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Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget. 
 
 
DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG 
 
 
TIRSDAG 19. NOVEMBER 2013 KL 18.00 
 
I SOMMERROGT. 1,  
 
Åpen halvtime  
Opprop 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
                                                                                                                                                                                                           

DAGSORDEN:                                                                                                                               8.11. 15.11. 19.11. 
SAK 336/13 Protokoll fra bydelsutvalgets møte 29.10.13 X   
 337/13 Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) 12.11.13  X  
 338/13 Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK) 

12.11.13 
 X  

 339/13 Referat fra arbeidsutvalget 5.11.13 X   
 340/13 Referat fra seniorrådet 12.11.13  X  
 341/13 Referat fra råd for funksjonshemmede 11.11.13  X  
 342/13 Referat fra ungdomsrådet 13.11.13  X  
 
 
Miljø- og byutviklingskomiteen: 
SAK 343/13 Gyldenløves gate 15 

Bestilling av oppstartsmøte videresendt bydelen 
X   

 344/13 Asker kommunes kommuneplan 2014 – 2026 
Høring  
Samordning av kommentarer fra Oslo kommune 

X   

 345/13 Middelthuns gate 15 og 17, gnr 215, bnr 228 og 226 
Varsel om igangsettelse av arbeid med detaljregulering 

X   

 346/13 Henrik Ibsens gate 90, gnr 211, bnr 38 
Anmodning om uttalelse - utsettes 

   

 347/13 Søknad om tilskudd fra Oslo kommune og bydel Frogner til 
bygging av KNS Seilsportsenter 

X   

 348/13 Lille Herbern, gnr2, bnr 92 
Bestilling av oppstartsmøte videresendt bydelen 

X   

 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen:  
SAK 349/13 Endring av forskrift om åpningstider for serverings- og 

skjenkesteder i bydel Frogner 
X   

 350/13 Frognerstranda Kro, Frognerstranda 4 - eierskifte X   
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 351/13 Joker Bygdøy Allé, Bygdøy Allé 65 – ny salgsbevilling  X   
 352/13 Restaurant Kontrast, Parkveien 78 - eierskifte X   
 
 
Saker til behandling:     
SAK 353/13 Økonomirapportering med produksjonstall pr. oktober 2013   X 
 354/13 Møteplan 2014 X   
 
Orienteringssaker: 
SAK 355/13 Brukervalg praktisk bistand – oktober X   
 356/13 Brukervalg hjemmesykepleie – oktober X   
 357/13 Tilsynsrapport Frognerhjemmet august 2013 / svar fra 

Sykehjemsetaten 
X   

 
X – når sakspapirene vil være tilgjengelig på www.bfr.oslo.kommune.no/politikk  
 
Eventuelt 
 
Vel møtt! 
 
Oslo, 7. november 2013 

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

 

 
 
 
 
TIL SAKSKARTET – BYDELSUTVALGETS MØTE 19.11.2013 
 
 
 
 
Tillegg til sakskartet                                                                                                                  8.11.  15.11.  19.11 
SAK 358/13 SKANSKA KANTINE V/COOR SERVICE 

MANAGEMENT AS, DRAMMENSVEIEN 60 - 
EIERSKIFTE 

 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 29. OKTOBER 2013 
 
Sommerrogt. 1, kl 18:00 
 
 
Til stede:  Høyre: Bjarne Ødegaard, leder 
  Sverre Lorentzen 
  Britt Eia 
  Mette Langfeldt Sinding 
  Carl-Henrik Bastiansen 
  Beate Brovig Auke 
  Hans Magnus Borge 
  Tjeran Vinje 
   
 Arbeiderpartiet: Egil Heinert 
  Ole Jacob Kjendlie 
  Rudolph Brynn 
   
 Fremskrittspartiet: Hans Høegh Henrichsen 
   
 Venstre: Anne-Lise Bergenheim 
  Natasza P. Sandbu 
   
 SV: Aksel Flack 
   
 
Forfall: Elisabet Parmeggiani (H), Ulf Hordvik (H), Annelene Svingen (A), Emil Aas 
Stoltenberg (A) og Erna Kahlbom (SV) 
 
 
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 334/13 – Kongen Marina Kafe, Frognerstranda 4 – ny bevilling  
SAK 335/13 – Horgans, Hegdehaugsveien 24-26 – utvidelse av areal inne 
 
INHABILITET: bydelsutvalget vurderte Carl-Henrik Bastiansens habilitet vedrørende 
                                  sak 275/13 - Drammensveien 118, og fant at han var habil til å 
                                  behandle saken. 
             
                                  Enstemmig vedtatt  
 
 
SAK 302/13 
 

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 24.9.13 
 
VEDTAK: 
Protokollen ble godkjent. 
 
 

SAK 303/13 
 

PROTOKOLL FRA MØTE I MILJØ- OG 
BYUTVIKLINGSKOMITEEN 22.10.13 
 
VEDTAK: 
Protokollen ble godkjent. 
 
 

SAK 304/13 
 

PROTOKOLL FRA HELSE-, UNGE-, SOSIAL- OG 
KULTURKOMITEEN 22.10.13 
 
VEDTAK: 
Protokollen ble godkjent. 
 
 

SAK 305/13 
 

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 15.10.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 306/13 
 

REFERAT FRA MØTE I SENIORRÅDET 22.10.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 307/13 
 

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
21.10.13 
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VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 308/13 
 

REFERAT FRA MØTE I AMU 22.10.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 309/13 
 

REFERAT FRA MØTE I MBU 22.10.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 310/13  
 

REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 23.10.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

 
 
Miljø- og byutviklingskomiteen: 
SAK 275/13 
 

DRAMMENSVEIEN 118, GNR. 11, BNR. 196 
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN FRA 26.08.2013 
TIL 07.10.2013 
FORSLAG TIL DETALJREGULERING 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
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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Forslag til vedtak 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 som 
er alt. 1, er i strid med overordnede planer for byutvikling.  
 
Bydelsutvalget går derfor inn for forslagets alternativ 2 som ivaretar 
bydelens behov for flere barnehager. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble vedtatt med 9 
stemmer for (5H, 1F, 3A) og 6 stemmer mot (3H, 2V, 1SV) som 
støttet forslaget fra Venstre  
 
 

SAK 311/13 
 

FILIPSTAD – OMRÅDEREGULERING MED 
KONSEKVENSUTREDNING 
PLANFORSLAG OVERSENDT BYRÅDET FOR VIDERE 
BEHANDLING 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
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. 
 
 
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 
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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. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 312/13 
 

HENRIK IBSENS GATE 90 
SØKNAD OM BRUKSENDRING 
OVERSENDELSE FOR UTTALELSE 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
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. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 313/13 
 

BYGDØY SKOLE – KOMMENTARER TIL 
SKOLEBEHOVSPLANEN 
 
Forslag til vedtak H: 
Frogner Bydelsutvalg er bekymret for at planene om en utvidelse av 
Bygdøy Skole settes på vent. 
 
