Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen
Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget.
DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG

TIRSDAG 28. JANUAR 2014 KL 18.00
I SOMMERROGT. 1,
Åpen halvtime
Opprop
Godkjenning av innkalling og dagsorden
DAGSORDEN:
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 10.12.13
SAK
1/14
Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) 21.1.14
2/14
Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK)
3/14
21.1.14
Referat fra arbeidsutvalget 14.1.14
4/14
Referat fra seniorrådet 21.1.14
5/14
Referat fra råd for funksjonshemmede 20.1.14
6/14
Referat AMU 21.1.14
7/14
Referat MBU 21.1.14
8/14
Referat fra ungdomsrådet 22.1.14
9/14
Miljø- og byutviklingskomiteen:
SAK 346/13 Henrik Ibsens gate 90, gnr 211, bnr 38
Anmodning om uttalelse
Utsatt fra BU-møte 19.11.2013
Munkedamsveien
37, gnr 209, bnr 453
10/14
Bestilling av oppstartmøte videresendt bydelen
11/14 Tilbud om gave – Sparebankstiftelsen
12/14 Majorstuen stasjon - byutvikling
Behov, mål og krav
13/14 Nordahl Rolfsens plass, Uranienborg, gnr 213, bnr 439
Kunngjøring om offentlig ettersyn 23.12.2013 – 10.02.2014
Detaljregulering
14/14 E18 Filipstad
Lokk mellom dagens Hjortneskryss og Operatunnelen
Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan
15/14 Bildelingsordning - tilrettelegging for prøveordning i bydel
Frogner med gratis parkering (fra Venstre)

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

17.1. 24.1. 28.1.
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Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702
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Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen:
SAK 16/14 Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder endring
17/14 Kunstnernes Hus bar & restaurant, Wergelandsveien 17 –
eierskifte
18/14 Raspoutine, Henrik Ibsens gate 60 A - eierskifte
19/14 Bokbacka, Skovveien 15 – ny bevilling
20/14 Fresko AS, Frognerveien 8 – ny bevilling
21/14 Klagesaker støy – oversikt over saker behandler 3. tertial 2013
Saker til behandling:
SAK 22/14 Økonomirapportering med aktivitetstall pr. 31.12.13/ budsjett
2014: muntlig orientering
23/14 Søknad om uttreden fra BU og MIBU for Jørgen A. Sundell (A)
grunnet flytting
24/14 Nytt medlem til navnegruppe Filipstad (H)
25/14 Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til driftsstyrene
ved Uranienborg, Ruseløkka, Majorstuen og Bygdøy skole for
perioden 1.1.2014-31.12.2015
Orienteringssaker:
SAK 26/14 Elektronisk utsendelse av planforslag til offentlig ettersyn
27/14
28/14
29/14
30/14
31/14
32/14
33/14
34/14

Brukervalg praktisk bistand – november
Brukervalg hjemmesykepleie – november
Tilsynsrapport Majorstutunet 2.12.13 / svar fra Sykehjemsetaten
Tilsynsrapport Fagerborghjemmet / Norabakken 4.12.13 / svar på
tilsynsrapport fra Sykehjemsetaten
Brukerundersøkelse i barnehagene 2013
Helseforetakene – endringer i prinsipper for oppnevning av
styremedlemmer
Rapport 16/2011 – Kvalitet i sykehjem, Smestadhjemmet.
Oppfølgingsundersøkelse
Forskrift om endring av forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om
omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

X – når sakspapirene vil være tilgjengelig på www.bfr.oslo.kommune.no/politikk
Eventuelt
Vel møtt!
Oslo, 16. januar 2014

Bjarne Ødegaard (H)
bydelsutvalgets leder
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Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen

Til bydelsutvalgets medlemmer og vara

TIL SAKSKARTET – BYDELSUTVALGETS MØTE 28.1.2014

side
Tillegg til sakskartet
TILGJENGELIGHET I LOKALMILJØET – OPPFØLGING
O-SAK 35/14
AV TIDLIGERE BREV

omdeles

Vennlig hilsen

Wenche Ørstavik
bydelsdirektør

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
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Frogner bydelsutvalg
Postboks 2400 Solli
0201 Oslo

