
 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen 
 

  

 

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
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  

 
 

 
 
Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget. 
 
 
DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG 
 
 
TIRSDAG 12. DESEMBER 2013 KL 18.00 
 
I SOMMERROGT. 1,  
 
Åpen halvtime  
Opprop 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
                                                                                                                                                                                                           

DAGSORDEN:                                                                                                                               29.11.  6.11. 10.12 
SAK 359/13 Protokoll fra bydelsutvalgets møte 19.11.13 X   
 360/13 Referat fra arbeidsutvalget 26.11.13 X   
 361/13 Referat fra seniorrådet 3.12.13  X  
 362/13 Referat fra råd for funksjonshemmede 2.12.13  X  
 363/13 Referat AMU 3.12.13  X  
 364/13 Referat MBU 3.12.13  X  
 365/13 Referat fra ungdomsrådet 4.12.13  X  
 
Miljø- og byutviklingskomiteen: 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen:  
 
Saker til behandling:     
SAK 366/13 Huk aveny 35, gnr 2, bnr 282 

Oppføring av midlertidig laboratoriebygg 
Byggesak oversendt for uttalelse 

X   

 367/13 Havnepromenaden 
Høringsuttalelse 

X   

 368/13 Budsjettforslag 2014 X   
 
Orienteringssaker: 
SAK 369/13 Brukervalg praktisk bistand – november  X  
 370/13 Brukervalg hjemmesykepleie – november  X  
 371/13 Endring av inntaksområdet mellom Majorstuen, Marienlyst og 

Skøyen skoler - beslutning 
X   

 372/13 Endring av inntaksområdet mellom Bygdøy og Skøyen skoler - 
beslutning 

X   

 
X – når sakspapirene vil være tilgjengelig på www.bfr.oslo.kommune.no/politikk  
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Eventuelt 
 
Vel møtt! 
 
Oslo, 29. november 2013 

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

 

 
 
 
 
TIL SAKSKARTET – BYDELSUTVALGETS MØTE 10.12.2013 
 
 
 
 
Tillegg til sakskartet                                                                                                                  29.11.  6.12.  10.12. 
O-SAK 373/13 TILSYNSRAPPORT MAJORSTUTUNET 23.9.2013 / 

SVAR FRA SYKEHJEMSETATEN 
 X  

SAK 374/13 ØKONOMIPROGNOSE MED AKTIVITETSTALL 
30.11.13 

 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 19. NOVEMBER 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 
  Jørgen A. Sundell 
   
 Fremskrittspartiet: Hans Høegh Henrichsen 
   
 Venstre: Anne-Lise Bergenheim 
  Natasza P. Sandbu 
   
 SV: Erna Kahlbom 
   
Ellinor W. Holter (H) møtte frem til BU-sak 338/13 da C-H Bastiansen (H) tiltårdte. 
Forfall: Emil Aas Stoltenberg (A) 
 
 
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 358/13 – Skanska kantine v/Coor Service Management AS, Drammensveien 60 -       
                         eierskifte 
 
INHABILITET: ingen meldte 
 
SAK 336/13 
 

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 29.10.13 
 
VEDTAK: 
Protokollen ble godkjent. 
 
 

SAK 337/13 
 

PROTOKOLL FRA MØTE I MILJØ- OG 
BYUTVIKLINGSKOMITEEN 12.11.13 
 
VEDTAK: 
Protokollen ble godkjent. 
 
 

SAK 338/13 
 

PROTOKOLL FRA HELSE-, UNGE-, SOSIAL- OG 
KULTURKOMITEEN 12.11.13 
 
VEDTAK: 
Protokollen ble godkjent. 
 
 

SAK 339/13 
 

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 5.11.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 340/13 
 

REFERAT FRA MØTE I SENIORRÅDET 12.11.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 341/13 
 
 

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
13.11.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
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SAK 342/13  
 

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

 
 
Miljø- og byutviklingskomiteen: 
SAK 343/13 
 

GYLDENLØVES GATE 15 
BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE VIDERESENDT 
BYDELEN 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
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 langs Schives gate, ikke over 
parkområdet. 
 
Forslag til vedtak fra SV: 
nytt avsnitt 4 og 5:  
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. 
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Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble vedtatt med 11 
stemmer for (8H, 2V, 1F) og 4 stemmer som støttet forslaget fra SV 
(3A, 1SV) 
 
 

SAK 344/13 
 

ASKER KOMMUNES KOMMUNEPLAN 2014 – 2026 
HØRING 
SAMORDNING AV KOMMENTARER FRA OSLO KOMMUNE 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
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. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 345/13 
 

MIDDELTHUNS GATE 15 OG 17, GNR. 215, BNR. 228 OG 226 
VARSEL OM IGANGSETTELSE AV ARBEID MED 
DETALJREGULERING 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
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 
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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. 
 
Forslag til vedtak fra 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. 
 
Endringsforslag fra F: 
Siste setning i siste avsnitt: 
BU støtter omregulering av området til bolig, næring og barnehage og det 
ønskede høyhus på Fonteneplassen. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble vedtatt med 9 
stemmer for (8H, 1F) og 6 stemmer som støttet forslaget fra SV (2V, 
3A, 1SV) 
 
Endringsforslaget fra F falt med 14 stemmer mot (8H, 2V, 3A, 1SV) 
og 1 som støttet forslaget (1F) 
 
Etter dette er BUs vedtak følgende 
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 346/13 
 

HENRIK IBSENS GATE 90, GNR. 211, BNR. 38 
ANMODNING OM UTTALELSE  
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SAKEN UTSETTES 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 347/13 
 

SØKNAD OM TILSKUDD FRA OSLO KOMMUNE OG BYDEL 
FROGNER TIL BYGGING AV KNS SEILSPORTSENTER 
 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
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. 
 
Tilleggsforslag fra H: 
Siste setning i 2. avsnitt: 
…tilskudd, jfr. FISUs prioriteringsliste 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen med tilleggsforslaget 
fra Høyre ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
Etter dette er Bus vedtak følgende 
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, jfr. FISUs 
prioriteringsliste. 
 
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 348/13 
 

LILLE HERBERN, GNR. 2, BNR. 92 
BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE VIDERESENDT 
BYDELEN 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
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. 
 
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 fra V: 
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. Denne bryggen bør plasseres 
nordover og maksimalt 30-40 meter før dagens kiosk/båtbu. Det skal ikke 
etableres nye båtplasser langs denne bryggen. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at avstand til eksisterende eiendommer på 
Bygdøy ikke reduseres ved forslag til endring av Seilforeningens 
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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. Dette fordi forslaget vil tvinge all «myk» båtferdsel som roere, 
padlere og småbåteiere ut i leden med de samme fritidsbåtene og fergene. 
Det vil også bety store endringer for livet i sjøen på grunnene mellom 
fyret og Lille Herbern. 
 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble vedtatt med 9 
stemmer for (8H, 1F) og 6 stemmer som støttet forslaget fra V  
(2V, 3A, 1SV) 
 

 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen: 
SAK 349/13 
 

ENDRING AV FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGS - 
OG SKJENKESTEDER I BYDEL FROGNER 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg foreslår en endring av forskrift om åpningstider for 
serverings- og skjenkesteder i Bydel Frogner.  
 
Endring av §3 første setning: 
Med boligområder forstås bolig i etasjen over eller vegg i vegg med 
serveringsstedets lokaler. 
 
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. 
 
Endringsforslag fra H: 
2. avsnitt strykes 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen med endringsforslag fra 
H ble vedtatt med 11 stemmer for (8H, 2V, 1F) og 4 stemmer mot (3A, 1SV) 
 
Protokolltilførsel fra A og SV: 
SV og Ap er bekymret for at en endring av forskrift  for serverings- og 
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skjenkesteder i Bydel Frogner (da spesielt den foreslåtte § 5), vil føre til en 
ytterligere liberalisering av alkoholpolitikken i bydelen, som står i klar motsetning 
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). 
 
Etter dette er BUs vedtak følgende 
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. 
 
 

SAK 350/13 
 

FROGNERSTRANDA KRO, FROGNERSTRANDA 4 - EIERSKIFTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
   
 

SAK 351/13 
 

JOKER BYGDØY ALLE, BYGDØY ALLE 65 – NY SALGSBEVILLI NG 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Sinsen Kolonial AS om 
salgsbevilling ved Joker Bygdøy allé, Bygdøy allé 65 innvilges.    
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 352/13 
 

RESTAURANT KONTRAST, PARKVEIEN 78 – EIERSKIFTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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 
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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 353/13 
 

ØKONOMIRAPPORTERING MED PRODUKSJONSTALL PR. 
OKTOBER 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 354/13 
 

MØTEPLAN 2014 
 
Forslag til vedtak: 
BU vedtar møteplan for de politiske utvalg, råd og komiteer for 2014.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 

         
Møteplan 2014 

 
1. halvår:       

  JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI 

AU kl. 16.30 14. 4. 11. 2. 13. 3. 

MIBU-komiteen kl. 18.00 21. 11. 18. 8. 20. 10. 

HUSK komiteen kl. 17.30 21. 11. 18. 8. 20. 10. 

Seniorrådet kl. 10.00 21. 11. 18. 8. 20. 10. 
Rådet for 
funksjonshemmede 
Kl. 16.00 20. 10. 17. 7. 19. 11.* 

AMU kl. 14.00 21. 11. 18. 8. 20. 10. 

MBU kl. 14.00 21. 11. 18. 8. 20. 10. 

Ungdomsrådet kl. 16.00 22. 12. 19. 9. 21. 11. 

Bydelsutvalget kl. 18.00 28. 25. 25. 29. 27. 17. 
 

2. halvår:      
  AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 

AU kl. 16.30 12. 9. 14. 11. 2. 
MIBU-komiteen kl. 18.00 19. 16. 21. 18. 9. 
HUSK komiteen kl. 17.30 19. 16. 21. 18. 9. 
Seniorrådet kl. 10.00 19. 16. 21. 18. 9. 
Rådet for 
funksjonshemmede 
Kl. 16.00 18. 15. 20. 17. 8. 
AMU kl. 14.00 19. 16. 21. 18. 9. 
MBU kl. 14.00 19. 16. 21. 18. 9. 
Ungdomsrådet kl. 16.00 20. 17. 22. 19. 10. 
Bydelsutvalget kl. 18.00 26. 23. 28. 25. 16.  
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Orienteringssaker: 
O-SAK 355/13 
 

BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND - OKTOBER 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 356/13 
 

BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE - OKTOBER 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 357/13 
 

TILSYNSRAPPORT FROGNERHJEMMET AUGUST 2013 / SVAR FRA 
SYKEHJEMSETATEN 
 
Saken ble tatt til orientering 
 

Tilleggssaker: 
SAK 358/13 
 

SKANSKA KANTINE V/COOR MANAGEMENT AS, DRAMMENSVEIEN  
60 – EIERSKIFTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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.   
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 

Eventuelt 
- BU-leder informerte om møte vedrørende mulighetsstudie for Majorstuen 16.12. 

De som er interessert kan ta kontakt med inger.almqvist@bfr.oslo.kommune.no  
- Tilleggsmeldingen fra bystyret for budsjett 2014 innebærer en ytterligere 

reduksjon for bydelene på 50-60 mill. kr.  
 

Møtet ble hevet kl.: 19.10 
 
Protokollen godkjent. 
 
Oslo, 21. november 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  

  
 

 

Møtereferat 

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

og Anne-Lise Bergenheim (V) 
Observatører: Hans Høegh Henrichsen (F) 

Forfall: Erna Kahlbom (SV) 
Fra adm: Wenche Ørstavik, Olaf Varslot, Heidi Damengen  
 
Møtegruppe: 

 
Arbeidsutvalget 

Møtested: Sommerrogt. 1 
Møtetid:  Tirsdag 26. november 2013 kl. 16.30 
Referent.: W. Ø. 
Telefon:  
Neste møte:  Tirsdag 15. januar 2014 kl. 16.30 
 
Åpen halvtime:  
 
Saker til behandling på delegert myndighet:  
 
SAKER TIL BU (Komité er markert):  
MIBU / BU Huk aveny 35, gnr 2, bnr 282 

Oppføring av midlertidig laboratoriebygg 
Byggesak oversendt for uttalelse 

MIBU / BU-sak Havnepromenaden 
Høringsuttalelse 

BU Budsjettforslag 2014 
O-SAK / HUSK 
& BU 

Brukervalg praktisk bistand – november 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Brukervalg hjemmesykepleie – november 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Endring av inntaksområdet mellom Majorstuen, Marienlyst og Skøyen 
skoler - beslutning 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Endring av inntaksområdet mellom Bygdøy og Skøyen skoler - beslutning 

SAKER TIL INFO/DRØFTING: 

 HUSK og MIBU møtene avlyses 
 
 

 



 

  
 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 

Jarle Martin Wahl 
Knut Erik Jørgensen 
Astrid Hilde 
Rannveig Dahl 
Pål Nordenborg 
Ellen Irene Måsøval 

For øvrig møtte: Arne Skarløv 
Forfall: Turi W. Ljungqvist 
Møtegruppe: Seniorrådet 
Møtested: BU-salen, Sommerrogaten 1, 1. etasje 
Møtetid: Tirsdag 3. desember kl. 10.00 
Referent.: Brynhild Vestad 
Telefon: 23 42 49 08 
Neste møte: Tirsdag 21. januar 2014 kl. 10.00 

  
 
 
Sak 82/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte 
 Godkjent 
 
Sak 83/13 «Bydelsdirektørens 10 minutter»  
 Budsjett 

Bydelsdirektøren orienterte om budsjettforslag 2014. Dette kan leses i sin helhet på 
www.bfr.oslo.kommune.no  
Brøyting og strøing   
I tråd med politivedtektene er det gårdeiers ansvar å sørge for trygghet og 
fremkommelighet på fortau langs eiendommene. Kommunen v/Bymiljøetaten er 
ansvarlig for brøyting av kommunale veier, fortau og gangveier. Mer informasjon 
www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no  - her ligger også kontaktskjema for å sende 
meldinger vedr. vinterberedskap. 

 
 
Sak 84/13 Budsjett 2014  

Dette punkt på dagsordenen ble utførlig behandlet under bydelsdirektørens 
redegjørelse.  
 

Sak 85/13 Tilgjengelighet i lokalmiljøet 
Dette ble drøftet på basis av den mottatte henvendelse fra Det sentrale Eldreråd, der 
man ønsket at det ble trukket frem 3 problemområder i bydelen når det gjelder 
tilgjengelighet/fremkommelighet.Seniorrådet kom til at man ikke så noen spesifikke 
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områder å trekke frem, bortsett fra at på bakgrunn av tidligere års erfaringer var 
man meget bekymret for generelt mangelfull måkingog strøing av fortau på 
Bygdøy, samtidig som det ble pekt på at fortauene i utgangspunktet er for smale for 
å være trygge i bruk.  

Tilbakemeldingen formidles til Det sentrale eldreråd.  
 

 
Sak 86/13 Regjeringens forslag til ny tjenestepensjon   
  Seniorrådets leder orienterte kort fra forslaget gjengitt av Actecan.  
 
 Under «eventuelt» ble et notat fra Statens Seniorråd om eldres arbeidsinnsats og 

om aldersdiskriminering tatt opp og kort drøftet. 
 

 
 

Rådets leder takket for aktiv og positiv deltagelse i året som var gått, og ønsket alle 
riktig god jul.  

 
 
 
Møtet hevet kl. 11.15 
 
 

       
       
       
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  

  
C:\Users\bfr106965\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HM5RSYWQ\Møtereferat desember 2013.doc 

 

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, Unni Brodin FFO, Oddvar Skogsletten 
SAFO/NHF   
 

Forfall: Bjørn Hansen SAFO/NHF   
Møte:  Råd for funksjonshemmede 
Møtested: Sommerrogaten, 5. etasje 
Møtetid: 2. desember 2013 kl. 16:00 
Referent.: A-M Moe-Christensen 
  

 
 

Åpen halvtime. 
Ingen fremmøtte 
 
52/13 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 

Til referatet redegjorde administrasjonen om deres henvendelse til Etat for eiendom og 
byfornyelse og til Bymiljøetaten i tilknytting til manglende oppmerking av høye umerkede 
trinn på Vinkelplassen og høy fortauskant i Bogstadveien. 
 

53/13 Aktuelle saker fra BU-kartet: 
 
Budsjett 2014: 
Rådet tar budsjettforslaget til etterretning men ser med bekymring på reduksjon i 
hjemmesykepleien. 
For øvrig er rådet avventende til behandling av rådets egen søknad om midler til 
tilgjengelighetskartlegging. 
 
54/13 Referat fra relevante møter som medlemmene har deltatt på: 
 
Oddvar Skogsletten refererte fra seminar for medlemmer av brukerråd i SAFO Oslo. 
 
55/13  Saker fra det sentrale Rådet for funksjonshemmede. 
 
Rådets program for 2013 – 2015 ble gjennomgått. 
Rudolph Brynn informerte fra sentralt rådsmøte 28. november. 
 
56/13 Budsjett 2014 se sak 53/13 
 



2 

57/13 Fire nye standarder for universell utforming. 
Det er lansert fire nye standarder for universell utforming: 
NS 11021 Universell utforming – Tilgjengelige elektroniske tekstdokumenter – Krav til 
utforming, oppmerking og filformater 
NS 11022 Universell utforming – Automater for allmenn bruk – Krav til fysisk utforming og 
brukerdialog 
NS 11030 Universell utforming – Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig 
tjenesteutøvelse 
NS 11040 Universell utforming – Brukermedvirkning og IKT 
Se ellers pressemelding fra Standard Norge: http://www.standard.no/no/Nyheter-og-
produkter/Nyhetsarkiv/Universell-utforming/2013/Bedre-tilgang-til-viktige-samfunnstjenester/  
 
Eventuelt: 
Ellinor Bergrud stilte spørsmål om økningen i egenandel på TT-reiser. 
Administrasjonen undersøker. 
 
 
Rudolph Brynn 
Leder 
 
 
 
Neste møte i Rådet er mandag 20. januar kl.16:00 2014 
 
MØTEPLAN FOR RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE VÅRE 2014 
 
Januar Februar Mars April Mai Juni 
Mandag 
20. kl 16:00 

Mandag 
10. kl 16:00 

Mandag 
17. kl 16:00 

Mandag 
7. kl 16:00 

Mandag 
19. kl 16:00 

Onsdag 11.* 
kl 16:00 

     * grunnet 
pinseferie 

 
 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  
 

  

  

    
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 
      

 
Til: Medlemmer og varamedlemmer av AMU 
Møtegruppe: AMU 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogt. 1, 5 etg. 
Møtetid: Tirsdag 3. desember 2013 kl. 14.00  
Til stede fra 
arbeidstaker: 

Caroline T. Jenssen (HVO), Terje Wollmann (Fagforbundet), Hilde Jahnsen (FO), 
Rosebelle Gerardo (NSF) og Giv Firouzkoohi (Akademikerforbundet) 

  
Til stede fra 
arbeidsgiver: 

Wenche Ørstavik, Olaf Varslot, Turid Hagen og Maren Langlo 

BHT: Caroline Dyrnes (BHT) 
Forfall:  
Observatør:  
Øvrig møtte:  
Telefon: 23 42 49 11 
Neste møte: Tirsdag 21. januar 2014 kl 14.00 
  
 
Sak 24/13 Referat fra AMUs møte tirsdag 22. oktober 2013 
  Godkjent 
 
Sak 25/13 Sykefravær pr. august 2013 
  Tatt til orientering 
 
Sak 26/13 Sykefravær pr. september 2013 
  Tatt til orientering 
 
Sak 27/13 Budsjettforslag 2014 
  Tatt til orientering 
 
Sak 28/13  Orientering om organisatorisk endring i NAV-kontoret 
  Enstemmig vedtatt 
 
  Protokolltilførsel fra arbeidstakersiden: 

Arbeidstakersiden i AMU krever en redegjørelse for hvordan arbeidsgiversiden skal 
fordele arbeidsoppgavene og sikre medvirkning fra de ansatte som er berørt av 
denne organisatoriske endringen på NAV-kontoret.  

 
 
  Eventuelt 

HVO tok opp forhold vedrørende et tjenestested. Dette vil bli vurdert ved et senere 
tidspunkt. 
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Anne-Ma Moe-Christensen 
avdelingsdirektør 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  
 

  

  

    
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 
      

 
Til: Medlemmer og varamedlemmer av MBU 
Møtegruppe: MBU 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogt. 1, 5 etg. 
Møtetid: Tirsdag 3. desember 2013 kl 14.00 
Til stede fra 
arbeidstaker: 

Terje Wollmann (Fagforbundet), Hilde Jahnsen (FO),  
Rosebelle Gerardo (NSF) og Giv Firouzkoohi (Akademikerforbundet) 

  
Til stede fra 
arbeidsgiver: 

Wenche Ørstavik, Olaf Varslot, Turid Hagen og Maren Langlo 

BHT:  
Forfall: Joan Espaillat (Fagforbundet) 
Observatør: Caroline T. Jenssen 
Øvrig møtte:  
Telefon: 23 42 49 11 
Neste møte: Tirsdag 21. januar 2014 kl. 14.00 
  
 
 
Sak 15/13 Referat fra MBUs møte tirsdag 22. oktober 2013  
  Godkjent 
 
Sak 16/13 Budsjettforslag 2014 
  Tatt til orientering 
 
Sak 17/13  Orientering om organisatorisk endring i NAV-kontoret 
  Enstemmig vedtatt  
 
  Protokolltilførsel fra arbeidstakersiden: 

Arbeidstakersiden i AMU krever en redegjørelse for hvordan arbeidsgiversiden skal 
fordele arbeidsoppgavene og sikre medvirkning fra de ansatte som er berørt av 
denne organisatoriske endringen på NAV-kontoret.  

  
Eventuelt  

• Det ble orientert om et avisoppslag og skriv vedr. bemanningsnorm i Oslo rundt 
førskolelærerdekning i barnehagene i bydelen. 

• Møteoversikt for 2014 følger vedlagt. 
• MBU-opplæring som ble avlyst har vi ikke fått ny møtedato. Sender dette ut så snart det 

foreligger. 
 
 

 
Anne-Ma Moe-Christensen 
avdelingsdirektør 



 

  
 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, Martinius Enzell Tangen, Sigurd Svensen, Faduma 
Mohamud, Haider Qureshi (vara) og Helene Spilde (sekretær) 

Forfall Nicholas Bertheau Solem (vara), 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: 22.01.13  

  
Møte i Ungdomsrådet – 04.12.13 
 
 
Sak 71/13 : Godkjenning referat og innkalling 
                     Referat og innkalling godkjent     
 
 
Sak 72/13 : Orientering om Ungorg v/Odrun Misje  
                     Ordrun Misje informerer om Ungorg og ønsker innspill fra rådet om hva de trenger  
                     av tiltak/kurs for kompetanseheving.  
                     Det arrangeres kurs i «hvordan skrive gode saker», onsdag 8 januar.                       
                     Hun informerer også om Ungdommenes Bystyre Møte (UBM) 2014 :  

- Innføring i UBM 28 januar.  
- UBM 4 februar og 13 februar.      

 
Sak 73/13  :BU-sak om belysning  
                     Medlemmene i ungdomsrådet har forhørt seg med skoleelever og bekjente  
                      bosatt i bydelen om hvor de opplever det utrygt å gå om kveldene pga  
                      manglende belysning. Her følger et utvalg av adresser og områder: 
                    
                      Urra parken, Oscarsgate, Industrigata, veiene bak Nissen skole, Odinsgate,   
                     Eilert sundts gate, Lille Frogner Allè, Baldersgate, Elisenberg, Underhaugsveien,   
                     Inne i Frognerparken: (v/rosehagen) bak Madserud sykehjem, Parkveien,  
                     Inkognito gaten i retning uranienborgveien og sti/vei mellom skøyen skole og t-bane                 
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                     inne i vestre gravlund (her ferdes særlig mange skoleelever morgen og ettermiddag) 
  
 
 
Sak 74/13 : Oppdatering av Råd og utvalg :  
 
SUR orienter om :  

- forslag til forbedringer til UBM: rekruttering og antall delegater       
- Storby samlinger    
- Høring om lovfesting av LUR  
  

Skaterådet :  
Det har vært gjennomført ekskursjon i Oslo og Akershus m/diskusjon og middag.  
 
Nav Brukerutvalg :   
Faduma stiller på neste møte 
 
Sak 75/13 : Budsjett  
Det ble lest opp fra deler av budsjett forslag for ungdomstjenesten og helsestasjon.   
Ungdomsrådet er positive til at de fleste tilbudene består og ønsker løpende orientering om 
Uranienborg fritidsklubb. Ungdomsrådet setter pris på økningen av tilbud av psykolog- og 
helsetjenester for ungdom.  
 
Kommentarer til budsjettet :  

- Ungdomsrådet opplever at formuleringene i budsjett-teksten for ungdomstjenesten er 
uklare og at tiltakene er beskrevet som for lite konkrete for 2014.  

- Flere setninger er lange og vanskelige å forstå innholdet i.  
- For eksempel er det uklart hva det vil si at bydelen ønsker å videreføre musikk-tilbudet 

i bydelen når tilbudet ved Uranienborg fritidsklubb allerede er lagt ned og hele klubben 
ventes å legges ned i 2014.  

- De opplever det også uklart hva det vil si å «videreutvikle» ulike tilbud for eksempel 
ved Ruseløkka fritidsklubb.  

- Det kommer ikke frem hva de resterende årsverkene til Uranienborg fritidsklubb skal 
brukes til eller hvor det skal kuttes i overkant av 1 årsverk, som kommer frem av det 
numeriske budsjette.  

 
 
Sak 76/13 : Orientering om Uranienborg fritidsklubb :   

- Trine Posaas Nilsen informerte om situasjonen til Uranienborg fritidsklubb.  
- Ungdomsrådet ønsker å holdes løpende orientert om hva som skjer med tilbudet særlig 

for juniorene ved etter skoletilbudet på Uranienborg etter sommeren 2014.  
- Ungdomsrådet ønsker å opprette kontakt med AUF ved Uranienborg og evnt driftsstyret 

ved skolen.  
- Ungdomsrådet ønsker informasjon fra BU/ bydelsadministrasjon om mulige løsninger 

dersom det ikke blir mulig med samdrift av lokaler med Uranienborg skole.   
- Det er ønskelig for ungdomsrådet at Ungdommenes Kultur Mønstring (UKM) som 

tidligere har blitt gjennomført på Uranienborg skole skal gjennomføres med 
lokaltilknytning både i år og kommende år.  
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Sak 77/13 : Medier   
                  Ungdomsrådet jobber med å opprette kontakter i Nrk Østlandssendingen og Ditt Oslo  
 
 
Sak 78/13 : Eventuelt :  

- Ungdomsrådet reagerer på at Bydelen skal vedta budsjett før de vet hvor mye bydelen 
blir tildelt av midler for 2014. 

- Sigurd orientere om at det gjennomføres fakkeltog mot nedleggelse av fritidsklubb 
onsdag 11 desember. kl1700: Jernbanetorget - Stortinget. 

 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

  

    
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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BU-sak 366/13 
          
 
Møtedato: 10.12.2013 Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUK AVENY 35, GNR 2, BNR 282 
OPPFØRING AV MIDLERTIDIG LABORATORIEBYGG 
BYGGESAK OVERSENDT FOR UTTALELSE 
 
 
 
 
Plan- og bygningsetaten har oversendt søknad om oppføring av midlertidig laboratoriebygning i 
tilknytning til Vikingskipsmuseet på Bygdøy til uttalelse.  
 
Søknaden er utarbeidet av Dyrø og Moen AS Arkitekter MNAL på vegne av Universitetet i Oslo. 
 
Eiendommen er uregulert men sikret ved Kulturmiljøfredningen av Bygdøy som ble vedtatt i 
statsråd 17.02.2012. Riksantikvaren har forvaltningsansvaret for eiendommen. Det omsøkte 
tiltaket ligger innenfor sone B – Norsk folkemuseums og Vikingskipshusets områder. Det 
foreligger vedtak fra Riksantikvaren vedrørende det omsøkte tiltakets plassering innenfor fredet 
område, se vedlegg.  
Riksantikvaren varslet oppstart av fredning ved forskrift for Vikingskipshuset 12.10.2006, og 
bygget skal derfor behandles som fredet fram til fredningsvedtak er fattet. 
 
Eksisterende anlegg, Vikingskipshuset, er tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg i 1914, og oppført 
i etapper i perioden 1925 – 57. Vikingskipshuset er et firefløyet bygningskompleks med et 
sentraltårn. Konstruksjonen består av støpte hvelv i betong med fasadekledning av pusset og malt 
tegl. Bygningsvolumet ligger fritt uten annen stor bebyggelse i umiddelbar nærhet. 
 
Tiltaket opplyses å være midlertidig med en varighet på fem år. Bygningen søkes oppført i 
forbindelse med et forskningsprosjekt for bevaring av vikingskipene, og er forutsatt plassert ved 
parkeringsplassen nordvest for museet, se situasjonskart.  
Osebergsskipet er som kjent i dårlig forfatning. I nasjonalbudsjettet er det avsatt en egen post til et 
forskningsprosjekt som har til hensikt å kartlegge hvordan skipet best mulig kan bevares. Til 
forskningsprosjektet trengs en midlertidig laboratorie-/kontorbygning, som vil bli fjernet når 
forskningsprosjektet er avsluttet.  
 
Plassering av den midlertidige bygningen på eiendommen har vært gjenstand for grundige 
vurderinger, i forhold til eksisterende vernet bebyggelse, eksisterende vann- og avløpsledninger, 
vegetasjon og parkeringsplasser.  
Foreslått plassering er nå på sørsiden av besøksparkeringen trukket mot vest, lengst bort fra 
Vikingskipshuset (se vedlagt tegningsmateriale). På den måten kommer bygningen i minst mulig 
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konflikt med Vikingskipsmuseet og dets besøkende, samtidig som den foreslåtte bygningen har 
tilstrekkelig nærhet for frakt av gjenstander til og fra selve skipet. Bygningen vil bli en forlengelse 
av eksisterende sone med servicefunksjoner langs besøksparkeringens sørside. Der bygningen 
ønskes plassert er i dag opparbeidet en gresskledd jordvoll. Denne ble etablert for ca 5 år siden i 
forbindelse med utvidelse av parkeringsarealet. Etter diskusjon med Riksantikvaren er det 
ønskelig å flytte denne jordvollen midlertidig slik at bygget kommer så lavt i terrenget som mulig. 
Etter endt forskningsprosjekt vil bygningen bli fjernet og terrenget tilbakeført. Bygningen vil 
benytte eksisterende adkomst og tilknytte seg eksisterende infrastruktur på eiendommen. 
 
Det foreligger en nabomerknad til forslaget. Merknaden tar opp antatt reduksjon av antallet 
parkeringsplasser, har ikke tiltro til at omsøkt tiltak er midlertidig, bygget oppfattes som et 
industribygg og fremmed for området. Søker responderer at antallet parkeringsplasser blir uendret, 
at tiltaket er tidsbegrenset til 5 år, presiserer at bygningen vil inneholde kontor-, og 
laboratoriefunksjoner og vil inngå i eiendommens eksisterende formål og bruk samt at plassering 
av bygningen er nøye vurdert i forhold til de innspill som er innkommet. 
 
Uttalelse til byggesaken merkes 201312442 og sendes postmottak@pbe.oslo.kommune.no . 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Bydelsutvalget er oversendt forslag til byggesak (midlertidig laboratoriebygning i tilknytning til 
Vikingskipsmuseet) for eiendommen Huk aveny 35, gnr 2, bnr 282 til uttalelse. 
 
Bydelsutvalget mener forslagsstiller ved den foreslåtte plasseringen av paviljongen på vollen (med 
fjerning av jordmassene) utenfor parkeringsplassen har kommet fram til en god løsning. 
Bygningen blir trukket lenger vekk fra naboene, antallet parkeringsplasser blir uendret, og vollen 
som skjermer Vikingskipsmuseet fra parkeringsplassen blir reetablert når bygningen blir fjernet. 
Samtidig kommer bygningen med denne plasseringen minst mulig i konflikt med 
Vikingskipsmuseet og dets besøkende.  
 
Bydelsutvalget anbefaler forslag til midlertidig laboratoriebygning i Huk aveny 35, og mener det 
er positivt med det omsøkte tiltaket som legger til rette for at Osebergsskipet sikres for fremtiden. 
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BygnIngetypekoder

BOLIG

Dersom bruksarealet tll bolig er større enn bruksarealet tll annet enn bolig, velges bygnIngstype kodet Innen hovedgruppen 13olig" (111-199).
Ved valg av bygningstypevelges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

EneboligStore boligbyggFritidabofig
111 Enebolig141 Stortfrittligendeboligbyggpå2 et.161 Hytter,sommerhusol.fritidsbygg
112 Eneboligmedhybel/soldrelleilIghet142 Stortfrittliggendebohgbyggpå3 og4 et.162 Helårsbofigsombenyttessombilidsbolki
113 Våningshus143 Stortfrittliggendeboligbyggpå5 et ellermer163 Våningshussombenyttessomfritidsbolig

144 Storesarnmenbygdeboligbyggpå2 et.
Tomannsbolig 145 Storesammenbygdeboligbyggpå3 og4 et. Kole,seterhusoglIgnende

121 Tomannsbolig,vertlkaldelt146 Storesammenbygdeboligbyggpå 5 et ellermer171 Seterhus,sel,rorbuog liknende
122 Tomannsbolig,horisontaldelt172 Skogs-og utmarkskoie,gamme
123 Våningshus,tomannsbolig,vertikaldelt BygnIngforbofellesskap
124 Våningshustomannsbolig,horisontaldelt151 Bo-ogservicesenter Garasjeoguthustil bolig

152 Studenthjem/studentboliger181 Garasje,uthus,anneksfil bolig
Rekkehus,kjadehus,andresmåhus 159 Annenbygningforbofellesskap*182 Garasje,uthus,annekstil fritidsbolig

131 Rekkehus
133 Kjede-/atriumhus Annenboligbygning
135 Terrassehus193 Boligbrakker
136 Andresmåhusmed3- boligerellerflere199 Annenbohgbygning(sekundeerboligreindrift)

ANNET

Dersom bruksarealet ikke omfatter bolig eller bruksarealet til bolig er mindre enn til annet, velges bygningstypekodet Innen 'Anner (211-840) ut tra
hovedgruppen som samlet utgjør det sterste arealet. Ved valg av bypIngstype velges den med størst andel av arealet Innen hovedgruppen.

INDUSTRIOGLAGERGarasje - oghangarbygningIdrettsbygnIng
Industribygning 431 Parkedngshus651 ldrettshall

211 Fabrikkbygning439 Annengarasjebhangarbygning*652 Ishall
212 Verkstedsbygning653 Svømmehall
214 Bygningforrenseanlegg Veg- ogtrafikktIlsynabygnIng 654 Tribuneog idrettsgarderobe
216 Bygningforvannforsyning441 Trafikkfilsynsbygning*655 Helsestudio
219 Annenindusetribygning•449 Annenveg-ogbiltilsynsbygning*659 Annenidrettsbygning•

EnergiforsynIngsbygnIngHOTELL OGRESTAURANTKulturhus
221 Kraftstasjon(> 15000kVA) Hotellbygning 661 Kino-fteater-lopera-/konsertbygning
223 Transformatorstasjon(> 10000kVA)511 Hotellbygning662 Samfunnshus,grendehus
229 Annenenergiforsyning•512 Motellbygning663 Diskotek

519 Annenhotelbygning*669 Annetkulturhus*
Lagerbygning

231 Lagerhall BygningforovernattingBygnIng forreliglaseaktiviteter
232 Kjøle-ogfryselager521 Hospits,pensjonat671 Kirke,kapell
233 Silobygning522 Vandrer-Iferiehjem672 Bedehus,menighetshus
239 Annenlagerbygning'523 Apparlement673 Krematorium/gravkapell/bårehus

524 Camping/utleiehytte674 Synagoge,moske
Flsked- ogtandbruksbygnIng 529 Annenbygningforovernatting*675 Kloster

241 Husfordyråandbruk,lager/silo679 Annenbygningforrelilgiøseaktiviteter•
243 Veksthus Restaurantbygning
244 Driftsbygningfiske/fangst/oppdrett531 Restaurantbygning,kafåbygning HELSE
245 Naust/redskapshusforfiske532 Sentralkjøkken,kantinebygning Sykehus
248 Annenfiskeri-ogfangstbygning533 Gatekjøkken,kioskbygning719 Sykehus*
249 Annenlandbruksbygning*539 Annenrestaurantbygning*

SYkehiem
KONTOROGFORRETNINGKULTUR OGUNDERVISNING 721 Sykehjem

KontorbygningSkolebygning 722 Bo-ogbehandlingssenter
311 Kontor-ogadministrasjonsbygning,rådhus611 Lekepark723 Rehabiliteringsinstitusjon,kurbad
312 Bankbygning,posthus612 Barnehage729 Annetsykehjem*
313 Mediabygning613 Bameskole
319 Annenkontorbygning*614 Ungdomsskole Primærhelsebygning

615 Kombinertbarne-ungdomsskole731 Klinikk,legekontor/-senter/-vakt
ForretnIngsbygning 616 Videregåendeskole732 Helse-/sosialsenter,helsestasjon

321 Kjøpesenter,varehus619 Annenskolebygning*739 Annenprimærhelsebygning'
322 Butikk/forretningsbygning
323 Bensinstasjon Universitets-,hagskoleogforsknIngsbygnIngFENGSEL, BEREDSKAPO.A.
329 Annenforretningsbygning*621 Universitet/høgskolem/auditorium,lesesalmv. Fengselsbygning
330 Messe- ogkongressbygning623 Laboratoriebygning819 Fengselsbygning*

629 Annenuniversitets-,høgskoleog
SAMFERDSELOGKOMMUNIKASJON forskningsbygning* Beredskapsbygning

EkspedIslonsbygnIng,termlnal 821 Politistasjon
411 Ekspedisjonsbygning,flyterminal,kontrolltårn Museums- ogbiblioteksbygning 822 Brannstasjon,ambulansestasjon
412 Jernbane-ogT-banestasjon641 Museum,kunstgalleri823 Fyrstasjon,losstasjon
415 Godsterminal642 Bibliotek/mediatek824 Stasjonfor radarovervåk.avfiy-/skipstrafikk
416 Postterminal643 Zoologisk-/botaniskhage(bygning)825 Tilfluktsrom/bunker
419 Annenekspedisjon-ogterminalbygning•649 Annenmuseums-/biblioteksbygning*829 Annenberedskapsbygning*

830 Monument
Telekommunikasjonsbygning 840 Offentligtoalett

429 Telekommunikasionsbygning9 eserbygningsomharnaartilknytningtit/
lienersllkvbYgninget
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DYRØ

MOEN
ARKITEKIER

Oslo, 16.10.13

RAMMESØKNAD - REDEGJØRELSE

Påvegne av tiltakshaver, Universitetet i Oslo ved Eiendomsavdelingen, Plan- og eiendomsseksjonen med
org.nr. 971 035 854, søkes det herved, i hht PBL§ 20-1, om en tidsbegrenset rammetillatelse i fem år for
oppføring av en laboratorie- og kontorbygning, på del av eiendommen Huk aveny 35, med gnr/bnr
2/282.

Vi ber om prioritet i saksbehandling på bakgrunn av tiltakhavers avtale som prioritet i
saksbehandling, samt sakens spesielle samfunnsinteresse med bevaring av verdens viktigste
arkeologiske funn fra vikingtiden.

Bakgrunn for tiltaket
Osebergskipet, som står inne i Vikingskiphuset, er regnet som verdens viktigste arkeologiske funn fra
vikingtiden. Skipet er som offentlig kjent i dårlig forfatning. I nasjonalbudsjettet er det derfor avsatt en
egen post til et forskningsprosjekt som har til hensikt å kartlegge hvordan skipet best mulig kan bevares.
Forskningsprosjektet har finansiering og skal gjennomføres i løpet av en femårsperiode. Til
forskningsprosjektet trengs en midlertidig laboratorie-/kontorbygning. Bygningen vil bli fjernet når
forskningsprosjektet er ferdig.
Det skal fraktes gjenstander og deler av skipet til og fra den midlertidige laboratorie-/kontorbygningen.
Det er ikke forsvarlig å frakte gjenstandene over lengre strekninger. Bygningen ønskes derfor plassert i
relativ nærhet til Vikingskiphuset.

Det er tidligere avholdt forhåndskonferanse med saksnummer 201308804.
Det gjøres oppmerksom på at bygningen er rotert 90 grader etter forhåndskonferansen, noe som
skyldes at Vann- og avløpsetaten ikke anbefaler plassering over en offentlig vann- og avløpsledning.

Situasjon —Del av eksisterende anlegg
Vikingskiphuset tegnet av Arnstein Arneberg ligger på eiendommen. Huset huser Vikingskipmuseet og
skal bevare og formidle skipet og dets historie. Det midlertidige kontor- og laboratoriebygget skal inngå
som en del av eksisterende anlegg og dets formål.
Eiendommen er en del av Kulturmiljøfredningen av Bygdøy, det er Riksantikvaren som har
forvaltningsansvaret.
På naboeiendommen mot nord ligger Folkemuseet. Mot sør er eiendommen avgrenset av Bygdøy
kapellvei og Huk aveny, på motsatt side av veiene er det boligområder, hovedsakelig med
villabebyggelse.

Eksisterende anlegg har avkjøring fra Huk Aveny, i sør. Derfra er det anlagt kjørevei langs østsiden av
Vikingskiphuset til en besøksparkeringsplass bak huset i nord, mellom Folkemuseet og huset.
Eiendommen er relativt flat, men skråner noe mot nord (Folkemuseet). Helt i nord er det skog-
/krattvegetasjon som danner en grønn vegg og et visuelt skille mot Folkemuseet. Vest for
Vikingskiphuset er eiendommen dekt av gressiengvegetasjon, i utkanten av engener det en haugmed
spredt vegetasjon av trær.

Det midlertidige kontor- og laboratoriebygget søkes plassert langs sørsiden av besøksparkeringens
vestende, lengst bort fra Vikingskiphuset (se vedlagte tegningsmateriale). På den måten kommer
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bygningen i minst mulig konflikt med Vikingskiphusetog dets besøkende, samtidig som den bygningen
har tilstrekkelig nærhet for frakt av gjenstander til og fra selve skipet. Bygningenvil bli en forlengelse av
eksisterende sone med servicefunksjoner(skjermvegger med avfallscontainer og lignende) langs
besøksparkeringenssørside. Der bygningenønskesplasserter i dag opparbeidet en gresskleddjordvoll,
denne ble etablert for ca 5 år siden (i forbindelse med utvidelse av parkeringsarealet). Etter diskusjon
med Riksantikvarener det ønskeligå flytte denne jordvollen midlertidig slik at bygget kommer så lavt i
terrenget som mulig. Etter endt forskningsprosjektvil bygningenbli fjernet og terrenget tilbakeført.

Bygningenvil benytte segav eksisterende adkomst til anlegget fra Huk aveny.
Bygningenvil ogsåtilkoble seg eksisterende anleggs(Vikingskiphusets)infrastruktur, herunder
vannforsyning, avløp og elektrisitet.
Bygdøyer utenfor konsesjonsområdetfor fjernvarme, og bygningenvil således ikke tilknyttes
fjernvarme.

Forhold til plangrunnlaget —Uregulert grunn
Grunnen er i dag uregulert. Det ansees ikke hensiktsmessigå starte en planprosessfor tiltaket da det er
en midlertidig bygningsom skal fjernes ved prosjektets slutt, det søkesom en tidsbegrenset tillatelse på
5 år, samt at bruken vil være del av det eksisterende anlegget uten økt belastning på området. Dette er i
Forhåndskonferanse diskutert med Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune.
Med bakgrunn i at det ikke er definert hvordan utnyttelse skalberegnes er Arealdisponering ikke fylt ut i
vedlegg A-01 Opplysninger om tiltakets ytrerammer. Bygningener areaberegnet og har:

- Bebygdareal 488m2 (inkl. utvendig trapp og rampe mer enn 0,5m over terreng)
- BruksareaI 440m2

Arkitektonisk utforming
Bygningenvil bli organisert som et langstrakt ett etasjes bygningsvolum,med et forhøyet parti på
midten, som markerer inngangen og byggetsfellesfunksjoner. Bygningenvil få et lavmelt utrykk og
formspråk, og søkesplassert langssørsidenav besøksparkeringensvestende, for ikke å ta fokus fra
Vikingskiphusetog situasjonen for øvrig. Bygningenvil bli utført som en flyttbar modulbygning.
Materialbruken vil bestå av en trekledning, beiset/malt i en gråsort farge tilsvarende øvrige bygninger i
tilknytning til Vikingskiphuset.Trekledningen vil ha stående panel slikat skjøten mellom
bygningsmoduleneskjulesog det fremstår som en helhetlig bygningmed sammenhengende
fasademateriale.
Bygningener universelt utformet i sin helhet. Det etableres en utvendig rampe og alle arealer vil være
tilgjengelig med rullestol såvel som øvrige krav til universell utforming.
Se for øvrig vedlagte tegningsmateriale for ytterligere informasjon om husets plasseringog utstrekning.

Spesielle forhold i forbindelse med PBLog TEK
Bygningenvil bli prosjektert og oppført i hht gjeldende lover og forskrifter. Det presiseresimidlertid at
følgende er beskrevet i veiledningen til TEK§14-2:
"Med anleggsbrakker og byggmoduler menes her enheter som kun skal stå en avgrenset periode for å
dekke et midlertidig behov. I tilfeller der slike enheter settes sammen slik at grensen på 30 m2oppvarmet
BRA overskrides, vil dette likevel ikke utløse plikt til å oppfylle energikrav utover § 14-5 første og annet
ledd."
I nabovarselet er det opplyst om at det søkesom dispensasjonfor EnerigforsyningTEK§14-7. Etter ny
vurdering av veiledingen til TEKer vi, som ansvarligsøker, av den oppfatning at det ikke er nødvendig å
søke dispensasjon.Vi er ogsåav den oppfating at dette ikke er relevant for naboer og at det derfor ikke
er nødvendig å sende nytt, revidert nabovarsel, da det verken gir visuell effekt eller påvirker naboer på
annen måte. Vi ber om Plan- og bygningsetatensaksept for dette.



Vedlegg F-04 Side 3 av 3

Andremyndigheter
Riksantikvarensvedtaker vedlagt(vedlegg1-01).Deter i samrådmedRiksantikvarenutredettre
alternativeplasseringerfor bygningen.Bygningener plassertsomet avalternativeneRiksantikvaren
anbefaleroggirdispensasjonfor.

SomtidligereomtaltvilleVann-ogavløpsetatenikkeanbefaleplasseringssomforeslåtti forbindelse
medForhåndskonferanse,dadet liggerenoffentligvann-ogavløpsledningundertenkt plassering.
Uttalelsener tatt til følge.Bygningensplasseringharen avstandpåca7mfra vann-ogavløpsledningen.

Arbeidstilsynetvilblianmodetom uttalelsetil Søknadom igangsettingstillatelse.

Nabovarsel
TiltaketervarsletihhtPBL§21-3. Det er mottatten nabomerknad.Merknadener vedlagtmed
vedleggsnummerC-05.Tilsvartil nabomerknadenervedlagtmedvedleggsnummerC-04.

Vi håpervår redegjørelseogvedlegger tilstrekkeligfyllestgjørende,dersomdet er behovfor ytterligere
opplysningerberviomat evtspørsmålrettestil undertegnedepåmail- biorge@dmarkitekter.no eller
telefon- 977 58717.

Medve nlighilsen

arius B
Arkitekt
Dyrø og Moen AS Arkitekter MNAL



Marius Bjørge

Fra: Paal Proitz [paal@jpv.no]
Sendt: 14. oktober 2013 19:43
Til: Marius Bjørge
Kopi: Prøitz Trine Borthen; Pål Prøitz
Emne: Klage på midlertidig bygg på Vikingskipene, Oslo Gnr 2 Bnr 282

Gnr 2 Bnr 524 og Gnr 2 Bnr 1112 fraråder nybygg på Vikingskipene Gnr 2 Bnr 282.

Den gang man tok bort gartneriet ble det sagt at plassen ikke skulle bebygges,
men at det var behov for en større parkeringsplass pga. de trafikale problemer rundt Vikingskipene.
Det var tidligere mye parkering i Bygdøy Kapellvei som også er skolevei. Dette har bedret seg,
men er ikke borte, antagelig grunnet det faktum at parkeringen på Vikingskipene ikke er gratis.
Nå begynner man å bebygge parkeringsplassen midt i et område som er regulert for småhusbebyggelse.
Stat og kommunes beskrivelser om midlertidige bygg har vi ingen tilit til.
Vi har heller ingen tilit til eventuelle utøkelser av bygningsmassen.

Et industribygg som blir stående midt i et boligområde med sin kontorbelysning utover kvelden hører ikke
hjemme her.

Vi stiller oss spørrende til hvorfor forslag til ny bygningsmasse plaseres nærmest eksisterende
småhusbebyggelse.
Skulle man foreslått noen form for bygg burde det ligget helt i den nordre del av parkeringsplassen, men
igjen her er det småhusplan og småhusbebyggelse som gjelder.

Skal man gjøre så store inngrep i en småhusbebyggelse burde man kalt inn til et opplysningsmøte og en
diskusjon med naboene.

Hilsen
Trine B. og Pål Prøitz
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NABOVARSEL—KOMMENTARER TIL MERKNADER

I forbindelse med, at det søkes om en tidsbegrenset rammetillatelse i fem år for oppføring av en
laboratorie- og kontorbygning, på del av eiendommen Huk aveny 35, med gnr/bnr 2/282, er det sendt
varsel ihht PBL§21-3 på vegne av, Universitetet i Oslo ved Eiendomsavdelingen, Plan- og
eiendomsseksjonen med org.nr. 971 035 854.

Det er mottatt en nabomerknad. Merknaden er vedlagt med vedleggsnummer C-05.

Det blir tatt opp følgende momenter i merknaden:

- Parkering:
Det bemerkes at i forbindelse med opparbeidelse av besøksparkeringsplass bak Vikingskiphuset for
noen år tilbake:"... Det vor tidligere myeparkering i BygdøyKapeliveisom ogsåer skolevei. Dette hor bedret
seg,men er ikke borte, antagelig grunnet det faktum at parkeringenpå Vikingskipeneikke er gratis.
Nå begynnerman å bebyggeparkeringsplassenmidt i et område som er regulert for småhusbebyggelse."
Kommentar til merknad: Bygningen er plassert ved siden av parkeringen, og ikke på parkeringen slik det
bemerkes. Tiltaket vil ikke medføre endringer på parkeringsplassen. Eiendommen er uregulert og ikke
regulert til småhusbebyggelse slik det kan se ut som i merknaden, og bygningen vil inngå som en del av
eiendommens eksisterende formål og bruk.

- Midlertidighet / ytterligere utvidelse:
Det bemerkes at: "... beskrivelserom midlertidige bygg har vi ingen tilit tiL
Vihar heller ingen tilit til eventuelleutøkelserav bygningsmassen."
Kommentar til merknad: Det søkes om en tidsbegrenset tillatelse på opptil 5 år. Bygningen er utformet
med tilstrekkelig areal for gjennomføring av det politisk vedtatte og finansierte forskningsprosjektet,
titakshaver har således ingen planer om utvidelse av bygningsmassen.

- Fremmed formål og bruk på kveldstid:
Det bemerkes: "Et industribygg som blir stående midt i et boligområde medsin kontorbelysning utover kvelden
hører ikke hjemme her."
Kommentar til merknad: Det antas at man er bekymret for at bygningen vil fremstå som et
fremmedelement som vil dominere området. Det presiseres at bygningen vil inneholde kontor- og
laboratoriefunksjoner, og vil inngå i eiendommens eksisterende formål og bruk, som er å bevare og
formidle Osebergskipet og dets historie. Det er ikke et industribygg slik det fremgår av merknaden.
Bygningen er utformet med et lavmelt uttrykk og formspråk. Materialbruken er tilsvarende andre små
servicebygg på eiendommen som betjener museet og dets besøkende, og bygningen er plassert der
terrenget er naturlig lavt slik at Vikingskiphuset fremdeles vil dominere området. Bygningen er søkt
plassert langs eksisterende besøksparkering. Besøksparkering er i dag belyst med lyktestolper, denne
delen av eiendommen er allerede i dag belyst. Som ansvarlig søker deler vi ikke oppfatningen av at dette
er et fremmedelement i situasjonen. Den midlertidige bygningen er en del av eksisterende anlegg og
formål

- Plassering:
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I merknaden stilles det spørsmål til bakgrunn for bygningens plassering, og at en bygning burde vært
plassert i nordre ende av parkeringen.
Kommentar til merknad: Bygningen er plassert etter en vektig av ulike forhold ved situasjonen.
Ansvarlig søker har forståelse for at en plassering slik den foreslås i nabomerknaden vil være noe mer
skånsom i forhold til naboer. Merknadens forslag til plasseringen vil imidlertid gå på bekostning av enten
parkeringsareal eller trevegetasjon. Det vil ikke være heldig eller ønskelig om bygget går vesentlig utover
parkeringsarealet, dette bemerkes også i nabomerknaden. Da det søkes om en midlertidig tillatelse på
inntil 5 år, og bygningen skal fjernes og terrenget tilbakeføres når forskingsprosjektet er avsluttet,
ansees det som uheldig å plassere bygningen der det er veletablert trevegetasjon. Det antas at det vil ta
50-100 år å reetablere trevegetasjonen.
Omsøkte plassering er også foreslått for å unngå konflikt mellom besøkende til museet og
forskningsprosjektet, samt at Riksantikvaren ønsker størst mulig avstand fra Vikingskiphuset.
Ut fra en totalvurdering av disse forholdene anser vi som ansvarlig søker at omsøkte plassering er best
for situasjonen som helhet.

Med vennlig hilsen

Arkitekt

Moen AS Arkitekter MNAL
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HukAveny 35 - 2/282 - Osebergskipet Oppføringav midlertidig laboratorie- og
kontorbygg- Riksantikvarensvedtak

Vi viser til søknad mottatt 17.9.2013, revidert søknad mottatt 28.9.2013, samt befaring og
ytterligere informasjon mottatt 3.10.2013 og 4.10.2013. Saken gjelder oppføring av et midlertidig
laboratoriebygg ved Vikingskipshuset på Bygdøy.

Kulturmiljøfredningenpå Bygdøy
Kulturmiljøfredningen av Bygdøy ble vedtatt i statsråd 17.02.2012. Det er Riksantikvaren som
har forvaltningsansvaret. Det omsøkte tiltaket ligger innenfor sone B, «Norsk folkemuseums og
Vikingskipshusets områder», jf. Forskrift om fredning av Bygdøy kulturmiljø, § 9.

Vikingskipshuset
Vikingskipshuset er tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg i 1914, anlegget ble oppført i tre
etapper i perioden 1925-57. Vikingskipshuset er et firefløyet bygningskompleks med et
sentraltårn. Veggene består av betongstøpte hvelv som på fasaden er kledd med pusset og malt
tegl. Bygningsvolumet ligger fritt uten annen stor bebyggelse i umiddelbar nærhet.

Riksantikvaren varslet oppstart av fredning ved forskrift for Vikingskipshuset den 12.10.2006.
Bygget skal behandles som fredet fram til fredningsvedtak er fattet.

Omtiltaket
I forbindelse med kartlegging av hvordan Osebergskipet best kan bevares søker Universitetet i
Oslo om oppføring av et midlertidig laboratoriums- og kontorbygg ved Vikingskipshuset.
Bygget vil bli fjernet når prosjektet er ferdig. Bygget var i første omgang planlagt ved vestre
kortside av parkeringsplassen, nordvest for Vikingskipshuset. Denne plasseringen ble ikke
godkjent av plan- og bygningsetaten. Revidert plassering er syd for den samme
parkeringsplassens langside, mot vest. Bygget vil ha flatemål på ca. 43,2 mx15 m, det er planlagt

etasje med et forhøyet midtparti. Materialbruken er planlagt bestående av trekledning
beiset eller malt i gråsort farge for å tilpasse seg øvrige bygg tilknyttet Vikingskipshuset.

Riksantikvarensvurdering
Påbefaringen den 03.10.2013 gikk Riksantikvaren sammen med arkitekt Lars Olav Moen fra
Dyrø og Moen arkitekter gjennom plasseringen. På Vikingskipets vestside ligger en kolle med
trær. Sarnmen med Vikingskiphusets lange korsarmer, og øvrig vegetasjon bidrar kollen til å
gjøre området ved parkeringsplassen mindre synlig fra sydsiden og fra inngangspartiet til
Vikingskipshuset. Den spesifikke plasseringen for laboratoriebygget, syd for parkeringsplassen,
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er oppå en jordrygg, denne ble etablert for ca. 5 år siden for å skjule bilene på
parkeringsplassen. Arkitektene ønsker å erstatte deler av denne ryggen med brakkebygget, og
påpeker at terrengbearbeiding og beplantning kan dempe inntrykket av brakken.

Riksantikvaren mener det er positivt at man gjør tiltak for å bedre bevaringsforholdene for
Osebergskipet. Vikingskipshuset ligger i åpne omgivelser og plasseringen ved
parkeringsplassen er et godt utgangspunkt.

Riksantikvaren ba den 4.10 om å utrede muligheten for å plassere bygget med samme retning
som på sist mottatte plankart, men inne på selve parkeringsplassen. Man vil da skjule bygget
enda mer enn om det ligger oppå jordryggen. Ryggen ble etablert for å skjule
parkeringsplassen, og det er derfor hensiktsmessig at man plasserer bygget bak denne slik at
det blir liggende lenger ned i landskapet enn Vikingskipshuset. Arkitektene påpekte at det vil
være mulig å plassere bygget på parkeringsplassen, men at altemativet på jordryggen vil være
bedre, dette fordi bygget på parkeringsplassen vil beslaglegge ca. halve parkeringsarealet, og
dette vil ramme driften av bygget.

Riksantikvaren mener det er mulig å finne en mellomløsning ved at man plasserer bygget
delvis inne på parkeringsplassen, delvis utenfor, altså i overgangen mellom parkeringsplassens
langside og gresset. Dette vil gjøre at man bruker noe parkeringsareal, men at mye fremdeles
består, og at bygget vil ligge relativt godt skjult fra Vikingskipshuset.
Riksantikvaren har forståelse for behovet for parkeringsplasser, men vil ut fra
kulturminnehensyn anbefale plasseringen på- eller delvis på parkeringsplassen.

Om det er slik at parkeringsplass-alternativene blir vanskelig, kan Riksantikvaren godta en
løsning der bygget legges på vollen/jordryggen. Vi er da opptatt av at man fjerner jordryggen
under bygget, som i følge arkitekten er fem år gamle påfylte jordmasser. Dette for at bygget skal
ligge så lavt som mulig i landskapet, og ikke bli hevet på grunn av jordryggen. Jordryggen kan
reetableres når bygget er fjemet.

Vi viser for øvrig til Forskrift om fredning av Bygdøy kulturmiljø, Oslo kommune, § 9 punkt 3:
«Fredningen er ikke til hinder for oppføring av nye museumsbygninger og andre tiltak
nødvendig for museumsdriften innenfor sone B, etter planer som tar tilbørlig hensyn til det
fredete kulturmiljøet med dets naturverdier, og som er godkjent av Riksantikvaren.»

Vedtak
Med hjemmel i kulturminneloven §20 tredjeleddgir Riksantikvarendispensasjonfor oppføring
av laboratoriebyggpåén avfølgende tre plasseringer:
Påparkeringsplassnordvestfor Vikingskipshuset,som vist på situasjonskartmottatt 4. oktober,

vedlagt som kopi.
I overgangenmellomparkeringsplassenssøndrelangsideoggressplenen,nordvestfor
Vikingskipshuset.
-Sørfor parkeringsplassenslangside,vestre del, hvor det i dager etablerten jordrygg, som vist på
kart datert 23.06.2013,vedlagtsom kopi.

Vilkår
Der bygget plasseres helt- eller delvis på jordryggen av nyere masser skal hevingen av terrenget
planeres ut slik at bygget blir liggende på samme nivå som parkeringsplassen. Denne
modelleringen skal følge byggets fotavtrykk og det må etableres gode overganger i terrenget.
Jordvollen skal reetableres når bygget fiernes.
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Dersom det gjøres inngrep i eIdre deler av grunnen bør Byantikvaren i Oslo kontaktes for å
vurdere potensialet for arkeologiske funn.

3

Vennlig hilsen

1,V\
Bård Langv4nds1ien
fung. seksjonssjef

Iselin Benedicte Brevik

Vedlegg: 2 situasjonskart

Kopi tiI: Oslo kommune - Plan- og bygningsetaten , Boks 364 Sentrum, 0102 OSLO/,
Postboks 8196 Dep, 0034 OSLOI Oslo kommune - Byanfikvaren , Postboks 2094 Grfinerløkka,
0505 Oslo
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Oslo kommune

Onginalformat A3

Adresse:
Huk Aveny 35

Gnr/Bnr: 002/282

Kartet er sammenstillt for

Kartutsnittet gjelder vertikalniva 2.
I tillegg finnes det regulering i
følgende vertikalnivå:
(Hvis blank: Ingen øvrige.)
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12404 /

Deres ref:

Kommentar:

Gjeldende kommunedelplaner:
KDP-13.KDP-5

Det er ikke registrert
naturmangfold innenfor
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2.10-31.01.11
EF. 200809350 \

."'BYggeor!)4Ider bOhg
.:4442.29, 1 .3 06

se re4b t2+4,t



Plan- og
•" bygningsetaten

Dato: 24.06.2013
Bruker: TAS

;--Mireatokk 1:1000
Ekvidistanseim
Heydegninnlag:Oslo lokal
Koonlinatsystem:EUREF139- UTM sone 32

C Plan- og bygningsetaten,
Os10kommune

Originalformat A3
Adresse:

Aveny 35

Gnr/Bnr: 002/282
Kartet er sammenstillt for:

Kartutsnittet gjelder vertikalnivå 2.
I tillegg finnes det regulering i
følgende vertikalniva:
(Hvis blank: Ingen øvrige.)

PlottID: / Best.nr.:
12404 /

Deres ref:

Komrnentar:

Gjeldende kommunedelplaner:
KDP-13,KDP-5

Det er ikke registrert
naturmangfold innenfor

Se tegnforklanng på eget ark.

rBeskrivelse:

ggeq'yiråde-forborger..
S-4220,45

S,srek.

ster.__. •
NR:

Dato:

13. Z:10-31 .1:11.11
20028159350

1 Revidert dato:

2.76



MTO

28.09.2013

IEGN.

PT

Tegning er tilpasset flyfoto og er ikke målriktig

DYRØ

MOENDYRØ og MOEN AS arkitekter MNA LSt. Olavs plass 3, 0185 Oslo
ARKITEKTER Tel 23 32 74 70 - post@dmarkltekter.no

PROSJEKPROSJEKT:

13-557-U10 Saving Oseberg

Universitetet i Oslo

Midlertidig kontorbyggning og laboratorium
G.nr.002 B.nr. 282; tiWr Aveny 35 Oslo

Flybilde - eksisterende situasjon

STATUS:

BYGGEMELDING

TEGN. NR.:

A10-03

KONIR.

MB

1

mat.

1:1000



Tegning er tilpasset flyfoto og er ikke målriktig

mAL

1:1000

STATUS:

BYGGEMELDING

DATO TEGN.

PT28.09.2013

KONTR.

MB

non. NR

A10-04

PROSJEKPROGJEKT:

13-557-Ui0 Saving Oseberg

Universitetet i Oslo

Midlertidig kontorbyggning og laboratorium
G.nr.002 B.nr. 282; Hilk Aveny 35 Oslo

Flybilde

DYRØ

MOENDYRØ og MOEN AS arkitekter MNALst.Obavsplass 3, 0165 Oslo
ARKITEKTER Tel 23 32 74 70 - post@dmarkItekter.no



:. -- : Plan- og
;;;;« bygningsetaten
Dato: 24.06.2013
Bruker. TAS
Målestokk 1:1000
Ekvidistanseim
Heydegrunntag:Oslo lokaI
Koordinatsystem:EUREF138-UnA sone 32

)1,C Plan- og bygningsetaten,
Oslo kommune

Originalformat A3
Adresse:
Huk Aveny 35

Gnr/Bnr: 002/282
' Kartet er sammenstillt for:

Kartutsnittet gjelder vertikalnivå 2.
I tillegg finnes det regulering i
følgende vertikalnivå:
(Hvis blank: Ingen øvrige.)

PlottID: / Best.nr.:
12404 /

Deres ref:

Kommentar:

Gjeldende kommunedelplaner
KDP-13,KDP-5

Det er ikke registrert
naturmangfold innenfor

Se tegnforklaring på eget ark.

Sereq



777
.. Plan- og

1111011: bygningsetaten
Dato: 24.06.2013  
Bruker: TAS
Målestokk 1:1000
Ekvidistanse1m
Høydegrunnlag:Oslo lokal
Koorclinatsystem: EUREM39 . UTM sone 32

0 Plan- og bygningsetaten,
Oslo kommune

Onginalformat A3
' Adresse:

Huk Aveny 35

Gnr/Bnr: 0021282
Kartet er sammenstillt for

Kartutsnittet gjelder vertikalnivå 2.
-; I tillegg finnes det regulering i

følgende vertikalnivå:
(Hvis blank: Ingen øvrige.)

PlottID: / Best.nr.:
12404 /

Deres ref:

Kommentar

' Gjeldende kommunedelplaner:
KDP-13,KDP-5

Det er ikke registrert
naturmangfold innenfor

Se tegnforklaring på eget ark.

de or bollg
3.08

se reg..b.st.



Z'a 32-1-514-133-56




Fvfikt Ikk '21» Ekrann=
KotnIntinåle113A0NeITYlas1,0r2L_IftDorshull [ K3n,d1 VarAnerkzninN 	NAALASOdsinst

oKUM
CerwrtuAkurn

Owdeis
SIEI33eSuksA~Ism. Eksvs kunlokk

-‘‘,/VannleAningVi SV KV-4.-----4---
OvANSAnNedDINIOV80KOVOTo # # -3-FO — -3.- —




13.Fu SeN,EAkune 00FuniFAANgss OL lsrkevontS Avtop SAN.NahNnp AF OfKF
03,1.05FF934 SNAFNAn PseAPNAF3NA 50»0 SPYIrno SP31~A~ASPDSKSV$TS 4- - -4- -INS- 4--




<3FANSON's.T edNIANFFaisn OV Utviser nVblindefiNA Orenskdnble_____111359




-CNAINFS .
33Sek35nntok AVu iss

LiiDalaSne
•ONFrsn puFkr 51.1

OWN3r nrilusAvon31
F0dS.3 55 fiers




130550.15 Flo 1333.33,333frs nitANNA hoveShAbFFS eFF 2,0 rr, DFSre 05310e00w 513. FarPto33333NN SFINTO




S.UNSNe OnwIpSnia VID~ 3.3•SFA0ITO FsiNASIN» FlvAV D51aenonnnO ImAirp5 Nclnkvar nsi sPPDSSrt FognNesilF» lednINAN
1 N5000153. NSNAsktat 113001




vaNAAF*. TWFFkorAwsvenO Foortleferda. 1331Ihke 5310 IlednOssme gOr 513311FIrmillorn kurms3n. FOVISNFIT




14"337Nokk MørkAnnIFIN INSepladder .3 2001 Afsree vsd 3sn5000A05 III VAV

.AAF

LION)

*0(5.151

00Dor
NT3NA515nhwaNn
STStige

Kurnfen,
ritTArrtat

NKFT. Nist FFS
fl 51.11.

MendderANINF I målefenne
RAduksionFvent,
Stsngovadil (Speni~

LedNngur uton Innnika 114N51.5,3.Ant, Trasel
Oicad kps 0533 DA AFFINN

0.101.0105 5194.1A105011.1 ot-bAFFA-Att standaNt INSAInøkkam, proFhpsn, GarSN-VA

-•-

Oslokonumme
Via-c# nlepsetztm

Ter, 1L



DATO

28.09.2013

TEGN.

PT

DYRØ

MOENDYRØ og MOEN AS arkitekter MNALSt. Olavs plass 3, 0165 Oslo
ARKITEKTER Te12332 74 70 - post@drnarkitelder.no

PROSJEKPROSJEKT:

13-557-U10 Saving Oseberg

Universitetet i Oslo

MidIertid9 '',ontorbyggning og laboratorium
G.nr.002 - B.nr. 282; 1-1ukAveny 35 Oslo

Plan 1. Etasje

STATUS:

BYGGEMELD1NG

TEON, NR

A20-01

KONTR

MB

staL

1:200



V

Fasade Nord-øst

‘4,

1111•1




1•111111ffil
11111IIII!!1!!!!!!1!!!!!!1!!!!!P.!!!;';!;'.,

EllE122221111111UalEIMERVEffil 	

I11•1111IffiF.1I111I1




IIUIIIIUII ll

E11122•••IELIIM••••IWEIZEI1IIEEliifil

11111111111111111111111

111110
Killil6MillilfiffiEffillililififfi iabialltILD111111111111111111
•

11111111111111111111111111111111puniell•
Fasade Sør-vest

/

,

Fasade Sør-øst

DYRØ
DYRØ og MOEN AS arkitekter MNAL
St. Olavs plass 3, 0165 OslorAY1KlTel 23 32 74 70 - post@dmarkitekter.no

PROSJEKEROSJEKT:

13-557-Ui0 Saving Oseberg

STATU.

BYGGEMELDING

iGAL

1:200

Universitetet i Oslo

kontorbyggning og laboratorium
G.nr.002B.nr. 282; 1-1WcAveny 35 Oslo

Fasader

DATO

28.09.2013

TEGN.

PT

NONTR.

MB

TEGN. NR

A40-01



 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

   
 

  

    
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  

  
C:\Users\bfr106965\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\2J67XQ0K\Sak 367 havnepromenaden.doc 

 

  

BU-sak 367/13 
          
 
Møtedato: 10.12.2013 Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAVNEPROMENADEN  
HØRINGSUTTALELSE 
 
 
 
 
Etter bestilling fra Byrådsavdeling for byutvikling har Oslo kommune, ved Plan- og 
bygningsetaten, Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Oslo Havn KF utarbeidet 
prinsipp- og strategiplan for Havnepromenaden i Oslo. Arbeidet er utført av Arbeidsgruppe 
Havnepromenaden som er et samarbeidsorgan for de tre etatene samt Oslo Havn. 
 
Det har vært avholdt et parallelloppdrag med tre deltakerteam, og vedlagte rapport er en 
videreutviklet plan fra ett av teamene - bestående av White arkitekter, Rodeo arkitekter, konsulent 
Marius Grønning m.fl. 
 
Planen skal sikre en helhetlig og sammenhengende utforming av Havnepromenaden av planfaglig 
høy kvalitet, samt tilrettelegge for gjennomførbarhet og mulighet for tidlig realisering. 
Oslo kommune gjør oppmerksom på at konsulentrapporten kan inneholde elementer som 
kommunen ikke har tatt stilling til. 
 
Vedrørende forslag til prinsipp- og strategiplan henvises til www.fjordbyen.com hvor man under 
rubrikken Havnepromenaden kan studere prinsipp- og strategiplanen. 
 
Arbeidsgruppe Havnepromenaden ønsker særlig synspunkter på: 

1. Traseen 
2. Potensialet/kvalitetene i hver delstrekning 
3. Gjenkjennbare elementer 
4. Påkoblingspunkter til vann og by 
5. Oppholds- og aktivitetspunkter 
6. Mulige testbeds 
7. Hvordan bydelen kan bidra til utvikling og bruk 

 
Innspill vedrørende Havnepromenaden merkes 201200573 og sendes 
havnepromenaden@oslo.kommune.no før 09.12.2013. Saksbehandler er orientert om at det kan 
foreligge vedtak først etter bydelsutvalgets møte 10.12.2013. 
 
Utrykt vedlegg: Høringsforslag til prinsipp- og strategiplan for havnepromenaden i Oslo 
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Forslag til vedtak: 
 
Bydelsutvalget ønsker å komme med innspill til forslag til prinsipp- og strategiplan for 
Havnepromenaden i Oslo, som til stor del går gjennom Bydel Frogner. 
 
Bydelsutvalget har følgende kommentarer til de spørsmålsstillinger som er fremstilt i presentasjon 
fra Arbeidsgruppe Havnepromenaden: 
1 Traseen – Bydelsutvalget mener traséforslaget langs og gjennom Filipstadbebyggelsen har for 

kort strekning med sjø- og havnekontakt. Traseene langs, Aker brygge og Tjuvholmen er i 
stort opparbeidet – her gjenstår broforbindelsen til Filipstad som en viktig link for at 
Havnepromenaden skal fungere godt. Trasé langs Frognerstranda følger eksisterende naturlige 
trase.  

2 Potensialet/kvalitetene i hver delstrekning – Avsatt park- promenade areal på Filipstad er stort 
og gir muligheter for varierte aktiviteter. Arealene her har også god soleksponering, men er 
utsatt for vind og hardt vær. For å bøte på lav andel sjø- og havnekontakt bak mur mot 
Hjortnes bør det vurderes å føre havnepromenaden på toppen av ”Hjortnesmuren”. Dette vil gi 
flott utsyn over et interessant parti av Fjordbyen og Oslo havn. 

3 Gjenkjennbare elementer – Orientering om promenaden kan med fordel gjøres med samme 
design for hele promenaden. Materialet bør utformes med UU-standard og belysning 
forutsettes å inngå i konseptet. 

4 Påkoblingspunkter til vann og by – Frognerstranda – forslag til grønne broer og sjøkontakt via 
pir anbefales. Forslag til forbindelse mellom Kongen og Dronningen med bro er spenstig, men 
muligens ikke realistisk? Kan kanskje erstattes med holdeplass for rutebåt fra Rådhuskaia til 
Bygdøy? Filipstad – viktig å etablere flere gang/sykkelforbindelser mellom byen bak og 
Filipstad når jernbaneområdet blir frigitt. 

5 Oppholds- og aktivitetspunkter – Det er mange gode aktivitetsforslag langs Frognerstranda. 
Det er forslag om å utvikle eksisterende spisesteder, som bør være tilgjengelige for 
allmennheten. Promenaden langs kaikanten på Filipstad bør legges til rette for et bredt utvalg 
av aktiviteter for alle aldersgrupper. Bydelen har få arenaer for ungdom – dette bør ivaretas på 
Filipstad. 

6 Mulige testbeds – Foreslått allaktivitetshus i skur 13 samt utsiktstårn fra eksisterende bro til 
Hjortnes er gode forslag for Filipstad, samt stille soner og Bygdøyferge på Frognerstranda. 

7 Hvordan bydelen kan bidra til utvikling og bruk – Bydelen har aktive ungdommer som kan 
trekkes med i arbeidet med Havnepromenaden, og som vil kunne bidra med forslag til tiltak 
ikke minst når det gjelder den midlertidige promenaden som har litt kortere tidsperspektiv. 

 
Bydelsutvalget har for øvrig tidligere gitt uttykk for mange ønskelige aktiviteter på Filipstad som 
kan knyttes til Havnepromenaden.  
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‘A-Linnfr-nr.:

/ Høringsbrev
Oslo kom une

Fra: ArbeidsgruppeHavneprotnenaden Dato: 18.11.2013
Saksbeh.: Carina Holm Thorvaldsen Vårt saksnr.: 201200573
E-post: havnepromenadengoslo.kommune.no

HAVNEPROMENADEN I OSLO
FORSLAG TIL PRINSIPP- OG STRATEGIPLAN

Etter bestilling fra Byrådsavdeling for byutvikling har Oslo kommune, ved Plan- og
bygningsetaten, Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Oslo Havn KF, arbeidet med
en prinsipp- og strategiplan for Havnepromenaden i Oslo.

Det har vært avholdt et parallelloppdrag med tre deltakerteam, og vedlagte rapport er en
videreutviklet plan fra ett av teamene - bestående av White arkitekter, Rodeo arkitekter, konsulent
Marius Grønning m.fl.

Planen skal sikre en helhetlig og sammenhengende utforming av Havnepromenaden av planfaglig
høy kvalitet, samt tilrettelegge for gjennomførbarhet og mulighet for tidlig realisering.

Oslo kommune gjør oppmerksom på at konsulentrapporten kan inneholde elementer som
kommunen ikke har tatt stilling til.

Vi ønsker innspill til
Epost: havnepromenadengoslo.kommune.no
Adresse: Plan- og bygningsetaten, Boks 364 Sentrum, 0102 OSLO

Fristen for innsendelse er 9.desember 2013, og alle henvendelser må merkes med saksnummer
201200573.
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Plan- og bygningsetaten

Boks 364 Sentrum
0102 Oslo

Besøksadresse:
Vahls gate I, 0187 Oslo

www.pbe.oslo.kommune.no

Sentralbord:02 180Bankgiro: 1315.01.01357
Kundesenteret:2349 1000Org.nr.: 971 040 823 MVA
Telefaks23 49 10 01
E-post: postmottak@pbe.oslo.komrnune.no



Program for dagenProgram for dagen

9:00 registrering og kaffe
9:15 velkommen v/Stein Kolstø, PBE
9:30 fagrapporten v/Jenny Maki, White

pause

10:30 prosess og veien videre v/Carina H. Thorvaldsen
10:45 spørsmål og diskusjon
11:30 mat
12:00 slutt



C i H l Th ldCarina Holm Thorvaldsen
Plan‐ og bygningsetaten, Fjordbyenheten
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• Oppfølging av Fjordbyplanen
• Tverretatlig samarbeid



H dHavnepromenaden

• Oppfølging av Fjordbyplanen
• Tverretatlig samarbeid

• Sammenhengende og gjenkjennbar struktur
• Unike delstrekninger
• Ferdsel og opplevelse• Ferdsel og opplevelse



H dHavnepromenaden

• Oppfølging av Fjordbyplanen
• Tverretatlig samarbeid

• Sammenhengende og gjenkjennbar struktur
• Unike delstrekninger
• Ferdsel og opplevelse• Ferdsel og opplevelse
• Tilrettelegge for tidlig realisering



Midlertidige tiltakMidlertidige tiltak

• Midlertidig Havnepromenade i 2014‐2016
• Gjenkjennelighet, aktivitet, evenementerGjenkjennelighet, aktivitet, evenementer
• Informasjon
• Skape engasjement



ProsessenProsessen

• Innledende kommunalt arbeid
• Parallelloppdrag med 3 team• Parallelloppdrag med 3 team

• Utstilling i januar 2013

• Videreutvikle prinsipp- og strategiplanen

• Høringsperiode• Høringsperiode

• Politisk behandling



Innledende arbeidInnledende arbeid
‐ OppstartnotatOppsta t otat
‐ Kartlegging
Program for parallelloppdrag‐ Program for parallelloppdrag



ProsessenProsessen

• Innledende kommunalt arbeid

• Parallelloppdrag med 3 team• Parallelloppdrag med 3 team
• Utstilling i januar 2013

• Videreutvikle prinsipp- og strategiplanen

• Høringsperiode• Høringsperiode

• Politisk behandling



ParallelloppdragetParallelloppdraget

• 3 tverrfaglige team gjorde hvert sitt utkast
• Seminarer underveis med alle teameneSeminarer underveis med alle teamene
• Evaluering
• 1 av forslagene ble valgt for å videreutvikles
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ProsessenProsessen

• Innledende kommunalt arbeid

• Parallelloppdrag med 3 teamParallelloppdrag med 3 team

• Utstilling i januar 2013

• Videreutvikle prinsipp- og strategiplanen

• Høringsperiode til 9 des• Høringsperiode til 9.des
• Politisk behandling
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Send innspill til:Send innspill til:

havnepromenaden@oslo.kommune.nop

Plan‐ og bygningsetateng yg g
Boks 364 Sentrum
0102 OSLO

Merkes med saksnummer 201200573
Frist 9.desember 2013



Vi ønsker særlig synspunkter på:Vi ønsker særlig synspunkter på:

• Traseen
• Potensialet/kvalitetene i hver delstrekning
• Gjenkjennbare elementerj j
• Påkoblingspunkter til vann og by
• Oppholds‐ og aktivitetspunkterpp g p
• Mulige testbeds
• Hvordan dere kan bidra til utvikling og bruk



ProsessenProsessen

• Innledende kommunalt arbeid

• Parallelloppdrag med 3 teamParallelloppdrag med 3 team

• Utstilling i januar 2013

• Videreutvikle prinsipp- og strategiplanen

• Høringsperiode til 9 des• Høringsperiode til 9.des

• Politisk behandling



FremoverFremover

• Handlingsplan for gjennomføring• Handlingsplan for gjennomføring

• Organisering av det videre arbeidet• Organisering av det videre arbeidet
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White arkitekter + Rodeo arkitekter + M. Grønning : HAVNEPROMENADEN PRINSIPP- OG STRATEGIPLAN 1

FORSLAG TIL PRINSIPP- OG STRATEGIPLAN

 

 28.10.13

HAVNEPROMENADEN I OSLO



White arkitekter + Rodeo arkitekter + M. Grønning : HAVNEPROMENADEN PRINSIPP- OG STRATEGIPLAN2

JENNy MäkI, TEAMLEADER OG ARkITEkT
NIELS DE BRuIN, ANSVARLIG LANDSkAPSARkITEkT
JEROEN MATTHIJSSEN, LANDSkAPSARkITEkT OG kLIMAEkSPERT
kAJSA SPERLING, BELySNINGSEkSPERT
SOFIA kOuRBETIS, 3D-VISuALISERING

HENNING SuNDE, ANSVARLIG ARkITEkT
LAuRENcE BARNARDO, ARkITEkT
kENNETH DAHLGREN, SOSIOLOG

Marius Grønning 
kONSuLENT uRBANISME



White arkitekter + Rodeo arkitekter + M. Grønning : HAVNEPROMENADEN PRINSIPP- OG STRATEGIPLAN 3

Dette dokumentet er en utdypet Prinsipp- og strategiplan for Havnepromenaden. Bestillingen er 
basert på et tverretatlig samarbeid mellom Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten, Eiendoms- og 
byfornyelsesetaten og Oslo Havn KF. Arbeidsgruppen er etablert for å sikre gjennomføring av 
Havnepromenaden med bakgrunn i en bestilling fra Byrådsavdeling for finans, Byrådsavdeling for 
byutvikling og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel av mai 2010.

Etter et parallelloppdrag utført av tre team om prinsipplan for Havnepromenaden høsten 2012 
ønsker oppdragsgiver å utløse opsjonen om å videreføre oppdraget ved bruk av White arkitekter 
AB, i samarbeid med Rodeo arkitekter AS.

Teamet er engasjert til å lede denne prosessen og komme med faglige råd knyttet til utforming av 
en strategi- og prinsipplan for Havnepromenaden i Oslo. Kjernegruppen består av prosjektleder 
for oppdraget Jenny Mäki arkitekt SAR/MSA og Niels de Bruin Landskapsarkitekt LAR/MSA, 
begge White arkitekter AB, Henning Sunde, arkitekt MNAL fra Rodeo arkitekter og Marius 
Grønning, arkitekt og urbanist Ph.D.

En referansegruppe av ressurspersoner og representanter fra viktige statlige, kommunale og 
private aktører samt grunneiere langs planområdet, har medvirket i arbeidet med strategi og 
prinsipplanen gjennom en rekke arbeidsseminarer. Vi takker gruppen for sitt engasjement og 
mange gode og viktige innspill i prosessen.

Sluttproduktet er resultatet av et nært samarbeid med oppdragsgiver. Ansvarlig prosjektleder i 
Oslo kommune har vært Carina Holm Thorvaldsen, Seniorigeniør ved Fjordbyenheten, PBE.
Teamet overleverer prinsipp- og strategiplanen for Havnepromenaden med varm hånd og håper 
det sterke engasjementet som ble bygget opp under samarbeidet forvaltes og utvikles i den 
videre prosessen med etablering av Havnepromenaden i Oslo – en Havnepromenade, som et 
sammenhengende, rekreativt, tilgjengelig, variasjonsrikt, trygt og inkluderende offentlig rom langs 
Oslos 9 kilometer lange sjøfront.

Oktober 2013
Jenny Mäki
White arkitekter AB

FORORD
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1. OPPDRAGET HAVNEPROMENADEN

BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

Konsulenten skal utarbeide en utdypet Strategi- og prinsipplan 
for Havnepromenaden i Oslo og i tillegg en Handlingsplan 
för 2014/2016. Disse skal være vedlegg til byrådssaken som 
tentativt skal oversendes 15.12.13.

Sluttproduktene skal produseres i nært samarbeid med 
oppdragsgiver Oslo kommune, og være basert på samhandling 
med kommunale, statlige og private grunneiere.

Arbeidet tar utgangspunkt i utført arbeid med parallelloppdraget. 
Deler av innholdet i Strategi- og prinsipplanen anses som 
allerede utført i parallelloppdraget. 

Parallelt med konsulentens arbeid med opsjonen 
skal Arbeidsgruppe Havnepromenaden supplere 
Gjennomføringsplan for 2014/2015 med nødvendige 
avtaler med grunneiere og forslag til finansiering med 
bevilgningsvedtak. Arbeidsgruppen skal også utarbeide 
Gjennomføringsplan frem mot 2030, som skal redegjøre 
for behov for omreguleringer og finansieringsmodell inkl. 
nødvendige avtaler.

OPPGAVEFORMULERING

Parallelloppdraget innebærer å utarbeide en Prinsipplan for 
utforming for Havnepromenaden. Prinsipplan for utforming skal 
skal være veiledende for pågående/fremtidige planer i området, 
og skal være veiledende for behandling av saker etter Plan- og 
bygningsloven og for opparbeidelse av havnepromenaden. 

I parallelloppdraget gjorde teamet den faglige vurderingen 
at en prinsipplan for utforming måtte suppleres med en 
rekke ulike strategier. Strategier som gir føringer til hvordan 
Havnepromenaden kan utvikles til å bli et bærekraftig offentlig 
rom i en etableringsprosess gjennom bl.a. organisering, 
gjennomføring og medvirkning. Begrepet ”testbeds” ble 
etablert, og handler om å teste ulike programmer langs 
Havnepromenaden og skape forutsetninger for en robust 
utvikling. 

Innlevert materiale fra parallelloppdrag: http://www.prosjekt-
fjordbyen.oslo.kommune.no/havnepromenaden/

EVALUERING AV GJENNOMFøRT PARALLELLOPPDRAG 
OM HAVNEPROMENADEN 

Utdrag fra evalueringsrapport:

”Erfaring med utvikling av havnepromenader viser at det ofte 
er en utfordring å finne den rette balansen mellom private 

og offentlige interesser inklusive havnevirksomhet – særlig 
når det gjelder områder, hvor boliger er plassert tett inn til 
vannet. Vil man i fremtiden minimere konflikter og behovet for 
forbudsskilt og overvåkning, så krever det oppmerksomhet 
allerede i designfasen for å avbalansere livet på den offentlige 
promenaden med boligeiernes behov for nattero og privatliv.

Forslagene arbeider overveiende implisitt med en forestilling om 
at Havnepromenaden er en allmenning, som naturlig henvender 
seg til alle. I det kommende arbeid med å utvikle en prinsipplan 
bør man overveie å se nærmere på denne antagelsen.

I forhold til den oppgaven kommunen står overfor er 
forslaget fra team W/R mest overbevisende og demonstrerer 
kompetanse til å integrere prosess, økonomi, organisering og 
design - elementer som alle inngår i en samlet strategi- og 
prinsippplan. Særlig overbevisende er visjonen, den analytiske 
tenkning og ideen om testbeds.

I forhold til utvikling av et romlig konsept og designstrategier 
rommer forslaget fra team GHA mange brukbare elementer: 
Det enkle grep med å oppfatte promenaderommet som en 
kombinasjon av destinasjoner og forbindelser, et konsekvent 
fokus på tilgengelighet på alle nivåer, og ideen med å ta 
utgangspunkt i eksisterende havneinventar i utformingen av et 
gjennomgående visuelt element er overbevisende ideer.

Alle tre bidragene poengterer at Havnepromenaden består av 
delstrekninger med ulik karakter og at dette må brukes som 
utgangspunkt for videre arbeid. Havnepromenaden bør ha 
samme variasjon i møblement, de samme visningsskiltene 
og de samme offentlige toalettene som delområdene de går 
igjennom. Med Oslos varierte bymøblement vil dette kunne 
forankre opplevelsen av at Havnepromenaden er sømløst 
integrert i Oslo.

Tankene rundt en fjordpromenade bør også arbeides inn i en 
overordnet prinsipplan, som en “neste” fase. Når det gjelder 
enkeltideer har både team GG og team GHA mange spennende 
forslag.”

Evalueringsrapport fra parallelloppdraget: http://www.prosjekt-
fjordbyen.oslo.kommune.no/havnepromenaden/

OPSJON OM VIDEREUTVIKLING MED ANBEFALINGER

Evalueringsarbeidet har konkludert med at i forhold til 
kommunens behov er forslaget fra team White arkitekter AB 
og Rodeo arkitekter AS best og demonstrerer kompetanse til å 
integrere prosess, økonomi, organisering og design - elementer 
som alle inngår i det videre arbeidet med en samlet strategi- og 
prinsipplan.
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Evalueringsrapporten gir en grundig gjennomgang med faglige 
vurderinger av de tre bidragene, samt en anbefaling for det 
videre arbeid. Arbeidsgruppen har fulgt evalueringsgruppens 
anbefaling og direktørgruppen har vedtatt at opsjonen skal 
utløses som anbefalt.
POLITISK BEHANDLING

En utdypet strategi- og prinsipplan for Havnepromenaden i 
Oslo samt en tilhørende gjennomføringsplan for 2014/2015 skal 
være vedlegg til byrådssaken, som tentativt skal oversendes 
15.12.13.

MEDVIRKNING OG ARBEIDSSEMINARER

ARBEIDSPROSESSEN  

Workshop 1-4 + 5 utgjør en samhandlingsprosess mellom 
kommunale, statlige og private grunneiere, og tar utgangspunkt 
i konsulentenes tidligere arbeid med parallelloppdraget 
Havnepromenaden i Oslo.

Representantene har fungert som en referansegruppe med 
oppgave å gi innspill på muligheter langs Havnepromenaden 
og synspunkter/vurderinger av konsulentens forslag på tiltak 
og events i Prinsipp- og strategiplanen. Innspillene er gitt 
både som individuelle innlegg, gruppebesvarelser og i form av 
plenumsdiskusjoner.

Teamet har, sammen med arbeidsgruppen i Oslo kommune, 
definert følgende tema som sentrale, basert på arbeidet i 
forbindelse med samhandlingsprosessen:

• Kvaliteter og potensial i de ulike delstrekningene langs
 Havnepromenaden
• Tiltak og etablering - Publikumsfunksjoner og byliv
 langs Havnepromenaden
• Handlingsplan/Gjenomføring – Mulige tiltak, events og
 testbeds 

Teamet har tatt utgangspunkt i innspillene fra referansegruppen 
og gjort selvstendige faglige vurderinger. 

Arbeidesgruppen i Oslo kommune inviterte følgende til å delta i 
prosessen:
 Ruter
 Statens Vegvesen
 PBE
 EBY
 BYM
 BYA 
 KUL
 Oslo Havn KF
 HAV eiendom

 ROM eiendom
 Bjørvika Infrastruktur
 Bjørvika Utvikling
 Sørenga KS
 Norwegian Property (Aker Brygge)
 Tjuvholmen Utvikling KS

Synspunktene fra referansegruppen er presentert i kortversjon i 
dokumentet.