Bygdøy skole er bygget som en 2 parallell barneskole. I dag er 
situasjonen at det er 3 paralleller på 3 av trinnene (1,3 og 4). Dette har 
man fått til ved å ta i bruk spesialrom og andre kreative løsninger i tiltro 
til at det er midlertidig. At Bygdøy skole i dag er overfylt fremkommer 
ikke i skolebehovsplanen, hvor Bygdøy Skole er beskrevet med 2 
paralleller på hvert trinn. 
 
I følge førskoletallene, etter en justering av inntaksområde som foreslått 
ved at område ved Skøyen stasjon tilbakeføres til Skøyen skole, ligger 
Bygdøy skole an til å få ytterligere et 3 parallell trinn til skolestart 2015. 
Dette vil skape et prekært behov for mer plass. Det er ikke plass til enda 
en klasse på Bygdøy. Det har Utdanningsetaten selv konstatert ved 
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befaring 14.06.2012. 
 
Det er usikkerhet med hva som blir reelt behov for skoleplasser på 
Bygdøy fremover. Bygdøy er et sted en flytter til med barn i skolealder. 
Førskoletallene som brukes tar ikke hensyn til flyttemønstre. Basert på 
dagens situasjon og befolkningsprognoser fremover legger vi til grunn at 
det er et permanent behov for mer enn 2 paralleller barneskole på 
Bygdøy, og henstiller til at den vedtatte utbyggingen av Bygdøy Skole 
gjennomføres som opprinnelig planlagt. 
 
Forslaget fra Høyre ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen: 
SAK 314/13 
 

MAJORSTUEN, MARIENLYST OG SKØYEN SKOLER – ENDRING A V 
INNTAKSOMRÅDET 
HØRINGSDOKUMENT 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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. 
For å tilpasse elevtallet til Majorstuens kapasitet foreslås en mindre omfattende 
forskyvning av inntaksområdet opp mot Fagerborg. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 11 
stemmer for (8H, 2V, 1F) og 4 stemmer mot (3A, 1SV) 
 
 

SAK 315/13 
 

BYGDØY OG SKØYEN SKOLER – ENDRING AV INNTAKSOMRÅDET  
HØRINGSDOKUMENT 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget støtter forslaget om å endre inntaksområdet til Bygdøy og Skøyen 
skoler ved å tilbakeføre området rundt Skøyen stasjon, til Skøyen skoles 
inntaksområde. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt (8H, 
2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 316/13 
 

THE THIEF, LANDGANGEN 1 – UTVIDET ÅPNINGS- OG SKJEN KETID  
 
Utsettelsesforslag fra H: 
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Saken utsettes til BU-møte i november. Det fremmes sak om forskriftsendring.  
 
Utsettelsesforslaget fra H ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 317/13 
 

PAPAYA, OBSERVATORIEGATA 25 – EIERSKIFTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt (8H, 
2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 318/13 
 

VILLAGE TANDOORI, BYGDØY ALLE 65 – EIERSKIFTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt (8H, 
2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 319/13 
 

ISS FACILITY SERVICE AS NORDEA 411063, MIDDELTHUNS GATE 17 – 
EIERSKIFTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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.  
  
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt (8H, 
2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 320/13 
 

SWASHBUCKLER, SKOVVEIEN 5 - UTESERVERING 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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.  
Vi forutsetter at prinsippet om fri ferdsel overholdes. 
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Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt (8H, 
2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 321/13 
 

HØRING OM LOVFESTING AV MEDVIRKNING FOR UNGDOM 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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. 
 
Tilleggsforslag fra H: 
1.avsnitt: Rent prinsipielt ser vi ikke behov for å ha en lov som pålegger kommunene 
å ha slike ordninger for unge, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.  

 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 11 
stemmer for (8H, 2V, 1F) og 4 stemmer mot (3A, 1SV) 
 
Tilleggsforslaget fra H ble vedtatt med 11 stemmer for (8H, 2V, 1F) og 4 
stemmer mot (3A, 1SV) 
 
Etter dette er BUs vedtak følgende: 
Rent prinsipielt ser vi ikke behov for å ha en lov som pålegger kommunene å ha slike 
ordninger for unge, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
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. 
 
 

SAK 333/13 
 

LIME MAJORSTUA, MIDDELTHUNS GATE 21C – SALGSBEVILLI NG 
VED EIERSKIFTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Lime Majorstua AS om salgsbevilling 
ved Lime Majorstua, Middelthuns gate 21C innvilges.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt (8H, 
2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

 
Saker til behandling: 
SAK 289/13 
 
 

MIBU – VARAMEDLEM FRA HØYRE  
 
Forslag til vedtak: 
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Bydelsutvalget vedtar at Høyre ettersender navnet på nytt varamedlem til 
miljø- og byutviklingskomiteen fra Høyre – Jens Lie  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 322/13 
 

ØKONOMIRAPPORTERING MED PRODUKSJONSTALL PR. 
SEPTEMBER 2013 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar forelagt økonomirapportering med produksjonstall 
pr. september 2013 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 323/13 
 

SØKNAD OM UTTREDEN FRA UNGDOMSRÅDET – JOACHIM 
PACHECO-LIE 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget innvilger søknaden fra Joachim Pacheco-Lie om uttreden 
fra ungdomsrådet. 
Ungdomsrådet oppnevner selv nytt medlem i hans sted. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 324/13 
 

REGNSKAP PRIVATE INSTITUSJONER 2013 
 
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. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 325/13 TEKNISK BUDSJETTJUSTERING 
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Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar  

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  
 
   Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 
Orienteringssaker: 
O-SAK 326/13 
 
 

MUNKEDAMSVEIEN 62, GNR. 210, BNR. 3 
UTTALELSE I FORBINDELSE MED DISPENSASJONSSØKNAD 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 327/13 
 
 

BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND - SEPTEMBER 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 328/13 
 
 

BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE - SEPTEMBER 
 
Saken ble tatt til orientering 
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O-SAK 329/13 
 
 

TILSYNSRAPPORT FAGERBORGHJEMMET OG NORABAKKEN 25.9. 13 
/ SVAR FRA SYKEHJEMSETATEN 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 330/13 
 
 

NYTT VALGOPPGJØR FOR BYDELSUTVALG FROGNER 2011-2015 – 
HØYRE – FREMSKRITTSPARTIET – SOSIALISTISK VENSTREPA RTI – 
UNDERRETNING OM VEDTAK 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK  331/13 
 
 

BYDELSUTVALGENES TILSYN – FORSTÅELSE, ORGANISERING OG 
RAPPORTERING – RAPPORT 12/2013 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK  332/13 
 
 

BYDELENS KOMMENTARER TIL BUDSJETT 2014  
 
Saken ble tatt til orientering 
 

 
 
Tilleggssak: 
SAK 334/13 
 
 

KONGEN MARINA KAFE, FROGNERSTRANDA 4 – NY BEVILLING  
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 335/13 
 
 

HORGANS, HEGDEHAUGSVEIEN 24-26 – UTVIDELSE AV AREAL  INNE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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.   
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
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Eventuelt 

• Aksel Flack stilte spørsmål rundt driften av Uranienborghjemmet. Saken vil bli 
tatt opp i AU når svaret på tilsynsrapporten ved Uranienborghjemmet fra 
Sykehjemsetaten foreligger. 