PROTOKOLL
FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE
TIRSDAG 10. DESEMBER 2013
Sommerrogt. 1, kl 18:00

Til stede:

Høyre:

Bjarne Ødegaard, leder
Mette Langfeldt Sinding
Britt Eia
Ulf Hordvik
Carl-Henrik Bastiansen
Beate Brovig Auke
Hans Magnus Borge
Tjeran Vinje

Arbeiderpartiet:

Egil Heinert
Annelene Svingen
Emil Aas Stoltenberg

Fremskrittspartiet:

Hans Høegh Henrichsen

Venstre:

Anne-Lise Bergenheim
Jan Mesicek

SV:

Erna Kahlbom

Forfall: Elisabet Parmeggiani (H) og Natasza P. Sandbu (V)

Fra administrasjonen:

Møtet ble ledet av:
BU-sekretær/ref.:

Bydelsdirektør
Avd direktør
Avd. direktør
Avd. direktør

Wenche Ørstavik
Olaf Varslot
Anne-Ma Moe-Christensen
Heidi Damengen

Bjarne Ødegaard (H)
Maren Langlo

Møtet ble satt med 15 representanter m/møtende vararepresentanter.
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ÅPEN HALVTIME:
- Petra Møller Jensen, Ingrid Sørensen, Simon Hermansen, Thomas Braaten, Kasandra,
Karl Dringedal, Mikkel Bratlie, Aurora Bang, Rami Andre Hval, Milli Maltau, Frid
Lettre, Madelen Utbøen, Kiara Kloster, Sigurd Log Røren, Katarina Frostmann Eisensten
og Martin Stanley hadde ordet til BU-sak 368/13 – Budsjettforslag 2014 og avviklingen
av Uranienborg fritidsklubb.

ENDRING AV DAGSORDEN:
Tilleggssaker:
O-SAK 373/13 – Tilsynsrapport Majorstutunet 23.9.13 / svar fra Sykehjemsetaten
SAK 374/13 – Økonomiprognose med aktivitetstall 30.11.13
SAK 375/13 – Kafe Villa Grande, Villa Grande, Huk Aveny 56 - bevilling

INHABILITET: ingen meldte
SAK 359/13

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 19.11.13
VEDTAK:
Protokollen ble godkjent.

SAK 360/13

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 26.11.13
VEDTAK:
Referatet ble tatt til orientering.

SAK 361/13

REFERAT FRA MØTE I SENIORRÅDET 3.12.13
VEDTAK:
Referatet ble tatt til orientering.

SAK 362/13

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE
2.12.13
VEDTAK:
Referatet ble tatt til orientering.

SAK 363/13

REFERAT FRA MØTE I AMU 3.12.13
VEDTAK:
Referatet ble tatt til orientering.

SAK 364/13

REFERAT FRA MØTE I MBU 3.12.13
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VEDTAK:
Referatet ble tatt til orientering.

SAK 365/13

REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 4.12.13
VEDTAK:
Referatet ble tatt til orientering.

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
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 Osebergskipet sikres for fremtiden.
Tilleggsforslag fra H:
Bygdøy Kapellvei er Bygdøys viktigste skolevei. Den må derfor søkes
unngått som anleggsvei.
Vegnettet på Bygdøy generelt og rundt Vikingskipene spesielt er veldig
belastet. Tiltakshaver må derfor sørge for tilstrekkelig oppstillingsplass
for anleggsmaskiner og ventende lastebiler på egen grunn.
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Forslag til vedtak med tilleggsforslaget fra Høyre ble enstemmig
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)
Etter dette er BUs vedtak følgende
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 Osebergskipet sikres for fremtiden.
Bygdøy Kapellvei er Bygdøys viktigste skolevei. Den må derfor søkes
unngått som anleggsvei.
Vegnettet på Bygdøy generelt og rundt Vikingskipene spesielt er veldig
belastet. Tiltakshaver må derfor sørge for tilstrekkelig oppstillingsplass
for anleggsmaskiner og ventende lastebiler på egen grunn.