ARBEIDSSEMINAR NR. 1-4

Kartlegging og orientering.
 
I workshop 1-4, juni 2013, ble deltakerne invitert til å komme 
med sine innspill om kvaliteter, potential og muligheter. 
Det var på forhånd formulert noen sentrale spørsmål og 
problemstillinger som man kunne velge å knytte innspillene til. 

ARBEIDSSEMINAR NR. 5

Handlingsrom og muligheter.

I workshop 5 ble samtlige deltagere fra tidligere workshops 
invitert tilbake, og teamet presenterte resultatet av de ulike 
workshopene 1-4. 

OPPSUMMERING

Teamet merket seg følgende tema i forbindelse med WS1 - 
WS4:

• Erfaringsbanken – mange aktører besitter allerede erfaringer 
fra etablerte områder langs sjøfronten, som er verdifulle å ta 
med inn i videre arbeid med Havnepromenaden. 

• Medvirkning – en bred medverkningsprosess sikrer en 
demokratisk utvikling av Havenpromenaden og gir grunnlag for 
eierskap til det offentlige rommet. 

• Interesser: likheter og forskjeller – viktig å definere 
handlingsrommet på et tidlig stadium. Å synliggjøre de ulike 
felles intressene, samt friksjon mellom de ulike intressegrupper 
gir forutsetning for en robust utvikling av Havnepromenaden, og 
motvirker potensielle framtidige konflikter i prosessen. 

• Organisasjon – for å sikre kontinuitet i utviklingen av 
Havnepromenaden er det viktig at det formuleres en strategi 
for en organisasjonsmodell som både kan håndtere de 
overgripende prinsippene på lang sikt, og som kan ta tak i den 
umiddelbare utviklingen av Havnepromenaden.
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2. IDEEN OM HAVNEPROMENADEN

Havnepromenaden strekker seg over 9 km og dekker hele 
den indre byens kontakt med sjøen. Å foreslå prinsipper for en 
helhetlig struktur av offentlig tilgjengelige rom langs hele byens 
sjøfront stiller oss overfor bestemte konseptuelle utfordringer. 
Planens prinsipper er basert på følgende antakelser om byens 
rom og tidsaspekter:

Idéen som legges til grunn for planen etablerer bestemte 
kriterier på flere plan, som gjelder for utviklingen av 
Havnepromenaden langs ulike delstrekninger. Det følgende 
gjør rede for det konseptuelle verktøyet som anvendes for å 
etablere en overordnet syntese i arbeidet. Først bygges det 
opp en forståelses-ramme basert på konseptuelle fortolkninger 
og eksempelstudier. Først belyses havnepromenadens rolle 
i byfornyelsesprosessen, promenaden som en bestemt type 
byrom, samt egenskaper den har som sammenhengende 
sekvens av offentlige rom. Deretter vises det til noen 
havnepromenader som har vært gjennomført i andre byer. 
Dette er referanser som bygger på ulike ideer om promenade. 
Gjennom en sammenlikning analyseres hva man tar stilling 
til med en idé. Til slutt foretas noen observasjoner som 
underbygger konseptet for arbeidet med prinsipper og strategier 
senere i plandokumentet.

2.1 HAVNEPROMENADENS ROLLE I BYFORNYELSEN

Oslo har blitt til og vokst fram som en havneby. Med vedtaket 
om Fjordbyen fra 1997 ble det lagt politisk vilje bak en storstilt 
transformasjon av byens sjøfront. En så storstilt endring av 
bybildet må forstås som del av større samfunnsendringer; 
Fjordbyen er et av de tydeligste uttrykkene for økonomiske 
strukturendinger og omstilling fra industrisamfunnet til 
kunnskapssamfunnet. Denne omstillingen begynte lenge 
før fjordbyvedtaket og har avleiret seg langs sjøfronten i 
ulike rasjonaler og utbyggingsmønster: eiendomsutvikling 
i gamle verfts- og havnearealer, omorganisering av 
transportinfrastrukturen, og flere monumentale ikonbygg som 
pryder et fornyet bylandskap og setter Oslo på verdenskartet. 
Som en del av Fjordbyen er Havnepromenaden med på å 
bygge opp Oslos omdømme, som en storstilt fornyelse av 
byens offentlige rom og en arena for bylivet.

Utforming av offentlige rom
Måten vi bruker begrepet ”offentlig rom” på i dag er relativt 
ny, og typisk for hvordan byen utvikler seg. Tidligere var 
utviklingen preget av byutvidelser og vi forbant begrepet med 
veier og parker; offentlig rom var noe som fulgte med spesifikke 
prosjekter, det var arealer som var satt av til spesifikke 
offentlige formål. Siden 1970-tallet har by- og arealpolitikken 
vært preget av byfornyelse, gjenbruk av gamle industriområder 
og utvikling av sjøfronter og transportknutepunkter. I denne 
samfunnskonteksten anvender vi gjerne begrepet i flertall, 
”offentlige rom”, som en fellesbetegnelse for offentlig 
tilgjengelige rom i et sammensatt byvev. Offentlige rom er ikke 
lenger tiltak som følger med andre prosjekter, og begrepet 
henviser ikke til en spesifikk funksjon som vei eller park. Det 

I arbeidet med å konseptualisere Havnepromenaden tones 
den billedlige forståelsen av promenaden og sjøfronten 
som estetisk landskap noe ned, til fordel for en teoretisk og 
operasjonell forståelse av tilgjengelighet og offentlighet. Dette 
valget baserer seg på en faglig oppfatning av at et effektivt 
styringsdokument, som en prinsipplan skal være, må fri seg fra 
noen begrensninger som ligger i den billedlige språkbrukens 
forståelsesrammer.

OMSTILLING: 
Bykjernen i Oslo påvirkes i dag av omstillingen 
fra etterkrigstidens industrielle storbysystem til et 
regionalt nettverk av kompakte bykjerner. Prosessen 
sammenfaller med omstilling fra den funksjonsinndelte 
organiseringen av industrisamfunnet til et mer 
funksjonsblandet og pluralistisk kunnskapssamfunn. 
Offentlige rom spiller en viktig rolle i den framvoksende 
byen i sammenheng med at individuelle og sosiale 
identiteter dannes på nye måter.

MÅLESTOKK: 
Havnepromenaden kan derfor ikke reduseres til en 
”løype” mellom byen og sjøen. Den dannes av ulike 
sekvenser av offentlig tilgjengelige rom, i en kontinuitet 
av sosiale arenaer der byregionens sentrum møter 
sjøen.

KONTEKST: 
Den overordnede strukturen av byrom langs sjøfronten 
baserer seg på den virkeligheten man finner dem i. 
Promenaden behandles derfor som et hybrid og tvetydig 
rom, hvor det viktigste er å utforme sammenhengen 
mellom dens konstituerende elementer, utover kravene 
til funksjon og form.

PROSESS: 
Fornyelsen av Oslos offentlige rom ses og forstås 
som et resultat av omstillingens politiske, kulturelle og 
materielle prosesser. Denne antakelsen gir promenaden 
en strategisk rolle som drivkraft for ulike initiativer som 
kan generere nye relasjoner mellom befolkningen og det 
urbane rommet.
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har blitt et selvstendig begrep innenfor bypolitikk, planlegging 
og utforming som henviser til sosiale arenaer der møter og 
kommunikasjon blant byens befolkning finner sted.

Havnepromenadens rolle og utfordringer
Dermed knytter det seg noen generelle utfordringer til 
utviklingen av offentlige rom. Det er knyttet til mer helhetlige 
problemstillinger, gjerne som ledd i omdømmebygging og 
lokale og regionale utviklingsstrategier. Sammensetningen av 
arealer gjør dessuten at man er prisgitt en vilje til finansiering fra 
både offentlige og private aktører. Samtidig definerer offentlige 
rom forholdet mellom individer i samfunnet og opplevelsen 
av medborgerskap. Aker brygge er typisk for 1980-tallets 
byutviklingsprosjekter. Det baserer seg på kommersielle 
funksjoner, som også blir styrende for bruken av området 
og hvem som ferdes der. Den mer nylige samlokaliseringen 
av kulturbygg gir grunnlag for et annet publikum og danner 
andre typer møter og fellesskap. For at prosjektet for 
Havnepromenaden skal lykkes er det avhengig av bred 
tilslutning i byens befolkning og at ulike grupper tar det i bruk.

Langs Havnepromenaden utgjør vannet og det maritime livet 
et gjennomgående tema og en sammenbindende kvalitet. Alle 
prosjekter i Fjordbyen kommuniserer denne tematikken med 
stor tydelighet, med en sterk henvendelse mot vannet og en 
symbolikk som henspiller på den maritime konteksten. Dette 
er virkemidler som allerede er mye benyttet, og kvaliteter som 
vil styrkes med den videre utbyggingen. Det er derfor viktig at 
Havnepromenaden, i tillegg til å styrke kontakten med sjøen, 
benytter seg av virkemidler som sikrer urbane kvaliteter og blir 
et bindeledd for bylivet.

2.2 HAVNEPROMENADEN SOM BYROMSTYPE

Promenade kommer fra det franske verbet promener, som betyr 
å ”føre framover”. Det brukes om å gå fra sted til sted uten noe 
bestemt mål, bare for å koble av eller få seg litt frisk luft. Man 
fører dessuten noe eller noen: man promenerer kjæresten eller 

barna sine, eller hunden, eller man promenerer seg (refleksivt 
verb, fr. se promener). Som et utledet begrep henviser 
promenade til en strekning man tilbakelegger ved å spasere, 
rusle eller vandre. I byer brukes begrepet om steder som er 
tilrettelagt for spaserturer, og det er en bestemt type byrom.

Romlig typologi
En promenade skiller seg fra andre typer byrom ved at den 
inviterer til å spasere gjennom en iscenesette av landskapet 
og de sosiale omgivlesene. Den knytter seg gjerne til et 
landskapsdrag (elver, sjøfronter, høyder) eller et større anlegg 
(park, vei, jernbane, forsvarsverk). Blant de mest kjente 
eksemplene er Promenade des Anglais (Nice) og Promenade 
de la Croisette (Cannes), der promanaden danner byens 
fasade. I nyere byutviklingsprosjekter kjenner vi la Promenade 
du quai de Grenelle langs Seinen eller la Promenade planté 
(begge i Paris) som er gjenbruk av en gammel jernbanelinje 
og verdens første forhøyete park . Bruken av begrepet i 
landskapsprosjekter som la Promenade des Glaciers (på 
engelsk, Icefields Parkway), en pittoresk motorvei i Canada 
(Alberta), viser at det forbindes med iscenesettelse og landskap. 
Det kan også være en iscenesettelse av et bestemt fellsskap, 
som på Hollywood Walk of Fame (på fransk, Promenade de la 
gloire).

Ny situasjon, ny fortolkning
I Fjordbyen skal promenaden brukes til å etablere en 
gjennomgående struktur av offentlig tilgjengelige rom langs 
hele sjøfronten. Den brukes da som selvstendig strukturerende 
romtype i byens utforming. Det innebærer at promenaden som 
type tolkes på nytt innenfor byutviklingsprosessens strategiske 
rammeverk. I denne situasjonen har den til hensikt å framheve 
byens fasade mot fjorden, å etablere det helhetlige grepet 
som skal til for å koordinere et mangfold av grunneiere og 
utviklere, samt å framheve bylivet ved å skape arenaer for 
møter og kommunikasjon som gir opplevelser av å være del 
av det urbane fellesskapet. Å forme byrommet på bakgrunn av 
det uprogrammerte og tilfeldige ved å promenere handler da 
om å fokusere på ferdsel og opphold, på hastigheter og møter, 
å forsterke fjorden og byen som bakgrunnslandskap, samt å 
samordne aktører og ressurser slik at urbane kvaliteter utvikles 
og foredles langs Havnepromenaden.
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2.3 HAVNEPROMENADENS EGENSKAPER SOM 
OFFENTLIG ROM

Ordlyden i bestillingen er en prinsipp- og strategiplan for 
Havnepromenaden som fjordbyens ”gjennomgående struktur av 
offentlig tilgjengelige rom”. Dette krever en konseptuell avklaring 
av hva man legger i offentlig tilgjengelighet og i begrepet 
offentlige rom.

Offentlige rom
Begrepet offentlige rom henviser til romlige og kollektive 
virkeligheter som i tidligere stadier i byens utvikling har gått 
under andre navn: allmenninger, torg, gater og parker har gjerne 
hatt en egen eksistens som steder i byen, og overlates for ny 
bruk når byen transformeres. I denne prosessen settes gamle 
rom inn i en ny sosio-kulturell kontekst, med kvalifikasjonskrav 
som uttrykkes gjennom nye diskurser og politikker. Begrepet 
dukker opp som del av ulike fagterminologier. Det kan 
forstås juridisk som et regulert formål, som grøntareal eller et 
uteoppholdsrom. Det kan forstås arkitektonisk som romlige 
kategorier, som åpne rom i byen eller som friareal. Eller det kan 
forstås rent billedlig, gjennom språklige figurer som plasser og 
promenader. Selv om begrepet ikke lar seg definere helt entydig 
henviser det til bestemte romlige egenskaper.

De offentlige rommenes egenskaper
Vi henviser til offentlige rom ved å omtale bestemte egenskaper: 
et offentlige rom er et tomrom som skaper spenninger mellom 
byens bygde elementer; det er en arena der mennesker møtes, 
der kommunikasjon og forhandling finner sted og bringer fram 
det sosiale livet; og det er et dynamisk rom der den urbane 
kulturen utvikler seg, med sine verdier, symboler og kjennetegn. 
Samtidsbyen har et svært sammensatt utbyggingsmønster, 
den har et differensiert transportsystem og den består av ulike 
typer fellesskap, der ”nettverk” kanskje er den mest presise 
begrepet for å beskrive sosiale relasjoner. Når sosiale arenaer 
gis en utforming i byutviklingen er det gjerne gjennom likestilte 
prosjekter som utvikler byen bitvis, og som side om side 
etablerer avgrensninger, med interne rom og fellesarealer. Når 
Havnepromenaden etableres som en ”gjennomgående struktur 
av offentlig tilgjengelige rom” langs hele sjøfronten er det viktig 
å legge til rette for kontakt mellom individer i byrom som ikke 
har den intimiteten som spesifikke programmer gir, f.eks. i 
overgangen mellom Rådhusplassen og Akershusstranda, eller 
mellom Langkaia og fergeterminalen. Dette innebærer å rette 
oppmerksomheten mot de eksterne rommene, mot ”restarealer” 
som ikke er fanget opp i enkeltprosjektene.

 

Drøye 6,5 millioner passasjerer reiser til eller fra Oslo med båt. 
Disse vil bli viktige brukere av Havnepromenaden. Oslo er Norges 
nest største cruisedestinasjon og har i overkant av 300.000 
passasjerer hvert år. I Oslo er det også fergelinjer til kontinentet 
med daglige forbindelser til Kiel, København og Frederikshavn 
med fergeterminaler på Hjortnes og Vippetangen. Det reiser i 
overkant av 2,3 millioner passasjerer årlig med utenlandsfergene. 
Passasjertrafikken med lokalfergene er en viktig del av 
rutenettet i byområdet med totalt 3,8 millioner passasjerer i året. 
Utviklingen av Fjordbyen vil gjøre det mer attraktivt å benytte 
sjøen som transportmiddel. Oslo Havneplan 2013-2030 har som 
mål å øke antall passasjerer med 40 prosent frem mot 2030. 

FAkTA:
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2.4 TRE IDEER OM PROMENADE

I en så sammensatt situasjon som Fjordbyen er det helt 
avgjørende å tydeliggjøre hva slags idé om promenade man 
opererer med. Før ideen om Havnepromenaden presiseres er 
det imidlertid avgjørende å forstå hva ideen er ment å avklare. 
Oslos Havnepromenade ses derfor opp mot tre utvalgte 
referanseprosjekter fra andre steder i verden:
- Baltimore ved Chesapeake Bay på USAs østkyst;
- Toronto ved Ontrariosjøen i Canada;
- Barcelona ved Spanias kyst mot Middelhavet.

De tre eksemplene sammenliknes for å se hva slags 
utgangspunkt man har hatt og hva slags idé som har ordnet 
byrommet.

Sammenlikninger
Eksemplene har tilsvarende omfang som Oslos 
Havnepromenade, mellom 7 og 9 km, men byvev og 
henvendelse mot sjøen varierer. I alle tilfeller spiller offentlige 
rom en rolle som strukturerende dimensjon i utformingen av 
byen. De er alle basert på promenaden som figur, og de er 
anvendt i sjøfrontsituasjoner. Sammenlikningen gjør det mulig 
å beskrive de strukturelle hovedtrekkene, for å identifisere 
prinsipper som har styrt utformingen av de offentlige rommene. 
For å synliggjøre hvordan de ulike tilfellene er bygget opp som 
offentlige rom legges fire tema til grunn for sammenlikning.

1. PROBLEMSTILLING OG TILNÆRMING: Det knytter 
seg bestemte problemstillinger og regulerte prosedyrer til 
utviklingen av offentlige rom. De ulike promenadene er med 
på å gi byen et image, og spiller en rolle i forhold til lokal 
og regional utvikling. I samspill med en mediastrategi får 
promenaden ulike grader av tilslutning og form for deltakelse 
blant byens befolkning.

2. OFFENTLIG OG PRIVAT: Eksemplene er alle resultat 
av samarbeid mellom lokale myndigheter, offentlige 
tjenesteytere og privat sektor. I juridisk forstand går derfor 
det som er offentlig og det som er privat over i hverandre. 
Figuren promenade forbindes med en bestemt type bruk. 
Dermed må den juridiske betydningen av offentlig og 
privat ses opp mot normer og regler for bruken i videre 
forstand, knyttet til sosiokulturelle forhold og befolkningens 
forventninger til fri ferdsel, trygghet, rent miljø eller bestemte 
fritids- og rekreasjonstilbud.

3. FORM OG BRUK: Forholdet mellom formen og bruken 
er i eksemplene basert på ulike måter å kvalifisere 
offentlige rom på. Det etablerer ulike spenninger mellom 
promenaden og det tilgrensende byrommet, og ulike måter 
å få fram urbane kvaliteter på. Dette er særlig tydelig når 
promenaden kommer i berøring med bysentrum, med 
kommersielle funksjoner, eller med boligområder.

4. UTFORMING OG FORVALTNING: De tre referansene 
er alle eksempler på transformasjon av komplekse 
bystrukturer. Utviklingen har gått over tid. Referansene 
eksemplifiserer hvordan man har gått fram for at ulike 
deler ikke skal framstå som isolerte handlinger, samt ulike 
prinsipper og strategier for å sikre sammenheng mellom 
helhetlig utforming, forvaltning og vedlikehold av de 
offentlige rommene.

kOMPARATIVE TEMA:
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BALTIMORE

ET NETTVERK AV GANGVEIER RUNDT INDRE HAVN
Baltimore har vært en viktig havn. Avindustrialisering og endringer i havnedriften har gjort indre havnbasseng til en forgjenger for 
sjøfrontutvikling i andre byer, særlig tidlige eksempler som London Docklands eller Aker brygge i Oslo. Baltimore er en bilbasert 
by og har et mindre differensiert veisystem i sentrumsgatene. Byfornyelsen i indre havn er preget av handel og opplevelsestilbud i 
tilknytning til downtown. Promenaden leder ut på begge sider som en gangsone mellom bebyggelsen og sjøen.

1. USAs velstandsutvikling har i stor grad vært suburban. 
Revitalisering av bykjernen forutsetter derfor sterke 
omdømmestrategier for å gjøre det attraktivt å bo der. Nye 
condos preges av ønsket om avskjerming. 

3. Møtet mellom ulike opplevelsestilbud og sjøfronten 
danner de ulike stedene, som et vareutvalg langs en reol. 
Foran går promenaden med en materialbruk som gjør den til 
en tydelig trasé. 

4. Promenaden er tenkt som et teknisk nettverk, som 
veinettet forøvrig. I et bildominert samfunn er det en egen 
opplevelse å bruke byrommet som fotgjenger. Sykling er 
ikke tillatt langs promenaden.

2. Tilgjengeligheten til den sentrale sjøfronten er satt i 
sammenheng med hoteller, kjøpesenter og bevertning. 
Fotgjengere ledes utenom bilgatene og gjennom 
kommersielle soner og opplevelsestilbud.
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EN PARK VED SJøEN
Mens havnepromenaden i Baltimore er tenkt som et av byens veinett, er den i Toronto utformet som del av en park. Mellom 
byen og sjøen ligger en terskel bestående av parker og plasser, og med små viker som jevnlig bryter gjennom. Her går 
havnepromenaden, som forlenges i en tur- og sykkelvei videre i begge retninger. Et differensiert veisystem i sentrum gir en mer 
blandet bruk av gaterommene. Samtidig ligger parken som en sone man beveger seg ut til, adskilt fra byrommet forøvrig.

1. En park setter bestemte romlige premisser. Den gjør 
det lett å skape et helhetlig bilde og tydeliggjør formålet. 
Samtidig krever den høy estetisk standard i opparbeidelsen 
av beplantning, kaier og bygulv. 

3. En park baserer den seg på et bilde, og impliserer en 
abstraksjon av omgivelsene, der de ulike stedene dannes 
ved å iscenesette natur, fritid og kurlturarv i landskapet.
Slik tydeliggjøres bruken også nært innpå bebyggelsen.  

4. En park har også egenskapen at den konsoliderer 
arealene. Det gjør den enklere å forvalte sammenliknet 
med mer offentlige rom i mer sammensatt byvev. De 
regelmessige vikene danner småbåthavner mens fronten 
gjerne er fri.

2. Til en park svarer bestemte forventninger, som også 
etablerer normer for bruken. Dermed er også promenaden 
tolket i tradisjonell forstand, som iscenesettelse av 
oppholdsarealer, kunstverk og rekreasjon. 
kunstverk og rekreasjon.

TORONTO
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EN SEKVENS AV MøTEPLASSER VED BYENS SJøSIDE
Mens havnepromenaden i Baltimore er tenkt som et fotgjengernettverk, og i Toronto som en offentlig park, har Barcelona en tilnærming 
til byens offentlige rom basert på en helhetlig romlig orden. Her er havnepromenaden behandlet som del av et relasjonelt nettverk, 
der vei- og gatenett og rekreasjonsarealer settes i sammenheng med byens sosiale arenaer forøvrig. Ciudad Vieja (gamlebyen) og 
Barceloneta omfavner et indre havnebasseng, mens gatene i rutenettet leder ned mot åpnere deler av sjøfronten.

1. Jardins de les Tres Xemeneies eksemplifiserer en 
holdning til byens offentlige rom. Det er tilrettelagt for 
møter mellom ulike grupper, f.eks. rullesportutøvere, 
gatekunstnere og pensjonister. 

3. Den sømløse overgangen til byrommet forutsetter 
en flerfunksjonell promenade. Heller enn å være 
formålsorientert baserer den seg på det sosiale livet som 
oppstår i spenningen mellom bygde elementer. 

4. Barcelonas byform, med nabolag, bydeler, institusjoner 
og offentlige rom har en tilsvarende forvaltningsstruktur. Det 
mulliggjør tilretteleggelse for et visst mangfold av sosiale 
arenaer, selv i pressområder. 

2. Barcelonas rutenettplan bygger på en helhetlig 
organisering av bydeler, plasser og veinett. Det gir en 
kontinuitet som gjør det naturlig å tenke tekniske nettverk og 
sosiale arenaer som integrerte komponenter. 

BARcELONA
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OBSERVASJONER
Alle eksemplene har likhetstrekk med Fjordbyen, men utformingen er basert på ulike idéer: sammenlikningen tydeliggjør 
spesifikke prinsipper i utformingen av de ulike promenadene, og i måten byrommene kvalifiseres som offentlige. For å forstå 
hvilke utgangspunkt man har hatt, og hvordan ulike ideer legges til grunn må man se på kontekstene og prosessene de ulike 
promenadene har blitt til i. Havnepromenaden i Oslo omfatter et større og mer sammensatt område enn de andre, og utviklingen 
karakteriseres av mer komplekse prosesser. Sammenlikningen på grunnlag av de ulike komparative temaene muliggjør fire 
observasjoner som informerer idéen om Havnepromenaden i prinsipp- og strategiplanen.

1: SAMMENSATT OG RIK PÅ MULIGHETER
Alle eksemplene har handlet om å revitalisere bykjernen 
og sjøfronten i en utvikling der havn, infrastruktur og 
industri overtas av andre funksjoner. Framgangsmåten for 
å revitalisere sjøfronten har i de tre tilfellene vært rettet mot 
ulike utfordringer. Promenadene er basert på ulike ideer 
og er dermed også utformet etter svært ulike prinsipper 
som danner ulike typer urbane rom. Det særegne med 
havnepromenaden i Oslo er at den vil bestå av et større 
spekter av ulike typer offentlighet; den sammensatte 
konteksten gir mange forankringspunkter for byens 
befolkning. Dette er en berikelse som planen bør benytte 
seg av for å tilrettelegge for variasjon og ulike måter å ta 
den i bruk på.

2: LA REGLENE ETABLERE SEG LITT ETTER LITT
Forholdet mellom offentlig og privat er svært sammensatt. 
Utfordringen er å etablere regler som svarer til 
befolkningens forventninger, slik at promenaden får 
bredest mulig tilslutning. Det er da avgjørende å åpne for 
en utvikling av byrommet gjennom bruk som introduseres i 
ulike etapper i prosessen, og ulike aktører som involveres 
i ulike beslutningsfaser. Planen for Havnepromenaden må 
derfor fungere som et grunnlag for å sette ulike tiltak, events 
og midlertidige funksjoner i sammenheng.

3: KOMBINERTE NETTVERK
Havnepromenaden er ikke bare et areal som er avmerket 
i en plan; den er et rom. Gitt den sammensatte konteksten 
har det derfor lite for seg å se den isolert som teknisk trasé, 
som park eller som relasjonelt nettverk. Utfordringen er å 
tenke alle disse systemene på samme tid. Det innebærer 
prinsipper som etablerer et forhold mellom utforming 
og bruk, basert på en forståelse av promenaden som 
bevegelsesnettverk, som opphold og som sosiale arenaer 
i en kontekst der byen framtoner seg på svært ulike måter: 
som transportknutepunkt og sentralitet, som historisk og 
monumental bykjerne, som kommersiell funksjon, som 
nabolag eller som rekreasjonsområde, for å nevne noen.

4: TILPASSET FORVALTNING
Utviklingen av promenaden er en svært sammensatt 
prosess. For at prinsippene for utformingen av 
promenaden skal ivaretas gjennom prosessen, må en 
tilpasset forvaltningsform sikres. For å optimalisere den 
videre utviklingen er det et spørsmål hvordan dette skal 
forankres i eksisterende kommunal forvaltningsstruktur; om 
ansvaret skal legges til en etat (i tilfelle hvilken?) eller om 
man bør foreslå nye former for organisering som gir den 
fleksibiliteten de ulike gjennomføringsstadiene kan komme 
til å kreve.

OSLO
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2.5 PLANkONSEPT

HAVNEPROMENADEN SkAL FORBINDE VIkTIGE ATTRAkSJONER LANGS FJORDEN 
OG VÆRE ET HVERDAGSLIG ROM FOR FOLk SOM FERDES I ByEN. PROMENADEN 

SkAL FREMHEVE MANGFOLDET AV SITuASJONER DER ByEN MøTER SJøEN, HVER 
MED SINE uNIkE kVALITETER. DEN SkAL FREMME MøTER MELLOM MENNESkER OG 
OPPLEVELSEN AV FELLESSkAP, SLIk AT ByENS INNByGGERE FøLER TILHøRIGHET, 

OG BESøkENDE DANNER SEG ET RIkT MINNE AV OSLOS uRBANE OG MARITIME 
ATMOSFÆRE OG øNSkER å kOMME TILBAkE.
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MåLSETTINGER

1

2

3 8

6

7

INTEGRERES I BYSTRUKTUREN
Havnepromenaden skal bli en naturlig 
ferdselsåre ved at den er en forlengelse av 
byens offentlige rom.

MANGFOLDIGE BYROM
Havnepromenaden skal ha et mangfold 
av offentlige byrom med unike karakterer 
og ulik grad av opplevelser, intensitet og 
atmosfærer. 

KONTAKT MED FJORDEN
Havnepromenaden skal foredle eller 
skape ny kontakt med fjorden og 
vannflaten, samtidig som den skal 
gi rom for sambruk med maritim 
virksomhet.

SOSIALE MØTEPLASSER
Havnepromenaden skal tilrettelegge 
for varierte sosiale møteplasser der 
ulike deler av byens befolkning kan føle 
tilhørighet, på tvers av generasjoner, 
og på tvers av sosial og geografisk 
tilhørighet. Møteplassene skal være 
egnet for helårsbruk.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Utviklingen av Havnepromenaden skal 
basere seg på en utprøvende tilnærming 
til design og utforming der ulike aktiviteter 
og program kan testes før de permanente 
løsningene materialiseres. Dette gir 
robuste og bærekraftige løsninger over tid. 

4 9
FERDSEL
Havnepromenaden skal tilrettelegge 
for ulik type ferdsel langs sjøfronten, 
både rekerativ og sportslig ferdsel. Den 
skal også være tilrettelagt universell 
utforming.

HELHETLIG PLANLEGGING
De overordnede aktørene som er med 
i planleggingenn av Oslos sjøfront 
skal samle seg om et sett med felles 
verdier, mål og strategier for å sikre en 
helhetlig utvikling og tidlig etablering av 
Havnepromenaden.

BIOLOGISK MANGFOLD
Utviklingen av Havnepromenaden skal 
etterstrebe et biologisk mangfold ved å 
videreutvikle og etablere habitater langs 
vannkanten.

SAMMENHENGENDE OG 
GJENKJENBAR 
Havnepromenaden skal utvikles til en 
gjennomgående struktur langs fjorden 
fra Frognerkilen til Alnas utløp med 
innslag av gjenkjenbare elementer.

ATTRAKSJON I SEG SELV
Havnepromenaden skal utvikles til en 
attraksjon i seg selv med kvalitet og 
holdbarhet i de permanente tiltakene 
som utføres.

5 10
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3. FRA IDÉ TIL RESuLTAT: PRINSIPP- OG STRATEGIPLAN

Havnepromenaden skal etableres som en gjennomgående 
struktur av offentlig tilgjengelige rom i en del av Oslo 
som har blitt til og som vil fortsette å vokse fram gjennom 
bitvis planlegging og utvikling. Det er en viss fare for at 
promenaden blir gjenstand for det samme lokale fokuset 
langs hele strekningen. I frykt for å bli overdøvet av sterke 
prosjekter tyr man lett til sterke virkemidler, med en viss 
fare for at byrommene overprogrammeres. Prinsipp- og 
strategiplanen skal først og fremst fungere som et overordnet 
styringsdokument. Den retter seg derfor hovedsaklig mot 
byrommet og sjøfrontens iboende kvaliteter.

Det er naturlig at også kommende initiativer langs sjøfronten 
vil preges av at man skal ”får til mer”, mens utfordringen for en 
overordnet plan heller er å sikre sammenhenger mellom det 
som allerede finnes, styrke eksisterende og mulige kvaliteter, 
samt å anbefale spesifikke relevante tiltak. For å holde 
handlingsrommet åpent er prinsipp- og strategiplanen lagt på 
en reduktiv linje i hva den foreslår av konkrete opparbeidelser. 
Hovedformålet med planen er å identifisere noen overordnede 
prinsipper som kan fastholdes i den videre utviklingen av helhet 
og delstrekninger, samt å definere handlingsrommet i angitte 
gjennomføringsperioder. Det følgende beskriver hvordan planen 
skal ivaretas gjennom bestemte former for kontroll.

3.1 PROSJEKT OG METODE

Strategi og prinsipplanen må være tydelig på hvordan den 
definerer sine grunnleggende komponenter som plan og i 
relasjon til andre styringsdokumenter:

Regulering: Forut for prinsipp- og strategiplanen eksisterer 
havnepromenaden allerede som regulert areal i bestemte 
områder. Andre steder vil bli gjenstand for framtidig regulering. 
Her vil prinsipp- og strategiplanen ligge til grunn som 
rammeverk for regulering. Prinsipp- og strategiplanene er ikke 
juridisk bindende, men viser til myndigheter og planer for de 
ulike delene av Havnepromenaden.

Prinsipper: De mange prosjektene som vil forme de ulike 
delene av havnepromenaden må bindes opp mot promenadens 
helhetsprinsipper. Det bygger på at alle legger til grunn en 
idé om Havnepromenaden, som er forankret i prinsipp- og 
strategiplanen, men som kan tolkes og prøves ut på ulike måter.

Strategi: Helhetsprinsippene forutsetter kommunikasjon 
mellom aktører i planområdet, og at roller, ansvarsområder 
og tilgjengelige ressurser ses i sammenheng med hva som er 
mulig og hva man ønsker å oppnå.

Arbeidet med planen baserer seg på tema og debatter rundt 
samtidsbyen og dens transformasjoner, rundt bebyggelsen 
som uvikler seg (deler og helhet) og planens rolle, funksjon 
og form. Med utgangspunkt i byfornyelsen og prosessene i 

fjordbyen setter arbeidet formgiving i sammenheng med planen 
etter en bestemt metode som går ut på knytte en fleksibel 
gjennomføringsprosess og framtidige beslutninger til tekniske 
og administrative redskaper som plankart, designprinsipper, 
tidslinje og handlingsprogram.

Plantype
En ”prinsipp- og strategiplan” åpner for en annen metodikk 
en den som preger tradisjonelle arealplaner, i forhold til 
transformasjon av det fysiske rommet og i kontrollen med 
utfallet. Det er en metodikk som åpner for midlertidighet og 
trinnvis utvikling, der prosjektene ikke erstatter planen, men 
tilbyr et annet innhold og en annerledes tolkning av dens 
operative rolle. Dette kan forstås typologisk, ut fra hvordan 
planredskapet er satt sammen. For å foklare hva slags redskap 
prinsipp- og strategiplanen er kan man ta ulike plantyper som 
utgangspunkt:

Planen som overordnet konsept
I en slik plan defineres de strategiske hovedlinjene. Planen 
legger ansvaret til den politiske styringen og dens intensjoner 
for byens framtid. Den tar da alltid utgangspunkt i en idé om 
byen (f.eks. de offentlige rommene). Det politiske grunnlaget 
gjør imidlertid at den ikke trenger å spesifisere funksjoner og 
utforming

Planen som retningsgivende ramme
En slik plan er mer prosjektorientert. Den er satt sammen som 
en retningsgivende handlingsramme, på grunnlag av et utvalg 
problemstillinger som er identifisert og analysert på forhånd. 
Et slikt redskap kontrollerer den funksjonelle transformasjonen 
som kommer av ulike prosjekter og fysiske endringer. Det 
styrker de lokale tiltakenes operative egenskaper ved å sette 
dem i sammenheng og gi en gjennomgripende syntese.

Planen som indikativ analyse
Dette er en tematisk plan som gjerne omhandler bestemte 
sektorielle problemstillinger, f.eks. sentraliteter, veinettet, 
oppgradering av et område eller gjenbruk av kulturminner. 
Slike planer tar utgangspunkt i en grundig undersøkelse 
av situajsonen og baserer seg på scenarier hvor de ulike 
temaene kan håndteres på en samordnet måte. Den synliggjør 
samspillet mellom de ulike temaene og identifiserer områder 
som krever inngrep. Den setter opp prioriteringer og definerer 
forvaltningsansvar for ulike (infra-)strukturer.

Prinsipp- og strategiplanen for Havnepromenaden er en hybrid 
som har elementer av alle disse plantypene.
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3.2 PRINSIPPER

Visjonen for havnepromenaden forutsetter at blikket løftes 
utover markedsføring og lokale dimensjoner, og at promenaden 
utformes med en tvetydighet som gir rom for sosialt liv og 
utvikling over tid. For å sikre en levedyktig byform legger 
planen til grunn et sett helhetsprinsipper som kan tilpasses 
de ulike delene av promenaden. Disse følges opp av 
etableringsprinsipper, som styrer det som skal til for å etablere 
promenaden som sammenhengende struktur på kort tid.

Helhetsprinsipper og etableringsprinsipper
En promenade henspiller på det å bevege seg gjennom et 
område for å nyte landskapet, i dette tilfellet sjøfronten og 
fjorden. Visjonen for havnepromenaden utfordrer denne figuren 
ved at den skal kunne endre seg etterhvert som folk tar den i 
bruk. Derfor defineres noen prinsipper som knytter en fleksibel 
utforming over tid til det overordnede konseptet, uten å ty til en 
entydig funksjonell utforming som lar seg definere i ett enkelt 
grep. Utfordringen krever ulike svar, som ligger til grunn for 
promenadens helhetsprinsipper.

Rom: Et svar er å framheve rommet framfor bevegelsen 
gjennom det. Prinsippet innebærer at man dyrker ting som er 
fremmed og som krever tolkning. Ved å la ting være ubestemt 
vektlegges opplevelsen av å bevege seg i rommet framfor 
opplevelsen av å bevege seg gjennom rommet.

Mangfold: Et annet svar er å fremme mangfold. Det forutsetter 
en vilje til å skape motsetninger, og at man innfører elementer 
som kan skape spenninger, heller enn å isolere dem fra 
hverandre. Det innebærer dessuten at man bryter med de 
spektakulære byggene og landskapet i området, og fokuserer 
på motsetninger som en urban kvalitet.

Møter: Et tredje svar på utfordringen er å styrke betydningen 
av møter og kontakt. Det innebærer en anerkjennelse av at 
det oppstår sosiale arenaer utenfor programmerte byrom, og 
at randsoner og overgangene mellom dem kan være vel så 
viktige for det urbane livet. Slike soner kan skapes ved å blande 
elementer, f.eks. ungdom og eldre, fritid og arbeid eller skole, 
administrasjon og produksjon, eller grupper med vestlig og 
ikke-vestlig kulturbakgrunn. Ved å generere møter og kontakt 
mellom grupper avdekkes det urbane fellesskapets identitet. 
Det er avgjørende for å skape opplevelser av fellesskap og 
tilhørighet.

Prinsippene om rom framfor bevegelse, mangfold framfor 
spesialisering, og møter framfor program er gjensidig 
forsterkende. På grunnlag av dem skal det være mulig å handle 
lokalt, både for en umiddelbar etablering av promenaden 
og som ledd i å styrke sammenhenger på sikt, på grunnlag 
av helhetlige prinsipper som bygger oppunder visjonen for 
Havnepromenaden.

Struktur og inndelinger
Planen skal fungere som overordnet grep og som 
retningsgivende rammeverk for utvikling av havnepromenaden 
i dens fulle omfang, gjennom hele prosessen. For å kontrollere 
prosessen må den legge til grunn noen redskaper som gjør det 
mulig å forholde seg til flere målestokker, fra de lokale tiltakene 
som vil foregå over tid, til en transformasjon av bylandskapet i 
sin helhet.

Havnepromenaden analyseres og illustreres i sitt fulle omfang. 
Dette bygger på parallelloppdraget. Analyseprotokollen som 
ble utviklet og anvendt der er tilgjengelig som vedlegg bakerst i 
dette dokumentet. 

Kapittel 4 omtaler promenaden som helhet. Her gis en oversikt 
over de virkemidlene som skal til for å gjøre havnepromenaden 
gjenkjennbar. Det handler i hovedsak om en atmosfære, men 
også om designelementer, som byromsinnredning, bakkebelegg 
og belysning. Det er i hovedsak ting som danner et enhetlig 
formspråk for promenaden, men også annet som kan gi en 
merverdi.

Beskrivelser av promenadens ulike delstrekninger utgjør 
størstedelen av dokumentet og beskrives i kapittel 5. 
Inndelingen tar utgangspunkt i den romlige oppbygningen av 
større forbindelseslinjer, inflitreringen i trangere byrom, plasser 
og ansamlingsflater, åpninger som gir sikt mot overganger 
i landskapet, samt skifter og terskler mellom ulike byvev og 
steder. De ulike delstrekningene er rikt illustrert, som en relativt 
detaljert gjennomgang av: mellomrom i byvevet, soner langs 
promenaden, snitt mellom byen og sjøen, samt elementer som 
kan påvirke bruken av byrommene.

3.3 STRATEGI

For å nå målsetting nr. 8 vedrørende helhetlig planlegging 
er temaet organisering vurdert under Del III - Strategi. Her 
defineres mulige oppgaver som er knyttet til utviklingen av 
Havnepromenaden og det vises til elsempler for hvordan 
enkelte av disse oppgavene er løst i eksempler fra andre steder 
i verden. Deretter følger en anbefaling. Det skilles mellom 
modeller for utvikling og forvaltning av permanente tiltak og 
gjennomføring av events og midlertidige installasjoner.
 
Videre beskrives en strategisk tilnærming til medvirkning for 
utviklingen av promenaden basert på egenverdi, nytteverdi og 
kvalitetssikring.
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DEL II: PRINSIPPER FOR
uTFORMING OG uTVIkLING
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Havnepromenaden skal etableres fra Alnas utløp i øst og til 
Frognerstranda i vest. Totalt er strekningen ca 9 km lang. 
Havnepromenaden skal tilkobles både gang- og sykkelvei 
og eksisterende kyststi i begge ender. I øst går kyststien i 
naturreservatet i Ekebergskrenten, og gang- og sykkelveien går 
til Ljanselva. I vest går kyststien videre utover Bygdøylandet, og 
gang- og sykkelveien går til Lysaker.

I dette dokumentet er Havnepromenaden delt opp i 9 
delstrekninger:

Frognerstranda
Filipstad (inkl. Hjortnes)
Tjuvholmen og Aker Brygge
Rådhusplassen
Akershusstranda
Vippetangen
Bjørvika
Bispevika og Sørenga
Grønlia (inkl. Lohavn)

De ulike delstrekningene har ulik fremdrift. Noen strekninger er 
under opparbeidelse, andre er planlagt regulert eller oppgradert, 
mens andre ansees å være ferdige.

I Fjordbyplanen står det at ”Havnepromenaden
skal minimum ha en gjennomsnittlig bredde på 20 meter, 
og minimum 10 meter (bortsett fra på Filipstad der 
delområdeprinsippene angir 25 meter)”. Havnepromenadens 
bredde vil måtte variere innenfor ulike strekninger og partier, og 
det skal søkes å oppnå en bredde på minimum 10 meter selv 
i trange partier. Det bør også tilstrebes en bredde på minimum 
6 meter for uhindret ferdsel. Midlertidig havnepromenade 
skal ha en bredde som sikrer god fremkommelighet for alle 
brukergrupper.

INTRODukSJON

Det skal opparbeides en midlertidig Havnepromenade så fort 
som mulig. Midlertidigheten i denne sammenheng betyr at den 
permanente promenaden er planlagt å gå et annet sted enn den 
midlertidige og at dette område i mellomtiden er i bruk til annen 
virksomhet eller under utbygging.

Ferdigstillelsen av den permanente Havnepromenaden er 
tidsmessig avhengig av alle delområdene som den går i 
gjennom. Det er vanskelig å anslå når den vil kunne være 
ferdig opparbeidet og trolig vil eksempelvis Filipstad og Grønlia 
være en av de siste delstrekningene som kan opparbeides og 
anslagsvis vil det dreie seg om år 2020+. 

I følgende sider defineres prinsipper for den kommende 
utforming og utvikling, som deretter anvendes på de ulike 
delstrekningene i form av anbefalinger.
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4.1 HELHETSPRINSIPPER OG ETABLERINGSPRINSIPPER
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HAVNEPROMENADEN
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FORSTERkE 
TVERRFORBINDELSER

HELHETSPRINSIPPER

økE kONTAkTEN 
MED VANNET OG ByEN

SAMMENHENGENDE OG
GJENkJENNBAR

For å nå målsettingene for Havnepromenaden defineres fire 
overordnede prinsipper: å øke kontakten med vannet og byen, å 
skape sammenheng og gjenkjennbarhet, å utvikle og rendyrke 
delstrekninger, og å integrere steder for opphold og aktivitet. 
Disse helhetsprinsippene er ryggraden i prosjektet. Sammen 
tilrettelegger de for en langsiktig utvikling av Havnepromenaden.   

Ved å følge helhetsprinsippene vil den 9 km lange strekningen 
utvikles som en rekke ulike promenader langs sjøfronten som 
alle har de fundamentale kvalitetene en Havnepromenade bør 
ha: kontakt med vannet, ly for vær og vind og gode forbindelser 
til byen. Ved å rendyrke prinsippene vil hver strekning utvikles 
som noe eget og unikt. Slik vil publikum kunne oppleve et rikt 
spekter av atmosfærer og opplevelser av rom langs sjøfronten. 

FORSTERkE 
TVERRFORBINDELSER

SAMMENkOBLING OG 
INFORMASJON

Anvendt vil de fire helhetsprinsippene naturlig resultere i en 
rekke ulike tiltak og resultater for de ulike strekningene. Enkelte 
steder, der promenaden oppleves som forholdsvis ferdig, kan 
de fungere som en ledesnor for forvaltningen og en eventuell 
utvidelse av opplevelser, tilbud og program. Andre steder, der 
promenaden skal utvikles i større grad, er de et verktøy for å 
sikre en helhet og viktige kvaliteter.

På følgende sider er helhetsprinsippene forklart nærmere 
sammen med aktuelle virkemidler som kan anvendes på de 
ulike delstrekningene.
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økT kOMFORT 24 / 7 /365uTFORSkE POTENSIALET

INTEGRERE STEDER FOR
OPPHOLD OG AkTIVITET

ETABLERINGSPRINSIPPER

økT kOMFORT 24 / 7 /365uTFORSkE POTENSIALET

Etableringsprinsipper handler om å få implementert de 
virkemidlene som skal til for at Havnepromenaden kan oppfattes 
som en sammenhengende promenade. Tidsrammen for dette 
er to år (Fase 1). I denne fasen legges det vekt på to ting: å 
etablere Havnepromenaden som et sammenhengende fysisk 
rom, og å etablere Havnepromenaden i publikums bevisthet.

Det viktigste for etableringen av Havnepromenaden er å sikre 
muligheten for bevegelse langs sjøfronten mellom Bygdøy og 
Grønlia. Dette vil styrke opplevelsen av Havnepromenaden 
som et offentlig rom som er åpent hele døgnet. Dernest er det 
viktig å forbedre tilkoblingen mellom byen og offentlige rom 
langs promenaden. Som et ledd i dette må også byrommene 
langs promenaden utformes som gode steder for opphold og 
bevegelse.

Tiltakene i denne perioden er både temporære og permanente.  
Permanente tiltak skal sikre grunnleggende funksjoner 
og kvaliteter som i en tidlig fase vil skape merverdi for 
Havnepromenaden og ha funksjonelle eller opplevelsesmessige 
egenkvaliteter. Temporære tiltak utføres for å sikre umiddelbare 
forbindelser og øke lesbarheten for hvor promenaden går.

uTVIkLE OG RENDyRkE 
DELSTREkNINGER

Til tross for tidsbegrensingene i fasen er det hensiktsmessig at 
utviklingen av Havnepromenaden skjer over tid. Potensialer og 
muligheter bør utforskes og testes slik at de permanente tiltak 
blir optimale.

Vi har valgt å innføre begrepet “testbeds” som i utgangspunktet 
er et vitenskapelig begrep for å utforske og teste ulike prosjekter 
og ideer for å kunne se hvordan de fungerer med omgivelsene. 
Ulike program eller aktiviteter blir prøvd ut på utvalgte steder 
langs sjøfronten. Disse kan vokse i størrelse eller forsvinne helt 
over tid.

I følgende sider er etableringsprinsippene forklart nærmere 
sammen med aktuelle virkemidler som kan anvendes på de 
ulike delstrekningene.
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HELHETSPRINSIPPER

Oslo skal oppleves som en by ved fjorden og 
Havnepromenaden er et viktig virkemiddel for å få til dette. 
Nærhet til vannet er også en en verdifull kvalitet i seg selv. Å 
se utover vannflaten – vakkert reflekterende eller voldsomt 
stormende – er en av naturens gaver. Lek med vann, fiske og 
bademuligheter er fysiske aktiviteter som tiltrekker folk i alle 
aldre og fra ulike kulturelle bakgrunner. 

økE kONTAkTEN MED VANNET OG ByEN
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1. TRASE YTTERST MOT SJøEN
Ved å legge traseen lengst mot sjøen vil det være mulig å 
etablere flere steder med fysisk kontakt med vannet - tærne i 
vann, bading, lek med vann osv.  

2. REKREATIV BRUK AV VANNFLATEN
Aktiviteter på vannflaten er viktig. Det skal derfor finnes 
permanente, sikrede løsninger der vannflaten benyttes til 
fritidssysler. Eksempler kan være: bading/svømming, fisking, 
jolle-seiling, kajakk-polo osv.

3. TILGJENGELIGE BRYGGER OG Å ANKOMME OSLO SJøVEIEN
Brygger og pirer skal bli mer tilgjengelige og inviterende. 
Der det er fravær av offentlige brygger skal enkelte åpnes 
opp for offentlig ferdsel. Enkelte offentlige pirer bør gjøres 
mer inviterende. Det bør også tilrettelegges for flere korttids 
gjesteplasser for de som ankommer Oslo sjøveien med egen båt, 
samt tydelige kiss and sail muligheter langs hele strekningen. 
Havnepromenaden skal der det er mulig utstyres slik at det er 
mulig å legge til med fritidsbåter. 

5. TYDELIGE OG ATTRAKTIVE PÅKOBLINGER
Etablere grønne koblinger som dekker over E18, eller sjenerøse, 
behagelige broer bygget spesielt for gående og syklister. Dette 
er i hovedsak kun relevant for Frognerstranda, Filipstad og 
Grønlia. 

6. HAVN OG MARITIMT LIV
Det maritime på og langs sjøen bør bli en viktig del av 
opplevelsen av Havnepromenaden. Aktiv havnevirksomhet er 
en attraksjon for mange. Det skal legges til rette for anløp både 
for passasjerbåter, marinefartøy, skolebåter og øvrig nyttetrafikk 
ved at kaia utstyres med nødvendige fasiliteter. 

4. INNGÅ I ET BEVEGELSESNETTVERK
Havnepromenaden ligger i nærheten av noen av landets største 
kollektivknutepunkter og i direkte tilknytning til ferdselsårene ut 
i fjorden. Dette er spesielt relevant med tanke på hvordan man 
benytter promenaden som en rekerativ opplevelse, dvs hvilke 
ruter eller ”runder” som egner seg. En hensiktsmessig plassering 
av bysykler blir viktig for å ta lengre deler av promenaden i bruk.
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ETABLERINGSPRINSIPPER

Tverrkoblingene langs Havnepromenaden er viktige 
strategiske punkt for å sette i gang utvikling og følge 
opp helhetsprinsippet om økt kontakt mellom vannet og 
byen. Tverrkoblingene leder folk fra byen til promenaden 
og omvendt. Ved å markere koblingene tydelig, brytes 
promenaden ned i lett lesbare deler publikum kan orientere 
seg etter. 

FORSTERkE TVERRFORBINDELSER
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2. INFORMASJONSSKILT
Informasjonsskilt i byen og på promenaden, strategisk plassert i 
tverrkoblingene. Skiltene skal informere om hva som er spesielt 
med den aktuelle delstrekningen av promenaden, veivisning og 
eventuelle aktuelle hendelser.

3. LYSMARKERING
Tverrkoblingene skal ha økt belysning, som trekker 
oppmerksomhet til Havnepromenadens inn- og utganger. 

1. DIREKTE KONTAKT MED VANNET
Direkte, taktil kontakt etableres med vannet i tverrkoblinger og 
andre strategiske punkt. Dette kan gjøres ved å bygge trapper 
og flytebrygger, som lar publikum bevege seg ned til vannflaten. 
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HELHETSPRINSIPPER

SAMMENHENGENDE OG GJENkJENNBAR

Prinsippet - sammenhengende og gjenkjenbar - relaterer 
seg spesielt til spørsmålet om behovet for en gjenkjenbar 
promenade. Er det behov for designelementer eller andre 
ting som ting som gjør at du forstår at du befinner deg på 
Havnepromenaden?

Teamets vurdering er at fjorden og vannet er et sterkt 
gjenkjenbart element i seg selv. Behovet for det gjenkjenbare 
melder seg først når fjorden og vannet ikke er synlig, slik for 
eksempel bak terminalen på Vippetangen. 

For mange gjennomgående designelementer vil ta fokus vekk 
fra det som gjør promenaden til noe spesielt, nemlig byens 
møte med fjorden, atraksjonene langs vannkanten og det 
maritime livet.

Følgende virkemidler vurderes som tilstrekkelig for å skalpe en 
sammenhengende Havnepromenade på lang sikt: 
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1. SONEINNDELING AV PROMENADEN
Havnepromenaden skal ha en gjennomsnittlig bredde 20m, en 
minimumsbredde på 10m og et gjennomgående strekke på 
6m til uhindret ferdsel. Innenfor dette skal promenaden ha et 
tverrsnitt av ulike soner som skal benyttes til forskjellige typer 
bruk. De er viktige for å underbygge ulike programmer, ulik bruk 
og ulike hastigheter. Enkelte steder langs promenaden finnes 
alle sonene, mens andre steder er det kun enkelte av dem. De 
ulike sonene er: 

Vannsone - vannflaten som tilstøter promenaden. I enkelte 
tilfeller ligger det båter der permanent, i andre er det åpen kai 
og enkelte steder er det mulig å ta vannflaten i bruk. 

Kaisone - området på land som ligger nærmest vannflaten. En 
sone for bevegelse og som har mulighet for fortøyning.

Aktivitets- og parksone - avgrensede områder der det er 
aktiviteter, oppholdrom eller kommersielle tilbud. Eksempelvis 
mellom skurene langs Akershusstranda.

Bysone - Enkelte steder har Havnepromenaden en sone 
nærmest byen, i tillegg til kaisonen, der det er naturlig å 

2. GJENKJENBARE ELEMENTER
Informasjonsobjekter, skilting og enkelte maritime elementer 
som naturlig hører hjemme ved sjøkanten, kan ha en design 
som er gjenkjennbar langs hele promenaden. 

I tillegg kan det etableres enkelte ”lekfulle objekter” på 
strategiske steder, som kan assosieres med hverandre uten at 
de er like. Utdypende illustrasjoner og forklaringer står på side 
48-49.

3. HELHETLIG PROGRAMMERING
Basisfasiliteter og funksjoner, som benker, sykkelparkering, 
søppelstativ, etc. etableres langs hele HP slik at det samlede 
tilbudet blir komplett.

4. BELYSNING
Belysningsstrategien på side 52 og 53 tar for seg belysning både 
som en opplevelsesmessig verdi og forholdet til trygghet.
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ETABLERINGSPRINSIPPER

Selv om ikke Havnepromenaden i hovedsak vil benyttes 
som en bevegelsesåre fra A til Å, så er det vesentlig at hele 
sjøfronten etableres som ett sammenhengende offentlig 
rom så tidlig som mulig. I dag er det mulig å gå små turer 
langs vannet på ulike delstrekninger, men det er vanskelig å 
finne en sammenhengende rute mellom disse. Det bør derfor 
legges vekt på tiltak som viser retning og leder turgåere til 
delstrekningene. Dette vil gi lengre og mer sammenhengende 
turmuligheter langs vannet. 

I denne sammenheng er det relevant med både permanente 
og temporære tiltak. De permanente tiltakene kan etableres 
med en gang, stå der i den kommende utviklingen og justeres 
ved behov. De temporære tiltakene handler om å vise vei og 
markere hvor den midlertidige Havnepromenaderuten er.

Følgende virkemidler vurderes som tilstrekkelig for å skalpe en 
sammenhengende Havnepromenade på kort sikt: 

SAMMENkOBLING OG INFORMASJON
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2. SAMMENKOBLINGER
Lage koblingspunkter i promenadens ‘gliper’ ved å markere 
bredden på promenaden. Dette kan gjøres ved å male 
belegningen eller ved hjelp av flagg/vimpler. De strekningene 
der det er vanskeligst å finne fram bør markeres tydeligst.

4. MARKERING
Innføre leken markering av distanse, som inneholder referanser 
til andre promenader og opplevelser. Markeringen er tenkt 
spesielt for mosjonister. 

3. BELYSNING
Skape sammenhengende lys langs promenaden, slik at den blir 
attraktiv, trygg og tilgjengelig på kveldstid. Det er spesielt viktig 
at strekninger som ikke er under direkte oppsyn blir belyste. 

1. INFORMASJON 
Permanente elementer som plasseres på strategiske punkter 
langs promenaden, eksempelvis i tverrkoblinger eller i 
overganger mellom strekninger. Det bør ikke være for mange 
slike, maksimalt 1-2 pr. delstrekning. Elementet inkluderer 
kart, informasjon om delstrekningen, herunder innhold, 
aktiviteter og muligheter, historiske bilder og generell 
informasjon som referanse til hjemmeside, osv. Muligheter for 
gratis Wifi kan kobles til disse elementene.

5. OBJEKTER
Når du beveger deg langs promenaden skal du kunne se og 
oppleve spennende ting/objekt som inspirerer til å fortsette 
turen. Dette kan for eksempel være ”lekfulle objekter” som 
tidligere er beskrevet.
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HELHETSPRINSIPPER

uTVIkLE OG RENDyRkE DELSTREkNINGER

Oslo er en by som vokser. Havnepromenaden skal appelere 
til forskjellige mennesker med ulike preferanser, ønsker og 
behov i møtet med fjorden. Ulike funksjoner, aktiviteter, 
opplevelser, intensitet og atmosfærer langs sjøfronten skal 
foredles eller fordeles på de ulike delstrekningene ut fra en 
helhetstenkning slik at flere finner veien til vannkanten og 
benytter promenaden. 
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?

tid20302014

I DAG
eksisterende situasjon

2014
implementering

2016
implementering

utvikling av et nytt sted

etabler hundepark på Frognerstranda

bygg brede, grønne broer over motorveien

koble til tilstøtende områder: folk har mulighet til å infiltrere

gjøre ‘testbed’ til offentligt rum som en destination

gjøre ‘testbed’ til offentligt rum som en destination

‘event’: åpne opp industrielt område

‘event’: åpne opp hamnen

utvikle en ‘grønn bølge’ for sykkeltrafikk

koble til tilstøtende områder: folk har mulighet til å infiltrere

exit/enter lanterna

koble til tilstøtende områder: folk har mulighet til å infiltrere

utvikle ‘testbed’ til et sted med skur 13 

utvikle ‘testbed’ til et sted Sound garden & Pier 

initiere ‘testbed’ på Vippetangen flytende testbed

initiere ‘testbed’ på Langkaia:                                                      skolepaviljong

initiere nytt ‘testbed’ aquakultur Sörenga

initiere nytt ‘testbed’ : utsiktspunkt

initiere nytt ‘testbed’ : värmestuga
Kobling akkershusstranda

new place

‘testbed’

fobedre koblinger

info skilt/distansmarkering

info skilt/distansmarkering

fobedre koblinger

fobedre koblinger

reparere manglende koblinger

‘event’: welcom to colorline

skape alternive filer: raske filer, langsomme filer

bred bro for mensker

initiere ‘testbed’ Frognerstranda - Soundgarden

utvikle ‘testbed’ til et sted - utstikkeren

initiere ‘testbed’ på Filipstadkaia  sport strip info

‘testbed’ på Sukkerbiten fortsetter å eksistere, og utvikles videre

sammanhengende-
promenadeevent sted tverrkoblinger

2030
permanente tiltak 

1. DET UNIKE 
Det at noe er unikt betyr at det er annerledes enn noe annet. I 
denne sammenheng betyr det å se delstrekningene i forhold 
til hverandre og utvikle dem med utgangspunkt i eksisterende 
kvaliteter, men i ulike retninger. 

2. TEORI OG PRAKSIS
Benytte analyseprotokollen aktivt når konsulenter engasjeres, 
for å sikre at alle aspekter ved Havnepromenaden blir belyst. 

4. HISTORIE
Havnepromenaden går gjennom områder av kulturhistorisk 
verdi. Spor av det historiske kan løftes fram og rendyrkes eller de 
kan fremstå som en spennende kontrast til det nye.

6. MEDVIRKNING OG SAMARBEID
Det å rendyrke et potensial handler ofte om å ta tak i det som 
finnes for så å samkjøre dette i ønsket retning. De aktørene 
som er på Havnepromenaden i dag kan bidra til å rendyrke 
og forsterke potensialet på sin strekning. Medvirkning og 
samarbeid ut over dagens aktører på Havnepromenaden kan 
også gi ideer og muligheter som gir samme effekt.

3. KOMPLETTERENDE PROGRAMMERING
Nytt program langs promenaden må sees i sammenheng med 
hva som finnes eller behøves i forhold til nærområdet generelt 
og byen bak. Nytt program skal komplementere, ikke konkurrere 
med nærliggende tilbud.

5. SAMBRUK HAVN OG HAVNEPROMENADE
I møtet mellom Havnepromenaden og maritim aktivitet må 
arealene være i sambruk. Her vil det kunne oppstå et interessant 
samspill. Passasjerbåter fyller kaia med aktivitet og liv, og det 
må gis plass på Havnepromenaden for dette. Samtidig vil de 
samme arealene kunne oppleves som åpne plasser for alternativ 
aktivitet når det ikke er anløp. 
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ETABLERINGSPRINSIPPER

Potensialet til de ulike strekninger bør testes ut ved 
utredninger/visualisering og ved bruk av ulike midlertidige 
tiltak langs Havnepromenaden. Kjente verktøy som 
konseptvalgutredninger eller mulighetsstudier kan utføres 
for en rekke avgrensede områder. Samtidig kan aktiviteter og 
uttrykk i ulike områder langs delstrekningene testes ut rent 
fysisk. Tiltakene må dokumenteres og evalueres, og vil på 
sikt gi grunnlag for å utvikle og rendyrke delstrekningenes 
atmosfærer og uttrykk. 

uTFORSkE POTENSIALET
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1. MULIGHETSSTUDIER
Enkelte steder langs promenaden er det behov for 
en grundig vurdering av muligheter for utforming. 
Konseptvalgutredning (KVU) og mulighetsstudier gir 
en sammenligning av dagens situasjon opp mot andre 
scenario. 

2. EVENTS 
Enkelte områder og delstrekninger vil – i løpet av Fase 1 – 
fortsatt bli brukt til omfattende havnevirksomhet eller være 
byggeplasser i stor skala. Dette gjør områdene vanskelige 
å ta i bruk. Midlertidige tilstelninger tilgjengeliggjør områder 
langs Havnepromenaden i korte perioder; fra én dag til én 
uke. Ved hjelp av slike midlertidige tilstelninger framstår 
promenaden som helhetlig og tilgjengelig, til tross for at 
det vil være umulig å  bevege seg daglig langs enkelte 
strekninger. 

4. ETABLERE TESTBEDS
Ved å etablere testbeds for aktiviteter eller romlige kvaliteter 
er det mulig å prøve ut idéer for å se hvordan de fungerer 
i forhold til omgivelsene, og hvordan publikum reagerer på 
tiltaket. Testperioden bør tidsbegrenses (f.eks. en sesong 
eller ett år) og tiltaket evalueres når perioden er over. 

En videre forklaring kommer på side 50-51.
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HELHETSPRINSIPPER

Det gjennomsnittlige boarealet for Oslos befolkning er 
ca. 60 kvm/person. Befolkningen er i kraftig vekst, og 
behovet for sosiale møteplasser er stort i en by som blir 
stadig mer urban. 

For å øke verdien av å bevege seg langs fjorden, er 
det behov for å integrere flere steder for opphold og 
aktivitet i Havnepromenden. Ved å gi disse stedene et 
godt mikroklima og ly for vær og vind bidrar de også til å 
utvide bruksesongen.

INTEGRERE STEDER FOR OPPHOLD OG AkTIVITET
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1. LANDSKAPSPUNKTER
Markere steder der utsikten i landksapet er spesielt 
interessant.

2. UTVIDE SESONGEN
Det bør etableres aktiviteter og tilbud som gjør promenaden 
interessant også utenfor høysesongen. Belysning kan også 
bidra til å forlenge bruken av Havnepromenaden gjennom 
døgnet. 

5. FASTE FASILITETER
Offentlige toaletter bør etableres der det ikke finnes andre 
tilbud. Vanntanker for båtfolket kan etableres der det er 
kiss&sail, samt på marinaene.

3. BRUK AV VEGETASJON
Ved å introdusere mer vegetasjon langs promenaden vil 
det skapes et spenn av visuelle og taktile opplevelser, sett i 
forhold til harde, slette overflater langs kaiene. 

Promenadens grønne overflater kan også inneholde 
funksjoner for overflatevannshåndtering, luftrensing, 
støyhåndtering, biologisk mangfold og lokal klimatilpasning. 
Det er viktig å ta i bruk vekster som klarer de utsatte 
forholdene langs kaikanten.

4. OPPHOLD OG AKTIVITETSROM FOR ALLE 
BRUKERGRUPPER
Møteplassene kan basere seg på en aktivitet, som for 
eksempel sport eller lekeplasser, eller de kan være et 
spesielt sted det er fint å nyte utsikten. Testbedsene kan 
også fungere som en ramme for slike møteplasser.

6. KUNST
Kunst på Havnepromenaden bør sees i sammenheng 
med Oslo kommunes kunstordning der det avsettes 0,5 
prosent av av kommunens totalte investeringsbudsjett til 
kunstprosjekter. 
”Kunst i Oslo” har utarbeidet en katalog som presenterer 
prosjekter i denne utsmykkingsordningen, som blant annet 
omhandler kunstuttrykk i det offentlige rom.
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ETABLERINGSPRINSIPPER

økT kOMFORT 24/7/365

Det er mulig å bedre de grunnleggende fasilitetene 
for opphold og vandring langs promenaden i dag med 
enkle midler. Det hander om å etablere steder der det 
er mulig å sette seg ned, områder i ly for vær og vind og 
andre elementer som gjør det lenklere å ta turen innom 
promenaden.
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1. SHELTER SPOTS
Etablere beskyttede sittemuligheter mot vær og vind på 
hver delstrekning basert på analyse av faktiske forhold og 
optimal plassering. 

2. GRILLER OG VARDER LANGS PROMENADEN
I tilknytning til enkelte shelter spots eller i samarbeid med 
serveringsaktører langs promenaden er det mulig å etablere 
ild eller varder som symbol på Havnepromenaden, som 
vakre installasjoner i mørket. Åpen ild langs promenaden 
er en fin måte å løfte fram de ulike årstidenes kvaliteter og 
døgnets vekslinger.  

4. NYTTE OG HYGGE  
Baseres på elementer som er både anvendelige og 
identitetsbærere. Ved at det finnes ting man kan benytte 
seg av langs promenaden, aktiveres hverdagslivet langs 
Havnepromenaden.  

3. GRøNT OG FINT  
Grønne elementer, som hager og planter, forbedrer 
mikroklima og løfter fram vekslinger mellom årstidene. Å øke 
andelen beplanting langs promenaden, vil bidra til biologisk 
mangfold. 

Flytende hager på vannet kan gi spennende overganger 
mellom vann og land.
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4.2 GJENkJENNBARE ELEMENTER

AKERSHUSSTRANDA

you are here

HAVNEPROMENADEN SKILT

INFORMASJONSSkILT

Permanente elementer som plasseres på strategiske 
punkter langs promenaden, eksempelvis i tverrkoblinger 
eller i overganger mellom strekninger. Det bør ikke være 
for mange slike, maksimalt 1-2 pr. delstrekning. Elementet 
Inkluderer kart, informasjon om delstrekningen, herunder 
innhold, aktiviteter og muligheter, historiske bilder og 
generell informasjon som referanse til hjemmeside, etc. 

Muligheter for gratis Wifi kan kobles til disse elementene.
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9 km

HP

AVSTANDSMARkERING

SMå INFOSkILT

OVERFLATEMARkERING

FLAGG

Mindre vertikale elementer som markerer av stander i 
promenaden, eksempelvis hver 500m. Enkelte steder er 
met mulig å tenke seg en hyppigere markering, slik at det 
f.eks er mulig å løpe en 100m eller 400m på tid. 

Skilting av retning og avstander, både inne i bystrukturen 
og langs promenaden. Inne i byen gir de informasjon 
om koblinger til promenaden og avstanden dit. Langs 
promenaden kan de gi retning og avstand til destinasjoner, 
som f.eks museer; 1 km til Nasjonalmuseet, 1,5 km til 
Munchmuseet osv.  Eksisterende skilt som befinner seg 
i sentrum i dag kan brukes og eventuelt justeres noe 
fargemessig slik at de assosieres til promenaden.

Vimpler/flagg kan være et virkemiddel langs enkelte 
strekninger der det er vanskelig å se hvor den midlertidige 
promenaden går.

Overflatemaling eller markering er et annet virkemiddel for 
å markere strekninger der det er vanskelig å se hvor den 
midlertidige promenaden går.

Langs havnepromenaden gis det et felles uttrykk til 
bruksgjenstander som benyttes ved drift av havnen.
Redningsbøyer, leider, bryggekanter og pullerter, er de 
elementer som har størst potensial til å være disse objektene. 
Med et eget design, fungerer de som gjenkjennbare 
elementer langs Oslo havnepromenade.

MARITIME ELEMENTER

REDNINGSBøyE LEIDER ORANSJE PuLLERTER kAIFRONT-LIST
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4.3 TESTBEDS

Sykkelverksted

Sykkelutleie

Sykkelpumpe

Begrepet ”testbed” er et gjennomgående element i dette 
dokumentet, og en sentral del av prinsippene for hvordan 
vi ser for oss at utviklingen av Havnepromenaden bør gå 
fram. Derfor anser vi det for å være viktig å redgjøre grundig 
for hva som ligger i selve begrepet, og hvorfor vi anser 
konseptet for å være relevant i denne sammenhengen.

Den opprinnelige betydningen av testbed viser til en strategi 
hvor man tester et bestemt element isolert fra helheten det 
skal inngå i, og tester det før implementering. I dag benyttes 
imidlertid begrepet i en videre forstand, og det er denne 
vi har lagt til grunn for Havnepromenaden. I utviklingen av 
områder er det ofte vanskelig å vite nøyaktig hvilke tilbud, 
aktiviteter og lignende som vil være optimale for det endelige 
resultatet. I tillegg slutter aldri offentlige rom å utvikle 
seg, men svarer kontinuerlig på endringer og impulser fra 
omgivelsene rundt. 

Testbed handler slik om å introdusere ulike program og 
tiltak i sitt tiltenkte miljø, men på en semistrukturert og 
skrittvis måte som ikke låser planer og investeringer i én 
bestemt retning. Intensjonen er å la det introduserte vokse 
fram i takt med responsen fra nærmiljøet på en dynamisk, 
organisk måte. Dette sørger for fleksibilitet i utviklingen, som 
gir atskillig større og flere utviklingsmuligheter. Samtidig 
som det ligger et viktig bærekraftelement i prosessens 
demokratiske aspekt ved at det er brukerne selv som 
forankrer programmet. 

Ved for eksempel å etablere temporære paviljonger og soner 
som fysiske testbed for aktiviteter, er det mulig å prøve ut 

en idé og se hvordan den reagerer på omgivelsene og 
på potensielle brukere. Underveis kan man observere og 
evaluere utviklingen, som gir grunnlag for å gripe inn og 
fjerne elementer som fungerer dårlig eller videreutvikle/
supplere elementer som fungerer godt. Et bevisst forhold 
til hvor disse testbedene plasseres og hvilke brukergrupper 
de rettes mot, kan gi nye muligheter for møter på tvers 
av generasjoner eller sosial og geografisk tilhørighet. 
Gjennom å prøve ut aktivitetene i en mindre skala skapes 
også en robusthet med tanke på å etablere permanente 
løsninger på sikt.

I forbindelse med Havnepromenaden betyr begrepet 
testbed dermed at det først testes ut en aktivitet på et 
bestemt sted for å se hvorvidt aktiviteten passer inn og om 
den framstår som attraktiv for aktuelle brukergrupper. 

Vi ønsker å fokusere testbed-tankegangen spesielt på tre 
områder: For det første ønsker vi å tiltrekke nye brukere til 
Havnepromenaden, og slik åpne fjorden for personer som 
normalt ikke benytter seg av den. Dette kan være sosialt 
marginaliserte gruppe eller bestemte aldersgrupper. For 
det andre ønsker vi å bevare Havnepromenaden som et 
sted for dem som benytter den fra før, men som risikerer å 
jages vekk i forbindelse med utbyggingen. Dette kan være 
folk som fisker eller som søker fred og ro. Til slutt ønsker vi 
at funksjoner og aktiviteter som testes skal evalueres når 
testperioden er over, og inngå i beslutningsgrunnlaget for 
hvorvidt det temporære grepet skal gjøres permanent eller 
ikke. 
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DET NORDISKE LYSET
Det nordiske lyset karakteriseres av mykt lys og ulike 
nyanser av farger som skifter langsomt i løpet av døgnet. 
Den nordiske skumringen er spesiell ettersom den skjer 
gradvis, noe som skiller den fra hurtigere solnedganger 
lengre sør i Europa. 

Det unike ved det nordiske lysets fargetemperatur 
og variasjon i løpet av døgnet, bør være inspirasjon 
for den forbedrende belysningsplanleggingen av 
havnepromenaden. Spenninger mellom lys, skygge og 
mørke kan hjelpe til med å fremheve Havnepromanadens 
mange karakterer, særlig på kveldstid. 
Grunnet de lyse sommernettene bør belysningen slukkes 
helt i slutten av juni og begynnelsen av juli for å fremheve 
det naturlige lyset om natten. Enkelte strekninger langs 
Havnepromenaden som for eksempel Vippetangen er 
relativt skjermet fra den øvrige byen. Å slukke belysningen 
langs disse strekkene vil gi publikum en sjelden anledning 
til å oppleve naturlige sommernetter sentralt i Oslo. 

SKALA, AKTIVITET OG HVILE
Enkelte deler av havnepromenaden er folksomme etter 
mørkets frembrudd, som for eksempel Aker brygge 
med sine restauranter og underholdingstilbud. I den 
sammenhengen er belysningens intensitet avgjørende for 
opplevelsen av gaterommet, samt hvordan det benyttes. 
Lysmiljøet og den opplevde lysskalaen påvirkes både 
av stolpers og lyspunkters plassering og høyde, men 
også lysnivåene – dvs. hvor sterkt lyset oppleves – og 
lysfordelingen – dvs. hvordan lyset er fordelt. 

Lysets skala påvirker igjen opplevelse av hastighet, 
karakter, aktivitet eller rekreasjon. Generelt signaliserer 
høyere lysnivå og stolpehøyde aktivitet, mens lavere 
lyspunkter – dvs. nærme menneskene – signaliserer ro og 
hvile. Nedre del av lysskalaen omfatter i tillegg lys som er 
integrert i sittemøbler og lys som framhever vann og gress. 
Utformingen av belysningen på Havnepromenaden skal 
støtte både aktive og rolige soner, med en gjennomtenkt 
belysningsplan.

LYSETS KARAKTER
Riktig fargegjenngiving gjør at mennesker og omgivelser 
oppleves naturlige. Når materialenes naturlige farger 
kommer frem øker forståelsen av det romlige, samtidig som 
det skaper økt trygghet. 

Ved hjelp av varmt og kaldt lys kan materialers egenskaper 

fremheves eller dempes. Lyset kan benyttes til å forsterke 
årstider og gi steder identitet. 

VEGVISING OG OPPMERKING
Belysningen langs Havnepromenaden skal gi 
tydelig vegvisning og knytte sammen lange 
bevegelsesstrekninger, plasser og landemerker. 
Konsekvent bruk av belysningselement (stolper osv.) 
muliggjør variert bruk av lys og stemninger uten at det 
forringer inntrykket av en sammenhengende promenade på 
kveldstid. 

Forholdet mellom den tette byen og det åpne 
fjordlandskapet kan forsterkes ved hjelp av belysning 
når det er mørkt. Dette kan oppnås ved at lys løfter fram 
utsiktspunktene fra byen og de forbindelser som finnes 
mellom byen og fjorden. 

En lysende lanterne ved inngangspunktene gir en 
visuell markering som synes både fra den omliggende 
bebyggelsen og fra Havnepromenaden. På kveldstid gir de 
belyste inn- og utgangene holdepunkter å orientere etter, 
som er viktig for trygghetsfølelse. 

Det finnes i dag landemerker som kan fungere som 
viktige orienteringspunkter. Disse kan lyses opp, men 
det vil også være mulig å gjøre dette med nye visuelle 
retningsmarkører. 

OPPLEVELSEN AV NATUREN
Opplevelsen av naturlige element som vann, is og 
grøntstrukturer kan forsterkes ved hjelp av lyssetting. 
Vann kan tydeliggjøres ved å la busker og trær speiles 
i vannflaten, is og snø kan lyssettes for å fremheve 
vekslingen mellom årstidene. 
Vi samles gjerne rundt ild. Små ”varder” kan skape 
attraktive lysrom langs Havnepromenaden. Disse vil kunne 
ha stor betydning som både lys- og varmekilder, særlig om 
vinteren. 

HOLDBARHET
Belysingen langs Havnepromenaden skal være 
energieffektiv og fleksibel. Valg av lyskilder, materialer og 
belysningsstyrke skal gjøres ut i fra et miljøperspektiv. Det 
er ingen motsetninger mellom energieffektiv belysning og 
et gjennomført, trygt lysmiljø.

Ved å styre belysningen gis det mulighet for variasjon 
gjennom døgnet og årstidene. Dette gir både mulighet 

4.4 BELySNINGSSTRATEGI
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for energibesparing og til å skape et variert lysmiljø som 
følger det naturlige lyset. Selv lysreklame kan og bør styres, 
ettersom forutsettingene forandres avhengig av hvorvidt 
det er lyst eller mørkt. Temporære belysningsløsninger, 
som f.eks. lysinstallasjoner på vinterstid, kan gjøres 
enklere ved at enkelte strategiske områder forberedes med 
kraftforsyning.

TRYGGHET
Trygghet er det vi opplever og er en følelse som ikke 
behøver å stå i relasjon til hvor stor risikoen i virkeligheten 
er for å bli utsatt for kriminelle handlinger. I det fysiske 
miljøet finnes det viktige faktorer som påvirker tryggheten i 
det offentlige rommet. At plassen er befolket, at det er mulig 
å ha overblikk over plassen, at det fins visuell kontakt med 
omgivelsene, at det går an å orientere seg på plassen og 
tydelig kunne se plassens inn-og utganger, samt at plassen 
er velholdt.

Mørke plasser tilknyttet Havnepromenaden påvirker følelsen 
av utrygghet. Ved å belyse omgivelsene, altså ikke kun 
selve gangstrøket, skapes siktlinjer, overblikk og aktivitet. Å 

ikke ha overblikk og kunne orientere seg, påvirker følelsen 
av utrygghet og kan innebære at mennesker unngår å gå 
og sykle. Godt belyste strøk kan øke folkehelsen, ettersom 
den oppmuntrer til hverdagsmosjon og derved øker 
livskvaliteten.

SAMORDNING
Blending og store forskjeller i lysnivå kan frambringe ubehag 
og redusert syn når øyet fylles med lys. Dette svekker evnen 
til å oppleve kontrasten i omgivelsene. Blending gjør det 
vanskelig for folk å orientere seg. Plasser blir utilgjengelige 
og det skaper utrygge miljøer. 

For å sikre et vakkert, tydelig og balansert lysnivå langs 
hele promenaden kreves det en samordning for all 
gatebelysning; lys fra stolper, fastmontert belysning, lys som 
strømmer fra skilt og vinduer. Samordning og involvering av 
Havnepromenadens ulike aktører gjør det mulig å oppnå et 
forsvarlig resultat for det felles lysmiljøet. Med lys kan man 
skape hierarki mellom hva som er viktig å løfte fram og hva 
som bør tones ned. Bevisst belysningsplanlegging påvirker i 
høy grad orienteringsmuligheter. 
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avstandsmarkering
Markering av havnepromenadens
sträcka på marken så att man hittar.

informasjonsskilt
Punkter där det finns mer information om
havnepromenaden och kringliggande område.

infoskilt mini
En liten skilt som hjälper hitta havne-
promenaden och närliggande målpunkter.

flagg
Flaggor på utvalda platser annonserar  
havnepromenaden och ta bort missing links.

overflatemarkering
Markering på overflate hjälpar hitta 
havnepromenadens sträcka.

GJENKJENBARE ELEMENTER

VIRTUELL INFORMASJON

SYKKEL ELEMENTER

LEKENDE ELEMENTER

BELYSNINGSELEMENTER

LANDSKAPSELEMENTER

ØVRIGA

NYTTIGE ELEMENTER

9 km HP

shelterspots
På utvalgte steder etableres skydd for 
vær og vind: såkalte “shelterspots”.

utepeis
Utepeiser plasseres langs promenaden for 
å gjøre den attraktiv gjennom hele året.

sitteplass
Offentlige sitteplasser plasseres langs
hele promenaden.

strøm
Strømuttak som gjør det lettere å avholde 
events og arrangementer.

kiss & sail
Steder der du kan legge til med en båt
for å hente eller slippe av passasjerer.

anløpsplass ferge
Anløpsplass for lokalfergene ut til 
Oslofjorden.

cruisebåt
Cruisebåtterminal 

piknik
På utvalgte steder plasseres benker og 
andre fasiliteter for piknik.

WIFI
På utvalgte steder etableres WIFI hotspots for 
å øke HPs komfort og attraktivitet.

hjemmeside
Havnepromenadens egen hjemmeside 
med info om aktuelle projekt og events.

mobil app
En app til smartphone som gir
info om HP

augmented reality
Framtidsbilder og historiske
bilder direkte på din telefon

sosiale medier
Plattform for HP i sosiale medier.
Delaktighet og engasjement.

sykkelreparasjon
Steder med redskap/fasiliteter som gjør
det mulig å reparere sykkel.

sykkelparkering
Trygge og spennende elementer for
sykkelparkering.

sykkeltellere
Tellere som viser hvor mange som
sykler forbi et punkt.

sykkelhinder
Triks og hinder som gjør det gøy å sykle 
langs promenaden. 

interaktiv lekeobjekt
Et objekt som går an å flytte på
eller påvirke.

infotainment
Et objekt med informasjon som presenteres
på en underholdende måte.

lys
Lys kan integreres i lekende elementer 
slik at de kan oppleves og brukes om natten

vannspeil
Sprutende vann, vannspeil, vannrenner 
med sluser.

kunst
Kunst som innbyr til å leke på
eller med.

lekeplass
Tradisjonelle lekefasiliteter som plasseres
på et uvanlig sted.

exit / enter lanterne
En skinnende lykt i tverrforbindelser.

varder på HP
Flammebelysning (varder) som taler til 
sansene med varme, lukt, lyd og lys.

white nights
Opplev det nordiske lyset ved at det 
kunstige lyset periodevis slukkes.

objektbelysning
Langs HP er ulike landemerker som med  
riktig belysning kan bli en attraksjon i seg 
selv.

på bakken
Male mønster eller bilder på bakken.
 

trær
Plasseres der det er god grobunn.
Gir skygge og demper vinden.

café
Steder der det burde finnes en cafè for å
aktivere vannkanten året rundt.

vannkontakt
Steder der man burde kunne komme 
ned til vannet.

flytende element
Flytende element i vannet som kan være 
hager eller uteserveringar.

sol
Solfylte plasser! Her burde det etableres
en oppholdsplass.

vinter
Steder med et potensial for en 
vinteraktivitet.

utsiktspunkt
En plass der man kan se ut over fjorden
eller byen.

bading
Steder med mulighet til å bade.

strand
Grus eller sandstrand. 

events
En plass som egner seg spesielt godt for
ulike typer events.

ungdom
Et område der fasiliteter for ungdom er i fokus,
skating, buldrestein eller lignende.

kiosk
Steder der det burde være en permanent 
eller temporær kiosk.

restaurant
Steder der det burde være  
restauranter.

badstue
En badstue som er åpen hele eller deler av
året.

lydhage 
Etablere lydhager som skjermer for 
veitrafikk eller byggeplasser

stillesoner
Steder der det finnes et potential for å skape 
stillesoner langs promenaden.

salt resistente planter
Bruk av vekster som klarer de utsatte
forholdene langs vannkanten.

flyttbare planter
Flyttbar beplantning der det er vanskelig 
å plante i jorden.

grønne vegger
Plante klatreplanter på eksisterende 
eller nybygde objekter.

flytende aquakultur
Østers, plankton eller annen form
for maritim dyrking.

flytende hager
Dekorative, for opphold eller 
til grønnsaksdyrkning.

fiskeplass
Fasiliteter for fisking.

K&S

HP.no

smarte planter
Bruk av vekster for støydemping og 
partikkelbinding (økosystemtjenester).

4.5 SyMBOLER BRukT På kART
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BELYSNINGSELEMENTER

LANDSKAPSELEMENTER

ØVRIGA

exit / enter lanterne
En skinnende lykt i tverrforbindelser.

varder på HP
Flammebelysning (varder) som taler til 
sansene med varme, lukt, lyd og lys.

white nights
Opplev det nordiske lyset ved at det 
kunstige lyset periodevis slukkes.

objektbelysning
Langs HP er ulike landemerker som med  
riktig belysning kan bli en attraksjon i seg 
selv.

trær
Plasseres der det er god grobunn.
Gir skygge og demper vinden.

café
Steder der det burde finnes en cafè for å
aktivere vannkanten året rundt.

vannkontakt
Steder der man burde kunne komme 
ned til vannet.

flytende element
Flytende element i vannet som kan være 
hager eller uteserveringar.

sol
Solfylte plasser! Her burde det etableres
en oppholdsplass.

vinter
Steder med et potensial for en 
vinteraktivitet.

utsiktspunkt
En plass der man kan se ut over fjorden
eller byen.

bading
Steder med mulighet til å bade.

strand
Grus eller sandstrand. 

events
En plass som egner seg spesielt godt for
ulike typer events.

ungdom
Et område der fasiliteter for ungdom er i fokus,
skating, buldrestein eller lignende.

kiosk
Steder der det burde være en permanent 
eller temporær kiosk.

restaurant
Steder der det burde være  
restauranter.

badstue
En badstue som er åpen hele eller deler av
året.

lydhage 
Etablere lydhager som skjermer for 
veitrafikk eller byggeplasser

stillesoner
Steder der det finnes et potential for å skape 
stillesoner langs promenaden.

salt resistente planter
Bruk av vekster som klarer de utsatte
forholdene langs vannkanten.

flyttbare planter
Flyttbar beplantning der det er vanskelig 
å plante i jorden.

grønne vegger
Plante klatreplanter på eksisterende 
eller nybygde objekter.

flytende aquakultur
Østers, plankton eller annen form
for maritim dyrking.

flytende hager
Dekorative, for opphold eller 
til grønnsaksdyrkning.

smarte planter
Bruk av vekster for støydemping og 
partikkelbinding (økosystemtjenester).
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5. DELSTREKNINGER
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OVERSIKT
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FROGNERSTANDA

EN MARINA, 
REKREASJON

OG NÆRHETEN TIL VANN



White arkitekter + Rodeo arkitekter + M. Grønning : HAVNEPROMENADEN PRINSIPP- OG STRATEGIPLAN60

OMRÅDEBESKRIVELSE

Bebyggelsen på Frogner avskjæres fra fj orden av en av 
hovedarteriene for vei og jernbane inn mot Oslo sentrum. 
Frognerstranda er området mellom denne transportåren og 
sjøen. Strekningen har få påkoblingspunkter: en gangbro 
ved Hjortnes og en ved Skarpsno, før en veibro leder over 
motorveien til bebyggelsen på Skøyen.

Havnepromenaden langs Frognerstranda er nært knyttet til 
utviklingen av E18 og den bakenforliggende jernbanetraseen. 
Denne utviklingen kan ikke sees isolert fra Frognerstranda, men 
er en del av et større bilde, som blant annet inkluderer Filipstad, 
Skøyen, Vækerø og Lysaker. I følgende vurderinger er det lagt 
til grunn at veien blir liggende slik som i dag.

Snittet mellom veisystemet og sjøfronten gjør at mye skal ha 
plass på et lite areal. Strekningen har en tydelig og helhetlig 
utforming. E-18 fører fram mot tunnelsystemet under Oslo 
sentrum. Sykkelvei, gangvei, og småbåthavn ligger side 
om side, adskilt med hekker, plener og en trerekke. Denne 
helhetskomposisjonen gir en entydig lineær bevegelse langs 
sjøen. Samtidig er Bygdøy, på den andre siden av Frognerkilen, 
en viktig del av opplevelsen. Her går kystvegetasjonen helt ned 
til vannet mot vest og sivet stikker opp i de små buktene. Mot 
øst ligger Dronningen, museene og småbåthavnen.

Frognerstranda gir rom for ferdsel i ulike hastigheter, selv om 
støy fra veien og gjerder langs småbåthavna ikke i særlig grad 
inviterer til opphold.

Marinaen ved Hjortnes har et eget liv rundt seg, med den 
eneste serveringen i området. Sykkelveien brukes mye, både til 
ferdsel og til trening med sykkel, rulleski og til løping.

Sykkelveien er regulert til gang og sykkelvei og området mot 
vannet er regulert til friområde. Området driftes i hovedsak av 
Bymiljøetaten. 

Havnepromenaden vil benytte den allerede opparbeidede 
traséen, men mye kan gjøres, både for opphold, kontakt med 
sjøen, tilbud langs veien, og for bedre påkobling til byen bak.
Bryggene langs Frognerstranda har ramper ned fra 
promenaden og er stengte med ståldører og piggtråd.

Båteierne føler et visst eierskap til området og en tilhørighet 
til marinaen og Kroa. Båtforeningene har medlemmer fra hele 
Oslo og omegn. Roklubbene har kapasitet til å ta i mot fl ere 
medlemmer og kan være en viktig arena for sosial interaksjon. 
Mosjonister og turgåere er gjerne fra nabolagene i nærheten.

Frognerstranda iscenesetter ferdselen mot sentrum, med ulike 
transportmidler. Den skaper en visuell opplevelse rundt det 
å komme fram til den indre delen av Oslofj orden. Samtidig 
eksisterer området rundt marinaen i en egen verden, skjermet 
fra bylivet. 
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TRASÉ

FROGNER

BYGDØY

SKØYEN

KONGEN

DRONNINGEN

FROGNERKILDEN
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ØKE KONTAKTEN 
MED VANNET OG BYEN

INTEGRERE STEDER 
FOR OPPHOLD OG AKTIVITET

SAMMENHENGENDE
OG GJENKJENNBAR

UTVIKLE OG RENDYRKE
DELSTREKNINGENE

HELHETSPRINSIPPER

ØKE KONTAKTEN MED VANNET OG BYEN 
Frognerstranda er et av de få stedene langs Havnepromenaden 
der du er nær vannet rent høydemessig. Dette må utnyttes 
slik at det fi nnes fl ere steder der det bokstavelig talt er mulig 
å dyppe tærne i vannet. Det er også mulig å etablere noen 
større brygger som er attraktive å gå ut på. Kanskje kan disse 
kobles med vannlek for barn. Roklubbene bør synliggjøres 
som tilbud til befolkningen bedre enn det de gjør i dag og 
Havnepromenaden kan være en arena for dette. Kajakk som 
vannsport og fritidsaktivitet har sin naturlige plass i Bestumkilen 
og bør få videreutvikle sitt tilbud der.