• Det ble orientert om arbeidene i Bogstadveien. 
 

 
Møtet ble hevet kl.: 19.40 
 
Protokollen godkjent. 
 
Oslo, 30. oktober 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: Elisabet Parmeggiani (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig Auke (H), Sverre 

Lorentzen (H), Elenor W Holter (H), Mette Kongshem (H), Egil Heinert (A), 
Jørgen Amandus Sundell (A), Anne-Lise Bergenheim (V), Jan Tank-Nielsen (F), 
Karin Beate Theodorsen (SV) 

Fravær: Ulf Hordvik (H), Vivian Ellingsen Gotaas (H), Gunn von Krogh (A), 
Møtegruppe: Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtested:  Sommerrogata 1, 1. etasje 
Møtetid: 12.11.2013 kl 18.00 
Referent.: Inger Almqvist 
Telefon: 23 42 49 32, mobil 416 200 76 
 
 
 

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 12.11.2013 
 
Åpen halvtime: 

 
 
Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 22.10.2013 ble enstemmig godkjent  
 
Dagsorden: 
 

Sak 160/13 
BU-sak 
343/13 
 

Gyldenløves gate 15 
Bestilling av oppstartsmøte videresendt bydelen 
Utrykt vedlegg 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget ønsker å gi innspill til bestilling av oppstartmøte for eiendommen 
Gyldenløves gate 15, gnr 213, bnr143. 
 
Bydelsutvalget vil innledningsvis vise til tidligere vedtak i Bydelsutvalg Frogner i 
samme sak, BU-møte 31.03.04, 16.11.05 og 27.05.08 hvor bydelsutvalget støttet 
Byantikvarens forslag om bevaring, samt 24.02.09, da bydelsutvalget åpnet for 
bygging av barnehage på eiendommen, og sak 217/09 – 25.08.2009, hvor 
bydelsutvalget anbefalte en forsiktig utbygging av eiendommen (vedtak følger 
vedlagt). 
 
Bydelsutvalget har lenge arbeidet for å etablere enda et parkareal i den tette 
bydelen, som har stort behov for dette og er opptatt av at eksisterende 
verneverdig grønnstruktur bevares. 
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Bydelsutvalget mener at det fremlagte alternativet med en boligutbygging i 
nordre del av eiendommen med frittliggende gård i maks 3 1/2 etasje synes å 
ivareta hensynet til den bevaringsverdige biologiske mangfolden, herunder 
spesielt blodbøk og hengeask.  
 
Bydelsutvalget mener derfor at det foreslåtte alternativ kan aksepteres forutsatt at 
området for spesialområde/park blir godt beskyttet under byggefasen og at det 
som beskrevet i forslaget blir avsatt til parkområde/hageanlegg for allmenn 
benyttelse. Bydelsutvalget anbefaler at dette nedfelles i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
Forslag til vedtak, nytt avsnitt 4 og 5 fra Karin Beate Theodorsen (SV): 
Bydelsutvalget mener at det fremlagte alternativet med en boligbygging i nordre 
del av eiendommen ikke ivaretar hensynet til områdets egenart. 
 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i denne saken, samt Byantikvarens 
forslag om bevaring. Dette verdifulle området må i sin helhet avsettes til 
spesialområde bevaring/park for allmenn benyttelse. 
 
Forslag til vedtak fra Jan Tank-Nielsen (F): 
Det fremkommer i saken at eiendommen er oppført på Byantikvarens gule liste 
som – plass – gårdstun, ubebygd med verneverdig blodbøk. F mener reguleringen 
som ”Spesialområde bevaring (park) – S – 4533” er unødvendig. 
 
Byen trenger tomter for boliger og denne eiendommen er godt egnet til dette 
formål. Om tiltakshaver ønsker større utnyttelse enn i dagens foreslåtte tiltak bør 
dette imøtekommes. Eieres disposisjonsrett over egen eiendom må komme foran 
kommunale ønsker og krav så lenge dagens tiltakshaver/eier følger 
reguleringsbestemmelsene som lå til grunn ved erverv. Eiendommen har tidligere 
hatt en høyere utnyttelsesgrad uten krav om bevaring. Det er uakseptabelt at 
uforutsigbare praktiske som politiske rammer fratar eier/tiltakshaver retten til å 
disponere over egen eiendom. 
 
F mener at kravet om begrensning av eier rettigheter også i sammenheng med det 
offentliges ønsker om park, bør avvises. Nærheten til Frognerparken og den flotte 
alleen i Gyldenløves gate gir strøkets brukere mer enn nok gode alternativer for 
frydefulle parkgleder. 
 
F mener at et krav om skjermet bruk av området ut fra hensynet til Blodbøken og 
Hengeasken og sjeldne blomster som gullveis, er sterkt overdrevet. Enkelte 
miljøvernsgrupper har tidligere opplyst at gjerdet må opprettholdes for å hindre 
fri adkomst og bruk som kan skade bakkevegetasjonen og at slitasje som tråkk 
bør unngås. En lukket utilgjengelig mørk park på noen få hundre kvadratmeter 
som på denne måten skapes, er heller ikke spesielt attraktiv for bydelens brukere.  
 
Krav om å bevare gamle trær som er i livets høst er unødvendig når disse 
allikevel dør. Det bør heller nedfelles i reguleringsbestemmelsene krav om 
nyplanting. Nyplanting av trær er viktig for kommende generasjoner. Sistnevnte 
prioriteres lavt ved nye utbygninger og bør tas med som et krav i 
reguleringsplanene. Et positivt tiltak for fremtiden. 
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1. F mener at det foreslåtte tiltak er godt og kan godkjennes uten 
begrensninger. 

 
2. F mener at tiltakshaver bør kunne øke BYA og antall etasjer til samme 

omfang som i de gamle reguleringsplanene. 
 

3. F mener at det bør nedfelles krav om nyplanting av større trær om 
Blodbøken og Hengeasken hugges. 

 
Forslag til vedtak, nytt avsnitt fra Sverre Lorentzen (H): 
Boligdelen bør innrettes med adkomst direkte fra fortau langs Schives gate, ikke 
over parkområdet. 
 