SAK 367/13

HAVNEPROMENADEN
HØRINGSUTTALELSE
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
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”Hjortnesmuren”. Dette vil gi flott utsyn over et interessant parti av
Fjordbyen og Oslo havn.
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.
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.
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.
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.
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.
Endringsforslag fra H
Punkt 4 endres til:
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 pga seilingsled. Kan eventuelt erstattes med holdeplass for
rutebåt fra Rådhuskaia til Bygdøy og Filipstad – viktig å etablere flere
gang/sykkelforbindelser mellom byen bak og Filipstad når
jernbaneområdet blir frigitt.
Tilleggsforslag fra H
Etter siste setning i punkt 1
Bydelsutvalget har i den forbindelse foreslått plansmiens, Fjordparken for
fremtidig utvikling av Filipstad/Hjortnes utformingen av
Havnepromenaden i området må derfor sees i denne sammenheng.
Forslag til vedtak med endrings- og tilleggsforslag ble enstemmig
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)
Etter dette er BUs vedtak følgende
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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.Bydelsutvalget har i den forbindelse
foreslått plansmiens, Fjordparken for fremtidig utvikling av
Filipstad/Hjortnes utformingen av Havnepromenaden i området må
derfor sees i denne sammenheng.
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 pga seilingsled. Kan eventuelt erstattes med holdeplass for
rutebåt fra Rådhuskaia til Bygdøy og 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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SAK 368/13

BUDSJETTFORSLAG 2014
Forslag til vedtak:

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 funksjonsområder
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
bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte
funksjonsområde.
• Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets
budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål.
VEILEDENDE
NORMER FOR ØKONOMISK SOSIALHJELP
E
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
OPPHOLDSBETALING
I BARNEHAGER
F
Bydelsutvalget tar til orientering byrådets forslag til bystyret om oppholdsbetaling
i barnehage.
Følgende satser gjelder for 2014
Inntekt til og med Inntekt mellom kr 191 808
Inntekt over
kr 191 808
(2,25G)
kr 300 000
(2,25G)
– kr 300 000
1. barn
856
2 393
2 514
2. barn (70%)
856
1 708
1 793

A
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3. barn (50%)

856

1 251

1 312

G BETALINGSSATSER FOR DELTE PLASSER
Følgende satser gjelder for 2014
Inntekt til og
Inntekt mellom kr
Inntekt over
med
191 808 (2,25G)
kr 300 00
kr 191 808
- kr 300 00
(2,25G)
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

I

OPPHOLDSBETALING I ETTER SKOLETID
Månedlig oppholdsbetaling i Etter skoletid fra 01.01.2014
Inntekt mellom kr
Inntekt til og med
Inntekt over
191 808
kr 191 808 (2,25)G
kr 300 001
(2,25G) - kr 300 000
Hel plass
631
1 466
1 688
Halv plass
316
735
843
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 særfradrag – i h.h.t.
forskrift om egenandel for kommunale
helse og omsorgstjenester

Under 170 490 (under 2 G)
Fra 170 490 (2-3 G)
Fra 255 735 (3-4 G)
Fra 340 980 ( over 4G )

J

Timesats i kroner

Utgiftstak i kroner pr
måned/alt.pr år(timer)

30

180 pr.mnd
(6 timer)
63
6 300 pr.år
(100 timer)
165 16 500 pr.år
(100 timer)
274 27 400 pr.år
(100 timer)

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
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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
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 75fritidsreiser 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
husstandenssamlede 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
N

Bydelsutvalget tar til orientering byrådets forslag til bystyret:
Pris pr vektet sykehjemsplass i 2014 fastsettes til kroner 649 795
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
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I Bydel Frogner:

Leie for

Leie pr.

kalenderår

mnd.

2

pr.m

pr. m

Sone 1
3 729
Hegdehaugsveien 23-35,
Bogstadvveien, Valkyriegaten.
Sone 2
Henrik Ibsensgate, Drammensveien 33-40,
Bygdøy allé (hele), Frognerveien,
Brynjuf Bulls plass (Rådhusplassen),
3 357

2

750

750

Kirkeveien 40-74.
Sone 3
Beliggenhet øvrige gater i Bydel Frogner

2 984

Adresseområde

Med skjenkeløyve 2014

I Bydel Frogner:

Leie for

Leie pr.

kalenderår

mnd.