Frognerstranda bør kobles bedre til byveven mot Skøyen og 
Skillebekk. Med utgangspunkt i at E18 og jernbanetrasen blir 
liggende, kan dette gjøres med grønne langdskapsmessige 
broer. 

En bro mellom Kongen og Dronningen som gang- og sykkel vei 
vil bedre forbindelsen til Bygdøy. En slik bro bør ikke ta for mye 
visuelt fokus fra landskapsrommet i Frognerkilen.

SAMMENHENGENDE OG GJENKJENNBAR
Frognerstranda handler om hverdagsrommet. Det er derfor 
viktig å forbedre kvaliteten til de ulike bevegelsessonene og 
sørge for at det fi nnes ”pusterom”: gode steder for opphold 
langs det som i dag oppleves som en lang strekning.  

Ved en utbedring vil sykkeltraseen langs E18 bli en 
naturlig sone for sykling, både rask og langsom. Det bør 
etableres sykkelelementer som ramper og stier i den grønne 
mellomsonen som gjør at sykkelturen blir morsommere for den 
som ikke pendler. Flere sykkelparkeringer gjør at det er lett å 

sette fra seg sykkelen og komme seg ned til vannet.

Gangsonen nede ved vannkanten må gjøres bredere og tydelig 
som det naturlige alternativet for den som spaserer slik at det 
ikke oppstår konfl ikt med sykkeltraseen.

UTVIKLE OG RENDYRKE DELSTREKNINGENE
Potensialet til Frognerstranda ligger i å videreutvikle strekningen 
som et rolig, skjermet og naturskjønt pusterom før den 
kompakte byen kommer på Filipstad. Båtlivet langs vannkanten 
kan være et fi nt supplement til dette. På Aker Brygge fi nnes en 
urban marina. Langs Frognerstranda utvikles en naturmarina.

Grøntstrukturer bør ses i sammenheng med vegetasjonen 
på den andre siden av kilen. I området rundt marinaen kan 
det etableres noe mer kommersielle tilbud, men ellers bør 
strekningen oppleves som en naturpark med fravær av det 
urbane.

Det kan plantes fl ere større trær da disse ikke vil gi skygge til 
gangsonen som ligger på sørsiden. Grus og/eller trematerialer 
egner seg godt for gangsonen langs vannet. 

INTEGRERE STEDER FOR OPPHOLD OG AKTIVITET
Området rundt marinaen og Kongen bør videreutvikles og 
bindes bedre sammen slik at det oppleves som en destinasjon. 
Antallet parkeringsplasser bør reduseres gradvis. Nye tilbud 
kan etableres for båtfolk og turgåere som suplerer eksisterende 
virksomheter. Det bør etableres le og lekeapparater som gjør at 
området er attraktivt for bruk i større deler av sesongen. 
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forbindelse 
via bro

FILIPSTADTAD

Rekreasjon og  møtesplass med 
treningsapparater og hundelufting

Sound Garden og utstikkere

Tydlig forbindelse mellom byen og 
vannet med bro og pir. Stille sone 
etableres med støyskjerm

Restaurant, torg og 

marina, offentlig pir og 
bro til Dronningen

Urban forbindelse

Grønn bro

Grønn 

forbindelse

Sykkelbane de luxe

K&S

K&S

Havnepromenade, utvidet 
promenade langs vannet

t e s t b e d

ka i o m rå d e

p a r ko m rå d e b y o m rå d e

va n n o m rå d e

side 54 -55

definerte områder

Havnepromenade

komfortable koblinger

hovedsykkelnett

vannkant

park

by

se symbolforklaring

RETNINGSGIVENDE PLAN MOT 2030

PRINSIPIELT SNITT



White arkitekter + Rodeo arkitekter + M. Grønning : HAVNEPROMENADEN PRINSIPP- OG STRATEGIPLAN64

ETABLERINGSPRINSIPPER

FORSTERKE 
TVERRFORBINDELSER

ØKT KOMFORT 
24/7/365

SAMMENKOBLING 
OG INFORMASJON

UTFORSKE 
POTENSIALET

FORSTERKE TVERRFORBINDELSER
Følgende anbefales: 

• Oppgradere broene visuelt og funksjonelt. Belysning kan 
være et virkemiddel. 

• Forsterke koblingspunktet ved broene, eksempelvis med 
lydskjerming eller sitteplasser.

• Etablere og regissere et utsiktsområde over kilen og til 
Bygdøy for både bilister, syklende og gående. 

SAMMENKOBLING OG INFORMASJON
Følgende anbefales:

• Å rendyrke dagens sykkeltrasé ved å fj erne fortau, samt 
å bygge ut gangsonen ved ved bryggene. Den nye sonen 
kan enten bestå av grus, et tredekke eller en kombinasjon. 
Enkelte steder bør tredekket eller felter med tredekker 
gå helt ned til vannet. Prinsipper for universell utforming 
legges til grunn for utformingen.

• Omorganisere parkeringsplassen slik at det blir tydeligere 
hvor bevegelseslinjene går for gående og syklister. 

• Funksjonsbelysning for sykkelbane og belysning ut på 
båtene og på vegetasjonen. Ingen belysning direkte på 
gangsonen. 

• Beplante mellomsonen med naturvegetasjon.

• Etablere skilting og informasjonselementer ved 
tverrforbindelser og i overgangssoner til øvrige 
delstrekninger.

UTFORSKE POTENSIALET
Følgende anbefales:

• Mulige testbeds foreslås på neste side. Utforsking av 
lydskjerming fra E18 vurderes som spesielt viktig.

• En mulighetsstudie eller konseptvalgutredning bør utføres 
snarlig for å utforske handlingsrommet rundt dagens 
marina. Redusert prakering, parkmessig opphold og utvidet 
tilbud på marinaen vurderes som viktige elementer.

ØKT KOMFORT 24/7/365
Følgende anbefales:

• Etablere enkelte oppholdssoner der det fokuseres på vind- 
og lydskjerming i form av paviljonger eller landskapsgrep. 
Suppleres med permanente sykkelstativ, søppelstativ, 
sitteplasser og elementer som skaper intimitet.

• Omorganisere båtplasser slik at tilgangen til vannet bedres 
både visuelt og fysisk. Dagens brygger med båtplasser 
oppleves som en stengsel for utsikten og den nære 
kontakten med vannet, selv om vannfl aten er forholdsvis 
nær gangsonen. I overgangen mellom fastland og 
bryggene ligger det et potensial for å skape bedre tilgang til 
vannet uten å miste mange båtplasser. 

• Etablere enkelte off entlige tilgjengelige brygger. Det 
anbefales at disse skiller seg ut ved at de for eksempel 
gjøres bredere.

• Omorganisere parkeringen ved marinaen slik at det blir 
større plass til park og vegetasjon.
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ferge-event
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marina 
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aktivere bro

utsiktstårn
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sykkelvei

utvide kaien langs den 
smaleste strekningen

FILIPSTADTAD
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Oppmuntre sykkel!

Havnepromenade

Testbed Sound Garden
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Pop up restauranter
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kan dette bli en plass for 
trening og hundeaktivtet?

K&S

9 km
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MULIGE TESTBEDS

HUNDEPARKEN

“STILLE STEDER” ELLER “LYD-LE”

På utvalgte steder langs strekningen kan det etableres 
plasser eller områder som er skjermet fra E18. Enten i sonen 
mellom sykkel og gangsti eller mellom sykkel og E18. Et 
lunt, men åpent område med utsikt til Bøygdøy eller båtene 
der lyden fra biler og sykler er tonet ned. Broen over til 
Skillebekk, langs båtforeningenes klubblokaler, på marinaen 
eller i enden av viken er plasser der dette er interessant. En 
enkel testbed kan være å bygge en paviljong. En annen kan 
være å heve landskapet for å fj erne lyd. 

I dag er Frognerstranda en aktiv strekning for turgåere 
med hund. Erfaringsmessig er hundeparker som f.eks 
Hundejordet i Frognerparken en svært attraktivt møteplass. 
En hundepark er i tillegg rimelig å etablere og den kan 
utvikles over tid. Det foreslås derfor en hundepark i enden 
av Frognerkilen der også de på fi re kan møte vannet i Oslo 
og ta seg en dukkert.
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MARITIM MATPLASS 

Spesielt i høysesongen kan det være marked for mer 
matservering eller utsalg enn det som er i dag. Båtfolket kan 
kjøpe med seg matkurver egnet til fj ordlivet eller ta seg en 
matbit på vei ut. Nyetablering av serveringssteder eller økt 
tilbud i de eksisterende fasilitetene bør oppmuntres.

BYGDØYFORBINDELSEN

En kabelferge er et interessant, men kostnadskrevende 
testbed for å vurdere behovet for en permanent forbindelse 
til Bygdøy. 

En sesongbassert båtordning, for eksempel gondol, er en 
rimeligere løsning.
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En roer, en padler og en som setter seil. 
En jogger, en racersyklist og en familie 
på tur med bikkja. Frognerstranda kan 
gi rom for hverdagslivet.

FROGNERSTRANDA
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FILIPSTAD

SPORT OG SPILL, 
EN BYSTRAND

OG PROMENADEN PÅ SITT BREDESTE
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OMRÅDEBESKRIVELSE

Filipstad har vært under kontinuerlig utvikling og gjennomgått 
store endringer i landskapet (utfyllinger) siden det ble utviklet 
til havneområde på slutten av 1800-tallet. Landskapet var 
opprinnelig formet som bukt (Hjortnes) med to parallelle 
høydedrag og et nes ut mot fj orden. Noe av dette opprinnelige 
landskapet, og landskapsrommet som var mellom de to 
høydedragene kan fortsatt oppleves i dag. 

Området ligger slik til at det gir god oversikt over 
fj ordlandskapet, men er avskåret fra byen bak bestående av et 
rolig boligområde.

Filipstad kobler seg til den bakenforliggende byen via gangbrua 
til Tinkern og over til boligområdet i Vika. Mot sentrum ligger  
Aker brygge og mot fj orden Tjuvholmen, som begge er deler av 
den samme sjøfrontkonteksten. Strekningen er i dag et uklart 
område før man kommer til Tjuvholmen, men vil i framtida være 
promenadens første møte med en tettere bebyggelse. 

Kaia har inntil nylig vært dominert av lagerskur, store kraner, 
skip og fargerike containere. Filipstad slik vi kjenner det i dag 
bærer preg av havnevirksomhet gjennom lang tid og er således 
et sentralt element i Oslos havnehistorie. Arealene mot sjøen 
benyttes til kaff ebrenning, kontorer, havnevirksomhet, inklusiv 
en internasjonal fergeterminal mot vest. På 50-tallet ble Norge 
forsynt med bananer importert over Filipstad. Mot sydøst ligger 
fl ere større havneskur og bebyggelse benyttet til lager og 
kontor.

En områdeplan innsendt av PBE ligger i dag til politisk 
behandling. I denne foreslås E18 lagt i tunnel frem til dagens 
Hjortneskryss. Det legges opp til blandet arealbruk med bolig, 
kontor, forretning, bevertning, kultur, skole og barnehager. 
Området vil få en tydelig helhetsutforming, sammenliknbar med 
andre utbyggingsområder som Tjuvholmen, Sørenga osv.

Dagens fergeterminal skal eff ektiviseres og komprimeres. I 
tillegg skal det bygges en ny pir med mulighet for ett eller to 
store cruiseskip. 

Tre allmenninger med parker og plasser skal forbinde sjøfronten 
og bakenforliggende by og det skal etableres store off entlige 
friområder på dagens landareal, blant annet en strandpark på 
ca 41 dekar. Havnepromenaden på Filipstad vil strekke seg fra 
Filipstadbrua (gangbrua til Tjuvholmen) ved Oda og Bokkens 
plass i sørøst, vestover på kaien, opp Framnesallmenningen, 
forbi og bak havneterminalområdet og langs Frognerstranda i 
nordvest.

Når den nye bebyggelsen er oppført vil området tilby et veivalg i 
bevegelsen mellom Frognerstranda og Rådhusplassen. Ferdsel 
som skal raskt inn og ut av sentrum kan følge en trasé i bakkant 
av den nye bebyggelsen. Herfra vil man kunne velge fl ere små 
gater gjennom bebyggelsen fram til kaifronten, der fj orden vil 
komme til syne igjen og gjøre det mulig å orientere seg og 
koble seg på havnepromenaden videre. Parken vil også være 
et eget mål for turgåere, der dreiningen fra Frognerkilen mot 
øyene, Akershusneset og Pipervika vil gi en viktig opplevelse av 
landskapsrommet.

Ny bebyggelse vil etableres over tid, noe som innebærer 
annleggsperioder der promenaden må ledes utenom 
byggeplasser. Dette betyr at promenaden i første omgang 
legges til en midlertidig trasé der gang- og sykkelveien er i dag 
langs E18/Ring 1. Enkelte områder øst på Filipstad brukes i 
dag som riggplass for utbyggingen av Tjuvholmen. Når dette 
arbeidet er ferdig, og broen over til Tjuvholmen etablert, er 
det mulig å opparbeide en ny midlertidig forbindelse gjennom 
Filipstad.

I områdeplanen er Havnepromenaden regulert inn som 
gangareal og sikres med en gjennomsnittlig bredde på 23 meter 
og minimum 10 meter. Promenaden langs kaikanten vil være 
rundt 40 meter bred. Dette åpner for helt andre muligheter med 
tanke på programmering. Arealkrevende fasiliteter kan få sin 
naturlige plass på Filipstad.
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E18
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ØKE KONTAKTEN 
MED VANNET OG BYEN

INTEGRERE STEDER FOR
OPPHOLD OG AKTIVITET

SAMMENHENGENDE 
OG GJENKJENNBAR

UTVIKLE OG RENDYRKE
DELSTREKNINGENE

HELHETSPRINSIPPER

ØKE KONTAKTEN MED VANNET OG BYEN
Den kommende broen over mot Tinkern bør ha en 
landskapsmessig utforming, dvs. at den oppleves mer som 
en landskapsform med tunneler under, snarere enn en bro 
som strekker seg over en vei. Promenaden når sitt høyeste 
punkt her og kan bli et utkikkspunkt, både mot fj orden og mot 
terminalen.

Bystranden som planlegges bør inneholde stupetårn og andre 
vannsportsfasiliteter. Tidligere har det vært stupekonkurranser 
på Filipstad. Det kan det bli igjen.

SAMMENHENGENDE OG GJENKJENNBAR
Nede ved kaien blir promenaden på sitt bredeste. Her er 
det plass nok til å tenke tre soner. En roligere kaisone langs 
vannkanten hvor det vil være mulig for gående å fokusere på 
både båtlivet og  sportsaktivitene. En sone for sportsfasiliteter 
som basket- og vollyballbaner, turnapparater, lekeplasser osv. 
Og en bysone nær bygningene for spasering og uteservering. 

Kaisonen bør være bred nok for både spaserende og syklende 
og ha kaifasiliteter som muliggjør båtanløp for fritidsbåter, 
seilskuter og marinefartøy. På dager med mange mennesker er 
det mulig å trille sykkelen eller ta sykkelveien langs Ring 1.

Bystranden supplerer og forsterker Havnepromenaden på 
Filipstad som en rekreasjonsdestinasjon. Overgangen mellom 
promenaden og stranden bør ikke være for tydelig. Den kan 
med fordel tones ned slik at det hele oppleves som ett stort 
off entlig rom med et lappeteppe av oppholdssoner og ting som 
skjer.

Den kommende fergeterminalen bør kobles direkte på 
Havnepromenaden slik at besøkende til Oslo bruker 
promenaden som et utgangspunkt for å utforske byen - gjerne 
ved bruk av bysykler. Dette gir de tilreisende en umiddlebar 

opplevelse av folkelivet i Oslo, utenom trafi kkmaskiner og 
billyder.

UTVIKLE OG RENDYRKE DELSTREKNINGENE
Med Havnepromenaden på sitt bredeste er Filipstad det 
naturlige stedet å samle sportsaktiviteter og andre funksjoner 
som tilrettelegger for bevegelse og hastighet. Promenaden på 
Filipstad kan bli et aktivt og pulserende område der du både 
kan delta i eller se på aktivitetene. 

Den maritime historien bør synliggjøres ved bruk av historiske 
objekter eller andre påminnelser, eksempelvis i form av 
materialbruk, fargekoder eller veggmalerier. ”Bananen” 
(kunstverket) bør hentes hjem fra Hennie Onstad kunstsenter!

INTEGRERE STEDER FOR OPPHOLD OG AKTIVITET
I bebyggelsen langs promenaden er det naturlig at det blir 
kafeer og restauranter. Det bør også etableres enkelte 
skjermede soner som ikke er kommersielle, der folk som tar 
i bruk aktiviteter og tilbudet på promenaden kan komme seg 
i ly for vær og vind ved behov. Det bør også sees særskilt på 
vindskjermer i forbindelse med aktivitetsfasilitetene slik at de 
kan brukes i større deler av sesongen.

Sambruk med den kommende skolen vurderes som et potensial 
for at fasilitetene kan brukes hele året og til fl ere tider av døgnet. 
Det vurderes også som viktig at de legges opp til sitteplasser 
langs og rundt de ulike sportsaktivitetene der det er mulig å slå 
seg ned for å se på, observere, uten å ta en del av aktivitetene. 

I grensen mellom kaisonen og aktivitetssonen kan det etableres 
sitteplasser eller langstrakte amfi er som henvender seg begge 
veier, dvs. både mot båtene og mot aktivitetene. Grønne 
elementer (vegetasjon) som endrer seg gjennom sesongen kan 
også fungere som beskyttelse for vind og vær.
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NTJUVHOLMEENOLMO

RYGAKERBRYROGNERSTRANDARORO NDDAOG

ISPS

Den største parken langs 
havnepromenaden, plass for  
store trær og mulig etablering 
av fungerende biotoper

Urban beach 

strand, sport og opphold

Aktivitetsrommet

Den bredeste delen av 
promenaden er et full- 
programmert rom for alla.

Kai med industriminner 

Sportsaktiviteter og 
gamle kraner blandes 
med en generøs og bred 
promenade.

Hovedsykkelnett

Utsiktsplass

Grønn bro

stille vann

K&S

K&S

ka i o m rå d e

p a r ko m rå d e b y o m rå d e

va n n o m rå d e
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FORSTERKE 
TVERRFROBINDELSE

ØKT KOMFORT
24/7/365

SAMMENKOBLING 
OG INFORMASJON

UTFORSKE 
POTENSIALET

ETABLERINGSPRINSIPPER

Tiltak i denne perioden handler først og fremst om gjøre den 
temporære promenaden tilgjengelig og synlig, samtidig som det 
kan informeres om utviklingen på Filipstad og det som kommer. 
Det er også muligheter for å teste ut enkelte aktiviteter med 
tanke på klimatiske forhold.

FORSTERKE TVERRFORBINDELSER
Følgende anbefales:

• Etablere dagens bro til Tinkern som med et utsiktspunkt for 
kommende utvikling (Eks. punkt for augmented reality)

SAMMENKOBLING OG INFORMASJON
Følgende anbefales:

• Den temporære promenaden gjøres bredere med gang og 
sykkelfelt. 

• Etablere fl ere gjenkjenbare elementer som foreksempel 
avstandsmarkeringer. 

• Informere og vise hvor den permanente promenaden 
skal gå ved bruk av både digitale virkemider og fysiske 
virkemidler som plakater, fysiske markeringer etc.

• Etablere deler av promenaden langs kaien (området ved 
skur 13) så tidlig som mulig.

• Iverksette planene om bro over til Tjuvholmen.

• Etablere skilting og informasjonselementer ved 
tverrforbindelser og i overgangssoner til øvrige 
delstrekninger.

UTFORSKE POTENSIALET
Følgende anbefales:

• Ta i bruk de arealene som i dag er riggplass for 
Tjuvholmutbyggingen (eks. Skur 13) til å teste ut program 
og aktiviteter som relateres til fremtidig bruk. 

• Ta i bruk mindre områder som grenser opp mot Aker 
Brygge. Her er det mulig å etablere midlertidige aktiviteter 
som for eksempel sykkelramper, kroppsbyggingsapparater 
eller lineløype for barn (gå på line).

ØKT KOMFORT 24/7/365
Følgende anbefales:

• Gjøre den midlertidige strekningen langs promenaden fra 
Framnes til Aker Brygge mindre monoton og mer skjermet 
fra E18/Ring 1, eksempelvis med store plakater som viser 
fremtidens promenade. Strekningen er tidvis lite trafi kert og 
kan oppleves utrygg dersom det ikke er visuell kontakt med 
andre trafi kanter. Avskjermingen bør hensynta dette.
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ROGNERSTRANDARANDDASTRA

OLMENNENEENNO MENNTJUVHOLMOUVHO

AKERBRYGGEGRBRYGBRYGRYGAKERERBR

SKUR 13      

utsiktspunkt
testbed
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9 km

Lek, sport med 

vannkontakt, samt 
informasjon om 
Filipstad på og 
omkring Skur 13

Etablere et spennende 

oppholdssted, oppå broen 
med utsikt mot på Filipstad.

Temporær strekning

Forbedres, slik at den ikke 
oppleves som en 
transportetappe

Events, fordi arealet er i bruk, er 
temporære events og arrangement 
som havnelangs den eneste 
muligheten til å  oppleve området 

gjerdet flyttes
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sportsstripe
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MULIGE TESTBEDS

UTSIKTSPUNKT PÅ BROEN

Eksisterende bro mellom Skillebekk og Filipstad kan 
brukes som et informasjonspunkt for den kommende 
Havnepromenaden og utviklingen av Filipstad.

Brua er tilgjengelig til fots og med sykkel. 

Synlighet fra E18 og de   omkringliggende områdene gjør at 
den kan være en del av en markedsføringskampanje.

Dette kan brukes for å teste om broen bør videre omdannes 
til et landemerke senere.

Utkikkspunktet bør ha en åpen utforming med fritt innsyn for 
å ikke invitere til uønsket aktivitet.
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Skuret brukes i dag som riggområde for Tjuvholmen. 
Fasadene anvendes til kunst. Dette kan videreføres.

I fremtiden kan skuret brukes til en rekke forskjellige
programmer, inkludert sport, (skateboarding, klatrevegger, 
treningssenter) eller kultur (øvingslokaler, konserter, 
gallerier, utstillinger, bar, restauranter osv.). Den tilstøtende 
parkeringsplassen kan også brukes i sammenheng. Mulighet 
for utleie av kajakker, kano, robåt og sup.

Kan også inkludere informasjon om utviklingen av Filipstad 
og Havnepromenaden generelt.

Disse programmene kan bli testet for å se hvilke som bør 
forbli en del av Filipstad.

ALLAKTIVITETSHUS (GJENBRUK AV SKUR 13)
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FILIPSTAD
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Lyden av en basketball, en vollyballserv 
og to boule-kuler som klinker mot 
hverandre. Barn som svinger seg i 

turnapparater, et magaplask og noen 
gamle damer som sitter og ser på 
det hele. Se og bli sett - men iført 

shorts og joggesko. Filipstad er der 
Havnepromenaden kan fylles med 
aktiviteter mellom spor av gammel 

havnehistorie.
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AKER BRYGGE OG TJUVHOLMEN

BOARDWALK,
BYLIV

OG EN ATTRAKSJON IN SEG SELV
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OMRÅDEBESKRIVELSE

Aker Brygge var et av de første eksemplene på gjenbruk av 
gamle industriområder i Norge, og strukturen i området viser 
spor av dette. I tillegg til ny bebyggelse er gamle industribygg 
gjort om og tatt i bruk på nytt. I forlengelsen av Aker Brygge 
har den gamle utstikkeren på Tjuvholmen blitt stykket opp og 
bygget ut etter liknende mønster som Aker Brygge.

Havnepromenaden danner en front mot sjøen og leder samtidig 
fra Rådhusplassen og fram til skulpturparken på Tjuvholmen. 
Bryggetorget danner det sentrale byrommet på innsiden av 
bebyggelsen. Herfra går den andre viktige aksen som binder 
området sammen, Tjuvholmen allé. Torget munner ut i den 
gamle tørrdokken og forbindes via en gangbro til den lille viken 
på innsiden av Tjuvholmen.

Både Aker Brygge og Tjuvholmen er drevet av private 
selskaper. Hele området er svært opparbeidet med svært 
detaljert utforming av bakkebelegg, byromsinnredning og 
belysning. 

Bebyggelsen preges av høy tetthet og smale gaterom, og det er 
mange publikumsfunksjoner på gateplan. Dette gjør at ferdsel 
langs Havnepromenaden vil innfi ltrere det indre byrommet og 
blande seg med bruken forøvrig, uten å nødvendigvis miste 
kontakten med vannet.

Hurtig ferdsel kan like gjerne gå langs sykkelveien på innsiden, 
mens ferdselen gjennom gir mulighet for å utforske området og 
velge ulike ruter.

Det er mye forretning, bevertning og gallerier i området. 
Kaifronten og den gamle tørrdokken har blitt til småbåthavn og 
terrasse for uterestauranter. Dette gir til en viss grad intensitet 
hele året, men et defi nitivt høydepunkt i sommersesongen.

Aker Brygge er en strekning av promenaden som er utformet 
som et sted for folk å oppholde seg, spasere, se på andre 
mennesker og for å sitte ned på fortauskafeer. Stedet har 
etablert seg som en destinasjon og et varemerke ut over 
Oslos grenser. Både norske og utenlandske turister tar turen 
til Aker Brygge. Med utviklingen av Tjuvholmen med Astrup 
Fernley museet og Skulpturparken forsterkes denne delen av 
promenaden som en destinasjon. 

Samtidig er Aker Brygge også et fritidsområde for mange 
Oslobeboere, og har delvis etablert seg som et nærområde 
for befolkningen i nabolagene bakenfor. Selv om det er en stor 
intensitet av kommersielle tilbud langs strekningen er det mulig 
å oppholde seg der uten å bruke penger. 

Tilbudene på Aker Brygge og Tjuvholmen er en naturlig del 
av det en urban og variert Havnepromenade på 9 km bør 
inneholde. Potensialet ligger i å rendyrke det etablerte og utvide 
dette til å fungere i større deler av sesongen.
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INTEGRERE STEDER FOR
OPPHOLD OG AKTIVITETER

SAMMENHENGENDE
OG GJENKJENNBAR

UTVIKLE OG RENDYRKE 
DELSTREKNINGENE 

HELHETSPRINSIPPER

Hovedutfordringen vil være å utvide sesongen til vinterhalvåret, 
både for kommersielle og ikke-kommersielle tilbud. Det 
anbefales å etablere og videreutvikle fl ere områder eller plasser 
av langs vannet av ikke-kommersiell karakter og at bryggen ved 
marinaen får et mer off entlig preg. 

Det er også mulig eksperimentere med fl ere og ulike 
uteserveringer på vannet.

INTEGRERE STEDER FOR OPPHOLD OG AKTIVITET
Det bør etableres fl ere oppholdssoner i ly for vær og vind som 
ikke er kommersielle. Bryggen (utstikkeren på marinaen) kan 
utvikles til å bli en særpreget destinasjon, en grønn oase med 
tilgang til vannet, musikk i høysesongen og kanskje et utstillings- 
eller opplevelseskonsept. Dette kan bidra til marinaen blir mer 
aktivert og gjør det er mulig for publikum å se Aker Brygge og 
Tjuvholmen fra fj ordsiden.

ØKE KONTAKTEN MED VANNET OG BYEN
Tjuvholmen har i dag en strand der det er mulig å komme helt 
ned til vannet. Den nære tilgangen til vannet, enten for å dyppe 
tærne nedi eller for å slippe ned en kajakk for de som bor i 
nærheten, bør etterstrebes for den nye marinaen også. 

SAMMENHENGENDE OG GJENKJENNBAR
Økt sykkelbruk langs hele Havnepromenaden kan forventes. 
Sykkelbruk egner seg derimot dårlig langs Aker Brygge/
Tjuvholmen i høysesongen på grunn av menneskemengder.  
Således bør det tydeliggjøres en alternativ rute eller 
tilrettelegges bedre for sykkelparkering ved inngangsområdene. 

Et permanent vanntaxisystem ut til fj orden og øyene kan ha god 
dekning på et sted som Aker Brygge/Tjuvholmen.

UTVIKLE OG RENDYRKE DELSTREKNINGENE
Med utgangspunkt i at Havnepromenaden langs Aker Brygge/
Tjuvholmen skal være en myldrestrekning (en klassisk boardwalk 
av typen Ocean City, Maryland), fungerer bevegelsesmønstre 
og oppholdsoner godt i dag. Det pågår også et prosjekt med 
oppgradering av bygulvet på Aker Brygge til et mer helhetlig og 
sømløst dekke.

For Havnepromenadens del er det ikke store endringer som 
skal til for at Aker Brygge og Tjuvholmen vil fungere som en 
naturlig del av promenaden. Ved å etablere gjenkjenbare 
objekter som informasjonselementer, skilting og øvrige aktuelle 
objekter som er beskrevet i dette dokumentet, vil strekningen 
naturlig fi nne sin plass i promenaden.  
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FILIPSTADPSTAD

RÅDHUSPLASSEN

K&S

Boardwalk - Catwalk,

uteservering med genuint byliv 
og aktiviteter 

Tjuvholmenstranda,

skulpturer og strand i skjønn forening

Den nye marinaen gir 
flere båtplasser og 
mulighet for havneliv, 
utstikkeren er en aktiv 
urban plass med 
utstillinger og events

Hovedsykkelnett

ka i o m rå d e

p a r ko m rå d e b y o m rå d e

va n n o m rå d e

side 54 -55
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Havnepromenade
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vannkant
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by
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UTFORSKE 
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ETABLERINGSPRINSIPPER

• Etablere en sykkelparkering i storskala. Eksempelvis på en 
lekter, som en temporær fasilitet, etc.

• Etablere et trekkplaster / programkonsept for «utstikkeren», 
for eksempel  hageutstillinger (japansk hage, etc.).

ØKT KOMFORT 24/7/365
Følgende anbefales:

• Det bør etableres fl ere oppholdssoner i ly for vær og vind 
langs kaien. 

FORSTERKE TVERRFORBINDELSER
Følgende anbefales:

Iverksette planene om bro over til Filipstad 

SAMMENKOBLING OG INFORMASJON
Følgende anbefales:

• Forsterke overgangsområdene til øvrige delstrekninger 
med informasjon og skilting.

• Etablere objekter som relateres til Havnepromenaden

• Synliggjøre hvor man kan sykle (ev. gå med sykkel) 
gjennom området når det er større menneskemengder der.

UTFORSKE POTENSIALET
Følgende anbefales:

• Videreformidle erfaringer fra ulike pågående testbeds/
tiltak som “kiss&sail” på Tjuvholmen, shoppingcontainere 
på Aker Brygge, diverse arrangementer osv., til den 
overordnede utviklingen av Havnepromenaden slik at 
relevante erfaringer tas med i det videre arbeidet.
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FILIPSTADPSFILIPFI

RÅDHUSPLASSENRÅR
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MULIGE TESTBEDS

“SUPERSYKKEL-TESTBED”

I overgangssonen mellom Aker Brygge og Rådhusbrygge 
4 (bryggen for øybåtene) vil det være behov for en stor 
mengde sykkelparkering. 

Flytende lekter eller en temporær 
sykkeloppbevaringsstruktur bør testes ut.

Tilleggsfunksjoner som “pimp your bike”, sykkelreparasjon 
og gratis utlån av el-sykler kan inngå som en del av 
konseptet.
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“FLYTENDE HAGER”

En utstilling av ulik hagekunst kan være et samarbeid mellom 
Astrup Fernley-museet og Aker Brygge der utenlandske 
hagekunstnere inviteres til å stille ut.
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Det klirrer i glass og det kommer 
musikk ut fra barene. Folk spaserer, 
folk sitter til bords og folk sitter på 
bryggekanten. Lekterne, småbåtene 
og på tuppen et museum og en 
skulpturpark. Tjuvholmen og Aker 
Brygge er der Havnepromenaden 
promoteres i dag, der du møter 
naboen eller drar innom hvis du er på 
Oslobesøk.

AKER BRYGGE OG TJUVHOLMEN
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RÅDHUSPLASSEN

SAMLINGSPLASS,
FISKETORG

OG FERGER UT TIL FJORDEN
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OMRÅDEBESKRIVELSE

Rådhusplassen er en fl ate på nedsiden av den opprinnelige 
byanlegget til Christian IV. Forstadsbebyggelsen ble på 
begynnelsen av 1900-tallet gjenstand for sanering og 
sentrumsutvidelse. Symmetrien innerst i vika, med Oslo Rådhus 
og Honnørbrygga i aksen, festningen på den ene siden, og 
Aker Brygge og terraseringen opp mot Drammensveien på den 
andre, danner en sterk helhetskomposisjon.

Rådhusplassen er også et av sentrums største åpne byrom. 
Plassen er svært godt forbundet med gatene bak. Haakon VIIs 
gate forbinder plassen visuelt med Slottet, og den krysses av 
aksen Rådhusgata/Dronning Mauds gate. På varme dager er 
plassen ofte befolket. Om vinteren danner den et eksponert 
uterom man gjerne haster over. Rådhusplassen blir et 
bindeledd mellom fj ordbåtene og sentrum, og det er kort vei til 
Nationaltheatret stasjon. Trikkestoppet foran Vestbanen ligger 
tilstøtende.

Rådhusplassen er det stedet der overgangen fra en 
bakenforliggende tett bebyggelse til landskapsrommet ved 
sjøen er tydeligst. De mange ferdselsårene som krysser 
hverandre gjør også at Rådhusplassen vil være et av de 
viktigste av- og påkoblingspunktene til Havnepromenaden. 

Byromskomposisjonen og de mange historiske og nye 
monumentene gjør Rådhusplassen til ett av Oslos mest 
monumentale byrom. Samtidig er plassen folkelig, og det 
store ansamlingsarealet brukes til å romme store folkemasser 
i sammenheng med alt fra 17. mai-feiring og festivaler, til 
fl yshow og idrettsarrangementer. Ved Rådhusbryggene selges 
i blant reker direkte fra trålere, og trappene foran Rådhuset 
er et populært sted for rullebrett. Plassen framstår som et 
vrimleområde, tilrettelagt for opphold på et torg i midten. 
Honnørbryggen er der Kongen steg i land etter 2. verdenskrig. 
Bryggen brukes i dag ved offi  siell mottakelse av statsoverhoder 

som ankommer Oslo sjøveien. 

Plassen er regulert som et så og si rent fotgjengerområde, som 
biler kommer fram til fra alle kanter. Trikkelinjen går parallelt 
med nedtrappingen fra Rådhuset. Rådhusplassen og bryggene 
har en sterk grad av antikvariske restriksjoner med tanke på 
etableringen permanente tiltak.

Plassen er opparbeidet med høy detaljeringsgrad i 
byromsinnredning og belegg, og framstår som fullendt. I 
overgangene til de andre promenadestrekningene vil det likevel 
et forbedringspotensial med tanke på tydelighet og ledsagning 
videre langs vannet.

Rådhusplassen forbindes med Oslos viktigste ikoner, som 
Akershus festning og byens Rådhus. Den er også forbundet 
med spesielle hendelser og arrangementer. Det er en av byens 
mest multifunksjonelle plasser, og det stedet der bykjernen 
tydeligst har en direkte henvendelse mot aktivitetene på fj orden.
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OPPHOLD OG AKTIVITETER
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OG GJENKJENNBAR

UTVIKLE OG  RENDYRKE
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ØKE KONTAKTEN MED VANNET OG BYEN
Rådhusplassen kan bli et springbrett, et startpunkt for å 
bevege seg videre langs promenaden eller ta fergene over 
til øyene og de muligheter som fi nnes der. Her ligger det et 
potensial i å påvirke bevisstheten til de som beveger seg i 
området ved å etablere informasjonspunkter i overgangssonene 
til Akershusstranda og Aker Brygge. Nasjonalmuseet, 
Nobelsenteret og Aker Brygge gjør sitt for å informere om sine 
tilbud. Havnepromenaden bør være en informasjonsbærer for 
fj orden.

Det anbefales også å etablere små enkle destinasjoner eller 
oppholdsrom ytterst på bryggene som kan gjøre at muligheten 
for bevegelse ut på bryggene tydeliggjøres. 

Sykkelparkering vil være en viktig fasilitet for alle tilbudene rundt 
Rådhusplassen, også for Havnepromenaden.

SAMMENHENGENDE OG GJENKJENNBAR
Havnepromenaden bør defi neres tydeligere langs vannkanten. 
Dette vil gi bedre koblinger til bryggene og dermed vannet. 

Kaisonen kan defi neres tydeligere ved at det eksempelvis 
etableres benker, sittemuligheter og objekter i en strekning 
lenger inn på land (10-15 m). Dette kan påvirke bevegelsen til 
folk som skal over plassen slik at de går nærmere vannkanten. 
Elementene må kunne borttransporteres eller omorganiseres 
enkelt for å gi plass til arrangementer som krever ekstra stor 
plass. 

Grepet må gjennomføres uten at det går ut over opplevelsen av 
Rådhusplassen som en av Oslos mest monumentale plasser. 
Ved at bryggene aktiviseres i større grad, med små men 
spennende tiltak i endene, gir dette også gi en påminnelse av 
hvor fl ott utsikten og opplevelsen av fj ordlandskapet er fra disse 
punktene. Det bør vurderes hvor vidt bryggene bør formidle 
et hierarki med tanke på hvilken det er mest naturlig å gå ut 
på. Det er lite sannsynlig at publikum vil gå ut på alle når de 
spaserer langs vannkanten. 

UTVIKLE OG RENDYRKE DELSTREKNINGENE
Arrangementene som skjer på Rådhusplassen kan kobles 
nærmere opp til Havnepromenaden. Mentalt kan dette handle 
om informasjon via Havnepromenadens egne kanaler. Fysisk 
kan det eksempelvis bety at det fi nnes faste informasjonsvegger 
langs strekningen der det står informasjon om pågående og 
kommende arrangementer.

INTEGRERE STEDER FOR OPPHOLD OG AKTIVITET
På Rådhusplassen ankommer mange cruisebåtpassasjer fra 
Akershusstranda til fots. Det anbefales å vurdere muligheten for 
at entrepunktene til Akershusstranda, Aker Brygge og Øybåtene 
og Nesoddenfergene kobles sammen med informasjon, samt 
skjermede oppholdsrom for vær og vind.

I tillegg ligger det en mulighet til å rydde opp plassen i det 
daglige når den rigges til arrangementer. En bedre organisering 
av riggfasiliteter kan gjøre at plassen oppleves mer inviterende 
i det daglige.
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FORSTERKE 
TVERRFORBINDELSER

ØKT KOMFORT
24/7/365

SAMMENKOBLING 
OG INFORMASJON

UTFORSKE POTENSIALET

ETABLERINGSPRINSIPPER

FORSTERKE TVERRFORBINDELSER
Følgende anbefales:

• Etablere et spesialdesignet informasjonselement for 
Øybåtene.

SAMMENKOBLING OG INFORMASJON
Følgende anbefales:

• Tydeliggjøre kaisonen med fl yttbare elementer som 
sitteplasser, gjenkjennbare objekter osv.

• Etablere skilting og informasjonselementer ved 
tverrforbindelser og i overgangssoner til øvrige 
delstrekninger.

UTFORSKE POTENSIALET
Følgende anbefales:

• Teste ut “Nasjonalmuseets kunstpaviljonger”. Mer info på 
neste side.

ØKT KOMFORT 24/7/365
Følgende anbefales:

• Vurdere muligheten for å kombinere informasjonselementer 
med skjerming for vær og vind. 

• Etablere fl ere sittemuligheter på bryggene og langs 
promenaden inne på plassen.
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1

Pirer, generøse bymøbler og 
beskyttelse mot vær og vind 
inviterer folk ut på piren

Shelter spot, 
sørvendt mur som kan 
utvikles til sted som kan 
benyttes året rundt

Kunst ute, prøve ut 
hvordan galleriet kan bli 
en attraksjon utendørs

Entréplass, rydde 
opp, fjerne bom og 
markere overgang 
mellom to byrom. 
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MULIGE TESTBEDS

NASJONALMUSEETS UTENDØRSAKTIVITETER

Nasjonalmuseumrelaterte aktiviteter kan etableres nær det 
kommende museumsbygget, i form av utendørsutstillinger, 
foredrag, kunstinstallasjoner osv.

Dette kan teste potensialet for museet å utnytte 
Havnepromandens brukere som museumspublikum, og 
vurdere bruk av denne delen av Havnepromenaden som et 
uterom for museet som en permanent strategi.
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RÅDHUSPLASSEN
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Et fl yshow, en konsertfestival og 
Bondens Marked. Et fakkeltog og en 

rosemarkering. Rådhusplassen er 
der byen samles til glede og til sorg, i 

engasjement og for å bli underholdt. Og 
der øyfergene kobles til sentrum.
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AKERSHUSSTRANDA

ETTERTANKE,
MARITIM HISTORIE,

OG EN BYMUR FRA 1300-TALLET
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OMRÅDEBESKRIVELSE

Området er dominert av Akershus festning, et av Oslos viktigste 
ikoner, og et av de mest framtredende elementene langs 
sjøfronten. Her kommer promenaden i direkte berøring med 
de monumentale festningsmurene og går over arealer som har 
vært utfylt til vei- og kaianlegg foran festningen.

Strekningen framstår som skjermet fra byen. Den er 
vestvendt, har gode solforhold, men er også eksponert 
for vind. Akershusstranda henger sammen med byvevet i 
endene: Rådhusplassen, byens største ansamlingsplass, og 
Kongensgate som eneste gateforbindelse til Akersneset. Det er 
også en forbindelse inn til festningen, når den er åpen.

Akershusstranda har i dag fi re tydelige soner som går parallelt 
mellom festningen og kaia: en relativt smal og intim kaifront med 
mindre og tradisjonelle skuter, en rekke lavere lagerskur som 
danner jevnlige mellomrom, en tidligere veibane som åpner for 
rask ferdsel, og en nøytral grønn sone mot festningsmuren. I 
tillegg er det en bred og romslig utstikker midt på strekningen.

Området oppleves i dag som “utenfor bymuren”, med en 
avstand til det historiske og monumentale sentrum. Havnelivet 
har en tradisjonell (historisk) karakter i nord og i sør er det 
anlegg for cruiseskip. 

Akershusstranda preges i dag av møtet mellom turister, 
uteservering og ulike fritidsaktiviteter båtliv, folk som går tur, 
eller sykler, trener o.l. langs sjøfronten.

Det foreligger strenge føringer for bevaring (kaikanten, skurene 
og muren) og sikkerhet rundt cruiseskipanløpene.

Den fysiske oppbygningen er defi nert. Havnepromenaden 
langs Akershusstranda handler om gjenbruk og sambruk, 
der utforming er et spørsmål om avklaring og framheving av 
eksisterende kvaliteter og egenskaper.

Befolkningsvekst i Osloregionen og intens utbygging i 
sjøfronten tilsier å la noen områder langs vannet være 
mer lavmælte. Her handler det om å styrke opplevelsen 
av festningen, maritime kulturminner og fj ordlandskapet. 
Potensialet for Akershusstranda ligger i å skape en del av 
sentrum der man kan søke litt bort fra arbeid, forbruk, kultur og 
transport, og oppleve landskap og historiske monumenter. Du 
befi nner deg “utenfor bymuren”, noe som gir rom for en viss ro 
og kontemplasjon. Oslo maritime kulturvernsenter (OMK) med 
veteranbåter har sin naturlige plass her.
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ØKE KONTAKTEN MED VANNET OG BYEN
Langs strekningen fi nnes det enkelte områder der det er mulig 
med en direkte kontakt med vannet. Akershusutstikkeren har 
et potensial til å etablere en ny tilgang til vannet, eksempelvis 
gjennom en off entlig fl ytebrygge med stige.

Beholde fraværet av det urbane på Akershusstranda. Det 
anbefales at Fjordtrikken tar en alternativ rute, gjennom 
Kongens gate og ut mot Vippetangen.

SAMMENHENGENDE OG GJENKJENNBAR
Sonen langs vannet har en naturlig intimitet og egner seg 
godt for spasering. Det er lite sannsynlig at det vil komme til 
konfl ikter her mellom syklende og gående da det ikke oppfattes 
som en naturlig sykkelrute. Det anbefales at sonen mellom 
skurene og muren blir tilrettelegges spesielt for syklende, 
løpende og ferdsel med en noe høyere hastighet. Det er ikke 
naturlig at raske sykkelpendlere tar turen ut om Akershusneset. 
Utformingen av sonen kan derfor fremtvinge rolig sykling.  

I den grad det er nødvendig med en kjørbar sone annet enn 
for varelevering, brannbil, osv. skal denne holdes så smal som 
mulig, gjerne som en delt løsning med øvrige trafi kanter. 

UTVIKLE OG RENDYRKE DELSTREKNINGENE
Akershusstranda skal være den strekningen som byr på et 
roligere tempo. Det skal være et område for romantiske turer, 
et sted å sitte ned og nyte solnedgangen, vekk fra bylarm og 
urbane sanseinntrykk. På Akershusstranda er du ”utenfor byen”. 

Strekningen skal oppleves på to nivå: som en lineær park 
mellom muren og skurene, og som en intim kaipromenade 
langs vannet, i nærheten av de veteranbåtene som ligger der. 
Parken kan utvikles med strandeng og annen lav vegetasjon 

slik at det grønne erstatter asfalten uten å ta fokus fra muren. 
Langs kaipromenaden kan det robuste maritime preget 
beholdes med asfalt, granitt eller betong.

Akershus festning og den gamle bymuren må fremheves. Det 
anbefales at sporene av gamle E18 fj ernes og at det grønne 
området foran bymuren trekkes lengre fram og blir en tydeligere 
del av området mellom muren og skurene. 

Kontakten mellom muren og kaikanten bør opprettholdes 
mellom skurene og ev. forsterkes på enkelte områder 
eksempelvis med materialbruk. Sitteplasser på disse stedene 
bør være tosidig slik at de både henvender seg mot fj orden og 
mot festingen.

INTEGRERE STEDER FOR OPPHOLD OG AKTIVITET
Akershusstranda bør ha et amfi  eller en møteplass som 
dramatiserer møtet mellom festningen og fj orden. En 
multifunksjonell festplass der det eksempelvis er mulig å feire 
St. Hans, ha mindre intimkonserter, osv.

I den nordre delen av Akershusstranda bør det fokuseres på 
oppholdssoner mellom skurene med gode sittemuligheter og ly 
mot vinden. Her kan havnens og festningens historie formidles i 
form av midlertidige eller permanente installasjoner.

Den sørlige delen bør fokusere på det menneskelige. 
Restriksjonsgjerder kan i større grad åpnes opp og få en 
tilleggsfunksjon ved å gi ly mot vind og regn. Muren kan 
synliggjøres ytterligere som det første møte med Oslo for 
cruisebåtenes gjester. Her ligger det et stort ubrukt potensial i å 
regissere førsteinntrykket av byen.

I entreplassen mot Rådhuset anbefales det å se på 
muligheten for å plante vegetasjon som styrker opplevelsen av 
Akershusstranda (den indre sonen) som en langstrakt park.
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FORSTERKE TVERRFORBINDELSER

• Etablere skilting av forbindelser inn mot byen (og omvendt) 
og opp til Festningens inngangsdør nede ved promenaden.

SAMMENKOBLING OG INFORMASJON
Følgende anbefales:

• Bryt ned den gamle E18 traseen

• Minimere bilbruk. Etablere shared space der bilene har et 
absolutt behov for å bevege seg.

• Fjerne så mange parkeringsplasser som mulig.

• Understreke retninger mellom muren og fj orden med 
plassering av nye møbler og gjenstander.

• Spor av historie. På baksiden av skurene er det mulig å 
vise frem store historiske bilder av det gamle havnemiljøet.

• Etablere skilting og informasjonselementer ved 
tverrforbindelser og i overgangssoner til øvrige 
delstrekninger.

UTFORSKE POTENSIALET
Følgende anbefales:

• Teste ut overgangssonen mellom Rådhusplassen og 
Akershusstranda med ulike former for vegetasjon.

• Varmestue eller badstue på piren ved Nordre Akershuskai.

• Åpne tunnelene for bruk, enten det er i form av 
kommersielle tilbud eller kunstinnstallasjoner.

• Tilrettelegge for å kunne arrangere et St. Hans bål XL

• Formidle veteranbåtenes historier

• Formidle festningens historie

• Utføre en mulighetsstudie eller konseptvalgutredning for en 
egen cruisebrygge utenfor dagens anløp der reorganisering 
av ISPS-gjerder kan være et nullalternativ.

ØKT KOMFORT 24/7/365

• Utvikle skurene langs Akkershusstranda til mer off entlige 
formål, kafé/restaurant, auditorium, festlokale etc., men på 
en måte som ikke dominerer opplevelsen av strekningen.

• Etablere le for vær og vind som kan forlenge sesongen.

• Etablere grillplasser, ev i samarbeid med mataktører på 
stedet.

• Etablere levende lys (moderne fakler) som kan gi varme og 
være stemningsskapende i den mørke delen av året. 
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MULIGE TESTBEDS

VARMESTUE (GJENBRUK AV SKUR)

Ett av de eksisterende skurene kan bli forvandlet til en 
varmestue eller sauna. Dette kan være ganske populært i 
om vinteren og kan kombineres med isbading.

Evalueringen av om et slikt program bør være permanent 
kan baseres på bruk og etterspørsel versus drifts- og 
vedlikeholdskostnader.
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AKERSHUSSTRANDA

Bak deg er muren og festningen. 
Foran deg et stykke havnehistorie. 
Lyden av byen er borte og du 
setter deg ned på en benk og nyter 
kveldssolen. Akershusstranda byr 
på et intimt møte med byens historie.
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OMRÅDEBESKRIVELSE

Vippetangen og Revierkaia består av arealer som har vært lagt 
ut foran Nedre festning for å gi plass til havn og tilgjengelighet 
for vei og jernbane rundt festningen og fram til de ulike kaiene 
og utstikkerne. Fra Festningsallmenningen til Kongensgate vil 
promenaden ikke ha kontakt med byen bak og henvender seg 
kun til fj orden.

Bebyggelsen består av store volumer som står i relasjon 
til kaiene, med kornsiloen som landemerke på den ytterste 
utstikkeren. Dette danner et panorama, delt inn i jevnlige gløtt 
i ulike vinkler ut mot sjøen slik at man opplever dreiningen 
mellom Pipervika og Bjørvika uansett hvordan man beveger 
seg. Fergeterminalen krever et større areal for av- og 
pålasting langs Revierkaia, som leder promenaden inn langs 
festningsmuren. Området for øvrig har både en indre og en ytre 
ferdselsåre, med promenaden langs kaikanten.

Havnemyndigheten og ulike bedrifter holder til i havneskurene. 
De andre byggene som Fiskehallen og kornsiloen vil 
sannsynligvis etterhvert bli gjenstand for ulike typer gjenbruk. 
Fergeterminalen aktiveres daglig i intensive perioder.

Vippetangen forbindes gjerne med øybåtterminalen, som i 
framtiden fl yttes dette til Rådhusbrygge 4. Cruiseskiptrafi kken 
vil være aktiv i området og på bestemte tidspunkter gi stor 
tilstrømning av folk, samt taxi og busser. Kaiene stenges av når 
det ligger cruiseskip til. Det står ofte folk og fi sker langs kaia. 
Vippetangen er også forbundet med varme sommerdager og 
utsikten mot sjøen.

Oslo havn KS drifter den aktive delen av havna. Det er fl ere 
uavklarte forhold med tanke på hvordan Vippetangen skal 
utvikles i fremtiden, både i forhold til bebyggelsesmønster og 
bruken av bebyggelsen. Parallelloppdrag Vippetangen (2013) vil 
avklare en del premisser for den videre utviklingen.

Med tanke på å utvikle Vippetangen videre er det verdt å huske 
på at det ligger et potensial i at området ligger isolert fra byen. 
Her kommer man langt ut i fj ordlandskapet fram mot øyene 
og det er en del av promenaden der den tidligere havnebyens 
industrielle preg fortsatt kan oppleves. Her er du eksponert 
for vær og vind og i kombinasjon med de store eksisterende 
strukturene som siloene, fi skehallen og terminalen gir dette et 
grandiost inntrykk av Vippetangen. 
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I den kommende utviklingen av Vippetangen står kommunen 
foran noen avgjørende veivalg for hvordan området vil oppleves 
i fremtiden. Dette handler blant annet om hvilke bygninger som 
beholdes, hvilke som eventuelt fj ernes og om hvilke nye typer 
tilbud og program som legges inn i området. Det er med andre 
ord et større handlingsrom for å tidlig innarbeide tanker om 
hvordan Havnepromenaden kan oppleves på Vippetangen i 
fremtiden. 

ØKE KONTAKTEN MED VANNET OG BYEN
Det tidligere påstigningsområdet for øyfergene er et naturlig 
sted å kunne bevege seg ned til vannet i fremtiden. Et fl ytende 
sjøbad eller en nedtrapping til vannfl aten kan fungere som en 
minidestinasjon i seg selv. Hensynet til sikkerhet generelt må 
ivaretas. Fiskeområdene kan videreutvikles i form av bedre 
fasiliteter og informasjon om hva slags fi sk det er mulig å få i de 
ulike sessongene.

Vippetangen som et dreiningspunkt for fj ordutsikten kan 
forsterkes. Det vil si at siktlinjer ut til fj ordlandskapet må 
sikres fra områder lenger bak. Det anbefales å bevare enkelte 
elementer knyttet til havnens historie, eksempelvis brukerutstyr. 

SAMMENHENGENDE OG GJENKJENNBAR
De ulike bevegelsessonene langs Akershusstranda bør 
forlenges på Vippetangen, men kan skille lag slik at det blir en 
rolig promenade langs kaikanten og en raskere promenade 
langs muren, mer direkte inn mot Bjørvika. Den ytre og den 
indre promenaden kan kobles sammen på utvalgte steder der 
det etableres off entlige rom som parker eller plasser.

UTVIKLE OG RENDYRKE DELSTREKNINGENE
Vippetangen kan programmeres som en destinasjon med 
nybygg, nytt innhold i de gamle byggene og nye former for 
off entlige rom som kan supplere opplevelsen av stedet. Det at 
Vippetangen ligger mer isolert fra den aktive byen må brukes 
til områdets og Havnepromenandens fordel. Det kan foregå 
aktiviteter og arrangement her som passer dårlig på plasser 
og områder som f.eks ligger nærme boliger. Det å etablere 
Vippetangen som en destinasjon for publikum kan også testes 
ut i en utviklingsfase med tanke på hvordan tilgjengeligheten til 
området oppleves.

I møtet med de store volumene, det åpne fj ordlandskapet og 
festingen i bakgrunnen, ligger det noen interessante muligheter 
for å gi brukeren av Havnepromenaden en opplevelse av skala. 
I de øvrige delstrekningene fi nnes det også store og høye 
bygninger, men disse ligger i en mer kompakt del av byen. 
Opplevelsen av skala på Vippetangen kan forsterkes ved hjelp 
av belysning, vegetasjon eller arrangementer.

INTEGRERE STEDER FOR OPPHOLD OG AKTIVITET
Vippetangen er et utsatt område for vær og vind. Det bør 
derfor legges spesielt vekt på å etablere skjermede områder 
og plasser for opphold. Samtidig kan det værharde (i 
Oslosammenheng) sees på som et potensial ved at man i 
oppholdsplassene opplever!været, uten at man berøres av det 
rent fysisk. 

Toaletter og andre fasiliteter bør etableres slik at det er mulig å 
oppholde seg der, selv om man er ”avskåret” fra byen.
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FORSTERKE TVERRFORBINDELSER
Følgende anbefales:

• Skilte tverrforbindelser inn og ut av Havnepromenaden. En 
aktivisering av A3-tomten vil gi tverrforbindelsen et større 
tyngdepunkt.

SAMMENKOBLING OG INFORMASJON
Følgende anbefales:

• Vurdere muligheten for en omorganisering av 
parkeringsplassen for terminalen slik at den midlertidige 
promenaden blir tydelig. 

• Defi nere hvor den temporære promenaden skal gå bak 
terminalen. Bevegelsen langs festningsmuren gir en følelse 
av kontinuitet, sett i sammenheng med Akershusstranda.

• Lage en markeringsplan for lesbarheten til promenaden 
ved bruk av bakkemarkering, fl agg og gjenkjennbare 
objekter.

• Etablere skilting og informasjonselementer ved 
tverrforbindelser og i overgangssoner til øvrige 

delstrekninger.

UTFORSKE POTENSIALET
Følgende anbefales:

• Etablere bedre fi skefasiliteter med arbeidsbord/utekjøkken, 
stoler og grillplass.

• Etablere informasjon som viser hva slags fi sk det er mulig 
å få.

• Få innspill på ny bruk av øyfergeområdet, både på land og 
vann og som muliggjør kontakt med vannet.

• Ta i bruk A3 for ungdom. Grafi ttivegg som samtidig gir 
beskyttelse mot vinden. Skolepaviljonger. 

• Framheve siktlinjer som tydeliggjør at Vippetangen er en 
plass med panorama over fj orden ved å rydde opp mellom 
bygg, fj erne biler, osv.

ØKT KOMFORT 24/7/365
Følgende anbefales:

• Etablere et off entlig toalett eller et serveringssted der det er 
mulig bruke toalettet.
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MULIGE TESTBEDS

ALLAKTEVITETSHUS (GJENBRUK AV SKUR 41)

Dette lageret kan brukes til en rekke forskjellige programmer, 
inkludert sport, (skateboarding, klatrevegger, treningssenter) 
eller kultur (konserter, gallerier, utstillinger, bar, restauranter 
osv.). Den tilstøtende parkeringen kan også brukes i 
sammenheng.

Kan også inkludere informasjon om utviklingen av 
Vippetangen og Havnepromenaden generelt.

Lageret gir også mulighet for helårsaktiviteter.

Disse programmene kan bli testet ut for å se hvilke som bør 
forbli en del av Vippetangen.

MULIGE TESTBEDS
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FISKETESTBED

Denne kiosken kan tilby utleie av fi skestenger og utstyr, 
salg av agn osv. Teststed vil også omfatte arbeidsbord, med 
friskt vann for rengjøring av fi sken osv. Kan også integrere 
uformelle sitteplasser utenfor. Kunne ha mulighet til å lage 
mat og servere din egen fanget fi sk. 

Evalueringen av om et slikt program bør være permanent 
kan baseres på bruk og etterspørsel versus drifts- og 
vedlikeholdskostnader.
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VIPPETANGEN
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På tuppen av Akershusneset 
blant siloen, fergene og det åpne 

landskapsrommet. er mennesket lite. 
Øybåtene fl ytter og leiekontrakter 

går ut. På Vippetangen er det mulig å 
skape en ny historie.
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BJØRVIKA

KNUTEPUNKTET,
KUNNSKAP,

KUNST OG KULTUR
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OMRÅDEBESKRIVELSE

Den fysiske strukturen i Bjørvika bærer preg av hvordan 
funksjoner har utviklet seg i randsonen av den historiske 
bykjernen. Havnefunksjonen har vokst utover fra rutenettet i 
Kvadraturen, jernbanen ble anlagt fram mot bykjernens terskel, 
godshåndtering ble lagt mot bydelen bakenfor og industriell 
havn og skipsverft på utsiden.

Sammensetningen av elementer gir et byrom der viktige gater 
munner ut i store plassdannelser og kaiarealer, omgitt av svært 
ulike bygningskropper som tilhører den historiske bykjernens 
beskjedne målestokk og de enorme porøse volumene som 
preger utviklingen i sjøfronter og rundt transportknutepunkter.

Denne særegne konteksten gir byen og promenaden mange 
sammenkoblinger. De mange målpunktene, byrommene og 
transportsystemene som møtes her gir et helt eget grunnlag for 
ferdsel og opphold.

Byen har også mange framtoninger: den historiske 
bykjernen med de gamle monumentene (Akershus festning, 
Bankplassen, Børsen) og de nye (operaen som den første, 
og fl ere andre), tidligere havneinstallasjoner (Havnelageret, 
fergeterminalen), transportknutepunktet og kjøpesenterne (Oslo 
S, Jernbanehallen, Byporten, Oslo City).

Nærheten til Jernbanetorget og Oslo S gjør området 
svært tilgjengelig. Operataket anvendes i blant for ulike 
musikkarrangementer, Sukkerbiten har blitt oppsøkt som en 
del av Oslos uteliv i sommerhalvåret, og bygulvet i området 
inviterer til ulike typer opphold og ferdsel som vil generere 
stadig mer møter og opplevelser i området.

Bjørvika, sammen med områdene helt fram til Kongshavn, er 
gjenstand for et helhetlig eiendoms- og reguleringsregime, med 
en felles reguleringsplan der arealet for havnepromenaden er 
avmerket.

Kvartalene mellom operaen og bebyggelsen mot Oslo S vil i en 
periode preges av anleggsarbeid. Langkaia leder mot et mindre 
aktivt område mellom Nedre festning og fergeterminalen.

Bjørvika har fått en plass på kartet som et sted der 
samfunnet framstår med nye uttrykk i arkitekturen. Også 
internasjonalt forbindes Oslo mer og mer med operabygget i 
reiselivskampanjer og avisartikler. 

Bjørvika vil være et av de viktigste monumentene over vår tid: 
her kommer samfunnsendringene særlig tilsyne i bylandskapet 
gjennom noen av Oslos viktigste nye ikonbygg og byrom. 



White arkitekter + Rodeo arkitekter + M. Grønning : HAVNEPROMENADEN PRINSIPP- OG STRATEGIPLAN 133

TRASÉ

OSLO S

BARCODE

BISPEVIKA

GANGBRO

MUNCH-
 MUSEET

AKERSELVA

OPERAEN

SØRENGA

BJØRVIKA

DIECHMANSK 
BIBLIOTEK
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ØKE KONTAKTEN 
MED VANNET OG BYEN

INTEGRERE STEDER FOR 
OPPHOLD OG AKTIVITET

SAMMENHENGENDE
OG GJENKJENNBAR

UTVIKLE OG RENDYRKE
DELSTREKNINGENE

HELHETSPRINSIPPER

ØKE KONTAKTEN MED VANNET OG BYEN
På vannfl aten i Bjørvika er fj orden på sitt roligste, samtidig som 
området innerst mot operaen ikke er regulert til skipstrafi kk. 
Dette kan utnyttes både fordi muligheten ligger der i seg selv, 
men også for å gi det monumentale preget i Bjørvika en mer 
menneskelig skala. Den kommende stranden sør for Operaen 
kan ha en tilleggsfunksjon som tilrettelegger for jolleseiling, SUP 
og muligens kajakkutleie for de som vil oppover Akerselva. 

I koblingene til allmeningene bør det implementeres skilting og 
informasjonspunkter om hva som fi nnes lenger inn i bykjernen.

SAMMENHENGENDE OG GJENKJENNBAR
Skilting og informasjon om Havnepromenaden, samt strategisk 
bruk av gjenkjenbare objekter vil være spesielt viktig i Bjørvika 
for å tydeliggjøre promenaden.

En permanent bro over til Sørenga vil gi et utvidet 
bevegelsesnettverk. Bybadet på tuppen av Sørenga gjør dette 
relevant.

UTVIKLE OG RENDYRKE DELSTREKNINGENE
Nærheten til Norges største transportknutepunt, Oslo S, gjør at 
Havnepromenaden i Bjørvika nært tilkoblet reisende, enten som 
turister eller som pendlere. I den forbindelse er det to temaer 
som er særskilt viktig for Bjørvika. Det ene er informasjon om 
Havnepromanaden som en mulig opplevelse av Oslo, hvor 
den går og mulige runder å ta. Informasjonen bør stå på steder 
der det er naturlig å bevege seg som reisende, eksempelvis 
inne i selve stasjonsbygningen. Det andre er å tilrettelegge 
for muligheten for en kort opplevelse av promenaden og møte 
med vannet. En 30-40 minutters vandling før en må videre for å 
rekke fl yet. Bysykler vil i denne sammenheng øke rekkevidden 
for en slik tur.

Bjørvika/Bispevika er Oslos arne og der tyngden av byens 
utvikling langs fj orden skjer akkurat nå. En formidling av denne 
historien, enten ved fysiske installasjoner eller digitalt, anses 
som interessant.

INTEGRERE STEDER FOR OPPHOLD OG AKTIVITETER
De store ikonbyggene i dag vil i begynnelsen være en 
attraksjon i seg selv. Etter hvert som nye bygninger kommer 
vil de eksisterende framstå mer som en integrert del av byen. 
Dette betyr at Havnepromenaden og de tilstøtende plassene 
i større grad vil bli brukt som hverdagsrom, for besøkende 
på Deichmanns, studentene i studentboligene og de som 
jobber i nærheten. Det bør derfor etableres ulike oppholdsrom 
langs promenaden der hverdagslivet kan skje, enten i form av 
høytlesning ved Deichman eller cafè og uteservering drevet av 
studentene.



White arkitekter + Rodeo arkitekter + M. Grønning : HAVNEPROMENADEN PRINSIPP- OG STRATEGIPLAN 135

OSLO SS

OSLOO
SENTNTRUMNTT

GRØNLANDDRØG NLA DDGRGelva
promenaden

permanent bro

bro

Gondolbana til 
Munchmuseet

til Rådhusplassen

VIPPETANGENNTANGVIPP

BISPEVIKAABISP

OPERAEN

K&S

A3 Ungdoms- 

plass skapes 
sammen med 
ungdom fra hele 
byen.

Sukkerbiten, møteplass hele året

Akerselva, lineær park , 
grønn lunge og 
forbindelse inn til byen

Operataket, ikon 
og samlingsplass

Bibliotekplassen

Plass med fjordkontakt

BjørvikaBeach

Lett å komme seg ut i vannet 
Aktivteter på vannet.

Langkaia,  strekning full av 
aktiviteter og grønt

stille vann

stille vann

ka i o m rå d e

p a r ko m rå d e b y o m rå d e

va n n o m rå d e

side 54 -55

definerte områder

Havnepromenade

komfortable koblinger

hovedsykkelnett

vannkant

park

by

se symbolforklaring

RETNINGSGIVENDE PLAN MOT 2030

PRINSIPIELT SNITT



White arkitekter + Rodeo arkitekter + M. Grønning : HAVNEPROMENADEN PRINSIPP- OG STRATEGIPLAN136

FORSTERKE 
TVERRFORBINDELSER

ØKE KOMFORT
24/7/365

SAMMENKOBLING
OG INFORMASJON

UTFORSKE 
POTENSIALET

ETABLERINGSPRINSIPPER

FORSTERKE TVERRFORBINDELSER
Følgende anbefales:

• Etablere skilting i tverrforbindelser, spesielt ved 
allmeningene, som gir informasjon om hva som fi nnes 
innover i byen.

SAMMENKOBLING OG INFORMASJON
Følgende anbefales:

• Etablere fl agg/vimpler for å tydeliggjøre hvor promenaden 
går i byggeperioder

• Skilting for en mulig vandring langs promenaden og til 
Ekebergrestauranten og skulpturparken.

• Etablere skilting og informasjonselementer ved 
tverrforbindelser og i overgangssoner til øvrige 
delstrekninger.

UTFORSKE POTENSIALET
Følgende anbefales:

• Å tilrettelegge for og informere om en 20-30 minutters 
promenade med utsiktspunkter og muligheten for å dyppe 

tærne i vann. Informasjonen bør vises på Oslo S.

• At Deichmann etablerer en temporær eller permanent 
oppholdsplass langs promenaden som kobles til 
bibliotektes tilbud

• Framstille det historiske Oslo sett fra Bjørvika med 
augumented reality og fysiske installasjoner

ØKT KOMFORT 24/7/365
Følgende anbefales:

• Etablere “shelter spots” sør for Operaen, i forbindelse med 
eventuelle båtaktiviteter og ved A3-tomten. 
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BIBLIOTEKBI
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MULIGE TESTBEDS

DEICHMANSKE BIBLIOTEK UTENDØRSAKTIVITETER

Aktiviteter og tilbud relatert til Deichmann bibliotek kan 
etableres langs promenaden, for eksempel utendørs 
boksalg, utstillinger, foredrag, installasjoner, osv.

Kan også inkludere informasjon om utviklingen av biblioteket 
og Bjørvikaområdet.

Biblioteket kan her teste potensialet i å henvende seg til 
Havnepromandens brukere som biblioteksbrukere, og 
vurdere denne delen av Havnepromenaden som et utendørs 
utstillingsrom for biblioteket. 
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UNGDOMPLASS / SKOLEPAVILJONGER

Vi foreslår å etablere en eller fl ere ”skolepaviljonger” på 
A3-tomten der barn fra alle skolebydelene i Oslo kan 
stille ut skoleprosjekter. En måned kan f.eks en bydel ha 
sin utstillingsperiode der en skoleklasse er plukket ut. På 
denne måten blir hele Oslos bydeles representert inn i 
Havnepromenaden, noe som kan skape større følelse av 
tilhørighet til fj ordområdene for alle deler av byen. I tillegg 
får Oslo vist fram hvilket mangfold som fi nnes i byen, i et 
tilgjengelig og mye besøkt område som Havnepromenaden 
vil bli. 

Opplevelser for eller sammen med barna, aktiverer 
store deler av befolkningen, og ikke bare barna selv. 
Skolepaviljongene vil kunne være utgangspunkt for 
familieturer der bidragsytere stolt kan vise frem arbeidene 
de har vært med på til store og små søsken, foreldre 
og besteforeldre. Erfaringer fra andre prosjekter der 
barnefamilier har stått i fokus har vist oss at det å ta 
utgangspunkt i barna, er et svært potent virkemiddel hvis 
man mener alvor når man ønsker å skape gode møteplasser 
for alle, på tvers av sosiale, kulturelle og etniske skiller. 

Profesjonelle kuratorer som er ansvarlige for paviljongen vil 
sørge for at utstillingene også er interessant for turister fra 
inn- og utland. Turistene vil oppleve en annen del av Oslo 
og Norge, kanskje noe uvanlig enn det som alltid vises frem, 
men som likevel forteller om en viktig del av samfunnet vårt. 
Det at skolebarn bidrar inn i utstillingen er også en garanti 
for at paviljongen stadig fornyer seg. Skoletrinn starter på 
nytt hvert år, med nye elver som kan bidra inn.
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BJØRVIKA

Vannet på sitt roligste og byen 
på sitt mest intense. I Bjørvika 
kan du gå på Operaen, innom 
biblioteket, ta et glass vin og 
legge deg på stranda – alt på 
15 minutter før du hopper på 
fl ytoget til neste by.
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BISPEVIKA OG SØRENGA

NABOLAG,
URBANT,

OG OSLOS RØTTER 
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OMRÅDEBESKRIVELSE

Arealene i Bispevika, Sørenga og Lohavn dannes av utfyllinger, 
brygger og kaier som har vært lagt ut foran byen. Landformen 
har en tydelig lesbar struktur, som ligger igjen etter den tidligere 
havna og jernbanen. Mot byen bak ligger sporområdene til Oslo 
S i nord, og Middelalderparken mot øst.

Disse oppholdene i bebyggelsen, Sporområdene 
og Middelalderparken, utgjør store terskler mot den 
bakenforliggende byen, med boligområdet i Gamlebyen, og 
det mer sentrumspregete boligområdet på Grønland med sine 
plasser og handlegater. Visuelle siktakser, broer og åpne rom vil 
styrke forbindelsene gjennom den nye bebyggelsen.

Bebyggelsen og beliggenheten innerst i vika vil gi et 
sammensatt bevegelsesmønsteret i området: langs 
boligområdet på Sørenga fram til utsiktspunktet på tuppen av 
utstikkeren, gjennom karrébebyggelsen innenfor, ut og inn 
gjennom allmenningene, og i hovedgatene bakenfor.

Brede hovedgater med stor trafi kk, smågater, allmenninger og 
promenaden, i kombinasjon med høy tetthet og nærhet til Oslo 
S og viktige målpunkter vil potensielt generere mye ferdsel i 
området.

De sterke kontrastene mellom de gamle bydelene, nye 
boligområder, Barcode, kulturminner og nye kulturbygg 
konsentrerer svært ulike typer off entlige rom innenfor området. 
Promenaden vil iscenesette denne sekvensen av ulike måter å 
bruke sjøfronten på når man beveger seg gjennom ulike fysiske 
rom langs sjøsiden.

Området er utformet etter strenge estetiske retningslinjer og 
vil ha et homogent preg med gjenkjennbare byromsmøbler og 

bakkebelegg som vil være typiske for området. Utbyggingen 
har vært påbegynt i ulike punkter. Det blir en utfordringe å holde 
havnepromenaden i kontakt med den bakenforliggende byen 
gjennom anleggsområder i de ulike byggetrinnene.

Det er ulike forventninger til utviklingen her: attraktive boliger 
ved sjøen, festivaler og arrangementer, storbyikoner og profi lert 
arkitektur, sjøbad.

Byen vil fortone seg på mange måter, med alt fra byens mest 
framtredende ikonbygg til mer intime boligområder, noe som 
danner et mangfold av situasjoner og opplevelser av byen og 
landskapet.

Bygningsmassen på Sørenga består av boliger i murstein med 
lokaler og butikker i første etasje. Vestsiden vil bli oppfattet som 
en off entlige delen av Havnepromenaden. På tuppen av spissen 
er en stor badestrand, stor nok til å bli en destinasjon for hele 
byen.
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ØKE KONTAKTEN 
MED VANNET OG BYEN

INTEGRERE STEDER FOR
OPPHOLD OG AKTIVITET

SAMMENHENGENDE
OG GJENKJENNBAR

UTVIKLE OG RENDYRKE
DELSTREKNINGENE

HELHETSPRINSIPPER

ØKE KONTAKTEN MED VANNET OG BYEN
Det anbefales at bystranden suppleres med en eller to store 
vannaktiviteter, gjerne for barn. Dette kan utvide sesongen og 
gjøre vannbruk interessant, også på de mer grå dagene.

En permanent bro over mot Sukkerbiten vil gjøre bystranden på 
Sørenga mer tilgjengelig. 

SAMMENHENGENDE OG GJENKJENNBAR
Vestsiden av Sørenga har bedre solforhold enn østsiden. Det 
er også den naturlige fartsåren inn og ut fra bystranden fra 
sentrum Det er derfor naturlig å skille disse sidene i en viss grad 
der vestsiden får et mer off entlig preg enn østsiden som kan ha 
større opplevelse av bevegelsen gjennom nabolaget.

UTVIKLE OG RENDYRKE DELSTREKNINGENE
På Sørenga og i Bispevika går Havnepromenaden forbi et 
nabolag som i tiden framover skal etablere seg. Det som 
gjør Havnepromenaden interessant i dette området er 
kombinasjonen av utsikten over Operaen, Akershus festning og 
de øvrige ikonbyggene og det hverdagslige som utspiller seg 
i disse nabolagene. Det bør derfor tilrettelegges for at de små 
personlige tingene ved et nabolag, og det å bo, kommer fram 
og blir en del av opplevelsen av dette byrommet. Dette kan 
eksempelvis bety at møbler og andre elementer har et mindre 
institusjonelt preg eller det kan bety at deler av vannsonen 
tilhører nabolaget, f.eks til fl ytende parsellhager. 

INTEGRERE STEDER FOR OPPHOLD OG AKTIVITET
Bystranden bør ha oppholdssoner (shelter spots) som gir ly for 
vær og vind.
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FORSTERKE 
TVERRFORBINDELSER

ØKT KOMFORT
24/7/365

SAMMENKOBLING
OG INFORMASJON

UTFORSKE
POTENSIALET

ETABLERINGSPRINSIPPER

FORSTERKE TVERRFORBINDELSER
Følgende anbefales:

• Skilting mot aktuelle destinasjoner som Middelalderparken, 
Ekebergrestauranten og skulpturparken.

SAMMENKOBLING OG INFORMASJON
Følgende anbefales:

• Igangsette en vurdering om en permanent bro over til 
Sukkerbiten

• Tydeliggjøre promenaden mot Lohavn med fl agg/vimpler. 
Alternativt fi nne en spennende trasé som er hevet over 
anleggsarbeidene i Lohavn.

• Etablere skilting og informasjonselementer ved 
tverrforbindelser og i overgangssoner til øvrige 
delstrekninger.

UTFORSKE POTENSIALET
Følgende anbefales:

• Utforske potensialet for vannaktiviteter innerst i Bispevika 
med interessenter og idrettsmiljøet.

• Teste ut vannsportaktiviteter og interessen for en fl ytende 
og fl yttbar sauna ved bystranden ytterst på Sørenga.

• Teste ut interessen for fl ytende kolonihager for beboerne på 
Sørenga.

ØKE KOMFORTEN
Følgende anbefales:

• Etablere “shelter spots” på sydspissen.
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BJØRVIKA

GRØNLIALIGRØNGRØ A
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MULIGE TESTBEDS

FLYTENDE AKVAKULTUR 

En type fl ytende kolonihage som kan bli brukt til å dyrke 
østers, blåskjell og tang. Kan kombineres med et kjøkken og 
spisebord.

Et lignende konsept er på trappene for Københavns havn.

Testbedet etableres for å utforske om et slikt tiltak kan være 
permanent. 
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FLYTENDE BADSTUE

Tiltaket kan utvide det planlagte sjøbadet ved enden av 
Sørenga til også å inkludere badstuefasiliteter for vinterbruk.

Slike anlegg kan starte som en enkel konstruksjon og 
dersom det er vellykket, kan gjøres om til en mer fast 
innretning.
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BISPEVIKA OG SØRENGA
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En er på vei hjem fra skolen med 
ransel på ryggen. En annen betrakter 

Munchmuseet og Operaen på avstand. 
Bispevika og Sørenga er et nabolag der 

utsikten er ”ikonisk”.
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GRØNLIA

ÅSRYGGEN,
SOLRIKT 

OG BYENS PORTAL FRA SØR
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OMRÅDEBESKRIVELSE

Grønlia består av utfylte arealer som ga jernbanen tilgang 
til havna. Beliggenheten mellom kaifronten i forkant og den 
sørgående vei- og jernbanetraseen opp mot Ekebergskråningen 
i bakkant, gjør området til en forlengelse av indre by med eneste 
påkobling mot Loalmenningen og Middelalderparken. 

I henhold til dagens regulering vil promenaden gå i et indre 
byrom, med jevnlig fysisk og visuell kontakt med sjøen, mellom 
en kompakt bebyggelse på innsiden og en lamellbebyggelse 
som strekker seg ut i vannet på utsiden. Ferdselen gjennom 
området går i to traseer adskilt av bebyggelse som punkteres 
der en rundkjøring fordeler biltrafi kken på tunnelsystemet 
gjennom sentrum. Her gir bebyggelsen rom for et båtanløp.

Grønlia vil være en viktig forbindelse til Ekeberg. Det er 
i dag mulig å krysse Mosseveien, gå opp en vei sør for 
Sjømannsskolen (Karlsborgveien) og videre opp langs 
Kongsveien, enten til Ekebergrestauranten, skulpturparken eller 
videre mot Ekebergsletta. 

Området er regulert for bolig, forretning, kontor, hotell, 
bevertning, allmennyttige formål som kultur, serviceanlegg 
og småbåthavn med fotgjengerarealer mot sjøen. Mot 
Loallmenningen og Kongshavn vil det være mer off entlige 
funksjoner. Grunneier, HAV Eiendom, arbeider i dag med en ny 
regulering for området. 

Under anleggsfasen må alternativ forbindelse sikres.

Grønlia er per i dag det mest uoppdagete området langs 
Havnepromenaden For gående, syklende, pendlere og andre 
reisende sørfra er det samtidig det første visuelle møtet med 
Oslo, med et unikt panorama der avstanden til sentrum gir en 
frontal utsikt mot bykjernen og åsene bak.
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SØRENGA

EKEBERG

ALNAELVA

GRØNLIA

E18

TRASÉ
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ØKE KONTAKTEN 
MED VANNET OG BYEN

INTEGRERE STEDER FOR
OPPHOLD OG AKTIVITET

SAMMENHENGENDE
OG GJENKJENNBAR

UTVIKLE OG RENDYRKE 
DELSTREKNINGENE

HELHETSPRINSIPPER

ØKE KONTAKT MED VANNET OG BYEN
Lengst sør på Grønlia skal det etter planen opparbeides en 
parkmessig halvøy. Denne vil gi nær kontakt med vannet,  Alnas 
utløp og utsikten mot fj orden.

SAMMENHENGENDE OG GJENKJENNBAR
Koblingen til gang- og sykkelsti langs Mosseveien i seg selv, 
men også videre opp mot Ekeberg, blir viktig fokuspunkt 
for Havnepromenaden på Grønlia. Dette bør være en 
landskapsmessig forbindelse og med det menes at promenaden 
bør gå over i noe annet enn en enkel bro. Forbindelsen bør 
formes mer som et “lokk” med vegetasjon og en materialitet som 
assosieres med et bymessig gulvbelegg.

UTVIKLE OG RENDYRKE DELSTREKNINGENE
På Grønila ligger det et potensial i å iscenesette Oslo som en by 
ved fj orden. Står du på Grønlia og ser rett vest, vil du oppleve 
Havnevirksomhet mot sør på Kongshavn, øylandskapet mot 
vest og møtet mellom fj orden og byen nord og nordvest. Ny 
bebyggelse bør fremheve dette panoramaet.

For utviklingen av den kommende promenaden med tanke på 
trasévalg, blir det viktig å utføre nøyaktige sol- og vindstudier slik 
at ny bebyggelse ikke reduserer kvaliteten på promenaden.

INTEGRERE STEDER FOR OPPHOLD OG AKTIVITET
Etter planen går promenaden på innsiden av byggene langs 
vannet. Derfor er det vikig å opparbeide  oppholdsrom der 
promenaden trappes helt ned til vannet. 
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FORSTERKE 
TVERRFORBINDELSER

ØKT KOMFORT
24/7/365

SAMMENKOBLING
OG INFORMASJON

UTFORSKE 
POTENSIALET

ETABLERINGSPRINSIPPER

FORSTERKE TVERRFORBINDELSER
Følgende anbefales:

• Skilting av veien mot Ekebergåsen

SAMMENKOBLING OG INFORMASJON
Følgende anbefales:

• Etablere fl agg/vimpler der den temporære promenaden går.

• Etablere skilting og informasjonselementer ved 
tverrforbindelser og i overgangssoner til øvrige 
delstrekninger.

UTFORSKE POTENSIALET
Følgende anbefales:

• Etablere et utkikkspunkt for agumented reality. Historie og 
fremtid. 

• Ta i bruk mulighetsrommet for midlertidige events.

ØKT KOMFORT 24/7/265
Følgende anbefales:

• Etablere en midlertidig oppholdssone (“shelter spots”) med 
sitteplasser og belysning. En utsiktsplass for å ta byen i 
betrakning på dag- og på kveldstid.
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MULIGE TESTBEDS

“VANNSPORT KLUBB”

En fasilitator for utleie av kajakker, kanoer, SUP, fi skestenger  
med mer for skoleklasser, private selskaper, turister, osv.

Denne klubben kan også ha fasiliteter for arrangementer og 
sammenkomster.
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GRØNLIA

Marka, høyhusene og 
fj ordlandskapet. På Grønlia ser du 
”the blue and the green and the 
city in between”.
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DEL III: STRATEGI
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6. bEhov foR oRGAnISERInG

6.1       DAGENS AKTØRER
Havnepromenaden går gjennom en rekke eiendommer med 
ulike grunneiere, både private og kommunale. Det er også flere 
planleggingsaktører som er og vil bli involvert i den kommende 
utviklingen. I tillegg finnes det andre aktører som er relevante, 
enten fordi de blir direkte berørt, eller fordi kan se på prosjektet 
Havnepromenaden som en mulighet som kan kobles opp mot 
deres virke.

GRuNNEIERE:
EBY
Oslo Havn KF
HAV
ROM
Bjørvika Infrastruktur
Norwegian Property (Aker Brygge)
Tjuvholmen utvikling KS

INVOlVERTE PlANlEGGINGSAKTØRER:
PBE
BYM
Ruter
Statens Vegvesen

ØVRIGE KOMMuNAlE AKTØRER:
Kulturetaten
Aktuelle bydeler
Byantikvaren

uTVAlG AV ØVRIGE RElEVANTE AKTØRER lANGS 
PROMENADEN:
Munchmuseet
Den norske Opera
Akershus festning
Nasjonalmuseet på Vestebanen
Astrup Fearnley
Skulpturparken på Ekeberg

Ro- og seilklubber
Visit Oslo
Cruise- og fergeaktører
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Side - 99, Bingmaps, skråfoto av Grønlia, 2013, fra www.bingmaps.com,  

KART ovER EIEnDoMMER
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hvoRfoR oRGAnISERInG?

6.2 HVORFOR ORGANISERING?
Havnepromenaden i Oslo har potensial til å bli et av Norges 
viktigste offentlige rom. Den kan bli en turistdestinasjon både for 
utland og innland og den kan videreutvikles til å bli et innholdsrikt 
møte med fjorden for byens befolkning.

Samtidig er en helhetlig utviklingen av promenaden utfordrende 
da strekningen i dag både eies og driftes av ulike grunneiere, 
både kommunale og private, som til tider har ulike interesser og 
handlingsrom. I tillegg er tidsperspektivet et viktig element da 
enkelte strekninger oppfattes som ferdige utbygd eller planlagt, 
andre er under opparbeidelse og enkelte ligger langt frem i tid.

Med utgangspunktet i de to overnevnte faktorene, potensialet og 
utfordringene, blir behovet for å få til en samkjørt utviklingen av 
Havnepromenaden viktig.

Følgende oppgaver og muligheter vurderes som særskilte for den 
kommende utviklingen og som relevant i forhold til en diskusjon 
rundt organisering:

Oppfølging av prinsipp- og strategiplanen
• Følge opp prinsipper og føringer i planen
• utføre aktuelle tiltak
• utføre aktuelle testbeds
• Observere, vurdere og formidle resultatene av de
 ulike testbeds
• utføre eller tilrettelegge for ulike events

Informasjon og markedsføring om Havnepromenaden
• Informere innbyggere, turister og andre aktuelle
 aktører om hva som skjer langs Havnepromenaden
 og mulighetsrommet for aktiviteter (virkemiddel
 hjemmeside, media osv.)
• Markedsføring av Havnepromenaden
• Organisere og utføre omvisninger

Aktivt utvikle og tilrettelegge for arrangementer og events
Koble Havnepromenaden til aktører og ressursmiljøer som ikke 
befinner seg der i dag for å la Havnepromenaden bli en del av et 
større nettverk.

Finansiering av temporære og permanente tiltak
Fremskaffe finansiering. ulike tiltak, testbeds og events kan gi 
rom for ulike typer finansiering og finansieringsmodeller.

Drift og vedlikehold av temporære og permanente tiltak
De temporære tiltakene kan ha en annen driftsmodell enn de 
permanente.
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“I’m quite passionate about the waterfront in Oslo, I’ve been there so many times (…) It’s beautiful 
in the summer, but it’s even more beautiful in the winter, it’s cold, you know, you’ve got your silly 
little blanket on, it’s stunning. There are lovely bars and restaurants, like, down in Oslo, that little 
strip of fishy bars, you’ve got your boats which is always a sneaky little novelty, people like that. 

“Every country should develop their own coca cola or their own burgers and kick old coke and all that 
out. You,ve got to encourage your local Norwegian people to make their own small businesses, to 
grind their own coffee. This is the only future, is either that or Blade Runner where the corporations 
run the whole country. They’re your two choices. And it’s encouraging people to feel more proud about 
their city, the only interesting thing about a city is the unique little things about it, that’s the only thing 
that distinguishes it from the town down the road. As soon as these things are gone they are gone, it’s 
the only thing that makes your city different from anywhere else.“

“I use the harbour in Oslo so much, that’s why I love it so much, I love going down there. It’s not 
like Singapore, like every time you go back there it’s a new building or something like that. It’s 
more of a slow development, so when you mentioned this project for me, I was like oh yeah, that’s 
exiting, I like! Get rid of that bleedin’ motorway!”

Ian Wright er en TV-kjendis, kjent for internasjonale 
reiseprogrammer “Globetrotter” og “Lonely Planet”
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STAvAnGER: URbAn SjøfRonT

urban Sjøfront AS ble stiftet 14.06.02 for å videreføre 
satsningen til samarbeidsprosjektet under samme navn. 
Selskapet er eid av 21 private grunneiere / sentrale aktører i 
området og har en non-profit filosofi.

Formålet til urban Sjøfront AS er: “å bidra positivt til utviklingen 
av Stavanger Øst, til beste for grunneiere, kommune og 
innbyggere i bydelen”.

urban Sjøfront AS en aktiv pådriver, initiativtager og koordinator 
for byutviklingen av Stavanger Øst. Selskapet representerer 
en kollektiv satsning fra de private grunneierne i området 
og samarbeider tett med Stavanger kommune mht. å styrke 
Stavanger Sentrum.

urban Sjøfront AS er et byutvikingsselskap (ikke et 
utbyggingsselskap) som ivaretar en bredere dialog med 
kommunen enn det en utbygger normalt gjør. likeledes 
initierer og ivaretar selskapet samarbeid mot en rekke ulike 
kompetansemiljøer, beboere, organisasjoner mv. og åpner 
dermed byutviklingen for en rekke aktører. Dette skjer ved at 
selskapet har videreført strategien fra samarbeidsprosjektet, der 
det parallelt med reguleringsplanene skulle arbeides aktivt for å 
stimulere til variert innhold og kvaliteter i området.

Arbeidet organiseres gjennom en rekke delprosjekter, der noen 
er enkeltstående mens andre bygger på -, eller supplerer, 
hverandre. Den interne organiseringen varierer utifra hvem som 
er involvert.

Styret bestått av seks representanter. Fire representanter er 
valgt fra eierne i selskapet, mens to representerer henholdsvis 
Stavanger kommune og leder i Storhaug Bydelsutvalg. Det 
er pr. i dag 21 aksjonærer i selskapet. Kommunen eier ingen 

“InTERESSEoRGAnISASjon”

URbAn Sjø-
fRonT AS

PRIvATE 
AKSjonERER

DAGLIG LEDER

STyRE

aksjer, men sponser selskapet pr. i dag med kroner 500 000,- 
årlig.

Daglig leder i urban Sjøfront AS, Aslaug Tveit, er også daglig 
leder i eget selskap leva urban design AS og bruker dette 
selskapet som kompetanse og kapasitet for ulike oppgaver.

STAb I 
EGET fIRMA
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Etableringen av en opphøyd park i den gamle 
togskinnestrukturen, som skulle fange industrielle kvaliteter, 
men også rekreasjonelle – byens puls i kombinasjon med det 
rolige tilbaketrukne. Resultatet er et ”område” – et offentlig 
rom – midt i byen, der folk kan trekke seg tilbake, spasere eller 
slappe av. 

Området ble oppkjøpt av Peter Obletz (privatperson)  i 1984, 
tross motstand, som sammen med Amanda Burdon (direktør 
for byplanlegging) ønsket å realisere en ”garden in the sky” 
(”himmelpark”). Ved hjelp av en effektiv innsamlingsaksjon, ble 
til slutt parken bygd. 