Forslag til vedtak, nytt avsnitt 4 og 5 fra Karin Beate Theodorsen (SV) 
falt mot 3 stemmer (2A,1SV) 
 
Forslag til vedtak fra Jan Tank-Nielsen (F) falt mot 1 stemme (1F) 
 
Forslag til vedtak, nytt avsnitt fra Sverre Lorentzen (H) ble vedtatt mot 2 
stemmer (1SV, 1F) 
 
Forslag til vedtak ble vedtatt mot 1 stemme (1SV) 
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget ønsker å gi innspill til bestilling av oppstartmøte for eiendommen 
Gyldenløves gate 15, gnr 213, bnr143. 
 
Bydelsutvalget vil innledningsvis vise til tidligere vedtak i Bydelsutvalg Frogner i 
samme sak, BU-møte 31.03.04, 16.11.05 og 27.05.08 hvor bydelsutvalget støttet 
Byantikvarens forslag om bevaring, samt 24.02.09, da bydelsutvalget åpnet for 
bygging av barnehage på eiendommen, og sak 217/09 – 25.08.2009, hvor 
bydelsutvalget anbefalte en forsiktig utbygging av eiendommen (vedtak følger 
vedlagt). 
 
Bydelsutvalget har lenge arbeidet for å etablere enda et parkareal i den tette 
bydelen, som har stort behov for dette og er opptatt av at eksisterende 
verneverdig grønnstruktur bevares. 
 
Bydelsutvalget mener at det fremlagte alternativet med en boligutbygging i 
nordre del av eiendommen med frittliggende gård i maks 3 1/2 etasje synes å 
ivareta hensynet til den bevaringsverdige biologiske mangfolden, herunder 
spesielt blodbøk og hengeask.  
 
Bydelsutvalget mener derfor at det foreslåtte alternativ kan aksepteres forutsatt at 
området for spesialområde/park blir godt beskyttet under byggefasen og at det 
som beskrevet i forslaget blir avsatt til parkområde/hageanlegg for allmenn 
benyttelse. Bydelsutvalget anbefaler at dette nedfelles i 
reguleringsbestemmelsene. Boligdelen bør innrettes med adkomst direkte fra 
fortau, ikke over parkområdet. 
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Sak 161/13 
BU-sak 
344/13 
 

Asker kommunes kommuneplan 2014 – 2026 
Høring  
Samordning av kommentarer fra Oslo kommune 
Utrykt vedlegg 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å komme med innspill til Oslo kommunes uttalelse 
til Asker kommunes forslag til kommuneplan for 2014 – 2026.  
 
Bydelsutvalget tar Asker kommunes forslag til kommuneplan 2014 – 2026 til 
orientering.  
 
Bydelsutvalget har følgende kommentarer til forslaget: 
 
Bydelsutvalget anbefaler Asker kommune å vurdere en målsetning for 
befolkningsøkning i de kommende årene som ligger på samme nivå som i 
Akershusområdet for øvrig. 
 
Bydelsutvalget anbefaler Asker kommune å planlegge for knutepunktsfortetting, 
som oppfattes som en naturlig oppfølging av Fornebubanens utbygging. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at kollektivtrafikkløsninger over kommunegrensene blir 
fokusert i planen, med henblikk på de eksisterende store trafikkstrømmene 
mellom Oslo og Asker, og den prognostiserte økningen som forventes. 
 
Bydelsutvalget håper at også det eksisterende interkommunale og statlige 
samarbeidet vedrørende trafikk og arealbruk intensiveres for å løse de problemer 
som økende innflyttingspress på Oslo/Akershusområdet kan gi i en nær fremtid. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 162/13 
BU-sak 
345/13 
 

Middelthuns gate 15 og 17, gnr 215, bnr 228 og 226 
Varsel om igangsettelse av arbeid med detaljregulering 
Utrykt vedlegg 
 
Forslag til vedtak: 
 
Bydelsutvalget ønsker å komme med følgende innspill til oppstart av planarbeid 
for eiendommen Middelthuns gate 15 og 17, gnr 215 bnr 226 og 228.   
 
Bydelsutvalget støtter omregulering av området til bolig, næring og barnehage, 
men går imot forslag til bebyggelse på Fonteneplassen.  
 
Bydelsutvalget forutsetter at eksisterende juridiske bindinger i gjeldende 
regulering, f eks krav til gangveier og snuplass, videreføres i den foreslåtte 
bebyggelsen, samt at eksisterende registrerte trær blir ivaretatt. 
 
Bydelsutvalget er opptatt av at uteareal til eksisterende barnehage sikres, samt at 
ny barnehage med gode utearealer innpasses i bebyggelsen. 
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Forslag til vedtak, nytt avsnitt 2 fra Karin Beate Theodorsen (SV): 
Bydelsutvalget støtter omregulering av området til bolig, næring og barnehage.  
 
Bydelsutvalget mener at eksisterende bygning i Middelthuns gate 17 ikke bør 
rives, men endres til boligformål. 
 
Bydelsutvalget går imot bebyggelse på Fonteneplassen, særlig den foreslåtte 
planen om høyhus, som bl.a. vil ha stor negativ innvirkning på Majorstua skole. 
 
Forslag til vedtak, endret avsnitt 2 fra Beate Brovig Auke (H): 
Bydelsutvalget støtter omregulering av området til bolig, næring og barnehage.  
 
Forslag til vedtak fra Jan Tank-Nielsen (F): 
F ønsker å komme med følgende innspill til oppstart av planarbeid for 
eiendommen Middelthuns gate 15 og 17, gnr 215, bnr 226 og 228. 
 
Oslo er den byen som vokser mest i Europa og har dermed også et krav om flere 
boliger, noe som krever bedre utnyttelse av tomter. Dette forutsetter enten ved at 
det bygges høyere eller tettere for å frigjøre arealer. Dette er mulig på denne 
tomten. Høyere og tettere utnyttelse av tomter gir også de beste miljøgevinstene. 
 
F støtter omregulering av området til bolig, næring og barnehage og det ønskede 
høyhus på Fonteneplassen. 
 
Forslag til vedtak fra Jan Tank-Nielsen (F) falt mot 1 stemme (1F) 
 
Forslag til vedtak, nytt avsnitt 2 fra Karin Beate Theodorsen (SV) 
falt mot 2 stemmer (1V,1SV) 
 
Forslag til vedtak, med endret avsnitt 2 fra Beate Brovig Auke (H) ble 
vedtatt mot 4 stemmer (2A, 1V,1SV) 
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget ønsker å komme med følgende innspill til oppstart av planarbeid 
for eiendommen Middelthuns gate 15 og 17, gnr 215 bnr 226 og 228.   
 
Bydelsutvalget støtter omregulering av området til bolig, næring og barnehage. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at eksisterende juridiske bindinger i gjeldende 
regulering, f eks krav til gangveier og snuplass, videreføres i den foreslåtte 
bebyggelsen, samt at eksisterende registrerte trær blir ivaretatt. 
 