2

pr.m

pr. m

Sone 1
Hegdehaugsveien 23-35,
4 664
Bogstadvveien, Valkyriegaten.
Sone 2
Henrik Ibsensgate, Drammensveien 33-40,
Bygdøy allé (hele), Frognerveien,
Brynjuf Bulls plass (Rådhusplassen),
4 198

750

2

941

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. m

2

Sone 1
Hegdehaugsveien 23-35,
2 792
Bogstadvveien, Valkyriegaten.
Sone 2
Henrik Ibsensgate, Drammensveien 33-40,
Bygdøy allé (hele), Frognerveien,
Brynjuf Bulls plass (Rådhusplassen),
2 465

pr.m

2

751

751

Kirkeveien 40-74.
Sone 3
Beliggenhet øvrige gater i Bydel Frogner

2 141

Adresseområde

Med skjenkeløyve 2014

I Bydel Frogner:

Leie for

Leie pr.

sesong

mnd.

pr. m

2

751

pr.m

2
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Sone 1
3 500
Hegdehaugsveien 23-35,
Bogstadvveien, Valkyriegaten.
Sone 2
Henrik Ibsensgate, Drammensveien 33-40,
Bygdøy allé (hele), Frognerveien,
Brynjuf Bulls plass (Rådhusplassen),
3 084

940

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
2
kalenderår pr. m

Leie for
2
sesong pr. m

Leie pr. mnd.
2
pr. m

Sone 1
Henrik Ibsens gate, Bygdøy alle(hele),
Frognerveien,
Hegdehaugsveien,Bogstadveien,
Valkyriegaten.

3 807

2 598

762

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.
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BUDSJETTSPESIFIKASJON PÅ KOSTRA-FUNKSJONER:
Bydelsutvalget vedtar budsjett 2014 for Bydel Frogner fordelt på
KOSTRA-funksjoner:

KOSTRA funksjoner og funksjonsområder
100 Politisk styring
110 Kontroll og revisjon
120 Administrasjon
130 Administrasjonslokaler
180 Diverse fellesutgifter
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 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi
275 Introduksjonsordningen
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig
320 Kommunal næringsvirksomhet
335 Rekreasjon i tettsted
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg
FO1 Helse sosial og nærmiljø
201 Førskole

2012
2013
2014
Regnskap i Budsjett i
Budsjett i
1000 kr
1000 kr
Årsverk 1000 kr
Årsverk
1 539
1 639
0,00
1 652
0,00
230
242
0,00
248
0,00
21 366
21 222
19,00
9 299
4,00
3 270
3 199
0,00
3 420
0,00
2 433
500
0,00
500
0,00
356
0
0,00
0
0,00
793
851
1,20
1 066
1,40
20 243
27 113
12,65
30 464
14,65
41 656
39 220
45,50
41 240
46,50
8 448
8 632
3,00
9 306
3,00
-5 108
-4 553
0,00
-4 957
0,50
3 588
2 691
1,00
2 631
1,00
10 899
7 840
3,00
10 694
4,00
3 052
3 665
5,00
3 831
5,00
-3 322
-2 979
1,00
-2 648
1,00
1 107
1 256
1,00
1 098
1,00
643
645
0,00
672
0,00
150
150
0,00
150
0,00
111 343
111 333
92,35
108 666
82,05
261 937
283 013 260,15
313 379 281,15

12
211
221
FO2
A
231
232
244
251
252
FO2
A
2341
2342
2531
2532
2541
2542
733
FO2
A
281
276
FO2
A

Styrket tilbud til førskolebarn
Førskolelokaler og skyss
Barnehager
Aktivitetstilbud barn og unge
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste
Barneverntjeneste
Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet
Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet

11 733
17 997

13 169
20 427

25,00
0,00

15 163
20 822

24,00
0,00

291 667
9 366
15 609
11 003
5 306
49 158

316 609
8 753
16 899
12 599
5 853
36 616

285,15
11,60
19,20
15,30
0,00
0,00

349 364
10 767
19 195
13 644
6 470
39 260

305,15
11,35
21,00
16,80
0,00
0,00

90 442

80 720

46,10

89 336

49,15

Oppvekst
Aktiviserings-og servicetjenester overfor personer med
funksjonsnedsettelse <67 år
Akt-og servicetjenester overfor eldre og personer med
funksjonsnedsettelse 67 år +
Helse- og omsorgstjenester i institusjon < 67 år
Helse- og omsorgstjenester i institusjon 67 år +
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende < 67 år
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 67 år +
Transport (ordninger) for funksjonshemmede