Parkens suksess kan ikke skilles fra byens – New Yorks – 
kvaliteter, fra butikker og hoteller blant annet, samtidig som 
parken formidler og ”selger” byen tilbake; et produkt av byen, 
som er med på å skape byen på nytt. Dette sammenfaller 
i stor grad med synergieffektene man ser for seg mellom 
Havnepromenaden og byen den inngår i. Oslo. Også det 
at Highway line fanger noe historisk og industrielt, men 
transformerer det til en frisone og naturorientert offentlig rom for 
en urban befolkning, er her relevant. Strategien for utviklingen 
er også relevant å sammenligne med: Det er ikke de nye 
byggene eller strukturene som har stått i fokus, men snarere 
har arbeidet bestått i vellykket definering av området og attraktiv 
programmering av og for aktivitet. 

Organiseringen av drift og vedlikehold er sentrert rundt den 
idealistiske stiftelsen Friends of the High line (FHl),  etablert 
i 1999 av to privatpersoner. I dag har organisasjonen et 
omfattende styre og er innlemmet som en privat partner i New 
Yorks avdeling for park og rekreasjon. FHls hovedmålsetting 
er å bevare High line´en som et tilgjengelig offentlig rom  for 
tilreisende og hele byens befolkning. Det er FHl som har 
ansvaret for vedlikehold og drift, samt videre utvikling, som i 
hovedsak skjer ved hjelp av stiftelsens arbeid med innhenting 

nEw yoRK: ThE hIGh LInE

nyC PARKS & REC.

“PRIvAT EIEnDoM”

av private sponsormidler, samt inntekter knyttet til guiding og 
undervisning, til blant annet skoler. I tillegg baserer de seg på 
en del frivillig arbeid og medlemmer som betaler kontingent, 
samt salg av diverse produkter.  I dag står FHl selv for 90 
prosent av driftsbudsjettet.

utviklingen av undervisningstilbudet skjedde i samarbeid 
med fagkyndige konsulenter, og ble tilpasset New 
Yorks ”lærestandard” for å sørge for relevans utover ren 
underholdningsverdi. 
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Et selvstendig, tidsbegrenset (2001 – 2012) 
byformidlingsprosjekt innunder og forankret i Dansk Arkitektur 
Center (DAC), administrert og finansiert av Fredriksberg 
kommune, København kommune og Realdania. DAC har hatt 
ansvaret for drift og utvikling. Organisering: Styringsgruppen ble 
nedsatt av 6 representanter fra de 4 aktørene: 1 fra Realdania, 
2 fra København kommune, 2 fra Fredriksberg kommune og 1 
fra DAC. 

Målsettingen bak Copenhagen X (CX) var å forbedre og 
synliggjøre Københavns utvikling innenfor arkitektur og 
byutvikling – et utstillingsvindu som formidler byen og prosjekter 
til et bredere publikum. Men også være en aktiv aktør i 
selve utviklingen. CX har således fylt et ”hull” i kommunenes 
kommunikasjonsstrategi, hvor man har lykkes med formidling 
det ellers ikke er tid eller ressurser til å prioritere. Spesielt viktig 
å trekke fram er den frittstående og upartiske rollen CX har hatt, 
som har tillatt et konstruktivt, nyansert og kritisk blikk. 

Målgruppene har vært byens innbyggere i bredeste forstand, 
men også fagpersoner, beslutningstakere og turister. 

Prosjektet har resultert i en rekke forskjellige produkter, som nye 
prosjekter, aktiviteter, litteratur og trykksaker, digitale verktøy og 
så videre. Konkrete eksempler er blant annet nettside, galleri, 
applikasjoner til smarttelefoner, by- og sykkelkort, nyhetsbrev, 
guidede turer, byguide, utstillinger, debatter og foredrag, samt 
arkitekturløpet, som er en mosjonshappening. 

I evalueringsrapporten fra 2011 trekkes det fram at prosjektet 
både har lykkes i å nå fram til brukere og sikre nytenkning 
og videreutvikling av aktiviteter og produkter underveis. Det 
poengteres videre at nytenkning som dette trenger tid for å finne 
sin form, og at prosjektet ble spesielt slagkraftig fra 2005 og 
framover. 

KøbEnhAvn: CoPEnhAGEn X
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Finansiering: Realdania: 63m. dkr / København kommune: 
15,9m. dkr / Fredriksberg kommune: 1,81m. dkr / Eksterne 
parter: 1,45m. dkr

Tilskuddsmidlene har blitt tildelt gjennom rammeavtale, 3 år av 
gangen, i tillegg til at partene har gitt tilskudd ad hoc til konkrete 
aktiviteter, samt at eksterne aktører har bidratt der det har vært 
relevant og aktuelt. 

DAnSK ARKITEKTUR CEnTER
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Restene av Nederlands største skipsverft - et område som 
lenge lå brakk og forfalt - er i dag transformert til en arena 
for alternativ kulturaktiviteter og -virksomhet. Så som teater 
og kunst, skateboard og lignende i tillegg til kommersiell 
virksomhet, hovedsakelig knyttet opp mot kreative yrker 
(markedsanalytikere, MTVs hovedkontor i Europa, atelier og så 
videre). Resultatet er et samfunn i samfunnet, med en særegen 
egen identitet som supplerer den øvrige byen. 

Områdefornyelsen og videre drift er sponset av Bystyret i 
Amsterdam. Selve driften står kunstnerkollektivet NDSM for - 
en organisering av kreative entreprenører. 

Området er i dag blitt en sentral europeisk arena for 
undergrunnskultur og events, som festivaler og lignende. Men 
i tillegg har området blitt et attraktivt offentlig rom, som legger 
til rette for rekreasjon som sykling og spaserturer, i tillegg til de 
mange aktivitetene man kan bedrive der, utstillingene, samt 
spise- og drikkestedene. 

utvikling og drift er så langt finansiert hovedsakelig av 
Amsterdam Broedplaats Fund (ABF), som er en offentlig 
innstans som finansierer tiltak for å stimulere arbeidsplasser og 
næringslivsvekst, i tillegg til statlige midler. Totalt utgjør dette så 
langt 10 millioner euro. Det genereres også en del inntekter fra 
leietakere og forretningsvirksomhet (så langt 3 millioner euro), 
i tillegg kommer inntekt fra spesielle eventer som festivaler og 
den slags. 

AMSTERDAM: nDSM-wERf

PERMAnEnTE
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“DISPonERTE AREALER”
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by: AMSTERDAM
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I vurderingen om å anbefale en form for organisering som 
kan ivareta de aktuelle oppgavene og mulighetene for 
Havnepromenaden ligger det i utgangspunktet alltid et 
spørsmål om hvem som får noe ut av en slikt tiltak. 
Dette vil sannsynligvis variere fra aktør til aktør, men det kan 
være mulig å definere noen felles målsettinger som de fleste er 
tjent med. At Havnepromenaden blir brukt, at den er trygg og 
at den gir bedre tilgang til vannet enn i dag, er eksempler på 
overordnede målsettinger.

Som en del av denne planen ligger det en strategi om å teste 
ut, å eksperimentere med utviklingen av enkelte områder før 
de permanente tiltakene defineres eller etableres. Denne 
strategien er også noe som kan overføres til spørsmålet om 
organisering. 

Det foreslås derfor en organiseringsløsning på to nivåer. Det 
ene nivået handler i hovedsak om de temporære tiltakene og 
og det andre nivået handler i hovedsak om de permanente 
tiltakene og den langsiktige planleggingen av promenaden.

Organisasjonen for det temporære foreslås som en privat 
initiert stiftelse, non profit aksjeselskap eller tilsvarende, mens 
den permanente foreslås som en gruppe bestående av dagens 
forvaltnings- og/eller planleggingsmessige aktører.

Organiseringen for det permanente (heretter HP-OP)
Når Havnepromenaden er ”ferdig utbygd” er det naturlig at 
det er de forvaltningsmessige aktørene overtar ansvaret for 
driften av Havnepromenaden. Fram til da, i den kommende 
utviklingsfasen, bør flere aktører inngå i et samarbeid slik at 
alle interesser ivaretas. Følgende er tre eksempler på mulige 
organiseringssammensettinger der flere selskapsformer er 
aktuelle:

AnbEfALInG

• En sammensetting av ulike grunneiere
• En sammensetting av ulike forvaltere (BYM, Oslo Havn, 

Norwegian Property, TH KS)
• En sammensetting av ulike kommunale aktører (BYM, Oslo 

Havn, PBE, Kul, EBY)

Gruppen kan ha som mandat å følge opp prinsipp- og 
strategiplanen og samkjøre ulike permanente tiltakene i 
utviklingsfasen på kort og på lang sikt. Gruppen må ha 
et styresett bestående av representanter som kjenner 
handlingsrommet til sin egen organisasjon og et operativt 
sekretæriat som kan stå for administrering, planlegging og 
iverksetting av tiltak. 

Organisasjonen for det temporære (heretter HP- OT)
Organisasjonen kan opprettes som et privat initiert stiftelse, 
non profit akseselskap eller lignende med klare vedtekter 
som definerer hensikt og handlingsrom. Organisasjonen bør 
være koblet sammen med en referansegruppe, eksempelvis 
bestående av aktører fra grunneierne, Kulturetaten, Norsk 
Form, Visit Oslo, etc., og en interessegruppe, bestående av f. 
eks roklubber, seilforeninger, historielag etc.

Organisasjonen for det temporære kan for eksempel stå for 
følgende oppgaver: 

• Oppfølging av prinsipp- og strategiplanens tanker om 
testbeds (utførelse/observasjon, registrering og formidling)

• Formidling og profilering av HP generelt (f.eks utvikle og 
drifte havnepromenaden.no)

• Mottaker (postkasse) for ulike initiativer (informerende, ikke 
besluttende) 

• Aktiv pådriver og tilrettelegger for ulike arrangementer og 

foRvALTERE
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PRIVAT INITIERT
I hovedsak privat finansiert.
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events.
• Innhente finansiering for ulike egeninitierte temporære 

prosjekter

Organisasjonens driftsbudsjett er i hovedsak privat finansiert i 
form av sponsorer og samarbeidspartnere, men det anbefales 
at kommunale aktører bidrar som sponsorer. Den har en enkel 
arbeidsstab som er finansiert av et driftsbudsjett og søker 
finansiering til ulike prosjekter uavhengig av driftsbudsjettet.

GRENSESNITTET
Et forenklet grensesnitt kan være at organisasjonen for det 
permanente jobber med utviklingen av det under bakken (det 
permanente bygde) og organisasjonen for det temporære 
jobber med de som skjer oppå bakken.

Eksempelvis har det blitt diskutert en forbindelse mellom 
Marinaen på Frognerstanda og Bygdøy der flere forlag har 
kommet opp i løpet av prosessen. En bro, en kabelferge eller 
en sesongbasert lettere båtforbindelse. Organisasjonen for 
det permanente kan jobbe for en broforbindelse dersom det 
er interessant, mens organisasjonen for det temporære kan 
ta initiativet til å organisere og iverksette en båtforbindelse 
i høysesongen, gjerne basert på frivillighetsarbeid. Det 
temporære tiltaket kan igjen vise seg å gi noen interessante 
erfaringer til en eventuell permanent forbindelsesløsning.

Fordeler ved en slik tilnærming til organisering
En ikke-kommunal organisasjon for det temporære gjør at 
dagens eierstrukturer og beslutningsmyndighet beholdes. 
Organisasjonen for det temporære kan ikke oppføre prosjekt 
eller arrangere events uten forvaltningsaktørenes godkjenning.

Erfaringer fra organisasjonens arbeid og innsamling av data 

ADMIN.

DAGlIG 

lEDER

“oRGAnISERInG Av DET TEMPoRÆRE”

fra de ulike testbeds og events vil være offentlig tilgjengelig 
materiale og kan komme organisasjonen for det permanente til 
gode.

Med utgangspunktet i at organisasjonen for det temporære er 
privat initiert, kan opprettelsen i prinsippet skje umiddelbart. 
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Et gjennomtenkt forhold til medvirkning, og hvordan 
medvirkning gjennomføres, vil være viktig i realiseringen av 
Havnepromenaden. Medvirkning i utviklingsprosesser fyller 
i hovedsak tre funksjoner. For det første har medvirkning en 
egenverdi ved at de involverte aktørene tilegner seg en følelse 
av eierskap til prosjektet gjennom involvering i prosessen. 
For det andre gir medvirkning grunnlag for kunnskapsbasert 
konseptforankring ved at relevante aktører med eksplisitt 
kunnskap inviteres inn. Og for det tredje bidrar medvirkning til 
kvalitetssikring ved at det underveis i prosessen kan innhentes 
empirisk grunnlag for å evaluere prosessen. 

TRE FuNKSjONER
1. Egenverdi: Skaper eierskap gjennom 
prosessinkludering.
2. Nytteverdi: Kunnskapsbasert konseptforankring.
3. Kvalitetssikring: Empirisk grunnlag for evaluering.

Den foreslåtte medvirkningsplanen skjer i tre faser:

FASE 1 - INVOlVERING AV GRuNNEIERE OG 
PlANMYNDIGHETER
Den første medvirkningsfasen er å involvere prosjektets 
grunneiere og planmyndigheter ved å initiere arbeidsseminarer 
som kan identifisere og systematisere deres respektive planer, 
interesser og handlingsrom. I forbindelse med et prosjekt 
av denne størrelsen kan vi forvente både sammenfallende 
interesser og interessemotsetninger. For at resultatet skal bli 
så vellykket som mulig er det viktig å ha klart for seg hva disse 
kan være fra starten av, slik at arbeidsseminarene ikke risikerer 
å stoppe opp på grunn av unødvendige problemer som melder 
seg underveis. 

I en diskusjon om muligheter og utfordringer synliggjøres både 
konkrete ideer og muligheter, samtidig som problematiske 
forhold avdekkes på et tidlig og stadium og kan hindre konflikter 
senere i prosessen.

FASE 2 - INVOlVERING AV KOMMERSIEllE AKTØRER, 
INTERESSEGRuPPER OG RESSuRSMIljØER
Den andre medvirkningsfasen handler om å kartlegge 
og involvere aktører som kan aktivere områdene langs 
promenaden. Dette gjelder både aktører som befinner seg på 
promenaden, men også de som ikke har en plass der i dag.

Aktørene kan ha kommersielle eller bruksmessige interesser 
eller være organisasjoner eller ressurspersoner som gjennom 
sin fagkompetanse representerer bruksinteresser for ulike 
grupper med ulike behov (for eksempel Norges blindeforbund, 
Syklistenes landsforening, NIF, osv.). 

Fordi Havnepromenaden skal oppfattes som en integrert del 
av byen og en forlengelse av byens offentlige rom er det også 
naturlig å trekke frem bydelene som Havnepromenaden går 

7. PLAn foR MEDvIRKnInG

gjennom som ressurser. Her finnes ressurspersoner som i det 
daglige jobber med sosiale programmer og ordninger som kan 
kobles til og styrke promenaden som et offentlig rom.

I tillegg bør det legges en innsats i å identifisere tilsvarende 
representanter fra byen overordnet, som gjennom bidrag til 
byens mangfold har posisjonert seg som nøkkelpersoner 
i Oslos utvikling. Slike personer bør også inviteres inn i 
prosessen. 

FASE 3 - TESTBEDS
Den tredje medvirkningsfasen handler om en erfaringsbasert 
utvikling. Å kartlegge befolkningens representative og 
faktiske behov og preferanser, interesser og holdninger er 
ofte utfordrende fordi forskning har vist at hva folk svarer på 
konfronterende spørsmål om hva de ønsker å gjøre svært ofte 
avviker fra deres faktiske handlinger. Ved i stedet å observere 
hvordan folk responderer og kreativt interagerer med tilbudene 
og opplevelsene som introduseres, får man bedre forutsetninger 
for å kartlegge de reelle behovene, som igjen vil styrke den 
sosiale bærekraften i prosjektet.

Gjennom testbedene har vi mulighet til å observere folks 
interaksjon med tilbud og opplevelser og på en naturlig måte få 
dem i tale. Det vil si at vi kan legge vitenskapelige metoder til 
grunn for en organisk utvikling av promenaden på befolkningens 
premisser der det er rom for å gjøre justeringer underveis.  
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En strategi for arrangementer og events på Havnepromenaden 
handler om å etablere en bevisst plan for hvor og hvordan ulike 
typer arrangementer kan avholdes og hva man ønsker å oppnå 
med disse som en del av havnepromenadeprosjektet.

Det finnes potensielt fire typer arrangementer:

1. De daglige – slik som guidede turer for turister
2. De jevnlige – som undervisning av f.eks skoleklasser 
3. De selvstendige – slik som en rockekonsert, en matfestival 
eller popup aktiviteter
4. De årlige – slik som Havnelangs (Oslo Havn KF)

En del slike arrangementer foregår i dag langs promenaden uten 
at de er satt i et system. En strategiplan for arrangementer kan 
omhandle 4 temaer som til sammen utgjør en helhetlig tilnærming 
i tråd med dette visjoner og mål i dette dokumentet:

AKTIVISERING OG BEVISSTGjØRING AV NYE OMRÅDER
Enkelte områder langs Havnepromenaden som f.eks Grønlia og 
Filipstad har en utviklings- og utbyggingsfase foran seg. I disse 
fasene, før det permanente etableres, er det mulig å avholde 
ulike events for å gjøre befolkningen bevisst på hva som skjer og 
hva som kommer. 

BRuK AT EVENTS FOR Å FORlENGE SESONGEN
Arrangementer og ting som skjer langs promenaden kan være et 
tiltak for å ta i bruk området større deler av året. En rokonkurranse 
I Frognerkilen I november tydeliggjør at vannet fremdeles kan 
brukes selv om det er kalt på land og en “levende lys/fakkelnatt” 
langs Akershusstranda og Vippetangen I januar kan gjøre at 
bevisstgjøringen om promenaden som et vakkert sted også på 
vinteren blir tydeligere.

Tydeliggjøre og formidle havndlingsrommet for arrangementer 
Det finnes mange engasjerte aktører rundt om I byen og utenfor 
Oslo. Både frivillige og kommersielle. En tydeliggjøring av hvordan 
det er mulig å ta i bruk, leie eller låne deler av promenaden 
eller tilstøtende byrom kan øke tilfanget av forespørsler for at 
arrangementer og hendelser.
 
MARKEDSFØRE HAVNEPROMENADEN
For å gjøre promenaden til en kjent destinasjon blir det viktig 
å dokumentere og formidle alt det spennende som skjer der 
gjennom året. Dette handler om å la Havnepromenaden bli en del 
av valgalternativene f.eks for en familie som skal på søndagstur 
eller turister som skal på besøk til Oslo. Først kjennskap, så 
kunnskap, så kommer eierskap. 

I henhold til kapittelet om organisering er implementeringen av 
denne strategien relatert til organisasjonen for det temporære.

8. EvEnTSTRATEGI
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INNLEDNING 1 
 

• By i vekst 

• Kunnskapsbyen 

• Talentenes by 

• Byen for alle 

• Ung by 

• Byen for de eldre 

• Blå-grønn by 

• Bærekraftig bytransport 

• Trygg og velorganisert by 
 

I Oslo bor det nå nesten 635 000 innbyggere. Byen skiller seg fra resten av landet 
både fordi veksten er sterkere og fordi tilveksten av barn i skole- og barnehagealder er 
svært høy. Ingen andre norske byer har tilnærmet så sterk vekst blant de yngste i 
befolkningen, på 10 år har vi fått 10 000 flere barnehagebarn 
samtidig som vi har innfridd retten til barnehageplass.  
Befolkningsfremskrivningene tyder på at Oslos befolkning vil vokse til i overkant av 
830 000 innbyggere i 2030. 
Byrådet foreslår et samlet brutto driftsbudsjett på ca. 49 mrd. når det korrigeres for 
internt salg mellom virksomhetene. Byrådet foreslår et investeringsbudsjett for Oslo 
kommune på 9,6 mrd. i 2014 og med 30,5 mrd. for hele økonomiplanperioden 2014-
2017. Kollektivselskapenes investeringer kommer i tillegg. 
Byrådet tar høyde for fortsatt kraftig vekst og foreslår følgende hovedprioriteringer i 
kommende økonomiplanperiode: 
 
� Det skal bygges 5 800 nye skoleplasser i 2014 og 12 800 nye skoleplasser i 
økonomiplanperioden. Til sammen er det avsatt 10,1 mrd. til investeringer i skolebygg 
i 2014-2017 
� Det skal etableres nesten 3 000 nye barnehageplasser og innsatsen for å ivareta 
eldre barnehager skal videreføres. Rammen for rehabilitering i 2014-2017 er på 0,6 
mrd. 
� Nytt hovedbibliotek Deichman i Bjørvika skal være ferdig i 2016. I 
økonomiplanperioden er det avsatt 2,12 mrd. 
� Oppstart av prosjektering av nytt Munch-museum i 2014, og igangsetting av 
arbeidet i 2015 
� Anskaffelse av ytterligere 600 nye boliger for vanskeligstilte og funksjonshemmede. 
Samlet budsjettøkning på nær 2 mrd. i 2014-2017 

                                                           
1 Byrådets forslag til budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 
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� Det skal brukes ca 3 mrd. til modernisere fire sykehjem med ca 600 plasser og 
bygging av nesten 500 nye Omsorg + boliger i økonomiplanperioden 
� Etablere nytt sykehjem gjennom offentlig-privat samarbeid (OPS-avtale), som skal 
komme i drift i 2016 
� Fullføre Midgardsormen i 2014 – et avløpssystem som skal gi bedre miljø og 
kapasitet 
� I perioden 2014-2017 skal det brukes 0,5 mrd. til sykkelsatsing 
� Økt kommunalt tilskudd til kollektivtrafikken som i 2014 utgjør 1,6 mrd. Bedre 
finansiering av investeringer og drift av T-bane, trikk og buss i Oslo og Akershus 
gjennom Oslopakke 3. 
 
Hovedstørrelser i 2014-budsjettet for Oslo kommune 
Det forventes at befolkningen vokser med ca. 13 000 i løpet av 2014, til totalt ca.650 
000 ved utgangen av året. 
49 mrd. i samlet brutto driftsbudsjett for Oslo kommune i 2014, korrigert for 5 mrd. 
som gjelder internt kjøp og salg i bykassen. 
50 000 personer jobber i Oslo kommune, det utgjør 37 000 årsverk. 
Samlede lønnskostnader, inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift, utgjør ca. 56 % av 
samlede driftsutgifter. 
Ca 0,5 mrd. er innarbeidet i 2014 til økte pensjonskostnader. 
Totale pensjonskostnader i 2014 er 4,2 mrd.. 
257 mill. er innarbeidet i 2014 i økt demografikompensasjon som følge av 
befolkningsøkning. 
240 mill. er innarbeidet i 2014 i uspesifisert rammereduksjon. 
Kommunens driftsutgifter i budsjett i 2014 er finansiert med: 
 36 mrd. fra skatt og rammetilskudd 
 0,5 mrd. i generelle statstilskudd 
 12,8 mrd. i sum sektorinntekter, som består av refusjoner fra staten, 
brukerbetalinger, gebyrer etc. 
Finanspostene i driftsbudsjettet i 2014 utgjør: 
 2,9 mrd. i finanskostnader      1,7 mrd. i finansinntekter 
Det foreslås investeringer for 9,6 mrd. i 2014. Nesten 40% gjelder skolebygg. 
 
Oslos befolkning fordelt på aldersgrupper pr. 1. januar 2009 og 2013  
samt forventet antall i 2017 og 2030: 
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Budsjettramme 2013 
 
 

 
 
Bydelssektorens andel av netto driftsramme i 2014 utgjør 49,8 % (sak 1/2014), 
tilsvarende andel i 2013 utgjør 50,0 % (sak 1/2013).  
 
Bydelene tildeles midler gjennom et rammebudsjetteringssystem, hvor det gis en 
ramme for ordinær drift og en ramme for økonomisk sosialhjelp. Midlene fordeles 
på fem funksjonsområder: 
FO1 Helse, sosial og nærmiljø,  
FO2A Barnehager,  
FO2B Oppvekst,  
FO3 Pleie og omsorg,   
FO4 Økonomisk sosialhjelp,  
hvorav FO1, FO2 og FO3 danner rammen for ordinær drift. 
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Kriterieandel (andel av Oslo totalt)  x vekt = kostnadsnøkkel 
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Kostnadsnøkler som følger av kriteriene, og som er grunnlaget for budsjettfordelingen 
mellom  bydeler i 2014: 
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Forslag til bydelsfordelt ramme 2014, alle bydeler, 
ordinær drift, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet:  
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Byrådets forslag i sak 1/2014 gir Bydel Frogner et nettobudsjett på 1.212 mill kroner 
inkl. sosialhjelp/kvalifiseringsprogram og innarbeidelse av tilleggsinnstillingen:  
 

BUDSJETTOPPBYGGING 2014 

  Fo1 Fo2A Fo2B Fo3 Sum Sos hj Total 

  Helse, sosial Barnehager Oppvekst Pleie og Fo1-3 KVP   

  og nærmiljø     omsorg       

Krit.ford basisramme 101 318 287 962 85 421 533 882 1 008 583  1 008 583 

SUM 101 318 287 962 85 421 533 882 1 008 583 76 244 1 084 827 

SÆRSKILTE TILDELINGER        

Overdekning fysioterapeuter 3 548    3 548   

Avtalefysioterapeuter 3 699    3 699   

Lokale parker og nærmiljøanlegg 431    431   

Aktive tiltak (Fo4 krit) 1 141    1 141   

Booppfølgingstiltak (Fo4 krit) 685    685   

Statstilskudd til psykisk helsearb 17 499  3 051  20 550   

Husleie barnehager  16 849   16 849   

Kap tilskudd ikke komm bhg  11 162   11 162   

Tiltak opplæringsloven bhg  6 861   6 861   

Styrking helsest og skolehelsetjeneste  746  746   

Samhandl ref skolehelsetj, vdg skole  1 176  1 176   

Midler til barnevern   2 107  2 107   

SaLTo samarb komm/politi   444  444   

Demensplan 2015    787 787   

Avrunding    2 2   

SÆRSKILTE TILDELINGER 27 003 34 872 7 524 789 70 188   

Kriterier mv SAK 1/2014 128 321 322 834 92 945 534 671 1 078 771 76 244 1 155 015 

Lønns og prisjustering 5 373 16 550 3 632 21 073 46 628 2 367  

Sum bydelsramme 133 694 339 384 96 577 555 744 1 125 399 78 611 1 204 010 

Tilleggsinnstilling     0   

Ikke komm bhg 96%-98%  842   842   

Tilbakeføre rammekutt TT ordning    4 170 4 170   

Økt kap tilskudd ikke komm bhg  1 542   1 542   

Egenandel tidligpensjon    96 96   

Andel av rammekutt -619 -1 558  -1 996 -4 173   

Merutgifter OPF     0   

 731 1 825 494 2 865 5 915   

Sum tilleggsinnstilling 112 2 651 494 5 135 8 392 0 8 392 

Sum bydelsram m/tilleggsinns 133 806 342 035 97 071 560 879 1 133 791 78 611 1 212 402 
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Oslos befolkning 2 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Befolkningsframskrivningen 2014–2030 
 

Oslo har de siste årene hatt en sterk befolkningsvekst.  
Det forventes at denne veksten vil avta noe, men framskrivningen 

viser fortsatt en betydelig befolkningsvekst gjennom hele 
framskrivningsperioden.  

Årets framskrivning gir en Oslo-befolkning på vel 830 000 
innbyggere i 2030.  

Dette tilsvarer en vekst på 207 000 personer 
eller 33,2 prosent flere personer enn i dag.  

Veksten vil bli sterkest for unge eldre 67–79 år,  
mens antallet over 89 år forventes å synke.  

 
  Bydel Sum 0-17 år 18-66 år 67+ 80+ 

1 Gamle Oslo * 46 283 8 165 35 757 2 361 728 

2 Grünerløkka * 50 366 7 084 40 874 2 408 821 

3 Sagene 37 076 5 037 29 691 2 348 834 

4 St.Hanshaugen 35 900 4 140 29 436 2 324 766 

5 Frogner 53 677 6 014 41 325 6 338 2 104 

6 Ullern 31 351 6 663 19 996 4 692 1 543 

7 Vestre Aker 46 555 10 991 29 402 6 162 2 155 

8 Nordre Aker 49 238 11 255 32 523 5 460 2 029 

9 Bjerke 29 695 7 143 19 460 3 092 1 273 

10 Grorud 26 868 6 221 17 511 3 136 1 047 

11 Stovner 30 765 7 590 19 334 3 841 953 

12 Alna 48 020 10 988 31 736 5 296 1 724 

13 Østensjø 47 905 10 894 30 056 6 955 3 007 

14 Nordstrand 48 405 11 067 30 580 6 758 2 719 

15 Søndre Nordstrand 36 703 10 086 24 172 2 445 598 

  Uten bydelskode 5 265 670 4 366 229 73 

  Sum Oslo 624 072 124 008 436 219 63 845 22 374 
                                     * Bydel Gamle Oslo og Grunerløkka blir større enn Frogner i folketall fra 2018 

 

                                                           
2 http://www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utviklings-
%20og%20kompetanseetaten%20%28UKE%29/Internett%20%28UKE%29/Dokumenter/Oslostatistikken/Oslo-Speilet/2013-
01/OsloSpeilet_1_13_art1.pdf 
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Tab  02.07. Kriteriebefolkningen i bydelene etter alder per 1.1.2013 

 I alt 0 år 1-5 år 6-12 år 13-15 
år 

16-17 
år 

18-19 
år 

20-24 
år 

25-29 
år 

30-39 
år 

40-49 
år 

50-66 
år 

67-74 
år 

75-79 
år 

80-84 
år 

85-89 
år 

90 år + 

Oslo i alt 624 
072 

9 802 41 892 44 049 16 789 11 476 11 983 46 157 65 448 117 
642 

87 542 107 
447 

30 064 11 407 10 202 7 352 4 820 

01 Gamle 
Oslo 46 283 945 3 419 2 467 800 534 657 3 583 6 510 12 482 6 271 6 254 1 274 359 296 238 194 

02 Grünerl 50 366 979 2 936 2 092 604 473 635 5 104 9 110 13 849 6 332 5 844 1 217 370 327 247 247 

03 Sagene 37 076 782 2 264 1 335 398 258 382 3 263 6 715 10 270 4 520 4 541 1 146 368 334 258 242 

04 St.Hans 35 900 540 1 696 1 179 425 300 422 4 361 6 951 9 009 4 245 4 448 1 185 373 293 245 228 

05 Frogner 53 677 713 2 171 1 833 727 570 741 5 458 8 616 10 776 6 418 9 316 3 126 1 108 895 658 551 

06 Ullern 31 351 420 2 213 2 535 879 616 632 1 553 1 895 4 716 4 486 6 714 2 341 808 702 534 307 
07 V Aker 46 555 659 3 428 4 204 1 585 1 115 1 054 2 674 2 757 6 431 6 561 9 925 2 990 1 017 956 722 477 

08 N Aker 49 238 651 3 612 4 275 1 653 1 064 1 103 3 829 3 781 7 344 7 432 9 034 2 451 980 902 682 445 

09 Bjerke 29 695 545 2 515 2 578 927 578 583 1 799 2 404 5 485 4 418 4 771 1 251 568 562 459 252 

10 Grorud 26 868 392 1 924 2 281 963 661 645 1 653 1 898 4 207 4 140 4 968 1 438 651 528 329 190 

11 Stovner 30 765 402 2 076 2 917 1 306 889 829 1 972 1 927 3 976 4 628 6 002 2 157 731 521 281 151 

12 Alna 48 020 736 3 529 4 010 1 618 1 095 1 094 2 928 3 829 7 907 6 766 9 212 2 631 941 857 534 333 
13 Østens 47 905 769 3 569 4 003 1 542 1 011 1 008 2 467 3 043 7 593 7 547 8 398 2 442 1 506 1 528 989 490 

14 Nordst 48 405 685 3 409 4 208 1 625 1 140 1 068 2 646 2 867 7 039 7 303 9 657 2 844 1 195 1 156 979 584 

15 S Nord 36 703 556 2 929 3 843 1 633 1 125 1 089 2 582 2 473 5 276 5 305 7 447 1 442 405 316 175 107 

U reg adr 5 265 28 202 289 104 47 41 285 672 1 282 1 170 916 129 27 29 22 22 
* I aldersgruppene over 66 år er institusjonsbeboere i andre bydeler og kommuner tilbakeført til 

den bydelen som betaler for dem. (Herav 106 utenbys bosatte institusjonsbeboere)       
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Befolkningsframskrivning alle bydeler etter aldersgrupper 
  0-5 år 6-12 år 13-15 år 16-18 år 19-29 år 30-39 å r 40-49 år 50-66 år 67-79 år 80-89 år 90+ år I alt 

2013 51 694 44 049 16 789 17 082 117 982 117 642 87 542 107 447 41 420 17 526 4 793 623 966 

2014 52 264 45 168 17 142 17 349 122 041 119 411 89 284 108 401 44 102 17 009 4 814 636 985 

2015 52 808 46 705 17 182 17 822 124 760 121 962 91 035 110 041 46 410 16 373 4 901 649 999 

2016 53 388 48 158 17 444 18 101 126 838 125 313 92 575 111 932 48 369 16 060 4 815 662 993 

2017 54 090 49 254 17 887 18 572 128 596 128 871 93 988 113 984 50 155 15 797 4 770 675 964 

2018 55 224 49 984 18 584 18 531 130 930 132 223 95 214 116 096 51 729 15 826 4 563 688 904 

2019 56 389 50 760 19 160 18 802 133 302 134 829 96 609 118 433 53 187 15 898 4 482 701 851 

2020 57 696 51 393 19 416 19 250 135 316 137 500 98 174 120 762 54 586 16 191 4 380 714 664 

2021 58 936 51 981 19 832 19 963 136 005 140 868 99 873 123 214 55 925 16 425 4 375 727 397 

2022 60 102 52 530 20 393 20 506 136 690 144 376 101 345 125 643 57 633 16 471 4 377 740 066 

2023 61 191 53 074 21 036 20 677 137 250 148 006 102 816 128 083 58 930 17 013 4 341 752 417 

2024 62 198 53 686 21 520 21 125 138 431 151 070 103 916 130 311 59 958 18 028 4 225 764 468 

2025 63 119 54 706 21 524 21 701 141 629 151 112 105 375 132 747 60 637 19 455 4 114 776 119 

2026 63 961 55 750 21 474 22 328 143 114 152 190 107 412 134 838 61 472 20 805 4 091 787 435 

2027 64 733 56 891 21 344 22 770 143 771 153 925 109 695 136 971 61 813 22 524 4 083 798 520 

2028 65 438 57 966 21 669 22 737 145 003 155 461 111 963 138 655 62 677 23 811 4 143 809 523 

2029 66 097 58 998 22 058 22 714 145 382 157 927 113 722 140 975 63 422 24 899 4 238 820 432 

2030 66 718 59 974 22 584 22 608 147 084 158 683 115 465 143 307 64 549 25 760 4 424 831 156 

 
 
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i Oslo pr 1.1.2013 
 

    I alt Fra EU etc. Asia, Afrika etc. 

 

 

Befolk-
ning  I alt  

Inn-
vandre

re 

Norskfødte 
med innv-

andrer-
foreldre  

Andel 
av 

befolk-
ningen  

I alt  
Inn-

vandr
ere 

Norskfødte 
med innv-

andrer-
foreldre  

Andel 
av 

befolk-
ningen  

I alt  Innvan
d- rere  

Norskfødte 
med innv-

andrer-
foreldre  

Andel 
av 

befolk-
ningen  

Oslo i alt 623 966  189 401 145 
215 44 186 30,4 57 189 53 

321 3 868 9,2 132 212 91 894 40 318 21,2 

Frogner 53 573 13 471 12 349 1 122 25,1 8 038 7 662 376 15,0 5 433 4 687 746 10,1 
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Oslo kommune bruker befolkningsframskrivningen som grunnlag for å planlegge 
kommunens tjenesteproduksjon i årene framover og fange opp endringer i 
etterspørselen som befolkningsutviklingen skaper. Forutsetningene som 
framskrivningen bygger på kan endre seg raskt. Oslo kommune lager derfor hvert år i 
mai en ny befolkningsframskrivning. Årets framskrivning gir tall for 
befolkningsutviklingen i Oslo fram til 2030.  
 
Befolkningsframskrivninger gir et anslag for hvor mange mennesker det kan komme til 
å bo i Oslo i årene framover fordelt på aldersgrupper og bydeler. Framskrivningene 
legger til grunn antakelser om hvordan fruktbarheten, dødeligheten, flyttemønster og 
boligbyggingen kan utvikle seg i Oslo årene framover, og gitt disse forutsetningene; 
hvordan befolkningsutviklingen 
vil bli i årene framover.   
 
Nedgang i fruktbarheten  
Etter en lengre periode der Oslokvinner har fått stadig flere barn, har fruktbarheten i 
Oslo de tre siste årene snudd, og begynt å gå nedover. Den tydeligste nedgangen finnes 
blant kvinner under 30 år. 
 
Fruktbarheten blant kvinner i Oslo steg mellom 2000 og 2009. De tre siste årene har 
imidlertid antall fødte per kvinne i fødedyktig alder sunket. Oslos fruktbarhetstrend 
følger i stor grad samme utvikling som landet totalt. Øvrige nordiske land kan også 
vise til en lignende utvikling med økning utover 2000-tallet, en topp i 2009 eller 2010, 
og deretter noe nedgang de siste årene. Fagmiljøene kan ikke gi noen sikre forklaringer 
på denne utviklingen. Dermed er det også utfordrende å gjøre antagelser om framtidig 
utvikling for Oslo. Mellomalternativet i årets framskrivning legger derfor til grunn en 
videreføring av dagens fruktbarhetsnivå med en SFT på 1,74 for Oslo totalt. Dette er 
noe lavere enn hva som ble lagt til grunn i fjorårets framskrivning. Til tross for en noe 
dempet fruktbarhet forventes det vekst i antall fødte per år. Dette skyldes at antall 
kvinner i fødedyktig alder vil øke.  
 
Jevn økning i forventet levealder  

Framskrivningsmodellen benytter 
bydelsspesifikke dødssannsynligheter 
beregnet av SSB. Sammenlignet med 
fjorårets framskrivning legges det i år til 
grunn en noe høyere forventet levealder, 
spesielt for menn.  
 
Gutter født i Oslo i 2012 kan forvente å  leve 
i 79 år. Gjennom framskrivningsperioden 
heves 
den forventede levealder for menn med 3,8 
år, noe som gir en forventet levealder på 
82,8 år for gutter som fødes i 2030. Jenter 
født i Oslo i 2012 kan på sin side forvente å 
leve i 83,1 år. Den forventede levealderen for 
kvinner heves også utover i 
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framskrivningsperioden og ender på 85 år, en økning med 2,9 år. Gitt de nevnte 
forutsetningene om forventet levealder, kan det forventes at antall døde per år vil 
synke svakt i starten av framskrivningsperioden. 
Fra 4 400 døde per år til ca. 4 200 døde per år. Etter 2021 vil trenden snu. En sterk 
økning av eldrebefolkningen i årene framover vil etter 2025 føre til en økning i antallet 
døde til tross for nedgang i dødssannsynlighetene.  
 
Nedgang i nettoinnflyttingen på sikt 
Nettoflyttingen er den av forutsetningene som forbindes med størst usikkerhet. 
Flyttebalansen i Oslo har variert til dels kraftig de seneste årene samtidig som det er 
snakk om temmelig store folkemengder. Dette gjør at valg av utvikling for 
nettoflyttingen gjennom framskrivningsperioden vil ha stor påvirkning på resultatet av 
framskrivningen. Årets flytteforutsetninger er inngående drøftet med Statistisk 
sentralbyrå (SSB). Den innenlandske flyttebalansen har vært jevn de 
siste seks årene med svak netto utflytting på opp mot 1 000 personer i året. Oslo har i 
flere år hatt en netto utflytting til Akershus på opp mot 4 000. Samtidig har Oslo en 
netto innflytting fra Norge for øvrig som langt på vei kompenserer for flyttingen til 
Akershus. Dette mønsteret forventer vi vil fortsette. Flyttebalansen med utlandet 
derimot er langt mindre forutsigbar. 
Nettoinnvandringen fra utlandet er lite oversiktlig da den avhenger bl.a. av 
internasjonal økonomi og lokale forhold en rekke steder i verden. SSB har de siste 
årene benyttet en økonometrisk modell for å anslå framtidig netto innvandring til 
Norge. Oslo kommunes framskrivninger baseres også delvis på resultater fra denne 
modellen, men det er foretatt justeringer i form av både beregninger og 
skjønnsmessige vurderinger som gjør at det vil forekomme avvik mellom Oslo 
kommune og SSB sine anslag for Oslos nettoflytting. I årets framskrivning legges det 
til grunn en nettoflytting med økt innflytting det første året i framskrivningsperioden, 
deretter en gradvis nedgang mot en netto innflytting på like under 2 000 i 2030. 
 
Boligbygging 
Framskrivningen legger også til grunn forventet boligbygging fram til 2030. Anslag 
over forventet 
boligbygging utarbeides av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Dette anslaget 
benyttes i modellen til å fordele befolkningsutviklingen geografisk i byen. Planen over 
forventet boligbygging legger til grunn bygging av ca. 4000 boliger i året gjennom hele 
framskrivningsperioden. Dette er noe høyere boligbygging enn det vi har sett de siste 
årene. I den første halvdelen av perioden legges det til grunn at en overvekt av 
boligbyggingen vil skje i indre by, men utover i framskrivningsperioden forventes det at 
boligbyggingen i indre by vil være avtagende og at 
det etter 2025 vil være en sterk økning av boligbyggingen i ytre by øst og sør. 
 
Stadig flere barn og unge 
Til tross for nedgang i fruktbarheten de siste årene forventes det mange fødte i Oslo 
som følge av et stort antall kvinner i fødedyktig alder. Høye fødselstall vil føre til en 
fortsatt sterk vekst i barnebefolkningen. Fra 2013 til 2030 vil antallet barn 0–5 år 
kunne øke med 29,1 prosent eller vel 15 000 barn.  
Som følge av nedgang i fruktbarheten viser årets framskrivning en noe svakere vekst 
av barn og  unge enn i de siste års framskrivninger. Det er likevel grunn til å fortsatt 
forvente en betydelig vekst blant barn i skolealder. Spesielt for aldersgruppen 6–12 år 
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regner vi med kraftig vekst. Her kan antall barn øke med 36,2 prosent fra 2013 til 
2030, dvs. med nesten 16 000 barn. 
Aldersgruppene 13–15 år og 16–18 år er i utgangspunktet omtrent like store og kan 
regne med å få omtrent like stor vekst i framskrivningsperioden. De vokser med 
henholdsvis 34,5 prosent og 32,3 prosent eller mellom 5 500 og 6 000 personer. 
 
Småbarn på flyttefot 
Mange barn tilbringer sine aller første leveår i Oslo, men ikke like mange har sin 
oppvekst i byen. Dette gjelder spesielt for de mest sentrumsnære områdene av byen. I 
indre by i Oslo bor det over dobbelt så mange 0-åringer som 6-åringer. I hvert årskull 
reduseres antall barn i indre by med over 50 prosent innen de når 6-årsalderen. Dette 
mønsteret har vært jevnt i en lengre periode. 
 
Lavere andel i arbeidsdyktig alder 
Veksten i aldersgruppen 19–66 år vil bli noe lavere enn for befolkningen som helhet. 
Mens befolkningen som helhet antas å øke med 33,2 prosent, forventes antall 19–66-
åringer å øke med 31,1 prosent. Denne aldersgruppen har et lavt forbruk av 
kommunale tjenester og bidrar mer til skatteinngangen til Oslo kommune enn øvrige 
aldersgrupper. Det er imidlertid i de yngste aldersgruppene i dette alderssegmentet 
veksten vil bli lavest. Aldersgruppen 19–29 år forventes å vokse med omtrent 24,7 
prosent fra 2013 til 2030, eller omtrent 29 000 personer. 
Forutsetningen om en nedgang i nettoinnflyttingen til Oslo fører til lavere vekst i 
aldersgruppen 19–29 år enn vi har sett de seneste årene. Dette skyldes at denne 
aldersgruppen har stått for en stor andel av innflyttingen de siste årene. Nedgangen i 
nettoinnflyttingen påvirker også veksten 
i aldersgruppen 30–39 år. Riktig nok blir det også færre innflyttere til Oslo i denne 
aldersgruppen, 
men færre personer 19–29 år vil på sikt også føre til færre personer i aldersgruppen 
30–39 år. I perioden 2011–2030 antas det at aldersgruppen 30–39 år vil øke med 34,9 
prosent, dvs. omtrent 41 000 personer. 
 
Eldrebølgen, unge eldre og de eldste 
Størst vekst av alle får aldersgruppen 67–79 år. Det vil være omtrent 23 000 flere i 
denne aldersgruppen i 2030 enn i 2013, noe som utgjør en økning på 56 prosent. 
Dette er de store etterkrigskullene,  og veksten i denne aldersgruppen har allerede 
startet. De som ble 67 år i 2012 ble født i 1945. Økningen i 67–79-åringer er kraftigst 
de første årene i framskrivningsperioden men holder seg fram til 2030. 
 
Utviklingen i antallet personer 80 år og over viser at eldrebølgen i Oslo først kommer 
omkring 2025. Det er imidlertid stor forskjell i utviklingen mellom personer i 
aldersgruppen 80–89 år og 90 år+ i framskrivningsperioden. Antallet personer 80–89 
år vil synke de neste årene fram til 2017, og det er først etter 2024 at det igjen blir 
flere personer i denne aldersgruppen enn det er i dag. Utviklingen vi ser etter 2022 er 
en naturlig konsekvens av at de store årskullene i aldersgruppen 67–79 år etter hvert 
blir 80 år og over.  
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Bydel Frogners befolkning 
 
 
 
 
 
Det har skjedd betydelige 
befolkningsendringer siden 
bydelsreformen i 2004, med en 
samlet befolkningsøkning på 17 %.  
Gruppen førskolebarn har økt med 
vel 25 %. Gruppen i barneskolen har 
også økt med vel 25 %. Gruppen på 
ungdomstrinnet har vist mindre 
endringer, mens den eldste ung-
domsgruppen har økt med vel 25 %. 
Gruppen 20-29 år har vist en økning 
på vel 36 %, gruppen yngste eldre 
har vokst med 25 % siden 2004, 
mens gruppen eldste eldre er blitt 
redusert med bortimot 10 %.  
 
 

 
Bydel Frogner (ukorr) 

 0-5 år 6- 
12 år 

13- 
15 år 

16- 
18 år 

19- 
29 år 

30- 
39 år 

40- 
49 år 

50- 
66 år 

67- 
79 år 

80- 
89 år 

90+ 
år 

I alt 

2013 2 884 1 833 727 873 14 512 10 776 6 418 9 316 4 198 1 530 506 53 573 

2014 2 941 1 843 707 842 14 834 11 061 6 464 9 337 4 486 1 469 476 54 460 

2015 2 984 1 911 658 897 14 854 11 384 6 594 9 400 4 713 1 408 465 55 268 

2016 3 037 1 960 661 888 14 856 11 747 6 672 9 504 4 903 1 384 443 56 055 

2017 3 088 1 976 685 910 14 874 12 139 6 734 9 665 5 048 1 352 420 56 891 

2018 3 177 1 975 728 859 15 014 12 428 6 786 9 797 5 182 1 363 399 57 708 

2019 3 237 2 032 759 873 15 422 12 615 6 833 10 020 5 294 1 394 394 58 873 

2020 3 330 2 082 730 906 15 783 12 895 7 022 10 189 5 416 1 424 382 60 159 

2021 3 423 2 129 739 977 15 841 13 351 7 178 10 420 5 518 1 460 376 61 412 

2022 3 509 2 159 763 1 016 15 904 13 833 7 321 10 614 5 662 1 472 369 62 622 

2023 3 590 2 193 799 969 15 954 14 344 7 423 10 879 5 778 1 526 355 63 810 

2024 3 660 2 230 830 975 16 260 14 568 7 553 11 075 5 800 1 657 345 64 953 
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 Bydel Frogner  0-år   1-5 år  0-5 år  6-12 år   13-15 år   16-18 år  
2013                  713               2 171               2 884               1 833                   727                   873  

2014                  726               2 215               2 941               1 843                   707                   842  

2015                  750               2 234               2 984               1 911                   658                   897  

2016                  772               2 265               3 037               1 960                   661                   888  

2017                  791               2 297               3 088               1 976                   685                   910  

 
Befolkningsframskrivningen viser en fortsatt vekst i fødselstallet, til sammen 10 % i 
planperioden. Gruppen 1-5 år vokser med 125 barn, hvilket tilsier et behov for 30 nye 
barnehageplasser i året. 
Prognosen tilsier en vekst på 150 elever til barneskolen i planperioden.  
 
 
 
 
Bydel Frogner (ukorr) 19- 29 år 30- 39 år 40- 49 år 50- 66 år 

2013 14 512 10 776 6 418 9 316 

2014 14 834 11 061 6 464 9 337 

2015 14 854 11 384 6 594 9 400 

2016 14 856 11 747 6 672 9 504 

2017 14 874 12 139 6 734 9 665 

 
I den voksne befolkningen (19-66 år) viser aldersgruppen 30-39 år størst vekst  
med 13 %. 
 
 
Bydel Frogner (ukorr) 67- 79 år 80- 89 år 90+ år 

2013 4 198 1 530 506 

2014 4 486 1 469 476 

2015 4 713 1 408 465 

2016 4 903 1 384 443 

2017 5 048 1 352 420 

 
Gruppen yngste eldre viser en økning på 20 % i planperioden,  
mens gruppen 80+ viser en reduksjon på 13%.  
 

Bydel Frogner - Befolkningsprognose for kriteriebefolkningen 2014-2018 
  0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-39 år 40-66 år 67-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år+ I alt 
1.1.2011 2 856 2 355 1 211 23 679 15 249 3 716 927 684 550 51 227 
1.1.2012 2 800 2 475 1 195 24 604 15 446 3 968 928 683 530 52 629 
1.1.2013 2 884 2 560 1 311 24 850 15 734 4 234 895 658 551 53 677 
1.1.2014 2 941 2 550 1 310 25 427 15 801 4 524 841 650 518 54 563 
1.1.2015 2 984 2 569 1 391 25 744 15 994 4 753 828 601 506 55 371 
1.1.2016 3 037 2 621 1 418 26 073 16 176 4 945 815 590 482 56 157 
1.1.2017 3 088 2 661 1 439 26 484 16 399 5 091 793 579 457 56 992 
1.1.2018 3 177 2 703 1 426 26 875 16 583 5 226 835 549 434 57 809 
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Behov for aktivitetstilpasning sett i forhold til 
befolkningsprognose 

 
 
Oppsummering befolkningsendringer: 
  
Befolkningsfremskrivningen viser en vekst for alle aldersgrupper med unntak av 
gruppen 13-15 år og 80+. 
 
 
Befolkningsendringene tilsier:  
 

• 30 nye barnehageplasser hvert år i planperioden  
• økte ressurser til helsesøstertjeneste i helsestasjon og skolehelse 
• betydelig økning av skolekapasiteten på flere klassetrinn  
• økte ressurser til rehabilitering av hjemmebundne eldre 
• økte ressurser til personer med demens 
• økte ressurser innen psykiatri 
• økte ressurser til ekstra ressurskrevende brukere  
• omprioritering av ressurser blant eldre, fra eldste eldre til yngre eldre, og 

med økt vekt på behandling.   
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Frivillighet,  Lokal bærekraftig utvikling 
 

Frivillighet 
Det forventes innovativt arbeid overfor nærmiljøet, skape møteplasser der alle del-
takere kjenner seg hjemme, organisering av det frivillige arbeidet på og utenfor 
frivilligsentraler, koordinering av aktiviteter for frivillige og ideelle organisasjoner i sen-
tralenes åpningstid og på ettermiddag, kveld og helg. Videre forventes det at det 
etableres grupper/ aktiviteter for brukere med egenerfaring fra psykiatri, samt 
integreringsgrupper i samarbeid med NAV kommune. Frivillige organisasjoner og 
menigheter vil bli oppfordret til å planlegge tilbud i tråd med befolkningsendringer de 
kommende årene. 
”Kultur gir helse”- aspektet skal finnes igjen i store deler av bydelens virksomhet. Fra 
arkitekturen i Frogner bydelshus, til turgrupper og teaterkvelder i regi av frivillig-
sentraler; til malerkunst i aktivitetshuset Amaldhus, til seniorsentrenes kultur-
historiske fokus; via barnehagenes pedagogikk med varierte kulturinspirerte tema, til 
ungdommens mønstringer; og helt hjem til den enkelte bruker gjennom 
hjemmetjenestens ansatte som utgjør bydelens ansikt på det etniske og kulturelle 
mangfold som lever og pulserer, og i ett og alt bringer og fremmer helse. OSCAR 
lokalmedisinske senter etablerer tilbud innen migrasjonshelse, og med fokus på 
kultur-helse-friskliv.   
Lokal bærekraftig utvikling - Miljø 
Frogner bydelshus er en viktig arena og møtested for engasjerte innbyggere og politisk 
arbeid. Informasjons- og servicetjenesten har forbedret lokalbefolkningens muligheter 
til å gjøre seg kjent med, finne frem til og følge med i saker som har betydning for 
lokalmiljøet og som angår den enkelte. Satsing på informasjon og service er et viktig 
bidrag for å ivareta kommunens målsetting om Oslo som den demokratiske by. Tiltak 
som prioriteres er torg-, park- og grøntområder, oppfølging av vedtak om å utvikle 
Filipstad og Majorstutorget, forbedring av gode tilbud innen kollektivtrafikk og 
beboerparkering.  
 

Idrett 
 
Idrett og fysisk aktivitet er for mange helt vesentlig for å oppnå god livskvalitet. 
Livskvalitet oppnås både mentalt og fysisk gjennom gode, tilrettelagte anlegg og 
områder for rekreasjon og friluftsliv. For folkehelsen er mosjon og idrettslig aktivitet en 
av bærebjelkene innen forebygging av helse- og funksjonssvikt. Bydelens 80 registrerte 
idrettslag har til sammen ca. 15.000 medlemmer. En vil ha søkelyset på at tildeling av 
spillemidler og særskilte avsetninger knyttes til etablering av idrettsanlegg og 
nærmiljøanlegg i indre by. 
 

Investeringer 
 
Investeringer vil være knyttet til nye barnehageprosjekter, hvor OBY er eier og 
byggherre. Investeringskostnadene vil gjenfinnes som husleie på bydelens 
driftsbudsjett. Bydelen understreker behov for etablering av skole på Filipstad i 
skolebruksplanperioden. 
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Klimavurdering av budsjettet 
 
 

Mobil minigjenbruksstasjon  
inntil 0,5m3 kl 16.00-19.30: 
Uranienborg kirke mandag, 

Tjuvholmen tirsdag, 
Norsk Folkemuseum onsdag, 

Marienlyst, Suhms gt, 
Vestkanttorget torsdag (bildet) 

 
Miljøfyrtårn  
 
Tjenestesteder er miljøsertifisert, hvilket 
innebærer oppfyllelse av generelle 
bransjekrav i tillegg til mer spesifikke krav 
ut i fra den enkelte virksomhet.   
 
Stasjonær energi   
Energibærer Forbruk 2012 (fra 

årsberetningen) 
Forventet endring i 2014 
som følge av klimatiltak 
iverksatt eller planlagt i 2013 

Tilleggsinformasjon 

Elektrisk 
energi 

kWh 
8 269 725 

kWh 
 0 

Avtale om grønn strøm? 
Ja            Nei  � 

Olje, parafin Liter 
4 300 

Liter 
 0 

Planlagt utfasing av oljefyr: 
År 

Fjernvarme kWh 
44 112 

kWh 
0 

Planlagt tilkobling:  

Bioenergi kWh eller m3 kWh eller m3  
Varmepumpe kWh kWh Type: vann til vann, luft til 

luft, luft til vann, 
nærvarmenett 

                                    
CO2 – utslipp fra egen bilpark  
Virksomhetene rapporterer bruk av kjøretøy til egen virksomhet til tjenesteproduksjon 

Antall 
kjøretøy 

Totalt drivstofforbruk (liter) 
2012 

Forventet endring som følge av 
klimatiltak i 2013 

 

2012 2013 Bensin Diesel Bensin Diesel 
Personbiler 4 4 300 4400  -1000 
Lette 
varebiler 

2 2     

 
Antall kjøretøy Totalt drivstofforbruk (liter) 2013  
2013  Bensin Diesel 

Personbiler 4  300  
Lette varebiler 2   3 400 
     
Miljøsertifisering (status og planer) 
 2010 2011 2012 2013 2014 
Antall sertifiseringer 0 14 4  5 
Antall gjenstående sertifiseringer 25   4 0  5  
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Investeringer bilpark 
 
Ved utskifting av kommunens bilpark skal det som hovedregel anskaffes tjenestebiler 
med nullutslippsteknologi eller klimanøytrale drivstofftyper. Målet er at alle 
kommunens biler innen 2015 skal bruke biler som innebærer nullutslipp.  
Det er avsatt 50 mill. til en intern låneordning for bydelene for kjøp av elektriske biler. 
Lånet skal tilbakebetales bykassen over en periode på 6 år, tilsvarende forventet 
levetid på de elektriske bilene.  
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Sentrale avsetninger 
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Økonomireglementet 3 

 
 

Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene 
 

4. Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene 
 
Bystyrets vedtak om nettoramme for bydelene er fordelt som driftsramme og sosialhjelpsramme.  

4.1 Budsjettfordeling  
Bydelsutvalget skal innen 31.12.2013 vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i 
sitt budsjettvedtak. Vedtaket skal umiddelbart sendes byrådet til orientering.  
Bydelsutvalget skal vedta et driftsbudsjett for bydelen fordelt på henholdsvis:  
 Funksjonsområde – definert gjennom kriteriesystemet  
 KOSTRA-funksjoner  
 Resultatenhet, definert som det organisasjonsnivå som samsvarer med rapporteringsansvar til bydelsdirektør  
 Sammenhengen mellom disse vedtaksnivåene skal fremgå av budsjettdokumentene (både budsjettforslag og 
bydelsutvalgets budsjettvedtak).  
Budsjettet skal for bydelen totalt og for hvert funksjonsområde spesifiseres på artsgrupper. Både brutto utgifter, brutto 
inntekter og netto inntekter skal fremkomme i oppstillingen.  
Inndelingen i funksjonsområder er basert på funksjonene i KOSTRA. Nedenstående inndeling i funksjonsområder skal 
benyttes i bydelsutvalgets vedtak:  
 Funksjonsområde1: Helse,sosial og nærmiljø  
 Funksjonsområde 2A: Barnehager  
 Funksjonsområde 2B: Oppvekst  
 Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg  
 Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp  
Budsjettvedtaket pr KOSTRA-funksjon og resultatenhet skal vise henholdsvis brutto utgifter, brutto inntekter og netto 
inntekter.  
Bydelsutvalget kan eventuelt vedta et investeringsbudsjett for inventar, transportmidler og utstyr med en økonomisk levetid på 
minst tre år og innkjøpspris over kr 100 000. Summen av netto driftsutgifter i driftsbudsjettet og netto forslag til kapitalutgifter 
i investeringsbudsjettet skal for den enkelte bydel være identisk med bystyrets vedtatte budsjett for netto driftsutgifter.  
I Grønt hefte for 2014 er det stilt ytterligere krav til struktur og innhold i budsjettet.  
 
4.2 Budsjettforutsetninger/-regler  
a. Bydelsutvalgets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret. Det 
gis ikke anledning til å justere drifts- eller investeringsbudsjettet ved mer-/mindreinntekter i forhold til budsjettert statstilskudd 
som kompenserer for merverdiavgift fra investeringsregnskapet. Dette omfatter ikke kompensasjon fra investeringer som er 
finansiert av virksomheten selv ved overføring av egne driftsmidler til investeringsbudsjettet.  
b. Bydelsutvalget skal i sitt budsjettvedtak ta utgangspunkt i et netto sosialhjelpsbudsjett tilsvarende den sosialhjelpsramme 
bydelen får bevilget fra bystyret.  

Bydelsutvalget gis fullmakt til å foreta omdisponeringer fra bystyrets vedtatte sosialhjelpsramme, artsgruppe 14 til 
bydelens ordinære driftsramme, artsgruppe 11. Omdisponeringer i forhold til tildelt sosialhjelpsramme skal gjøres 

eksplisitt, med henvisning til hvilke tiltak som blir finansiert ved en slik omdisponering.  
Bydelsutvalget gis fullmakt til å foreta omdisponeringer fra bydelens ordinære driftsramme, artsgruppe 11, til styrking av 
sosialhjelpsrammen utover vedtatt eksternbudsjett på artsgruppe 14. Bydelene skal rapportere disse tiltakene, og 
sannsynliggjøre effektene i forhold til sosialhjelpsutgiftene i tertial- og årsberetningene til bystyret.  

c. Bydelsutvalget kan vedta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for investeringer i inventar, 
transportmidler og utstyr, som i sin helhet skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet.  
d. Bydelsutvalget kan fremme innstilling overfor byrådet om budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet 
for investeringer i fast eiendom som helt eller delvis skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet.  
e. Bydelsutvalget gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Fullmakt til å opprette 
stillinger innenfor denne rammen gjelder kun for stillingskategorier under saksområder hvor bydelsutvalget har fått delegert 

                                                           
3 Byrådets budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017, sak 1/2014. TILLEGGSINNSTILLINGENS VEDLEGG 7 
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avgjørelsesmyndighet. Bydelsutvalget har ansvar for å sikre at driftsutgifter som følger av vedtak om opprettelse av nye 
stillinger på årsbasis kan dekkes innenfor bydelens budsjettramme.  
f. Bydelsutvalget gis innenfor sitt ansvarsområde fullmakt til å konkurranseutsette tjenester/ tjenestesteder som utføres med 
kommunalt ansatte. Som tjenester/tjenestesteder forstås oppgaver/tjenesteytende enheter innenfor bydelsutvalgets 
ansvarsområde. Gjeldende retningslinjer/regelverk i Oslo kommune må følges.  
 
g. Bydelsutvalget gis fullmakt til å fastsette budsjetter, eventuelt inngå driftsavtaler, samt godkjenne regnskaper for private 
bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune.  

h. Bydelsutvalget gis fullmakt til å videredelegere avgjørelsesmyndighet til bydelsdirektøren i saker som bydelsutvalget i 
medhold av økonomireglementet er gitt myndighet til å fatte vedtak i, men innenfor de rammer som fremgår av punkt 4.3.  
 
4.3 Rammer for videredelegering  
Adgangen til videredelegering til bydelsdirektøren er begrenset til:  
a. Fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak (jf. punkt 4.1).  

b. Fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside og innenfor følgende 
funksjonsområder: -Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø -Funksjonsområde 2A: Barnehager -Funksjonsområde 2B: 
Oppvekst -Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg -Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp  

c. Fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.  
Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a-c:  
Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall 
og aktivitetsplaner.  

Justeringene må i sum, i løpet av budsjettåret, ikke overstige 10 % av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for 
det enkelte funksjonsområde.  

Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål.  

 
2. Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler  
 
Bystyret vil understreke at budsjettfullmaktene er basert på at kommunens øvrige regelverk blir fulgt og vil spesielt peke på 
intern kontroll i økonomiforvaltningen, anskaffelsesreglene og kommunens etiske retningslinjer.  
 
2.1 Bydelsutvalgets ansvar for årsbudsjettet  
Bydelsutvalget skal vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak. 
Bydelsutvalgets budsjett skal til enhver tid holdes innenfor de rammer og overordnede mål som er vedtatt av bystyret.  
Bydelens budsjett skal gi en oversikt over utgifter og inntekter knyttet til funksjonsområdene bydelen har ansvar for. Det skal, i 
tråd med bystyrets overordnede mål for bydelenes virksomhet, utarbeides måltall for bydelens aktivitet det kommende år. Av 
bydelsutvalgets budsjettvedtak skal det fremgå hvilke aktivitetsendringer som forutsettes gjennomført i løpet av budsjettåret. 
Vedtaket skal umiddelbart sendes byrådet til orientering.   
Bystyret understreker at de budsjetter som er vedtatt skal overholdes. Det skal ikke legges opp fond fra driftsrammen. 
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. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige negative avvik i forhold til 
budsjettet, skal dette snarest mulig varsles overfor byrådet og bystyret. Som hovedregel skal varsling skje som ledd i 
tertialrapporteringen.  
Dersom bydelsutvalget ikke har vedtatt et saldert budsjett, skal bydelsdirektøren i henhold til bydelsreglementet anke saken inn 
for byrådet/bystyret. Dersom bydelsutvalget ikke har vedtatt et saldert budsjett innen to måneder etter en varslet anke, legges 
bydelsdirektørens forslag til budsjett til grunn for bydelens aktivitet i påvente av ankebehandlingen.  
Dersom bydelsutvalget vedtar permanent avvikling av større deler av bydelens virksomhet, skal et slikt vedtak sendes byrådet 
til orientering.  
 
2.2 Bydelsdirektørens ansvar for årsbudsjettet  
Bydelsdirektøren har ansvar for å fremlegge et saldert budsjettforslag for behandling i bydelsutvalget, og for å holde 
bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året, herunder også foreslå nødvendige justeringer innenfor tildelt 
budsjettramme, eller aktivitetsnivå.  
Dersom bydelsutvalget ikke har vedtatt et saldert årsbudsjett innen den frist som bystyret har fastsatt, har bydelsdirektøren 
plikt til omgående å fremme ankesak for byrådet.  
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Bydelsdirektøren har ansvar for å holde bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året 
oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksettes 
nødvendige tiltak. Dersom forutsetningene for å holde vedtatt budsjettramme eller aktivitetsnivå ikke lenger er til stede skal 
bydelsdirektøren fremme forslag om nødvendige budsjettjusteringer.  
Dersom bydelsutvalget ikke har fattet vedtak som innebærer at budsjettet er saldert innenfor vedtatt ramme, har 
bydelsdirektøren plikt til omgående å fremme ankesak for byrådet. Byrådet plikter å legge frem sak for bystyret innen tre uker 
etter mottatt anke.  
Bydelsdirektøren har ansvar for at godt og effektivt lederskap av bydelens forvaltning utøves, og for at bydelsutvalgets vedtak 
gjennomføres.  
 
2.3 Anskaffelser  
Følgende forhold skal ivaretas i forbindelse med virksomhetens anskaffelser:  
Enhver anskaffelse skal bidra til å oppnå virksomhetens og kommunens mål.  
Virksomhetsleder skal sørge for at det som en del av virksomhetsstyringen er utarbeidet en oversikt over virksomhetens 
planlagte anskaffelser.  
Alle virksomheter skal foreta en analyse av anskaffelseskostnadene i forhold til virksomhetens budsjett, og skal ha en plan for 
hvordan anskaffelsesarbeidet kan gjøres mest mulig effektivt.  
Virksomhetsleder skal sørge for en organisering av arbeidet som synliggjør roller og ansvar i  
anskaffelsesprosessene. Nødvendige fullmakter må gjenspeile disse, og må legge til rette for en forsvarlig og effektiv 
ivaretakelse av kommunens interesser på alle stadier i en anskaffelsesprosess.  
Virksomhetene skal under planleggingen av alle anskaffelser vurdere hvordan anskaffelsene best lar seg gjennomføre og følge 
opp. Dette skal dokumenteres i en kontraktsstrategi for den enkelte anskaffelse.  
Ved anskaffelser av varer og tjenester over 10 mill. og bygg og anlegg over EØS-terskelverdi for bygg og anlegg (p.t. 40 
mill.), skal den enkelte virksomhet så tidlig som mulig i planleggingsfasen anmode sin overordnede byrådsavdeling om å 
opprette en. Byrådsavdelingens kommunaldirektør forestår den formelle oppnevnelsen anskaffelseskomité.  
 
Virksomhetsleder skal signere kontraktsstrategi, kontrakt og anskaffelsesprotokoll ved egen virksomhets anskaffelser over 
EØS-terskelverdi for varer og tjenester (p.t. 1,6 mill.).  
Virksomhetsleder skal sørge for at det er etablert et internt kontrollsystem tilpasset virksomhetens risiko på 
anskaffelsesområdet.  
Virksomhetsleder skal sørge for rutiner for kontraktsoppfølging som tydeliggjør hvordan viktige leveransepunkter 
kvalitetssikres og følges opp.  
Virksomhetsleder skal sikre at virksomheten har system for oppfølging av kontrakter som minimum inkluderer periodiske 
risikovurderinger og jevnlige revisjoner.  
På bakgrunn av risikovurderinger skal det gjennomføres revisjoner av leverandørenes samfunnsansvar og iverksettes 
nødvendige tiltak, blant annet når det gjelder krav knyttet til lønns- og arbeidsforhold, lærlingordning/bruk av lærlinger, samt 
viktige miljø- og sosiale/etiske krav.  
Rapportering på de viktigste satsingene knyttet til ovennevnte bestemmelser skal inngå i byrådets årsberetning. Det forusettes i 
tillegg oppfølging i linjen gjennom styringsdialogen.  
 
2.4 Rapportering  
For 1. kvartal og 2. tertial i året skal det utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av 
utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner. Kvartals- og tertialrapportene skal inneholde en 
sammenstilling av periodisert budsjett, akkumulert regnskap og prognose for året. Rapportene skal legges frem for 
bydelsutvalget og oversendes byrådet. Byrådet fastsetter nærmere retningslinjer for kvartals- og tertialrapportenes innhold og 
form, samt frister.  
Til hvert møte i bydelsutvalget skal bydelsdirektøren utarbeide en rapport for utvikling i tjenesteproduksjon og økonomi. 
Statusrapporten skal vise utviklingen sortert på henholdsvis funksjonsområde, KOSTRA-funksjon og resultatenhet.  
Det forutsettes at bydelen har etablert måleindikatorer i bydelens løpende månedsoppfølging, som viser i hvor stor grad mål, 
strategier, aktivitetsplaner og tiltak blir gjennomført med de effekter som er forutsatt.  
Budsjettavvik hittil i år og årsprognose skal som et minimum fremstilles på samme detaljeringsnivå som bydelsutvalgets 
budsjettvedtak. Bydelsutvalget velger selv om hovedinndelingen av den tekstlige fremstillingen skal være basert på KOSTRA 
eller resultatenhet. Uansett fremstillingsmåte må sammenhengen mellom KOSTRA og intern ansvarsstruktur komme tydelig 
frem.  
 
2.5 Årsavslutning  
Hvis ikke bystyret vedtar noe annet, gis det adgang til å styrke neste års budsjett med besparelser for netto driftsramme og 
rammen for økonomisk sosialhjelp i forhold til justert budsjett, begrenset til 5 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i 
bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3.)  
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For praktisering av bestemmelsen tas det forbehold om at driftsregnskapet for kommunen totalt sett ved regnskaps-
avslutningen gir et resultat som gir adgang til å styrke neste års budsjett.  
Merforbruk for netto driftsramme og rammen for økonomisk sosialhjelp i forhold til justert budsjett, begrenset til 4 % av 
budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), skal dekkes inn på neste års budsjett. Bydelen kan 
vedta å dekke merforbruket over en toårsperiode, men slik at minimum 2 % av budsjetterte utgifter for artsgruppe 11 i 
bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3), dekkes inn påfølgende budsjettår og resten i år to.  
Kommunalt øremerkede bevilgninger gitt i Dok. 3 skal trekkes ut før beregning av maksimalgrensen gjøres. Tilsvarende 
gjelder for kommunalt øremerkede bevilgninger i Dok. 3 som fordeles til bydelene i løpet av året.  
Ubrukte øremerkede midler skal holdes utenfor beregningen av fremført mer-/mindreforbruk.  
Refusjon i driftsregnskapet som kompenserer for merverdiavgift i investeringsregnskapet skal i sin helhet overføres til 
investeringsregnskapet og benyttes til finansiering av de enkelte prosjekter. Denne merverdiavgiften holdes utenfor ved 
beregningen av fremføring av mer-/mindreforbruk.  
Med øremerkede bevilgninger menes midler gitt i medhold av lov, forskrift eller avtale. Med kommunalt øremerkede 
bevilgninger menes midler øremerket av bystyret eller byrådet i egne saker og vedtatt overførbare til neste år.  
Det utarbeides egne retningslinjer i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen.  
 
2.6 Årsregnskap og årsberetning  
Bydelsutvalget skal behandle bydelens regnskap. Som grunnlag for bydelsutvalgets behandling fremlegger bydelsdirektøren 
regnskapet med den spesifikasjon som ble brukt i bydelsutvalgets budsjettvedtak. Avvik i forhold til opprinnelig vedtatt og 
justert budsjett skal fremgå av regnskapets oversikter og kommentarer.  
I tilknytning til årsregnskapet er bydelsutvalget ansvarlig for å utarbeide, behandle og vedta en årsberetning. Årsberetningen 
skal, etter byrådets nærmere retningslinjer, redegjøre for hvordan bydelen har disponert sine ressurser i forhold til bystyrets 
målsettinger. Betydelige avvik i forhold til budsjettrammen skal forklares. Årsberetningen skal videre gi byrådet et grunnlag 
for å foreslå ressursdimensjonering og fordeling til bydelene i neste års budsjett.  
 
2.7 Inngrep ved brudd på forutsetninger  
Dersom bydelens disponeringer i løpet av året har vist store avvik i forhold til bystyrets forutsetninger, enten i form av mer-
/mindreforbruk, eller i form av manglende oppfølging av bystyrets mål, skal byrådet vurdere å innstille overfor bystyret at 
bydelens budsjett med detaljert fordeling må vedtas av bystyret. Bystyret vil i slike tilfeller også bestemme hvordan og hvor 
lenge bydelens løpende virksomhet skal følges opp.  
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HELE BYDELEN 
 
 

 
 
 
 
 

Økonomisk fordeling og årsverk på funksjonsområder 
 

 
Funksjonsområde 

Sak 1/ 2014  Sak 1/ 2014  
inkl. tilleggs-
innst  

Bydelens 
budsjett i 

1000 kr 

Årsverk 
2014 

1  Helse, sosial og nærmiljø 133 694 133 806 108 666 82,05 
2a Barnehager 339 384 342 035 349 364 305,15 
2b Oppvekst 96 577 97 071 89 336 49,15 
3  Pleie og omsorg 555 744 560 879 586 425 256,82 
4  Økonomisk sosialhjelp 78 611 78 611 78 611 6,0 
SUM  1 204010 1 212 402 1 212 402 699,17 
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Bydelens organisasjonsmodell - virksomhetsledelse: 
 
Modellen ivaretar de overordnede prinsippene om 

• bestiller - utførerorganisering 
• god økonomistyring og effektiv ressursbruk 
• god service til brukerne 
• lokalt politisk engasjement 
• klar rolle og ansvarsfordeling 

Det legges vekt på  
• at organisasjonen har et lederteam med fokus på helhetlig ledelse 
• økonomistyring og rapportering 
• kvalitetsoppfølging og controllerfunksjoner av private og kommunale 

virksomheter 
• at særegenheter ved bydelen ivaretas 
• at nye og endrede oppgaver ivaretas 
• at det finnes omstillingsberedskap og prosjektkompetanse 

 
Organisasjonsmodellen synliggjør at bydelen gjennomgående er organisert i en 
bestiller/utførermodell både på system og individnivå. Styringsprinsippet er grunnleg-
gende bygget på kontrakter mellom toppledelsen og tjenesteproduksjonen. Det legges 
avgjørende vekt på at ledelsesfunksjonen av tjenestestedene er sterk og at den videre-
utvikles.  
Modellen har to ledelsesnivåer i linje: bydelsdirektør/avdelingsdirektører og 
tjenesteledere. De fleste støttefunksjoner er organisert som nettverk. Modellen er 
fleksibel og muliggjør nødvendig omstillingsberedskap. Kompetanse i forhold til 
utviklingsoppgaver og prosjektmetodisk arbeid er ivaretatt. 
 
ANSKAFFELSER og kontraktstyring: 
Bydelen har store deler av sin virksomhet knyttet opp i kontrakter. Anskaffelser, 
brukervalg og kommunal omstilling har alle kontraktsform som styringsgrunnlag.  
Der kontraktsformen er valgt, inngår avtalte metoder for kvalitetsoppfølging og 
kvalitetssikring, slik at bydelen til enhver tid kan kontrollere at de avtalte tjenester har 
den pris og kvalitet som er forutsatt. Siden kontrakts- og kvalitetsoppfølging henger 
nøye sammen, taler dette for at dagens kommunale tjenester får regulert sin drift i 
kontrakt eller avtale. Dette gjør det mulig å sammenligne konkurranseutsatte og 
kommunale tjenester på pris og kvalitet. Til kontraktsstyring hører oppgaver knyttet til 
virksomhetsbeskrivelse, utarbeidelse av anbud, bestilling, kravspesifikasjon, 
gjennomføre forhandlinger, utarbeide kontrakt, kontraktsoppfølging og 
kvalitetsoppfølging. Oppgaver knyttet til systemutvikling, organisasjonsutvikling, 
planlegging på systemnivå og nye prosjekter ligger også til dette arbeidet. Oppgavenes 
karakter og kompleksitet betinger  saksbehandlere med høy og forskjelligartet 
kompetanse, evne til samspill kombinert med høy grad av selvstendighet. Dette er 
utfordringer som forutsetter kontinuerlig kompetanse- og egenutvikling, samt 
forskjelligartet faglig bakgrunn og evne til å inngå i teamarbeid.  
 
Bestillerkontoret: 
Bestillerkontoret behandler enkeltsøknader, men akkumulerer også data som danner 
grunnlag for planer og utvikling. Kontoret har kompetanse på saksbehandling, 
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forvaltning av lovverk samt differensiert bakgrunn fra tjenesteyting på området. 
Bestillerkontoret forvalter de økonomiske ressurser som følger med til utførerenhetene 
når enkeltvedtak fattes om at en bruker skal ha tilmålt tjeneste. Kontoret er organisert 
slik at brukervalgmodell, kommunalt kontraktsstyrte eller konkurranseutsatte 
tjenester blir likeverdige. Alle sykehjemsplasser kjøpes fra sykehjemsetaten.  
 
Toppledelse/virkeomhetsledelse: 
Organisasjonsmodellen har to ledelsesnivåer. Linjen går mellom topplederteamet 
(bydelsdirektøren / avdelingsdirektører) og den utøvende tjeneste (tjenesteleder). 
Topplederteamet vil ha ansvar for strategi, overordnet ledelse, utadrettede oppgaver og 
oppfølgingsansvar av tjenestestedene på overordnet nivå ved bruk av leder- og 
resultatkontrakter. Topplederteamet har personalansvar for medarbeidere i 
administrasjonen.  

  
Støttefunksjoner i nettverk: 
Støttefunksjonene er som hovedregel lagt i nettverk. Dette ivaretar medarbeidere som 
søker faglige utfordringer, ønsker personlig utvikling, frihet til å ta egne beslutninger 
og delta i beslutningsprosesser i organisasjonen. Stillingene i nettverkene har like 
oppgaver og likt ansvar, men der hvor det anses hensiktsmessig kan 
koordinatorfunksjon tillegges en av stillingene. Det enkelte nettverk forutsettes å 
fordele sine oppgaver innbyrdes. Nettverkene yter støttetjenester til hele 
organisasjonen, og forutsetter stor grad av  teamferdigheter og gjensidig samspill. 
Personalansvaret er lagt til de respektive toppledere. 
  

Samfunnshelse: 
Det legges vekt på sterk samhandling mellom tjenesteproduserende enheter om 
samfunnsmedisinske oppgaver og utfordringer. Oppgaver så som smittevern overfor 
enkeltpersoner er tillagt den utøvende helsevirksomhet.  
 

Utførerorganisasjonen: 
Utførerorganisasjonen er kommunalt eller privat drevet.  
 

NAV Frogner:  
Publikumsmottak for bestillerkontor, barnevern, og NAV Frogner stat/kommune er 
samlokalisert i 1. etasje i Sommerrogt 1. I tillegg kommer generelle publikums-
tjenester, informasjon, TT-kjøring, introduksjonsprogram for flyktninger, 
kvalifiseringsprogrammet, boligkontor og gjeldsrådgivning.  
 

Politisk sekretariat: 
Organisasjonsmodellen gir økt mulighet for tiltrettelegging for politiske utvalg, ved at 
fokus er forsterket på strategisk utvikling av bydelen og dens tjenester.  
 
ANSKAFFELSER og kvalitetssikring 
 

Bydel Frogner arbeider metodisk og effektivt på anskaffelsesområdet. Det er av 
avgjørende betydning at arbeidet gis en profil som legger vekt på alle elementene i en 
anskaffelsesprosess. Det omfatter risikovurdering av hele feltet med bruk av egne 
verktøy. Det er utarbeidet en konkretisert tiltaksplan for anskaffelsesarbeidet om-
fattende vel 100 eksisterende kjøp, innbefattende revurderinger, kontraktsoppfølging, 
leverandørbytte; samt ivaretakelse av den mest krevende og komplekse dimensjonen, 
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ivaretakelse av den enkelte bruker/pasient inklusive vedkommendes pårørende/ 
familie. 
 

Når det gjelder anskaffelser av tjenester til enkeltbruker, så som psykisk utviklings-
hemmede m.v., er det en erkjennelse at anskaffelsesreglene kommer i konflikt med 
helse- og sosiallovgivningen. 
 

Mål for bydelens anskaffelser: 
Delmål 1: Bydelens arbeid med anskaffelser skal være organisert med klare 
ansvarslinjer og kontrollmekanismer. 
Delmål 2: Bydelens anskaffelser skal være basert på langsiktig planlegging og 
oppfølging av inngåtte kontrakter. 
Delmål 3: Bydelens anskaffelser skal være resultat av en gjennomtenkt 
kontraktsstrategi og effektiv anskaffelsesprosess. 
Delmål 4: Bydelen skal utnytte sine stordriftsfordeler ved å effektivisere og 
standardisere anskaffelser. 
Delmål 5: Bydelens arbeid med anskaffelser skal skje i henhold til gjeldende lover og 
regler. 
Delmål 6: Bydelen skal gjennomføre anskaffelser med vekt på samfunnsansvar. 
 

Det legges til grunn at anskaffelser gir innsparinger og bedre kvalitet på innkjøpte 
tjenester. Bydelen besitter god teknisk anskaffelseskompetanse, og har i flere år 
hentet denne gevinsten på kjøp av varer, samt på tekniske og byggfaglige områder. 
Bydelen har gjennom anskaffelser innen psykiatri og tjenester til sterkt psykisk 
utviklingshemmede erfart at disse anskaffelsene representerer betydelige utfordringer i 
brukerrelasjonen, i forholdet til pårørende, familie og verge. Den faktiske gjennom-
føringen og resultatoppnåelsen i disse anskaffelsene avhenger av samhandlingen og 
ivaretakelsen av bruker/ pasient, men også i høy grad av nettverket rundt vedkom-
mende, spesielt ettersom leverandørbytte i dag gjerne utløser flytting av bruker/ 
pasient til ny bolig. Fremover vil bydelen vinkle sitt anskaffelsesarbeid basert på disse 
erfaringer, i det alle disse utfordringer må hensyntas i hele anskaffelsesprosessen, og 
hvor det relasjonelle elementet og helsetilstanden til enkeltmennesket i anskaffelsen 
blir sterkt fokusert. Erfaringene viser at helt sentralt for måloppnåelse er erfaring og 
kompetanse innen helsefag, spesielt psykiatri; og prosessen må forankres hos 
helsepersonell allerede under anskaffelsens innledende fase, slik at brukere og 
pasienter som mottar private tjenester opplever hjelp og bistand av kompetent 
personell i anskaffelsens alle faser.  
 
Arbeidet organiseres med klare ansvarslinjer og innbakte kontrollmekanismer i tråd med 
disse erfaringene. 
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
          
Generelt mål (hovedmål) 
Kommunens virksomheter skal ha HMS-system som sikrer at kravene i lovgivningen på HMS-området og 
byrådets HMS-instruks blir etterlevet. 
 

Mål for de enkelte lovområder 

Arbeidsmiljø: 
Arbeidstakerne skal ha et godt og forsvarlig arbeidsmiljø. 
Arbeidstakerne skal være vernet mot psykiske og fysiske helseskader . 
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Arbeidsgiverrepresentantene på alle administrative nivåer skal ha tilstrekkelig opplæring til å ivareta sitt 
HMS-ansvar. 

Brannsikkerhet: 
Liv, helse, miljø og materielle verdier skal være vernet mot brann og eksplosjon. 

EL-sikkerhet: 
Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være utført, drevet og vedlikeholdt slik at det ikke medfører fare 
og ulykker. 

Produktkontroll: 
Produkter og forbrukertjenester som tilbys fra kommunen eller benyttes av kommunens ansatte, skal ikke 
medføre helse- og miljøskader. 

Ytre miljø: 
Oslo kommune skal være miljøeffektiv slik at drift, forvaltning og tjenesteproduksjon utføres med minst 
mulig belastning på det ytre miljø. 

 
Bydelens mål: 
Alle ledere skal ha helse, miljø og sikkerhetsarbeid som en del av sitt daglige ansvar.  
Bydel Frogner skal arbeide for å skape trygghet og trivsel for alle som arbeider i 
bydelen.  

 
Bydelens HMS-system  
Alle ansatte skal ha tilgang til informasjon som legges på intranett. 
Bydelen har et fullelektronisk integrert HMS-system med overordnet handlingsplan for 
bydelens HMS-arbeid. 
Lokale handlingsplaner/tjenestestedenes IK-håndbok er også tilgjengelig på intranett. 

 
Ansvar på ulike nivåer i organisasjonen 
Bydelsdirektør har ansvar for at kravene i aktuelle lover og forskrifter oppfylles, og 
dette ansvaret utøves via avdelingsdirektørene. Avdelingsdirektørene er delegert 
ansvar for aktuelle lover og forskrifter innen sitt ansvarsområde. 
Tjenesteledere har delegert ansvar for å gjøre HMS-kravene kjent blant sine 
medarbeidere, og påse at eget og medarbeidernes arbeid planlegges og utføres i 
samsvar med kravene. 
 
System- og tilsynsansvarlig 
HR-/personalkonsulent forestår rullerende oppdatering av HMS-systemet, som dekker 
alle aktiviteter innen helse, miljø og sikkerhet i virksomheten.  
Eksterne myndigheter har overordnet tilsynsansvar innen sine aktuelle lovområder for 
eksempel: 
• Arbeidstilsynet - Arbeidsmiljøloven 
• Brann og el-tilsyn - Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap 

 
Organisasjonskart 
Bydelens og tjenestestedenes organisasjonskart inngår som en del av HMS-systemet, 
og synliggjør tjenestevei.  

 
HMS 
HMS-systemet er tilgjengelig på intranett og er tilgjengelig i papirversjon på 
tjenestestedene. Arbeidstakere skal være kjent med HMS-systemet. 
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Arbeidsmiljøloven har klare bestemmelser vedrørende vold, trusler, fare for liv og 
helse. Forebyggende tiltak skal etableres og avgrensninger gjøres hvor møteplasser 
åpner for utforutsigbare hendelser med fare for medarbeiders sikkerhet, liv og helse.   
 
Plan for vedlikehold av HMS-kompetansen for AMU-representantene: 
 

• Endringer av retningslinjer eller forskrifter som vil ha betydning for bydelens 
virksomheter, oppdateres regelmessig i bydelens elektroniske HMS-system av 
HMS-ansvarlige. 

• Eventuelle endringer meldes bydelens ledere, hovedverneombud og lokalt 
verneombud på mail. 

• HMS-forhold er fast punkt på ledermøter og personalmøter, både som 
informasjonssaker, opplæring og drøftinger. 

• Det avholdes obligatoriske opplæringsdager for nye ledere og verneombud innen 
3 måneder etter ansettelse/utnevnelse. 

• Tjenesteleder har ansvar for iverksetting og oppfølging av HMS-handlingsplanen. 
Verneombudene skal medvirke i arbeidet. 

• Handlingsplan skal sendes inn underskrevet av tjenesteleder og verneombud til 
avdelingsdirektør innen 15.12 hvert år sammen med HMS - årsrapport.  

 
 
 
Merknader til driftsbudsjettet 
 
Stillingsnr S109526 spesialkonsulent (70003) er ledigstilt og omgjøres til 1. konsulent 
økonomi (70004). 
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Del 1. Revisjon – oppfølging av internkontroll HMS v/ tjenesteleder til 
avd.direktør, årlig pr 15.12. 
 

OPPGAVER JA NEI MERKNADER 
Ansatte    
1. Medarbeidersamtaler er gjennomført og skjema for kjennskap til 
etisk reglement i Oslo kommune undertegnet 

   

2. Lokal målsetting for HMS arbeid for neste periode er utarbeidet    
3. Handlingsplaner/overordnede planer gjennomgått med ansatte    
4. Stillingsbeskrivelser er utarbeidet og ajourført    
5. Turnusplaner er utarbeidet og drøftet med ansatte    
6. Verneombud er valgt for alle områder    
7. Vernerunder er utført i henhold til HMS – systemet    
8. Opplæringsplan er utarbeidet    
9. Verneombud og leder har gjennomgått opplæring i HMS    
10. Rutine for oppfølging av sykefravær følges (IA)    
11. Sykefraværsstatistikk gjennomgått med ansatte    
12. Nyansatte har gjennomført introduksjonsprogram/opplæring    
13. Rutiner for nyansettelser     
Sikkerhet    
1. Branninstruks utarbeidet i henhold til forebyggende brannvern    
2. Brannøvelser gjennomført inneværende år    
3. Registrering av teknisk/elektrisk utstyr foreligger    
4. Sjekkliste for elektriske installasjoner gjennomgått    
5. Kartlegging av risikofylte maskiner/produkter/prosesser foretatt    
6. Utført risiko- og sårbarhetsanalyse inneværende år (oppgi når 
siste gg) 

   

Miljøforhold     
1. Forurensing av ytre miljø    
2. Er tjenestedet miljøfyrtårn sertifisert    
3. Sjekkliste for miljøfyrtårn oppfølging utarbeidet    
4. Fokus på energiforbruk ved tjenestestedet    
5. Rutiner for behandling av miljøskadelige produkt fulgt    
    
Anskaffelser/innkjøp    
1. Innkjøp foretatt på sentrale rammeavtaler    
2. Øvrige innkjøp foretatt i henhold til kommunens regelverk    
Samarbeidsavtaler    
Samarbeidsavtale mellom barnevernstjenesten og helsestasjonen     
Samarbeidsavtale mellom barnevernstjenesten, skolehelsetjenesten 
og ungdomstjenesten 

   

Samarbeidsavtale mellom barnevernstjenesten, sosialtjenesten og 
ungdomstjenesten 

   

Samarbeidsavtale mellom barnevernstjenesten og barnehagene    
Avtale om retningslinjer for samarbeid om psykisk helsearbeid for 
barn og unge mellom Bydel Frogner, Bydel Ullern og 
Diakonhjemmets sykehus AS  (Barne- og ungdomspsykiatrien) 

   

Samarbeidsavtale NAV    
Avtale om retningslinjer for samarbeid om psykisk helsearbeid 
mellom Diakonhjemmets sykehus og bydelene Vestre Aker, Ullern 
og Frogner 

   

Avtale om retningslinjer for samarbeid om somatisk helsearbeid 
mellom Ullevål, Aker, Akershus, Lovisenberg og Diakonhjemmet 
sykehus 
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Bestillerkontoret: 
 
Generelt om Bestillerkontoret 
• Bestillerkontoret er bydelens felles adresse for alle henvendelser inne pleie-, 

rehabiliterings- og omsorgstjenester 
• Bestillerkontoret skal fordele ressurser mest mulig rettferdig til bydelens 

innbyggere med behov for tjenester 
• Tildelte tjenester skal være innenfor eksisterende budsjett 
• Organiserer bydelens inntaksteam innen pleie og omsorgstjenester 
• Organiserer ergoterapitjenester  
• Organiserer innsatsteam/hverdagsrehabilitering 
• Palliative tilbud er organisatorisk lagt til Bestillerkontoret. 
 