Bydelsutvalget er opptatt av at uteareal til eksisterende barnehage sikres, samt at 
ny barnehage med gode utearealer innpasses i bebyggelsen. 
 
 

Sak 163/13 
BU-sak 
346/13 
 

Henrik Ibsens gate 90, gnr 211, bnr 38 
Anmodning om uttalelse 
Utsatt  
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Sak 164/13 
BU-sak 
347/13 
 

Søknad om tilskudd fra Oslo kommune til bygging av KNS Seilsportsenter 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er orientert om søknad om inntil kl 10 mill. som tilskudd fra Oslo 
kommune til oppføring av nytt KNS Seilsportsenter. 
 
Bydelsutvalget mener det arbeid som utføres blant barn og unge er et viktig 
bidrag som fortjener støtte. Bydelen disponerer ingen midler til slike formål, men 
anbefaler sentrale organer i Oslo kommune å vurdere et tilskudd. 
 
Bydelsutvalget merker seg at det er planlagt et offentlig toalett i forbindelse med 
utbyggingen. Denne funksjon har bydelsutvalget tidligere anbefalt i behandling 
av rammesøknaden. Bydelsutvalget mener det i forhold til allmennhetens bruk av 
friarealene på Bygdøy og kyststien er særs viktig med et offentlig toalett på dette 
sted.  
 
Bydelsutvalget ser det som naturlig at KNS søker Statsbygg om tilskudd til 
offentlig toalett. 
 
Forslag til endret vedtak fra Karin Beate Theodorsen (SV): 
Avsnitt 2 i forslag til vedtak utgår. 
 
Forslag til endret vedtak for avsnitt 2 fra Bjarne Ødegaard H) og Sverre 
Lorentzen (H): 
Bydelsutvalget mener det arbeid som utføres blant barn og unge er et viktig 
bidrag som fortjener støtte. Bydelen disponerer ingen midler til slike formål, og 
anmoder Oslo kommune om å gi tilskudd. 
 
Forslag til endret vedtak fra Karin Beate Theodorsen (SV) 
falt mot 4 stemmer (2A, 1V,1SV) 
 
Forslag til vedtak med endring fra Bjarne Ødegaard (H) og Sverre 
Lorentzen (H) ble vedtatt mot 3 stemmer (2A, 1SV) 
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget er orientert om søknad om inntil kl 10 mill. som tilskudd fra Oslo 
kommune til oppføring av nytt KNS Seilsportsenter. 
 
Bydelsutvalget mener det arbeid som utføres blant barn og unge er et viktig 
bidrag som fortjener støtte. Bydelen disponerer ingen midler til slike formål, og 
anmoder Oslo kommune om å gi tilskudd. 
 
Bydelsutvalget merker seg at det er planlagt et offentlig toalett i forbindelse med 
utbyggingen. Denne funksjon har bydelsutvalget tidligere anbefalt i behandling 
av rammesøknaden. Bydelsutvalget mener det i forhold til allmennhetens bruk av 
friarealene på Bygdøy og kyststien er særs viktig med et offentlig toalett på dette 
sted.  
 
Bydelsutvalget ser det som naturlig at KNS søker Statsbygg om tilskudd til 
offentlig toalett. 
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Sak 165/13 
BU-sak 
348/13 
 

Lille Herbern, gnr2, bnr 92 
Bestilling av oppstartmøte videresendt bydelen 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å komme med konkrete innspill til oppstartmøtet 
vedrørende eiendommen Lille Herbern, gnr 2, bnr 92. 
 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak - sak 104/07 -  30.05.2007 
og sak 124/08 – 13.05.2008 (vedtak følger vedlagt).   
 
Bydelsutvalget står fast ved tidligere vedtak og anbefaler bølgedemping av 
havneanlegget til Oslo Seilforening ved Lille Herbern gnr 2, bnr 92 ved hjelp av 
bølgebrytende brygge.  
 
Bydelsutvalget forutsetter at avstand til eksisterende eiendommer på Bygdøy ikke 
reduseres ved forslag til endring av Seilforeningens brygger, og at mulighet for 
passasje opprettholdes. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at allmennhetens adgang til Lille Herbern sikres, og at 
antallet båtplasser er uendret 
 
Bydelsutvalget anbefaler ikke den foreslåtte strukturendringen av eksisterende 
bebyggelse, men en utbedring og varsom supplering av eksisterende bebyggelse. 
 
Bydelsutvalget fraråder den foreslåtte oppfyllingen på østsiden av Lille Herbern. 
 
Forslag til endret vedtak fra Jan Tank-Nielsen (F): 
De tre siste avsnitt i forslag til vedtak erstattes med følgende: 
 
Bydelsutvalget forutsetter at allmennhetens adgang til Lille Herbern sikres. 
 
Bydelsutvalget mener at antall båtplasser kan utvides om dette skjer på en 
forsvarlig måte og innenfor dagens regulering. 
 
Bydelsutvalget støtter den foreslåtte strukturendringen av eksisterende 
bebyggelse, men at dette utføres på en estetisk og varsom måte. Eksisterende 
bygg og toalettbygg trenger forbedringer. Områdets bruk har endret seg med 
årene og det er nødvendig med bedret publikumsfasiliteter og service. 
 
Bydelsutvalget støtter den foreslåtte oppfyllingen på østsiden av Lille Herbern. 
 
Forslag til vedtak med endring fra Jan Tank-Nielsen (F) ble vedtatt mot 4 
stemmer (2A, 1SV, 1V) 
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget er invitert til å komme med konkrete innspill til oppstartmøtet 
vedrørende eiendommen Lille Herbern, gnr 2, bnr 92. 
 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak - sak 104/07 -  30.05.2007 
og sak 124/08 – 13.05.2008 (vedtak følger vedlagt).   
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Bydelsutvalget står fast ved tidligere vedtak og anbefaler bølgedemping av 
havneanlegget til Oslo Seilforening ved Lille Herbern gnr 2, bnr 92 ved hjelp av 
bølgebrytende brygge.  
 
Bydelsutvalget forutsetter at avstand til eksisterende eiendommer på Bygdøy ikke 
reduseres ved forslag til endring av Seilforeningens brygger, og at mulighet for 
passasje opprettholdes. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at allmennhetens adgang til Lille Herbern sikres. 
 
Bydelsutvalget mener at antall båtplasser kan utvides om dette skjer på en 
forsvarlig måte og innenfor dagens regulering. 
 
Bydelsutvalget støtter den foreslåtte strukturendringen av eksisterende 
bebyggelse, men at dette utføres på en estetisk og varsom måte. Eksisterende 
bygg og toalettbygg trenger forbedringer. Områdets bruk har endret seg med 
årene og det er nødvendig med bedret publikumsfasiliteter og service. 
 
Bydelsutvalget støtter den foreslåtte oppfyllingen på østsiden av Lille Herbern 
 
 
 
 

Orienteringssaker: 
Orienteringssaker og utrykte vedlegg ligger på bydelens nettside: 
www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/politikk som vedlegg til innkallingen.  
 