15 945

18 173

6,50

19 684

8,00

8 988
33 490
248 230
99 827
131 752
15 801

9 232
39 258
238 151
90 294
147 568
16 442

0,50
1,00
2,50
60,03
169,23
1,00

10 163
43 199
237 015
96 251
164 965
15 148

0,00
1,00
3,50
64,59
178,73
1,00

Oppvekst
Økonomisk sosialhjelp
Kvalifiseringsordningen

554 033
49 089
17 534

559 118
50 540
22 839

240,76
0,00
6,00

586 425
55 727
22 884

256,82
0,00
6,00

6,00
78 611
670,36 1 212 402

6,00
699,17

Oppvekst
Total Bydel Frogner

Q

66 623
73 379
1 114 108 1 141 159

BUDSJETTSPESIFIKASJON PÅ RESULTATENHETER
Bydelsutvalget vedtar budsjett 2014 for Bydel Frogner fordelt på resultatenheter:

Resultatenhet

2012

2013

2014

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

112 785

120 233

257,15

131 317

278,15

18 820

20 428

0,00

20 803

0,00

145 944

152 016

0,00

170 500

0,00

43

22

0,00

97

0,00

8 860

7 975

11,60

9 201

10,35

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

272 147

267 174

0,00

263 799

0,00

4 367

4 509

0,00

4 660

0,00

200 Kommunale barnehager
201 Kommunale barnehager, lokaler
202 Private barnehager
203 Barneparker
204 Ungdomstjeneste
205 Helsestasjon

304 Bestillerkontoret - institusjon
305 Seniorsentre
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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

57 652

61 848

50,33

62 854

51,39

1 114 109

1 141 158

670,36

1 212 402

699,17

312 Samlokaliserte boliger
Total Bydel Frogner

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.
Endringsforslag fra H:
Punkt O endres til:
BU vil ta stilling til disponering av event. styrking/svekkelse av budsjettet samt
event. mindreforbruk/merforbruk i bydelen i møte i januar/februar.
Verbalforslag fra H:
1. BU vedtar at tilbudet for Uranienborg Fritidsklubb skal videreføres som i dag
med de ressurser Bydelen i dag har ansvar for. BU ber om at det jobbes for å finne
en permanent løsning for lokaler for Uranienborg Fritidsklubb.
2. BU konstaterer at det er et missforhold ved at ungdomstilbudet ved at
ungdomstilbudet ved Uranienborg Fritidsklubb allerede er lagt ned og strategi for
2014 som er å videreføre og videreutvikle dagens ungdomstiltak. BU ber om at det
planlegges for å gjenopprette ungdomstilbudet på Uranienborg.
Forslag til vedtak punkt A-N ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)
Endringsforslag punkt O ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)
Forslag til vedtak punkt P-R ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)
Verbalvedtak 1 ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)
Verbalvedtak 2 ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)
Protokolltilførsel fra A:
Undertegnede ønsker å få framlagt sak om erstatningslokaler for Urra-klubben før
sommeren 2014.

Orienteringssaker:
O-SAK 369/13
BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND - NOVEMBER
Saken ble tatt til orientering

O-SAK 370/13

BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE - NOVEMBER
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Saken ble tatt til orientering
O-SAK 371/13

ENDRING AV INNTAKSOMRÅDET MELLOM MAJORSTUEN,
MARIENLYST OG SKØYEN SKOLER – BESLUTNING
Saken ble tatt til orientering

O-SAK 372/13

ENDRING AV INNTAKSOMRÅDET MELLOM BYGDØY OG SKØYEN
SKOLER – BESLUTNING
Saken ble tatt til orientering

Tilleggssaker:
SAK 373/13

TILSYNSRAPPORT MAJORSTUTUNET 23.9.2013 / SVAR FRA
SYKEHJEMSETATEN
Saken ble tatt til orientering