Oppgaver i Bestillerkontoret 
• Saksbehandle alle henvendelser om tjenester; innhente nødvendig informasjon, 

vurdere og fatte vedtak  
• Saksbehandle alle klager på vedtak 
• Revurdere aktive tjenester (ca. hver 6.måned og ved endringer) 
• Beregne egenandel og etter-/sluttoppgjør for opphold i institusjon 
• Fakturere brukere av praktisk bistand, dagsenterplass, korttidsopphold sykehjem; 

og følge opp at pengene kommer inn 
• Oppfølging av kontrakter og betaling ved kjøp og salg av tjenester 
• Demenskoordinator og demensteam 
• Generere løpende statistikk 
 

Tjenester/tiltak hvor Bestillerkontoret fatter vedtak: 
Innsatsteam   
Trygghetsalarm 
Ergoterapi 
Fysioterapi 
Praktisk bistand /Praktisk bistand og opplæring 
Hverdagsrehabilitering 
Brukerstyrt personlig assistanse 
Omsorgslønn 
Støttekontakt 
Hjemmesykepleie 
Transporttjenesten for forflytningshemmede (TT) 
Dagsenter for eldre 
Dagsenter for personer under 67 år med fysisk- og psykisk funksjonshemmede 
Avlastning for funksjonshemmede som bor hjemme hos foresatte 
Samlokaliserte boliger for fysisk- og psykisk funksjonshemmede 
Trygde- og omsorgsboliger 
Omsorg + 
Korttidsopphold/rehabilitering i sykehjem 
Langtidsopphold i sykehjem 
Klagebehandling i medhold av helse- og omsorgsloven og til Oslo kommunes 
klagenemnd innen ikke lovpålagte tjenester. 
 

Utskrivninger  
Bestillerkontoret har et særskilt ansvar for å sikre tjenester rundt bruker som er 
utskrivningsklare fra Diakonhjemmet og 2. linjen for øvrig (inkl. psykiatri). 
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Bestillerkontoret har egne saksbehandlere til vurdering av inneliggende pasienter. 
Gjennom innsatsteam og hverdagsrehabilitering sikres den videre oppfølging, og  det 
legges til rette for maksimal innsats i hjemmet som alternativ til institusjons-
plasseringer (fast plass/rehab-/korttids-/venteplasser). Innsatsteam med 
hverdagsrehabilitering vurderer og sikrer nødvendig tiltak for brukerne som mottar 
tjenester i hjemmet, brukere som har fått et redusert funksjonsnivå og som står i fare 
for institusjonsplassering.  
       
 
Opplæring 
Opplæringsplan rulleres hvert år. Intern opplæring og løpende veiledning av nyansatte 
ivaretas fortløpende, likeså lovpålagt opplæring som kurs i førstehjelp og brannvern. 
For øvrig er det ikke avsatt særskilte opplæringsmidler.  
 
Lærlinger 
Bydelen vil inngå 4 nye lærlingavtaler kommende år. Ordningen forutsetter at det 
avsettes ressurser til  fagansvarlig person med koordineringsansvar for tjenesten samt 
at det avsettes tid til planmessig veiledning på praksisstedet.  
 
Informasjon 
Bydelen vil videreutvikle bruk av nettet som hovedinformasjonskilde, og vurderer 
fortløpende bruk av sosiale medier.   
I tillegg produseres brosjyrer og annet informasjonsmateriell etter behov.   
Via nettet tilbys: 
- Nyhetssider 
- Informasjon om bydelens tjenester og tilbud 
- Oversikt over politiske råd og utvalg 
- Kontaktinformasjon politikere 
- Sakskart og protokoller til/fra bydelsutvalgets møter 
- Planer og prosjekter til høring 
- Oversikt ledige stillinger 
- Søknadsskjema til bydelens tjenester 
- Søknadsportal til ledige stillinger 
- Lokal kulturhistorie 
  
Personalboliger 
Bydelen disponerer 1 kommunal tjenestebolig.   
 
Oppfølging av sykemeldte medarbeidere 
Bydelen viderefører avtalen om prosjekt Inkluderende Arbeidsliv (IA).  
 
Drift og vedlikehold av bygninger 
De kommunale foretakene Omsorgsbygg og Boligbygg innehar eierforvaltningen av 
bydelens eiendomsmasse og disponerte lokaler i tjenesteproduksjonen. Bydelen har 
rollen som profesjonell bestiller av eiendommer og er ansvarlig for å fremforhandle 
leieavtaler og driftstjenester tilknyttet det enkelte bygg. Bydelen har likeledes ansvar 
for indre vedlikehold og flere driftsforhold som bruker av bygg, herunder brannvern, 
drifts- og tilsynsoppgaver.  
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Funksjonsområde 1 – Helse, sosial og nærmiljø 
 
 
 
 

Bydel Frogner - befolkningsfremskrivning (ukorr) 
 0-5 år 6- 

12 år 
13- 

15 år 
16- 

18 år 
19- 

29 år 
30- 

39 år 
40- 

49 år 
50- 

66 år 
67- 

79 år 
80- 

89 år 
90+ 
år 

I alt 

2013  2 884 1 833 727 873 14 512 10 776 6 418 9 316 4 198 1 530 506 53 573 

2014 2 941 1 843 707 842 14 834 11 061 6 464 9 337 4 486 1 469 476 54 460 

2015 2 984 1 911 658 897 14 854 11 384 6 594 9 400 4 713 1 408 465 55 268 

2016 3 037 1 960 661 888 14 856 11 747 6 672 9 504 4 903 1 384 443 56 055 

2017 3 088 1 976 685 910 14 874 12 139 6 734 9 665 5 048 1 352 420 56 891 

2018 3 177 1 975 728 859 15 014 12 428 6 786 9 797 5 182 1 363 399 57 708 

2019 3 237 2 032 759 873 15 422 12 615 6 833 10 020 5 294 1 394 394 58 873 

2020 3 330 2 082 730 906 15 783 12 895 7 022 10 189 5 416 1 424 382 60 159 

2021 3 423 2 129 739 977 15 841 13 351 7 178 10 420 5 518 1 460 376 61 412 

2022 3 509 2 159 763 1 016 15 904 13 833 7 321 10 614 5 662 1 472 369 62 622 

2023 3 590 2 193 799 969 15 954 14 344 7 423 10 879 5 778 1 526 355 63 810 

2024 3 660 2 230 830 975 16 260 14 568 7 553 11 075 5 800 1 657 345 64 953 

 
 
 

Bydel Frogner - Befolkningsprognose for kriteriebefolkningen 2014-2018 (korr) 
  0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-39 år 40-66 år 67-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år+ I alt 
1.1.2011 2 856 2 355 1 211 23 679 15 249 3 716 927 684 550 51 227 
1.1.2012 2 800 2 475 1 195 24 604 15 446 3 968 928 683 530 52 629 
1.1.2013 2 884 2 560 1 311 24 850 15 734 4 234 895 658 551 53 677 
1.1.2014 2 941 2 550 1 310 25 427 15 801 4 524 841 650 518 54 563 
1.1.2015 2 984 2 569 1 391 25 744 15 994 4 753 828 601 506 55 371 
1.1.2016 3 037 2 621 1 418 26 073 16 176 4 945 815 590 482 56 157 
1.1.2017 3 088 2 661 1 439 26 484 16 399 5 091 793 579 457 56 992 
1.1.2018 3 177 2 703 1 426 26 875 16 583 5 226 835 549 434 57 809 



  

 Bydel Frogner – BUDSJETT og strategisk plan 2014 

38 

 

A. Helsetjenester 
 
 

Miljørettet helsevern / folkehelse  (kostrafunksjon 233, 241) 
 
 

Folkehelsetilbudet skal være helhetlig, brukerorientert og tilgjengelig. 
Folkehelsearbeid skal bidra til å forebygge helsesvikt, fremme helsen og gi et 
grunnlag for å målrette helsetjenesten og planarbeidet i kommunen. 
 
 

1. Ansvarsområde 
 

Funksjonsområde 1 A Helsetjenester, omfatter bydelshelsetjenesten, fastlegeordningen, 
fysioterapitjenesten, tjenester til personer med psykiske lidelser, folkehelsearbeid, miljørettet 
helsevern og smittevern. Innenfor det forebyggende, behandlende, habiliterende og 
rehabiliterende helsearbeid skal det individrettede helsetilbudet være helhetlig, 
brukerorientert og tilgjengelig. Folkehelsearbeidet skal bidra til å motvirke sosiale 
helseforskjeller, forebygge helsesvikt og fremme god helse i befolkningen. Miljørettet helsevern 
og smittevern er lovfestede, samfunnsrettede ansvarsområder innen det forebyggende 
helsearbeidet. Folkehelseperspektivet skal ivaretas i alle kommunens sektorer. 
 
 

2. Situasjonsbeskrivelse og målsettinger 
 

Kommunehelsetjenesten 
I Oslo kommune var det per 01.05.2013 til sammen 488 fastleger med 660 230 personer registrert på 
sine lister. Dette betyr at mange utenbysboende har valgt å ha fastlege i Oslo. Det er et årlig oppgjør 
mellom kommunene for å kompensere for dette. Med unntak av studenthelsetjenesten, som har avtale 
om fellesliste med kommunen sentralt, har fastlegene avtale med bydelene. Det er en samlet kapasitet 
på listene for 694 065 personer, noe som tilsvarer 105 % av etterspørselen. Dette er noe lavere enn 
Helsedirektoratets anbefalte kapasitet. Samtidig er det 33 835 ledige plasser hos 173 fastleger. Dette gir 
innbyggerne en reell mulighet til å velge fastlege og kommunen en rimelig margin for fortløpende 
kapasitetsøkning i takt med befolkningsveksten. Fastlegene dekker det meste av legetjenestene ved 
helsestasjonen og skolehelsetjenesten i bydelene. 447 av legene holder til i lokaler regnet som 
tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelser. Bydelene må fortløpende vurdere kapasiteten hos 
fastlegene i tråd med befolkningsutviklingen, og sørge for å søke om nye hjemler slik at befolkningens 
rett til fastlege ivaretas. 
Alle bydelene har ansatt en bydelsoverlege som blant annet har oppgaver som kommunelege etter 
kommunehelsetjenesteloven og er sekretariat for bydelens samarbeidsutvalg med fastlegene. Oslo har 
god fysioterapidekning, med 548 (2012) årsverk til fysioterapi i kommunehelsetjenesten. Nærmere 62 % 
av fysioterapiårsverkene i bydelshelsetjenesten, utføres av privatpraktiserende fysioterapeuter med 
avtale om driftstilskudd. Byrådet vil understreke viktigheten av å integrere arbeidet 
avtalefysioterapeutene utfører i den øvrige bydelshelsetjenesten. 
Miljørettet helse og smittevern 
Det er utfordringer innen miljørettet helsevern og smittevern i Oslo. Pandemiberedskap, tiltak mot 
legionella, håndtering av resistente bakterier som MRSA, og individuell oppfølging og behandling av 
tuberkulose, er eksempler på dette. Oslo kommunes smittevernplan ble revidert i oktober 2012. Arbeid 
på lokalt nivå rettet mot faktorer i miljøet som kan forårsake sykdom er viktig. Bydelene må sørge for en 
godt fungerende bydelsoverlegefunksjon med tilstrekkelig kapasitet til å ivareta de samfunnsmedisinske 
oppgavene.  
Folkehelse 

Oslo har ansvar for å fremme folkehelse i egen tjenesteyting og forvaltning. Dette gjelder for planlegging 
og regional utvikling. Kommunen har et lovfestet ansvar for en pådriver- og samordningsfunksjon i det 
brede og sektorovergripende folkehelsearbeidet regionalt og lokalt. Det er viktig å understøtte 
folkehelsearbeidet i bydelene og i alle andre virksomheter. Byrådet vil vektlegge opplysningsarbeid og 
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informasjon fra helsetjenesten. Folkehelseplan for Oslo 2013-2016 ble avgitt av byrådet i oktober 2012 
og behandlet av bystyret i januar 2013. Barn og unge er et særskilt satsingsområde i planperioden. 
Ansvar for koordinering og oppdatering av planen er lagt til Helseetaten. Bydelene skal ha lokale planer 
og forutsettes å iverksette lokale tiltak basert på kunnskap om helsetilstanden i bydelen. 
Samhandlingsreformen 

Samhandlingsreformen trådte i kraft 01.01.2012. Grunnlaget for reformen er lagt i ny folkehelselov, ny 
helse- og omsorgstjenestelov og ny nasjonal helse- og omsorgsplan. Reformen er fra myndighetenes side 
beskrevet som en retningsreform, hvor intensjonen bl.a. er å bygge opp tjenester og kompetanse i 
kommunen som skal avlaste sykehusene. Et sentralt mål er å forhindre unødvendig bruk av spesialist-
helsetjeneste. Videre har reformen folkehelse og forebygging som viktige satsingsområder. To økonomi-
ske virkemidler er innført for å sikre gjennomføring av reformen. En utvidet betalingsplikt for utskriv-
ningsklare pasienter, og en medfinansieringsordning hvor kommunen for noen pasientgrupper skal 
dekke ca 20 prosent av kostnadene ved sykehusbehandling. Kommunen har fått betalingsansvar fra 
første dag for pasienter som blir liggende på sykehus etter at de er utskrivingsklare. Midlene som er 
overført til dekning av dette er fordelt til bydelene. Liggetiden etter at pasienten er meldt utskrivingsklar 
ble redusert fra gjennomsnittlig 4,82 døgn per pasient i 2011 til gjennomsnittlig 0,26 døgn i 2012. 
Bydelene har fulgt opp reformen blant annet ved å bruke overførte midler til styrking av hjemme-
tjenester, innsatsteam, døgntilbud og bestillerkontor. Pasienter som skrives ut er i mange tilfeller sykere 
enn tidligere. Byrådet vil følge opp og sikre at kompetansen i kommunehelsetjenesten og samarbeidet 
med spesialisthelsetjenesten er godt nok til å ivareta disse pasientene. Det er fortsatt stor usikkerhet 
knyttet til ordningen med medfinansiering. Dette tilsier at midlene til ordningen inntil videre skal holdes 
sentralt. 
I budsjettet for 2012 var det avsatt 574 mill. til kommunal medfinansiering. Oppgjøret for 2012 er 
foreløpig ikke ferdigstilt, men per mai 2013 er det beregnet en kostnad på 594 mill. I følge 
Helsedirektoratet er endelig oppgjør for 2012 ikke klart før høsten 2013. Det er fortsatt usikkerhet om 
hva det endelige beløpet for 2012 blir. I 2013 er det forventet en kostnad på 610- 615 mill. Som for 
2012, kan oppgjøret for 2013 ikke forventes å være endelig før i løpet av høsten 2014. 
Helsemyndighetene deler årlig ut midler til etablering av nye tiltak som fremmer folkehelse og som 
forebygger sykdom, blant annet til frisklivssentraler og andre lavterskeltilbud. Per mai 2013 var det 
etablert syv frisklivssentraler i bydelene. Flere bydeler har etablert slike tilbud. Ny Storbylegevakt og 
utviklingen av Aker er viktige samhandlingsområder som i tillegg til lokale tiltak, kan forebygge og 
redusere opphold i sykehus. Byrådet utreder hvordan man skal møte et økende behov for 
legevakttjenester på kort og mellomlang sikt, og vil arbeide for å få plass ny, moderne storbylegevakt. 
Innen 2016 skal kommunene ha et akutt døgntilbud som for noen pasienter er alternativ til 
sykehusinnleggelse. Kommunene skal samarbeide med helseforetakene om etablering av slikt tilbud. 
Ordningen skal finansieres med midler fra helseforetakene og Helsedirektoratet. 
Akutt døgntilbud i Oslo er statlig finansiert og ble etablert med 32 senger på Aker i 2013. Det plan-
legges en opptrapping av 22 senger i 2014. Utviklingen av Aker er et viktig samhandlingsområde som i 
tillegg til lokale tiltak, kan forebygge og redusere opphold i sykehus. Oslo kommune og Helse Sør-Øst er 
enige om at Oslo skal være en foregangskommune for samhandling, og “Samhandlingsarena Aker” er en 
sentral del av dette. Prosjektet ledes av Oslo kommune. Helse Sør-Øst har forpliktet Oslo 
universitetssykehus (OUS) til å koordinere alle sykehusenes deltakelse i prosjektet. 
Samhandlingsarenaen 
skal representere en fornyelse av tjenestetilbudet til befolkningen i Oslo, svare til storbybefolkningens 
behov og bidra til at fremtidige helseutfordringer kan møtes i et nyskapende og nært samarbeid mellom 
sykehusene og kommunen. Tjenestetilbud som opprettes ved samhandlingsarena Aker skal være by-
delsovergripende Det arbeides tett med sykehusene både om pasientrettede tiltak og om å etablere 
sentre for kunnskap og kompetanseutvikling. På Aker er det nå etablert allmennlegevakt, Kommunalt 
akutt døgnopphold, Rehabiliteringsavdeling, Geriatrisk ressurssenter og Senter for migrasjonshelse. Det 
arbeides med sluttføring av prosjekt Samhandlingsarena Aker med bla etablering av en permanent 
organisering av samarbeidet mellom kommune og sykehus på Aker. Det er lagt en god struktur for sam-
arbeidet mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst og mellom bydelene/ etatene og sykehusene. Det er 
etablert tjenestenivåer og som reduserer gråsoner og mangler i tjenestekjedene. Det er inngått samar-
beidsavtaler på samarbeidsutvalg, og det samarbeides om å utvikle planer og tjenestetilbud som om-
fatter begge. Samhandlingen mellom Oslo kommune og spesialisthelsetjenesten fungerer godt, og forut-
satt at staten stiller nødvendige ressurser til disposisjon, er forutsetningen for å oppfylle reformens 
intensjoner gode. 
Psykisk helsearbeid 
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Bydelene har ansvar for å tilby nødvendig hjelp og tjenestetilbud til brukere som trenger dette på grunn 
av sin psykiske helse. Den statlige opptrappingsplanen for psykisk helse og Oslos handlingsplan for 
psykisk helsearbeid 2004-2008 ble avsluttet i 2008, men oppfølgingen av det psykiske 
helsearbeidet videreføres i 2014 på samme nivå som i 2013. Staten stiller fortsatt krav til kommunene 
om rapportering knyttet til iverksettelse av tiltak og bruk av ressurser på en rekke sentrale områder 
innen psykisk helsearbeid for 2014. Bydelene har utarbeidet lokale handlingsplaner for det videre 
arbeidet. Dette er et ledd i en bevisst koordinering av det psykiske helsearbeidet opp mot hvert individs 
behov, og skal bidra til at innsatsen innenfor det psykiske helsearbeidet i kommunen fortsatt 
opprettholdes. Bystyret har vedtatt at det skal utarbeides en ny helhetlig plan for psykisk helsearbeid i 
Oslo kommune. Arbeidet og ferdigstillelse av planen er avhengig av når Samhandlingsreformen for 
psykiatri/psykisk helse vil slå inn. Mange av dem som har rusmiddelmisbruk som et tilleggsproblem til 
sin psykiske lidelse, eller rusmiddelmisbruk som følge av sin psykiske lidelse, har behov for tjenester og 
hjelpetiltak både fra spesialisthelsetjenesten og kommunen. Det er en stor utfordring å etablere egnede 
tilbud til denne gruppen mennesker innen psykisk helsearbeid, og det er behov for tett samarbeid og 
samhandling med spesialisthelsetjenesten. Brukermedvirkning, brukerundersøkelser booppfølging og 
boligtiltak, samt samarbeid og dialog med spesialisthelsetjenesten vil fortsatt være viktige 
innsatsområder i videreutvikling, oppfølging og rapportering av psykisk helsearbeid for 2014. Kunnskap 
om status, utfordringer og behov knyttet til brukergruppene med de største behovene vil legges til 
grunn i det videre arbeid i 2014. Målet er å etablere varige tilpassede boligløsninger for denne 
heterogene gruppe med sine ulike utfordringer og sammensatte behov. 
 

Byrådets mål er å: 
• sikre at konsekvenser for folkehelse skal vurderes i alt planarbeid 
• bedre helsen til Oslos befolkning med fokus på utsatte grupper 
• sørge for at befolkningen tilbys likeverdige helsetjenester uavhengig av bakgrunn 
• sikre gode pasientforløp og en god behandlingskjede ” hjemmefra og hjem igjen ” 
• videreutvikle Aker som samhandlingsarena  
• samarbeide med Universitetet i Oslo om viktige områder for forskning og utvikling 
• sikre brukermedvirkning. 
 
 

3. Strategier og tiltak 
 

For å nå målene vil byrådet: 
- at alle bydeler skal ha en folkehelseplan som følger opp og konkretiserer satsinger i sentral 
folkehelseplan 
- utvikle en modell for brukermedvirkning på individ- og tjenestenivå 
- samarbeide med ideelle organisasjoner, brukerorganisasjoner og private virksomheter om 
tjenester og tiltak som kan skape merverdi for brukerne, deres familier og lokalsamfunnet 
- ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne i egen bydel 
- gjennomføre helsefremmende og forebyggende 
tiltak som reduserer helseforskjeller - øke innsatsen på forebygging og rehabilitering 
- etablere frisklivssentraler og frisklivstilbud i bydelene i tråd med befolkningens behov 
- forebygge psykiske lidelser og sikre tidlig intervensjon 
- at informasjon skal nå alle og tilgjengeligheten til tjenestene skal være god 
- benytte tolk når det er nødvendig for å sikre god kommunikasjon 
- bygge Samhandlingsarena Aker i samarbeid med 
Oslo Universitetssykehus og de andre sykehusene som betjener Oslos befolkning 
- at bydelene medvirker til utvikling av Samhandlingsarena Aker 
- legge til rette for at ansvar for medfinansiering kan overføres til bydelene 
- utvikle lokale tilbud som gir redusert behov for 
spesialisthelsetjeneste 
- at elektronisk dokumentasjon og meldingsutveksling skal være standard i kommunal 
tjenesteproduksjon og samhandling 
- at bydelenes samordnede planer for barn og unge i en vanskelig livssituasjon utvides til å 
omfatte forebygging av vold i nære relasjoner 
- videreføre og utvikle tiltak som forebygger overgrep 
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Bydelshelsetjenesten i et folkehelseperspektiv 
 
Folkehelseaspekter ivaretas gjennom tverrfaglig samfunnsmedisinsk engasjement og 
samhandling, med siktemål å bedre folkehelsen og utjevne helseforskjeller: 
 

Utfører: Oppgaver: 
Bydelsoverlegen � Plan og utvikling 

� sikring av medisinsk faglig kvalitet i bydelshelsetjenesten 
� smittevern 
� tvungent psykisk helsevern 
� bekymringsmeldinger 

Helsekonsulent � Generelt helsefremmende arbeid 
� teknisk hygiene, inkl støysaker, bolighygiene m.m. 
� godkjenning av virksomheter som barnehager/skoler iht 
helseforskrifter 

� oppfølging av frisør, skjønnhetssalonger m.m. 
� vaksinering 

Bestillerkontoret � vurdering av inneliggende pasienter på sektorsykehuset 
� vurdering ved inntak i sykehjem og heldøgnsinstitusjon 
� vurdering og tilmåling av hjemmetjenester 

Stabsfunksjoner � planoppgaver, inklusive beredskaps-, folkehelse- og smittevernplan 
� evakueringsplaner og beredskapsøvelser 
� sekretær i samarbeidsutvalget for fastlegene 
� kontrakts- og kvalitetsoppfølging av fastleger og 
avtalefysioterapeuter 

� oppfølging av internkontrollsystemer/tilsyn med helsetjenester 
� rullerende samhandlingsavtale med Diakonhjemmet Sykehus 
� rullerende samarbeidsavtaler med HiOA og Kreftforeningen 
� klagesaksbehandling, lokalt varslingsmottak 

Utpekt fastlege � utøvende smittevern  
� psykisk helsevernloven/tutel 
� ”fastlege i innsatsteam” 
� fastlege i dag-/hverdagsrehabilitering 
� fastlege i Rask psykisk helsehjelp 

Helsestasjon, 
hjemmetjeneste 

� Tuberkulosearbeid inkl DOT (direkte observert behandling) 
� Intensivert samhandling ungdomstjenesten - BUP vest –
helsetjenesten - barnevern  

Fastlegene � Reisevaksiner og individuelt smittevernarbeid 
� Sosiallegearbeid / LAR / ROP 

Spesialkompetanse � helsemessige konsekvenser av plan- og utbyggingsprosjekter i 
samarbeid med Bymiljøetaten/Helseetaten. 

 
Ressursfordeling av oppgaver innen miljørettet helsevern/folkehelse:   
Medisinsk faglig rådgivning v/kommunalt tilsatt lege/fastleger ved helsestasjon 
og skolehelsetjeneste 

37,5 t/uke 

Smittevern/tutel psykiatri v/ fastlege 3 t/uke 
”Fastlege i innsatsteam” på sektorsykehus 7,5 t/uke 
Fastlegekonsulent på OSCAR lokalmedisinske senter 2,5 t/uke 
Medisinsk faglig rådgivning, teknisk hygiene v/Bymiljøetaten  5 t/uke 
Helsekonsulent 37,5  t/uke 
Stab - Bestillerkontor  37,5 t/uke 
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Satsingsområde 1. Habilitering / rehabilitering 

 
 

OSCAR FRISKLIVSSENTRAL  
– et mestringstilbud til risikogrupper - for personer i særlig risiko for å utvikle 
sykdom 
 
Målsetting: Mestring av hverdagens utfordringer i eget liv. 
 
Bydelen har et særskilt fokus på forebyggingstiltak overfor 
personer i risiko for utvikling av helsemessig funksjonssvikt.  
Bydelen bistår personer i alle aldre i utpekte risikogrupper, til 
å kunne ta forsterket ansvar for egen helse, bl.a. gjennom 
fysisk trening, bedre kostvaner, endret livsstil, styrket selvtillit,  
”rask psykisk helsehjelp” m.m.  
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OSCAR DAGREHABILITERING  
– tilbud til hjemmebundne personer 
med fysisk funksjonssvikt, for å 
forebygge/ forhindre/ utsette 
institusjonalisering 
 
Målsetting: Mestring av hverdagens 
utfordringer i eget hjem. 
 
Bistå hjemmebundne til å kunne klare 
seg best mulig på egen hånd i eget hjem, 
d.v.s. utenfor institusjon, gjennom fysisk 
trening, praktisk opplæring i hverdagens 
gjøremål heriblant personlig stell, 
påkledning, matlaging mm;  
bidra til å styrke selvtillit og trygghet 
gjennom å gi et helse- og omsorgstilbud i 
en sosial ramme.   
 
 
 

OSCAR HELSEAKADEMI   
–  pårørendeskole og samtalegrupper (dag, kveld og helg) 
–  informasjon i regi av brukerorganisasjoner m.m. (kveldstid) 
 
Målsetting: Gjensidig opplæring og erfaringsutveksling, styrking av den enkeltes evne 
til selvhjelp, bl.a. gjennom å gi et fellesskapstilbud i en sosial ramme på OSCAR. 
 
 
HVERDAGSREHABILITERING   
Bestillerkontoret/innsatsteamet sammen med OSCAR LMS, har et særskilt fokus på 
rehabilitering allerede i utskrivningsfasen på Diakonhjemmet, gjennom utarbeidelse 
av individuelle rehabiliteringsprogrammer for bedre mestring av hverdagens 
utfordringer i eget hjem, med individuell veiledning av og tiltak for hjemmeboende, 
samt rådgivning og veiledning innen hverdagsrehabilitering overfor ansatte i 
hjemmetjenesten. 
Hverdagsrehabilitering foregår i regi av bestillerkontoret/innsatsteamet, avtale-
fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjemmesykepleie/praktisk bistand, OSCAR 
dagrehabilitering, kreftsykepleiere, 5 turnusfysioterapeuter, samt den nye 
kommunale legerollen "fastlege i innsatsteam", en ”døråpner” til fastlegene og  
styrking av kommunikasjon mellom hjemmetjenesten og den enkelte brukers 
fastlege. Legefunksjonen forutsettes å styrke bestillerkontorets/ innsatsteamets 
fagkompetanse, og skal sikre samarbeid/ kommunikasjon mellom sykehusets 
leger/helsepersonell og bydelens bestillerkontor/innsatsteam i enkeltsaker.  
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SENIORSENTRENE (Frogner, Majorstuen, Bygdøy) 
Aktive og spreke eldre er en ressurs for bydelen og nærmiljøet.  
Bydelens seniorsentre tilbyr helsefremmende og forebyggende tilbud som bidrar til at 
eldre holder seg aktive og lever lenge og godt hjemme.   
Sentrene har tiltak som inspirerer eldre til å holde seg fysisk og mentalt aktive, ha et 
sunt kosthold og være engasjert i lokalmiljøet.  
Frivillig innsats bidrar til kostnadseffektiv drift, til at eldres ressurser, kompetanse og 
interesser etterspørres og verdsettes, og til økt psykisk velvære både hos de som gjør 
innsatsen og hos de som får glede av hjelpen.  
Seniorsentrene medvirker til å dempe presset på dagsenter, hjemmetjenester og 
sykehjem, bl.a. gjennom dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens.   
Det tilbys hår- og fotpleie. 
 

Fellesskap.  
Seniorsentrene er pensjonisters møteplass i nærmiljøet.  
Ulike aktivitets-, kultur- og servicetilbudene kan være nøkkel til fellesskap, 
kommunikasjon og velvære; forebygger sykdom og fremmer eldres helse. 
 

God mat. 
Seniorsentrene bidrar til å fremme godt kosthold ved å tilby næringsrik og varm mat i 
et hyggelig fellesskap, og forebygger feil- og underernæring.  
 

Trimtilbud.  
Enkle tiltak gir eldre bedre fysisk form, styrke og balanse.  
Seniorsentrene stimulerer eldre til å holde seg fysisk aktiv ved å tilby varierte 
lavterskeltilbud som tur- og trimgrupper.  
 

Helseinformasjon.  
Seniorsentrene arrangerer temamøter, har informasjonsmateriell om forebygging og 
mestring av aldersrelaterte helseproblemer.  
 

Aktivitets- og kulturtilbud. 
Seniorsentrene gir mulighet til læring, mestring og personlig vekst gjennom 
kursvirksomhet, aktivitets- og kulturtilbud, og ved bruk av egen kompetanse og 
erfaring til å undervise andre. 
 

Demens. 
Seniorsentrene vil utvikle aktivitets- og gruppetilbud i samarbeid med bydelens øvrige 
dagaktiviteter for demente.     
 
FRIVILLIGSENTRALENE (Frogner, Tidemandsstuen) 
-mobiliserer frivillige til å sette i gang aktiviteter som styrker kontakten mellom 
mennesker i nærmiljøet, på tvers av generasjoner og kulturer 
-formidler kontakt mellom mennesker som ønsker å yte en ubetalt innsats i 
nærmiljøet, og dem som ønsker å motta en slik innsats. 
 
Frivilligsentralene er kreative rom og møteplasser i nærmiljøet. Her oppstår en rekke 
aktiviteter, her møtes mennesker i nærmiljøet til en kopp kaffe, en enkel lunsj eller for 
å lese aviser og bøker. Frivilligsentralene formidler kontakt mellom mennesker som 
har tid og lyst til å bruke noe av sin tid på andre, eller som selv har behov for hjelp og 
menneskelig kontakt. 
”Varme hjerter på Frogner” tilbyr kontakt og besøkstjeneste. Ordningen er et 
samarbeid mellom  Nasjonalforeningen for folkehelsen og frivilligsentralene i bydelen.  
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http://www.bydel-
frogner.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20frogner%20%28BFR%29/Internett%2
0%28BFR%29/Bilder/_Fra%20konvertering/Bes%C3%B8kstjeneste.pdf 
Hvis du trenger en pause fra hverdagens kjas og mas, kan du delta på "Kreativt 
pusterom”,  http://kreativtpusterom.blogspot.com/ 

 
AMALDHUS AKTIVITETSHUS 
 
Amaldhus er et åpent tilbud for beboere mellom 18 og 67 år som har hatt eller har 
psykiske problemer. Amaldhus er et sosialt møtested, med et variert tilbud av kurs, 
aktiviteter og kulturtilbud. Med sin vakre beliggenhet og atmosfære i landlige 
omgivelser, er huset en oase i bydelen, et sted for meningsfulle aktiviteter ut fra den 
enkeltes ønsker eller behov. Her er atelier, datarom, keramikk-, musikk- og 
tekstilverksted. I tilknytning til verkstedene arrangeres det faste kurs. 
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Satsingsområde 2. Demensomsorg 
 
 
 

Bydel Frogner 

2013-2014

DEMENS
Tiltakstrapp

 
 
 
Demensteam / demenskoordinator 
 
Demenskoordinator utgår fra Bestillerkontoret, og er koordinator for demensteamet, 
som har det overordnede ansvar for at demensteamets oppgaver blir gjennomført. 
Koordinator har oversikt over og fordeler  ansvar for de utredninger og oppfølginger 
som teamet utfører. Innen utgangen av 2014 vil koordinator gjennomføre kartlegging 
av antall demente, etablere prosedyre for demensutredning og beskrive arbeidet,  
bidra til undervisning og veiledning av kollegaer og utøvende helsepersonell. 
Koordinator representerer bydelen i forum for demenskoordinatorer og demensteam i 
regi av Geriatrisk ressurssenter. Helsedirektoratet/Aldring og helses veiledere/ 
utredningsverktøy benyttes av demensteamet, i samarbeid med fastlegene. Bydelen 
deltar i nettverk i regi av Helseetaten. Demenskoordinator deltar på samlinger med 
øvrige koordinatorer i kommunen, og samarbeider med øvrige ansatte i 
hjemmetjenesten.   
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Dagaktivitetstilbud 
Bydelen har etablert eget dagaktivitetstilbud ved OSCAR lokalmedisinske senter.  
Det er også etablert dagaktivitetstilbud for demente ved Majorstuen, Frogner og 
Bygdøy seniorsentre, og ved NORAS HUS i Pilestredet 75:  
 
OSCAR demenssenter ved OSCAR lokalmedisinske senter 
- et aktivitets- og avlastningssted for begynnende demente  
 
Hovedmålet er å gi et hukommelsestilpasset aktivitets-, mestrings-, avlastnings- og 
behandlingstilbud, tilpasset demensrammede, men også deres familie og venner. 
Tilbudet byr på varierte aktiviteter til demensrammede i alle aldre, med siktemål å 
bevare fysisk helse, gi opplevelser, forebygge ensomhet og isolasjon, avlaste pårørende. 
OSCAR demenssenter forutsettes å gi hukommelses-/erindringstilpassede mestrings-
tilbud og behandlingsopplegg. Tilbudet er åpent for alle demente og deres pårørende 
bosatt i bydelen. Demenspasienter med utstrakt pleie- og omsorgsbehov, forutsettes 
kanalisert gjennom Bestillerkontoret, for vurdering, tilmåling og tildeling av optimal 
hjelpeinnsats og pleieressurser.      
Det gis tett oppfølging rundt aktiviteter, som bl.a. utgjøres av håndarbeids-, 
malergruppe, filmklubb; det gjennomføres teaterbesøk, bussutflukter, og det 
arrangeres faste treningsgrupper i samarbeid med OSCAR frisklivssentral. Måltidene 
er et sentralt sosialt samlingspunkt der ”gjestene” deler erfaringer, også om 
sykdommen og symptomer. Erindringsaktivitet starter ofte spontant rundt bordet. 
Bevisst bruk av humor befordrer aktiviteter og samtaler. 
 
Bydelen har en 3-årig driftsavtale med Nasjonalforeningen om drift av OSCAR 
demenssenter fra oppstartstidspunktet i august 2011. Pr desember 2012 hadde 
senteret 25 dagaktivitetsplasser og 52 
aktive brukere. Gjennom innleie av 
ytterligere areale, er antall dagaktivitets-
plasser økt til 35 plasser i 2013.  
 
Evaluering av dagens driftsform er 
påbegynt, spesielt ettersom omsorgs-
behovet hos brukere av demenssenteret er 
betydelig økt siden oppstart i 2011. Mens 
det i oppstartsfasen ble lagt opp til brukere 
i begynnende demensfase, viser erfaringen i 
dag at brukerne av demenssenteret befinner seg i en noe mer langtkommen fase. Det 
synes å være behov for å se driften av demenssenteret i nær sammenheng med 
dagrehabiliteringstilbudet ved OSCAR, med ambulerende tilbud i hjemmene, med 
dagaktivitetstilbudet ved seniorsentrene og ved NORAS HUS.   
Det vurderes å omgjøre driftsformen når prosjektperioden er utløpt. 
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Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens ved seniorsentrene 
(Frogner, Majorstuen, Bygdøy) 
- Fellesskap. God mat. Trimtilbud. Helseinformasjon. Aktivitets- og kulturtilbud. 
  

Bydel Frogners dagaktivitetstilbud for 
demente skal være hukommelses-
tilpasset aktivitets-, mestrings-, 
avlastningstilbud, tilpasset 

demensrammede men også disses familie og 
venner. Prosjekt OSCAR lokalmedisinske senter er 
et allerede etablert flerbrukssted, hvor inngår 
frisklivssentral for grupper i særlig risiko for å 

utvikle sykdom, dagrehabilitering for hjemmebundne 
personer med fysisk funksjonssvikt, samt OSCAR 
demenssenter, et aktivitets- og avlastningssted for 
begynnende demente.  
Seniorsentrene fikk fra januar 2013 et tydeligere 
oppdrag i arbeidet for og med demente, gjennom 
Bydelsutvalgets vedtak: ”Seniorsentrene forutsettes å 

utvikle samarbeidsprosjekter i samhandling med OSCAR 
lokalmedisinske senter, heriblant dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med 
demens.”  
Bydelens tre seniorsentre hadde pr 31.12.12 tilsammen 3157 registrerte brukere. 
Blant brukerne vil det til enhver tid være en viss andel brukere med ulike grader av 
demens. Seniorsentrene tilbyr nå egne brukere som utvikler demens, 
dagaktivitetstilbud med innhold tilsvarende OSCAR demenssenter, for å unngå flytting 
av brukere og påfølgende risiko for forvirring.  
I dag gis aktivitetstilbud til henimot 30 brukere med begynnende demens ved 
seniorsentrene.  
 
 
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens  
i omsorgsboliger i  NORAS HUS 
- Fellesskap og trygghet i omsorgsbolig. Aktivitets- og trimtilbud. Helseinformasjon. 
 
NORAS HUS i Pilestredet 75, er en bygård med 55 
omsorgsboliger. Her er også kontorer for hjemmesykepleie 
og hjemmehjelp/praktisk bistand, dagsenter (somatikk og 
demens) og 14-sengers sykehjemsavdeling, som foreslås 
omdisponert til kompetanse- og utviklingssykehjem for 
demente. Inntil 15 av omsorgsboligene er øremerket til 
brukere med begynnende demens, og i 3. og 4. etasjes 
fellesarealer er det etablert henimot 15 dagaktivitetsplasser, 
i regi av personell fra OSCAR LMS.   
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Prosjekt Velferdsteknologi i Bydel Frogner.  
 
Prosjektplan 
 
Målsetting: 
Brukere av hjemmetjenester ønsker og kan bo hjemme lengst mulig 
 
Forutsetning for å nå målet: 
At bruker og pårørende har samme mål!  
(OBS! Et vesentlig hinder er at de fleste leiligheter i bydelen mangler heis.)  

 
Hvordan: 
1. Redusere ensomhet og utrygghet hos brukere 
2. Gi pårørende trygghet og avlastning    
3. Redusere responstid ved «hendelser»  
4. Enklere og tryggere liv gjennom nye og bedre tekniske løsninger 
5. Forbedre tjenesten gjennom effektivisering 
   
 
1.Redusere ensomhet og utrygghet hos brukere 
Somatikk Demens 
Trygghetsalarm til sentral Trygghetsalarm til sentral 
Automatisk video/ billedkommunikasjon  
til sentral ved «hendelser» 

Automatisk video/ billedkommunikasjon 
til sentral el. pårørende ved «hendelser» 

Videotelefon til pårørende  
  
 

2.Gi pårørende trygghet og avlastning    
Somatikk Demens 
Velferdsteknologi ivaretar pårørende. 
Utfordring: å implementere teknologi i 
hverdagslivet uten å ta for stor plass, ei 
heller gi inntrykk av å  komme til et et 
kommandorom i brukeres hjem. 

Pårørendeskole, samtalegrupper. 
Avlastningstilbud,  
frivillige med opplæring. 
       

 Ambulerende modell for 
dagaktivitetsplasser, prosjekt 
«Besøksvenn» til demente som ikke 
kan nyttiggjøre seg tilbud utenfor 
hjemmet. 

 GPS - fysisk friske 
 

3.Redusere responstid ved «hendelser» 
Somatikk Demens 
Adresserbar brannalarm til sentral Adresserbar brannalarm til sentral 
Fall/fallsensor til sentral Bevegelsessensorer med bevegelsesmønster i 

hjemmet, utgangsdør mv, og med varsling til 
sentral el. ektefelle/familie  
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Telecare: Krampe/epilepsi, feber, 
puls, BT mv til sentral/helsetjen 

Lokaliseringsteknologi utendørs / GPS 

Telecare: Væting mv til hjemmetj Bevegelsesegrensninger utendørs gjennom 
GPS-varsling til sentral 

  

4.Enklere og tryggere liv gjennom nye og bedre tekniske løsninger  
Somatikk Demens 
Sensor på soverom/seng Sensor på soverom/seng  
Skype/pc/internett muliggjør jevnlig kontakt 
med familie  

Telefon med bilder for 
kontakter/pårørende 

Påminnelse  om medisiner   Nattlig bevegelsessensor for å 
vekke ektefelle 

Klokke/stemmeklokke /Elektronisk kalender: 
Oppdateres av hj tjen og pårørende (obs gratis 
app) – til påminnelse om medisiner mm 

 

Elektronisk dosett - utmating av medisiner til 
riktig tid 

 

Færre kontroller på legekontor/ poliklinikker 
med ny lab.teknologi (blod, urin mv)  

  

 

5.Forbedre tjenesten gjennom effektivisering 
- Omsorgs-/velferdsteknologi avlaster pleiepersonell. 
- Helsepersonell trenger kontinuerlig oppdatering for å kunne tilby nye 
teknologiske hjelpemidler som for eldre og syke. 
 
 
Pilotprosjekt for inntil 80 hjemmeboende med begynnende demens. 
 
Bydelens etablering av dagaktivitetsplasser for hjemmeboende med demens ved 
henholdsvis OSCAR lokalmedisinske senter, bydelens tre seniorentre og i NORAS HUS 
vil i løpet av høsten 2013 inkludere 65 - 80 hjemmeboende personer med begynnende 
demens. Dette er muliggjort gjennom opprettelse av 5 fysioterapistillinger + 1 
ergoterapistilling ved OSCAR LMS, 2 fysioterapistillinger i innsatsteam og 5 
turnusfysioterapi-stillinger knyttet opp til hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten, et 
aktivt kurssamarbeid med fysioterapiutdannelsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
samt regelmessig praksisutplassering av fysioterapi-studenter fra HiOA ved OSCAR. 
  
Samarbeidet med Høgskolen videreutvikles gjennom at bydelen og Høgskolen i 
fellesskap utprøver/utvikler trygghetsteknologiske løsninger for hjemmeboende med 
demens. Bydelen deltar også i Helseetatens velferdsteknologiske prosjekt i samarbeid 
med SINTEF. Gjennom disse prosjektene ønsker bydelen å understøtte og forsterke 
brukeres, men også pårørendes trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt bidra til 
å muliggjøre økt fysisk, sosial og kulturell aktivitet. Bydelen legger til grunn at en også 
vil kunne dra veksler på å være OMSORGSBYGG KF’s co-partner i EU-prosjektet 
Design led Innovations for Active Ageing (DAA) 4 
 

                                                           
4 The Design-led Innovations for Active Ageing project consists of a network of cities that drastically need 
to find economic and innovative yet sustainable solutions for senior care. Each city brings a best practice 
in the field of senior care and a need for a policy. 
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Prosjekt «Besøksvenn»  
- dagaktivitetstilbud i hjemmet – erindringsterapi 

Bydelen antas å ha bortimot 350-400 innbyggere med større eller mindre grad av 
demens. Bydelen har i dag 130 registrerte brukere med hukommelsesproblemer, som 
mottar hjemmetjenester. Knapt halvparten av disse 130 brukerne er brukere av 
dagens dagaktivitetsplasser utenom hjemmet, mens de øvrige registrerte er avhengig 
av individuelt tilpassede tilbud som er lokalisert til hjemmet.   
 
Dagtilbud er ofte det manglende mellomledd i omsorgskjeden for demente 5.  
Dagtilbud skal aktivisere og stimulere, gi gode opplevelser og meningsfulle hverdager. 
Det kan samtidig avlaste de nærmeste for omsorgsoppgaver på dagtid, og bidra til at 
familie og ektefelle kan klare å stå i en krevende omsorgssituasjon. Utbygging av 
hjemmetjenester og dagaktivitetstilbud er avgjørende for samspillet med familie og 
lokalsamfunn. Et godt utbygd dagaktivitetstilbud sammen med hjemmetjenester, kan i 
mange tilfeller bidra til å forhindre eller utsette institusjonsinnleggelse. Betydningen 
av dagaktiviteter er spesielt stor for mennesker med demenslidelser og andre med 
langvarige og sammensatte sykdomsforløp eller nedsatt funksjonsevne, og det er stort 
behov for å kunne prøve ut gode modeller for dagtilbud til mennesker med demens. 
 
Når demensplanen er gjennomført i 2015 forventes: 
– at alle landets kommuner kan tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer 
med demens, enten i eget hjem, i sykehjem eller som dagsentertilbud 
– at pårørendeskoler og samtalegrupper er tilgjengelig 
– at det er gjennomført et systematisk informasjons- og opplysningsarbeid for ansatte, 
pårørende, allmennheten og frivillige 
– at samordningen med den frivillige innsatsen på demensområdet er styrket. 

 
Mennesker kan få demens i mange ulike faser av livet. Mange har ektefeller som 
fremdeles er i jobb, og noen vil fremdeles ha mulighet til å kunne gjøre en innsats i 
arbeidslivet om det legges til rette for det. For mange vil et standardtilbud fra bydelen 
på dagtid passe dårlig. Innføring av et individuelt tilpasset dagaktivitetstilbud, 
eventuelt utgående fra hjemmet, vil kunne nå betydelig flere og være viktig i 
morgendagens demensomsorg.  

 
Sykdomsforløpet hos personer som har demens kan variere. Det vanligste er gradvis 
nedsatt mestringsevne 6. Symptomene er få og knapt merkbare i starten, men blir 
etter hvert flere og tydeligere:  

                                                                                                                                                                                                            
Project partners are Design Flanders, Brussels, City of Stockholm, Care Company Antwerp, Sofia 
Development Association, Municipal Undertaking for Social Service Buildings, Oslo, International Design 
Center Berlin, City of Warsaw, Barcelona Design Centre and Culminatum Innovation Limited, Espoo. 
http://dev.daaproject.eu.glue01.priorweb.be/projects/oslo/english/ 

 
 
5  http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Vedlegg/Omsorgsplan_2015/Demensplan2015.pdf 
6  http://helsenorge.no/Sykdomogbehandling/Sider/Hva-er-demens.aspx 
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- Mild demens: Symptomene er tydelige, men med litt støtte fra sine omgivelser 
klarer den rammede å fungere i hverdagen. 
- Middels fremskreden demens: Symptomene er såpass tydelige at den rammede 
har behov for daglig hjelp, i mange tilfeller også fra offentlig helsetjeneste. 
- Langt fremskreden demens: Behovet for hjelp er omfattende. Tilrettelagt 
bosituasjon og andre hjelpemidler er ofte helt nødvendig. 

 
Berger-skalaen deler utviklingen av en demenssykdom i seks trinn på bakgrunn av 
personens funksjonsevne i løpet av en 10–12 års utvikling: 

1  Klarer seg selv. Glemsom og avbryter ofte aktiviteter i dagliglivet. 
2. Kan utføre vanlige aktiviteter, men pasienten blir ofte forvirret. 
3. Kan klare seg i kjente omgivelser og situasjoner, men hukommelsesproblemene 
er store.  Pasienten trenger påminnelse og er ofte initiativløs.  
4. Pasienten har handlingssvikt og språkvansker. 
5. Kan ikke kommunisere verbalt på en meningsfull måte. 
6. Motoriske funksjoner er betydelig nedsatt, og pasienten må derfor ofte sitte i en 
stol eller ligge til sengs. 

 
Statlig tilskudd til dagaktivitetsplasser gis ved ulike lokaliseringsformer:  

� Institusjon 
� Dagsenter 
� Aktivitet- eller eldresenter 
� Eget hjem  
� Ambulerende tjeneste 
� Samlokalisert omsorgsbolig / bokollektiv med fellesareal 
� Inn på tunet/grønn omsorg 

 
Og statlig tilskudd gis ved ulike organiseringsmodeller  7 

� Tradisjonell modell – etablert i institusjon/sykehjem/bo- og omsorgssenter. 
� Sentermodell – etablert i eldresenter. 
� Frittliggende modell - etablert i frittliggende hus og/eller på gårdsbruk. 
� Ambulerende modell – etablert i brukernes eget hjem eller nærmiljø. 

 
 

Bydel Frogner etablerer ambulerende modell for  
dagaktivitetsplasser i brukeres hjem, prosjekt «Besøksvenn» 
 
Målgruppen er personer med demens med stort behov for individuell oppfølging, men 
tilbudet er også et tilbud om avlastning for pårørende 8, 9. Det planlegges en 
ambulerende modell hvor det sentrale er å gi fleksible og skreddersydde individuelle 
tilbud, eller tilbud tilpasset små grupper på egnet sted i umiddelbar nærhet til 
dementes hjem og uten transportordninger 10 , 11. Det rekrutteres timelønnet 
«besøksvenner» blant studenter og omsorgsarbeidere som allerede er registrerte 
tilkallingsvakter i hjemmetjenesten, samt utvalgte brukere av og frivillige ved 
frivilligsentralene. Det inngås et særskilt samarbeid med Røde Kors og Lions Oslo, som 
begge er bydelens samarbeidspartnere om driften av Tidemandstuen frillvilligsentral 

                                                           
7  http://www.aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?ItemID=3264 
8  http://www.aldringoghelse.no/?PageID=1609&ItemID=1823 
9  http://www.aldringoghelse.no/?PageID=1612&ItemID=1144 
10  http://helsekompetanse.no/fagnett-dagtilbud/16405 
11  http://helsekompetanse.no/fagnett-dagtilbud/20183 
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12. De som engasjeres som «besøksvenn» med oppdrag i hjemmene, mottar opplæring 
og regelmessig veiledning fra helsepersonell ved Bestillerkontorets demensteam.  
 
Hensikten med dagaktivitet i hjemmene: 
– Gi innhold i hverdagen 
– Gi opplevelser 
– Gi sosialt samvær 
– Opprettholde selvfølelse 
– Opprettholde identitet 
– Skape glede 
– Skape tilhørighet 
– Avlede fra sorg 
– Avlede fra smerte 
– Dempe uro 
– Observere ressurser 
– Utrede funksjonssvikt 
– Vedlikeholde ferdigheter 
– Stimulere sansene 
– Trene 
– Gi opplevelse av å mestre 
 
Dagaktivitetstilbud i hjemmene skal ha fokus på erindring: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personell 

Timeengasjert personell utgående fra tilkallingsvakter i hjemmetjenesten, bl.a. 
studenter og omsorgsarbeidere, samt utvalgte brukere av og frivillige ved 
frivilligsentralene, med samlet timetall tilsvarende 2 årsverk. 

 
 

                                                           
12  http://tidemandstuen.frivilligsentral.no/?pageslug=velkommen-til-tidemandstuen-5178 
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Satsingsområde 3. Psykisk helsevern    
 
 
Det fokuseres på følgende områder i 2013: 

• Brukermedvirkning 
• Boliganskaffelse 
• Bruk av individuelle planer 
• Samarbeid med spesialisthelsetjenesten 
• Oppfølgning av brukere i bo- og omsorgssentra og institusjonstilbud 
• Utvikling av samarbeid i Diakonhjemmet sektor 

Som en følge av nedbemanningen i sykehussektoren, får bydelen stadig økning i andel 
brukere med tyngre psykiske lidelser. Disse krever tettere oppfølgning og flere har 
behov for høyere bo- og omsorgsnivå, hvilket vil si bolig med bemanning eventuelt 
institusjon. Flere av brukerne er inn og ut av akuttpsykiatrien, såkalte 
«svingdørspasienter» 

Bemanning: Det har vært en satsing på området psykisk helse i Bydel Frogner, og 
bemanningen er i dag økt til å bestå av 5 årsverk. 

Det fokuseres på følgende tiltak/aktiviteter i 2014: 

• Institusjonsliknende tilbud utenfor Oslo. Bydelen kjøper plasser i ulike bo- og 
rehabiliteringssteder og vil styrke dette arbeidet ytterligere ved å løpende 
revurdere brukernes behov for bo- og rehabiliteringstilbud. 

• Tilrettelagte boliger med tjenester på døgnbasis i Welhavensgate 11. 
Tilsammen 5 personer med alvorlig psykisk sykdom bor i omsorgsboliger tilknyttet 
personalbase. 

• Samlokaliserte boliger med personalbase, tilrettelagt for 25 personer med 
omfattende tjenestebehov etablert i Underhaugsveien. 

• Ordinære kommunale boliger/boliger i det ordinære leiemarkedet/kjøp av bolig. 
En del personer med psykisk sykdom og med bolig- og tjenestebehov får bistand 
til å leie i det ordinære leiemarkedet. Noen får kommunal bolig og noen får hjelp til 
å kjøpe bolig med Startlån og boligtilskudd fra Husbanken. Vi vil styrke bruken av 
boligvirkemidler for denne målgruppen i 2014. 

• Etablert samarbeid med Kirkens Bymisjon om formidling av leieavtale og kjøp av 
booppfølgingstjenester til 6 brukere med psykiske problemer og rusproblemer  
videreføres 

• Vi vil videreføre samarbeid med Vor Frues Hospital, der bydel møter i 
spesialisthelsetjenestens flytmøter hver 4.uke for diskusjon rundt den enkelte 
bruker og dennes behov når vedkommende utskrives fra institusjon. 

• Bestillerkontor og NAV-kontorets  faste samarbeidsmøter med ledere fra de 
forskjellige sykehusavdelingene i Diakonhjemmets sektor med fokus på planer for 
enkeltpasienter (Vinderen, Vor Frue, Oslo hospital, Søndre Borgen videreføres). 

• Prosjektet Vilje Viser Vei bistår 20-25 middels til tungt psykisk syke med å komme 
i arbeid eller aktivitet. Brukerne mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV når de 
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deltar i prosjektet. 

• NAV vil fortsatt samarbeide aktivt med voksenpsykiatrisk avdeling i innføring av 
IPS – et forsøk finansiert av NAV og Helsedirektoratet som følger opp psykisk syke 
innlagt i sykehus i forhold til arbeid. 

Welhavensgate / Underhaugsveien: 

Bydelen har i dag tilrettelagte boliger med tjenester på døgnbasis for tilsammen 5 
personer i Welhavensgate 11. Welhavensgate er døgnbemannet. Underhaugsveien har 
plass for  psykisk syke brukere, 25 personer. Her er det ikke døgnbemannet, men en 
personalbase på huset. I 2014 vil bydelen arbeide videre med å utvikle flere botilbud 
til psykisk syke, særlig brukere med både psykisk sykdom og rusmiddelmisbruk. 

Barn og unge: 

Flere unge med psykiske lidelser står helt eller delvis utenfor skole eller andre 
aktivitetstilbud. Enkelte av disse er tungt medisinert, er inn og ut av akuttpsykiatrien 
og har behov for tett oppfølgning av psykisk helsearbeider, ungdomsrådgiver og 
Vinderen psykiatriske avdeling. 
Bydelen vil også i 2014 søke midler til opprettholdelse av prosjektet med 
Ungdomsrådgiver, som er et viktig innsatsmiddel overfor denne brukergruppen.  
 
Når det gjelder barn vil vi videreføre og videreutvikle samarbeidet mellom 
barneverntjenesten, helsestasjonen, ungdomstjenesten, NAV og BUP 
 
Psykisk helsearbeid: 

Psykisk helse har satt opp klare mål for arbeidet, der det fremkommer hvilke grupper 
brukere som skal prioriteres inn i tjenesten. Disse er brukere på vei ut av institusjon, 
hjemmeboende brukere med barn, yngre brukere samt brukere med alvorlige 
diagnoser som paranoid schizofreni, posttraumatisk stressyndrom og 
spiseforstyrrelser for å nevne noen. 

RBP (rus, bolig og psykiatri)-konsulenter har fokus på den enkelte brukers behov for 
bistand til bedring av sin hverdag/livssituasjon. Det samarbeides tett med Vinderen 
voksenpsykiatriske avdeling og mange av brukerne følges opp av begge parter. 

RBP-konsulenter er opptatt av å jobbe for å knytte brukerne opp mot 
bydelens/kommunens øvrige tilbud til psykisk syke. Særlig Fontenehuset, Rask 
psykisk helsehjelp og Tidemandsstuen er tiltak det er fokus på. 

Tilbud for ROP-pasienter (brukere med både rus og psykiskhelse-problematikk) 

I 2014 vil bydelene Ullern, Vestre Aker og Frogner i sammen etablere 6 boliger for 
brukere med alvorlig psykisk sykdom og  rusmiddelmisbruk. Tilbudet lokaliseres i 
bydel Vestre Aker. I tillegg til innleie av 2 av boligene vil vi avgi et årsverk til 
oppfølgingsarbeidet av beboerne, og andre brukere med samme problematikk bosatt i 
bydel. Det arbeides med etablering av ytterligere tilbud, både i bydel Ullern, Vestre 
Aker og Frogner. Boligene som etableres i 2014 vil bli bemannet med en stilling fra 
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hver bydel.  

Rus:  

• NAV har 3 ruskonsulenter. Ruskonsulentene følger opp brukere som ønsker 
bistand til å endre sin rusatferd og sitt rusmiddelmisbruk. Ruskonsulentene 
bistår også med fremskaffelse av omsorgstilbud til rusmiddelmisbrukere. 
Ruskonsulentene har tett samarbeid med sosialkonsulentene i NAV. Deres 
kompetanse er viktig i arbeidet med rusmiddelmisbrukere. Motivasjon står 
sentralt, og valg av det mest egnede behandlingstilbudet. Det legges vekt på 
oppfølgning før, under og etter behandling i spesialisthelsetjenesten. Ca 40% av 
sosialhjelpsmottakerne har rusrelaterte problemer, ofte kombinert med psykiske 
lidelser. 

• Pr 31.08.13 bor 64 brukere i rehabiliterings- omsorgssentra for rusmisbrukere. 
Totalt 140 har fått ett eller flere tilbud i løpet av 2013. 

• Ca 60 av NAV sine brukere har LAR-behandling, av disse følger mer enn 
halvparten opp av NAV. De øvrige brukerne får også oppfølgingstjenester fra LAR 
(legemiddelsassistert rehabilitering i regi av helseregionen) eller MAR (sentralt 
tiltak i Oslo kommune for oppfølgning av LAR-brukere) 

 

 
Prosjekter 
 
Prosjekt AMBULANT TILBUD TIL PERSONER MED PSYKOSER 
 
I 2010 startet bydelene Vestre Aker, Ullern og Frogner opp prosjekt Psyksam – 
psykiatrisamarbeid i Oslo vest, i samarbeid med Diakonhjemmet sykehus. Prosjektet 
har arbeidet etter ACT-modellen, med lokale tilpasninger. Prosjektet har hatt fokus på 
følgende områder: 

- Oppfølging av dobbeltdiagnose og alvorlig psykisk syke brukere 
- Fremskaffe egnede boliger til målgruppen 
- Kunnskapsbygging og -overføring. 
- Samhandling mellom sykehus og bydelene. 
- Aktiviteter for målgruppen. 

 
I prosjektperioden har vi oppnådd at et stort antall brukere har fått tett tverrfaglig 
oppfølging med god samhandling mellom bydelene og sykehuset og et aktivt ambulant 
arbeid både fra sykehus og bydelene. På samhandlingsområdet har det vært et 
forpliktende samarbeid både på brukernivå og på systemnivå, noe som har sikret god 
tilgang på rett tjeneste for brukerne.  
 
Aktuell situasjon 
Bydelene og sykehuset vil videreføre samarbeidet i årene fremover og har avsatt egne 
ressurser for å opprettholde driften. Bydelene har avsatt et årsverk hver for fremtidig 
arbeid. Det etableres 6 boliger i Tennisveien 2 fra cirka 01. januar 2014, og det er 
planer for ytterligere boliger i årene fremover. Det er avtalt en fordeling av boligene 
som sikrer brukere i alle tre bydelene lik tilgang på boliger tilpasset målgruppen. 
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Videre satses det på etablering av FACT / ambulant tilbud til personer med 
psykoser 13 

 
FACT er et ambulant behandlingstilbud rettet mot personer med psykoselidelser. 
FACT vil være et organisatorisk forpliktende samhandlingsprosjekt mellom bydel og 
Diakonhjemmet/Vinderen DPS og vil ta utgangspunkt i pasientenes behov for 
sammensatte tjenester.  

FACT er en forkortelse for flexible assertive community treatment eller fleksibelt aktiv 
oppsøkende behandlingsteam. I FACT-modellen forenes to metoder for oppfølging: 
Case-management og ACT, basert på at målgruppens tjenestebehov ikke er konstant, 
men endrer seg i løpet av et behandlingsforløp.  

Målgruppebeskrivelsen i FACT-modellen inkluderer alle med alvorlig psykisk lidelse i 
et opptaksområde. FACT er indisert både for gruppen med størst tjenestebehov (ACT-
målgruppen) og for resten av gruppen som kun tidvis er i behov av like omfattende 
tjenester og støtte.  FACT-team kombinerer tjenesteytelsen til de to gruppene ved 
fleksibilitet i grad av oppfølging. 

Modellen angir to nivåer av behandling/oppfølging: 

1. Individuell oppfølging fra behandler i teamet (Case-management)   

2. Intensiv tverrfaglig teamoppfølging (ACT). 

For de fleste pasientene er det tilstrekkelig med individuell oppfølging fra behandler 
(nivå 1). Ved forverring av tilstand trappes oppfølgingen opp (nivå 2) langvarig eller 
kortvarig. Når krisen er over trappes oppfølgingen ned tilbake til nivå 1.  

Uavhengig av nivå vil behandling/oppfølging i hovedsak finne sted i form av 
hjemmebesøk eller annen oppsøkende virksomhet. Det forventes at 80% av kontakten 
med pasientene skal finne sted utenfor kontoret. Det gir bedre mulighet til å kartlegge 
problemer og ressurser og til å få et mer helhetlig bilde av pasientenes situasjon. 

I tillegg til psykiatriske problemer, har mange i målgruppen problemer knyttet til 
rusmiddelmisbruk, bolig, egenomsorg, aktivitet/arbeid og økonomi. De kan ha 
vanskeligheter med samfunnsdeltakelse og tilhørighet. Støttesystemer og nettverk er 
ofte begrenset. 

FACT integrerer behandling, oppfølging, rehabilitering og støtte til recovery. Tjenestene 
leveres fra ett tverrfaglig team og forutsetter at første- og andrelinjetjenester ytes og 
sees i sammenheng. Målet med FACT er å sikre helhet og kontinuitet i 
behandling/oppfølging, hindre innleggelse i psykiatrisk sykehus og stimulere til 
inkludering og deltakelse i samfunnet. Modellen stiller krav til faglig kompetanse og 
bruk av evidensbasert metodikk i arbeidet. 

FACT-team gir recoveryorienterte tjenester. Recovery er en betegnelse for 
bedringsprosesser som kan sees på som en filosofi eller holdning som fremmer 
muligheter og tro på at mennesket kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv 
om man har psykiske problemer eller lidelser.  

                                                           
13  http://www.lds.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=164&iInfoId=20220&iDisplayType=2 
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Støtte til recovery innebærer direkte og indirekte tiltak for at pasienten skal nå egne 
recoverymål. I denne bedringsprosessen er pasienten den aktive part, mens teamet 
fungerer som ledsagere eller veiledere. Skillet mellom rehabilitering og recovery er ikke 
alltid like tydelig. Det kan sies at recovery alltid vil inneholde elementer av 
rehabilitering, mens det motsatte ikke trenger å være tilfelle. 

I FACT fremheves to tiltak for å støtte recovery: Brukermedvirkning og mulighet for 
lønnet arbeid i det ordinære arbeidsliv. 

Utviklingen mot økt brukermedvirkning blir beskrevet som et paradigmeskifte i  
psykiatrien. FACT-team har fokus på brukermedvirkning blant annet ved å ha 
erfaringskonsulent ansatt i teamet. Erfaringskonsulenten skal fremme 
brukerperspektivet i teamet, og vil inneha en viktig rolle som brobygger og 
håpsformidler i møte med pasientene.  

Deltakelse i arbeidslivet er et recoverymål for mange pasienter. IPS (Individual 
Placement and Support) er en evidensbasert metode for å etablere mennesker med 
alvorlig psykisk lidelse i det ordinære arbeidsliv. IPS integreres med behandling innen 
psykisk helsevern. Opplæring og støtte finner sted på arbeidsplassen. 

Teamet vil kunne ha tilholdssted i lokaler i Bydel Vestre Aker, Tennisveien.  

Etableringen av FACT vil kunne gi pasientene fordeler i form av: 

- Bedre tilgang til helsetjenester, omsorgstjenester og sosialtjenester i NAV 
- Bedre sosial fungering og opplevelse av mestring  
- Færre innleggelser i sykehus  
- Høyere brukermedvirkning og -tilfredshet   
- Redusert bruk av tvang  
- Trygg og varig bosetting  
- Bedre livskvalitet 
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Prosjekt OSCAR RASK PSYKISK HELSEHJELP 14  
                                 ved OSCAR frisklivssentral 
- Et lavterskeltilbud for personer over 18 år med depresjon og/eller angstlidelser av 
lett til moderat grad, eventuelt med søvnproblemer i tillegg. 
 

Målsetting:   
Mestring av livsproblemer og endre uhensiktsmessige tankemønstre og/eller atferd. 

Rask psykisk helsehjelp 
Rask psykisk helsehjelp i Bydel Frogner er et tilbud for voksne over 18 år med 
depresjon og angstlidelser av lett til moderat grad, eventuelt med søvnproblemer i 
tillegg. Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser. Angst og depresjon 
er en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet. Målet er å gi et tilbud 
innen to uker, slik at problemene ikke utvikler seg. For dem som er i jobb, blir et viktig 
mål å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær. Tilbudet er gratis og man 
trenger ikke henvisning fra lege, men vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen 
underveis. 

Kognitiv terapi 
Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som er en godt 
dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser.  

Kjernen i kognitiv terapi er å støtte pasienten i å mestre sine livsproblemer, og 
samtidig hjelpe til å endre uhensiktsmessige tankemønstre og uhensiktsmessig atferd 
som er forbundet med problemene, og som kanskje også har bidratt til dem. Som en 
del av samarbeidet gis det forklaring på hva som skjer, og hvorfor det skjer; terapien 
gjøres forståelig for pasienten. Pasienten hjelpes til å fremstå som en aktiv 
problemløser og medarbeider i terapien. 
 
Den mentale aktiviteten til et menneske med psykiske vansker, som angst eller 
depresjon, kjennetegnes av en strøm av ubehagelige tanker og forestillingsbilder om 
fortid, nåtid og fremtid. De negative antakelsene virker troverdige, og de kan være 
basert på høyst virkelige hendelser, men er ofte overdrevne eller direkte ugyldige. Et 
eksempel er at depressive følelser er forbundet med tanker om verdiløshet, 
meningsløshet eller håpløshet. I kognitiv terapi er det et mål å styrke pasientens 
ferdighet til å identifisere slike selvdestruktive onde sirkler. 
 
I terapien gjøres personen oppmerksom på virkningen av angstfremkallende, urimelig 
selvkritiske eller pessimistiske tankemønstre. Terapeut og pasient drøfter muligheten 
for ulike alternative tenke- og handlemåter. Selv om rollene er forskjellige, dreier det 
seg om et gjensidig samarbeid mellom terapeut og pasient, hovedsakelig rettet inn mot 
problemene slik de fremtrer i pasientens hverdag, og det er pasientens opplevelse av 
sin situasjon som står i sentrum. En vellykket terapi innebærer at pasienten har fått 
med seg en økt forståelse for hva som har bidratt til å opprettholde problemene og 
virkemidler som kan brukes til å forebygge nye problemer. Den gode terapi er derfor 
også hjelp til selvhjelp. 

                                                           
14   Prosjekt Rask psykisk helsehjelp i 12 pilotkommuner/bydeler: Orkdal, Kristiansund, Stjørdal, Fjell, Lørenskog, Hurum, 
Molde, Modum, Notodden, Fosen, Oslo – Bydel Søndre Nordstrand, Oslo – Bydel Frogner. Behandlingen baserer seg på kognitiv 
terapi,  og følger en trappetrinns-modell. Første trinn kan være veiledning i forbindelse med bruk av selvhjelpsmateriell. De neste 
trinnene kan bestå av telefonkonsultasjon, eller mer tradisjonell samtaleterapi av relativt kort varighet. Helsehjelpen gis av et 
tverrfaglig team deriblant en psykolog. 
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Veiledet selvhjelp 
Når livsproblemer oppstår – store eller små – er det ikke alltid nødvendig med 
omfattende tiltak før opplevelsen av økt mestring og konstruktiv problemløsning blir 
aktivert hos den enkelte. Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne 
ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning du ønsker. Selvhjelp er 
å sette i gang en prosess fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv.  
 
Selvhjelp er noe man kan ta ansvar for på egenhånd eller med hjelp fra andre. Veiledet 
selvhjelp er en del av tilbudet ved Rask psykisk helsehjelp i Bydel Frogner, hvor vi 
formidler eller henviser til selvhjelpsmateriell, enten i form av brosjyrer, bøker, 
elektroniske/internettbaserte programmer eller organiserte selvhjelpsgrupper. Vi tilbyr 
også oppfølgingssamtaler via telefon eller ansikt til ansikt der den enkeltes erfaringer 
med selvhjelpsmateriellet diskuteres og vedkommende får hjelp og oppmuntring til å 
bruke selvhjelpsmateriellet systematisk. 

 
 
Prosjekter BARN OG UNGDOM 
 
EPDS kartleggingsverktøy (Edinburgh postnatal depresjonsskår) for å oppdage 
nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel og barsel, har vist seg å være et 
nyttig redskap og er implementert som en del av tilbudet ved helsestasjonen. BUP 
Vest, DPS, familievernkontoret, og en del av bydelens øvrige tjenesteapparat er nære 
samarbeidspartnere.  
Alle mødre har fått tilbud om å fylle ut EPDS skjema ved 6-ukerskontrollen. Ved høy 
score, eller om samtalen i etterkant av kartleggingen tilsier det, får mødrene tilbud om 
støttesamtale på helsestasjon. BUP Vest er veiledere. 
 
Bydelen er inne i sitt tredje prosjektår med kommunepsykolog ved helsestasjonen/ 
skolehelsetjenesten. Mange barn og foreldre har fått tidlig hjelp før problemene har 
blitt for store og fastlåste. Kommunepsykologen innehar faglig kompetanse og 
anvender enkle verktøy som har gitt et faglig løft for skolehelsetjenesten, og er et nyttig 
bindeledd mellom skolehelsetjenesten og BUP.  
 
Skolehelsetjenesten har gjennomført undervisningopplegget «Psykologisk førstehjelp»  
som pilot i 8. klasse på Uranienborg skole, og innfører dette programmet i flere 
ungdomsskoler i 2014. Metoden er et selvhjelpskonsept basert på kognitiv teori, som 
har til hensikt å forebygge psykiske plager blant barn og unge. Metoden introduseres 
røde (negative og ødeleggende) og grønne (positive og støttende) tanker, samt hvordan 
utfordre negative tanker.  
 
Frisklivsprosjekter psykisk helse ved OSCAR  
OSCAR lokalmedisinske senter videreutvikler satsingen på forebyggende 
folkehelsetiltak rettet mot barn og unges fysiske men også psykiske helse. Formålet er 
å tilby ulike aktiviteter for å legge til rette for bevegelsesglede og mestringsopplevelser 
hos barn og unge, som av ulike grunner kan ha spesielt nytte av lavterskeltilbud. 
Målgruppen er inaktiv ungdom, ungdom i fare for ikke å få vurdering i gym, motorisk 
usikre barn, overvektige og skolevegrere, men også alle andre med ønske om å delta 
på en gratis aktivitet.  
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Samarbeidsprosjekter mellom OSCAR frisklivsentral, helsestasjonen og Redd Barna: 

- Leksehjelp og breakdance for 2.- 3. klassinger. Frivillige rekruttert via Redd 
Barna henter barna ved Ruseløkka aktivitetsskole, går sammen til OSCAR 
lokalmedisinske senter, og møtes av danseinstruktør og leksehjelper. Etter et enkelt 
måltid rettes fokus på ukas lekser før aktiviteten avsluttes med dansing.   

- Capoeira for 3.- 7. klassinger. Capoeira er en afrobrasiliansk 
kampsport/dans, som er karakterisert av mye bevegelse, på bakken og/eller i luften. 
Stort fokus på mestring, og tilpasses ulike nivåer blant deltakerne. 
 

Samarbeidsprosjekter Høgskolen i Oslo og Akershus, helsestasjonen og OSCAR 
frisklivssentral: 

- Futsal (innefotball) for gutter og jenter 8.-10. klasse. Aktiviteten foregår i 
gymsal ved HiOA og er drevet av studenter fra utdanningen Idrett, friluftsliv og helse, 
som en del av sin obligatoriske studentpraksis. 

- Bevegelse til musikk for ungdomsskolejenter 8.-10. klassinger. Aktiviteten 
skjer ved OSCAR lokalmedisinske senter og ledes av to kvinnelige studenter fra HiOA.  
 
  
 
 
 
4.   Effektiviseringstiltak: 

Psykisk helse har startet opp gruppe for å effektivisere tilbud til flere brukere. Det 
kan bli aktuelt å øke til to grupper høsten/vinteren 2014. 
De største faglige utfordringene er innenfor ROP, dvs brukere med samtidig 
rusproblematikk og psykiske lidelser. Utfordringene her er i første rekke knyttet 
opp mot NAV og kjøp av utenbys institusjonsliknende tilbud. Det legges stor vekt 
på økt ressursutnyttelse innenfor de gitte rammene.  
 
 
5.   Risiko- og sårbarhetsvurdering: 

Redusert liggetid i spesialisthelsetjenesten medfører at pasienter blir skrevet ut 
tidligere enn før, og med til dels vesentlig kortere behandlingstid. I tillegg ser vi en 
økning i alvorlig syke pasienter. En ny gruppe er unge alvorlig psykisk sykdom med 
alvorlig rusmiddelmisbruk og betydelige somatiske helseplager.  
Det er en stor risiko for at det fortsatt er behov for å øke tilbudet til målgruppen, 
både gjennom kjøp innenfor inngått rammeavtale, og ved etablering av egne tilbud.  
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Avtalefysioterapeuter og fastleger 
 

Bydelen skal  
� sikre et brukervennlig fastlegetilbud til befolkningen 
� Avtalefysioterapeuter skal gi kurativ behandling til hjemmetjenestens 

hjemmebundne brukere basert på Bestillerkontorets vedtak.    
� opprettholde nært samarbeid mellom primærhelsetjeneste, sosialtjeneste og 

Diakonhjemmets psykiatritjeneste for å sikre et godt helsetilbud til beboere med 
mentale lidelser eller psykososiale problemer 

 
Situasjonsbeskrivelse og målsetninger 
 

Bydelen forvalter 51 fastlegeavtaler pr 1.10.13. Når publikum ikke får tak i fastlegen 
kontaktes Legevakten i Storgata, alternativt 113 ved alvorlig sykdom eller skade.  
 

Bydelen har driftsavtale med 44 fysioterapeuter tilsvarende 35 årsverk  behandlende 
avtalefysioterapi. Behovet for behandlende fysioterapi er estimert til 30 årsverk.     
 
Produksjonstabell 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Fastleger, antall avtaler 40 39 43 45 45 46 48 48 51 
Ant årsverk avtalefysioterapi 44,5 44,5 43,0 42,0 42,0 41 40 40 35 
 
Effektiviseringstiltak  
 

Avtalefysioterapeuter 
Praksisregistrering har vist at vel 40 % av avtalefysioterapeutenes pasienter kommer 
fra Bydel Frogner, mens knapt 60 % kommer fra øvrige Oslo og fra Akershus-
kommuner. Bydelen jobber for å målrette avtalefysioterapeutenes innsats i retning 
bydelens egne beboere, og med hjemmebundne med redusert funksjonsevne som 
særskilt målgruppe. 8 avtalefysioterapeuter har et særskilt ansvar for å behandle 
hjemmebundne pasienter innskrevet i hjemmesykepleien, og med et avtalefestet 
timetall pr uke.  
Hjemmebehandling kan gjøre utskrivning fra sykehus tryggere for en rekke pasient-
grupper, bl.a. rehabilitering etter trafikkskader, slag m.m., nyopererte lårhalsbrudd, 
nyopererte  hofte-, kne- og skulderproteser, reumatikere, pasienter etter gjennomgått 
hjerte-/lungesykdom med behov for leiedrenasje, og det gjelder pasienter med kreft-
sykdom. Dette er pasientgrupper som i en overgangsperiode vanskelig kan forventes å 
oppsøke eller forflyttes til fysikalske institutter, men hvor det er hensiktsmessig at 
terapeuten besøker pasienten i vedkommendes hjem.  
Det er i 2013 etablert forbedrede samhandlingsrutiner, som bidrar til effektiviserte 
arbeidsformer og pasientflyt.        
 
Fastleger 
Pr 1.10.2013 har bydelen 51 fastleger fordelt på 20 legekontor: 7 solopraksiser,  
5 to-legesentre, 4 tre-legesentre, 2 fire-legesenter, ett 5-legesenter, og ett 9-legesenter. 
Bydelen har avtale om én turnuslege ved Frogner helsesenter.  
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Fastlegene har tilsammen 78929 personer på sine lister; dvs 1 av 3  personer på by-
delens fastlegelister kommer fra andre bydeler og kommuner. Pr 1.10. er det 507 
ledige plasser på fastlegenes lister, hvilket gir gode muligheter til bytte.  
7 solopraksiser har i alt 11273 personer på sine lister pr 1.10., hvilket påkaller 
forpliktende samarbeid med nabolegesentra. At en tredjedel av fastlegelistene utgjøres 
av personer bosatt i nabobydeler og nabokommuner, tilhørende forskjellige sektor-
sykehus, byr regelmessig på samhandlingsutfordringer.  
 
Bydelen har som mål å ha færrest mulig solopraksiser. Eventuell opprettelse av flere 
fastlegehjemler bør knyttes til flerlegepraksiser, men med kortere lister enn i dag, for å 
ivareta samhandlingsreformens intensjoner om forpliktende deltakelse i oppfølging av 
ressurskrevende og prioriterte pasientgrupper, bl.a. gjennom prioritering av legesøk i 
pasienters hjem; tilstedeværelse i utskrivningsforberedelsene  på sektorsykehuset, tett 
samhandling med Bestillerkontoret med målsetting forebyggelse/utsettelse av 
institusjonalisering og/eller redusere behov for sykehusinnleggelser/reinnleggelser.  
"Fastlege i innsatsteam" forutsettes å styrke bestillerkontorets/ innsatsteamets 
fagkompetanse, og sikrer samarbeid/ kommunikasjon mellom sykehusets 
leger/helsepersonell og bydelens bestillerkontor/innsatsteam i enkeltsaker. 
 
Risikoanalyse 
 

Behandlende fysioterapi omfatter ikke bare instituttbehandling, men også behandling 
av hjemmebundne, og gjelder når pasientene ikke kan møte i avtalefysioterapeutenes 
institutt uten spesielt transportmiddel og/eller ledsager. Dette er forankret i 
helselovgivningen og i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi fastsatt 
av Helse- og omsorgsdepartementet.  
Institutt-terapeuter har vist ulik interesse for å bidra innen hjemmebehandling, bl.a. 
fordi instituttbehandling i en sentrumsnær bydel som Frogner representerer større 
inntjening enn hjemmebehandling. I takt med kortere liggetid på sykehusene og 
overføring av tyngre rehabiliteringsoppgaver til 1. linjetjenesten, er bydelens 
bestillerkontor/innsatsteam og sektorsykehus i behov for omfordeling av ressurser av 
avtalefysioterapi i retning hjemmebundne personer med redusert funksjonsevne. Med 
dagens økonomiske incentiver synes dette vanskelig å etterkomme, og det foreslås at 
ledigstilte driftstilskudd inndras, og at ledigstilte ressurser omprioriteres og øremerkes 
til spesifikk satsing på dagrehabilitering til spesielt utsatte grupper 
/frisklivsaktiviteter, i samhandling mellom innsatsteam / OSCAR LMS / 
hjemmetjeneste / sektorsykehus, for å sikre optimalt behandlingstilbud ved 
utskrivninger. Dette vil kunne gi en kvalitetsforbedring i utskrivningssituasjoner og vil 
minimalisere risikoen for reinnleggelser og/eller for tidlig sykehjemsplassering.     
 
Merknader til driftsbudsjettet 
 
Bydelen har god fastlegedekning, med i alt 79 000 listeplasser.  
 
I byrådets budsjett videreføres kompensasjonsordningen for overdekning av 
avtalefysioterapeuter tilsvarende ca 80 % av overdekningen. Resterende 20% må finne 
sin dekning innenfor bydelens kriterieramme. Sammen med samhandlingsreformen 
utgjør dette Bystyrets incitament til bydelen om tilpasning av fysioterapiressurser til 
Oslo-gjennomsnittet. Ledigstilte driftstilskudd inndras.   
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B. NAV inkl økonomisk sosialhjelp (kostrafunksjon 233, 
242, 243, 265, 273, 275, 281, 283) 
 
 
1. Ansvarsområde 
 
Sosialtjenesten skal arbeide for å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for 
vanskeligstilte og bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.  
Sosialtjenesten skal bistå den enkelte med råd og veiledning, praktisk bistand, boligtiltak og økonomisk 
sosialhjelp. Hjelpen skal medvirke til at den enkelte i størst mulig grad blir selvhjulpen. 
 
Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram 
Kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad er et helårig og heltids program for personer med vesentlig 
nedsatt arbeids- og inntektsevne uten eller med svært begrensede ytelser i folketrygden. Programmet 
kan vare inntil to år og er en engangsrettighet. Kvalifiseringsprogrammet er en lovpålagt oppgave for 
kommunene og er hjemlet i lov om sosiale tjenester i NAV.  
Personer som fyller vilkårene for deltagelse har rett til et individuelt tilpasset program med tett 
oppfølging som skal bidra til at at flere kommer i arbeid og arbeidsrettet aktivitet. 
 
Økonomisk sosialhjelp 
Sosialtjenesten skal arbeide for å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk 
trygghet og forebygge sosiale problemer. Økonomisk sosialhjelp er en subsidiær ytelse som gis når alle 
andre muligheter er prøvd. Ytelsen skal sees i sammenheng med andre tiltak som kan fremme overgang 
til arbeid og aktiv deltagelse. 

 
 
 
2. Situasjonsbeskrivelse og målsetninger 
 
 
Sosialtjenesten, aktive tiltak og kvalifiseringsprogram  
Brukerne av NAV skal møte en integrert tjeneste der kommunens sosialtjeneste samarbeider tett med 
den statlige delen av NAV. NAV-ledere skal sammen lede og styre med sikte på felles måloppnåelse.  
Byrådet vil bidra til å videreutvikle en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning, tilpasset den enkeltes og 
arbeidslivets behov og basert på en helhetlig og samordnet anvendelse av lovverket. 
 

Ved utgangen av juli 2013 var 12 963 personer, eller 3,7 prosent av Oslos arbeidsstyrke helt 
arbeidsledige. Det var en økning på 850 personer, eller 7 prosent, sammenlignet med samme tid i 2012. 
Oslo kommune har en lang tradisjon for å satse på sysselsetting, aktive tiltak og kvalifisering. Byrådet 
vil fortsatt prioritere dette slik at flere kommer i aktivitet og færre er på passiv stønad. Det er nær 
sammenheng mellom en vanskelig livssituasjon, helseproblemer og sosial isolasjon. Bedre 
norskkunnskaper og kvalifisering til arbeidslivet er viktig for å redusere hindringene i arbeidslivet. 
Byrådet har derfor en økt satsing på tilpasset og yrkesrettet norskundervisning, gjerne i kombinasjon 
med praksis i bedrifter og arbeidsliv. Byrådet vil påpeke at tilknytning til arbeidslivet er av avgjørende 
betydning for å bedre leve- og oppvekstvilkår og motvirke vedvarende fattigdom og sosial eksklusjon. 
 

Bydelene skal gi tilbud om kvalifiseringsprogram til dem som er i målgruppen. Programmet skal legge til 
rette for tett og individuell oppfølging med tiltak tilpasset den enkelte. En forutsetning for at 
programmet skal lykkes er at det finnes tilstrekkelige og riktige tiltak i henhold til brukernes behov. Det 
er viktig at bydelene gir tilbakemeldinger til NAV stat om hvilke tiltak det til enhver tid er behov for.  
Byrådet vil fortsatt satse på bruk av vilkår, aktive tiltak, sysselsetting og kvalifisering. Både stat og 
kommune prioriterer oppfølging av unge i NAV-kontorene for å sikre at de ikke blir velferdsavhengige. 
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Unge som står utenfor skole, opplæring eller arbeid har ofte sammensatte problemer. Sosialtjenesten i 
NAV har en viktig rolle i koordinering og samordning av eksisterende virkemidler overfor gruppen, og for 
å involvere andre kommunale tjenester som er rettet mot ungdom. Byrådet er opptatt av at 
sosialtjenesten fortsatt iverksetter aktiviteter, tiltak og prosjekter som fanger opp unge i en tidlig fase 
slik at de ikke blir passive mottakere av sosialstønad.  
Byrådet forutsetter at bydelene fortsetter å prioritere bruken av individuell plan som verktøy for de 
brukerne som har behov for koordinering av flere typer tjenester over lengre tid. 
 

Sosialtjenestens arbeid med søknader om økonomisk bistand  
Økonomisk sosialhjelp skal bidra til å sikre nødvendig livsopphold til dem som ikke har andre 
muligheter. Økonomisk sosialhjelp er ment å være kortvarig og må sees i sammenheng med andre 
virkemidler som generell sosialrådgivning, økonomisk rådgivning, bruk av vilkår, aktive tiltak og hjelp 
til behandling og oppfølging av rusmiddelmisbrukere og andre med særlige hjelpebehov.  
Byrådet legger vekt på at alle som oppsøker sosialtjenesten skal få opplysninger, råd og veiledning som 
er relevant for den enkeltes problemstillinger, og som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale 
problem. Kvalifisert økonomisk rådgivning i husholdningsøkonomi og gjeldsrådgivning er viktige 
momenter. 
 

Unge skal prioriteres for rådgivning og aktive tiltak slik at de raskest mulig kan klare seg selv og unngå 
å bli passive stønadsmottakere. Sosialtjenesten har et særlig ansvar for å legge til rette for oppfølging av 
brukere som har mottatt tjenester etter barnevernsloven og har behov for sosiale tjenester ved 
overgangen til voksentilværelsen.  
Byrådet er særlig opptatt av barnefamilier som trenger økonomisk sosialhjelp. Når den enkelte søknad 
vurderes skal barnas situasjon og behov vektlegges. Dette skal fremkomme av de vedtak som fattes. 
Sosialhjelpsmottakere med forsørgeransvar må prioriteres for aktive tiltak og bistand til å bli økonomisk 
selvhjulpne. Mange barn lever i familier som har en vanskelig økonomisk situasjon. Fellesnevneren for 
mange av barna er at foreldrene er avhengige av offentlige stønader. Ved å få flere av foreldrene i 
inntektsgivende arbeid, vil også barnas situasjon bedres. 
 

Sosialtjeneste og boligtiltak  
Boligsosialt arbeid krever en helhetlig tilnærming, og omfatter alt fra fremskaffelse og tildeling av bolig, 
til individuell oppfølging og tiltak som bidrar til at den enkelte settes i stand til å mestre sin bo - og 
livssituasjon.  
Det finnes ulike sosiale boligvirkemidler til hjelp for vanskeligstilte på boligmarkedet. Disse er de 
statlige låne- og støtteordninger som administreres av Husbanken og Oslos egne kommunale tiltak som 
leieboliger til vanskeligstilte, samt ulike bostøtteordninger som kommunalt boligtilskudd, bostøtte for 
leietakere i kommunale boliger, støtte til utbedring av bolig og saneringsstøtte. Byrådet viser til 
boligbehovsplanen som ble utarbeidet i 2012. Planen angir byrådets satsningsområder og Byrådet er i 
gang med å implementere planens strategier og tiltak. 
 

Sosialtjenestens arbeid med rusmiddelmisbruk  
Sosialtjenesten skal gjennom råd, veiledning og ulike tiltak hjelpe den enkelte bort fra misbruk av 
rusmidler. Rusmiddelmisbrukere er ofte blant de som har størst problemer med å opprettholde og 
ivareta et selvstendig boforhold. Bydelene må gi disse brukerne oppfølging som kan bidra til å sikre et 
stabilt boforhold.  
Brukere som har fullført behandlings- eller rehabiliteringsopplegg må få nødvendig oppfølging som kan 
bidra til en stabil og positiv utvikling. Det er også viktig at brukere under legemiddelassistert 
rehabilitering (LAR) får individuell oppfølging og gis tilbud om tilpasset arbeid, sysselsetting eller andre 
aktivitetstilbud.  
Alle rusmiddelmisbrukere under behandling som er brukere av sosialtjenesten, skal gis tilbud om 
individuell plan (IP), dersom de ønsker det. 
 