 
Sak 166/13 
13/226 
 

Rammetillatelse – Bogstadveien 54 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 167/13 
13/854 
 

Høring Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 168/13 
13/975 
 

Tilfartskontroll Halvdan Svartes gate  
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 169/13 
13/978 
 

Ny nettutviklingsplan fra Statnett i dag – dette skjer i regionen 
Informasjon på www.statnett.no/nup2013  
Utrykt vedlegg 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 170/13 
10/906-34,35 
 

Merknader til BU-sak 311/13 Filipstad  
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 171/13 
 

Majorstuen – planlegging av overflatearealer over sporområdene 
Seminar 1: 12 november 2013-11-05 
Saken ble tatt til orientering 
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Sak 172/13 
 

Protokoll fra byrådets møte 07.11., 22.10.2013 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

Eventuelt: Status trafikkgruppe: arbeidet hvilende pga et stort antall uavklarte viktige 
forutsetninger. 

 
Mulighetsstudie Majorstulokket: det ble orientert om avholdt seminar 12.11 fra 
Bjarne Ødegaard. Det er berammet fortsettelse på prosessen 16.12 kl 10-15.30. 
Mette Kongshem, Elenor Holter og Bjarne Ødegaard ønsker å delta, påmeldes fra 
bydelen. 
 
Det er ønskelig med en orientering om beboerparkeringsordningen – fremdrift fra 
BYM. Etterskrift: BYM er kontaktet og vil orientere om prosjektet i møte 03.12. 
 
Bymiljøetaten fikk ros for sin informasjonsfolder, november 2013, som er fordelt til 
alle husstander berørt av ombyggingen i Bogstadveien. 
 

 
 
Møtet ble hevet kl. 19:50 
 
 
 

          
 
Elisabet Parmeggiani (H)       Inger Almqvist 
nestleder          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 12. november kl. 17:30 
Saksbeh.: Anne-Ma Moe-Christensen 
Telefon: 23 42 49 09 el 95 23 54 63 
  

 
Åpen halvtime:  
 
Saksliste: 
Sak 159/13 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 
  Godkjent 
 
Sak 160/13 Endring av forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i bydel  
BU- sak 349/13 Frogner. 
  FORSLAG TIL VEDTAK:  
 

Frogner bydelsutvalg foreslår en endring av forskrift om åpningstider for 
serverings- og skjenkesteder i Bydel Frogner. Det legges et nytt punkt til § 5 i bydel 
Frogners forskrift til serverings- og skjenkesteder i bydel Frogner. Forslag til 
endring av gjeldende forskrift sendes på høring til berørte og interessenter innen 
utgangen av november d.å.  

 
§ 5 Særskilte åpningstider gjelder for serveringssteder på Tjuvholmen som ligger 
fysisk med adkomst mot sjøen/kanalen, fra Strandpromenaden 2 til og med 
Landgangen 1, inkludert Skjæret.  
Tiltrådt mot 3 stemmer (2A 1 SV) 
 
Tilleggsforslag fra H: 
Endring av §3 første setning: 
Med boligområder forstås bolig i etasjen over eller vegg i vegg med 
serveringsstedets lokaler. 
Tiltrådt mot 3 stemmer (2A 1SV) 
 
Protokolltilførsel fra SV og A: 
SV og Ap er bekymret for at en endring av forskrift  for serverings- og 
skjenkesteder i Bydel Frogner (da spesielt den foreslåtte § 5), vil føre til en 
ytterligere liberalisering av alkoholpolitikken i bydelen, som står i klar motsetning 
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til Byrådets krav om vektlegging av beboerinteresser (Byrådsak 275 av 
22.12.2011). 
En forskrift som helhetlig regulerer bydelens områder må være konsekvent og 
forutsigbar for både beboere og næringslivet. Vi kan ikke se at dette er ivaretatt i 
forslaget til vedtak i BU-sak 349/13 (HUSK-sak 160/13). 

 
 
 
Sak 161/13 Frognerstranda Kro, Frognerstranda 4 – eierskifte 
BU- sak 350/13 
  FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Nye Frognerstranda Kro ANS gis serverings- og 
skjenkebevilling etter eierskifte ved Frognerstranda Kro, Frognerstranda 4.  
Eiendommen, Frognerstranda 4 er en enkelteiendom som er gitt særskilt åpningstid. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

  Enstemmig tiltrådt 
 
Sak 162/13 Joker Bygdøy Allé 65 – ny salsgsbevilling. 
BU-sak 351/13 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Sinsen Kolonial AS om salgsbevilling 
ved Joker Bygdøy allé, Bygdøy allé 65 innvilges.  

  Enstemmig tiltrådt 
 
Sak 163/13 Restaurant Kontrast, Parkveien 78 – eierskifte 
BU-sak 352/13 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Restaurant Kontrast AS gis serverings- og 
skjenkebevilling etter eierskifte ved Restaurant Kontrast, Parkveien 78.  
Eiendommen, Parkveien 78 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

  Enstemmig tiltrådt  
 
Sak 167/13 Coor Service Management – eierskifte 
BU- sak 358/13 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Coor Service Management AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Skanska kantine v/Coor Service Management, 
Drammensveien 60.  
Eiendommen, Drammensveien 60 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres 
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

  Enstemmig tiltrådt  
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Orienteringssaker: 
 
Sak 164/13 Brukervalg praktisk bistand – september 
BU- sak 355/13 
  Tatt til orientering 
 
Sak 165/13 Brukervalg hjemmesykepleie – september 
BU-sak 356/13 
  Tatt til orientering 
 
Sak 166/13 Tilsynsrapport Frognerhjemmet august – svar fra Sykehjemsetaten 
BU-sak 357/13 
  Tatt til orientering  
Eventuelt: 
 
Borge H,  stilte spørsmål til saksgangen ved behandling av tilsynsutvalgenes rapporter 

 
   
 
Carl-Henrik Bastiansen 
leder 
 



 

  
 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), Carl-Henrik Bastiansen (H), Elisabet Parmeggiani (H), 

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

Forfall:  Britt Eia (H), 
Fra adm: Wenche Ørstavik, Olaf Varslot, Anne-Ma Moe-Christensen, Heidi Damengen  
 
Møtegruppe: 

 
Arbeidsutvalget 

Møtested: Sommerrogt. 1 
Møtetid:  Tirsdag 5. november 2013 kl. 16.30  
Referent.: W. Ø. 
Telefon:  
Neste møte:  Tirsdag 26. november 2013 kl. 16.30 
 
Åpen halvtime:  
 
Saker til behandling på delegert myndighet:  
 
SAKER TIL BU (Komité er markert):  
MIBU / BU-sak Gyldenløves gate 15 

Bestilling av oppstartsmøte - videresending 
MIBU / BU Asker kommunes kommuneplan 2014 – 2026 