SAK 374/13

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

SAK 375/13

KAFE VILLA GRANDE, VILLA GRANDE, HUK AVENY 56 – BEVILLING
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Beckenben AS gis serverings- og skjenkebevilling
ved Kafe Villa Grande, Villa Grande, Huk aveny 56.
Eiendommen, Huk aveny 56 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

Eventuelt
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Møtet ble hevet kl.: 19.40
Protokollen godkjent.
Oslo, 13. desember 2013

Bjarne Ødegaard (H)
bydelsutvalgets leder

Maren Langlo
bydelsutvalgets sekretær

Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen
Møteprotokoll

Ulf Hordvik (H), Elisabet Parmeggiani (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig
Auke (H), Sverre Lorentzen (H), Vivian Ellingsen Gotaas (H), Egil Heinert (A),
Gunn von Krogh (A), Tore Walaker (V), Jan Tank-Nielsen (F), Karin Beate
Theodorsen (SV)
Anne-Lise Bergenheim (V)
Fravær:
Møtegruppe: Miljø- og byutviklingskomiteen
Sommerrogata 1, 5. etasje
Møtested:
21.01.2014 kl 18.00
Møtetid:
Inger Almqvist
Referent.:
23 42 49 32, mobil 416 200 76
Telefon:
Tilstede:

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 21.01.2014
Lars F. Windfeldt, Winta Eiendom AS, orienterte om forslag til prosjekt i Munkedamsveien 37
(Sommerfrydtomten) sak Mibu 01/14, BU 10/14.

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 12.11.2013 ble enstemmig godkjent

Dagsorden:

Sak 163/13
BU-sak
346/13

Henrik Ibsens gate 90, gnr 211, bnr 38
Anmodning om uttalelse
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget er invitert til å gi uttalelse til søknad om bruksendring for ca
380m2 i underetasje, og ca 590 m2 1. etasje, Henrik Ibsens gate 90, gnr 211, bnr
38.
Bydelsutvalget anbefaler omsøkt bruksendring fra postkontor til forretning i
underetasje og fra postkontor til biljardklubb med servering/forretning i 1. etasje,
forutsatt at gjeldende krav og forskrifter blir tilfredsstilt. Bydelsutvalget tenker
spesielt på krav til tilgjengelighet, kundetoalett samt lyd- og ventilasjonskrav.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02 180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702
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Sak 01/14
BU-sak
10/14

Munkedamsveien 37, gnr 209, bnr 453
Bestilling av oppstartmøte videresendt bydelen
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget er invitert til å gi merknader til bestilling av oppstartmøte for
Munkedamsveien 37, gnr 209, bnr 453. Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak
vedrørende et tilsvarende forslag på samme eiendom, sak 179/04 - 22.06.2004
(vedlagt).
Bydelsutvalget viser til at saken er avslått fremmet som privat reguleringsforslag,
og ønsker derfor ikke å avgi uttalelse.
Forslag til vedtak fra Jan Tank-Nielsen (F):
Bydelsutvalget er invitert til å gi merknader til bestilling av oppstartmøte for
Munkedamsveien 37, gnr 209, bnr 453. Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak
vedrørende et tilsvarende forslag på samme eiendom, sak 179/04 - 22.06.2004
(vedlagt).
Bydelsutvalget viser til at saken er avslått, men er av den oppfatning at tomten
med stor fordel kan vurderes benyttet til boliger og kontorer med parkareal på
taket. Oslos folketall øker mest i Europa og vi trenger tiltak av denne typen for å
imøtekomme fremtidens behov.
Forslag til vedtak fra Karin Beate Theodorsen (SV):
Bydelsutvalget går imot forslaget om å få fremmet privat reguleringsforslag.
Forslaget er i strid med overordnede planer for området som skal sikre at
friområdet ikke skal nedbygges. Det vistes også til Byantikvarens og
Ruseløkka/Skillebekk beboerforenings klare negative holdninger til forslaget.
Forslag til vedtak fra Elisabet Parmeggiani (H):
Bydelsutvalget merker seg at saken er avslått, men mener tomten bør beholde
dagens regulering til friområde, og ønsker å fremme at tomten
videreutvikles/oppgraderes ytterligere til park – grøntområde.
Forslag til vedtak fra Egil Heinert (A):
Bydelsutvalget er åpne for at det fremmes reguleringssak, men ønsker på
nåværende tidspunkt ikke å ta stilling til om tomten burde omreguleres.