Kvalifiseringsprogrammet: 

Samtlige bydeler har fra 2010 tilbudt kvalifiseringsprogram. Målgruppen for kvalifiseringsprogrammet 
omfatter i hovedsak personer som ellers ville være avhengige av økonomisk sosialhjelp som grunnlag for 
sitt livsopphold. Flere personer på kvalifiseringsprogrammet innebærer derfor reduserte utgifter til 
økonomisk sosialhjelp, siden deltakerne mottar den lovbestemte kvalifiseringsstønaden som lønn i 
programtiden.  
Kvalifiseringsprogrammet er ikke primært en stønadsordning, men et program for (re)habilitering til 
arbeid/aktivitet der relevante, individuelt tilpassede tiltak står helt sentralt. En forutsetning for at 
programmet skal lykkes er at det finnes mange nok og riktige tiltak i henhold til brukernes behov. Både 
statlige, kommunale og private tiltak benyttes. 
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Økonomisk sosialhjelp: 
I 2011 var det 17 948 hovedpersoner som mottok økonomisk sosialhjelp i Oslo. Dette var om lag samme 
nivå som i 2010, da antallet var 18 163, med en synkende tendens fra 2009 til 2011. Den gjennom-
snittlige stønadslengden gikk ned i 2011, og var 5,8 måneder mot 6,1 måneder i 2010. Andelen 
stønadsmottakere i aldersgruppen 18-24 år gikk også ned og var 3,9 pst i 2011 mot 4,2 pst i 2010. 
Denne utviklingen bidro til at også gjennomsnittlig brutto utbetalt stønad pr. klient pr år gikk ned fra 
kr 54 356 i 2010 til kr 51 888 i 2011 (nominelle beløp). 
 
Byrådets mål (sosialtjeneste) er å:  
• sikre at virksomhetene driver forebyggende arbeid  
• gjøre flere i stand til å klare seg selv  

• gi tilbud om egnete boliger og en sammenhengende kjede av botiltak for vanskeligstilte  

• sikre bedre og mer tilpasset yrkesrettet norskopplæring  
 

Byrådets mål (kvalifiseringsprogrammet) er å:  
 

• sørge for at personer i målgruppen for programmet får muligheter til å komme i arbeid eller 
annen aktivitet  

• redusere bruken av sosialhjelp som livsgrunnlag og langtidsytelse for målgruppen  
 

Byrådets mål (økonomisk sosialhjelp) er å:  
• sørge for at sosialhjelpsmottakere i størst mulig grad blir selvhjulpne  

• sørge for at unge voksne raskt kommer i arbeid eller annen aktivitet . 
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Bydel Frogners NAV-kontor 
 

NAV Frogner består av NAV kommune og NAV Stat som har likestilte enhetsledere. 
Det er godt samarbeid mellom enhetene og gode integrerte prosesser med felles 
ressursbruk og felles virksomhetsplan.  
 
NAV Frogner har behov for medarbeidere med stor breddekompetanse innenfor NAVs 
tjenester, men også øvrige helse- og velferdstilbud. Det fokuseres på fagutvikling innen 
NAVs tjenesteområde, helse- og velferd og IKT. 
 
Ansvarsområde: 
NAV kommune har ansvar for økonomisk sosialhjelp, introduksjonsprogrammet, 
boligkontor, rus og psykisk helse, og kvalifiseringsprogram etter lov om sosiale 
tjenester i NAV.   
 
Situasjonsbeskrivelse:  
 
Gjennomsnittsbrukeren hos NAV Frogner er en norsk, enslig mann på ca 40 år med 
en diffus problematikk.  
 
I 2012 hadde Frogner bydel i snitt 445 sosialhjelpsmottakere pr måned. Det har vært 
økning i 2013 med 516 personer i snitt pr måned pr 2.tertial. I snitt mottar personer 
med sosialhjelp stønad i 5,1 måned.  
Boutgiftene inklusiv strøm utgjør pr 2.tertial 61,5 %  av sosialhjelpsbudsjettet.   
 
  

  2008 2009 2010 2011 
2012 2.tert 

2013 
Boutgifter 
(husleie og strøm) 63 % 68 % 61 % 60 % 

 
60% 

 
61,5% 

Gj.snittlig 
stønads- 
periode (måneder) 5,08 5,15 5,3 5,04 

 
4,9 

 
5,1 

 
 
Periode Gjennomsnittlig antall aktive brukere pr 

måned med økonomisk sosialhjelp 
Brutto utbetalt pr  
hovedbruker pr mnd i perioden 

2004 579 8.044 
2005 596 8.208 
2006 560 8.326 
2007 519 8.593 
2008 469 9.124 
2009 454 9.473 
2010  469 9.237 
2011 463 10.163 
2012 445 10.034 
2013 2. tert 516 10.205 

 
 



  

 Bydel Frogner – BUDSJETT og strategisk plan 2014 

68 

 
Boligarbeid 
 
NAV Frogners boligkontor gir blant annet råd og veiledning, og fatter vedtak, om 
behovsprøvde støtteordninger, startlån og kommunale utleieboliger. Boligkontoret 
har ansvar for drift og økonomiforvaltning av kommunale boliger som ikke er 
forvaltet av Boligbygg KF og Omsorgsbygg.  
 
Bydelen disponerer ca 475 boliger. Dette er boliger til vanskeligstilte, flyktninger, 
eldre og funksjonshemmede, herunder også utviklingshemmede og personer med 
psykisk helsesvikt.  
 
Booppfølging er et viktig arbeidsfelt for å hjelpe brukere med redusert boevne.  
Oppfølgingen bidrar til redusert bruk av private døgnovernattinger, reduksjon i 
antall begjæringer om fravikelse av bolig og antall utkastelser.  
 

 
Boligadresse 
Boligtype, målgruppe 

Antall 
boliger 

Eier/ 
forvalter 

Leietaker  Kontrakts-
forvaltning 

   Leietaker Framleietaker  
Diverse adresser 
Leiligheter for vanskeligstilte og 
flyktninger 

196 Boligbygg 
Oslo KF 
(BBY) 

Beboer  Boligbygg 
Oslo KF 
(BBY) 

Welhavens gt 11,  
omsorgsboliger (primært 
utviklingshem. og psyk syke) 

12 BBY Beboer  BBY 

Niels Juels gate 17, 
trygdeboliger/eldre 

48 BBY Beboer  BBY 

Rosenborggate 8, 
vanskeligstilte/øremerket 
utviklingshemmede 

4 BBY  Bydel Beboer Bydel 
 

Bogstadveien 42, 
Utviklingshemmede  

4  Privat 
(Frogner-
bygg AS) 

Bydel Beboer Bydel 

Fredriksborgveien 13a, 
Utviklingshemmede 

4 BBY Beboer  BBY 

Fredriksborgveien 13B, 
utviklingshemmede 

4 BBY Bydel Beboer Bydel 

Norabakken 75,  
omsorgsboliger/eldre 

57 BBY Bydel Beboer Bydel 

Norabakken 75, 
Hybelleiligheter/gjennomgang 

0 BBY Bydel Beboer Bydel 

Underhaugsveien 5a og b, 
psykisk helse 

25 BBY Bydel Beboer Bydel 

Gustav Jensens Minne, 
trygdeboliger/eldre 

53 Privat 
(stiftelsen) 

Bydel Beboer Bydel 

Ole Fladagers gate 4, 
omsorgsboliger 

3 OBY Bydel Beboer Bydel 

Frognerveien 54, 
”vanskeligstilte” 

43 Privat 
(Maya 
Eiendom as) 

Oslo kom. 
v. Bydel 
Frogner 

Beboer Bydel 

Sigurd Syrs gt 1, "vanskeligstilte", 
psykisk syke og flyktninger 

18 BBY Beboer  BBY 

Totalt                473     

 
 
 



  

 Bydel Frogner – BUDSJETT og strategisk plan 2014 

69 

Tiltaksarbeid 
 
Kvalifiseringsprogrammet 
Det er 5 årsverk som arbeider med kvalifiseringsprogrammet. Programmet bistår 
langtidsbrukere av NAV-kontorets tjenester tilbake i arbeid gjennom individuelt 
tilpassede tiltak. Deltagere mottar lønn i programmet tilsvarende 2 G.  
Måltall for 2014 settes til 100 deltakere og korrigeres underveis i tråd med sentrale 
føringer.  
 
Vedlikeholdsgruppen /BydelsRUSKEN 
Bydelens vedlikeholdsgruppe gir arbeidstrening til sosialhjelpsmottakere som har 
behov for det. Treningen skjer ved å utføre arbeid for bydelen, blant annet 
vedlikehold av bygninger, vaktmestertjenester, parker, grøntområder, rydding og 
søppelhåndtering. Arbeid i gruppen kan og inngå i kvalifiseringsprogrammet. For 
noen brukere med økonomisk sosialhjelp stilles det vilkår om deltakelse i 
vedlikeholdsgruppen. Dette gjelder brukere med behov for avklaring av 
arbeidsevne, eller som ikke deltar i annen aktuell aktivitet. Brudd på vilkår vil 
normalt medføre at retten til sosialhjelp opphører.   

   
Økonomisk rådgivning: 
Økonomisk rådgivning gis til brukere i samsvar med ny lovforståelse, hvor det  
fattes vedtak om økonomisk rådgivning. Det gis egen opplæring i økonomisk 
rådgivning til flere medarbeidere årlig.  
 
Individuell plan: 
NAV har ca 65 brukere med individuell plan.  Ansatte som arbeider med disse 
brukerne har fått opplæring i utarbeidelse og bruk av individuell plan. Det er 
samarbeid med Bestillerkontoret om flere av planene.  
 

 
 

3. Strategier og tiltak 
 
For å nå målene innen sosialtjenesten vil byrådet:  
- gi hjelp til selvhjelp gjennom råd, veiledning og kvalifiserings- og arbeidstiltak  
- sikre at unge får tilbud raskt  
- tilby kvalifiseringsprogram og gi oppfølging  
- samarbeide med staten om riktige tjenester til brukernes beste ved NAV-kontorene  
- implementere og følge opp boligbehovsplanen   
- tilby booppfølging til brukere med behov  
- arbeide for at ingen har langvarige opphold, eller er gjengangere, i akutt- og døgnovernattingsplasser  
- at individuell plan tilbys brukere med langvarige og sammensatte behov  
 
For å nå målene innen kvalifiseringsprogrammet, vil byrådet:  
- tilby individuelt tilrettelagt opplæring, arbeidspraksis og tiltak  

- tilby individuell, tett og koordinert oppfølging og bistand  
 
For å nå målene innen økonomisk sosialhjelp vil byrådet:  
- tilby kvalifisert råd og veiledning med sikte på å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen  
- sette vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp  
- målrette innsatsen ved å prioritere aktive tiltak og kvalifiseringsprogrammet  
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- tilby unge sosialhjelpmottakere opplæring, arbeidspraksis og tiltak som har positiv sysselsettingseffekt 
 
Byrådet vil arbeide for at sosialhjelpsmottakere i størst mulig grad skal få tilbud om aktive tiltak som 
bidrar til å gjøre den enkelte selvhjulpen. Sosialtjenesten skal benytte adgangen til å stille vilkår ved 
tildeling av stønad aktivt. Særlig gjelder dette vilkår knyttet til aktivitet som kan bidra til at 
stønadsmottakeren kommer i arbeid eller annen form for aktivitet / sysselsetting som på sikt kan føre 
til arbeid. Kvalifiseringsprogrammet skal være et sentralt virkemiddel for ordningens målgruppe.  
Sosialtjenesten har et særlig ansvar for å legge til rette for oppfølging av brukere som har vært under 
barneverntiltak og som trenger hjelp etter sosialtjenesteloven. Tiltak som iverksettes, skal være 
aktivitetsrettet og ha som mål å gjøre vedkommende selvhjulpen.  
Personer med omfattende rus-, psykiske - eller sosiale problemer skal motiveres til aktivitet. Dersom de 
deltar i sysselsettings- eller arbeidstreningstiltak, kan inntil kr. 1 500 pr. mnd. holdes utenfor utmåling 
av supplerende sosialhjelp. Det skal foretas en konkret og individuell vurdering av den enkeltes 
situasjon.  
Bydelene har ansvar for behandling av statlige og kommunale bostøtteordninger, slik at ordningene 
kommer innbyggerne til gode og bidrar til å løfte brukere ut av sosialtjenesten. De kommunale 
bostøtteordningene er et supplement til statens bostøtteordninger, og skal bidra til at økonomisk 
vanskeligstilte kan klare sine boligutgifter. 
 

 
NAV Frogner – aktivitetsplan / tiltak 2014:  
  
Ungdom 
NAV Frogner har et særskilt fokus på arbeid med ungdom hvor tiltak iverksettes 
hurtig. Det er etablert et eget ungdomsteam som vil bli videreutviklet i 2014. Det vil 
være et særlig fokus på ”Ny giv” sammen med ungdomstjenesten. Oppfølging av 
ungdom styrkes, og i samarbeid med NAV Oslos tiltaksseksjon vurderes det 
anskaffelse av tilpassede kurs for ungdom på Frogner. 
 
Ungdom prioriteres til kvalifiseringsprogrammet, vedlikeholdsgruppen og andre tiltak 
som kan sikre aktivitet i påvente av arbeid. 
 
Barnefattigdom 
NAV har over flere år hatt fokus på å forhindre barnefattigdom, og ikke minst sosial 
arv som medfører at dagens barn vil bli NAV-brukere fra de er myndige. I 2014 vil NAV 
Frogner videreføre arbeidet rettet mot målgruppen. Det vil vi gjøre ved å styrke 
dagaktivisering av begge foreldre der hvor foreldre står uten arbeid og/eller inntekt. 
Kompetansen vil bli styrket gjennom internopplæring slik at alle medarbeidere, også 
de som arbeider i NAV stat, er bevisst på familiens samlede behov. Vi vil styrke 
innsatsen for at begge foreldre er i inntektsgivende aktivitet, primært gjennom arbeid, 
eventuelt med tiltak som gir stønader fra stat.  
 
Samarbeidet med barneverntjenesten vil bli styrket i 2014, med blant annet opplæring 
om hverandres tjenester. 
 
Arbeidsavklaringspenger  
I begynnelsen av 2014 vil vi arbeide med saker hvor sosialhjelpsmottakerne også har 
arbeidsavklaringspenger og som mister arbeidsavklaringspengene cirka april  2014. 
Dette gjelder brukere som gikk over fra midlertidig uførepensjon, medisinsk 
rehabilitering eller attføring i 2010. Arbeidet prosjektorganiseres høsten 2013. Noen av 
brukerne vil ha rett på uførepensjon, alderspensjon eller andre ytelser fra NAV. 
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Innvandrere 
I 2014 vil det være et særlig fokus på nordiske borgere og EU/EØS-borgere for å sikre 
at de er i arbeidsrettet aktivitet. For noen vil retten til sosialhjelp bortfalle og de vil få 
bistand til å reise hjem.  
Det vil bli videreføring av prosjekt yrkesrettet arbeidsnorsk. Prosjektet har fokus på å 
lære brukere som er nærme arbeid, tilpasset arbeidsnorsk. Prosjektet samarbeider 
med bydelene Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker.  
 
Aktivitetsplan/tiltak – boligarbeidet i 2014 
 
Bydelen arbeider med å øke kommunal boligmasse i samarbeid med Boligbygg Oslo 
KF og private utleiere/eiere. Det er et mål å kunne øke kommunale boliger med cirka 
330 boliger i planperioden ut 2016.  
 
Boligkontoret ønsker tettere kontakt med private utleiere og oppfølging av personer 
som ytes bistand i det private markedet, samt personer som står i fare for å miste sin 
bolig, for å redusere antall fravikelser.  
Det har i løpet av 2013 vært stort fokus på fremskaffing av bolig til personer uten bolig 
og som har bodd på døgnovernattingssteder. Dette blir videreført i 2014 for å begrense 
kostnader tilknyttet å ha personer boende på døgnovernattingssteder.   
 
Begrense antall utkastelser av kommunale boliger som skyldes mislighold av 
husleiebetaling. Dette gjøres ved løpende kontroll av husleieinnbetalinger og rask 
inngripen ved mislighold.  
 
I 2014 vil vi ha et særlig fokus på bruk av Startlån og tilskudd til brukere bosatt i 
kommunale boliger, men som har økonomi til å kjøpe egen bolig.  
Ordningen med husleietilskudd til leietakere i boliger som var prisregulert utløper ved 
utgangen av 2014. Pr i dag har vi 45 brukere som bor i en slik bolig og mottar 
husleietilskudd. Bydelen vil aktivt arbeide for videreføring av ordningen, eventuelt 
særlig finansiering av andre botilbud til målgruppen. 
 
4. Produksjon og måltall  
 
Måltall Funksjonsområde 1 og 4 (EST) Måltall 

2012 
Resultat 
2012 

Måltall 
2013 

Måltall 
2014 

Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader 
behandlet innen 1 måned 

80 % 84 % 80%  80% 

Søknad om kommunal bolig - andelen søknader 
behandlet innen 3 måneder 

95 % 94% 95% 95% 

Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert 
innen 6 måneder 

80% 86% 80% 80% 

Antall personer i døgnovernattingssteder uten 
kvalitetsavtale (pr 31.12) 

0 48 0 0 

Antall personer i døgnovernatting med opphold > 3 
mnd. (pr 31.12) 

0 32 0 0 

Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet 
innen to uker  

95% 84% 95% 95% 

  
Måltall og nøkkeltall:  Fra side 132 
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C.  Mottak og integrering av flyktninger mv  
 
1. Ansvarsområde  
 
Mottak og integrering av flyktninger  
Bolig, kvalifiseringstiltak og arbeid er de viktigste elementene i integrering. Integrering innebærer at 
flyktninger og innvandrere får, og i økende grad benytter, muligheter til sosial, kulturell og politisk 
deltakelse i samfunnet på linje med resten av befolkningen. Integrering er en gjensidig prosess som 
berører både innvandrere og befolkningen for øvrig. Bydelene skal sørge for bosetting av flyktninger og 
gi dem tilbud om introduksjonsprogram. 

 
2. Situasjonsbeskrivelse og målsettinger 
 
Bydelenes mottak av flyktninger  
I 2012 forpliktet Oslo kommune seg til å bosette 410 flyktninger inkludert enslige mindreårige 
flyktninger. Ved utgangen av året var 381 flyktninger bosatt hvorav 18 var mindreårige flyktninger. I 
tillegg hadde bydelene avtalt å motta 24 flyktninger, men som ventet på bolig ved nyttår. For 2013 har 
Oslo kommune forpliktet seg til å ta i mot 450 flyktninger. Ved utgangen av august 2013 er det bosatt i 
alt 305 flyktninger.  
For 2014 har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet anmodet Oslo kommune om å bosette 500 flykt-
ninger. I tråd med ankomstprognosene for utlendingsforvaltningen, har de samtidig anmodet om at 900 
flyktninger får bosette seg i Oslo i toårsperioden 2015-2016 hvorav 15 enslige barn og unge hvert år. 
 
Tilskudd til bosetting av flyktninger  
Oslo kommune får integreringstilskudd for de fem første årene etter bosetting. For en enslig voksen 
flyktning utgjør dette i dag 0,667 mill. totalt og går til dekning av de samlede utgiftene kommunen har 
til tjenester.  
Kompensasjonsordningen til bydelene for førsteårsbosatte flyktninger omfatter bosatte etter avtalt 
bosettingskvote, familiegjenforente og selvbosatte uten familiegjenforening. Det forutsettes at personene 
utløser integreringstilskudd. 
 
Bydelenes arbeid etter introduksjonsloven  
Kommunen har ansvar for å tilby introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere.  
Den største gruppen av de som har rett og plikt til å delta, er de som har fått opphold på humanitært 
grunnlag. Man må ha vært bosatt i kommunen i mindre enn to år når vedtak om introduksjonsordning 
skal fattes, og være mellom 18 og 55 år. Bydelene treffer raskt vedtak etter hvert som de mottar 
flyktninger. Ved nyttår 2012 var det 694 personer i introduksjonsprogrammet.  
Introduksjonsordningen kan vare i to år med mulighet for ett års forlengelse og omfatter 
norskopplæring, innsikt i norsk samfunnsliv og forberedelse for deltagelse i arbeidslivet. 
 
Det er begrenset hvem som har rett til tiltak etter introduksjonsloven. Prosjektet ”Ny sjanse” har gitt 
andre innvandrere muligheter. Målgruppene for prosjektet endres over tid. Fra 2013 er fokus på 
hjemmeværende kvinner som ikke mottar økonomisk sosialhjelp, hjemmeværende innvandrerkvinner 
med overgangsstønad som hovedinntektskilde og arbeidsledig innvandrerungdom mellom 18-25 år som 
mottar økonomisk sosialhjelp. 
 
Byrådets mål (Mottak og integrering av flyktninger) er å:   
• Raskt bosette og integrere nyankomne flyktninger  

• legge til rette for at flyktninger raskt blir økonomisk selvhjulpne  

 
Bydelen har 3 konsulenter som arbeider med introduksjonsprogrammet for 
flyktninger. Pr 30.09.13 er det 68 aktive deltakere og 4 i permisjon.  
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Deltagere over 25 år mottar lønn tilsvarende 2G, mens deltagere mellom 18-25 år 
får 2/3 av beløpet i lønn.  
Nyankomne flyktninger har plikt og rett til å delta i introduksjonsprogrammet og 
skal starte opp senest tre måneder etter at de er bosatt i bydelen.  Tilrettelegging 
for å komme i arbeid gjøres ved å tilby norskopplæring, språkpraksis i ordinær 
arbeidsplass og ordinær arbeidspraksis.  
Innen utgangen av det 2-årige programmet er målet at brukerne kommer seg i 
arbeid, eller påbegynner utdannelse. 
 

3. Strategier og tiltak  
 
For å nå målene innen  mottak og integrering av flyktninger vil byrådet:  
- prioritere bosetting av flyktninger innen tre måneder  
- gi tilbud om introduksjonsprogram og kvalifiseringsprogram  
- styrke samarbeidet mellom utdanningssektoren og bydelene  
- sikre at enslige mindreårige som kommunen bosetter, får gode omsorgstiltak  
 
Bydelen skal bosette 45 flyktninger i 2014, mens kvoten inneværende år er 39.  
Vi ønsker et enda tettere samarbeid mellom boligkontor og introduksjonsprogrammet 
vedrørende opplæring av det å bo i et norsk samfunn. Vi vil vurdere økt bruk av 
boliger i det private markedet for å frigjøre noe kapasitet til andre brukergrupper. 
 
NAV har fokus på å få flere deltakere i Introduksjonsprogrammet ut i arbeid i løpet 
av programperioden. 
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D. Nærmiljø (320, , 335, 380) 
 

 
1. Ansvarsområde 
 

Parker og andre lignende anlegg er en del av det fysiske nærmiljø som bydelene skal 
ivareta. Under betegnelsen nærmiljø ligger også bydelenes mer generelle ansvar for å 
følge opp bomiljø og befolkningsutvikling. I tillegg kommer et mer spesifikt ansvar for 
oppfølging av bosetting og integrering av ulike minoriteter.  
Bolig og arbeid er de viktigste elementene i integrering. Integrering innebærer at 
flyktninger og innvandrere får, og i økende grad benytter, muligheter til sosial, 
kulturell og politisk deltakelse i samfunnet på linje med resten av befolkningen. 
Integrering er en gjensidig prosess som berører innvandrere og befolkningen for øvrig, 
både individuelt og som kollektiv. Bydelene skal sørge for bosetting av flyktninger og gi 
dem tilbud om introduksjonsprogram. 
 
2. Situasjonsbeskrivelse og målsettinger 
 

Parker, nærmiljøanlegg og idrett 
 

NAV kommune har ansvar for drift og vedlikehold av bydelens parker og 
grøntområder. Driften utføres av bydelens vedlikeholdsgruppe.  
 
ANLEGG BESKRIVELSE    
Bygdøynes (Løkenløkken) Lekeplass, naturpreget 
Frøyas hage Park med lekeplass 
Skarpsnoparken Park med monument, blomsterbed, rodestasjon 
Leiv Erikssons gate Busker, trær 
Bjørn Farmanns gate Grønt areal 
Skillebekkparken Park, med basseng og fontene 
Niels Juels gate Lekeplass, park 
Framnes terrasse/Tinker’n Gammelt naturpreget (bevaringsverdig) hageanlegg med lekeplass, 

uteleker for barn samt oppholdsplass. Det er bevilget midler fra HC-
fondet for oppgradering av parken. Planleggingsarbeidet er igangsatt.  

Framnesveien 4 – 14  Gangsykkelvei mot Color-line. Det er innvilget midler til rehabilitering 
av gammel trapp ved brokaret mot Framnesveien. Arbeidet igangsettes 
uke 41 og forventes ferdigstilt i løpet av 4 uker 

Lassons gate Gatetun. Ansvaret for vegetasjon, benker, oppholdsplasser, basseng, 
lekeplasser 
(Samferdselsetaten har forvalteransvaret og drift av gang- og 
kjøreareal) 

Bervens løkka/Reichweins gate Ballplass på tak av trafoanlegg 
 
Ankerhagen 

Park 

Ruseløkkveien Gatetun. Ansvaret for vegetasjon, benker, oppholdsplasser, basseng, 
lekeplasser. (Samferdselsetaten har forvalteransvaret og drift av gang- 
og kjøreareal) 

Oscars gate/Behrens gate Gatetun. Ansvaret for vegetasjon, benker, oppholdsplasser, basseng, 
lekeplasser. (Samferdselsetaten har forvalteransvaret og drift av gang- 
og kjøreareal) 

Inkognito terrasse Liten park med lekeplass 
Amaldus Nielsens 
plass/Vestkanttorget 

Park med ballplass og lekeplass    

Prof. Dahls gate, Gammelt hageanlegg, kjeglebane – forvaltet av BBY, defekt basseng 
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ANLEGG BESKRIVELSE    
Langaardsløkken 
Uranienborgparken, 
Uranienborg kirkepark, 
Nordahl Rolfsens plass 

Parker med lekeplass og ballplass 

Riddervolds plass Liten park med statue av Welhaven og benker  
Dybwads gate Gatetun. Ansvaret for vegetasjon, benker, oppholdsplasser, basseng, 

lekeplasser. (Samferdselsetaten har forvalteransvaret og drift av gang- 
og kjøreareal) 

Gjørstads gate Benyttes i hovedsak til barnepark 
Valkyrieplass Park/plass med trær, stammehekk, busker, blomsterbed, fontene, 

benker, skiferdekke 
Schønnings gate Lekeplass, møteplass, vegetasjon på tak av parkeringskjeller 
Dronning Astrids gate Inngjerdet ball-løkke samt grønt areal 
Josefines gate 21, Hygeaparken Gammelt hageanlegg, fontene. P.t. riggplass for utbygging av Bogstad-

/Hegdehaugsveien. Vil bli rehabilitert etter at anleggsarbeidet er 
avsluttet. 

Hegdehaugsveien Gatetun, avtale med uteserveringer. Ansvaret for vegetasjon, benker, 
oppholdsplasser, basseng, lekeplasser. (Samferdselsetaten har 
forvalteransvaret og drift av gang- og kjøreareal) 

Mauritz Hansens gate Gatetun. Ansvaret for vegetasjon, benker, oppholdsplasser, basseng, 
lekeplasser. (Samferdselsetaten har forvalteransvaret og drift av gang- 
og kjøreareal). Ballplass i tilknytning til gatetunet. 

”Solliparken” (Lapsetorget) Vei/ Annet veiareal, overført fra Samferdselsetaten  
Sophus Lies gate/ Gimle 
terrasse 

Liten grønn flekk, overført fra Samferdselsetaten 

Arno Bergs plass Annet veiareal/ noe grøntareale 
Colosseum torg Torg på Majorstuen ved Colosseum kino. Tidligere VM-paviljong er 

remontert og huser barne- og ungdomsvirksomhet. Det vil bli etablert ny 
adkomst til Majorstuen skole i Fr Nansens vei. 

Gyldenløves plass [1] Gyldensløves gate 15. Opparbeides som park med enkle midler når 
tomteavklaring foreligger.  

Nordraaks plass med bauta  
(utsatt overført) 

Ved Slottsparken, hvor Holbergsg, Wergelandsv, Kristian IVs g og St. 
Olavsg møtes. Edvard Grieg tok initiativ til monumentet (1902), som 
var Gustav Vigelands første offentlige verk, avduket 17. 5.1911. 
Rehabilitert av kommunen 2011. 

 

Idrett 
Bydelen vil videreutvikle samarbeidet med idrettslag og organisasjoner i bydelen til 
beste for barn og ungdom. Informasjon om det mangfoldige tilbudet og bredden i 
aktivitetene til bydelens 80 idrettslag og foreninger skal så langt mulig synliggjøres for 
befolkningen gjennom bydelens internettsider og fast informasjon til innbyggerne i 
lokalmedier.  
 

Frivilligsentraler: Tidemandsstuen og Frogner frivilligsentral 
Frivilligheten er viktig i det norske samfunnet ved å gi mennesker mulighet til å delta i 
meningsfylt virksomhet. Møteplassene setter grenser, viser derved respekt for 
deltakerne og skaper trygge sosiale arenaer der de finner et viktig sosialt nettverk. 
Møteplassene skal være et kreativt rom i nærmiljøet, innovative og initiere til frivillig 
arbeid. Møte mellom frivillige organisasjoner, det offentlige og medmennesket 
organiseres ut fra møteplassen. Her treffes mennesker uansett alder, kjønn, etnisk 
tilhørighet eller helse. Frivillig arbeid innenfor rammen som supplement til det 

                                                           
[1] Ulrik Frederik Gyldenløve (1638-1704). Kom til Norge som stattholder i 1664. 
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Prisliste  
- leie av areal til uteservering foran serveringssted fra 1.1.2014:  
 

Adresseområde Uten skjenkeløyve 2013 Uten skjenkeløyve 2014 

I Bydel Frogner: Leie for Leie pr. Leie for Leie pr. 

  kalenderår mnd. kalender
år 

mnd. 

  pr. m2 pr. m2 pr. m2 pr.m2 

Sone  1 
Hegdehaugsveien 23-35,  
Bogstadvveien, Valkyriegaten. 

3 665 738 3 729 750 

Sone 2 
Henrik Ibsensgate, Drammensveien 
33-40, 
Bygdøy allé (hele), Frognerveien, 

    

Brynjuf Bulls plass (Rådhusplassen), 3 299 738 3 357 750 

Kirkeveien 40-74.        

Sone 3 
Beliggenhet øvrige gater i Bydel 
Frogner 

 
2 933 

 
714 

 
2 984 

 
750 

 
 

Adresseområde Med skjenkeløyve 2013 Med skjenkeløyve 2014 

I Bydel Frogner: Leie for Leie pr. Leie for Leie pr. 

  kalenderår mnd. kalender
år 

mnd. 

  pr. m2 pr. m2 pr. m2 pr.m2 

Sone  1 
Hegdehaugsveien 23-35,  
Bogstadvveien, Valkyriegaten. 

4 584 925 4 664 941 

Sone 2 
Henrik Ibsensgate, Drammensveien 
33-40, 
Bygdøy allé (hele), Frognerveien, 

    

Brynjuf Bulls plass (Rådhusplassen), 4 126 796 4 198 810 

Kirkeveien 40-74.        

Sone 3 
Beliggenhet øvrige gater i Bydel 
Frogner 

 
3 666 

 
796 

 
3 730 

 
810 

 
 
Sommersesongen 2014 (1.4 – 30.09), enkeltmåneder i perioden  
01.04 – 30.09 

Adresseområde Uten skjenkeløyve 2013 Uten skjenkeløyve 2014 

I Bydel Frogner: Leie for Leie pr. Leie for Leie pr. 

  sesong mnd sesong mnd. 

  pr. m2 pr. m2 pr. m2 pr.m2 

Sone  1 
Hegdehaugsveien 23-35,  
Bogstadvveien, Valkyriegaten. 

2 744 738 2 792 751 
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Sone 2 
Henrik Ibsensgate, Drammensveien 
33-40, 
Bygdøy allé (hele), Frognerveien, 

    

Brynjuf Bulls plass (Rådhusplassen), 2 423 738 2 465  751 

 Kirkeveien 40-74.        

Sone 3 
Beliggenhet øvrige gater i Bydel 
Frogner 

 
2 104 

 
738 

 
2 141 

 
751 

 
 
 

Adresseområde Med skjenkeløyve 2013 Med skjenkeløyve 2014 

I Bydel Frogner: Leie for Leie pr. Leie for Leie pr. 

  sesong mnd sesong mnd. 

  pr. m2 pr. m2 pr. m2 pr.m2 

Sone  1 
Hegdehaugsveien 23-35,  
Bogstadvveien, Valkyriegaten. 

3 440 924 3 500 940 

Sone 2 
Henrik Ibsensgate, Drammensveien 
33-40, 
Bygdøy allé (hele), Frognerveien, 

    

Brynjuf Bulls plass (Rådhusplassen), 3 031 796 3 084 810 

 Kirkeveien 40-74.        

Sone 3 
Beliggenhet øvrige gater i Bydel 
Frogner 

 
2 622 

 
796 

 
2 668 

 
810 

 
Prisliste 
-leie av areal til vareutstilling foran forretning 1.1.2014   
 
Adresse / område Leiepriser 

I Bydel Frogner Leie for 
kalenderår pr. 
m2 

Leie for sesong 
pr. m2 

Leie pr. mnd. pr. 
m2 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Sone 1 
Henrik Ibsens gate, Bygdøy 
alle(hele), Frognerveien, 
Hegdehaugsveien, 
Bogstadveien,  Valkyriegaten. 
 

 
 
3 742 

 
 
3 807 

 
 
2 554 

 
 
2 598 

 
 
749 

 
 
762 

Sone 2 og 3 
Beliggenhet i øvrige gater i bydel 
Frogner 

 
3 276 
 

 
3 333 

 
2 078 

 
2 115 

 
624 

 
656 
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Funksjonsområde 2 – barnebefolkningen 
 

Framskrivning av barne-/ungdomsbefolkningen i Bydel Frogner 
 

  0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 

2013                  713                   535                   505                   430                   374                   327  

2014                  726                   587                   454                   440                   380                   354  

2015                  750                   557                   528                   405                   389                   355  

2016                  772                   575                   500                   469                   358                   363  

2017                  791                   591                   515                   445                   413                   333  

2018                  808                   606                   530                   458                   391                   384  

2019                  827                   622                   545                   473                   405                   365  

2020                  847                   637                   561                   488                   419                   378  

2021                  872                   652                   575                   501                   432                   391  

2022                  893                   670                   588                   513                   443                   402  

2023                  911                   686                   603                   524                   453                   413  

2024                  924                   699                   617                   537                   462                   421  

 
 Bydel Frogner   0-år   1-5 år  0-5 år  6-12 år   13-15 år   16-18 år  

2013                  713               2 171               2 884               1 833                   727                   873  

2014                  726               2 215               2 941               1 843                   707                   842  

2015                  750               2 234               2 984               1 911                   658                   897  

2016                  772               2 265               3 037               1 960                   661                   888  

2017                  791               2 297               3 088               1 976                   685                   910  

 
Statistikk fra Frogner helsestasjonen viser følgende fødselstall: 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
JAN    74 73 69 63 70 48 70 

FEB    42 60 45 66 47 74 51 

MARS    59 70 66 57 55 57 58 

APRIL    60 63 62 67 65 55 63 

MAI    72 67 55 71 58 71 61 

JUNI    58 59 73 70 67 76 55 

JULI    61 68 58 66 52 80 67 

AUG    59 65 68 64 80 82 74 

SEPT    55 55 69 62 56 61 55 

OKT    67 66 70 64 52 64 52 

NOV    57 56 82 54 51 51  

DES    44 49 67 61 51 44  
SUM 

15    708 751 784 765 704 763   

SUM 16 671 692 720 707 743 783 780 704  713  

 

                                                           
15  Registreringer ved helsestasjonen 
16  Fødselstall fra Statistisk sentralbyrå 
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Funksjonsområde 2a - Barnehager 
 
 
 
 

Bydelens mål er full barnehagedekning for barn i alderen 1-5 år. Barnehagen skal være 
en god leke- og læringsarena og bidra til en meningsfylt oppvekst tilrettelagt for det 
enkelte barn. 
Bydelene har ansvar for drift av barnehagene. Etablering av nye kommunale 
barnehageplasser skjer i hovedsak i regi av Omsorgsbygg Oslo KF, som er eier av og 
byggherre for de kommunale barnehagene. 

 
1. Ansvarsområde 
 
Barnehage er et pedagogisk tilbud som reguleres i lov om barnehager med forskrifter. Tilbudet omfatter 
både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Barnehagene har ulike driftsformer og åpningstider, 
og omfatter også åpne barnehager og familiebarnehager. 

 
 
2. Situasjonsbeskrivelse og målsettinger 
 
Byrådet har siden etablering av prosjekt Oslobarnehagen i 2010 innført flere tiltak for økt kvalitet og 
likeverdig tilbud i Oslos barnehager. I 2013 vedtok bystyret bystyremeldingen Oslobarnehagen: Økt 
kvalitet og styrket læringsarena.  
Det arbeides løpende med å styrke brukerorienteringen av barnehagetjenestene. 
Brukertilfredsundersøkelsen fra 2012 viser at foresatte er generelt sett meget tilfreds med tilbudet i 
barnehagene. Undersøkelsen viser samtidig at det er kvalitetsforskjeller, både mellom bydelene og 
mellom  
barnehager i samme bydel. Foresatte er mest tilfredse med barnas trivsel og 
personalet, og minst tilfredse med inne- og utemiljøet og samarbeid og medvirkning.  
Det er utviklet Oslo-standarder på flere områder:  
- Samarbeid og sammenheng med skolen  
- Samarbeid mellom barnehagene og barneverntjenesten  
- Godt språkmiljø i barnehagen, inkludert et verktøy for egenevaluering av barnehagen  
- Systematisk vurdering og oppfølging av barns norskferdigheter  
- Årsplan inkludert en plan for progresjon for de ulike alderstrinnene, metodeplaner og periodeplaner  
 
Det er viktig at ansatte i barnehagene har gode norskferdigheter. Det ble i 2012 gitt norskkurs til over 
250 ansatte for å bidra til et språkmiljø der alle barn lærer seg norsk. Det er også innført krav om at 
alle nyansatte i barnehagene skal ha bestått norskprøve 3. Byrådet vil videreføre satsingen på å 
forbedre de ansattes norskferdigheter. 
 
Barnehageutbygging  
Det er fortsatt stor vekst i barnebefolkningen i Oslo, samtidig som andelen foresatte som etterspør 
barnehageplass øker. Dette gjør at det samlede behovet for barnehageplasser øker raskt. Til tross for 
dette har Oslo klart å tilby plass til betydelig flere enn til de med lovfestet rett til barnehageplass. 
Pr. 15.12.2012 hadde 35 969 barn plass i barnehage i Oslo. Dekningsgraden for barn i alderen 1-5 år 
var 85,3 %. I løpet av de fem siste årene har antall barn med barnehageplass økt med om lag 4 800. 
Samtidig har mange barn gått fra å ha deltids- til heltidsplass i barnehage. Den største andelen av de 
nye plassene har gått til barn under tre år, noe som er mer ressurskrevende enn plasser for større barn. 
Private aktører står for en betydelig del av Oslos barnehagetilbud. Pr. 15.12.2012 var det i overkant av 
13 300 barn som hadde plass i privat barnehage i Oslo. 
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Byrådet ønsker å stimulere til økt privat etablering av barnehager. Så lenge det er et behov for nye 
barnehageplasser i Oslo, kan private aktører som ønsker å etablere nye barnehager eller utvide 
eksisterende barnehager påregne tilskudd fra kommunen. 
 
 
Byrådets mål  
- Alle barn skal kunne norsk før skolestart  
- Det skal være høy kvalitet og likeverdig tilbud i Oslos barnehager  
- Alle ansatte i barnehagene skal ha gode norskferdigheter og kompetanse i barns språkutvikling  
- Det skal tilbys barnehageplass til flere barn enn de som omfattes av lovfestet rett til plass  

 
 

 
 
 
 
 
Målsetningen med det pedagogiske arbeidet i våre barnehager er å sikre en kvalitet 
som er synlig for våre brukere. Vi ønsker at våre barnehager skal gi barna de 
muligheter og den stimulering som rammeplanen legger føringer for. Lek og lærling 
skal ha gode betingelser og rammer. 
For 2014 har vi to særlige utfordringer, det ene er arbeidet med å etablere gode 
språkmiljøer og sikre at alle barn kan norsk før skolestart. Vårt andre 
satsningsområde er å gi våre barn tilgang og kjennskap til og erfaringer med å bruke 
digitale verktøy. 
For oss henger disse to områdene sammen, digitale verktøy er viktige i etableringen av 
gode og mangfoldige språkmiljøer.  
 
I bydel Frogner har vi ulike driftsformer ved våre barnehager, familiebarnehager, 
naturbarnehager og åpen barnehage. Bydelen har 18 kommunale barnehager, 1 åpen 
barnehage, 25 ordinære private barnehager og 5 familiebarnehager. I de kommunale 
barnehagene praktiseres en glidende overgang mellom plasser for store og små barn. 
Dette innebærer at man kan omgjøre ledige plasser til småbarnsplasser underveis i 
driftsåret.  

Bydelen har egne naturbarnehagetilbud, der naturen er den hovedsaklige 
læringsarena. Bydelen har i tillegg en kommunal åpen barnehage, ”Familietreffen” i 
Prof. Dahls gate 44, som er et tilbud som barn benytter i samvær med egne foreldre og 
foresatte. Her er tilbudet i retning av et familiesenter, hvor ulike profesjoner er 
tilgjengelig for råd og veiledning for småbarnsforeldre. Det tilbys LØFT- kurs for 
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foreldre via familiesenteret. Vi har etablert et særlig tilbud for de flerspråklige familier 
med små barn som ikke har barnehageplass på Familiehuset. Tiltaket er, i tillegg til 
språkstimulering, en viktig rekrutteringsarena til ordinær barnehage. Barn med 
flerspråklig bakgrunn gis prioritet ved barnehageopptak.  

Bydelen har gjennomført økonomisk likebehandling av private og kommunale 
barnehager.  
Omsorgsbygg Oslo KF er eier av de kommunale barnehagebygningene.  
Etablering av nye kommunale barnehager skjer ved bestilling fra bestillerenhet i KOU 
til foretaket. Det er avsatt øremerkede midler sentralt i Oslo kommune til etablering av 
nye barnehageplasser. 
 
Barnehager -  mulighetenes verksted. 
 
 
 
 
 

Med visjonen ” Barnehager mulighetens verksted”, er fokuset  mangfold, utfoldelse, 
håp og vekst. Visjonen er løsningsfokusert, og på jakt etter muligheter. Barns 
læringsprosesser kan sammenlignes med det arbeidet som foregår i et verksted. Et 
verksted (en barnehage) har en mengde materiell og ”kapital” tilgjengelig, det er rom 
for å prøve og feile, bygge opp og rive ned, prøve på nytt. Kanskje blir resultatet et 
annet enn det som i utgangspunktet var tenkt, men prosessen fram til målet har 
fokus; barna skal finne sin vei til læring, barna skal mestre. Personalet skal ha en 
observerende, reflekterende og støttende rolle i læringsprosessen. Vi ønsker at barnet 
skal være forsker, og vi voksne ha rollen som medforsker. Vi skal ikke automatisk 
overføre vår kunnskap til barnet, men stille åpne spørsmål som setter i gang nye 
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tankeprosesser. Vi skal ha mye materiell tilgjengelig som gir lyst og inspirasjon til 
videre utforskning. Personalet må sørge for å etablere rom i hverdagen for refleksjon 
rundt det som foregår i barnegruppen. 
Utviklingen av barnehagen som læringsarena omfatter progresjon i tilbudet barna får i 
løpet av tiden de er i barnehagen. Barns medvirkning, i et tilrettelagt fysisk miljø som 
både utfordrer og møter deres interesser, er viktige satsninger i barnehagene.  

Reggio Emilia er en pedagogisk tenkning, som inspirerer flere av våre barnehager, i 
arbeidet for å skape de beste læringsmiljøene for barna. Alle de kommunale 
barnehagene deltar i utviklingsprosjekter sammen med andre barnehager i bydelen. Vi 
erfarer at dette motiverer og stimulerer til økt refleksjon over egen praksis.  

Våre barnehager tar imot stadig flere studiebesøk fra hele landet. Vi opplever det som 
viktig at vi har barnehager som er ”utstillingsvinduer” for andre. Dette inspirerer 
personalet til å dyktiggjøre seg på argumentasjon for hvorfor de velger å arbeide som 
de gjør. Det skaper en stolthet over eget arbeid og arbeidssted.  

Vi har opparbeidet oss kompetanse i forhold til arbeide med Reggio Emilia, til å bruke 
prosjektarbeid som metode, til å skape gode læringsmiljøer, og om grunntenkingen til 
Reggio Emilia-filosofien.  

Enkelte barnehager arbeider særlig med pedagogisk dokumentasjon og holder kurser 
og workshops for barnehagearbeidere både internt og eksternt.  

Remida er en del av tenkningen til Reggio Emilia, og skal være med å gi barna tilgang 
på materiell som øker deres utforskning og nysgjerrighet, et materiell som ikke er 
ferdig definert og som kan stimulere kreativiteten til barna. Bydelen har arbeidet med 
et forprosjekt for å etablere en Remidastasjon, i samarbeid med Bymiljøetaten. Vår 
tanke er at dette skal gi gevinst både i forhold til miljøarbeid og til å gi barna i våre 
barnehager enda mer variert og kreativt materiell. Remida er et sted hvor barnehager 
kan komme med sine ansatte og barn å hente gratismateriell som de kan ta med seg 
tilbake til egen barnehage. Materiellet er samlet inn fra ulike bedrifter og selskaper, 
som istedenfor å kaste leverer det til oss. Eksempler på slikt materiale kan være fliser, 
skruer, materiell fra bedrifter som rørleggere og andre håndverksbedrifter. 

 
Personale - våre viktigste ressurser 
 
Bydelen har 5 ansatte som deltar i tilbudet ”Arbeidsbasert barnehagelærerutdanning”, 
et tilbud igangsatt av Oslo kommune i samarbeid med Høgskolen i Oslo. Vi har 5 
barne– og ungdomsarbeiderlærlinger i barnehager. De har lærlingeplass over to år, 
første året i barnehagen og deler av andre året også i ungdomstjenesten.  
 
Opplærings- og utviklingstiltak drives gjennom Kompetanseløftet med midler fra 
Fylkesmannen. Det er utarbeidet en kompetanseplan for å dyktiggjøre personalet, hvor 
både kommunale og private barnehageansatte får delta i kompetanseutviklende 
tiltak17. Det veksles mellom å bruke interne og eksterne foredragsholdere. Med 

                                                           
17 http://www.bydel-
frogner.oslo.kommune.no/barn_og_unge/barnehager_parker/kompetanseutvikling/ 
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utgangspunkt i barnehagenes egne opplæringsplaner blir det tilbudt lederutvikling, 
halvdags kurs, gitt ut prosjektmidler til barnehager og holdt fagsamlinger.  

Det er iverksatt lederopplæringsprogram for styrere, erfarne pedagogiske ledere og for 
nyutdannede pedagogiske ledere. Målene er økt bevissthet om egen lederrolle og 
utvikle personlige ferdigheter i ledelse. Dette vil skape større trygghet i rollen, og gi 
kompetanse til å utvikle eget tjenestested til å bli en enda bedre organisasjon for 
ansatte og brukere. Vi ser at dette er et viktig tiltak i forbindelse med arbeidet å 
tydeliggjøre barnehagens innhold og arbeid med kvaliteten av tilbudet. Fokusering på 
faglig kompetanse gir resultater, og ledelse gjennom faget er et begrep som 
gjennomgående benyttes ved nyrekruttering av personell og under alle former for 
opplæring. Det erfares at pedagoger vektlegger faget og ønsker en faglig forankring når 
arbeidssted skal velges.  

Prosjektet Oslobarnehagen.  

I 2013 tok våre barnehager i bruk Oslo standard for årsplansmal og veilederen for 
sammenheng og samarbeid mellom barnehager og skole. Samarbeid med bydelens 
grunnskoler Majorstuen, Uranienborg, Ruseløkka og Bygdøy er iverksatt. 

Våre barnehager arbeider etter Oslostandard for godt språkmiljø; en standard 
utarbeidet av prosjekt Oslo-barnehagen.  

Brukerundersøkelse ble gjennomført høsten 2013. 

 
NORSK i barnehagene 

Dette er et kontinuerlig arbeid i våre barnehager. Det arbeides systematisk med 
språkgrupper, med fokus på norsk. I 2013 startet bydelen opp samarbeid med 
Deichmanske bibliotek. Det ble gjennomført fortellerseminar, hvor barnehageansatte 
fikk kompetanse i å bli gode fortellere og kunnskap om formidling av historier og 
eventyr. Målsetningen er å dyktiggjøre ansatte til å bli bedre formidlere, ved å gi barna 
bedre opplevelse ved det å lese, lytte og bli glad i det skrevne ord. 

Personalet i barnehagene har i all hovedsak god kompetanse innen norsk, og det er 
ikke satt i gang spesifikke tiltak for å bedre deres norskkunnskaper. Det er foretatt en 
undersøkelse i bydelens barnehager, hvor det bekreftes at norskspråket er godt i 
varetatt.  

Høsten 2013 og utover 2014 vil det bli gitt opplæring via KOU gjennom prosjekt Oslo-
barnehagen, innenfor barns språkutvikling og arbeide med å etablere gode 
språkmiljøer i hver barnehage. I tillegg vil det bli gitt opplæring av bruk av 
kartleggingsverktøyet Tras. 

I tillegg vil bydelen selv arrangere opplæring i bruk av kartleggingsverktøyet ”By opp til 
dans”.  

Ved å ha flere kartleggingsverktøy tror vi at vi får et bredere og mer sammensatt bilde 
av barnets ressurser/utfordringer og de voksne og barnehagens utfordringer og 
ressurser. 

Tilsyn og godkjenning av barnehager 
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Gjennom Stortingsmelding 41 om kvaliteten i barnehagen, fremkommer viktigheten av 
å føre tilsyn med barnehagenes arbeid. I Bydel Frogner gjennomføres det stedlige 
tilsyn med alle barnehager hvert år. Bydelen er tilsynsmyndighet for alle 
barnehagedriftere, og med tilhørende ansvar for veiledning og for å sikre en kvalitet 
som er innenfor lov og rammeplan. Tilsynet gjennomføres etter Oslo kommunes felles 
retningslinjer, og skal preges av dialog mellom aktørene. 

I arbeidet med godkjenning og tilsyn av barnehager benytter seg vi oss av maler 
utarbeidet av Oslo kommune.  

Rekruttering av barnehagelærere 

Departementet har igangsatt rekrutteringskampanjen ” GLØD”, for å få flere 
barnehagelærere til barnehagene. Oslo kommune via KOU har etablert et nettverk der 
vi arbeider for å beholde og rekruttere flere pedagoger til våre barnehager. Midler som 
benyttes her er øremerket og gitt fra  Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

 
 
Kommunale barnehager pr oktober 2013:  
 
Kommunale heldagsbarnehager      
 Ant 

avd. 
Små 
barn 

Store 
barn 

Ant 
barn 

Bergebo barnehage   (Huk Aveny 57)  32 41 73 
Bygården barnehage  (Welhavensgate 19) 3 36  36 
Friggfeltet barnehage  (Suhms gate 36 a) 5 35 55 90 
Frogner barnehage  (Professor Dahls gt. 44) 4 31 36 67 
Grønneberg barnehage  (Hegdehaugsveien 19) 2  38 38 
Gydas vei barnehage  (Gydas vei 14) 4 21 42 63 
Hamna barnehage  (Professor Dahls gt. 30B) 4 19 23 52 
Hegdehaugen barnehage  (Professor Dahls gt. 36) 3 15 24 39 
Hjelmsgate barnehage   (Hjelms gate 3)    48  48 
Kongeskogen barnehage  (Strømsborgvn. 12) 4 19 48 67 
Skillebekk barnehage  (Drammensveien 33 b) 4 22 47 69 
Rosenborg barnehage  (Sporveisgaten 17)  3 18 27 45 
Solbærtorvet barnehage (Gardeveien 4/6)   24 42 66 
Tusindhuus barnehage, inkl Portnerboligen 
naturbarnehage (Gabels gate 38)  

5 37 36 73 

Uranienborg barnehage  (Uranienborgveien 22b) 3 12 24 36 
Vigelandsparken barnehage  (Nobels gate 30) 5 26 36 62 
Familietreffen Åpen barnehage 1 38  38 
Monolitten barnehage 4 37 30 67 
Fredrikke Barnehage   35 35 
SUM  470 584 1054 
     
Private heldagsbarnehager     
     
Aker Brygge Barnehage (Bryggetorget 19)  3 15 27 42 
Ankerhagen (Observatoriegaten 6) 3 22 17 39 
Betha Thorsens Kanvas-barnehage (Drammensv 33 A)  44 80 124 
Den Franske skoles barnehage (Skovveien 9)    121 121 
Deutscher Kindergarten (Sporveisgaten 20)  5 19 68 89 
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Fridheim barnehage (Professor Dahls gate 29)   5 21 48 69 
Frognerbekken barnehage (bedr.bhg, Fr Nansens vei 15)  3 8 18 26 
Frogner int. førskole 3-6 år (Fritzners gt. 15)    51 51 
Frognerkilen barnehage (Gange Rolvs gate 3)  2 26 31 27 
Hakkespetten barnehage (Huk Aveny 55)  2 11 27 37 
Musehuset barnehage (Museumsveien 10)  1 4 7 11 
Månestråle barnehage (Middelthuns gate 21)   72 71 143 
Nordraaksgate barnehage (Nordraaks gate 17)  2 12 18 29 
Norsk Hydros barnehage (bedriftsbhg, Bygdøy allé 2) 3 19 19 38 
Ruseløkka barnehage (Huitfeldts gate 32)  3 14 43 57 
Sawat Dee (Thailandsk-norsk bhg, Holmboes gate 4)  2 10 16 26 
Schafteløkken barnehage (Solheimsgaten 2 b) 2 6 24 29 
Solrosen Steinerbarnehage fra 2 år (Inkognito terr 9)  1 2 13 15 
Stallen barnehage (Frognerveien 67) 2 10 18 28 
Studentenes småbarnsstuer (bedr.bhg,Drammensv 42b)  2 10 15 25 
Tinkern Kanvas-barnehage (Observatorie terrasse 17)  52 73 125 
Treklang barnehage (Montessori) (Josefines gate 17) 2 5 24 29 
Victoria, UDs barnehage (bedr.bhg, Victoria terrasse 7)  2 8 19 27 

Bygdøylund barnehage (Huk Aveny 55) 1 3 15 18 

Tjuvholmen barnehage   40 17 57 
     
Familiebarnehager     
Amigos barnehage familiebarnehage   20  20 
Ruseløkka familiebarnehage  8  8 
De ni musene familiebarnehage  4  4 
Fredriksborg familiebarnehage (Fredriksborgveien 18)  8  8 
Uranienborg Majorstuen familiebarnehage (Gjørstadg 1)  4  4 
Fyrtårn familiebarnehage  2 3 5 
SUM  479 883 1362 

 
 
Totalt antall plasser pr 1.10.2013:  
 1-2 år 3-5 år Sum: 
Kommunale plasser 470 584 1054 
Private barnehager 479 883 1362 
Totalt antall plasser  946 1467 2416 
 
 
 
3. Strategier og tiltak  
 
For å oppnå målene på barnehagesektoren skal det arbeides med følgende strategier og tiltak:  
 
Innhold i barnehagene  
Byrådet har flere strategier for å øke kvaliteten på tilbudet:  
Videreutvikle kvalitetsstyringssystemet  
Utvikle felles anbefalinger og rutiner for barnehagene  
Øke kunnskapen om kvalitet og innhold i barnehagene  
 
Konkrete tiltak i 2014 omfatter:  
Oslo-standard for tilsyn og godkjenning av barnehagene i bruk i alle bydeler.  
Kompetanseutvikling av ansatte i barnehagen gjennom opplæring i barns språkutvikling og arbeid med 
språk.  
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Styrke norskferdigheter til ansatte i barnehagene gjennom egen norskopplæring.  
Kartlegge barns språkutvikling fra de er 2 år og gjennomføre tiltak for barn som trenger ekstra 
språkhjelp.  
Utdanne barnehagelærere gjennom arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning i samarbeid med 
Høgskolen i Oslo og Akershus.  
Rekruttere barnehagelærere til Oslos barnehager gjennom tiltak i Kunnskapsdepartementets GLØD 
satsing – egne tiltak i Oslo.  
Øke brukerorienteringen i barnehagetilbudet gjennom bedre informasjon om barnehagetilbudet og økt 
medvirkning for foreldre og foresatte.  
Gjennomføre egen lederutdanning for styrere i Oslobarnehagene.  
Innføre heldigital opptaksprosess til barnehagene.  
 
Barnehageutbygging  
Det er forventet en fortsatt vekst i antall barn i barnehagealder i Oslo. Totalt er det i 
økonomiplanperioden innarbeidet midler til etablering av 2 870 barnehageplasser for å opprettholde 
barnehagedekningen og for å kunne oppfylle byrådets målsetting om at flere enn de som har lovfestet 
rett til barnehageplass skal få et tilbud. De neste ti årene er det totalt anslått et behov for om lag 6 900 
nye barnehageplasser. Den største delen av veksten er forventet å komme i indre by. 
I 2014 vil det bli etablert nærmere 1 250 nye barnehageplasser. Totalt er det 10 private 
utbyggingsprosjekter som er planlagt ferdigstilt i 2014 og samlet vil etableringen i privat regi utgjøre ca. 
700 plasser. I tillegg vil tre kommunale prosjekter, til sammen 650 plasser, bli driftet av private aktører 
(tjenestekjøp).    
 
Konkrete tiltak er:  
Barnehagemuligheter og -behov vurderes i plan- og reguleringssaker. Innregulerte barnehagearealer blir 
tilbudt private aktører.  
Barnehager i nye, kommunale bygg vil driftes av private aktører (tjenestekjøp).  
Kommunale, ferdigregulerte barnehagetomter i områder med behov for barnehageplasser blir tilbudt 
private utbyggere. 
Midlertidige lokaler i områder med stort behov for flere barnehageplasser vil ikke bli avviklet i 
økonomiplanperioden. 
I områder med behov for nye barnehageplasser, og ikke tilstrekkelige private utbyggingsprosjekter, vil 
det bli satt i gang konseptvalgutredninger for å finne løsninger for etablering av nye barnehager i 
kommunal regi. Dette arbeidet skjer i tett samarbeid med bydelene. Barnehagene vil bli drevet av 
private.  
I enkelte områder av byen er det spesielt utfordrende å få etablert nok barnehageplasser. Dette gjelder 
særlig indre by hvor det er fremskrevet en betydelig vekst i antall barn i barnehagealder og hvor det 
samtidig er knapphet på egnede barnehagetomter. I andre områder er barnehagedekningen god og det 
er samtidig rom for å utvide kapasiteten som kan dekke opp for eventuell etterspørselsvekst. 
Til grunn for behovsberegningen ligger kommunens fremskrivninger for antall barn 1-5 år 
(mellomalternativet) og dekningsgrad ved full dekning. I beregningen av behovet for byen samlet sett, er 
dekningsgraden 72% for 1-åringer, 84% for 2-åringer og 93% for 3-5 åringer. Det samlede behovet for 
nye barnehageplasser i Oslo i økonomiplanperioden er på om lag 1 300 plasser (lovfestet rett). For de 
neste 10 årene er det anslått et behov for rundt 6 900 barnehageplasser for byen samlet sett. Innføring 
av to hovedopptak vil øke behovet for barnehageplasser med rundt 3 100 plasser i 
økonomiplanperioden. 
Under er også behovet for nye barnehageplasser i Oslo delt inn i fem områder. Områdene er satt 
sammen av bydeler hvor etterspørselen etter barnehageplasser naturlig kan bli sett i sammenheng. Når 
behovet for de ulike områdene er beregnet, er det ikke benyttet samme dekningsgrader som for byen 
samlet sett. Dekningsgradene som er benyttet for de ulike områdene er tilpasset slik at den fanger opp 
den varierende etterspørselen områdene mellom. Behovet for plasser for byen samlet sett kan derfor 
avvike noe fra det områdevise behovet. Dette skyldes en overkapasitet i enkelte områder samt en mer 
detaljert dekningsgrad som avviker noe fra den overordnede beregningen. På samme måte er det et 
avvik mellom det estimerte områdevise behovet når det gjelder to hovedopptak. Dette skyldes i hovedsak 
avvik mellom dekningsgradene benyttet for byen samlet og de tilpassede bydelsvise dekningsgradene. 
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Planlagt barnehageutbygging inkl ferdigstillelse i 2014/2015: 
 

Prosjekter Storebarns-
ekvivalenter 

Status Ferdigstillelse 

Nordahl Rolfsens plass 72 Planlegges Usikkert 

Bygdøyreguleringen/ 
Henseng 

 Ligger i 
reguleringsplan 

Usikkert 

Rehabilitering 
Hjelmsgate 3 

36 storebarns 
ekvivalenter 

 Ferdig innen 
utgang 2014 

 
 
 
4. Risiko- og sårbarhetsvurdering: 
 
Befolkningsprognosene for aldersgruppen 0-5 år har vist avvik fra  de reelle tall, og å 
forutse behovet for barnehageplasser i bydelen har vist seg krevende. 
 
Tidligere bemanningsnorm videreføres. 
 
 
5.  Produksjon og måltall  
 
 
Tbl 5.6. Obligatoriske måltall funksjonsområde 2A Barnehager 
 Resultat 2011 Resultat 2012 Måltall 2013 Måltall 2014 
Oblig måltall i 
bydelsbudsjettene: 

86% 93% 95% 100% 

Ant barn 1-2 
dekningsgrad 

86% 95% 95% 100% 

Antall barn 3-5 
dekningsgrad 

128% 100% 100% 100% 

Foreldreundersøkelse: 
Foreldres generelle 
tilfredshet 

 5,2 5,4 5,4 

 
Måltall og nøkkeltall:  Fra side 132 

 
 
6. Investeringer 
Investeringer knyttet til oppføring av nye barnehageplasser finansieres av sentrale 
avsetninger. 
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Funksjonsområde 2b - Oppvekst 
 
 

A. Barnevern 
 
Barn og unge som lever under vanskelige forhold skal få rett hjelp til rett tid av et 
barnevern med godt kvalifiserte medarbeidere. Tjenesten skal kjennetegnes ved faglig 
kompetent arbeid, god ressursutnyttelse og rettsikkerhet for brukerne.  
Barnevernet har en sentral koordinerende rolle i det lokale samarbeidet rundt barn og 
unge med vanskelige oppvekstvilkår. 
 
1. Ansvarsområde 
 
Bydelene har ansvaret for det kommunale barnevernet. Barnevernet skal gi barn, unge 
og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. Barnevernets virksomhet er hjemlet 
i lov om barneverntjenester med forskrift, rundskriv m.m.  
Oslo kommune har, i henhold til Forskrift om særskilte bestemmelser på barnevern-
området for Oslo, også ansvar for de plikter, oppgaver og den kompetanse som etter 
lov om barneverntjenester ivaretas av det statlige barnevernet i landet for øvrig.  
 
 
2. Situasjonsbeskrivelse og målsettinger  
 
Barnevernet har en sentral rolle i det lokale samarbeidet om barn og unges oppvekstvilkår. 
Barneverntjenesten skal kjennetegnes ved godt faglig arbeid, rettsikkerhet for brukerne og god 
ressursutnyttelse. Barneverntjenesten skal legge avgjørende vekt på barnets beste og tidlig innsats for å 
hindre negativ utvikling. 
 
Bydelenes barneverntjenester behandler bekymringsmeldinger, gir råd og veiledning, utreder og 
iverksetter tiltak overfor barn, unge og familier når forholdene tilsier det.  
 
Barneverntjenestens hovedmålgruppe er barn og unge i alderen 0-17 år. Befolkningsgruppa økte med 
3,5 prosent fra 2010-2012 og alt tyder på at veksten fortsetter. Dette innebærer at antall meldinger og 
antall barn med tiltak vil øke dersom innslaget av dette i barne- og ungdomsbefolkningen holder seg 
stabilt. Veksten i aldersgruppa 0-17 i Oslo fra 2011 til  
2012 utgjorde mer enn 40 prosent av den samlede veksten i aldersgruppa i hele landet.  
Pr. 31.12.2012 hadde 3 919 barn i Oslo tiltak i barnevernet. Av disse hadde 2 622 tiltak i familien, 
mens 1 297 var i tiltak utenfor familien. 
 
I Oslo ivaretas det statlige ansvaret, som for eksempel å tilby plasser i barneverninstitusjoner, av 
Barne- og familieetaten. Etaten ivaretar også ulike byomfattende oppgaver på vegne av bydelene.  
Forskriften, sammen med Oslo kommunes finansieringsordning for institusjonsbarnevernet, gir 
bydelene et helhetlig ansvar for barnevernet, og tilnærmet ansvaret for alle kostnadene knyttet til 
tjenesten. 
Fosterhjem er det viktigste omsorgstiltaket for barn som over en tid ikke kan bo i sitt opprinnelige hjem. 
Oslo kommune ønsker å sikre god rekruttering av nye fosterhjem, og øke stabiliteten av hjem som tar 
oppdrag for bydelene. Bydelene inngår fosterhjemsavtale med det enkelte fosterhjem.  
Foreldre som er fratatt omsorgen for sitt eget barn er i en sårbar situasjon og har behov for bistand og 
oppfølging. Oslo kommune vil vurdere hvordan foreldrene kan ivaretas bedre, enten i kommunal regi 
eller i samarbeid med familievernkontorene. 
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Byrådets mål er at:  
• barn, unge og familier får oppfølging og tiltak i tråd med sine behov  
• barn, unge og familier får likeverdige tjenester uavhengig av bydelstilhørighet  
• brukere av barneverntjenesten skal sikres medvirkning i egen sak ved at deres syns-punkter blir 

hørt  

 
 
 Meldinger Under-

søkelsessaker 
Tiltak i 
hjemmet 

Tiltak 
utenfor 
hjemmet 

Saker for 
fylkesnemnd og 
rettsvesenet 

Akuttplasser-
inger 

2004 142 108 99 48 8  
2005 132 97 121 49 4 12 
2006 144 101 115 47 6 12 

2007  164  127 128 53 13 14 

2008  146 141 142 51 8 13 

2009 171 146 140 52 11 8 

2010 222 185 140 59 5 9 

2011 195 158 171 55 11 5 

2012 258 210 173 74 22 18 

300913 201 149 192 60 4  9 

 
 
 
3. Strategier og tiltak 
 
For å nå målene vil byrådet:  
• at bydelene utvikler egne kvalitative gode hjelpetiltak i bydelen, eller i samarbeid med andre bydeler  
• gjennomføre felles opplæringsprogram for alle bydelene, blant annet i ”Barnesamtalen” og 

”Familieråd”  
• vurdere endringer i fosterforeldres lønns- og arbeidsvilkår  
• ta initiativ til et samarbeid med familiekontorene om oppfølging av foreldre som mister omsorgen for 

eget barn  

 
 
I 2014 vil barneverntjenesten: 

- etablere et eget tilbud om familieterapeut og miljøterapeuter som skal arbeide 
direkte inn i barnefamiliene. Tiltaket etableres sammen med ungdomstjenesten. 
Det vil bli lagt særlig vekt på tiltak som kan redusere risiko for plassering av 
barn i omsorgstiltak. Tiltaket skal både være utviklingsfremmende og støttende 
for familiene. Tiltaket lages som et kostnadseffektiv modell. 

- styrke innsatsen for å sikre at barn i fosterhjem får de oppfølgingsbesøk og 
tilsyn de skal ha ved å dedikere en egen stilling til oppfølging av dette. 

- videreutvikle metodekompetanse innen meldingsavklaring og undersøkelse. 
- videreføre ledersamarbeidet med andre ledere som arbeider med barn og 

ungdom 
- tilby veiledning og opplæring til barnehager og skole 
- vurdere organisering av tjenesten 
- delta i opplæringstilbud i regi av Barne- og familieetaten innen områdene 

samtaleteknikk med barn, arbeid med vold og overgrep og lederutvikling 
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Effektiviseringstiltak  
 
Det forventes videre vekst i saksmengden, som stiller krav til økt effektivitet i 
saksbehandlingen og oppfølging av tiltak som iverksettes.  
 
 
Risiko- og sårbarhetsvurdering: 
 
Barneverntjenesten har en svært høy risiko i seg. Plassering av ungdom i 
institusjonstilbud har ofte en pris på 200 000 - 300 000 pr måned. 
Budsjettet som foreslås er svært nøkternt og forutsetter en videre nedtrapping av 
plassering av barn i fosterhjem og institusjoner.  
Økende saksmengde og barnebefolkning tilsier en økt risiko for at antall plasseringer 
vil øke i stedet for å bli redusert. 
 
 
Produksjon og måltall  
 
Måltall for : 
Funksjonsområde 2b – Barnevern (EST) 

Måltall 
2012 

Resultat 
2012 

Måltall 
2013 

Måltall 
2014 

Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.  100 % 95% 100% 100% 

Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 
18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret 

4 3,2 4 4 

Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn 4 3,6 4 4 

Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per 
31.12. 

100 % 96% 100% 100% 

 
 
Måltall og nøkkeltall:  Fra side 132 
 
Merknader til driftsbudsjettet 
 
Stimuleringsmidler tilsvarende 1,5 årsverk tildelt i 2013 videreføres i 2014, sammen 
med andre stimuleringsmidler gitt tidligere år. Stillingene ble gjort faste i 2013 
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B. Forebyggende barne- og ungdomsarbeid - 
Fritidstilbud 
 
1. Ansvarsområde 

 
 

Bydelene skal bidra til å sikre alle barn og ungdom i Oslo en god oppvekst. Gode og trygge forebyggende 
tiltak er grunnmuren i dette arbeidet. Det finnes tiltak i bydelene og i Oslo sentrum både i regi av 
kommunen og av organisasjoner. 
 
2. Situasjonsbeskrivelse og aktivitetsplan  

 
 

Oslo er en trygg by å vokse opp i og oppvekstmiljøene er i hovedsak gode. Mange unge bruker sentrum 
som fritidsarena og faren for å knyttes til uheldige miljøer med rusmiddelmisbruk og kriminell adferd er 
større der enn i lokalmiljøene. Derfor satser byrådet også på forebyggende tiltak i Oslo sentrum. Denne 
innsatsen har vært styrket de to siste årene, både med kommunale tiltak og tiltak i regi av Oslo Røde 
Kors. Tiltakene i sentrum når også fram til ungdom som er eldre enn de som bruker de lokale 
tilbudene. For å dempe uheldig bruk av sentrum har byrådet de tre siste årene, gitt alle bydelene 
mulighet til å tilby lokale ungdomstiltak på lørdagskveldene. Mange frivillige tiltak gir et stort og variert 
tilbud i bydelene. Disse tiltakene mottar en fast medlemsbasert støtte.  
Alle bydelene har egne barne- og ungdomsråd som uttaler seg til bydelsutvalgene i spørsmål som angår 
barn og unge. Sentralt ungdomsråd (SUR) har jevnlig møter med byrådet om saker som gjelder ungdom. 
I tråd med bystyremelding Ung i Oslo er det de to siste årene gjennomført en sentral ungdomshøring 
med fokus henholdsvis på trygghet/kriminalitet og helse. Byrådet vil videreføre støtten til årlige 
ungdomshøringer rettet mot særlige aktuelle temaer. 
 
SaLTo er en samarbeidsmodell mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt om rus- og 
kriminalitetsforebyggende arbeid. Alle bydeler har en egen SaLTo-koordinator som sikrer samarbeid 
mellom ulike aktører lokalt og regionalt. Det er også et godt utbygd byomfattende SaLTo-nettverk for 
arbeidet for et tryggere Oslo. Modellen er forankret i toppledelsen i Oslo kommune og Oslo politidistrikt, 
med politirådet som styringsgruppe for arbeidet. 
Kriminaliteten blant unge under 18 år fortsetter å synke i Oslo på tross av stor befolkningsøkning i 
aldersgruppen. Antallet unge gjengangere som er registrert for 4 eller flere straffbare forhold de siste12 
månedene går også ned. Et flertall av unge gjengangere fra tidligere år blir ikke registrert for nye 
straffbare forhold.  
 
Byrådets mål er at:  
• alle barn og unge i Oslo har tilbud om gode og inkluderende fritidsaktiviteter hvor de unge selv 

kan medvirke i utformingen av tilbudene  
• barne- og ungdomskriminaliteten reduseres og at unges rusbruk reduseres  
• barn og ungdom deltar i og fullfører utdanning  
 
 
Ungdomstjenesten omfattes av ”Etter skoletid”, juniorklubber, ungdomscafeer, 
gruppevirksomhet, ungdomstiltak, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, 
sang/musikk, idrett, samt flere andre fritidstiltak i bydelen. 
Bydelen har en rekke godt besøkte tiltak for barn og ungdom i alderen 10-23 år:  
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UNGDOMSTJENESTEN BYDEL FROGNER 2013-2014 

FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSCAFEER 
 

Cafe Condio – Ungdomshuset 
– samarbeid mellom Bydel Frogner og Oslo Røde Kors 
www.rodekors.no/oslo/condio 
               Adresse: Colosseum torg  

Mandag - fredag kl.15.00-22.00  
               * Ungdomscafé/åpen møteplass: 13-20 år 
               * Arbeidstrening 
               * Leksehjelp 
               * Gatemekling 
               * Åpent i juleferien 
               * Turer i påske-, sommer- og høstferien 
               tlf.: 23 19 61 00 

 
C@feen  

Adresse: Cort Adelersgt. 18, 0254 Oslo 
* Ungdomscafé for ungdom mellom 13 og 18 år 
   Tirsdag – fredag: 13.00 – 21.30 

              * Lunsjtilbud: tirsdag – fredag: 10.30 – 13.00 
              * Ferietilbud i høst-, vinter og sommerferien 

tlf.: 22445648 
 
Hamna fritidsklubb – Ungdomshuset  
               Adresse: Colosseum torg  

* HAMNA kultur: mandag, kl.18.00-21.00 
* Juniorlight(5.-7.trinn) onsdag kl.18.00-20.30 
* Juniorklubb(5.-7.trinn) torsdag kl.  18:00-20.30 
* Hamna Cinema(fra 7.trinn) fredag kl. 18.00-
22.00 
tlf: 97635402 
 
 

Bygdøy ungdomsklubb - Bygdøhus  
              Adresse: Huk Aveny 45, 0287 Oslo 
              * Tirsdager: Sisterhood jentegruppe 
              * Fredager: ungdomsklubb  
              tlf: 97635402 
 
Ruseløkka fritidsklubb 

Adresse: Munkedamsveien 64, 0270 Oslo   
* Rufus Etter skoletid (5.-7.trinn):  
   mandag – fredag: 13.30 – 16.30 
* Ferietilbud i høst-, vinter og sommerferien  

               tlf: 24119867 
 
Uranienborg fritidsklubb 

Adresse: Harelabbveien 1, 0259 Oslo 
* Etter skoletid (5.-7.trinn) man-fre: 11.45–16.30  
* Juniorklubb(5.-7.trinn) tirsdag kl 18.00-20.30 
* Idrett og utfordring for gutter (7.-8. trinn)  
   onsdag kl 16:00-20:00 
* Gitar-/bandkurs  torsdag kl 18.00 
* Filmklubb (15-18 år) torsdag kl 19.00 
* Lørdagsarrangementer ungdom hver 3.lørdag 
* Bandrom man-søn kl 14.00-22.00 
tlf: 22431929  
 

Annet: ferietilbud i høst-, vinter og sommerferien,  
Ungdommens kulturmønstring og  Urra Rock 

 

KOORDINATOR UNGDOMSTJENESTEN 
tlf: 22135401/41856984 
Adresse: Cort Adelersgt.18 (2.etg), 0254 Oslo 

 
PROSJEKTER OG ANDRE TILTAK   
 
Sisterhood of Oslo  
Jentegrupper, coacher. Byomfattende tilbud siden 2007  
Tilbud til unge jenter mellom 13-21 år: www.sisterhood.no  

Adresse: Cort Adelersgt.18(2.etg), 0254 Oslo 
Tlf: 22135400/41 44 48 28 
e-post: sisterhood@sisterhood.no                
tlf.: 22135400 

 
 
Ungdomsrådgiver  
Oppsøkende virksomhet, samt individuell oppfølging av ungdom i 
risikosonen. Aldersgruppe 10-25 år 
tlf: 95 72 17 94 / tlf:45200777 
 
Crossworker – lunsjtilbud  
Tilrettelegging av arbeidspraksis for ungdom  
Lunsjtilbud: tirsdag – fredag: 10.30 – 13:00 
tlf.: 22445648 
 

 
Idrett & Utfordring   
tlf. :22 13 54 01 

 
Ut av tåka – HAP (hasjavvenningsprogram) 
Gruppetilbud eller individuell oppfølging av ungdom for å 
motivere og legge til rette for å slutte med hasjrøyking. 
Aldersgruppe 17 - 25 år. 
tlf.: 22 13 54 01/41 85 69 84 
 
Ungdom i risiko – samarbeidsprosjekt med BUP vest, 
Bydel Ullern og Bydel Frogner  
Tidlig indentifisering av ungdomi risiko. Miljøterapeuter, 
helsesøster  og psykolog tilbud ved Ullern Videregående skole og 
Oslo Handelsgymnasium  
Base i Ungdomstjenesten 
 
Forum for råd og veiledning 
Gratis tilbud til foreldre, ungdom og fagpersoner som ønsker en 
bred tverrfaglig veiledning rundt en problemstilling eller 
bekymring for barn og unge i alderen 6-18 år.  
tf.: 22135401/41856984 
e-post: frv@bfr.oslo.kommune.no 
 
Konflikthåndteringskurs 
Kurs for ungdom som skal gi dem verktøy til bedre å kunne 
beherske konflikter. Konsekvenstekning og bevisstgjøring. 
tlf.: 22135401/41856984 
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Café Condio 
Cafe Condio flyttet inn i Paviljongen i oktober 2012 – sammen med Hamna fritidsklubb! 
Condio tilbyr et byomfattende tilbud som byr på medmenneskelighet, forutsigbarhet 
og høy aktivitet. De frivillige skal være voksne rollemodeller som sørger for at ungdom 
føler seg sett, møtt og hørt på en varm måte. Stedet driftes av Oslo Røde Kors i 
samarbeid med Bydel Frogner. Samarbeidet beskrives som unikt i Oslo- sammenheng. 
Condio har åpent 5 dager i uken. Alle aktiviteter er gratis og har aldersgrense 13-20 
år. Gjennomsnittsalderen på stedet er 14, 7 år. Cafe Condio har leksehjelp, 
jobbtrening, kurs i gatemekling, ulike type gruppevirksomhet i tillegg til turvirksomhet 
i skoleferier og åpent i juleferien.   
 
C@feen 
Ungdomscafeen er et tilbud for ungdom i alderen 13 - 18 år. Tilbudet er byomfattende 
og er åpen tirsdag - fredag fra kl.13.00-21.30. C@feen har tilbud om internett, 
leksehjelp, film, workshop/kurs, temadager, lesestoff, spill, musikk, gruppeaktiviteter, 
samt servering av god og billig mat. C@feen har et eget caféstyre, og ungdommene 
deltar mye i både planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter. Stedet legger også 
til rette for praksisplasser for eldre ungdom og drifter C@feens lunsjtilbud, som har 
åpent tirs-fre fra kl. 10.30-13.00. Lunsjtilbudet tilbyr elever på ungdomsskole og 
videregående et ikke-kommersielt møtested i midttimer og friminutt der de kan kjøpe 
mat til en billig penge. 
 
Hamna Fritidsklubb 
Hamna fritidsklubb flyttet inn i Ungdomshuset i oktober 2012 – sammen med Cafe 
Condio! Fritidsklubben har et variert og spennende tilbud for aldersgruppen 10-18 år. 
Forebyggende arbeid med fokus på den gode samtalen og individuell oppfølgingen står 
sentralt. Juniorklubben fylles av barn på mellomtrinnet med quiz, konkurranser, 
temakvelder og fester. Fredager er dørene åpne for aldersgruppen på 7.-10. trinn med 
”Hamna Cinema”. Tilbudet skal være en åpen og inkluderende møteplass med 
mulighet for individuell oppfølging av faste brukere.  
 
Tidligere har mandager og onsdager vært forbehold jentedager. Tilbudet er nå endret 
til HAMNA kultur på mandager og Juniorlight på onsdager. Det er videre gjort 
justeringer i personalressursene – i forbindelse med åpning av Bygdøy ungdomsklubb. 
 
Ruseløkka Fritidsklubb 
”Rufus” er et foreldrefinansiert tilbud for barn i 5.-7. klasse(etter skoletid). Rufus 
ønsker å gi de unge et hyggelig sted å være, med trygge voksne de kan snakke med, og 
med et godt og variert aktivitetstilbud. Rufus legger til rette for et åpent og 
inkluderende miljø. Det jobbes aktivt med å forebygge mobbing og sosial ekskludering. 
Gjennom gruppeaktivitetene ønsker klubben å styrke fellesskapsfølelsen og samholdet 
i brukergruppa. Fritidsklubben skal også være et sted der de unge får mulighet til å 
utfolde seg kreativt gjennom ulike gruppeaktiviteter. Fritidsklubben arrangerer 
ferietilbud i høst-, vinter- og sommerferien for alle på mellomtrinnet som bor eller går 
på skole i Bydelen.  
 
Uranienborg Fritidsklubb 
Uranienborg fritidsklubb har siden midten av 1950 tallet holdt til i loftslokaler 
tilknyttet skolebygget ved Uranienborg skole. I januar 2013 ble det fra skolens side 
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varslet om at klubbdriften måtte opphøre på grunn av lokalens manglende bruks-
tillatelse. Lokalene viste seg å mangle brukstillatelse da søknad om bruksendring ble 
avslått på grunn av mangler i søknaden om bruksendring for lokalene fra skolens 
side.  
Ny brannteknisk gjennomgang av lokalene ble gjennomført,  med nye pålegg og tiltak 
for en midlertidig bruk av loftslokalene. Skolen fikk innvilget en midlertidig 
brukstillatelse frem til 01.07.2016.  
Status november 2013 
Bydelen har fra skolens side fått beskjed om at klubbdrift, slik plan for ombyggingen 
av skolen foreligger – ikke vil kunne videreføres. Loftslokalene er planlagt å bygges om 
til teknisk rom. Bydelens kontrakt om leie av loftlokalene opphører 31.12.2014.  
Uranienborg fritidsklubb – tilbud pr. november 2014 
Etter skoletid  
Foreldrebetalt tilbud som har åpent 5 dager i uken. Etter skoletid bygger på trygghet 
rundt daglige rutiner med mat, lekselesing, aktiviteter i gymsal, samt kreative uttrykk 
på hobbyrommet. 
Juniorklubb 
Kveldstilbud for aldersgruppen 10-13 år – en gang i uken. Tilbudet består av discotek, 
kiosk, biljard, konkurranser og turneringer.  
Ferietilbud  i høst-, vinter- og sommerferien for alle i aldersgruppen 10-13 år for alle i 
alderen 10-13 år som bor eller går på skole i bydelen. 
Urraklubbens ungdomstilbud våren 2013  
Tilbudene besto av ”Idrett og Utfordring” grupper, ”Filmklubb” for de over 15 år, og 
”Sene lørdagstilbud” for de mellom 13 og 18 år.  
Fra høsten 2013 har Idrett og Utfordring – guttegruppa, filmklubb og kurs på 
bandrommet opphørt som følge av omdisponering av ressurser i Ungdomstjenesten – 
dette i forbindelse av åpning av Bygdøy ungdomsklubb.   
Omstilling av ressursene i Uranienborg fritidsklubb. 
Bydelen ser med bakgrunn i dagens situasjon behov for å omstille driften da mye tyder 
på at dagens klubbdrift ikke får plass på skolen. Dagens tilbud avsluttes i juni 2014 – 
og følger da skoleåret 2013/2014. Dette vil ivareta barna som allerede går på etter 
skoletid, og vil gi tid til å informere foreldre og andre instanser om at tilbudet ikke 
videreføres høsten 2014.  
Omstilling av driften 
Det foreslås å overføre deler av ressursene til Bygdøy ungdomsklubb med 0,5 årsverk.    
 
Bygdøy ungdomsklubb 
Stedet er lokalisert i kjellerlokalene til Bygdøhus og hadde første åpningskveld 14. juni 
2013. Det er både gruppevirksomhet og tradisjonelt klubbtilbud. Sisterhood driver en 
jentegruppe hver tirsdag, mens det legges til rette for et åpent kveldstilbud for ungdom 
fra 7.-10. klasse hver fredag. Forutsatt driftsendringer på Urra vil tilbudet på Bygdøy 
utvides til 2 kvelder pr uke. 
 
Ungdomstjenesten har omdisponert personal ressurser fra blant annet Hamna,  
Uranienborg fritidsklubb og Sisterhood for å kunne drifte dette nye tilbudet. 
Initiativtakerne som er en engasjert foreldregruppe har skaffet til veie midler til 
oppussing av kjellerlokalene lokalisert på Bygdøhus. 
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Lærebedrift og arbeidspraksis 
Ungdomstjenesten gir hvert år arbeidspraksis og veiledning til elever på helse og 
sosial, lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget og studenter fra høyskolen. Vi gir 
også arbeidstrening til eldre ungdom, både gjennom Crossworker og individuelle 
avtaler. Cafe Condio gir tilbud om arbeidstrening i sin kaffebar. 
 
Internett. Ungdomsarbeidere kan møte ungdom på mange forskjellige arenaer; 
internett er en av disse. Store deler av ungdommens hverdag utspiller seg på internett 
og spesielt på sosiale medier. Ungdom bruker internett til mye positivt som uttrykk for 
engasjement, kunnskap og kommunikasjon. Men de er også utsatt for trakassering og 
integritetsspørsmål. Flere tiltak i ungdomstjenesten har opprettet profiler for å kunne 
kommunisere med ungdommene på nett. De bruker profilene til å følge med på 
trender på nett, samt jobbe aktivt i forhold til nettvett og mobbing. Internett er også 
ungdomstjenestens viktigste kanal for å få ut informasjon om tilbud og aktiviteter til 
ungdommen. 
 
HAP 
Hasj-avvenningsprogram for ungdom opptil 25 år. Målet med tilbudet er å motivere 
samt legge til rette for å slutte med hasjrøyking gjennom gruppevirksomhet eller 
individuell oppfølging. Høsten 2013 er 7 ansatte kurset i bydelen - dette fordelt på 
NAV kommune, barnevern og Ungdomstjenesten. Uteseksjonen i Velferdsetaten har 
ansvaret for opplæringen.  
 
Forum for råd og veiledning 
Dette er et gratis tilbud til foreldre, ungdom og fagpersoner som ønsker en bredere 
tverrfaglig veiledning rundt en problemstilling eller bekymring for barn og unge i 
alderen 6-18 år. Dette er et samarbeid mellom Ungdomstjenesten, SaLTo, barnevern, 
skole, helsestasjon og BUP Vest. 
 
SaLTo 
SaLTo står for ”samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak i Oslo” eller 
”Sammen lager vi et trygt Oslo”. Salto skal samordne ressursene i arbeidet rundt 
utsatt ungdom, redusere barne- og ungdomskriminaliteten og redusere rusmisbruket 
blant barn og unge. Hovedmålgruppen for SaLTo er barn og unge mellom 12-18 år 
med spesielt fokus på de som vokser opp i utsatte miljøer med rus og kriminalitet. 
SaLTo har utarbeidet lokal tiltaksplan for Bydel Frogner og ungdomstjenesten står for 
gjennomføring av de fleste tiltakene, alene eller i samarbeid med andre instanser. En 
stor andel av tiltakene blir gjennomført ved hjelp av ekstern finansiering. 
 
Prosjekter finansiert med eksterne midler: 
 
Sisterhood of Oslo  

Startet som et strakstiltak høsten 2005 med oppstart av Sisterhood som prosjekt 
februar 2006. Siden har prosjektet blitt byomfattende med mange forgreininger utover 
Oslos grenser. I 2010 ble Sisterhood metode boken lansert – med støtte fra 
Velferdsetaten. Sisterhood er tiltak nr. 25 i SaLTo handlingsprogram for 2013-2016.  

Prosjektet er sammen med Bydel Gamle Oslo samarbeidspartner i Daphne prosjektet - 
som ledes av Bydel Sagene(EU prosjekt med oppstart mars 2013).  
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Målgruppe og brukere 

Jenter i alderen 13 – 21 år. Prosjektet anslår at ca. 200 jenter nås direkte av tiltaket 
på årsbasis – dette gjelder hele Oslo. I tillegg blir unge jenter henvist til Sisterhood via 
skole, hjem, barnevern og andre instanser/samarbeidspartnere.  

Byomfattende tjenestetilbud  

Gruppeleder- og coachkurs, jentegrupper, coacher, åpne kvelder, individuell 
oppfølging i samarbeid med skole/hjem eller øvrig hjelpeapparat, Veiledning av 
coacher og gruppeledere i Oslo, temakvelder, tverrfaglig nettverksarbeid og 
informasjonsarbeid 

I 2013 har det vært ekstra fokus på jenter i alderen 11-12 år. Sisterhood har da i 
samarbeid med kommunepsykolog arrangert Jentedag på en av Bydelens skole. 
Sisterhood har i 2013 hatt tre jentegrupper i Bydel Frogner. I tillegg arrangerer 
prosjektet, åpne kvelder, temadager, turvirksomhet og gir individuell oppfølging etter 
behov.  
 
Lokalt har Sisterhood Frogner pr. oktober 2013 hatt 403 besøkende – dette i form av 
jentegruppe og besøk under åpne kvelder.  
 
Det er pr. oktober 2013 ansatt 1 prosjektleder og 2 prosjektmedarbeidere i tilsammen 
1,4 årsverk. Prosjektet er finansiert med støtte fra SaLTo sekretariatet og KRÅD.  
 
Crossworker Norge 
Crossworker Norge er et opplæringsprogram for ungdom med fokus på  
mestring, arbeidspraksis og personlig utvikling. Målgruppen er ungdom i alderen 17-
23 år som mangler arbeidserfaring, har droppet ut av skolen eller har gjennomgått en 
problematisk livssituasjon. Med utgangspunkt i egne erfaringer skal deltakerne lære 
og bruke denne kunnskapen på en positiv måte i møte med barn og unge. 
Opplæringen går over ett år og inneholder tre ordinære studiesamlinger, en studietur 
til utlandet, samt en avsluttende studiesamling på slutten av prosjektåret. Mellom 
samlingene får deltakerne veiledning i arbeidet fra sin lokale organisasjon. 
Crossworker er et by- og nasjonalt omfattende tiltak. Organisasjoner tilknyttet 
prosjektet i 2012/2013 var Agenda X, Bydel Søndre Nordstrand og Bydel Frogner. 
Ungdomstjenesten har på grunn av manglende finansiering satt prosjektet på vent – 
inntil ny finansieringsmulighet er på plass. Prosjektåret 2012/2013 ble gjennomført og 
avsluttet i juni 2013.  
 