Høring  
Samordning av kommentarer fra Oslo kommune 

MIBU / BU-sak Middelthuns gate 15 og 17, gnr 215, bnr 228 og 226 
Varsel om igangsettelse av arbeid med detaljregulering 

MIBU / BU Henrik Ibsens gate 90, gnr 211, bnr 38 
Anmodning om uttalelse 

MIBU / BU Søknad om tilskudd fra Oslo kommune til bygging av KNS Seilsportsenter 
MIBU / BU Lille Herbern, gnr2, bnr 92 

Bestilling av oppstartmøte 
Videresending 

HUSK / BU  Endring av forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i 
bydel Frogner 

HUSK / BU Frognerstranda Kro, Frognerstranda 4 - eierskifte 
HUSK / BU Joker Bygdøy Allé, Bygdøy Allé 65 – ny salgsbevilling  
HUSK / BU Restaurant Kontrast, Parkveien 78 - eierskifte 
BU Økonomirapportering med produksjonstall pr. oktober 2013 
BU Møteplan 2014 
O-SAK / HUSK 
& BU 

Brukervalg praktisk bistand – september 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Brukervalg hjemmesykepleie – september 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Tilsynsrapport Frognerhjemmet august 2013 / svar fra Sykehjemsetaten 
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SAKER TIL INFO/DRØFTING: 
 
 
 

 



 

  
 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 
Rannveig Dahl 
Pål Nordenborg 

For øvrig møtte: Elenor W. Holter 
Kjell Jon Karlsen 
Arne Skarløv 

Forfall: Ingen 
Møtegruppe: Seniorrådet 
Møtested: BU-salen, Sommerrogaten 1,  

1. etasje 
Møtetid: Tirsdag 12. november kl. 10.00 
Referent.: Brynhild Vestad 
Telefon: 23 42 49 08 
Neste møte: Tirsdag 2. desember kl. 10.00 

  
 
 
Sak 72/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte 
 Godkjent 
 
Sak 73/13 «Bydelsdirektørens 10 minutter»  
 Bydelsdirektøren benyttet anledningen til å informere om Husbankes støtteordning 

for installering av heis for sameier og borettslag. Det kan gis støtte til prosjektering 
og inntil 50 prosent av kostnadene for installering av heis. I tillegg til denne 
ordningen kan NAV innvilge trappeheis etter individuell vurdering. Seniorrådets 
medlemmer oppfordres til å bidra med å gjøre ordningene bedre kjent. Nærmere 
beskrivelse av ordningene er vedlagt referatet.  
  

 
Sak 74/13 Orientering om besøket til Almas hus 23. oktober  

Hans Høegh Henrichsen, Astrid Hilde, Turi W. Ljungqvist og Ellen Irene Måsøval 
deltok på omvisningen i Almas hus hvor de ble gitt orientering og omvisning av 
hjelpemidler i visningsleilighet. Løsningene virket gode og interessante, men det 
ble konstatert med beklagelse at altfor mange av de moderne hjelpemidler var så 
avanserte at det enda ikke fantes noe «mottagerapparat» for signalene, som gjør at 
løsningene kan settes ut i praktisk bruk. Omvisningen ga et spennende innblikk i de 
muligheter som i fremtiden kan gjøre livet enklere og tryggere for eldre. 
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Sak 75/13 Oppsummering av temadag for sykehjem med bydelseldrerådene   
Seniorrådet setter pris på at det nå var kommet en skriftlig oppsummering fra møtet. 
Rådet merker seg at temaet «personal og kompetanse» står først av viktige punkter, 
og at Seniorrådets initiativ om innføring av vandelsattest for ansatte er nedfelt. I 
forlengelsen av dette ble Seniorrådets misnøye med at Sykehjemsetaten unnlater å 
kommentere forhold i tilsynsutvalgenes rapporter, igjen bemerket.  

 
Sak 76/13 Orientering fra møtet i Det sentrale eldreråd 30. oktober   

Leder orienterte kort fra møtet hvor Samhandlingsarena Aker ble trukket frem. 
Seniorrådet mener dette er et lite kjent, og at informasjon bør ut både til publikum, 
legestand og politikere i langt større grad.  
 

Sak 77/13 Orientering fra seminar om bydelenes tilsynsansvar 
Seniorrådets leder orienterte fra seminaret (organisert av Kommunerevisjonen) 
supplert av Elenor Holter som også deltok under siste del av seminaret, I store trekk 
syntes seminaret å være bortkastet tid, bortsett fra Høyres BU-leder i Vestre Aker 
som holdt et flammende innlegg i favør av nedleggelse av Sykehjemsetaten.     
I forlengelsen av redegjørelsen etterlyste Seniorrådet rapporter fra sykehjemmenes 
driftsstyrer. Bydelen vil undersøke saken.  

 
Sak 78/13 Private institusjoner – regnskap 2012 – orientering om vedtak  

Tatt til orientering. Seniorrådet gleder seg over de gode resultatene som ble 
oppnådd ved Majorstuen og Frogner seniorsentre, men konstaterer samtidig med en 
viss uro at seniorsentrene har økt sine matpriser  

 
Sak 79/13 Endring i forskrift av åpningstider   

Tatt til orientering.  
 

 
Sak 80/13 Møteplan 2014   

Tatt til orientering med forbehold om at det gjøres endringer i bydelsutvalgets møte 
19. november.   

 
 
Sak 81/13 Frognerhjemmet – rapport fra tilsynsbesøk august 2013 

Tatt til orientering.  
 
 
Eventuelt:  Det ble stilt spørsmål om bydelens tilbud til psykisk syke. Under følger kopi av e-
posten bydelsdirektøren har sendt arbeidsutvalget.  
 
«Aftenpostens Oslobilag har et leserinnlegg i dag undertegnet av Hege Guerch. Hun hevder at 
mange brukere har mistet tilbud i høst som følge av sparetiltak i bydelen. Hun refererer i siste 
avsnitt til en god venn som har mistet sitt tilbud om hjemmebesøk av psykisk helsearbeider. 
 
Det kan opplyses følgende: 
 
Bydelen har ikke gjennomført kutt eller sparetiltak knyttet til det psykiske tilbudet. 
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Bydelen har 85 brukere med vedtak om psykiske helsetjenester.  
Med jevne mellomrom foretas revurderinger av det enkelte vedtak. Dette vil være basert på 
hvorvidt brukeren nyttiggjør seg tjenesten, og om vedkommende bør få et annet tilbud. I tillegg vil 
en helhetlig vurdering av samlede tjenester inklusive tilbud fra 2.linjen på Vinderen inngå i 
vurderingen. 
 
Brukeren, som er omtalt i leserinnlegget, er godt kjent av tjenesten og har vært bruker i flere år. 
Han har p.t. en klage til behandling utløst av endring i tjenesteinnhold. Klagebehandlingen følger 
reglene i særlovgivningen.» 
 