Forslag til vedtak fra administrasjonen falt enstemmig
Forslag til vedtak fra Jan Tank-Nielsen (F) ble trukket
Forslag til vedtak fra Karin Beate Theodorsen (SV) ble trukket
Forslag til vedtak fra Elisabet Parmeggiani (H) falt mot 3 stemmer, (1SV,
1A, 1H)
Forslag til vedtak fra Egil Heinert (A) ble vedtatt mot 2 stemmer (1V, 1 SV)
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VEDTAK:
Bydelsutvalget er invitert til å gi merknader til bestilling av oppstartmøte for
Munkedamsveien 37, gnr 209, bnr 453. Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak
vedrørende et tilsvarende forslag på samme eiendom, sak 179/04 - 22.06.2004
(vedlagt).
Bydelsutvalget er åpent for at det fremmes reguleringssak, men ønsker på
nåværende tidspunkt ikke å ta stilling til om tomten burde omreguleres.

Sak 02/14
BU-sak
11/14

Tilbud om gave – Sparebankstiftelsen
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget tar med takk imot gave på kr. 400.000 inkl mva fra
Sparebankstiftelsen til fornying av lekeapparater i Tinkern bydelspark.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Sak 03/14
BU-sak
12/14

Majorstuen stasjon - byutvikling
Behov, mål og krav
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget ønsker å gi tilbakemelding på oppsummeringsdokument
vedrørende Majorstuen – byutvikling over sporene. Det vises til bydelsutvalgets
vedtak i sak 141/09 – 26.05.2009, samt sak 320/04 – 22.12.2004.
Bydelsutvalget kan innledningsvis konkludere med at de nå vedtatte
trafikkløsninger i all hovedsak stemmer overens med konklusjoner som kom fram
i charretten (2004).
Bydelsutvalget vil peke på at Charretten kom fram til to alternative planer til
Sporveiens forslag, Bykarré og Majorstuhaven, som begge har sterk forankring i
bydelens lokalmiljø. Det er ønskelig at den nå pågående planprosessen i større
grad knytter an til disse alternative planene.
Bydelsutvalget vil minne om at det er viktig å ta høyde for at det legges til rette
også for boliger til mennesker med særskilte behov, og at det utvikles et bomiljø
som er tilgjengelig og innbydende for alle brukergrupper.
Bydelsutvalget ber om at det sikres arealer for viktige fellesfunksjoner som for
eksempel barnehage og skole tidlig i planprosessen.
Bydelsutvalget forutsetter at det sikres en grønn turvei fra Tørteberg mot sydvest,
og at man planlegger gode og sikre grønne arealer i nær avstand fra boligen til lek
og samvær.
Forslag til justering og tillegg (kursivert) fra Bjarne Ødegaard (H):
Første avsnitt: etter siste setning tilføyes – (vedlagt).
Andre avsnitt: Bydelsutvalget kan innledningsvis konkludere med at de nå
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foreslåtte..
Tredje avsnitt:… som begge har sterk forankring i bydelens lokalmiljø og
omliggende bystruktur.
Sjette avsnitt:…. og sikre grønne arealer i nær avstand fra boligen til lek og
samvær, samt åpning av Gaustadbekken gjennom området.
Forslag til vedtak med justering og tillegg fra Bjarne Ødegaard (H) ble
enstemmig vedtatt
VEDTAK:
Bydelsutvalget ønsker å gi tilbakemelding på oppsummeringsdokument
vedrørende Majorstuen – byutvikling over sporene. Det vises til bydelsutvalgets
vedtak i sak 141/09 – 26.05.2009, samt sak 320/04 – 22.12.2004 (vedlagt).
Bydelsutvalget kan innledningsvis konkludere med at de nå foreslåtte
trafikkløsninger i all hovedsak stemmer overens med konklusjoner som kom fram
i charretten (2004).
Bydelsutvalget vil peke på at Charretten kom fram til to alternative planer til
Sporveiens forslag, Bykarré og Majorstuhaven, som begge har sterk forankring i
bydelens lokalmiljø og omliggende bystruktur. Det er ønskelig at den nå
pågående planprosessen i større grad knytter an til disse alternative planene.
Bydelsutvalget vil minne om at det er viktig å ta høyde for at det legges til rette
også for boliger til mennesker med særskilte behov, og at det utvikles et bomiljø
som er tilgjengelig og innbydende for alle brukergrupper.
Bydelsutvalget ber om at det sikres arealer for viktige fellesfunksjoner som for
eksempel barnehage og skole tidlig i planprosessen.
Bydelsutvalget forutsetter at det sikres en grønn turvei fra Tørteberg mot sydvest,
og at man planlegger gode og sikre grønne arealer i nær avstand fra boligen til lek
og samvær, samt åpning av Gaustadbekken gjennom området..