Ungdomsrådgivere  
Oppsøkende arbeid og styrking av det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i 
bydelen. Ungdomsrådgivere driver oppsøkende arbeid, identifiserer ungdom i 
risikosonen, bistår ungdom å finne frem i hjelpeapparatet og følger opp ungdom som 
står uten arbeid eller skoleplass. De har også individuell oppfølging av ungdom på 
oppdrag fra blant annet politi, NAV eller barnevern. Ungdomsrådgivere utviklet i 2010 
et konflikthåndteringskurs som skal gi ungdom verktøy til bedre å kunne beherske 
konflikter med konsekvenstenkning og bevisstgjøring. Ungdomsrådgiver er et 
samarbeidsprosjekt mellom sosialtjenesten og ungdomstjenesten i Bydelen.  
Det er ansatt 3 ungdomsrådgivere i Bydelen – to av disse har hver sin 50 % stilling og 
har base på C@feen. 
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Ungdom i risiko – samarbeidsprosjekt med BUP vest, Bydel Ullern og Bydel 
Frogner  
Tidlig indentifisering av ungdom i risiko. Miljøterapeuter, helsesøster og psykolog 
tilbud ved Ullern Videregående skole og Oslo Handelsgymnasium. Bup Vest er 
prosjektleder. Helsestasjonen i Bydel Frogner sitter i styringsgruppa, mens 
koordinator i Ungdomstjenesten har personal og oppfølgingsansvar for 
miljøterapeuter, som også har base i Ungdomstjenesten 
 
Mentor  
Dette har vært et SaLTo-tiltak siden 2008. Mentorene skal brukes systematisk i 
forhold til målgruppen ”unge gjengangere”. Unge gjengangere er ungdom under 23 år 
som har begått en alvorlig kriminell handling mer enn 3 ganger. Mentoren skal gi unge 
gjengangere tett oppfølging og nære relasjoner. Den skal ta opp relevante 
problemstillinger, skape motivasjon og bidra til endringsprosesser hos den unge.   
 
Rusken – sommerprosjekt for ungdom juli-august 2013 
 
Bydel Frogner ved NAV kommune søkte Rusken om støtte til gjennomføring av 
sommerjobb prosjekt for ungdom i alderen 16-19 år. Bydelen ble innvilget kr. 310 000 
i støtte.  

Organisering  

Arbeidet ble organisert sammen med Bydelsrusken. Bydelsrusken har i dag 2 
arbeidsledere og 10-15 brukere som deltar. Bydelsrusken ble utvidet med sin egen 
ungdomsgruppe bestående av én arbeidsleder og ca. 10 ungdommer i alderen 15-19 
år. Ungdomstjenesten hadde hovedansvar for ansettelser og gjennomføring av 
sommerjobbprosjektet. Koordinator for ungdomstjenesten hadde det overordnede 
ansvaret for prosjektet.  

Rekruttering  
Ungdommene ble rekruttert via NAV, ungdomstjenesten og barnevern. I 
sammensetting av gruppen hadde vi fokus på ungdom som kunne være rollemodeller 
for sine jevnaldrende.  
 
 
3. Strategier og tiltak  
 
For å nå målene vil byrådet: 
- videreføre inkluderende og forebyggende ungdomstiltak i bydelene og i sentrum  
- gi utsatte barn og unge særskilt oppmerksomhet og sette inn tiltak tidligst mulig  
- iverksette gode tiltak for unge som er registrert for alvorlig eller gjentatt kriminalitet  
- arbeide for at kompetanse tilføres, at erfaringer deles og at ungdomsarbeidere får tilgang til oppdatert 
fagkunnskap  
- stimulere frivillig innsats for barn og unge og vektlegge de unges medvirkning  
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Bydelen vil i 2014 videreføre og videreutvikle dagens ungdomstiltak: 
  

� Videreføre fritidstilbudet på Majorstuen i det nye ungdomshuset. 
� Videreføre ungdomstiltak i samarbeid med Bygdøhus 
� Videreutvikle sene lørdagsarrangementer på tvers av tiltakene 
� Arbeide for å sikre musikktilbud i form av bandrom for Bydelens unge 
� Utvide tilbudet på Ruseløkka med juniorklubb og gruppevirksomhet. 
� Videreutvikle ungdomstjenestens tilstedeværelse og kommunikasjon med 

ungdommer på internett/sosiale medier. 
� Større fokus på psykisk helse blant barn og ungdom i våre tiltak og i samarbeid 

med kommunepsykolog, helsestasjon og BUP.  
� Videreutvikle klubbene som sosialiseringsarena for barn og ungdom. 
� Videreutvikle kompetansehevende tiltak for alle ansatte og frivillige. 
� Etablere arrangørteam av ungdom for å øke medbestemmelse og utvikle nye 

tiltak og aktiviteter med lokal forankring. 
� Videreutvikle tilbud om arbeidspraksis ved tiltakene for eldre ungdom som står 

uten jobb eller skoleplass. 
� Videreutvikle nettverk og knytte til seg nye nasjonale og internasjonale 

samarbeidspartnere i større prosjekter – som Sisterhood og Crossworker. 
� Arbeide for å sikre det oppsøkende arbeidet 
� Gjennomføre konflikthåndteringskurs for elever og foreldre i samarbeid med 

ungdomskolene i bydelen. 
� Videreføre og videreutvikle tiltak for oppfølging av ungdom som faller utenfor det 

ordinære utdanningssystemet. 
� Større fokus og samordning av bydelens rustiltak mot ungdom og yngre voksne. 
� Større fokus på inkludering og mangfold av alle grupper i samfunnet på klubber 

og prosjekter.   
� Opprettholde lavterskeltilbud, uten krav til ferdigheter eller prestasjoner fra 

brukerne. 
� Videreutvikle det forebyggende arbeidet i forhold til rusproblematikk, 

kriminalitet, vold, mobbing, diskriminering, rasisme, ensomhet, samt fysisk og 
psykisk helse. 

 
 
Effektiviseringstiltak  
 
Ungdomstjenesten jobber for  
- effektivt forebyggende arbeid med krav om forutsigbarhet. 
- flere aktivitetsfremmende prosjekter for å øke aktivitetsnivå også utenom ordinær 
åpningstid. 
- økt engasjement og medbestemmelse blant brukerne med mål om økt deltakelse på 
allerede eksisterende aktiviteter og utvikling av nye tilbud, forankret i brukergruppa.  
- videreutvikling av gode samarbeidsformer- og metoder internt i ungdomstjenesten og 
med samarbeidspartnere, med målsetting økt brukerrettet arbeid. 
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Produksjonstabell og måltall  
 
Virksomhet: Antall 

tilbud 
pr. uke 

Antall 
besøkende 

2011 

Antall 
besøkende pr. 
oktober 2012 

Antall 
besøkende 

pr.15.10.13 

Måltall 
2013 

Måltall 
2014 

Cafe Condio 5 16.893 8.551 26.167 18.000 25.000 
C@feen* 
 

5 3.698 4.470 7.200 4.500 7.000 

Hamna 
Juniorklubb  

1 
(2 f.o.m 

september  
2013) 

1.825 
48 mdl 

591** 
 

           
1.378  

  

1.500 1.500 

Hamna Ungdom 
Hamna jente (avsluttet 
juni 2013) 
Idrett & Utfordring 
(avsluttet juni 2013) 
HAMNA kultur 
(startet opp sept. 
2013) 

3 
(2 f.o.m. 

september 
2013) 

1.757** 632** 1.996 2.000 2.000 

Ruseløkka 
Etterskoletid  

5 5.350 
33 mdl 

4.536 
42 mdl 

2.954 
32 mdl 

4.500 4.000 

Uranienborg 
Etterskoletid  

5 4.078 
80 mdl 

6.031 ** 
79 mdl 

5.797 
136 mdl*** 

7.000 6.000 

Uranienborg 
Juniorklubb 

1 857 913 ** 868 1.500 1.000 

Uranienborg 
Ungdom 

5 1.000 1.000 500 1.000 500 

Bygdøy 
ungdomsklubb  
Åpnet 14. juni 2013 

2  Åpent ca 9 
kvelder 

siden 
åpningen  

Ca 150   500 

* C@feen: åpne kvelder samt gruppevirksomhet, ferietilbud og lunsjtilbud 
** Hamna fritidsklubb var uten faste lokaler fra mars 2011 til oktober 2012. Noen av tilbudene fant sted 
i alternative lokaler som Uranienborg fritidsklubb. Besøkstallene 2011/2012 gjenspeiler dette.  
*** Av disse er det i oktober 2013 redusert til 60 mdl med hel- og 26 mdl med halvplass(etterskoletid 
tilbudet). Tilbudet er tilpasset kapasitet i lokalene. Flere barn står på venteliste 
 
Samlet utgjør de ovennevnte tiltakene/prosjektene et mangfoldig lokalt fritidstilbud 
supplert av idrettsaktivitetene. Tiltakene i ungdomstjenesten er godt geografisk 
plassert i bydelen. Tiltakene er der ungdommen bor og oppholder seg som skole, 
parker og trafikknutepunkt. Tiltakene skal være med på å holde yngre ungdom i 
lokalmiljøet fremfor at de oppholder seg i sentrum. Ungdomstjenesten legger stor vekt 
på at barn og unge skal føle tilhørighet til fritidsarenaen, utfolde seg kreativt på egen 
kulturarena, få et variert aktivitetstilbud og møte forutsigbare trygge voksne 
rollemodeller. 
 
 
Merknader til driftsbudsjettet 
 
Det overføres 0,5 årsverk til Bygdøy ungdomsklubb fra 1.7.14.    
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C. Helse- og sosialtjenester til barn og unge (232,211) 
 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ha en sentral rolle i det forebyggende og 
helsefremmende arbeidet for barn og unge. Tjenesten er både individ- og befolknings-
rettet, og skal fange opp og gi tilbud til barn og familier med spesielle behov. 
 
 
1. Ansvarsområde 
 
Bydelenes lovbestemte helse- og sosialtjenester til barn og unge består av helsestasjons- og skolehelse-
tjeneste, barnehabilitering og tjenester til barn med spesielle behov.  
Helsestasjons- og skolehelestjenesten er et lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte, og har 
følgende ansvarsområder:  
• Svangerskaps- og barselsomsorg  
• Helsestasjonstjeneste til barn 0-5 år  
• Skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole  
• Helsestasjon for ungdom  
• Helsestasjon for lesbisk, homofil, bifil og transkjønnet ungdom  

• Helsestasjon for hørselshemmet ungdom.  
 
Helse- og sosialtjenester til barn og unge er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste. 
Barn med nedsatt funksjonsevne kan også ha rett til spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven.  
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten gir et viktig helsetilbud til alle barn og unge og deres familier og 
skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse.  
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er ofte første kontakt for barn og familier med spesielle behov, og 
har derfor en svært viktig rolle i å bidra til at det gis et helhetlig og samordnet hjelpetilbud.  
Helsetjenesten har også en sentral rolle i å bistå barn og unge som er eller står i fare for å bli utsatt for 
omsorgssvikt, herunder kjønnslemlestelse eller tvangsekteskap. 

 
 

2. Situasjonsbeskrivelse og målsetninger 
 
Alle barn har rett til tilbud om vaksinasjon i tråd med barnevaksinasjonsprogrammet, for å hindre 
utbredelse av farlige sykdommer som for eksempel difteri, stivkrampe, kikhoste, tuberkulose, og 
poliomyelitt. Av 16-åringer i Oslo er ca 91 % fullvaksinert, mens hele Norge har en dekning på ca 93 %. 
For toåringer er tilsvarende tall ca 92 % i Oslo og nesten 94 % for hele landet.  
Helsedirektoratet har utarbeidet et anbefalt program for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Ved å 
følge dette standardiserte programmet vil tjenestene komme i personlig kontakt med alle 
småbarnsfamilier. De kan derved nå hele befolkningen med forebyggende tiltak. Samtidig gir dette gode 
muligheter til å kartlegge familier og barn med risikotilstander slik at det kan iverksettes spesiell 
forebygging eller andre tiltak når det er behov for det. 
Helse- og sosialtjenestene skal bistå familier som trenger det, slik at barn og unge får en god og trygg 
oppvekst. Byrådet legger vekt på at tjenestene skal være tilgjengelige og dimensjonert for å gi et tilbud i 
tråd med familienes behov.  
Alle bydeler har samordnet plan for bistand til barn og unge i en vanskelig livssituasjon som følge av 
blant annet rusmiddelmisbrukende eller psykisk syke foreldre, eller barn som lever med vold i familien.  
Hver bydel skal ha en koordinerende enhet som har ansvar for at tjenestene samarbeider og gir den 
hjelpen det er behov for. Bydelene skal tilby barn og unge og deres familier koordinerte tjenester som 
ivaretar den enkeltes behov for habilitering og rehabilitering. Individuell plan (IP) er et viktig verktøy for 
å ivareta dette. Bydelene skal sikre en god overgang til voksenhabilitering når ungdommen fyller 18 år. 
Barn, unge og deres familier skal få hjelp så tidlig som mulig, og bydelene tjenester skal ha kunnskap 
og kompetanse om barns spesielle behov. Byrådet forutsetter at det legges til rette for samarbeid med 
hjemmet og medvirkning fra foreldre/foresatte /pårørende.  
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Skolehelsetjenesten i videregående skoler er styrket i 2011, 2012 og 2013, gjennom tildeling etter 
faktisk antall elever, slik at helsesøster skal være tilgjengelig ved alle videregående skoler.  
Byrådet styrker funksjonsområdet med ytterligere 21 mill. i 2014. 18,750 mill. fordeles bydelene etter 
kriterier. Byrådet forventer at bydelene prioriterer det generelle helsestasjonstilbudet og sørger for å gi 
tilbud i tråd med det nasjonale programmet. 0,75 mill. prioriteres til utvikling av kompetansehevende 
tilbud til helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Helseetaten og 1,5 mill. prioriteres til et tverrfaglig 
prosjekt for helsestasjon, tannhelsetjeneste og barnehager, hvor målet er å redusere forekomst av karies 
blant 5-åringene. 
Helsestasjon for lesbisk, homofil, bifil og transkjønnet ungdom videreføres i tråd med vedtatt 
Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske og homofile.  
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er sentrale i arbeidet for å forebygge tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse. Alle bydeler gir tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse som ledd i det 
forebyggende arbeidet mot kjønnslemlestelse. 
 
Byrådets mål er å:  
• ha en god og lett tilgjengelig helsestasjons- og skolehelsetjeneste til alle barn, unge og deres 

foresatte  

• bidra til at barn, unge og familier med spesielle behov får koordinerte tjenester og hjelp så tidlig 
som mulig  

• forhindre tvangsekteskap og bistå de som har vært utsatt for dette  

• forhindre og avdekke overgrep mot barn  
 
 
Bydelen har to helsestasjoner, Bygdøy helsestasjon og Frogner helsestasjon. 
Fysioterapi-, ergoterapitjenesten for barn og unge og pedagogisk fagteam er organisert 
under helsestasjonen. Bydelen har ansvaret for skolehelsetjenesten ved 7 barne- og 
ungdomsskoler og 6 videregående skoler. Faggruppene har hver sin fagkoordinator 
med fagansvar. Overhelsesøster er administrativ leder av helsestasjonen med 
overordnet fag-, personal- og budsjettansvar. 
 
Barnekontrollen 
 
Fødselstallene er i ferd med å stabilisere seg etter toppårene 2008-2010: 
 

ÅR FØDSELSMELDINGER HJEMBESØK HJEMBESØK 
1.gangsfødende 

HJEMMEBESØK 
flergangsfødende 

2004 704 550(78%) - - 
2005 703 542(77%) 91,8 % 40,5 % 
2006 756 608(80,4%) 97,4 % 45,8 % 
2007 747 621(83%) 95 % 53 % 
2008 803 575(71,6%) 79.9 % 19,6 % 
2009 834 550(65,9%) 79,6 % 36,12 % 
2010 814 580(71,2%) 83 % 42 % 
2011 749 544(72,6) 83,8 % 16,1% 
2012 796 597(75%) 88% 47,8 % 

Pr.01.10.13 554 - - - 
 
Alle foreldre til nyfødte barn i Frogner bydel får tilbud om hjembesøk etter fødsel. 
Drøye 80 % benytter seg av dette tilbudet. Helsestasjonen praktiserer å ha en åpen dør 
ved henvendelser, og mange bruker denne muligheten for å få råd og veiledning 
utenom de faste barnekonsultasjonene. 
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Bydelens helsestasjoner følger tilnærmet veilederen for barn- 0-5 år. Unntak framgår 
under risiko- og sårbarhetsanalysen. 
 
EPDS, kartleggingsverktøy for å oppdage nedstemthet og depresjon i forbindelse med 
fødsel og barsel, har vist seg å være et nyttig redskap og er nå implementert som en 
del av tilbudet ved helsestasjonen. BUP Vest, DPS, familievernkontoret, og en del av 
bydelens øvrige tjenesteapparat er nære samarbeidspartnere.  
Alle mødre har fått tilbud om å fylle ut EPDS skjema ved barnets 6 ukers kontroll. Ved 
høy score, eller om samtalen i etterkant av kartleggingen tilsier det, har mødrene fått 
tilbud om støttesamtale på helsestasjon. I gjennomsnitt har helsesøstrene brukt i 
underkant av 2 støttesamtaler pr bruker med dette behovet. Noen blir i tillegg henvist 
videre til en av samarbeidsinstansene i tiltakskjeden.  
BUP Vest er veiledere for personalet som utfører kartlegging og oppfølgingssamtalene. 
 
Helsestasjonen 0-5 år har henvist 8 barn/familier til BUP første halvår 2013. 
 
Helsestasjonen har i  samarbeid med bydelens barneverntjeneste, ungdomstjeneste, 
Oslo krisesenter, legevakten, politiet og familievernkontor utarbeidet en  konkret og 
kortfattet tiltakskjede/ oversikt over hvem som skal kontaktes ved mistanke om eller 
når det avdekkes vold i nære relasjoner. 
  
Første halvår ble det født 19 premature barn i Frogner bydel. Disse følges opp i 
henhold til egne faglige retningslinjer, det vil si tettere oppfølging av helsesøster og 
lege; 17 konsultasjoner mot 11 konsultasjoner for fullbårne barn i alderen 0-5 år. 3 
helsesøstre deltar i opplæringsprogram for oppfølging av premature i regi av Ullevål 
sykehus.  
 
Helsestasjonen 0 - 5 år har i første halvår sendt 3 meldinger og 27 uttalelser til 
barnevernet. Dette er en nedgang på 3 meldinger og en økning på 7 uttalelser i forhold 
til vårsemesteret 2012. 
 
Jordmortjenesten  
Alle gravide i bydelen som ønsker det, får time hos jordmor på helsestasjonen. I 
underkant av 80%  benytter seg av tilbudet.  
Helsestasjonen har fokus på psykisk helse i svangerskapet gjennom nært samarbeid 
med BUP og DPS. 
Jordmødrene er engasjert i prosjekt « Gravid i jobb» i 20% stilling, med målsetting å 
redusere sykefravær. Målsettingen er videreføring i 2014.   

Barne- og ungdomsskolen 
Bydelens skolehelsetjeneste følger nå tilnærmet veilederen for barn/ungdom 5-20 år. 
Unntak framgår under risiko- og sårbarhetsanalysen. 
Veilederen sier  bla.: ”Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal være et tilbud som 
det er enkelt å oppsøke, hvor man blir tatt på alvor med sine små og store 
helseproblemer og utfordringer”.   
Ressurssituasjonen begrenser tilgjengeligheten i skolehelsetjenesten.  
 
Ruseløkka skole og Majorstuen skole har de siste årene fått et økt antall 
minoritetsspråkelige elever. Mange av disse elevene har ikke bostedsadresse i bydel 
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Frogner, men skolene er sentrumsnære, og mange foreldre søker derfor barna sine hit. 
Skolene bærer preg av stor tilflytning og utflytning i løpet av skoleåret. Mange av disse 
familiene har store sosiale og helsemessige behov.  
 
Prosjektet somalisk gruppe ved OSCAR  
I forbindelse med «God skolestart» som ble gjennomført skoleåret 2012/13, ble det 
avdekket overvekt av manglende motoriske ferdigheter blant elever fra somaliske hjem. 
Flere av de somaliske barna kommer fra store barnefamilier, hvor mor er 
hjemmeværende og ofte alene med omsorgen. De fleste av disse familiene er brukere 
av NAV. 
I samarbeid med Redd barna, skolen og Nav, gjennomføres et lekse- og aktivitetstilbud 
til denne gruppen ved OSCARfriskvernsentral. Redd barna stiller med frivillige som 
henter barna på skolen, driver leksehjelp og deltar i danseaktiviteten, samt følger noen 
av barna hjem der hvor mor er aleneforsørger med mange små barn hjemme. 
NAV lønner en somalisk mann som leksehjelper og danseinstruktør.  
Aktivitetstilbudet  (hip-hop dans) er høsten 2013 utvidet til å gjelde alle barn i 2- 4 
klasse fra skolen, for å unngå stigmatisering og fascilitere integrering.  
Tilbudet om leksehjelp og henting av barn på Aktivitetsskolen for den somaliske gruppen 
videreføres i 2014, basert på avdekket behov og med OSCAR frisklivssentral som base.   
 
Barne- og ungdomsskolene innførte i fjor de nye retningslinjer for høyde og vektmåling 
i 3. og 8. klasse. Erfaring viser at ca.10 - 15 % av alle elevene i 3. og 8. klasse som må 
følges opp av skolehelsetjenesten i etterkant av målingene. I samarbeid med 
barnefysioterapeut og kommunepsykolog, er det utarbeidet undervisningsopplegg for 
tredje og åttende klasse i forbindelse med lengde og vektmålingen. 
Målsettingen i 3. klasse er: 

� Å bevisstgjøre barna i forhold til sunne matvarer og fysisk aktivitet 
� Å gi barna kompetanse på nøkkelhulls-produkter, brødskalaen og innhold av 

sukker i ulike matvarer. 
Målsetningen i 8. klasse er: 

� Å gi ungdommen et selvhjelpsverktøy til bruk ved utfordringer i hverdagen. 
 
Tall fra Ung i Oslo (NOVA) og Ungdata 2010- 2012 (NOVA) viser at stadig flere 
ungdommer rapporterer at de ”bekymrer seg for mye”, og synes ”alt er et slit”. Mye 
press og stress kan gjøre ungdommen sårbare for psykiske lidelser som angst, 
depresjon og spiseforstyrrelser. I den forbindelse har helsetjenesten gjennomført  
undervisningopplegget «Psykologisk førstehjelp»  som pilot på en skole.  
Metoden er et selvhjelpskonsept basert på kognitiv teori, som har til hensikt å 
forebygge psykiske plager blant barn og unge. I undervisningen ble ungdommene 
introdusert for det som i metoden kalles for røde (negative og ødeleggende) og grønne 
(positive og støttende) tanker, samt hvordan utfordre negative tanker. Det er benyttet 
gjenkjennelige eksempler. I etterkant av undervisningen er klassen delt inn i mindre 
grupper for å ta opp tema som selvfølelse, hvordan en har det med oss selv. 
En enkel evaluering viser følgende resultater:  

� Alle (53) ungdommer svarte at det de lærte var veldig eller ganske bra for 
ungdom å lære  

� 51 av 53 kjente seg veldig eller ganske godt igjen 
� Etter en måned hadde over halvparten både tenkt på det de lærte, og benyttet 

noe av det i hverdagen sin.  
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Målet er å gjennomføre tilsvarende denne klasseundervisning i alle 8.klasser i 2014. 
 
Skolehelsetjenesten erfarer at mange barn lever under forhold som er svært 
belastende for barns psykiske, fysiske og sosiale helse. Utfordringene elevene sliter 
med synes mer og mer komplekse. Dette har resultert i økning i antall meldinger og 
uttalelser til barnevernet i første halvår. Skolehelsetjenesten har meldt 9 barn til 
barnevernet og sendt 34 uttalelser i barnevernssaker. Av disse er 2 meldinger og 7 
uttalelser til andre bydelers barnevern. 
 
Bydelen er inne i sitt tredje år med kommunepsykolog , delvis finansiert fra 
Helsedirektoratet til modellutprøving ”psykolog i kommunehelsetjenesten” til barn 6-
18 år. Mange barn og foreldre har fått tidlig hjelp før problemene har blitt for store og 
fastlåste. Kommunepsykologen innehar faglig kompetanse og anvender enkle verktøy 
som har gitt et faglig løft for de ansatte skolehelsetjenesten. Tjenesten er godt mottatt 
på skolene, og er et fint bindeledd mellom skolehelsetjenesten og BUP. Målsettingen er 
å få denne kompetansen inn i skolehelsetjenesten som en permanent tjeneste i 2014. 
 
 
 
Videregående skoler 
I videregående skoler konsentreres arbeidet om konsultasjoner og samtaler med 
enkeltelever, foreldre og lærere.  Noen av ungdommene følges opp av eller henvises til 
psykolog på helsestasjon for ungdom . 
Bemanningssituasjonen er omtalt under barne - og ungdomskoler. 
 
BUP Vest har fått prosjektmidler til tverrfaglig- og tverretatlig utprøving av 
samarbeidsmodell i bydelene Ullern og Frogner, for å sikre at ungdom i risiko fanges 
opp og tilbys adekvat hjelp. Prosjektet er inne ved 3 videregående skoler i Bydel 
Frogner, og er tatt vel imot av skolene, elevene og skolehelsetjenesten.  
Skolenes ressursteam er en viktig arena for det tverrfaglige arbeidet mellom 
skole/BUP og skolehelsetjenesten. 
 
Helsestasjon for ungdom 
Helsestasjon for ungdom er et godt besøkt tilbud der ungdommene kan komme uten 
timebestilling. Helsestasjon for ungdom er markedsført på flere arenaer og med ulike 
virkemidler via hjemmesiden i bydel Frogner, oppheng av  og utdeling av plakater mv.  
 
Det er jobbet for å forebygge uønskede svangerskap ved å øke ansattes  kompetanse 
på området, samt satt i gang ekstra tiltak for å nå målgruppen: 
 

� markedsført skolehelsetjenestens tilbud via plakater ut til målgruppen 
� Informert russen om hvordan beskytte seg mot uønsket svangerskap og trygg 

seksuell helse. 
� Opprettet egen e-post adresse til Helsestasjon for ungdom 
� Hospitert på Sex og samfunn for faglig oppdatering rundt bl.a uønsket 

svangerskap. 
� Utarbeidet en faglig ressursperm på HFU rundt bl.a uønsket svangerskap 
� Tilgjengelig for samtale rundt disse temaene 



  

 Bydel Frogner – BUDSJETT og strategisk plan 2014 

106 

� Fulgt forelesningsrekke på Sex og samfunn rundt temaer seksualitet.  
� Følger metodebok utarbeidet av Sex og samfunn 
� Skriver ut resepter på p-piller for 3 år av gangen for å sikre gruppen over 20 år 

 
 
Fysioterapi- og ergoterapitjenesten for barn og unge 
Tjenesten tilstreber å være et lavterskeltilbud for barn og foreldre i bydelen. Barna blir 
henvist fra foresatte, helsesøster, lege, barnehage, skole, samt 2. og 3. linjetjenesten. 
Det er en økning av antall barn som får behandling, og disse barna har behov for mer 
oppfølging/behandling enn tidligere. Bassenggrupper drevet av fysioterapeutene  er 
godt mottatt  i bydelen, og det samme ser vi er gjeldene for barselgruppene med 
fysioterapeut. Større deltakelse i 2013 av antall foreldre og barn. Tjenesten har 
koordineringsansvar for flere ansvarsgrupper.    
 
Forebyggende arbeid. 
Fysioterapeutene/ergoterapeuten bidrar til å legge forholdene til rette for at barn skal 
kunne være mer fysisk aktive i hverdagen, og er bl.a. i gang med prosjektet «Full Rulle» 
- en aktiv barnehagehverdag  i 2 barnehager i bydelen, samt er delansvarlig  i  
undervisningsopplegget for 3.klasse i forbindelse med lenge og høydemålingen.  
Målsettingen er at  flere barn liker å være i aktivitet, og at antall barn med 
overvektsproblematikk blir redusert.  
«God skolestart» er et godt tverrfaglig samarbeid inn  mot skolen på 1.trinn. 4 skoler er 
med. Erfaringene er at arbeidet  bedrer det tverrfaglige samarbeidet, fagpersoner 
fanger opp de barna som trenger ekstra tilrettelegging på et tidlig tidspunkt, og utløser 
positive tiltak for å fremme god fysisk og psykisk helse. 
 
Pedagogisk fagteam 
Pedagogisk fagteam gir tilbud til førskolebarn med spesielle behov og rettigheter. Det 
fattes vedtak om spesialpedagogisk hjelp i henhold til Opplæringsloven § 5-7.  
Vedtakene effektueres i form av ekstra ressurser fra fagpersoner samt veiledning som 
foregår i barnehagene. 
Fagteamet vurderer henvisning til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for sakkyndig 
vurdering og til andre aktuelle spesialisttjenester. 
Pedagogisk fagteam kan tilby hjelp når barn har utviklingsforsinkelser og spesifikke 
diagnoser, språkvansker, strever i samspill og lek, er urolige og ukonsentrerte, er 
sjenerte, engstelige, sinte eller utilpass. Det tilbys også hjelp til barn som har 
problemer med å forholde seg til regler, som har motoriske vansker (i samarbeid med 
fysioterapeut), som opplever sorg, og barn som trenger støtte ved tospråklighet eller 
flerkulturell oppvekst. 
 
Det er inngått fornyet kontrakt med kjøp av plass for to barn i spesialbarnehage (Berg 
Gård barnehage og Voldsløkka barnehage). 
For barn bosatt i andre bydeler krever Bydel Frogner refusjon for lønn med til sammen 
2,6 årsverk. Fra andre bydeler mottar Bydel Frogner et refusjonskrav for lønnsutgifter 
på til sammen 1,7 årsverk.  
 
Antall henvendelser til Pedagogisk fagteam øker. Vi erfarer at en del barnehager i 
Bydel Frogner har store utfordringer med atferds- og uroproblematikk. Bekymret 
personale er regelmessig i behov for råd, veiledning og ekstra ressurser.  
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Barn med medisinske diagnoser får ofte ikke den hjelpen som etterspørres i 
barnehagen. Det gjelder f eks barn med CP, sonde og alvorlig diabetes. Kun gruppen 
barn med spesialpedagogisk vedtak etter Opplæringsloven § 5-7 utløser rett til direkte 
hjelp og prioriteres foran de med medisinske problemstillinger.  
 
Barnehabilitering og tjenester til barn med spesielle behov. 
Rollen som kontaktperson for habilitering ved helsestasjonen ligger til en av 
fysioterapeutene. Kontaktpersonen skal ha oversikt over ansvarsgrupper, samt hvem 
som er koordinator, om barna har en individuell plan. Kontaktpersonen skal være 
helsestasjonens kontakt utad og være med på å sikre overføring av ansvarsgrupper fra 
barnehage til skole, samt fordeling av koordinatoransvar.  
 
 
OVERSIKT OVER ANSVARSGRUPPER  I REGI AV HELSESTASJONEN 
Koordinator i 
ansvarsgruppe 

Antall Har IP Takket 
nei til IP 

Sum 2008 39 29 - 
Sum 2009 54 32 - 
Sum 2010 53 26 12 
Sum 2011 48 33 11 
Sum 2012 47 28 11 
Førstehalvår 2013 42 28 8 

 

 

Felles målsettinger for alle tjenestene på helsestasjonen: 
 
 
Fysisk aktivitet 

• Bedre kartlegging av motoriske ferdigheter på helsestasjon, barnehage 
og skole. 

• Fremme fysisk aktivitet i skole og barnehage. 

• Heve kompetanse om fysisk aktivitet for personalet i barnehage og 
skole. 

 
Psykisk helse 

• Oppdage foreldre som sliter med depresjoner/psykiske vansker i 
forbindelse med graviditet, fødsel og barseltid. 

• Oppdage vold i nære relasjoner 

• Ha en fungerende tiltakskjede i bydel/samarbeidspartnere for rask og 
tidlig intervensjon. 

• Oppdage barn og unge på helsestasjonen, i barnehager, barne- og 
ungdomsskoler og videregående skole som har psykiske problemer. 

• Ha et fungerende tilbud til denne gruppen. 
Habilitering 

• De som ønsker det, skal få en ansvarsgruppe. 

• Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, skal få 
tilbud om en individuell plan. 
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• Bedre samarbeidsrutiner for de involverte parter i en sak. 

• Sikre barn med habiliteringsbehov mulighet for kommunikasjon ved 
hjelp av ASK (alternativ supplerende kommunikasjon). 

• Gi informasjon til  foreldre og samarbeidspartnere om ”hvordan lytte til 
og snakke med barn med nedsatt funksjon.” 

 
 

Brukermedvirkning 

• Få innspill fra brukerne til bruk i videre planlegging og drift av 
tjenestene. 

 
 
 
 

3. Stategier og tiltak - Bydel Frogners helsestasjonstjeneste  
 
 
For å nå målene vil byrådet:  
- at skolehelsetjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid og arbeider helsefremmende 
og forebyggende, både med fysisk og psykisk helse og med sosiale forhold  
- følge opp gravide og småbarnsfamilier med helsestasjonstilbud og tilbud om hjemmebesøk etter fødsel  
- at bydelene skal legge til rette for et godt samarbeid mellom skolehelsetjenesten og skolene og med 
minoritetsrådgiverne  
- at helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal være årvåkne for tegn på overgrep  
- at virksomheten skal ha et system for å sende bekymringsmeldinger om mulige overgrep til barne-
vernet  
- ha et system for helsekontroller av småbarn og innkallings- og oppfølgingsrutiner som sikrer at alle 
barn får et tilbud.  
- gi tilpassede råd og veiledning om kosthold og ernæring.  
- at bydelene skal arbeide for å øke vaksinasjons-dekningen opp til landsgjennomsnittet  
- ha en planmessig forebygging av tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og hjelp til de som er utsatt for 
slike overgrep  
 
 
Fysisk aktivitet 

• Utarbeide idébanker om tiltak for fysisk aktivitet barn 1-6 år. 

• Inspirasjonskurs med tema fysisk aktivitet – til barnehager. 

• Undervisningsopplegget «Bevegelsesglede» i 3. klasse 

• Tilbud om ressursuke til barneskolene i bydelen . 

• Opprette relevante tiltak i forbindelse med behov etter ressursuken. 
Psykisk helse 

• EPDS 18 kartleggingsskjema i svangerskapsomsorgen og ved barnets 6 
ukers konsultasjon.  

• Støttesamtaler til de som trenger det etter kartleggingen. 

• Hjembesøk til nyfødte 

• Videreformidle kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon til små 
barn i barnehagene.  

                                                           
18 Edinburgh Postnatal Depression Scale 
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• Skilsmissegrupper i barne- og ungdomsskolene, videregående skole. 

• Klasseundervisning i 8 klasse om Psykologisk førstehjelp» 

• Videreutvikle et ”lavterskeltilbud” reflekterende team for fastlåste 
enklere problemstillinger i samarbeid med BUP og andre relevante 
instanser i bydelen med ansvar for barn i alderen 6- 18 år. 

• Videreutvikle samarbeidet med BUP og Helseetaten  i de videregående 
skoler 

• Nyttiggjøre psykologens kompetanse i skolehelsetjenesten  
 

Habilitering 

• Ansvarsgrupper til alle som ønsker det. 

• Øke fokus i ansvarsgruppene på hvordan ”lytte til og snakke med barn 
med nedsatt funksjon.” 

• Sørge for lettere overgang til barnehage og skole ved å avholde møter 
mellom de forskjellige yrkesgruppene. 

• Lage flere arenaer der barn kan kommunisere 

• Etablere et tverrfaglig ressursteam med kunnskap om ASK19 
 
Brukermedvirkning 

• Gjennomføre en brukerundersøkelse i forhold til bruk av EPDS 
 
4. Effektiviseringstiltak 
   Den samlede ressursinnsatsen har vært uendret til tross for økt antall barnetall. 
   Flere samarbeidspartnere uten mer tilført tid  
 
5. Risiko- og sårbarhetsvurdering: 
 
Risiko og sårbarhetsanalyse i forhold til veilederen for helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten 2013: 
 
                                            (Tekst i kursiv beskriver faglige begrunnelser/konsekvenser) 
Anbefalt veileder  Rutine ved Frogner helsestasjon august 2013 
0- 2 uker Hjembesøk Alle får tilbud.( Tidspunkt etterstrebes å nå) 
7 -10 dager 
Vekt og hodeomkrets 

Åpen vekt, reservert for nyfødte 1g/uke. Alle får tilbud. 
Åpen vekt for alle 2, dager pr. uke. Helsesøster tilstede 

2- 4 uker 
Gruppekonsultasjon 

Barselgrupper,2møter,et med helsesøster og et med   
fysioterapeut. Blir etablert ved ca. 6-8 uker.  
Tilbakemeldinger fra mødrene som forteller de har behov for ro hjemme 
de første ukene ift å få etablert amming/bli kjent med barnet /bli klar til å 
komme ut å treffe andre  

6 ukers us. Alle får tilbud. Lege og helsesøster. EPDS kartlegging tilbys 
alle, samt videre oppfølging/støttesamtaler til de som har 
behov/ønsker/skorer høyt (individuelt) 

3 mnd. us. 
Gruppekonsultasjon 

Alle får tilbud. Helsesøster. 
Blir utført som individuell konsultasjon; erfaring tilsier stor utflytting, 
grupper blir oppløst og mange brukere ønsker individuell konsultasjon. 
Barselgruppene treffes ofte privat, nettverk derfor ivaretatt. 

                                                           
19 Alternativ kommunikasjon i barnehagen 
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4 mnd. us. 
Gruppekonsultasjon 

Tilbys på indikasjon/ de som har spesielle behov. 
 Dette tidspunktet er ofte sammenfallende med 2. gang i barselgruppen i 
regi av fysio/ergo- terapitjenesten for barn Alle blir oppfordret til å bruke 
”åpen vekt” 

5 mnd. us. Alle får tilbud, helsesøster tar også opp tema aktuelt for 6 
mnd. konsultasjonen.  

6 mnd. us. Alle får tilbud til lege. 
Temaene blir ivaretatt av lege. Ønsker brukerne helsesøstertime, får de 
egen time til det. 

7- 8 mnd. us. Alle får tilbud – til helsesøster (individuelt) 
10 mnd us. Alle får tilbud – til helsesøster i gruppe eller individuelt 
11- 12 mnd. us. Alle får tilbud, til helsesøster og lege 
15 mnd. us. Alle får tilbud – til helsesøster 

 
17-18 mnd us. Tilbys på indikasjon / de som har spesielle behov 

Konsekvensene av at ikke alle blir tilbudt denne undersøkelsen, kan være 
at noen barn først blir fanget ved 2 årsalder  i forhold til  manglende/sen 
sosial funksjon og kontaktevne. 
De fleste barn går i barnehage på dette tidspunkt og skjevutvikling/sen 
utvikling vil bli tatt opp der. Pedagogisk fagteam i bydelen er organisert 
under helsestasjonen, og vi samarbeider tett 

2 års us. Alle får tilbud til helsesøster, som tar opp anamnese og evt. 
gir time til lege. Kartlegger språk med karleggingsverktøyet 
SATS-2 
Barn med tidligere somatiske/psykososiale funn, får time til både til lege 
og helsesøster.  

4 års us Alle får tilbud til lege og helsesøster. Kartlegger språk v/ 
SPRÅK-4 Audiometri og synsundersøkelse. 

Premature barn, født i uke 36 svangerskapsuke, eller tidligere, følger anbefalingene 
gitt i  ”faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn” (8-2007) 

5-6 år skolestartundersøkelse Alle får tilbud til helsesøster, som tar opp anamnese og evt. 
gir time til lege. 
Alle får tilbud om legeundersøkelse på 4 årsundersøkelsen. De som ikke 
har fått legektr  da, får tilbud i 1.klasse 

7 år, 2. trinn 
Vaksinasjon 

Alle får tilbud- helsesøster 

8 år, 3. trinn 
Vekt og lengde 

Alle får tilbud- helsesøster 

10 år, 5. trinn Alle får tilbud- helsesøster 
11 år, 6. trinn 
Vaksinasjon 

Alle får tilbud- helsesøster 

12 år, 7. trinn 
Vaksinasjon- jenter 

Alle får tilbud- helsesøster 

13 år, 8. trinn 
Vekt og lengde 

Alle får tilbud- helsesøster 

14 år, 9. trinn 
Psykisk helse 

Undervisningsopplegg i 8.trinn 

15 år, 10 trinn 
Vaksinasjon 

Alle får tilbud- helsesøster 

16 år, 1, trinn vg.s. Alle får tilbud- helsesøster  
På bakgrunn av meldte/observerte behov 
Avhengig av tilgang på helsesøster på den enkelte skole 
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17 år 2. trinn vg.s. Alle får tilbud- helsesøster  
På bakgrunn av meldte/observerte behov 
Avhengig av tilgang på helsesøster på den enkelte skole 

18 år 3. trinn vg.s. Alle får tilbud- informasjon til russen(evt. vaksinasjon) 
 

6. Merknader til driftsbudsjettet  
  

• Kjøp konsulenttjenester hos private fastleger 30,5 t/u x 44 uker,  
herav  3,0 t/u i 44 uker skolelege og 3,5 t/u i 44 uker helsestasjon for ungdom, 
24 t/u lege på helsestasjon 

• Psykolog, 4 t/u x 44 uker på ungdomshelsestasjonen 
• Ekstern faglig veileder, 2 grupper x 5  kr 2.300 

 
 

 
Det opprettes en stillingshjemmel for kommunepsykolog ved helsestasjonen/ 
skolehelsetjenesten og en stillingshjemmel for skolehelsesøster. 
 
Det inndras en stilling ped.fagteam (70358 minoritetsspråklige barn),  
mens ped.fagteam (70363 kjøp tjenester) styrkes med 1,6 mill.  
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Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg 
 
 
 
 
Kriteriebefolkningen  
pr 1.1.2013 

I alt 18-19 
år 

20-24 
år 

25-29 
år 

30-39 
år 

40-49 
år 

50-66 
år 

67-74 
år 

75-79 
år 

80-84 
år 

85-89 
år 

90 år 
+ 

Bydel Frogner 53 677 741 5 458 8 616 
10 
776 6 418 9 316 3 126 1 108 895 658 551 

 
 
 

Bydel Frogner - Befolkningsprognose for kriteriebefolkningen  (korr) 

  67-79 år 80-84 år 

85-89 
år 90 år+ I alt 

1.1.2013 4 234 895 658 551 53 677 
1.1.2014 4 524 841 650 518 54 563 
1.1.2015 4 753 828 601 506 55 371 
1.1.2016 4 945 815 590 482 56 157 
1.1.2017 5 091 793 579 457 56 992 
1.1.2018 5 226 835 549 434 57 809 

 
 
 

 
Ansvarsområde 
 
 
Funksjonsområdet 3 Pleie og omsorg omfatter aktivisering og servicetilbud til eldre og 
funksjonshemmede, habilitering og rehabilitering, pleie og omsorgstjenester som praktisk bistand, 
hjemmesykepleie og annen hjelp til hjemmeboende, bo- og institusjonstilbud, samt transport for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 
Situasjonsbeskrivelse og målsetninger 
 
Økt behov i befolkningen  
Fra 2013 til 2017 antas befolkningen i Oslo å øke med ca 52 000 innbyggere, fra ca 624 000 til 676 
000. 86 % av økningen vil skje i aldersgruppen under 67 år. Aldersgruppen 67-79 forventes å øke 
kraftig i årene fremover. Det er naturlig nok i denne aldersgruppen hvor den mye omtalte eldrebølgen 
avtegner seg først. Oslo vil få flere eldre over 90 år i årene frem til 2017. 
 
Samtidig vil antall eldre i aldersgruppene 80-89 år reduseres, slik at aldergruppene over 80 år samlet 
sett vil gå noe ned fram til 2020.  
Brukere under 67 år omfatter både de som får tjenester i eget hjem, beboere i barneboliger, 
spesialtilpassede boliger og andre hjemlede boformer hvor bydelene fatter vedtak. Gruppen hadde i 
2012 en brukerrate, dvs andelen innbyggere i aldersgruppen som mottar tjenester, på 1,03 % på 
hjemmetjenester og 0,12 % på lovhjemlede boformer. Brukerne er hovedsaklig personer med behov for 
omfattende og ofte livslange tjenester.  
Brukere under 67 år mottar i hovedsak hjemmetjenester, og i liten grad institusjonstjenester. 
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I hjemmetjenestene utgjør yngre brukere ca 35 % av alle mottagere. De mottar flere typer 
hjemmetjenester og flere timer hjelp pr bruker enn eldre brukere. Om lag 67 % av ressursene i 
hjemmetjenestene går til brukere under 67 år. 
Alle aldersgrupper samlet  
De demografiske endringene antas å medføre økt be-hov for både institusjons- og hjemmetjenester frem 
mot 2017. Økningen i aldersgruppene under 67 år, fra 67-79 år og 90+ år vil kunne utløse et større 
behov for tjenester enn den forventede reduksjon i tjenestebehov som følge av nedgangen i gruppen 80-
89 år. 
Befolkningsendring i eldrebefolkningen i et langtidsperspektiv  
Fremskrivningen viser at befolkningen over 67 år vil øke jevnt frem mot år 2030. Frem til 2023 er det 
veksten i befolkningsgruppen 67-79 år som i hovedsak står for økningen i forhold til 2013. Befolkning 
80+ vil reduseres frem til 2018 for så å øke gradvis igjen. Først i 2024 vil befolkningen 80+ igjen være 
lik i antall som i 2013. Fra 2023 øker  
befolkningen 80+ kraftig frem mot 2030. 
 
Tiltakstrappen  
Ved tildeling av tjenester og tiltak i Oslo kommune legges Leon-prinsippet (Laveste Effektive 
Omsorgsnivå) til grunn, som vist i Tiltakstrappen nedenfor. Den viser hvordan pleie- og 
omsorgstjenestene skal innrettes for å møte flest mulig med et riktig tjenestetilbud.: 
. 

 
 
Med utgangspunkt i LEON-prinsippet og tiltakstrappen videreutvikles tjenestene på tre hovedområder; 
forebyggende og aktivitetsskapende tjenester, tjenester i egen bolig, samt varige og tilrettelagte bo- og 
omsorgstilbud. 
 
Brukerne skal kunne bevege seg både opp- og nedover i tjenestetrappen. For hvert trinn oppover i 
trappen er det vanligvis behov for vesentlig økt ressursinnsats. I noen situasjoner kan et stort omfang 
av tjenester på lavere trinn koste mer enn tjenester på høyere trinn. Eksempelvis kan kommunens 
kostnader knyttet til drift av en institusjonsplass være lavere enn omfattende pleie- og omsorgstjenester 
i eget hjem.  
Seniormeldingen ”Selvstendige, aktive og trygge eldre i Oslo” vil bli lagt frem for bystyret i løpet av 
høsten. Der vil fremtidens muligheter og utfordringer i eldreomsorgen bli beskrevet. Etter vedtak i 
bystyret vil Byrådet operasjonalisere denne ved å sikre et bærekraftig, helhetlig og koordinert 
innovasjons- og utviklingsarbeid i omsorgstjenestene. Aktuelle tiltak bør ta i bruk de samlede 
omsorgsressursene på nye måter ved å utvikle nye omsorgsformer gjennom teknologi, ny kunnskap og 
nye faglige metoder. 
Byrådet vil prioritere forebyggende tiltak og tidlig innsats, hverdagsrehabilitering og rehabilitering. 
Målet er at eldre skal opprettholde et godt funksjonsnivå lenge. Dermed kan de leve selvstendige liv i 
egen bolig lengre enn i dag. Det vil utsette behovet for å motta tjenester på høyere trinn i trappen. Det 
skal satses på områdene ernæring, hverdagsrehabilitering og tilrettelegging i hjemmet og dag- og 
aktivitetstilbud til hjemmeboende med demenssykdom. 
 
Forebyggende og aktivitetsskapende tilbud  
Byrådet vil at eldre/seniorsentrene skal være et tilbud til alle innbyggere over 67 år. Seniorsentrene bør 
kunne få flere oppgaver og sette oppsøkende virksomhet i fokus. Bruken av seniorsentrene kan økes 
ved å tilrettelegge tilbudene for nye brukergrupper. 
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Alle bydeler skal ha en seniorveiledertjeneste som har ansvar for oppsøkende virksomhet hos de som er 
over 80 år og som ikke mottar tjenester fra kommunen. I tillegg skal det vurderes om andre målgrupper 
er aktuelle. De senere år har det blitt lagt ned mye arbeid i å utvikle seniorveiledertjenesten. 
Tilrettelagt transporttilbud  
TT-ordningen skal være en del av Oslos kollektivtransporttilbud. Byrådet er opptatt av at TT-ordningen 
skal tilpasses transportbehov og funksjonsnivå, og at behovet for individuelle spesialløsninger for 
brukere med særskilte behov skal ivaretas. 
Tjenester i egen bolig 

Oslo kommune har brukervalg både innen hjemmesykepleien , praktisk bistand og omfatter også 
brukerstyrt personlig assistanse (BPA). 
Håndterminaler (PDA) er i bruk i hjemmetjenestene, også hos private leverandører i 
brukervalgsordningen.  
Brukermedvirkning er en viktig forutsetning når tjenester utformes. Tjenestemottakerne er 
ressurspersoner og deres erfaringsbaserte kunnskap skal sidestilles med profesjonenes fagkompetanse. 
Byrådet legger vekt på brukermedvirkning og det forutsettes at bydelene arbeider videre med å 
tilrettelegge for dette.  
For personer, uansett alder, med behov for koordinerte og helhetlige tjenester skal Individuell Plan 
vurderes. Rett til Individuell Plan er lovhjemlet, og planen er ett viktig verktøy i utforming av 
tjenestetilbudet. 
Det er viktig å støtte familien som omsorgsyter når familiemedlemmer tar hovedansvaret for pleie- og 
omsorgstrengende. Byrådet forutsetter derfor at bydelene aktivt benytter hele tiltakstrappen og tilbyr 
supplerende hjemmetjenester, og/eller ordninger som avlastning, støttekontakt, omsorgslønn og/eller 
korttidsopphold i institusjon.  
Det forutsettes videre at bydelene følger opp den årlige brannkontrollen hos brukere som mottar 
hjemmetjenester. 
Byrådet vil fortsatt satse på tilbudet til hjemmeboende med demenssykdom. Det skal være tilbud om 
tidlig utredning og diagnostisering ved mistanke om demenssykdom, hvor bydelenes demensteam i 
samarbeid med fastlegene har en viktig rolle. Videre er dagaktivitetstilbud viktig både for de som er 
rammet og som avlastning for pårørende. 
Bydelene har i sin bestillerorganisasjon en demenskoordinator med særskilt ansvar for samarbeid med 
bruker, pårørende og kommunale og statlige virksomheter. Bydelene skal også ha demensteam, som 
kan bidra til og delta i utredning og diagnostisering, samt systematisk oppfølging av personer med 
demens. 
 
Byrådet vil i 2014 fortsatt ha fokus på ernæringssituasjonen for pleie- og omsorgstjenestens brukere. 
Det er i 2013 etablert kommunalt akutt døgnopphold – KAD – med 32 senger ved Aker. Dette er et nytt 
kommunalt helse- og omsorgstilbud for pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp, men som 
ikke har behov for spesialisthelsetjenester. Tiltaket er etablert i samarbeid med helseforetakene/ 
sykehusene og driftes i tett samarbeid med legevakten på Aker. Det er planer for å utvide sengetallet 
med 22 i 2014 og 19 i 2015, slik at det til sammen blir 73 senger. Ansvaret for KAD er lagt til 
Helseetaten og finansiert med overføringer fra staten. 
 
Varige og tilrettelagte bo- og omsorgstilbud  
Det er fortsatt behov for å fremskaffe boliger til personer som ikke selv kan skaffe seg et tilrettelagt 
botilbud. Byrådet forutsetter at bydelenes planlegging og tilrettelegging av nye boliger følger 
Husbankens retningslinjer for utforming, standard og plassering av boliger. 
 
Byrådet har etablert Omsorg+ som et tiltak mellom det tilbudet hjemmetjenesten kan gi personer som 
bor i egne hjem, og det tilbudet som gis i sykehjem. I henhold til Byrådssak 243/09 Omsorg+ - innhold 
og organisering, skal tilbudet ivareta behov for trygghet, aktivt arbeide for å bygge nettverk og å 
oppmuntre til aktivitet for eldre, som ikke har så stor funksjonssvikt at de trenger sykehjemsplass. 
Omsorg+ omfatter omsorgsboliger, døgnbemannet husvertstjeneste, middagsservering alle dager i uken 
og personalbase. 
 
Byrådet vil også prøve ut velferdsteknologi for hjemmeboende brukere og igangsetter i 2014 et FoU pro-
sjekt Velferdsteknologi for hjemmeboende brukere med hjemmetjenester. 
 
Byrådets mål er å:  
• bidra til at flere eldre skal kunne bo hjemme og mestre egen hverdag  
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• bidra til at eldre skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel  

• bidra til at intensjonene i Seniormeldingen ” Selvstendige, aktive og trygge eldre i Oslo” blir 
oppfylt.  

• bidra til innovasjon i eldreomsorgen  

• legge til rette for at kommunens tilbud innen pleie og omsorgssektoren fortsatt leveres av høy 
kvalitet fra både kommunale, ideelle og private aktører  

• legge til rette for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal få egen bolig gjennom oppfølging 
av boligbehovsplanen  

 

 
 
 
De demografiske endringene i Oslo antas å medføre økt behov for både 
institusjons- og hjemmetjenester frem mot 2017. Økningen i aldersgruppene under 
67 år og 67-79 år, antas å ville utløse større behov for tjenester enn den 
forventede reduksjon i tjenestebehov som følge av nedgangen i gruppen 80+. 

 
Tabell 02.07. Kriteriebefolkningen i bydelene etter  alder per 1.1.2013*  
  I alt  67-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + 

Oslo i alt 624 072  30 064 11 407 10 202 7 352 4 820 

01 Gamle Oslo 46 283  1 274 359 296 238 194 

02 Grünerløkka 50 366  1 217 370 327 247 247 
03 Sagene 37 076 1 146 368 334 258 242 
04 St.Hanshaugen 35 900  1 185 373 293 245 228 

05 Frogner 53 677  3 126 1 108 895 658 551 20 

06 Ullern 31 351 2 341 808 702 534 307 
07 Vestre Aker 46 555  2 990 1 017 956 722 477 

08 Nordre Aker 49 238  2 451 980 902 682 445 
09 Bjerke 29 695  1 251 568 562 459 252 

10 Grorud 26 868  1 438 651 528 329 190 

11 Stovner 30 765  2 157 731 521 281 151 
12 Alna 48 020 2 631 941 857 534 333 

13 Østensjø 47 905  2 442 1 506 1 528 989 490 
14 Nordstrand 48 405  2 844 1 195 1 156 979 584 
15 Søndre Nordstrand 36 703  1 442 405 316 175 107 

      Uten registrert adresse 5 265  129 27 29 22 22 
* I aldersgruppene over 66 år er institusjonsbeboere i andre bydeler og kommuner tilbakeført til den bydelen som betaler for 
dem. (Herav 106 utenbys bosatte institusjonsbeboere). Kilde:Statistisk sentralbyrå/Oslo kommune, Bydelsstatistikken 

                                                           
20  Bydel Nordstrand har i dag den største gruppen 90+  med 584 personer, dernest kommer bydelen 
Bydel Frogner med 551 personer (korr).  
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Befolkningsframskrivning 2013-2017 
 

Bydel Frogner  19- 29 år 30- 39 år 40- 49 år 50- 66 år 

2013 14 512 10 776 6 418 9 316 

2014 14 834 11 061 6 464 9 337 

2015 14 854 11 384 6 594 9 400 

2016 14 856 11 747 6 672 9 504 

2017 14 874 12 139 6 734 9 665 

 
Bydel Frogner  

(+korr) 
67- 79 år 80- 89 år 90+ år 

2013 4 198  (+36) 1 530 (+23) 506 (+45) 

2014 4 486 1 469 476 

2015 4 713 1 408 465 

2016 4 903 1 384 443 

2017 5 048 1 352 420 

 
Befolkningsendringene tilsier økt satsing på rehabilitering av hjemmebundne eldre, 
økt satsing på pasienter med demens, økte ressurser innen psykiatri, økte 
ressurser til ekstra ressurskrevende brukere, og justeringer av tjenester mellom 
alderstrinnene i gruppen 67+ 
 
”Korreksjonsfaktoren” for institusjonsbeboere over bydelsgrenser holder seg på 
samme nivå som tidligere år:   
 
Bydel Frogner. Netto tilførte personer  
fra andre bydeler og andre kommuner  67-79 80-89 år >90 år Sum 
Institusjonsbeboere netto tilført i tabell for kriteriebefolkningen  
pr  1.1.11 + 26 + 37 + 44 107 
Institusjonsbeboere netto tilført i tabell for kriteriebefolkningen  
pr  1.1.12 + 38 + 32 + 28 98 
Institusjonsbeboere netto tilført i tabell for 

kriteriebefolkningen  pr  1.1.13 + 36 + 23 + 45 104 
 
 
Strategier og tiltak 
 
        For å nå målene vil byrådet:  

• videreutvikle seniorsentrene som en sosial og aktiv møteplass for flere eldre  
• bedre ernæringssituasjonen for brukere av hjemmetjenesten  
• styrke demenskunnskapen i kommunens ulike tjenesteledd  
• sikre operasjonalisering av strategisk kompetan-seplan  
• sikre oppfølging av kvalitetsmålingssystemet  
• bidra til økt trygghet og sosial aktivitet gjennom satsingen på Omsorg+boliger i alle bydeler  

• tilby brukerne fleksible hjemmetjenester  
• gjennomføre modell for hverdagsrehabilitering i alle bydeler  
• styrke andre rehabiliteringstilbud i pleie og omsorgstjenestene blant annet gjennom frisklivssentre, fysisk trening og 

forsterkede kortidsenhe-ter på sykehjemmene  
• opprette egne korttidssykehjem med fokus på rehabilitering og opptrening til mer selvhjupenhet i eget hjem  
• prøve ut behovstilpassede arbeidstidsordninger for å tilby brukere kontinuitet  
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• utvikle et variert aktivitets- og dagtilbud for demente som bor hjemme  
• legge til rette for at ideelle private og kommunale aktører kan videreutvikle sine tilbud i pleie og om-sorgssektoren til 

det beste for brukerne  
• øke lederkompetansen ved å styrke lederskoleringen i pleie og omsorgssektoren  
• gi brukerne av helse- og omsorgstjenestene større medvirkning og valgfrihet  
• styrke kunnskapen om ernæring, matglede og helse på eldresentrene, i hjemmetjenestene og på syke-hjemmene  
• investere i og ta i bruk ny velferdsteknologi i eldreomsorgen der dette gir mer frihet og selvstendighet for brukerne  
• bygge flere Omsorg+boliger, jf. målet om å bygge 1000 boliger innen 2015  

 
 
 
Budsjettekniske merknader 
 
Oppholdsbetaling barn med særskilte behov: Det skal ikke tas oppholdsbetaling for 
tilbud før og etter skoletid til barn med særskilte behov i 8.-10. trinn og på 
videregående skole. 
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A. Sykehjem – institusjoner – heldøgns omsorg og pleie  
 
Institusjonsplasser som bydelen betaler for: 
 

Bydel Frogner 0-66 år  67-79 år 80-89 år 90 år + 
Sum 

≥67 år 
Total 

Resultat 31.12.07 42     481 523 
Resultat 31.12.08 39  86 209 182 477 516 
Resultat 31.12.09 41  80 209 191 480 521 
Resultat 31.12.10 42  81 206 201 488 530 
Resultat 31.12.11 46  75 199 203 477 523 
Resultat 31.12.12 42  81 184 206 471 513 
    76 108     
1.9.2013 48  75 176 197 448 496 
 
 
Bestillerkontoret styrer store deler av bydelens utgifter ved sin tilmåling av og vedtak 
om pleie- og omsorgstjenester, som omsettes til utøvende virksomhet i praktisk 
bistand, hjemmesykepleie, institusjoner, boliger med heldøgns omsorg og pleie m.m.  
 
Bestillerkontoret samhandler tett med Diakonhjemmet Sykehus for å legge forholdene 
best mulig til rette ved enhver utskrivning til hjemmet eller institusjon.      
 
Mer effektiv medisinsk behandling og omlegging av spesialisthelsetjenesten har re-
dusert liggetiden i sykehus. For eldre har den gjennomsnittlige liggetiden pr opphold 
sunket, mens antall døgnopphold har økt mer enn befolkningsøkningen for alders-
gruppen 80+. Denne utviklingen kan indikere økt sykelighet i eldrebefolkningen, noe 
som kan sees i sammenheng med at andelen over 90 år blant eldre har økt. Og den 
skyldes medisinske framskritt, med økte behandlingsmuligheter for en rekke lidelser, 
og hvor høy alder ikke utelukker høyteknologisk behandlingsinnsats.   
 
Utskrivningsklare pasienter i sykehus 
 
Fra januar 2012 har bydelen betalingsplikt fra 1. dag når en pasient er definert 
utskrivningsklar. Dette har gitt som resultat at bydelen fortløpende ”tar ut” 
utskrivningsklare pasienter, fortrinnsvis til hjemmet med individuelt tilpassede 
rehabiliteringsprogram, alternativt til korttidsplass på sykehjem. Det er 
framforhandlet særskilt avtale mellom de tre vestlige bydeler og Diakonhjemmet 
knyttet til samhandlingsreformen. Varsel om utskrivningsklar pasient skal sendes så 
tidlig som mulig den dagen pasienten er utskrivningsklar og helst før kl. 14.30 
mandag til fredag. Ved helg eller helligdag kan varsel sendes så tidlig som mulig og 
helst før kl 14.30.
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Sykehjemsplasser – prognostisert behov   
 
 
Avgang ved sykehjemmene har vist kraftige svingninger:  
Avgang pr.  1.12.07:  204  
Avgang pr.  1.12.08:  143 
Avgang pr.  1.12.09:  128  
Avgang pr.  1.12.10:  154 (5 flyttet hjem eller utenbys) 
Avgang pr   1.10.11:  125 
Avgang pr  31.12.11: 154 (4 flyttet ut) 
Avgang pr 31.12.12:  137 (4 flyttet ut) 
Avgang pr  1.9.13: 105 (0 flyttet ut)   
 
                                                      
Ved vurdering av behovet for institusjonsplasser legger en til grunn at bydelen har 
behov for samme prosentandel plasser som Oslo-gjennomsnittet.  
Bydelens samlede måltall 2014 for ”uvektede” institusjonsplasser” estimeres til:    
 

Bydel Frogner < 67 år 67-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + 
Ant institusjons- 
plasser: 

Resultat 31.12.10 42 81   201 530 
Resultat 31.08.11 41 78 73 124 197 513 
Resultat 31.12.11 46 75 76 123 203 523 
Resultat 31.12.12 42 81 76 108 206 513 

Måltall 31.12.13 21 59 97 65 102 172 495 

Måltall 31.12.14 22 57 85 70 102 175 489 
   

 
- Aldershjemsplasser 

Bydelen kjøpte pr 2. tertial 2013  4 aldershjemsplasser.   
  

- Institusjonsplasser og boform med heldøgns omsorg og pleie til gruppen 
< 67 år 
Pr 2. tertial 2013 utgjorde denne gruppen 48 plasser: 18 i sykehjem, 25 i boform 
med heldøgns omsorg og pleie, 5 i barne-/avlastningsboliger.  
 

                                                           
21 Måltall er basert på Oslo-gjennomsnittets dekningsgrad pr 2.tertial 2012 
22 Måltall er basert på Oslo-gjennomsnittets dekningsgrad pr 2.tertial 2013 
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Liggetid 
 
Gjennomsnittlig antall liggedøgn i sykehjem for beboere som har avsluttet sitt 
langtidsopphold i løpet av året, og gjengitt for Oslos samlede tertialstatistikk 
1.5.13: 
 

 2010 2011 2012 1. tertial 2013 *) 

Bydel Frogner 1188 1030 1082 1290 
Bydel V Aker 670 820 730 808 

Bydel Ullern 1043 1127 819 983 

Bydel Østensjø 873 865 878 841 
Bydel Nordstrand 953 892 699 817 

Bydel Gamle Oslo 968 756 1126 863 

Bydel Alna 1011 1090 1207   - 
    *) Data for liggetid pr 1.5.2013 er beheftet med svakheter som vanskeliggjør tolkning. 

 
 
Risikovurderinger institusjoner    
 

Viktig for måloppnåelsen blir bestillerkontorets/innsatsteamets ekstraordinære 
innsats ved utskrivning fra sektorsykehuset. Innsatsteamet arbeider uten vedtak, 
og  representerer det ekstra som gjør at pårørende og pasienter opplever trygghet 
ved utskrivninger, slik at man som hovedregel skal kunne utskrives fra  sykehus til 
hjemmet, uten å gå veien om korttidsplass på sykehjem.  
Presset på sykehjemsplasser har andre halvår 2013 vært noe mindre enn forventet. 
Regnskapsmessig balanse i 2014 beror bl.a. på at en vedvarende reell reduksjon i 
behovet for bruk av sykehjemsplasser. I måloppnåelsen blir utnyttelse av 
sykehyblene ved Gustav Jensens Minne viktig, likedan utstrakt bruk av KAD Aker 
(kommunalt akutt døgnopphold):  
 
 
Utskrivningsklare pasienter i perioden januar - september 2013 

2013 
jan-
sept 

UK-
meldte 

UK-
meldte, 
trukket 
av 
sykehuset 

Hjem 
Korttids-
opphold 

Korttid 
sam-
hand- 
ling 23 

Korttid 
inter-
mediær 

Korttid 
rehab 

Korttid 
vurder-
ings-
plass 

Langtids-
opphold Annet 

Totalt 
ut-
skrevet 

Antall 
over-
ligger-
døgn 

Frogner  555 49 
305   180 

 8 
(GJM) 

23   13  3 
12  11  596  

1320  

 
KAD Aker (Kommunalt akutt døgnopphold)  - bydelens liggedøgnsstatistikk: 
 

 
 
 

 
 

                                                           
23  Sykehybler ved Gustav Jensens Minne 

Måned: Juni 2013 Juli 2013 August 2013 September 2013 Totalt: 
Liggedøgn: 9 15 28 23 75 
Antall brukere: 3 8 12 10 33 
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Bydelen har knyttet fastlege til bestillerkontoret/innsatsteamet, med råd og 
veilederfunksjon knyttet til utskrivningssituasjonen, bl.a. for å sikre 
kommunikasjonen med fastlegene. 
 
Fritt sykehjemsvalg – ikke bare innen Oslo – men frihet til å bli vurdert i landet som 
helhet  – nær venner og familie, har resultert i at bydelen har søknader om 
institusjonsplass ikke bare fra øvrige Norge, men også fra nordmenn bosatt i utlandet, 
med forventning om tildelt sykehjemsplass gjennom Bydel Frogner.  
 
Bydelen styrer ikke kurprisen på sykehjemsplasser, og det er få muligheter til å hente 
inn effektiviseringsgevinst på dette området.  
 
 

 Pris 2014 
Ordinær 649 795 
Skjermet 835 965 
Forsterket 957 315 
Rehab/Aker 748 324 
Kortid 707 873 
Vurdering 707 873 
Aldershj 532 591 
Ekstra forsterket 1 206 755 
Psykiatri 875 842 
Barnebolig 994 648 
Heldøgn 2 227 694 

 
SYE arbeider med siktemål en mer enhetlig pris på alle sykehjemsplasser, som gir 
lettere adgang til å flytte pasienter når behovene endres. 
 
 
 
Merknader til driftsbudsjettet   
Behovet for sykehjems-/institusjonsplasser i 2014 er beregnet til 489 plasser. 
 
Eventuell styrking av budsjettet i forbindelse med bystyrets budsjettbehandling, 
forutsettes avsatt til styrking av kjøp sykehjemsplasser.  
 
 
Produksjon og måltall  
Måltall og nøkkeltall:  Fra side 132 
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B. Hjemmebaserte tjenester 
 
 
MÅL  
 
Hjemmetjenestene bidrar til at brukere kan bo hjemme og mestre egen hverdag, 
oppleve flere leveår med god helse og trivsel. 
Hjemmetjenesten yter tjenester av høy kvalitet. 
 
 
Aktuelle brukertall 
 
I de nedenstående tabeller fremgår brukertall hjemmetjenester: 
 
Brukere av hjemmetjenester - Bare hjemmesykepleie. Inkl service- og 
omsorgsboliger, boliger for psyk utv.hemmede 
Bydel Frogner < 67 år 67-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + SUM 
31.12.2008 133 42 34 31 24 264 
31.12.2009 127 53 39 35 20 274 
31.12.2010 112 44 38 44 21 259 
31.12.2011 109 45 46 27 28 255 
31.12.2012 120 51 33 38 26 268 
MÅLTALL 2013 118 140 258 
MÅLTALL 2014 139 147 286 
 
Brukere av hjemmetjenester - Bare praktisk bistand. Inkl service- og 
omsorgsboliger, boliger for psyk utv.hemmede 
Bydel Frogner < 67 år 67-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + SUM 
31.12.2008 125 153 142 146 103 669 
31.12.2009 131 144 127 143 100 645 
31.12.2010 125 148 130 130 100 633 
31.12.2011 122 164 109 140 99 634 
31.12.2012 140 160 98 124 92 614 
MÅLTALL 2013 138 486 624 
MÅLTALL 2014 151 466 617 
 
Brukere av hjemmetjenester – Begge tjenester. Inkl service- og 
omsorgsboliger, boliger for psyk utv.hemmede 
Bydel Frogner < 67 år 67-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + SUM 
31.12.2008 89 76 55 91 95 406 
31.12.2009 96 98 69 102 100 465 
31.12.2010 97 110 75 92 100 474 
31.12.2011 90 101 72 92 98 453 
31.12.2012 90 102 83 93 110 478 
MÅLTALL 2013 84 347 431 
MÅLTALL 2014 81 395 476 
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Brukervalg  
 
ANTALL BRUKERE 2013                  
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug   
Kommunal utfører 34 36 39 40 44 41 40 43  
ASOR AS 3 3 3 3 3 3 3 3  
Sum komm.utfører 34 36 39 40 44 41 40 43  
Sum private utførere 3 3 3 3 3 3 3 3  
Sum alle utførere 37 39 42 43 47 44 43 46  
          
          
Totalt vedtakstid alle brukere ved 
utgangen av måned:             

 

Kommunal  605:09 558:57 642:06 651:47 685:42 720:24 748:06 757:59  
Privat 55:21 50:00 56:27 57:28 59:22 57:28 59:22 59:22  
Sum vedtakstid 660:30 608:57 698:33 709:15 745:04 777:52 807:28 817:21  
          
Gjennomsnittlig 
vedtakstid pr bruker i 
perioden:                              
Kommunale utførere 17:47 15:31 16:27 16:17 15:35 17:34 18:42 17:37  
Private utførere 18:27 16:40 18:49 19:09 19:47 19:09 19:47 19:47  
          
 

 
 
SITUASJONSBESKRIVELSE / BESKRIVELSE AV TJENESTENE 

Hjemmetjenester i bydel Frogner omfatter hjemmesykepleie, praktisk bistand og 
samlokaliserte boliger. I bydelen, som i Oslo kommune for øvrig, er det 
brukervalg for tjenesteleverandør av praktisk bistand og hjemmesykepleie. 
Egenandelen er den samme for alle tjenesteleverandører, og bruker kan velge å 
bytte tjenesteleverandør flere ganger. 
 
HJEMMESYKEPLEIE er en døgnkontinuerlig tjeneste som gir hjelp og veiledning 
til hjemmeboende. Dette kan for eksempel være hjelp med medisinhåndtering, 
sårstell, kontakt med lege, psykisk støtte og oppfølging, personlig pleie og 
ernæring. Det er innført fritt brukervalg for leverandør av hjemmesykepleie. 
Brukere får sammen med vedtaksbrevet om innvilgelse av 
tjeneste, informasjonsmateriell over alle tilbydere av den aktuelle tjenesten. 
Hjemmesykepleie dag/kveld er fordelt på fem geografiske tjenesteområder. 
Nattjenesten dekker alle ed fem geografiske områder. 
PRAKTISK BISTAND er en tjeneste for personer som ikke kan ta omsorg for seg 
selv eller som er helt avhengig av praktisk hjelp for å greie dagliglivets gjøremål 
pga. sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker. Dette kan for 
eksempel være hjelp til personlig hygiene, ernæring, renhold og klesvask. Det er 
innført fritt brukervalg for leverandør av praktisk bistand/hjemmehjelp. Brukere 
får sammen med vedtaksbrevet om innvilgelse av 
tjeneste, informasjonsmateriell over alle tilbydere av den aktuelle tjenesten. 
Praktisk bistand er fordelt på fem geografiske tjenesteområder. 
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I SAMLOKALISERTE BOLIGER ytes tjenester til mennesker med behov for 
praktisk bistand og oppfølging i bolig med døgnkontinuerlig bemanning. 
Bistanden skal føre til at brukerne opplever økt mestring av egen hverdag. 
Tildeling av bolig skjer gjennom NAV. Bydelen har i dag 5 samlokaliserte boliger. 
Hver bolig styres av hver sin boleder. 
 
Brukerundersøkelse gjennomføres årlig. Resultatene fra 2013 viser at brukere 
av bydelens hjemmetjenester samlet sett er fornøyd. 82 % av brukerne som har 
svart er svært godt/godt fornøyd med tjeneste fra praktisk bistand. 91 % av 
brukerne som har svart er svært godt/godt fornøyd med tjeneste fra 
hjemmesykepleie. Tall fra brukerundersøkelse for samlokaliserte boliger 
foreligger ikke. Antall brukere som besvarer brukerundersøkelsen ønskes økt for 
2014. I 2013 forelå 213 svar for praktisk bistand og 168 for hjemmesykepleie. 
 

BEFOLKNINGEN 

Befolkningens behov for hjemmetjenester er i endring. Endringen tilsier behov 
for økte ressurser til rehabilitering av hjemmeboende eldre, personer med 
demens, psykiatri og ressurskrevende brukere. Ressurser som hjemmetjenester 
tidligere har brukt på de eldste eldre vurderes omprioritert til yngre eldre, og 
med økt vekt på behandling.  

TILTAKSTRAPPEN 
Vedtak på hjemmetjenester fattes av bestillerkontor og tildeles etter LEON-
prinsippet (lavest egnet omsorgsnivå). Stort omfang av tjenester på lavere nivå 
kan koste kommunen/bydelen mer enn tjenester på høyere nivå. For eksempel 
kan et stort omfang av pleie- og omsorgstjenester i eget hjem medføre høyere 
kostnader enn en institusjonsplass. Situasjoner der det må prioriteres mellom 
oppgaver vil oppstå. Rengjøringsoppgaver vil da eksempelvis måtte vike for 
medisinhåndtering, stell og ernæring. 

TJENESTER I EGEN BOLIG 
Bydelen satser på demensomsorg, velferdsteknologi, ernæring, 
hverdagsrehabilitering, tilrettelegging i eget hjem og dag- og aktivitetstilbud til 
hjemmeboende med demens. Brukermedvirkning og individuell plan er aktuelt 
for hjemmetjenestene. Bydelen legger til rette for at pårørende opplever pleie- og 
omsorgstjenestene som støttende og tilbyr pårørende supplerende tjenester etter 
behov. 

 
DEMENSOMSORG 
Helseetaten har med utgangspunkt i studieprogram utarbeidet av Nasjonalt 
kompetansesenter for aldring og helse invitert bydelene til deltagelse i 
«Demensomsorgens ABC». Bydelen har etablert 4 studiegrupper med deltagere 
fra hjemmesykepleie, praktisk bistand, samlokaliserte boliger, ergoterapeut, 
fysioterapeut og saksbehandlere fra bestillerkontoret. Studieprogrammet startet 
i 2013 og vil pågå over 2 år. Studiemateriell dekkes via helseetaten. Bydelens 
demenskoordinator er ansatt ved bestillerkontoret. 



  

 Bydel Frogner – BUDSJETT og strategisk plan 2014 

125 

VELFERDSTEKNOLOGI 
Bydelen samarbeider med Høgskolen i Oslo og Akershus om bruk av 
velferdsteknologi spesielt tilpasset hjemmeboende med demens. Prosjektsøknad 
er til behandling hos helsedirektoratet. 

Ansatte i hjemmesykepleie og praktisk bistand bruker håndholdte terminaler 
(PDA, Personal Data Assistant) som gir tilgang på brukeropplysninger, oppdrag 
og journal. Bruk av PDA sikrer kvalitet og effektivitet. Det er gjort risikoanalyse 
på bruk av PDA, og resultatene er gjort kjent for tjenestestedene. 

BOB (BEHOVSSTYRT BEMANNING)  
Kompetansestyringssystemet BOB er innført i bydelens hjemmetjenester. 
Bydelen fortsetter samarbeid med helseetaten for implementering og veiledning i 
bruk av systemet. Mottagere av hjemmesykepleie og beboere i samlokaliserte 
boliger tildeles tjenesteansvarlig sykepleier og primærkontakt, mottagere av 
praktisk bistand tildeles primærkontakt.  

 
SAMARBEIDSPROSJEKT DIAKONOVA 
Bydelen har inngått avtale om samarbeidsprosjekt med sykepleierutdanningen 
ved Diakonova. Fokusområder i prosjektet er demens og psykisk lidelse, 
brukermedvirkning og individuell plan. Forprosjektet er i gang og vil fortsette ut 
i 2014. Hovedprosjektet igangsettes deretter. Prosjektmidler er innvilget til 
prosjektarbeidet. 
  
LÆRINGSNETTVERK FOR LEGEMIDDELGJENNOMGANGER 
Bydelen deltar med en prosjektgruppe (fem ansatte) i læringsnettverk for 
legemiddelgjennomganger. Hensikten med prosjektet er samstemte 
legemiddellister og riktigere legemiddelbruk blant brukere som får hjelp med 
legemiddelhåndtering. Ved gjennomgang av legemiddellister er 
brukermedvirkning sentralt. Utviklingssenter for hjemmetjenester leder 
læringsnettverket der både private og kommunale hjemmesykepleieaktører er 
invitert. Læringsnettverket ble etablert i 2013 og fortsetter i 2014. Etter endt 
læringsnettverk vil legemiddelgjennomganger inngå i ordinær drift. 
Prosjektmidler er innvilget til prosjektarbeidet. 

  
ERNÆRING 
Bydelen vil samarbeide med helseetaten for undervisning og veiledning i 
ernæring.  
For hjemmesykepleie vil det fokuseres på kartlegging av ernæringsstatus ved 
hjelp av MNA-skjema (Mini Nutritional Assessment) og forebygging av 
underernæring, spesielt til brukere med demens. 
For praktisk bistand vil fokuset rettes mot valg av matvarer og kosthold til eldre.  
For samlokaliserte boliger vil fokuset være råd for sunnere kosthold, hygiene på 
kjøkkenet og praktisk matlaging.  
 
STRATEGIER 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som med veiledning fra helseetaten utarbeider 
en strategisk kompetanseplan for pleie og omsorg. Planen har til hensikt å sikre 
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en planmessig kompetansebeholdning tilpasset befolkningens behov for pleie og 
omsorg.   
 
 

 
Merknader til driftsbudsjettet 
Hjemmesykepleie og praktisk bistand er i to geografiske områder organisert under 
samme tjenesteleder. Tiltaket skal evalueres med hensyn til effektivt sambruk av 
personale.  
 
 
Praktisk bistand (70406) budsjetteres med gjennomsnittlig 6900 utførte timer/mnd.  
 
Hjemmesykepleie (70409) budsjetteres med gjennomsnittlig 8500 utførte timer/mnd. 
 
 
Produksjon og måltall  
 
Måltall og nøkkeltall:  Fra side 132 
 
 
 
 

TT - Transporttjenesten for forflytningshemmede 
 
 
 Innvilgede TT-kort 

med drosje 
Med 
spesialtransport 

For 
blinde/svaksynte 

Tilleggsreiser 
 

1.9.2009 1216 138 49 17 
1.9.2010 1225 135 53 8 
1.9.2011 1197 118 53 18 
1.9.2012 1216 125 57 16 
1.9.2013 1144 124 55 18 
 
 
Risikovurdering: 
Bydelen har 18 brukere av ”hvitt” TT-kort. Disse brukerne har en kostnad som utgjør 
nesten like mye som resterende brukere av blått og rødt TT – kort. Brukere med hvitt 
TT – kort (brukere med behov for særskilt tilrettelagt transport) vil øke noe  i antall i 
2014, da bydelen overtar kostnadene til forflytningshemmede ved videregående skoler.  
 
Fra 1. september 2014 vil ansvaret for arbeidsreiser og reiser til høyre utdanning i TT- 
ordningen overføres til en statlig transportordning i NAV. Det vil da bli en reduksjon 
av utgifter til denne bruker gruppen. Det er per dags dato usikkert hvor stor kostnad 
dette utgjør, da Velferdsetaten skal reforhandle kontrakter med nye selskaper.  
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C. Botilbud til eldre (trygde- og omsorgsboliger) 
 

1. Hovedmål 
� Tilstrekkelig stort antall egnede boliger til bydelens vanskeligstilte, herav eldre 

og funksjonshemmede. 
� Sikre at eldre og funksjonshemmede har tilrettelagte boliger i en differensiert og 

samordnet kjede av botilbud.  
 

2. Ansvarsområde 
Ansvarsområdet omfatter omsorgsboliger og trygdeboliger. Tiltakene reguleres av 
husleieloven og gjennom kommunale enkeltvedtak om tildeling av bolig.  

 
3. Situasjonsbeskrivelse og aktivitetsplan  
 

Trygdeboliger:  
Gustav Jensens Minne, Slemdalsveien 3:   55 leiligheter.  
Skillebekk trygdebolig, Niels Juels gt. 17 :  48 leiligheter. 
 

Omsorgsboliger: 
Norabakken boliger, Pilestredet 75:   55 leiligheter 
Uranienborghjemmet, Ole Fladagers gate 4:    3 leiligheter 
 

Frognerveien 54: Bydelen disponerer 43 leiligheter til vanskeligstilte, 
Herunder også eldre og funksjonshemmede. 
Bydelen har tildelingsrett til trygde- og omsorgsboligene, samt til innleieboligene.  

 

Aktivitetene i boligene videreføres. Ledigstilte boliger tildeles eldre og 
funksjonshemmede brukere med omfattende omsorgsbehov. 
 
4. Effektiviseringstiltak  
 

Velferdsteknologi, NORAS HUS 
 

Byrådets sak 1/2014, kap Bydelene s41 : ”Stadig flere ønsker å bo hjemme lengst mulig. 
Derfor er det et mål at en større andel av nye tjenestemottagerne skal få tilbud om 
hjemmetjenester og eventuelt tilpasset bolig fremfor et tilbud i institusjon. Bolig med heldøgns 
bemanning/ Omsorg+ vil kunne være en alternativ tjeneste til institusjon for noen av disse 
fremtidige tjenestemottagerne.” 

 
Omsorg+ i Bydel Frogner vurderes etablert i Pilstredet 75, men med nytt og annerledes 
fokus, som et prosjekt spesielt innrettet for demente, DEMENS+ og med fokus på 
nyvinninger innen velferdsteknologi.  
 
 

5. Produksjon og måltall  
 

Antall plasser for eldre i trygde-/omsorgsboliger Resultat 
2011 

Resultat 
2012 

Måltall 
2013 

Måltall 
2014 

Antall trygdeboliger 
Antall omsorgsboliger   

103 
  58 

103 
  58 

 103 
  58  

 103 
  58  

 
 

Måltall trygghetsalarmer Resultat 
2011 

Resultat 
2012 

Pr 1.11. 
2013 

Måltall 
2013 

Måltall 
2014 

Antall   trygghetsalarmer 999 979  937 1100 1100 
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D. Avlastningstiltak, botilbud for funksjonshemmede og 
andre tiltak for funksjonshemmede 
 
1. Hovedmål 
 

� Alle brukere med sammensatte behov og tjenester tilbys individuell plan (IP)  
� Styrke fagkompetansen og opplæring i forhold til tiltak som innebærer bruk av 

tvang ovenfor personer med psykisk utviklingshemming. 
� Arbeide aktivt med en god samordning og samhandling mellom bydelen og 

familien som omsorgsyter. 
� Arbeide for å sikre differensierte og samordnede avlastningstiltak og botilbud for 

funksjonshemmede. 
� Legge til rette for at mennesker med funksjonshemminger skal gis likeverdige 

muligheter til bl.a. utdanning, arbeid, bolig, transport og kulturtilbud. 
� Styrke brukernes medbestemmelse og medvirkning i utforming av 

tjenestetilbudet. 
� Tilby tilpassede hjemmetjenester for funksjonshemmede som er yrkesaktive. 

 
2. Ansvarsområde 
Ansvarsområdet omfatter botilbud til funksjonshemmede, inkludert samlokaliserte 
boliger til utviklingshemmede samt mennesker med psykiske lidelser. Ansvarsområdet 
omfatter også avlastningstiltak og kjøp av eksterne aktivitets- og botilbud.   
 
3. Situasjonsbeskrivelse og aktivitetsplan  

 

Avlastning 
Det tilbys et bredt spekter av avlastningstjenester til familier med funksjonshemmede 
barn/ unge. Antall familier med behov for avlastningstjenester ligger på rundt 41.  
Ca. 40 familier har tilbud om individuell avlastning, 1 av familiene har i tillegg til 
individuell avlastning også gruppeavlastning og en familie har kun gruppeavlastning 
og en bruker har i tillegg til individuell avlastning også boligavlastning.  
2 barn og 3 personer over 18 år har p.t. 25% - 65% boligavlastning, alle i kombinasjon 
med individuell avlastning. 1 bruker over 18 år har individuell avlastning i 
kombinasjon med gruppeavlastning 
2 brukere har kun gruppeavlastning. De fleste brukerne har avlastning en eller to 
helger pr. mnd. De fleste av familiene får tilbud om ekstra sommeravlastning. 
Mange av familiene har tunge omsorgsoppgaver, som krever stor ressursinnsats også 
når det gjelder andre pleie- og omsorgstjenester.  
 

Botilbud for funksjonshemmede i bydelen 
� Bogstadveien 42: Samlokaliserte leiligheter for 4 funksjonshemmede   
� Rosenborggaten 8: Samlokaliserte leiligheter for 6 funksjonshemmede   
� Fredriksborgsveien 13a-b: 8 leiligheter for psykisk utviklingshemmede. 
� Welhavensgate 11: Tatalt 13 omsorgsboliger hvorav 6 leiligheter er prioritert 

funksjonshemmede med store bistandsbehov. De øvrige 7 leilighetene tildeles 
personer med psykiske lidelser. 

 

Andre kjøp av heldøgns bo- og omsorgstilbud for psykisk utviklingshemmede 
� Bydel Ullern: Bydelen kjøper heldøgns bo- og omsorgstilbud for 1 psykisk 
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utviklingshemmet bruker. 
� Stiftelsen Mariahuset: Bydelen gir tilskudd til kjøp av 3 plasser for psykisk 

utviklingshemmede brukere. Mariahuset er lokalisert i Bydel Frogner 
� Nøkkelbo, Andebu: Bydelen kjøper heldøgns bo- og omsorgstilbud for 1 psykisk 

utviklingshemmet bruker. 
� Røysumtunet: Bydelen kjøper utenbys institusjonsplass til 1 psykisk 

utviklingshemmet bruker. 
� Aleris Boi: Bydelen kjøper heldøgns bo- og omsorgtilbud for 2 psykisk 

utviklingshemmede brukere. 
� Omsorgspartner Aktiv AS: Bydelen kjøper heldøgns bo- og omsorgstilbud for 1 

psykisk utviklingshemmet bruker. 
� Omsorgspartner AS: Bydelen kjøper heldøgns bo- og omsorgstilbud til 1 psykisk 

utviklingshemmet bruker. 
� Stenimed AS: Bydelen kjøper heldøgns bo- og omsorgstilbud til 1 psykisk 

utviklingshemmet bruker. 
� Incita: Bydelen kjøper heldøgns bo- og omsorgtilbud for 1 psykisk utviklingshemmet 

bruker.   
� Ditt tiltak: Bydelen kjøper heldøgns bo- og omsorgstilbud for 1 psykisk 

utviklingshemmet bruker. 
 

Andre heldøgns bo- og omsorgstilbud for funksjonshemmede 
� Høyenhall: Bydelen kjøper institusjonsplass for 1 bruker   
� Omsorgspartner Aktiv AS: Bydelen kjøper heldøgns bo- og omsorgstilbud for 

1 brukere  
� Omsorgspartner AS: Bydelen kjøper heldøgns bo- og omsorgstilbud til 1 

bruker 
� Conrad Svendsen senter: Bydelen kjøper heldøgns bo- og omsorgstilbud for 1 

bruker  
� Incita AS: Bydelen kjøper heldøgns bo- og omsorgstilbud for 1 bruker. 

 

Dagsentertilbud/ sysselsetting for psykisk utviklingshemmede/ 
funksjonshemmede 
Bydelen kjøper dagsentertilbud for 13 psykisk utviklingshemmede voksne:  

• Holmenkollen dagsenter: 11 
• Ringdals dagsenter: 2 
• Dagsenter for psykisk utviklingshemmede i Bydel Ullern: 1  
 

Medfinansieringsplikt av arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er 
flyttet fra den enkelte tiltaksbedrift til tiltaksdeltakerens bostedskommune/ bydel. 
Bydelen gir tilskudd til arbeids-/sysselsettingstilbud for 20 arbeidstakere på ulike 
bedrifter: 

� Balder tekstil: 3 
• Nordpolen Industri AS: 1  
• Aurora verksted: 1  
• Adaptor AS: 6 
• Varbas AS: 1 
• ITAS amb AS: 1 
• Fossheim verksted: 3  
• Unikum AS: 3 
• Lett service: 1 
• OPT: 1 
• Sens: 1 
• Gamle Oslo Tre og Tekstil: 1 
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• BY PRO: 1 
• Bydelen delfinansierer/ tilrettelegger arbeidsplass for 1 person med utviklingshemming 

i bydelens regi. 
Andre dagtilbud:  

• Bydelen kjøper 4 plasser ved Dagsenter for funksjonshemmede i Trondheimsveien 100 
 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 
Bydelen har 40 personer med innvilget BPA (brukerstyrt personlig assistanse), hvorav 
ca. 1/3 av brukerne også har hjemmesykepleie.  
ULOBA er arbeidsgiver for 20 brukere, 2 benytter Dialogue BPA AS, 12 benytter 
Assister Meg, 2 benytter City Maid, 2 benytter Omsorgsspesialisten. 2 personer er 
egen arbeidsgiver. 
 

Diverse 
� SFO for ungdom f.o.m. 8. trinn i grunnskolen: Bydelen kjøper 5 plasser 
� Barnefysioterapi: Bydelen kjøper tjenester for 8 barn  
� Støttekontakt: 101 personer har vedtak om støttekontakt (alle aldre).  
� Omsorgslønn: Innvilget til 39 brukere, hvorav 5 er barn. Omsorgslønn gis for 8- 

10 personer i kombinasjon med andre pleie- og omsorgstjenester (som 
avlastning, hjemmesykepleie og støttekontakt). 

 

Aktivitetsplan 
� Ressursinnsatsen videreføres; det gjelder botilbud for psykisk 

utviklingshemmede og funksjonshemmede, dag- og aktivitetstilbud og 
jobbtilbud. Behovene for avlastning i flere av familiene er stort, og tiltakene er 
kostnadskrevende, særlig gjelder det bolig- og gruppeavlastning.  

� Det utarbeides individuell plan for brukere med sammensatte behov. 
 

4. Effektiviseringstiltak  
Utnytte eksisterende boligmasse fleksibelt i forhold til å kunne tildele bolig og tjenester 
best mulig tilpasset den enkelte bruker.  
 
