KONGEN MARINA KAFE, FROGNERSTRANDA 4 – NY BEVILLING   
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Kongen Marina 
AS om ny serverings- og skjenkebevilling ved Kongen Marina Kafe, Frognerstranda 4.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet har adresse Frognerstranda 4, en eiendom som iht Forskrift om åpningstider for serverings- 
og skjenkesteder i Bydel Frogner § 5, hvor det fremkommer hvilke enkelteiendommer som er gitt 
særskilte åpningstider.  
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Kongen Marina Kafe, Frognerstranda 4.  
 



2 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Kongen Marina AS gis serverings- og skjenkebevilling 
ved Kongen Marina Kafe, Frognerstranda 4.  
Eiendommen, Frognerstranda 4 er en enkelteiendom som er gitt en særskilt åpningstid. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Kongen Marina Kafe, Frognerstranda 4  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

12/1013 9(11-4

13(9 3-1-

Dato: 18.10.2013

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
ASNY-2013-02187 Mala, Evy 05163

SØKNADOMBEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra KONGEN MARINA AS om serverings- og
skjenkebevilling ny ved Kongen Marina Kafe, Frognerstranda 4.

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

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

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

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

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

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

Med hilsen

Evy Mala
saksbehandler

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

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



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

Saksnr: 05163

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Kongen Marina Kafe

Telefon

Gateadresse

Frognerstranda 4

Postnr.

0250

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

KONGEN MARINA AS

Organisasjonsnr/Persomr søker

966381175

Selskapsform

AS

Postadresse

Frognerstranda 4

Postnr.

0250

Poststed

OSLO

Telefon

22 550364

Søknad om

Serverings - og skjenkebevilling ny

Beskrivelse

Søknad om ny bevilling

SØKNADSDETALJER

Åpningstid inne

0330

Skjenketid inne

0300

Åpningstid ute

2400

Skjenketid ute

2330

Vedlegg: Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for



KONGENMARINABEVERTNING- UTESERVERING
PLAN1:10020.092013

SIV.ARK.TRONDSIGURDSEN,
ORG.NR.985873836

92057471

GIESTETOALETT

HCUNISB

LJ

UTESERVERING

9x2114

9411.1

flieffirl 4./.1Z•la

UTESERVERNG32PLASSER

LitGER

Et<21M

M11191 •
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BU-sak 335/13 
 
         HUSK-sak  158/13 
 
 
Møtedato: 29.10.13 
 
 
 
 
 
 
HORGANS, HEGDEHAUGSVEIEN 24-26 – UTVIDELSE AV AREAL  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 Fresher 
Approach AS om utvidelse av serverings- og skjenkeareal inne ved Horgans, Hegdehaugsveien 
24-26.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et område som av byrådet er definert som sentrum og innenfor byrådets 
myndighetsområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at det ikke bør innvilges utvidelse av 
serverings- og skjenkeareal inne ved Horgans, Hegdehaugsveien 24-26.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Fresher Approach AS gis tillatelse til utvidelse av 
serverings- og skjenkeareal inne ved Horgans, Hegdehaugsveien 24-26.  
Eiendommen, Hegdehaugsveien 24-26 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Horgans, Hegdehaugsveien 24-26  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

t(tc, r

hek-

Dato:21.10.2013

Deresref.: Vårref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
ASUAR-2013-02230 Reed,Terese 01357

SØKNADOMBEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra Fresher Approach AS om utvidelse av
serverings- og skjenkeareal ved Horgans, Hegdehaugsveien 24-26.

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

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

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

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

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

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

Med hilsen

Terese Reed
saksbehandler

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

Tollbugata27,3. etg. Telefaks:2346 00 50
inngangØvreslottsgt. Intemett:www.nae.oslo.kommune.no
Postboks745Sentrum E-post:postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106OSLO



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

Saksnr: 01357

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Horgans

Telefon

Gateadresse

Hegdehaugsveien 24 - 26

Postnr.

0352

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjorilnavn

Fersher Approach AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

990 115 001

Selskapsform

AS

Postadresse

Hegdehaugsveien 24 - 26

Postnr.

0352

Poststed

OSLO

Telefon

Søker om å utvide areal til også å omfatte tidligere Oak.

Vedlegg: Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for

Godkjent og ekspedert elektronisk

Søknad om Beskrivelse
SØKNADSDETALJER

Utvidelse av serverings - og skjenkeareal

Åpningstid hme

0330

Skjenketid inne

0300

Åpningstid ute Skjenketid ute
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