 
Knut Erik Jørgensen tok opp kvalitet og innhold i dagsentrene. Seniorrådet vil følge saken videre.  
 
 

       
       
       
Hans Høegh Henrichsen      Brynhild Vestad 
leder          sekretær 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Bydelsadministrasjonen 
 

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  23 42 50 00 Bankkonto: 6004.06.02081 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Drammensveien E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  
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Møtereferat 
 

 
Tilstede: Rudolph Brynn (A), Elisabeth Holm Oraug (H), Berit Schjefstad 

FFO/ MH,  Ellinor Bergrud FFO/NBF, Erika Birke FFO, Trond 
Tvedt SAFO/FNDB, HLHL 
 

Forfall: Bjørn Hansen SAFO/NHF,  Unni Brodin FFO/ 
Møte:  Råd for funksjonshemmede 
Møtested: Sommerrogaten, 5. etasje 
Møtetid: 11. november 2013 kl. 16:00 
Referent.: A-M Moe-Christensen 
  
 

 
Åpen halvtime. 
Ingen fremmøtte 
 
48/13 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 

Godkjent med følgende merknad til sak 36/13: 
Forprosjektet samt forslag til budsjett for gjennomføring er sendt inn. 
 

49 /13 Aktuelle saker fra BU-kartet: 
 
BU sak 343/13 Gyldenløvesgate 15. 

BU ber om at universell utforming vektlegges. 
Rådet støtter administrasjonens forslag og kan eventuelt bistå med innspill. 
 

 
BU sak 244/13 Asker kommunes kommuneplan 2014 – 2016 – høring. 

Rådet ser med bekymring på at universell utforming og tilgjengelighet har en beskjeden 
plass i den foreslått kommuneplanen. 

 
BU sak 345/13 Middeltuns gate 15- 17, varsel om igangsetting av arbeider med 

detaljregulering. 
           Universell utforming av publikumsarealer og eventuell barnehage må ivaretas. 

 
BU sak 347/13 Søknad om tilskudd fra Oslo kommune og bydel Frogner til bygging 

av KNS seilsportssenter. 
BU forutsetter at krav til universell utforming av senteret ivaretas. 

 
50/13 Referat fra relevante møter som medlemmene har deltatt på: 
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1. Rudolph Brynn refererte fra bydelens budsjettkonferanse 29. oktober. 
 
2. Trond Tvedt har deltatt på konferanse på Hurdalssjøen der temaet var FN-konvensjonen.  
Han vil formidle relevant informasjon fra konferansen i neste møte. 
 
51/13  Saker fra det sentrale Rådet for funksjonshemmede: 
 
Det har vært avholdt møte for alle rådene i Oslo med bl.a. tema budsjett for Oslo og 
boliger for forflytningshemmede v/ Korsgaard og Eriksen. 
Leder vil invitere disse til Frogners råd til januarmøtet. 
 
Det var videre informert om prinsipper for universell utforming i Oslo kommune. 

 
Eventuelt: 
1. Leder informerte om fire nye standarder som vil bli presentert 2. desember kl 09:00 –
12:00. i Forskningsparken, Institutt for informatikk. Møtet er åpent for publikum. 
 
2. Rådets medlemmer er invitert til brukerkonferanse om arbeid i Ullern bydel, Hoffsveien 
48, 25. november kl 18:00 – 21:00. 
 
3. Ellinor Bergrud tok opp problemer med mange høye trinn på Vinkelplassen samt veldig 
høyt fortau ved enden av Underhaugsveien mot Bogstadveien, som mangler 
oppmerksomhetsfelt.  
 
 
Rudolph Brynn 
Leder 
 
 
 
Neste møte i Rådet er mandag 2. desember kl.16:00 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Ungdomsrådet 
 

  

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

  

  

 

  

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

Frostmann Eisenstein, Helene Spilde (sekretær) 

Forfall Martinius Enzell Tangen, Sigurd Svensen, Faduma Mohamud, Nicholas Bertheau 
Solem (vara) Haider Qureshi, Oscar Andreas Norden (vara) 

Møtegruppe: Ungdomsrådet BFR 

Møtested: Ungdomstjenesten, 2.etasje Cort Adelers gate 18 

Møtetid: 16.00-18.00 

Referent.: Helene Spilde 

Telefon: 22 44 56 48 

Neste møte: 04.12.13  

  
Møte i Ungdomsrådet – 13.11.13 
 
 
Sak 63/13 : Godkjenning av innkalling og referater 
                 Innkalling og referat godkjent 
 
Sak 64/13: Besøk fra Cafe Condio v/ Marte Skjerping 
                  Cafe Condio søker om midler til premierefest for filmvisning av  
                   film laget av ungdom på Condio.   
                   Marte informerer om nåværende og nye aktiviteter ved Cafe Condio.  
  
Sak 65/13 : Behandling av søknader 
                   
                  Søknad 12/13 :  
                  Cafe Condio v/ Marte Skjerping søker om 5000,- for premiere fest for film.   
                  Innvilget :  4000,-  
  
                  Søknad 13/13 :  
                  Sisterhood – v/ Rukaia Khairy søker om 6500,- til aktiviteter  
                  Innvilget : 5500,-  
 
Sak 66/13 : Oppdatering av råd og utvalg 
                    SUR : Ikke møte siden sist 
                    Skateråd : det planlegges tur til skateparker Søndag 17/11 :  
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Sak 67/13 : Budsjettkonferansen : 
                     
                    - Ungdomsrådet opplevde det positivt å delta på budsjettkonferansen og vil gjerne  
                      delta kommende år.  
 
Sak 68/13: Leserinnlegg :  
                   Dina har førsøkt å få kontakt med ”Ditt Oslo” angående leserinnlegg uten å lykkes.  
                   Hun prøver igjen.   
 
Sak 69/13:  Belysning :  
                   Ungdomsrådet ønsker å snakke med flere ungdom bosatt i bydelen før de sender  
                    forslag på hvor i bydelen det oppleves utrygt og er behov for mer belysning.  
                    Medlemmene får ansvar for å ta opp temaet med ungdom i bydelen til neste møte.  
 
Sak 70/13 : Eventuelt :  
               

1.  Mer profilering av ungdomsrådet utad?  
           2.    Det kan være nyttig å ha en ungdomshøring/UBUM på nyåret?  
           3.    Sigurd sitter i UKM utvalg på fylkesnivå. Han vil følge opp noe på bydelsnivå.  
                  Ungdomsrådet vil be ungdomstjenesten om info om status for lokaler for  
                  gjennomføring av UKM  

4. Ungdomsrådet ønsker oppdatering på løsninger for fritidstilbudet ved Urra-klubben 
                   ved utbedring av Uranienborg skole samt informasjon om planer for flerbrukshall  
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