5. Produksjon og måltall  
Boliger for funksjonshemmede herunder også 
psykisk syke 

Resultat 
2011 

Resultat 
2012 

Måltall 
2013 

Måltall 
2014 

Bogstadveien 42 
Fredriksborgsveien 13 a+b 
Rosenborggaten 8 
Welhavensgate 11 * 
Frognerveien 54 ** 
Underhaugsv 5 a og 5b 

4 
8 
6 
13 
43 
25 

 4 
8 
6 
13 
43 
25  

4 
8 
6 
13 
43 
25 

4 
8 
6 
13 
43 
25 

 * Welhavensgate 11: 14 leiligheter med omsorgsboligstandard, hvorav 1 benyttes til personalbase 
** Frognerveien 54: 43 leiligheter øremerket vanskeligstilte, eldre og funksjonshemmede. 

 
Merknader til driftsbudsjettet 
 
Underhaugsveien boliger: Av sikkerhetshensyn (HMS) økes det med 1,06 stilling 
miljøterapeut/ helse- og omsorgsarbeider, slik at det til enhver tid er to personer på vakt 
på ubekvemme vakter (kveld og helg). 



  

 Bydel Frogner – BUDSJETT og strategisk plan 2014 

131 

   

E. Seniorsentre  
 
Byrådets sak 1/2014, del 1, s16 
Byen for de eldre. Fremtidens eldreomsorg krever innovasjon, nye ideer og bedre løsninger. Målet er at 
eldre skal kunne oppleve friheten ved å være selvhjulpne. De skal også være trygge på å få hjelp når de 
trenger det. Byrådet vil skape tjenestene sammen med brukerne, mobilisere lokalsamfunnet og bruke 
ny teknologi. I Oslo skal eldre møte tiltak som forebygger og fremmer en aktiv hverdag. Byrådet vil at 
Oslo skal være en foregangsby for kvalitet i eldreomsorgen. 
Eldres behov og forventninger endres, derfor må vi utvikle og tilpasse tjenestene. Vi må i større grad 
åpne opp for samarbeid med lokalsamfunn og frivillige miljøer. Byrådet ønsker å legge til rette for at 
eldre skal kunne mestre hverdagen i eget hjem så lenge som mulig. Hverdagsrehabilitering hjemme hos 
brukerne i vante omgivelser er derfor sentralt, dessuten bruk av ny velferdsteknologi. For å få til dette 
er det behov for å fornye og videreutvikle byens seniorsentre og hjemmetjenestene. Den enkelte skal i 
størst mulig grad utnytte sine egne evner, ressurser og muligheter til å fungere godt i hverdagen. 
Byrådets sak 1/2014, del 2, kap 3 
3.1. s23 Mål: Byens seniorsentre skal være attraktive treffsteder og gi god og aktuell informasjon 
3.1. s43  Forebyggende og aktivitetsskapende tilbud. Byrådet vil at seniorsentrene skal være et tilbud til 
alle innbyggere over 67 år. Seniorsentrene bør kunne få flere oppgaver og sette oppsøkende virksomhet i 
fokus. Bruken av seniorsentrene kan økes ved å tilrettelegge tilbudene for nye brukergrupper. 
Tiltak: s23 Stimulere tiltak på seniorsentrene som fremmer en aktiv alderdom gjennom bl.a. trening,  
kunnskapstilegning, fellesskap og kulturopplevelser. s48. Videreutvikle seniorsentrene som en sosial og 
aktiv møteplass for flere eldre.  

 
1. Hovedmål 

� Seniorsentre skal fremme nettverk, fellesskap og sosial kontakt,  
og tilby meningsfulle aktiviteter til eldre i nærmiljøet. 

� Seniorveiledertjeneste er en del av den samlede virksomheten.  
� Seniorsentrene skal ha særskilt ansvar for å integrere eldre med 

minoritetsbakgrunn 
 

2. Ansvarsområde 
Ansvarsområdet omfatter velferdstiltak rettet mot eldre og funksjonshemmede  
i regi av følgende seniorsentre:  

� Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsveien 3A 

� Frogner seniorsenter, Zahlkasserer Schaffts plass 3  

� Bygdøy seniorsenter, Huk Aveny 45 
     

3. Strategier og tiltak  
- Seniorsentrene fokuserer på aldersgruppen 67+ for å ivareta en voksende gruppe 
eldre, med økende gjennomsnittlig levealder, bedre fysisk helse og økt mobilitet. 
- Seniorsentrene forutsettes å videreføre samarbeidsprosjekter i samhandling med 
OSCAR LMS, heriblant dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens og 
utprøving av velferdsteknologi blant begynnende demente. 
 

4. Produksjonstabell og måltall  
 Resultat 2009 Resultat 2010 Resultat 2011 Resultat 2012 Måltall 2013 

Registrerte brukere   3228 3768  2273  3157   3500 
 

 5. Merknader  
Transportordningen ved seniorsentrene videreføres, utgående fra Frogner seniorsenter. 
Seniorveileder  er knyttet til Frogner seniorsenter.  
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MÅLTALL-tabeller 
 

 
FO1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Måltall Funksjonsområde 1 og 4 (EST) Måltall 
2012 

Resultat 
2012 

Måltall 
2013 

Måltall 
2014 

Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader 
behandlet innen 1 måned 

80 % 84 % 80%  80% 

Søknad om kommunal bolig - andelen søknader 
behandlet innen 3 måneder 

95 % 94% 95% 95% 

Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert 
innen 6 måneder 

80% 86% 80% 80% 

Antall personer i døgnovernattingssteder uten 
kvalitetsavtale (pr 31.12) 

0 48 0 0 

Antall personer i døgnovernatting med opphold > 3 
mnd. (pr 31.12) 

0 32 0 0 

Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet 
innen to uker  

95% 84% 95% 95% 

 
 
 
 
 

FO2 
 
Måltall for : 
Funksjonsområde 2b – Barnevern (EST) 

Måltall 
2012 

Resultat 
2012 

Måltall 
2013 

Måltall 
2014 

Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd.  100 % 95% 100% 100% 

Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 
18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret 

4 3,2 4 4 

Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn 4 3,6 4 4 

Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per 
31.12. 

100 % 96% 100% 100% 
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FO3 

 
 
 

 Nøkkeltall, måltall  og budsjettpremisser 
 
FUNKSJONSOMRÅDE 1 
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FUNKSJONSOMRÅDE 2A – BARNEHAGER 
 

Nøkkeltall for: Funksjonsområde 2A  – 
Barnehager FROGNER  

Resultat Oslo 
2010 

Resultat Oslo 
2011 

Resultat 
Oslo 
2012 

Bydelen   
2010 

Bydelen   
2011 

Bydelen 
2012 

Barn 1-2 år med barnehageplass i bydelen* 13 277 13 527 13414 842 860 946 
Barn 3-5 år med barnehageplass i bydelen* 21 107 21 697 22305 1 260 1 291 1467 
Andel barn 1-2 år med barnehageplass* 73,6 % 74,1 % 74,4 78,6 % 79,9 % 91% 
Andel barn 3-5 år med barnehageplass* 93,5 % 93,1 % 93,4 119,8 % 120,0 % 127% 
Andel barn 1-5 år med barnehageplass* 84,7 % 84,8 % 85,3 99,0 % 99,9 % 110% 
Andel ansatte i kommunale barnehager med 
dispensasjon fra kravet om 
førskolelærerutdanning 27,3 % 27,4 % 22,2 23,5 % 32,3 % 3% 
Andel styrere og pedagogiske ledere i 
kommunale barnehager med dispensasjon 
fra kravet om forskolelærerutdanning som 
har annen pedagogisk utdanning 51,9 % 54,4 % 58,5 100,0 % 90,6 % 3% 
Antall timer direkte hjelp til førskolebarn 
etter opplæringsloven § 5-7 pr uke 11 121 10 296 10206 485 414 373 
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner pr. 
barn i kommunal barnehage** 149 965 161 621 156967 134 899 156 503 155 347 

*Inkluderer også barn fra andre bydeler og kommuner med plass i bydelens barnehager     
 
 
 
 
 

Tbl 5.6. Obligatoriske måltall funksjonsområde 2A Barnehager 
 Resultat 

2011 
Resultat 
2012 

Måltall 2013 Måltall 2014 

Oblig måltall i 
bydelsbudsjettene: 

86% 93% 95% 100% 

Ant barn 1-2 
dekningsgrad 

86% 95% 95% 100% 

Antall barn 3-5 
dekningsgrad 

128% 100% 100% 100% 

Foreldreundersøkelse: 
Foreldres generelle 
tilfredshet* 

  5,2 5,4 5,4 

Obligatoriske lokale 
måltall i 
bydelsbudsjettene 

    

Foreldreundersøkelse: 
Foreldres generelle 
tilfredshet 

   5,4 5,4 
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FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST 
 

 
 
 
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste 
Grønt hefte tbl 5.3. side 72 

Oslo 
2010 

Oslo 
2011 

Oslo 
2012 

Frogner 
2010 

Frogner 
2011 

Frogner 
2012 Kildegrunnlag 

Netto driftsutgifter til forebygging, 
helsestasjons- og skolehelse pr innbygger 0-20 
år (f. 232) 

1915 2115 2076 2 239 2 329 2 090 

Kostra-bydel   
nivå 3 - beregn. 

Årsverk i alt pr 10 000 innbyggere 0-20 år (f. 
232)** 

29,2 29 27,6 32,2 36,5 30,8 
Kostra-bydel   
nivå 3 

Tilbud til barn og unge 
Grønt hefte tbl 5.3. side 72 

             

  
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og 
unge pr innbygger 6-20 år*** 

1998 2136 2190 989 1 682 2 042 
Kostra-bydel   
nivå 3 
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Funksjonsområde 2B Barnevern 
Obligatoriske LOKALE måltall  

Resultat 
2011 

Resultat 
2012 

Måltall 
2013 

Måltall 
2014 

Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd 98,96 93,4  100 100 
Andel gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn 
under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvar 

3,28 3,5 4 4 

Andel gjennomførte oppfølgingsbesøk pr 
fosterbarn  

3,88 3,5 4 4 

Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan 
per 31.12 

98,44 99,3 100 % 100 % 

 
 
Budsjettpremisser for KOSTRA-funksjon 251 – barneverntiltak i familien: 
 

Bud 2014 
 

Antall barn med tiltak i familien i løpet av budsjettåret: 160 
Brutto årlige driftsutgifter pr barn i opprinnelig familie   (Brutto driftsutg f.251/ant barn med 
tiltak i familien): 

40 438 

 
Budsjettpremisser for KOSTRA-funksjon 252 – barneverntiltak utenfor familien: 
 

Bud 2014 
 

Antall barn med tiltak utenfor familien i løpet av budsjettåret: 60 
Brutto årlige driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie   (Brutto driftsutg f.252/ant barn 
med tiltak i familien): 

654 333 

Antall oppholdsdøgn i institusjon i løpet av året 3 600 
Gjennomsnittlig pris per oppholdsdøgn 7 939 

 
 
 
Bydelens måltall for: FO2 Helsestasjon 2014 Resultat 

2011 
Måltall 
2012 

Resultat 
2012 

Måltall 
2013 

Måltall 
2014 

Dekningsgrad vedr 
svangerskapsomsorg i forhold til antall fødsler  
Dekningsgrad for hjemmebesøk – nyfødte 
Førstegangsfødende 
Flergangsfødende 
Dekningsgrad for individuell plan – de som har en 
ansvarsgruppe helsestasjon 
Dekningsgrad for basisundersøkelse – 1.klasse 
grunnskole(skoleåret) 
Dekningsgrad for ”bli-kjent grupper”  - 8.klasse 
grunnskole   
Dekningsgrad for individuell plan – de som har en 
ansvarsgruppe skolehelsetjenesten 
Dekningsgrad for individuell plan- de som har en 
ansvarsgruppe- hele tjenesten 

 
78,6 % 

 72,6 % 
83,8 % 
42,9 % 

 
55,5 % 
86,7 % 

    
21 % 

 
76,6 % 

 
- 

 
80 % 
90% 
90% 
90% 

 
- 

90% 
 
- 
 
- 
 

80% 

 
71,4% 
75% 
88% 

47,8% 
 
- 

95% 
 
- 
 
- 
 

58% 

 
80% 
90% 
90% 
90% 

 
- 

90% 
 
- 
 
- 
 

80% 

 
80% 
90% 
90% 
90% 

 
- 

95% 
 
- 
 
- 
 

80% 
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FUNKSJONSOMRÅDE 3 – Pleie og omsorg 
 
 
 

Tabell 5.4 Resultater for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg   

Nøkkeltall for FO3 - Pleie- og 
omsorg 
Grønt hefte tbl 5.4. side 73 Oslo 

2010 
Oslo 
2011 

Oslo 
2012 

Resultat 
Frogner 

2010 

Resultat 
Frogner 

2011 

Resultat 
Frogner 

2012 

Kilde-
grunnlag 
for 
bydelene 

Andel personer 80+ pr 31.12 3,8 3,7 3,6           4,2            4,1  3,9 
Kostra, nivå 

3 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg 
pr innbygger (Oslo tot. inkl. etater 
mm) 1) 11 676 12 487 12 279 xxx xxx xxx 

Kostra, nivå 
3/ Årsstat 

Netto driftsutgifter pleie og omsorg 
pr innbygger (Oslogjennomsnitt kun 
for bydelene) 1) 10 334 10 600 10 868 9 723 10 014 10 027 

Kostra, nivå 
3/ Årsstat 

Netto driftsutgifter pr. mottaker av 
pleie- og omsorgstjenester (Oslo 
totalt inkl etater mm) 1) 322 458 353 941 354 218 xxx xxx xxx 

Kostra, nivå 
3/ Årsstat 

Netto driftsutgifter pr. mottaker av 
pleie- og omsorgstjenester 
(Oslogjennomsnitt kun for 
bydelene)1) 285 464 300 505 313 577 262 704 282 595 287 363 

Kostra, nivå 
3/ Årsstat 

Netto driftsutgifter pr. 
hjemmetjenestemottaker (Oslo totalt 
inkl etater mm) 1) 170 354 192 660 189 230 xxx xxx xxx 

Kostra, nivå 
3/ Årsstat 

Netto driftsutgifter pr. 
hjemmetjenestemottaker 
(Oslogjennomsnitt kun for 
bydelene)1) 162 938 175 569 187 317 143 367 161 282 170 279 

Kostra, nivå 
3/ Årsstat 

Andel egne innbyggere 80 år og over 
som mottar hjemmetjenester 2) 34,5 34,7 33,8         33,8  33,2 33,1 Årsstatistikk 
Andel egne innbyggere 66 år og 
under som mottar hjemmetjenester 
2) 1,0 1,0 1,0           0,7            0,7  0,7 Årsstatistikk 

Andel egne innbyggere 67 - 79 år 
som mottar hjemmetjenester 2) 8,3 7,8 7,5           8,1            7,8  7,4 Årsstatistikk 

Andel egne innbyggere 80-89 år som 
mottar hjemmetjenester 2) 31,6 31,5 30,4         31,6          30,2  30,2 Årsstatistikk 

Andel egne innbyggere 90 år og over 
som mottar hjemmetjenester 2) 45,9 46,4 46,3         40,2          42,5  41,4 Årsstatistikk 

Andel egne innbyggere 80 år og over 
som bor i institusjon 3) 16,3 16,0 16,3         18,8          18,8  18,5 Årsstatistikk 

Andel egne innbyggere 67 - 79 år 
som bor i institusjon 3) 2,1 2,0 2,0           2,2            1,9  1,9 Årsstatistikk 

Andel egne innbyggere 80 - 89 år 
som bor i institusjon 3) 11,8 11,1 11,3         12,8          12,4  11,8 Årsstatistikk 

Andel egne innbyggere 90 år og over 
som bor i institusjon 3) 34,2 34,2 34,5         36,5          38,3  37,4 Årsstatistikk 

Andel sykehjemsbeboere på  
tidsbegrenset opphold  4) 12,9 12,7 13,9           7,7            8,1  7,9 Årsstatistikk 

Saksbehandlingstid 5) for søknad om 
institusjonsplass 3) 16,8 18 11,8            16             20  11 Årsstatistikk 
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Saksbehandlingstid 5) for søknad om 
praktisk bistand  17,8 25 20,7              8             13  14 Årsstatistikk 

Saksbehandlingstid 5) for søknad om 
hjemmesykepleie  7,4 9,2 7,6              5               7  6 Årsstatistikk 

Iverksettingstid 5) for søknad om 
praktisk bistand 9 7,5 8,7              8               7  9 Årsstatistikk 

Iverksettingstid 5) for søknad om 
hjemmesykepleie 2,9 2,2 3,6              2               2  2 Årsstatistikk 

           

1) Netto driftsutgifter, Kostra nivå 3-, Rapporteres kun ved årsslutt pr 31.12    
2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. helse-  og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6  bokstav a og b). Hjemmesykepleie 
skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: Hjemmehjelp, 
husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og 
brukerstyrt personlig assistent.  
3) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 
første ledd bokstab c, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.  

4) Sykehjem, hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven      
5) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid og iverksettingstid for 
perioden hele året       

 
 

Tabell 5.9 Lokale måltall i bydelsbudsjettene *    
Måltall i bydelsbudsjettene for 
FO3 Pleie og omsorg  
tbl 5.9. side 76 grønt hefte  

Resultat 
2011 

Resultat 
2012 

Måltall 
2013 

Måltall 
2014 

Andel innbyggere 66 år og under år som mottar hjemmetjenester 2) 
          

0,7%  0,7%  1% 1% 

Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester per 31.12  2) 
          

7,8%  7,4%  8% 8% 

Andel innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester per 31.12  2) 
         

30,2%  30,2%  25% 25% 
Andel innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester per 31.12  
2) 

      
42,5%  41,4%  40% 40% 

Andel innbyggere 67-79 år som er beboere i institusjon per 31.12  1) 
        

1,9%  1,9%  2% 2% 

Andel innbyggere 80-89 år som er beboere i institusjon per 31.12  1) 
        

12,4%  11,8% 11,8% 11,8% 

Andel innbyggere 90 år og over som er beboere i institusjon pr 31.12  1) 
        

38,3% 37,4%  34,2% 34,2% 

Andel sykehjemsbeboere på  tidsbegrenset opphold i sykehjem 3)        8,1%    7,9%  10% 10% 

Antall boenheter Omsorg+ for innbyggere over 65 år  4) 0 1% 0 2% 

Direkte tid hos bruker (nærværstid) - hjemmesykepleien 5) xxx  Xxx  

Direkte tid hos bruker (nærværstid) - praktisk bistand 5) xxx  Xxx  

Andel utførte timer av planlagte timer (reell planlagt tid/ressurstid) 6) xxx  Xxx  

Andel utførte av vedtatte timer hjemmetjeneste  7) xxx  90%  
* Bydelene vil bli bedt om å rapportere på måltallene i årsmelding for 2013     

1) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-
3 første ledd nr. 6 bokstav c, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.  
2) 2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. helse-  og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6  bokstav a og b). 
Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk 
bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets 
gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personlig assistent. 

3) Sykehjem som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd bokstab c. (Måltallet er endret f.o.m. 2011 fra alle 
institusjonsbeboere til kun sykehjemsbeboere.) 
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4) Boliger innenfor Omsorg+ konseptet, dvs. minimum 50 samlokaliserte boliger med heldøgns vakttjeneste, aktivitetssenter og 
middagservering syv dager i uken (Byrådssak 243/09 Omsorg+ - organisering og innhold). 

5) Direkte tid hos bruker. Utført tid i brukers hjem med vedtak og uten vedtak ved akutt behov, ringetilsyn, legemiddelhåndtering 
ihht vedtak, andre tjenester for/sammen med bruker grunnet akutt hjelpebehov hos bruker. 

6)Planlagte timer utgjør summen av de tiltakstimer som de det er aktuaelt å gjennomføre når det er korrigert som 
følge av at brukeren er på sykehus, kortidsopphold på sykehjem eller av andre grunner ikke tas med. 
7) Med vedtakstimer menes det antall timer som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak (Iplos tid).  Med utførte 
vedtakstimer menes antall utførte timer av disse.                                  

 
 
 
 
 

Tabell 5.8 Måltall for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg  

Funksjonsområde 3 
Resultat 

2011 
Resultat 

2012 
Måltall 
2013 

Måltall 
2014 

Andel av bydelenes årsverk i pleie og omsorg med 
relevant fagutdanning 1), 2) 65% 65%  66% 70% 
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel 
fornøyde brukere 86 % 87% > 80% > 80% 
1) Kilde: NLP (UKE - datavarehuset), (Kostrafunksjon f234, f253, f254)  
2) Måltall og resultat omfatter fast ansatte og fastlønnede vikarer (ikke timelønnede vikarer) 

 
 

Tabell 5.10   

Institusjonstjenester-KOSTRA funksjon 253           
Pris/kostnad pr institusjonsplass 2014 

  

Institusjonsplasser 3) 
for brukere 67 år og 
over Kjøp fra sykehjemsetaten 

Andre direktekjøp 
innenbys/utenbys 

Institusjonsplasser 
drevet av bydelen selv 

Forventede 
kostnader 
2014   

Kategori 6) 
Pris pr plass 
2014 

Ant. plasser 
bestilt 2014 1) 

Forventet gj. sn. 
pris pr plass 

Andre 
planlagte 
kjøp 2014 1) Antall plasser 2014 1) Sum 2)   

Ordinær 
sykehjemsplass 649 795 300       194 938 500   

Korttidsplass 707 873 34       24 067 682   

Aldershjemsplass 532 591 4       2 130 364   

Plass i skjermet 
avdeling 835 965 75       62 697 375   

Forsterket plass - 
psykisk helsearbeid 957 315 8              675 667  3   9 685 521   

Forsterket plass - 
annet 1 206 755 2       2 413 510   
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Plasser i andre 
boformer m/ heldøgns 
oms. og pleie           0   

Nattopphold 4)           0   

Dagopphold 4) 107 866 69       7 442 754   
Sum 
institusjonsplasser 
for brukere 67 år og 
over xxxxx 498 xxxxx 3 0 307 883 884   

Institusjonsplasser 
for brukere 66 år og 
under Kjøp fra sykehjemsetaten 

Andre direktekjøp 
innenbys/utenbys 

Institusjonsplasser 
drevet av bydelen selv 

Forventede 
kostnader 
2014   

Kategori 
Pris pr plass 
2014 

Ant. plasser 
bestilt 2014 1) 

Forventet gj. sn. 
pris pr plass 

Andre 
planlagte 
kjøp 2014 1) Antall plasser 2014 1) Sum 2)   

Ordinær 
sykeghjemsplass 649 795 21       13 645 695   

Korttidsplass 707 873 2       1 415 746   

Aldershjemsplass 532 591         0   

Plass i skjermet 
avdeling 835 965 4       3 343 860   

Forsterket plass - 
psykisk helsearbeid 957 315 5 913 375 16   19 400 575   

Forsterket plass - 
annet 1 206 755 1       1 206 755   

Plasser i 
rehabiteringsavd. 751 363         0   

Plasser i andre 
boformer m/ heldøgns 
oms. og pleie     2 227 694 2   4 455 388   

 Plasser i barne-og 
avlastningsboliger     994 648 6   5 967 888   

Nattopphold 4)           0   

Dagopphold 4)               
Sum 
institusjonsplasser 
for brukere 66 år og 
under xxxxx 33 xxxxx 24 0 49 435 907   
Sum 
institusjonsplasser 
totalt for alle 
aldersgrupper xxxxx 531 xxxxx 27 0 357 319 791   



  

 Bydel Frogner – BUDSJETT og strategisk plan 2014 

142 

                

Forventede inntekter 
på kostrafunksjon 
253 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx -89 186 000   

Netto budsjett på 
kostrafunksjon 253 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 280 214 096   

1) Beregnes som gjennomsnittlig antall plasser gjennom året      

2) Sum forventede kostnader beregnes som summen av produktet av pris ganger plass i de tre kategoriene kjøp fra sykehjemsetaten, andre 
direktekjøp innenbys/utenbys og institusjonsplasser drevet av bydelen selv.   

3) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg og pleie som er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene eller 
sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. Barneboliger og avlastningsboliger skal med.   

4) Her føres plasser til dagopphold og nattopphold som er hjemlet i lov om helsetjenester i kommunene hvor det kan fattes vedtak om 
vederlag etter vederlagsforskriften (KOSTRA funksjon 253)   
5) Andre kostnader kan her være den del av bestillerenhetens arbeid som har med med vurdering av søknader, tildeling og oppfølging av 
tjenester til enkeltbrukere som skal knyttes til de funksjon 253, samt ressursinnsatsen til den del av merkantile støttefunksjoner som går 
med til arbeid som er knyttet til betjening av tjenester/tjenestesteder i forbindelse med registrering av brukere, beregning og oppfølging av 
brukerbetaling og andre merkantile oppgaver som skal føres på de funksjon 253.    

6) Bydelene kan fritt legge inn nye linjer dersom de ønsker å spesifisere på flere kategorier.   

         

          

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Tabel 5.11 budsjettekniske forutsetninger  for FO3 pleie og omsorg   
Hjemmetjenester - Kostrafunksjon 254           

Forventet antall utførte/budsjetterte timer 
hjemmetjeneste pr. mnd. - årsgjennomsnitt .   

Utførte/budsjetterte 
vedtakstimer pr. 
mnd. til mottakere 
66 år og under/ 
antall mottagere 66 
år og under 

Utførte/budsjetterte 
vedtakstimer pr 
mnd. til mottakere 
67 år og over/ 
antall mottagere 67 
år og over Sum  

Forventet 
pris/kostnad pr 

utførte/budsjetterte 
vedtakstime 4) 

Forventet 
årskostnad 

(ant. 
vedtakstimer 
pr. mnd. * 
pris * 12 

mnd)    

Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk 
bistand 2) pr mnd. (eksklusiv boliger/bofellesskap og 
BPA) 1 791 5 109 6 900 603 49 928 400    

Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk 
bistand i boliger/bofelleskap 11 452 1 721 13 173 493 77 896 190    
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer BPA 4 120 466 4 586 399 21 957 768    
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Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer 
hjemmesykepleie 2) pr mnd (ekskl.  "psykisk 
helsearbeid" -tmer utført av psyk. sykepl. e.a.) 1 813 6 687 8 500 888 90 576 000    
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer utført av 
psykiatriske sykepleiere eller andre (psykisk 
helsearbeid) 760   760 500 4 560 000    
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til 
omsorgslønn 1 100 709 1 809 216 4 688 928    
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til avlastning 
utenfor institusjon 1 580 0 1 580 265 5 024 400    
Antall mottagere av kun praktisk bistand 151 466 617 xxxxxxx xxxxxxxx    
Antall mottagere av kun hjemmesykepleie 139 147 286 xxxxxxx xxxxxxxx   
Ant. mottagere av både praktisk bistand og 
hj.sykepleie 81 395 476 xxxxxxx xxxxxxxx   
Antall mottagere av omsorgslønn 20 12 32 xxxxxxx xxxxxxxx   
Antall mottagere av avlastning utenfor institusjon 38 0 38 xxxxxxx xxxxxxxx   

Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer praktisk bistand pr 
mottaker 8 6 6 xxxxxxx xxxxxxxx   

Gj.sn. ant.utførte  vedtakstimer hj.sykepleie pr 
mottaker 8 12 11 xxxxxxx xxxxxxxx   

Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer omsorgslønn pr 
mottaker 55 59 57 xxxxxxx xxxxxxxx   

Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer avlastning utenfor 
institusjon pr mottager 42 0 42 xxxxxxx xxxxxxxx   

Andre utgifter på kostrafunksjon 254 3) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 34 634 080    

Forventede inntekter på kostrafunksjon 254 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx -28 050 000    

Netto budsjett på kostrafunksjon 254 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 261 215 766    
Definisjoner:        

1) Med vedtakstimer menes det antall timer som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak. Med utførte/budsjetterte vedtakstimer menes antall 
faktisk utførte/budsjetterte timer i henhold til vedtaket.                                    

2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 og Lov om sosiale tjenester § 4-2 a, b og 
e). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven omfatter praktisk bistand: 
Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og 
brukerstyrst personlig assistent.    

3) Andre utgifter kan være innsatsteam, trygghetsalarm, bestillerkontor, hjelpeverge, fellesutgifter (forsikring, IT kostn., avsetn til lønnsoppgjør) 
med mer.   

4) Kostnad pr utførte/budsjetterte vedtakstimer kan avvike fra beregnet kostnad pr vedtakstime som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak.    
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KOSTRA-funksjoner 
Vedlegg 1- Inndeling i funksjonsområder og KOSTRA-f unksjoner 
Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø 

Inneholder KOSTRA-funksjonene 

100 Politisk styring  

110 Kontroll og revisjon 

120 Administrasjon 

130 Administrasjonslokaler 

170 Årets premieavvik 

180 Diverse fellesutgifter 

190 Interne serviceenheter 

213 Voksenopplæring  

233 Annet forebyggende helsearbeid 

241 Diagnose, behandling, re -/ habilitering 

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 

243 Tilbud til personer med rusproblemer 

265 Kommunalt disponerte boliger 

273 Kommunale sysselsettingstiltak 

275 Introduksjonsordningen 
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 
301 Plansaksbehandling 
302 Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering 

315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 
320 Kommunal næringsvirksomhet 
333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold 
334 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak 
335 Rekreasjon i tettsted 
360 Naturforvaltning og friluftsliv 
365 Kulturminnevern 
377 Kunstformidling 

380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 
386 Kommunale kulturbygg 

Funksjonsområde 2A: Barnehager 
Inneholder KOSTRA-funksjonene 
201 Førskole 
211 Styrket tilbud til førskolebarn 
221 Førskolelokaler og skyss 

Funksjonsområde 2B: Oppvekst 

Inneholder KOSTRA-funksjonene 
231 Aktivitetstilbud barn og unge 
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 

244 Barneverntjeneste 
251 Barneverntiltak i familien 
252 Barneverntiltak utenfor familien 

Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg 

Inneholder KOSTRA-funksjonene 
234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 

253 Bistand, pleie , omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede 
254 Bistand, pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 
261 Institusjonslokaler 
733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede 

Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp 

Inneholder KOSTRA-funksjonene 

276 Kvalifiseringsprogrammet 

281 Økonomisk sosialhjelp 
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Bydel Frogner – Driftsoppsett for 2014 
 

TILTAK HVA GJØRES RISIKOVURDERING 
H=høy, M=middels, 
L =lav risiko 

100 Fellestjenester   

IKT-utgifter:  
Fremskrevet utgifter i 2013.  

Det ryddes kontinuerlig i e-
post adresser og IKT arbeids-
plasser holdes på et minimum. 

IKT utgifter ikke blir 
høyere enn 
budsjettert (M) 

Lønnsoppgjør 2014 
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) 

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) 

Utleie av gategrunn:  
Utleiesatsene er prisjustert med 1,75 
%. 

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

Det forutsetter lik 
utleie som i 2013 
(L) 

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

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

Det forutsettes 
lønnsøkning i 
samsvar med 
prognosen. (L) 

Ingen opplæringsmidler Det gjennomføres kun lov- og 
forskriftsmessig opplæring og 
kurs. 

Kan gi manglende 
kvalitetsutvikling i 
tjenesten. 

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 3,44 
 mill (M) 

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 sosial-
hjelp skal være 
tilstrekkelig (M). 

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)  

202 Private barnehager   
Driftstilskudd: Det er avsatt 
budsjettmidler etter dagens aktivitet 
med et påslag på 8,5% 

Oppfølging av private barne-
hager, kontroll av regnskap. 
Holde oversikt over nye 
plasser. 

Nye private plasser 
som ikke kompen-
seres/finansieres.(H) 
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205 Helsestasjon   
Øke med en skolehelsesøsterstilling Styrke helsesøstervirksom-

heten i videregående skole.  
 

206 Pedagogiske tjenester   
Spesialpedagogisk hjelp til 
førskolebarn: 
Redusert med 1 stilling, men økt 
budsjett for kjøp av tjenester. 

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) 

207 Barnevern   
Barnevern:  
Økt med 1,5 stilling. Det har vært et 
stort merforbruk i 2013. Tiltak som er 
iverksatt vil også utløse store utgifter i 
2014. Opprettet feltarbeidere 

Feltarbeidere/miljøarbeidere i 
samarbeid med 
ungdomstjenesten og 
helsestasjonen. 

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) 

301 Bestillerkontoret – 
praktisk bistand 

  

Praktisk bistand: Begrense utførte 
timer til i gj.snitt 6 900 pr mnd til en 
timepris på kr 603.  

Regulere vedtaksmengden i 
samsvar med budsjett.  

Kontinuerlig 
oppfølging av 
vedtakspraksis. 
Risiko både i antall 
timer og timepris. 
(M) 

BPA: Begrense antall vedtakstimer til 
4586 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. 
(M) 

302 Bestillerkontoret – 
hjemmesykepleie 

  

Hjemmesykepleie: Begrense utførte 
timer til i gj.snitt 8500 pr mnd til en 
timepris på kr 888.  

Regulere vedtaksmengden i 
samsvar med budsjett.  

Kontinuerlig 
oppfølging av 
vedtakspraksis. 
Risiko både i antall 
timer og timepris. 
(H) 

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 2013 (M) 

Trygghetsalarm: Dagens aktivitet 
videreføres. 

Kontroll og oppfølging av 
alarmer som ikke lenger er i 

Alle over 70 år har 
rett på 
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bruk.  Oppsigelse. trygghetsalarm. (L) 
Transporttjenesten TT: Videreført 
aktivitet i 2013 

Holde antallet på dagens nivå. Utgiftene utløses 
når brukerne 
benytter TT-kort. 
(H) 

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 2013 (M) 

304 Bestillerkontoret – 
institusjon 

  

Måltallet er det samme som antall 
plasser i bruk pr oktober 2013 – 489. 

Videreføre tiltak fra 2013. 
Innsatsteam, nært samarbeid 
med hjemmesykepleie og 
praktisk bistand, ingen på 
vurderingsplasser. 

Det forutsettes 
samme aktivitet 
som i 2013 (M) 

Ferdigbehandlet: Holde antall døgn 
med betalingsplikt på sykehusene nede 
og innenfor budsjetterte midler som er 
2 pr døgn  

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 opp-
følging i samhand-
ling mellom innsats-
team, hjemme-
tjeneste og be-
stillerkontoret. (H) 

Vederlag for institusjonsbeboere og 
dagsenterbrukere beregnes i forhold til 
antall institusjonsbeboere, og det 
foretas etterberegning av samtlige når 
skatteoppgjør foreligger. 

Innhente inntektsopplysninger, 
beregne vederlag og fatte 
vedtak så snart som mulig 
etter innleggelse. Foreta 
etterberegning så snart 
skatteoppgjøret foreligger. 

Endring i inntekt, 
skatt, renter gir 
utslag på 
vederlaget. (L) 

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) 

311 Hjemmesykepleie - 
utøvende 

  

Tilpasse driften av hjemmesykepleien 
til prismodellen i brukervalgsordningen 

Nært samarbeid med 
innsatsteam og praktisk 
bistand 

Nærværstid i tråd 
med brukervalg (H) 

312 Samlokaliserte boliger   
Redusere utgifter til heldøgns omsorg 
og pleie (botiltak) for sterkt funk-
sjonshemmede. Kjøp av tjenester. 

Vurdere kjøp av tjenester i 
konkurranse 

Det forutsettes 
samme aktivitet 
som i 2013 (H) 

Egne boliger: Redusere antall vedtak, 
omhjemle, samordne tjenestene. 
Økt med en nattevaktstilling i 
Underhaugsveien bolig 

Revurdering av vedtak ved 
endringer. 

Endring av beboere 
kan gi endring i 
ressursbruk.(M) 

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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BYDELSUTVALGETS VEDTAK: 
 

A Budsjettet for 2014 vedtas i samsvar med det framlagte budsjettforslag. 

 Langsiktig virksomhetsplanlegging med overordnede mål, hovedmål og mål, 
og årsplan med aktiviteter herunder tallbudsjettet vedtas, i tillegg til de obligatoriske  
målantall og budsjettpremisser. 

B Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom  
organisatoriske enheter innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak på funksjons- 
områder 

C Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle arts grupper på 
driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside, innenfor følgende funksjonsområder 

 • Funksjonsområde 1   : Helse, sosial og nærmiljø 
• Funksjonsområde 2A: Barnehager 
• Funksjonsområde 2B: Oppvekst 
• Funksjonsområde 3   : Pleie og omsorg 
• Funksjonsområde 4   : Økonomisk sosialhjelp 

D Bydelsdirektøren gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av 
vedtatt budsjett.  Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under pkt b-d: 

 • Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til 
            bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner. 

• Justeringene må i sum, i løpet av budsjettåret, ikke overstige 10% av bydels- 
            utvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte funksjonsområde. 

• Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er  
            ført opp til spesielle angitte formål. 

E VEILEDENDE NORMER FOR ØKONOMISK SOSIALHJELP 

 Bydelsutvalget tar til orientering byrådets forslag til bystyret om endring av veiledende  
normer.  Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. i 2014 
fastsettes til: 

• Enslig aleneboende                                  6 262 
• Ektepar/samboer                                      9 830 
• Enslig forsørger                                       7 130 
• Barnetillegg 0-10 år                                1 409 
• Barnetillegg 11-18 år                              1 870 
• Unge hjemmeboende mellom 18-23 år   1 870 

F OPPHOLDSBETALING I BARNEHAGER 

 Bydelsutvalget tar til orientering byrådets forslag til bystyret om oppholdsbetaling i barne- 
hage. 

Følgende satser gjelder for 2014  
 Inntekt til og med 

kr 191 808(2,25G) 
Inntekt mellom kr 191 808 (2,25G) 
– kr 300 000 

  Inntekt over kr 300 000 
                         

1. barn                          856                                                   2 393                                  2 514 
2. barn (70%)                          856                                                   1 708                                  1 793 
3. barn (50%)                          856                                                   1 251                                  1 312 
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G BETALINGSSATSER FOR DELTE PLASSER 
Følgende satser gjelder for 2014 
  Inntekt til og med 

kr 191 808 (2,25G) 
Inntekt mellom kr 191 808 (2,25G) 
- kr 300 00 

Inntekt over 
kr 300 00 

16 timer            856             1 197         1 257 
24 timer            856             1 436         1 508 
28 timer            856             1 675         1 760 

 Oppholdsbetalingen utgjør 50% av heltidsplass for 16 timer, 60% for 24 timer og 70% for 28 t /uke 
            

H OPPHOLDSBETALING I ETTER SKOLETID 

 Månedlig oppholdsbetaling i Etter skoletid fra 01.01.2014 

 
 

 Inntekt til og med 
kr 191 808 (2,25)G 

Inntekt mellom kr 191 808 
(2,25G) - kr 300 000 

Inntekt over 
kr 300 001 

Hel plass 631 1 466                       1 688 
Halv plass 316    735 843 

I NYE SATSER – EGENBETALING FOR RENHOLD, MATLAGING M.M. 

 Bydelsutvalget tar til orientering byrådets forslag til bystyret om endring av betalingssatser: 
Med hjemmel i Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. fastsettes fra og med 01.01.2014 
følgende betalingssatser og utgiftstak for renhold, matlaging m.m. 
 

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før sær- 
fradrag – i h.h.t. forskrift om egenandel for kommunale 
helse og omsorgstjenester 

Timesats i kroner Utgiftstak i kroner pr 
måned/alt.pr år(timer) 

Under  170 490  (under 2 G) 30      180 pr.mnd(6 timer)
Fra 170 490 (2-3 G) 63   6 300 pr.år (100 timer)
Fra 255 735 (3-4 G) 165 16 500 pr.år (100 timer)
Fra 340 980 ( over 4G ) 274 27 400 pr.år (100 timer)

 
J TRANSPORTTJENESTEN FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE: 

 Bydelsutvalget tar til orientering byrådets forslag til bystyret: 
Egenandel innenfor Oslos grense for turer innen transporttjeneste for forflytningshemmede 
settes til kr 48 for voksne og til kr 24 for barn under 18 år 
 
Egenandel for transporttjenester for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, 
 dagsenter, samt aktivitetsskole for forflytningshemmede over 16 år settes til kroner  
480 pr. måned for reiser i Oslo. 
 
For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6-67 år settes kvoten 
for fritidsreiser til 150 reiser pr. år.  For brukere 6-67 år som for første gang søker etter 
1. juli settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et  
begrenset antall tilleggsreiser. 
 
For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde 
eller svaksynte, settes kvoten for fritidsreiser til 50 reiser pr. år.  For brukere over 67 år 
 som for første gang søker etter1. juli settes kvoten til 25 fritidsreiser første året. Det gis 
 anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser 
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For primærbrukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er 
blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere gis en kvote på 150 fritidsreiser pr. år.  For 
primærbrukere over 67 år som for første gang søker etter 1. juli settes kvoten til 75 
fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser 
 
For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde 
eller svaksynte, settes kvoten for fritidsreiser til 70 reiser pr.år. For brukere som for første 
gang søker etter 1.juli, settes kvoten til 35 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å 
Søke om et begrenset antall tilleggsreiser. 

  

K SENIORVEILEDERTJENESTE 

 Bydelsutvalget tar til orientering byrådets forslag til bystyret: 
Alle bydeler skal tilby seniorveiledertjeneste som har ansvar for å tilrettelegge systematisk 
 oppsøkende virksomhet hos de som er over 80 år som ikke er i kontakt med kommunens 
 tjenester.  I tillegg skal det vurderes om andre målgrupper er aktuelle for dette. 

  

L EGENBETALING FOR TRYGGHETSALARM 

 Egenandel for trygghetsalarm settes til kr 216 pr måned for brukere hvor husstandens 
samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i henhold til forskrift om egenandel 
 for kommunale helse – og omsorgstjenester, er fra 255 736 (over 3G ) 

  

M BETALING SYKEHJEMSPLASSER OG DAGSENTERPLASSER 

 Bydelsutvalget tar til orientering byrådets forslag til bystyret: 
  Pris pr vektet sykehjemsplass i 2014  fastsettes til kroner  649 795 

N NYE SATSER  FOR UTLEIE AV GATER OG TORG 

 Prisliste 
- leie av areal til uteservering foran serveringssted 01.01.2014 
Hele 2014 
 

Adresseområde Uten skjenkeløyve 2014 

I Bydel Frogner: Leie for Leie pr. 

  kalenderår mnd. 

  pr. m2 pr.m2 

Sone  1 
Hegdehaugsveien 23-35,  
Bogstadvveien, Valkyriegaten. 

3 729 750 

Sone 2 
Henrik Ibsensgate, Drammensveien 33-40, 
Bygdøy allé (hele), Frognerveien, 

  

Brynjuf Bulls plass (Rådhusplassen), 3 357 750 

Kirkeveien 40-74.    

Sone 3 
Beliggenhet øvrige gater i Bydel Frogner 

 
2 984 

 
750 

 
Adresseområde Med skjenkeløyve 2014 

I Bydel Frogner: Leie for Leie pr. 

  kalenderår mnd. 

  pr. m2 pr.m2 
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Sone  1 
Hegdehaugsveien 23-35,  
Bogstadvveien, Valkyriegaten. 

4 664 941 

Sone 2 
Henrik Ibsensgate, Drammensveien 33-40, 
Bygdøy allé (hele), Frognerveien, 

  

Brynjuf Bulls plass (Rådhusplassen), 4 198 810 

Kirkeveien 40-74.    

Sone 3 
Beliggenhet øvrige gater i Bydel Frogner 

 
3 730 

 
810 

 
Sommersesongen 2014 (01.04 – 30.09), enkeltmåneder i  perioden  
01.04 – 30.09 

Adresseområde Uten skjenkeløyve 2014 

I Bydel Frogner: Leie for Leie pr. 

  sesong mnd. 

  pr. m2 pr.m2 

Sone  1 
Hegdehaugsveien 23-35,  
Bogstadvveien, Valkyriegaten. 

2 792 751 

Sone 2 
Henrik Ibsensgate, Drammensveien 33-40, 
Bygdøy allé (hele), Frognerveien, 

  

Brynjuf Bulls plass (Rådhusplassen), 2 465  751 

 Kirkeveien 40-74.    

Sone 3 
Beliggenhet øvrige gater i Bydel Frogner 

 
2 141 

 
751 

 
 

Adresseområde Med skjenkeløyve 2014 

I Bydel Frogner: Leie for Leie pr. 

  sesong mnd. 

  pr. m2 pr.m2 

Sone  1 
Hegdehaugsveien 23-35,  
Bogstadvveien, Valkyriegaten. 

3 500 940 

Sone 2 
Henrik Ibsensgate, Drammensveien 33-40, 
Bygdøy allé (hele), Frognerveien, 

  

Brynjuf Bulls plass (Rådhusplassen), 3 084 810 

 Kirkeveien 40-74.    

Sone 3 
Beliggenhet øvrige gater i Bydel Frogner 

 
2 668 

 
810 

 
Prisliste 
Leie av areal til vareutstilling foran forretning 1.1.2014 
 

Adresse / område Leiepriser 

I Bydel Frogner  Leie for kalenderår 
pr. m2 

Leie for 
sesong pr. m2 

Leie pr. mnd. 
pr. m2 

Sone 1 
Henrik Ibsens gate, Bygdøy alle(hele), 
Frognerveien,  
Hegdehaugsveien,Bogstadveien,  
Valkyriegaten. 
 

 
 
3 807 

 
 
2 598 

 
 
762 
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Sone 2 og 3 
Beliggenhet i øvrige gater i bydel Frogner 

 
3 333 

 
2 115 

 
656  

  

O Eventuell styrking av budsjettet i forbindelse med bystyrets budsjettbehandling,  
forutsettes avsatt til styrking av kjøp sykehjemsplasser.  
Eventuelt mindreforbruk 2013 forutsettes avsatt til kjøp av sykehjemsplasser. 

 
P 

 
BUDSJETTSPESIFIKASJON PÅ KOSTRA-FUNKSJONER: 

 Bydelsutvalget vedtar budsjett 2014 for Bydel Frogner fordelt på KOSTRA-funksjoner: 

  
 

                                          
    2012 2013 2014 

KOSTRA funksjoner og funksjonsområder 
Regnskap i 
1000 kr 

Budsjett i 
1000 kr Årsverk 

Budsjett i 
1000 kr  Årsverk 

100 Politisk styring 1 539 1 639 0,00 1 652 0,00 

110 Kontroll og revisjon 230 242 0,00 248 0,00 

120 Administrasjon 21 366 21 222 19,00 9 299 4,00 

130 Administrasjonslokaler 3 270 3 199 0,00 3 420 0,00 

180 Diverse fellesutgifter 2 433 500 0,00 500 0,00 

213 Voksenopplæring 356 0 0,00 0 0,00 

233 Annet forebyggende helsearbeid 793 851 1,20 1 066 1,40 

241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 20 243 27 113 12,65 30 464 14,65 

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 41 656 39 220 45,50 41 240 46,50 

243 Tilbud til personer med rusproblemer 8 448 8 632 3,00 9 306 3,00 

265 Kommunalt disponerte boliger -5 108 -4 553 0,00 -4 957 0,50 

273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 3 588 2 691 1,00 2 631 1,00 

275 Introduksjonsordningen 10 899 7 840 3,00 10 694 4,00 

283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 3 052 3 665 5,00 3 831 5,00 

320 Kommunal næringsvirksomhet -3 322 -2 979 1,00 -2 648 1,00 

335 Rekreasjon i tettsted 1 107 1 256 1,00 1 098 1,00 

380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 643 645 0,00 672 0,00 

385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 150 150 0,00 150 0,00 

FO1 Helse sosial og nærmiljø 111 343 111 333 92,35 108 666 82,05 

201 Førskole 261 937 283 013 260,15 313 379 281,15 

211 Styrket tilbud til førskolebarn 11 733 13 169 25,00 15 163 24,00 

221 Førskolelokaler og skyss 17 997 20 427 0,00 20 822 0,00 

FO2A Barnehager 291 667 316 609 285,15 349 364 305,15 

231 Aktivitetstilbud barn og unge 9 366 8 753 11,60 10 767 11,35 

232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 15 609 16 899 19,20 19 195 21,00 

244 Barneverntjeneste 11 003 12 599 15,30 13 644 16,80 

251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 5 306 5 853 0,00 6 470 0,00 

252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet 49 158 36 616 0,00 39 260 0,00 

FO2A Oppvekst 90 442 80 720 46,10 89 336 49,15 

2341 
Aktiviserings-og servicetjenester overfor personer med funksjonsnedsettelse <67 
år 15 945 18 173 6,50 19 684 8,00 

2342 
Akt-og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse 67 år 
+ 8 988 9 232 0,50 10 163 0,00 

2531 Helse- og omsorgstjenester i institusjon < 67 år 33 490 39 258 1,00 43 199 1,00 

2532 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 67 år + 248 230 238 151 2,50 237 015 3,50 

2541 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende < 67 år 99 827 90 294 60,03 96 251 64,59 

2542 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 67 år + 131 752 147 568 169,23 164 965 178,73 

733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede 15 801 16 442 1,00 15 148 1,00 

FO2A Oppvekst 554 033 559 118 240,76 586 425 256,82 

281 Økonomisk sosialhjelp 49 089 50 540 0,00 55 727 0,00 

276 Kvalifiseringsordningen 17 534 22 839 6,00 22 884 6,00 

FO2A Oppvekst 66 623 73 379 6,00 78 611 6,00 

  Total Bydel Frogner 1 114 108 1 141 159 670,36 1 212 402 699,17 
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           Q         BUDSJETTSPESIFIKASJON PÅ RESULTATENHETER 
                       Bydelsutvalget vedtar budsjett 2014 for Bydel Frogner fordelt på resultatenheter: 
 
  2012 2013   2014   

Resultatenhet 
Regnskap i 

1000 kr  
Budsjett i 
1000 kr  Årsverk 

Budsjett i 
1000 kr Årsverk 

100 Fellestjenester 64 782 82 994 26,00 89 856 25,00 

101 Nav kommune 59 514 51 461 58,50 53 518 56,50 

102 Økonomisk sosialhjelp - 
kvalifiseringsprogram 66 250 72 804 6,00 78 172 6,00 

103 Frivilligsentraler 1 300 1 250 2,00 1 323 2,00 

104 Psykiatri 8 902 12 487 7,50 14 170 8,00 

105 Legetjenester 1 604 1 323 1,70 1 527 1,70 

200 Kommunale barnehager 112 785 120 233 257,15 131 317 278,15 

201 Kommunale barnehager, lokaler 18 820 20 428 0,00 20 803 0,00 

202 Private barnehager 145 944 152 016 0,00 170 500 0,00 

203 Barneparker 43 22 0,00 97 0,00 

204 Ungdomstjeneste 8 860 7 975 11,60 9 201 10,35 

205 Helsestasjon 15 509 16 525 23,60 17 950 24,60 

206 Pedagogiske tjenester 11 291 12 121 25,00 14 319 24,00 

207 Barnevern 63 422 52 618 15,30 57 407 16,80 

300 Bestillerkontoret 19 811 22 093 29,85 23 926 30,85 

301 Bestillerkontoret - praktisk bistand 57 032 60 126 0,00 61 183 0,00 

302 Bestillerkontoret - hjemmesykepleien 69 331 67 784 0,00 82 305 0,00 

303 Bestillerkontoret - støttefunksjoner 43 771 46 366 0,40 45 764 0,40 

304 Bestillerkontoret - institusjon 272 147 267 174 0,00 263 799 0,00 

305 Seniorsentre 4 367 4 509 0,00 4 660 0,00 

310 Praktisk bistand - utøvende 4 293 3 917 59,83 4 175 59,83 

311 Hjemmesykepleie - utøvende 6 679 3 084 95,60 3 576 103,60 

312 Samlokaliserte boliger 57 652 61 848 50,33 62 854 51,39 

Total Bydel Frogner 1 114 109 1 141 158 670,36 1 212 402 699,17 

 
 
 
 
       R          Konkurransesetting av tjenester i henhold til kommunalt ansvar er viktig for å sikre brukernes                   
                    kvalitet, pris og frie valg. Det er avgjørende betydning at bydelen opprettholder den     
                   kompetanse man besitter innen konkurranseutsetning og videreutvikler denne. 
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2013 - Praktisk bistand - oversikt over brukernes valg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned

Bydel:Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug
Kommunal utfører 636 638 638 631 635 637 632 623
Hjtj. for døve og døvblinde (kommunal) 0 0 0 0 0 0 0 0
ASOR AS 22 22 22 24 23 22 22 23
Attendo Care AS 8 8 8 8 8 8 8 8
CityMaid AS 53 53 54 54 54 52 54 52
Kamfer AS 39 41 40 41 40 38 37 38
Omsorgsspesialisten AS 77 77 76 77 78 71 70 69
Oslo Helse og Omsorg AS 64 64 65 62 61 61 61 61
Prima Omsorg AS 0 0 0 0 0 0 0 0
Seniorstøtten AS 6 7 8 8 8 8 7 7
Ny leverandør fra 1.4.13 0 0 0 0 0
Total Helseservice AS 27 27 29 30 30 29 28 30
Unicare Omsorg AS 30 29 29 29 30 32 34 30
Sum komm.utfører 636 638 638 631 635 637 632 623
Sum private utførere 326 328 331 333 332 321 321 318
Sum alle utførere 962 966 969 964 967 958 953 941

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måned:
Kommunal 7095:18 6360:26 7041:37 6511:33 6846:12 6902:13 7212:16 7019:63
Privat 2554:06 2388:43 2691:49 2606:58 2704:31 2589:05 2808:07 2792:10
Sum vedtakstid 9649:24 8749:09 9733:26 9118:31 9550:43 9491:18 10020:23 9812:13

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 11:09 09:58 11:02 10:19 10:46 10:50 11:24 #VERDI!
Private utførere 07:50 07:16 08:07 07:49 08:08 08:03 08:44 08:46
Timer og minutter



Sept Okt Nov Des
615 606 597

0 0 0
23 23 23
8 9 9

53 53 54
37 37 37
68 66 66
59 59 59

0 0
8 8 8

0 0
30 32 32
32 32 32

615 606 597 0
318 319 320 0
933 925 917 0

6797:12 159888:00 6278:07
2650:36 2644:55 2576:40
9447:48 9306:56 8854:47 00:00

11:03 263:50 10:30 #DIV/0!
08:20 08:17 08:03 #DIV/0!



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

Bydel: Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug
Kommunal utfører 671 690 662 647 656 651 647 620
ASOR AS 5 5 5 6 6 6 6 6
Kamfer AS (fra 1.4.2013) 2 3 5 6 7
Oslo Helse og Omsorg AS 9 9 7 6 7 6 8 7
Prima Omsorg AS 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Helseservice AS 7 10 9 11 12 10 9 10
Unicare Omsorg AS 7 8 7 7 6 5 8 9
Sum komm.utfører 671 690 662 647 656 651 647 620
Sum private utførere 28 32 28 32 34 32 37 39
Sum alle utførere 699 722 690 679 690 683 684 659

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måned:
Kommunal 11690:16 10385:28 11759:1 10814:26 11352:00 10989:00 11523:07 10980:25
Privat 1005:40 912:04 953:19 1038:57 1140:45 977:28 1063:33 1149:12
Sum vedtakstid 1005:40 912:04 953:19 1038:57 1140:45 977:28 1063:33 12129:37

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere #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
Timer og minutter



Sept Okt Nov Des
620 619 624

6 6 6
8 11 11
7 7 7
0 0 0

11 11 10
9 8 9

620 619 624 0
41 43 43 0

661 662 667 0

10001:26 10213:44 9743:50
1214:39 1322:12 1273:24

11216:06 1322:12 11017:14 00:00

#VERDI! #VERDI! 15:36 #DIV/0!
29:37 30:44 29:36 #DIV/0!



2013 - Hjemmesykepleie natt - oversikt over brukernes valg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned.

Bydel:Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug
Kommunal utfører 34 36 39 40 44 41 40 43
ASOR AS 3 3 3 3 3 3 3 3
Sum komm.utfører 34 36 39 40 44 41 40 43
Sum private utførere 3 3 3 3 3 3 3 3
Sum alle utførere 37 39 42 43 47 44 43 46

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måned:
Kommunal 605:09 558:57 642:06 651:47 685:42 720:24 748:06 757:59
Privat 55:21 50:00 56:27 57:28 59:22 57:28 59:22 59:22
Sum vedtakstid 660:30 608:57 698:33 709:15 745:04 777:52 807:28 817:21

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 17:47 15:31 16:27 16:17 15:35 17:34 18:42 17:37
Private utførere 18:27 16:40 18:49 19:09 19:47 19:09 19:47 19:47
Timer og minutter



Sept Okt Nov Des
36 43 43
3 3 3

36 43 43 0
3 3 3 0

39 46 46 0

540:19 534:46 539:16
57:28 59:22 57:28

597:47 594:08 596:44 00:00

15:00 12:26 12:32 #DIV/0!
19:09 19:47 19:09 #DIV/0!



Oslo kommune
Utdanningsetaten

Se mottakertabell

tic,z
5-

(=i

Dato: 13.11.2013

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

13/00506-112 Pål KristianGranholt

Endring av inntaksområdetmellomMajorstuen,Marienlystog Skøyen skoler -
beslutning

Utdanningsetaten (UDE) viser til høringsdokument av 11.10.2013 der det ble redegjort for
manglende kapasitet ved Marienlyst skole, og Skøyen skoles ledige kapasitet. Med bakgrunn i
høringsdokumentet og innkomne svar, har UDE fattet beslutning om inntaksområder for
skolestart 2014. Se UDEs nettsider for nærmere informasjon: www.ude.oslo.kommune.no

BESLUTNING

Følgende adresser flyttes fra Marienlyst skole til Majorstuen skole:

Fagerborggata 1-27, 8-34
Fastings gate 1-9999, 2-9998
Hertzbergs gate 1-9999, 1-9998
Industrigata 60-9998
Jacob Aalls gate 47-9999
Lyder Sagens gate 1-9999, 2-9998
Pilestredet 77-103
Schultz' gate 1-9999, 2-9998
Sorgenfrigata 37-9999, 38-9998
Suhms gate 1-5, 2-14
Wolffs gate 1-9999, 2-9998
Åsaveien 1-11, 2-14

Følgende adresser flyttes fra Majorstuen skole til Skøyen skole:

Bygdøy Allé 65-103




Drammensveien 107-121




Eckerbergs gate 2-10




Erling Skjalgssons gate 19-9999, 18-9998
Frogner terrasse 1-9999




Frognerveien 44-9998




Gimleveien 19-9999, 22-9998

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon:02 180 Org.nr.: 976820037
Strømsveien102 Telefaks:22 65 79 71
0663 OSLO
Postadresse: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Pb 6127 Etterstad,0602 OSLO www.ude.oslo.kommune.no



Hafrsfjordgata 27-9999, 24-9998
Halvdan Svartes gate 1-9999, 2-9998
Ingar Nilsens vei 1-9999, 2-9998
Kirkeveien 1-7




Kristinelundveien 1-9999, 2-9998
Lindemans gate 1-9999, 2-9998
Magnus Bergs gate 1-9999, 2-9998
Nobels gate 19-9999, 18-9998
Ottar Birtings gate 1-9999, 2-9998
Solheimgata 1-9999, 2-9998
Thomas Heftyes gate 41-9999, 46-9998
Zahlkasserer Schafts plass 1-9999, 2-9998

Endringene gjøres gjeldende for de som starter på 1. trinn høsten 2014 og som skrives inn
høsten 2013. Dersom noen flytter inn i området, gjelder nytt inntaksområde fra beslutningsdato
for alle årstrinn.

Beslutningen kan ikke ankes da det ikke er et enkeltvedtak.

HØRINGSSVAR
Driftsstyretved Marienlystskole
DS kommenterer at det er uheldig med hyppige inntaksområdeendringer. Videre påpekes det at
forslaget i høringsutkastet fører til at noen elever må gå gjennom et annet inntaksområde på vei
til skolen. Det nevnes at skolen har tilpasset seg en kapasitet på tre klasser i noen år fremover,
og at å redusere dette nå er uheldig i forhold til tilsetninger av lærere. Til slutt bes UDE om å la
være å justere inntaksområdet i år.

FAU ved Marienlystskole
FAU ønsker å involveres tidligere. I tillegg ønsker FAU at skolen i større grad skal ha en
geografisk tilhørighet til inntaksområdet. Det ønskes prioritering av søsken og færre
inntaksområdeendringer. FAU mener det er nok kapasitet på skolen, og peker på
ombyggingene som ble gjort i sommer. FAU er opptatt av trafikksikkerhet, og mener det er
uforsvarlig å flytte inntaksområdet, slik at skolebarna far enda flere utfordrende
trafikksituasjoner.

Driftsstyretved Skøyen skole
DS godtar forslaget i høringsutkastet, men ber om at en mindre del av det foreslåtte området
ikke overføres Skøyen. Videre ber DS om stabile inntaksområder. Konklusjonen bygger på at
fremdriften på fase 2 (utvidelsen) blir opprettholdt.

Bydel Frogner
Bydelen går inn for forslaget om å endre adressene i Frognerområdet til Skøyen skole, og
foreslår en mindre omfattende forskyvning av inntaksområdet mot Fagerborg.

Andre høringssvar
- Fagerborg menighetsbarnehage peker på at de profilerer seg som en nabolagsbamehage

og har som mål at bamehagen skal være med på å utvikle et trygt og godt
oppvekstmiljø. Forslaget til endring vil bryte ned det gode nærmiljøet og splitte søsken,
naboer og venner. De er uforstående til at Marienlyst skole ikke har plass, siden
Tusentrippen barnehage bruker arealer på skolen.
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Marienlyst Vel mener at forslaget til endringer innebærer en meget farlig skolevei.
Noen familier vil få tilhørighet til to ulike skoler, og påpeker at kommunen gir ingen
garanti for at grensen ikke endres ytterligere senere. De mener at Tusentrippen
barnehage må flytte ut for å gi plass til flere klasser.

Utdanningsetatens kommentarer
Ved kraftig elevtallsvekst, som enten antas å være av forbigående karakter eller
elevtallsvekst som kommer hurtigere enn prognostisert, kan det bli aktuelt å benytte
spesialrom eller andre rom ved skoleanlegget, selv om det er rom som etter
standardprogrammet skal benyttes til pedagogiske formål. Dette vil være reserve-
løsninger som ikke bør være første strategi når førskoletallene øker, både av hensyn til
samlet god ressursutnytting av kommunens skoleanlegg, og på grunn av at Oslo
kommune i utgangspunktet planlegger med en nøktern arealbruk pr. elev i skolene.
Marienlyst skole er i en slik situasjon, der det er mulig å benytte arealer som egentlig
ikke er planlagt benyttet til ordinær klasseromsundervisning. Dette vil imidlertid gi
press på spesialrom, særlig kroppsøvingsarealer, samt lærerarbeidsplasser og pauserom
for lærere. Et inntak av flere klasser enn det skoleanlegget er dimensjonert for, vil
derfor blant annet trolig kreve at kantine for elever omgjøres til lærerarbeidsplasser.
Utfordring med spesialrom vil fremdeles være knapp. En økning i elevkapasiteten for
Marienlyst skole vil fordre at det innen 2016 er etablert permanente kapasitetsøkende
tiltak ved skoleanlegget. I en vurdering av aktuelle tiltak vil det også være naturlig å
vurdere om antall elever i nye førsteklasser skal økes. Permanent kapasitetsutvidelse
ved en skole bestemmes ikke av den enkelte skole —den vedtas av bystyret gjennom
skolebehovsplanene.
UDE har nært samarbeid med Bymilj øetaten når det gjelder trafikksikring og vil
fortsette dette samarbeidet.
Det er elevtallsveksten i Oslo, og spesielt i enkelte bydeler, som medfører at endringen
av skolegrensene er nødvendige. I forbindelse med årets endring har UDE kartlagt
bomønster for barn født i 2008, 2009 og 2010 iht. Det sentrale personregister, for, så
langt det er mulig, unngå endring av de samme inntaksområdene de neste årene.
Søskenprioritering:
Fylkesmannens praksis iht. opplæringsloven prioriterer elever med tilhørighet innenfor
en skoles inntaksområde/avstand mellom bosted og skolen fremfor søskentilhørighet.
Når en elev tilhører en skoles veiledende inntaksområde, er det i Oslo mulig å søke om
skolebytte, dersom barnets foresatte ønsker at det skal gå på en annen skole.
Utdanningsetaten viser til Forskrift om skolebytteregler i Oslo kommunes grunnskoler §
4, 2): "Ved rangering av søknader gis prioritet til søknader som har sin årsak

Bostedets nærhet til skolen
Søsken ved skolen
Flere punkter"

Det vises videre til Rundskriv nr. 11/2005: "Selv om punktene ikke er rangert
innbyrdes, ber UDE likevel om at skolene tillegger spesielt de to førstnevnte punktene,
bostedets nærhet og søskentilhørighet, stor vekt ved behandling av skolebyttesøknader."
Det kan leses mer om rutiner og fremgangsmåte ved skolebytte på denne lenken:
http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/skoleanlegg/skoleinntaksomraader/ 
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Med hilsen

Harald Øvland KristinMorken
avd. direktør ass. avd. direktør

Kopi til: Byrådsavdelingfor kunnskapog utdanning,Rådhuset,0037 OSLO
Bydel Frogner,Postboks2400 Solli, 0201 OSLO
Bydel St. Hanshaugen,Postboks6999 St. Olavs plass, 0130 OSLO

Vedlegg: Kart

Godkjent og ekspedert elektronisk

Mottaker Kontaktperson Adresse Post Land
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Majorstuen skole




Sørkedalsveien 150 D 0754 OSLO Norge

Marienlyst skole




Tusentrippen 5 0361 OSLO Norge

Skøyen skole




Monolittveien 6 0375 OSLO Norge
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Oslo kommune
Utdanningsetaten

Se mottakertabell

i;lqz3

Deres ref: Vår ref (saksnr):Saksbeh:

13/00506-115Berit Ree Landet,23 46 72 54

Dato: 14.11.2013

Arkivkode:

Endring av inntaksområdetmellomBygdøyog Skøyenskoler - beslutning

Utdanningsetaten (UDE) viser til høringsdokument av 11.10.2013 der det ble redegjort for
kapasitetsutfordringene ved Bygdøy skole. Med bakgrunn i høringsdokumentet og innkomne
svar har UDE fattet beslutning om inntaksområder for skolestart 2014. Se UDEs nettsider for
nærmere informasjon: www.ude.oslo.kommune.no

BESLUTNING

• Følgende adresser flyttes fra Bygdøy skole til Skøyen skole:

Karenslyst allè 1-9999, 2-9998
Hoffselvpromenaden 2-9998




Messepromenaden 1-9999, 2-9998
Sjølyst plass 1-9999, 2-9998

Endringene gjøres gjeldende for de som starter på 1. trinn høsten 2014, og som skrives inn
høsten 2013. Dersom noen flytter inn i området, gjelder nytt inntaksområde fra beslutningsdato
for alle årstrinn.

Beslutningen kan ikke ankes da det ikke er et enkeltvedtak.

HØRINGSSVAR
Driftsstyretved Bygdøy skole
DS uttaler at med bakgrunn i den ledige kapasiteten ved Skøyen skole og kortere skolevei,
virker forslaget fornuftig.
DS kommenterer videre forhold i skolebehovsplanen —hører ikke til denne høringsprosessen.

Driftsstyretved Skøyenskole
Endring av skolens inntaksområde må ses i sammenheng med at Skøyen blir en 4-parallell
skole, og støtter forslaget. Endringen må ses i sammenheng med justering mellom Majorstuen
og Skøyen 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



Bydel Frogner
Bydelsutvalget støtter forslaget.

Med hilsen

Harald Øvland Kristin Morken
avdelingsdirektør ass. avd.direktør

Kopi til: Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning, Rådhuset, 0037 OSLO, 0;Bydel
Frogner, Postboks 2400 Solli, 0201 OSLO, 0;Bydel Ullern, Postboks 43 Skøyen,
0212 OSLO, 0

Vedlegg: Kart

Godkjent og ekspedert elektronisk
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post Land
Bygdøy skole




Strømsborgveien 12 0287 OSLO Norge

Skøyen skole




Monolittveien 6 0375 OSLO Norge



FraBygcløyskoletil Skøyenskole
ISkøyenskole I

Bygdey
stadion Nygrense
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Oslo kommune
Sykehjemsetaten

Administrasjonen

Bydel Frogner
Postboks 2400 Solli
0201 OSLO

Deres ref: Vår ref (saksnr):

201300001-66

Saksbeh:

Vigdis Skovdahl, 23 43 30 10

Dato: 27.11.2013

Arkivkode:

204

MAJOURSTUTUNET - TILSYNSRAPPORT FRA MELDT BESØK 230913

Sykehjemsetaten har mottatt tilsynsutvalgets rapport.

Omsorgsbygg gjennomfører årlige kontroller på sykehjemmet. Hvor lang tid det går mellom
hver kontroll kan variere fordi kontrollene gjennomføres på ulik tid av året, f.eks. i mai et år, og
august det neste. Institusjonens egen brannvernleder har også jevnlige brannrunder. Alt
dokumenteres i «Orra brann», dvs, kommunes overordnende elektroniske kvalitetssystem som
er innført i hele Oslo kommune for å ivareta utfordringer knyttet til brannvern.

Døren til skyllerommet på avd. Tørteberg 1 har som dere kommenterer, vært ødelagt lenge.
Serviceleder har meldt behov for reparasjon flere ganger, men dessverre uten resultat.
Problemet vil følges opp videre.

Majorstutunet har utarbeidet et godt system for å holde oversikt med innleie, og avveiningen
mellom kvalitet/forsvarlighet og overholdelse av budsjettet er noe som vurderes fortløpende i
hvert tilfelle.

At personale skal bære navneskilt tas med jevne mellomrom opp på personalmøtene. Det blir
minnet om betydningen av synlig navneskilt, både ift pasienter og pårørende, og andre
besøkende.

Det er ingen planer om å bygge røykerom. Den bebudede rehabiliteringen av Majorstutunet
som var planlagt til 2014 blir det ikke noe av, da det er besluttet å bygge nytt sykehjem.

Det er ikke dusj på alle rom på Majorstutunet, men alle pasientene har mulighet til å få dusje.
Det er vanskelig å få til hver dag, men dette er noe som tas opp med den enkelte pasient og
legges inn i tiltaksplanen.

Sykehjemsetaten
Administrasjonen

Postadresse:Besøksadresse:Telefon: 02 180
Postboks 435, Sentrum Nedre Slottsgt. 3Telefaks: 23 43 30 09
0103 OsloBankkto.: 1315.01.03295

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



Sykehjemsetaten beklager den lange saksbehandlingstiden.

Med hilsen

Kopi til: Institusjonssjef Anita Glittum Majorstutunet bo-og behandlingssenter

i /
#

atsdirektør

# Sølvi arlstad
omra edirektør
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Oslo kommune
Bydel Frogner

Tilsynsutvalg

Formål
Tilsynsutvalgene skal føre kontroll og tilsyn med hvordan helsetjenesten faktisk virker.
Tilsynsutvalgene skal rapportere avvik dersom tjenesten ikke er i samsvar med krav fastsatt av
staten eller Oslo kommune i lov, forskrift, instruks og lignende. Tilsynsutvalgene skal videre
påpeke forhold som kan bedres.

Virkeområde
Det skal føres tilsyn med bydelens sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie, dagsenter
på sykehjem, dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede og avlastningsboliger. Hjemmel
til å føre tilsyn med private institusjoner følger av avtaler inngått med de private institusjonene.

Rapport
Etter hvert tilsynsbesøk skal det utarbeides en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten skal oversendes til
bydelsadministrasjonen:. I rapporten skal det eventuelt påpekes og gis anmerkninger om forhold
som bør endres.

For sykehjem gjelder følgende: Tilsynsutvalget oversender sin rapport til bydelsadministrasjonen
på mail: postmottak(&,bfr.oslo.kommune.noeller post: Bydel Frogner, postboks 2400 Solli, 0201
Oslo, som videresender rapporten til Sykehjemsetaten til kommentering. Sykehjemsetaten skal
sende sine kommentarer til de påpekte forhold til tilsynsutvalget innen 6 uker. Sykehjemsetatens
kommentarer oversendes til bydelsadministrasjonen som forelegger rapporten med kommentarer
for bydelsutvalget.

Alle tilsynsrapporter skal være offentlige og anonymiserte dersom de inneholder taushetsbelagte
opplysninger.

(0 i3 Ark.nr.:

Mal for rapport
to:

Snksbeh.: Dok.nr.:

Saksnr.:

Oslokommune
Rydel Frogner

P Melsadministrasionen

Tilsynsbesøk i institusjoner m.v.

BydelFrogner Postadresse: Telefon:02 180 Bankkonto:6004.06.02081
Besøksadresse: Postboks2400Solli Telefaks:23424901 Org.nr. 874778702
Sommerrogata1, inngang 0201Oslo
HenrikIbsensgate E- post:postmottak@,bfr.oslo.kommune.no


C:\Users\bfr106965\Appoata Tocal \Microsoft\Windows\Ternporary Internet Files\Content Outlook\U6FVFSVB\Majorstutunet 23 09 2013 meldt.doe



RAPPORT FRA TILSYNSBESØK

Navn på tjenestested:
Majorstutunet Bo og Behandlingssenter
Dato for besøket: 23.09.2013 Tidspunkt (fra kl. til kl.):9.00-
15.00

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), pårørende
(anonymisert), ansatte, ledere, andre)
Institusjonssjef Arvid Kristiansen.
Pasienter og personale fra 1. 5. etasje

Hvordan ble tilsynet gjennomført:
(Institusjons-/hjemmebesøk, skriftlig/muntlig kommunikasjon)
Ved innledende møte mellom institusjonssjef og tilsynsutvalget, samt ved at
tilsynsutvalget gjennomførte besøk på Dagsenteret og Balkeby 1 og 2,
Homansbyen 1 og 2, Tørteberg 1 og 2, samt Briskeby 1og 2 skjermet avdeling, og
Major skjermet avd.
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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 tjenestestedene 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:

(Inkl. event. oppfølgingssaker fra tidligere tilsyn)
Institusjonssjef redegjorde for:
Sykefravær.
August 11,2 % og januar/august 10,30%. Målet er under 10%
Ved langtidssykdom innleier man inn inntil 80%
Ved ferieavvikling inntil 60%. Ved korttidsfravær har avd. egen pott.
Dette mener tilsynsutvalget er for lite bemanning. Vi ber om tilbakemelding
om dette fra sykehjemsetaten.
Drift/regnskap:
Dette er i balanse.
Klagesaker: J
Jobber med 2 stk. Ombudet er bedt om innsyn i en av disse. Samt 1 er inne til
behandling hos fylkesmannen.
Brannvern:
Årskontroll og brannalarm anlegget synes å ha vært noe tilfeldig . Vi ber
institusjonssjefen sjekke opp dette.
Tannpleie:
Tannpleier gjennomgang min. 1 gang per år alle pasienter.
Alle nye som onsker det gis det melding om til tannlegen.
Tannlegen har behandlingstid 1 gang per uke for MAbo.
Røykeromgjennomgang.
Det finnes ikke røykerom på MAbo. Vi håper at dette blir prioritert under
rehabiliteringen i 2014.
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DAGSENTERET:
Brukerne var gjennomgående fornøyd. Trist at pianist og sanger ikke lenger er
betalt for å underholde. Grunnet dårlig økonomi. Han kommer frivillig, men
sporadisk.
Majoren 5 etg.
Det har ikke vært bonet gulvene på flere år, og det går utover rengjøringen.
Snakket med 2 sykepleiere som gav inntrykk av at det fungerer bra, bortsett fra
ønsker seg en som kunne gå ut med de. Det roer brukerne når de kommer ut. 1 til
1.
Balkeby Korttidsavd.
Beboerne virket fornøyd. Det var en bedre stemning der denne gangen.
Balkeby 1
Det er formeget å gjøre, ikke nok kompetanse. Trim hver dag.
Balkeby 2
Vi snakket med 2 fornøyde beboere. Sykepleier Astrid Hoff fortalte at de la vekt
på at personalet er mest mulig sammen med beboerne.
Homansbyen 1.
De føler at de er underbemannet.
Ellers god stemning hos beboerne.
Homansbyen 2
Intet å bemerke.
Tørteberg. 1.
Døren til skyllerommet- nederste del smadret. Dette har tilsynet påpekt flere
ganger. Dette er et sted hvor støvet samler seg. Virket rotete.
Det savnes en felles dagligstue, dette går utover samhold og fellesskap
Tørteberg 2.
En beboer savnet dusj på rommet, noe hun er avhengig av. Sitter på en stol og har
kroppsvask. Hun har psoriasis. Hun nevnte også problemstillingen om at hun
betaler like mye som de som har dusj på rommetl
Beboerne skrøt av betjeningen.
Briskeby 1. Lukket avd.
Her er også ønske om en som kan gå tur med de.
I dag var avd. sykepleier opptatt. Hendelse på huset.
Briskeby 2.
Her holder de på å installere nytt ringsystem. Derfor mye rot.
Her også ønske om flere ansatte.
Mat:
Denne gangen var vi spesielt opptatt av mat tilbedringen hadde forbedret seg.
Vi så flere oppslag om hvordan de skulle gå frem med oppvarmingen av maten.
FLERE AVD. HAR FORBEDRET SEG. Hver avd. hadde sin egen matansvarlig.
De hadde forskjøvet vaktene, så de hadde bedre bemanning under måltidene.
Storkjøkken er ikke den beste løsningen.
Medisinhåndtering.
Hver pasient har sin dosett, de fylles av sykepleier og kontrolleres av en annen
sykepleier. Utdeling av medisiner foregår ved at de tar ut av dosetten og legger i
et lite beger som gis til pasienten. En pasient av gangen. Hvis pasienten ikke tar
medisinen med en gang skrives navnet på begeret, eller legger tilbake i dosetten.
Vi bedømmer systemet som betryggende.
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Navneskilt
Mange ansatte uten navneskilt i dag Denne gangen var det påfallende.

Ved inngang fra heisene markeres tydeligere med avdelingsnavn.
Eks. Tørteberg 1 og Tørteberg 2.

Hele sykehjemmet trenger flere FRIVILLIGE, hvordan kan man rekruttere fler.

Saker til oppfølging ved neste tilsynsbesøk:
Bemanning, flere hender.
Matserveringen
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Oslo den 23.09.2013

Leder tilsynsutvalg Medlem v. Medlem
Elenor W Holter Anne Margrethe Fjermerose Hans Magnus Borge

Tilsynsrapport oversendt til:
Bydelsadministrasjonen / bydelsutvalget
dato:_23.09.2013 

Institusjonens leder Arvid Kristiansen
dato:23.09.2013 


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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 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Bydelsadministrasjonen 
 

BU-sak  374/13 
 
 
 
Møtedato: 10.12.2013 
 
 
 
 
 
ØKONOMIRAPPORTERING MED AKTIVITETSTALL  30.11.2013 
 
 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 116 333 116 264 69 121 250 122 450 -1 200   -1 200 

FO2A 296 764 327 905 -31 141 322 654 324 604 -1 950   -1 950 

FO2B 81 492 74 000 7 492 89 008 86 458 2 550   2 550 

FO3 511 107 540 299 -29 192 557 988 553 388 4 600   4 600 

FO4 67 522 67 128 394 73 713 77 713 -4 000   -4 000 

Bydelen totalt 1 073 218 1 125 596 -52 378 1 164 613 1 164 613 0 0 0 

Rapportene er tatt ut før periodeavslutning er foretatt.  Det vil derfor være avvik mellom tabellene som 
rapporteres her og endelig resultat i Agresso for november måned. 
Det er et stort budsjettavvik på FO2A som skyldes kompensasjon for nye barnehageplasser som bydelen vil få 
overført fra KOU innen avslutning av regnskapet.  Budsjettavviket på FO3 skyldes feil periodisering av kjøp av 
institusjonsplasser med 1 måned. 
 
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 60 566 70 472 9 906 82 991 78 211 8 000 
101 NAV kommune 59 481 58 862 -619 51 460 60 000 -2 350 
102 Økonomisk sosialhjelp-kvalifisering 66 907 67 1 11 203 72 804 73 239 -4 000 
103 Frivilligsentraler 1 175 1 110 -65 1 250 1 269 -200 
104 Psykiatri 9 448 11 739 2 290 12 487 12 802 1 200 
105 Legetjeneste 1 671 1 594 -77 1 323 1 619 0 
200 Kommunale barnehager 116 452 112 901 -3 551 120 234 124 359 1 000 
201 Kommunale barnehager, lokaler 20 634 20 705 71 20 428 21 039 0 
202 Private barnehager 173 422 142 218 -31 203 152 016 155 329 -7 000 
203 Barneparker 465 60 -404 22 22 0 
204 Ungdomstjenesten 8 272 8 874 602 7 976 9 606 -250 
205 Helsestasjon 15 313 16 228 915 16 524 17 138 0 
206 Pedagogiske tjenester 12 638 13 203 565 12 122 13 671 500 
207 Barnevern 48 637 54 367 5 730 52 618 59 384 1 800 
300 Bestillerkontor 22 205 21 181 -1 024 22 094 22 406 -350 
301 Bestillerkontor - praktisk bistand 52 817 54 49 9 1 682 60 126 60 126 4 750 
302 Bestillerkontor - hjemmesykepleie 78 849 61 931  -16 918 67 784 67 784 -16 900 
303 Bestillerkontor - støttetjenester 38 095 41 629  3 534 46 366 46 496 1 300 
304 Bestillerkontor - institusjon 250 697 227 488 -23 209 267 174 265 948 6 200 
305 Seniorsentre 4 369 4 369 0 4 510 4 745 0 
310 Praktisk bistand- utøvende 7 177 3 449 -3 728 3 917 3 974 -2 000 
311 Hjemmesykepleien- utøvende 5 159 2 610 -2 549 3 083 3 162 2 000 
312 Samlokaliserte boliger 71 146 76 618 5 472 61 849 62 285 6 300 
  1 125 595 1 073 218 -52 377 1 141 158 1 164 613 0 
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Vurderinger som er lagt til grunn i prognosen - resultatenheter.  
 
100 – Fellestjenester: 
Bydelsutvalgets vedtok i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2013, pkt O, 2. avsnitt 
”Eventuelt mindreforbruk 2012 forutsettes avsatt til uforutsette barnevernutgifter”. I tråd med dette er 
det foretatt en budsjettjustering hvor 5,8 mill er overført fra resultatenhet 100 – fellesutgifter til 
resultatenhet 207 – barnevern. 
 
Innføring av nytt HR system har krevd ekstra ressurser, som utgjør 1,0 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 0,75 mill i mindreforbruk. Utgifter til AFP 62-64 år samt 
midlertidig uførepensjon meldes med 1,55 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. 
I tillegg meldes IKT ugifter med +0,95 mill, merinntekter gater og torg +0,2 mill. Totalt et 
mindreforbruk på 8,0 mill.  
 
101 – NAV kommune 
Det har vært et merforbruk på lønn som utgjør – 1,3 mill. I tillegg har det vært en økning i bruk av 
rusplasser som gir et merforbruk på -1,9 mill Merinntekt husleie i Norabakken bolig og Frognerveien 
54, samt mindre tomgangsleie enn forventes gir et  +0,85 mill. Totalt merforbruk på -2,35 mill.   
 
102 – Økonomisk sosialhjelp - kvalifiseringsprogram: 
Sosialhjelpsutbetaling har hatt en nedgang i november på 0,8 mill og prognosen holdes på et 
merforbruk på -9,0 mill. og + 5,0 mill for KVP. Totalt  -4,0 mill. 
 
103 – Frivilligsentraler 
Tiedemandsstuen frivilligsentral går med 0,2 mill i merforbruk. 
 
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 følgende av dette gir en utbetaling for 
tidligere år på 7,0 mill som meldes som merforbruk.  Bydelen har henvendt seg til KOU med spørsmål 
om å få kompensert noe av etterbetalingen.  
 
204 – Ungdomstjenesten 
Merforbruket som meldes gjelder husleie som ved en inkurie ikke har blitt budsjettert.  Det meldes et 
merforbruk på -0,25 mill. 
 
206 – Pedagogiske tjenester 
Utgifter til pedagogiske tjenester i barnehage meldes med et mindreforbruk på 0,5 mill . 
 
207 – Barnevern 
Mindreforbruket fra 2012 er budsjettjustert til barnevernet med 5,8 mill. Resultatet ser da ut til å bli et 
mindreforbruk på 1,8 mill. 
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300 – Bestillerkontor 
Merforbruk på lønn meldes med -0,35 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 meldes med 1,0 mill i mindreforbruk. Egenbetalingen 
er høyere enn antatt og meldes med 0,75 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 4,75 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 9570 timer, en stor 
økning fra 2012. Den meldes et merforbruk på 16,9 mill.  
 
303 - Bestillerkontor  – støttetjenester: 
Nedgang i antall vedtakstimer på dagsenterplasser, samt mindreforbruk på TT-kjøring er årsaken til et  
mindreforbruk på 1,3 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 
497 plasser. Institusjonsplasser meldes med et mindreforbruk på 8,5 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 6,2 mill.   
 
310 – Praktisk bistand – utøvende: 
(Se eget oppsett for praktisk bistand og hjemmesykepleie) 
Utøvende tjeneste 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 det 
innsparing på lønn som utgjør 2,8 mill. Totalt meldes et mindreforbruk på 6,3 mill. 
 
 
Spesifisert oversikt praktisk bistand og hjemmesykepleie: 
Resultat ordinær hjemmesykepleie       

    Utførte/ Antall      

Bestillerkontoret 
Pris pr 
time vedtakstimer mnd Resultat Prognose 

Budsjett til disp jan-okt 779 7253 10 56 500 870   

Resultat kommunal 768 8589 10 65 963 520   

Resultat privat 721 1006 10 7 253 260   
Gj.snitt resultat 
priv/komm 763 9595  73 216 780   

Resultat pr oktober 11 -2342   
-16 715 

910 -16 940 000 
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Utførerenheten:   Antall     

  
Pris pr 
time Utførte timer mnd Resultat   

Resultat, innsatsstyrt 768 8589 10 65 963 520   

Resultat 779 8589 10 66 908 310   

Resultat pr oktober -11 0  -944 790 -944 790 

        

Prognose innsatsstyrt 768 8500 2 13 056 000   

Prognose rest av året 770 8500 2 13 090 000   

Prognose rest av året -2  0  -34 000 -34 000 

Sum prognose utfører.     1 800 000 

Gj.snitt timepris 2013 778      

        Totalt -15 140 000 

      

Resultat ordinær Praktisk bistand       

Søknadskontoret bestiller: Utførte/ Antall      

  
Pris pr 
time vedtakstimer mnd Resultat Prognose 

Budsjett 543  6759 10 36 701 370   

Resultat kommunalt 541 4886 10 26 433 260   

Resultat private 512 1959 10 10 030 080   
Gj.sn resultat 
privat/komm 533 6845  36 463 340   

Resultat pr oktober 10 -86   238 030 1 000 000 

Utførerenheten:   Antall     

  
Pris pr 
time Utførte timer mnd Resultat   

Resultat, innsatsstyrt 541 4886 10 26 433 260   

Resultat 605 4886 10 29 560 300   

Resultat pr oktober -64 0  -3 127 040 -3 127 040 

        

Prognose innsatsstyrt 541 4700 2 5 085 400   

Prognose rest av året 600 4700 2 5 640 000   

Prognose rest av året -59 0  -554 600 -554 600 

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 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 31.10.13 30.11.13 2013 

SOMATISK 1,00 346 331 325 321 326 328 324 320 322 328 

SKJERMET 1,24 81 83 85 85 85 81 83 84 82 82 

FORSTERKET 1,42 13 13 13 12 13 13 13 15 15 13 

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

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

INTERMEDIÆR/REHABPL 1,11 7 6 6 7 5 5 5 3 3 8 

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

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

SUM "SYKEHJEMSPLASSER" 486 472 466 462 467 468 464 462 461 472 

                      

PSYKIATRIPLASSER 21 21 21 20 20 20 20 20 20 21 

ANDRE HELDØGN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

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

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

           
TOTAL ANTALL 
INSTITUSJONSPLASSER 514 500 494 489 494 495 491 489 488 500 

           

Vederlagsplasser 470 456 452 446 452 451 449 448 448 452 
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Vurdering: 
Prognosen meldes i balanse.  Det endelige resultatet kan slå begge veier. Usikkerhetsfaktorer 
før regnskapsavslutning: 
 

• Kompensasjon nye barnehageplasser 
• Variabel lønn utbetalt i januar belastes desember 
• Utførte timer i hjemmetjenesten for desember 
• Barnevernutgifter 
• Etterberegning vederlagsinntekter 2012 
• Vederlagsinntekter desember 
• Beregning av tilskudd ressurskrevende brukere 
• Utbetaling av sosialhjelp i desember 
• Ubrukte lønnsmidler BPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: november

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 74 16 386 524 138 444 598 154 1 085 1 250 165
nov 68 77 9 415 519 104 483 596 113 1 150 1 314 164
des 65 411 476 1 219

gj.snitt pr mnd (hittil i) 3. tertial 59 74 15 399 509 111 458 583 126
gj.snitt pr måned hittil i år 49 70 22 396 464 68 445 535 90

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 13 41 54
nov 12 42 54
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 962 86 %
nov 930 88 %
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 6 15 21 13 8 0 0 7 14 21
nov 0 8 8 4 2 2 0 5 3 8
des

Eventuelle kommentarer:

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 6 521 10 559 10 905
nov 5 284 5 873 10 940 9 854
des 5 088 10 689

gj.snitt pr mnd (hittil i) 3. tertial 4 815 6 081 10 518 10 424
gj.snitt pr måned hittil i år 4 465 5 490 10 034 10 270

Sum brutto utbetalt hittil i år 53 581 60 389

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 22 839
Bydelens årsbudsjett 22 839 22 839 22 839 22 839 22 839 22 794 22 794 22 794 22 794 22 794
Omdisponert 0 0 0 0 0 45 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 14 435
Avledet mekanisk årsprognose * 4 764 11 622 13 612 14 451 15 377 15 262 16 102 16 658 17 095 17 322

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 18 075 11 217 9 227 8 388 7 462 7 532 6 692 6 137 5 699 5 472
Bydelens egen årsprognose 22 839 22 839 16 264 19 839 19 839 19 794 17 794 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 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 50 539
Bydelens årsbudsjett 50 539 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 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 51 126
Avledet mekanisk årsprognose * 43 428 50 952 51 916 57 120 57 701 58 396 58 790 58 662 59 503 61 351

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 7 111 -413 -1 377 -6 581 -7 162 -7 857 -8 251 -8 123 -8 964-10 812
Bydelens egen årsprognose 50 539 50 539 50 539 50 539 52 039 52 039 57 539 57 539 57 539 59 539

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 0 0 0 0 -1 500 -1 500 -7 000 -7 000 -7 000 -9 000

* 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
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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 
30.11.2013 

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.  

-1,0 mill 

Mindreforbruk fra 2012   Overført til barnevern + 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  

+1,55 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 

+0,2 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 

+ 0,75 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. november er det 
regnskapsført 
317 000 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 
 

Siste rapportering 
var 29, har ikke fått 
oppdatert denne. 

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 – 9,0 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 

-7,0 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 
Budsj just til 59,4 

+1,8 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 

+0,75 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 

+8,5 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 

+2,0 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  

+4,4 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 

-1,9 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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