Sak 04/14
BU-sak
13/14

Nordahl Rolfsens plass, Uranienborg, gnr 213, bnr 439
Kunngjøring om offentlig ettersyn 23.12.2013 – 10.02.2014
Detaljregulering
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til varsel om oppstart av
detaljreguleringsplan for Nordahl Rolfsens plass, gnr 213, bnr 439.
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelser vedrørende deler av samme areal i
forbindelse med planer for barnehageutbygging. Bydelsutvalget er bekymret for
bydelens muligheter for full barnehagedekning, og ønsker primært ikke at
planområdet skal tas i bruk til annet formål.
Bydelsutvalget ønsker, hvis planområdet besluttes brukt til idrettsanlegg,
sekundært å gi følgende bemerkninger til planforslaget:
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Bydelsutvalget er enig i Plan- og bygningsetatens vurdering at Nordahl Rolfsens
plass må sikres som en del av kulturmiljøet rundt Uranienborg kirke og som et
bruksområde for nærområdet gjennom regulering til formålet grønnstruktur park
og hensynssone bevaring av kulturmiljø.
Bydelsutvalget går derfor inn for planforslagets alternativ I.
Bydelsutvalget forutsetter at eksisterende grenser for Uranienborg barnepark
opprettholdes i ny reguleringsplan, og ber om at etablering av et mindre
lekeplassanlegg innenfor avmerket område tas med i prosjektet når terrenget skal
tilbakeføres.
Bydelsutvalget forutsetter at plassering av luftetårn fra flerbrukshallen vurderes
nøye i forhold til støy og siktlinjer.
Bydelsutvalget forutsetter at den gamle alleen langs Skovveien beskyttes i en
eventuell utbyggingsfase på lik linje med trærne langs Holtegata.
Forslag til vedtak fra Ulf Hordvik (H):
Bakgrunn for forslaget til detaljregulering er et behov for å vurdere om
Uranienborg skole kan bygges ut med flerbrukshall for å dekke nye krav til
kroppsøvingslokaler, samtidig som det stilles krav til flere spesialrom.
Bydelsutvalget mener at omregulering må støtte mulighet for flerbrukshall under
bakken.
Bydelsutvalget er enig i at Nordahl Rolfsens plass må sikres som en del av
kulturmiljøet rundt Uranienborg kirke og som et bruksområde for nærområdet.
Bydelsutvalget forutsetter at den gamle alleen langs Skovveien beskyttes på linje
med trærne langs Holtegata, men er ikke opptatt av at almetre mot skolegården
bevares.
Bydelsutvalget mener det er viktig å ivareta områdets karakter og bruk, inkludert
den grønne kollen med parkanlegg og trapp med fontene samt ballplassen.
Bydelsutvalget forutsetter at plassering av luftetårn fra flerbrukshallen vurderes
nøye i forhold til støy og siktlinjer.
På bakgrunn av dette anbefaler Bydelsutvalget Alternativ I.
Forslag til nytt avsnitt fra Bjarne Ødegaard (H):
Reguleringsplanen skal også omfatte bygging av en ny barnepark/barnehage.

Administrasjonens forslag til vedtak falt enstemmig
Forslag til vedtak fra Ulf Hordvik (H) ble enstemmig vedtatt
Forslag til nytt avsnitt fra Bjarne Ødegaard (H) falt mot 3 stemmer (1SV,
1A, 1H)
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Sak 05/14
BU-sak
14/14

E18 Filipstad
Lokk mellom dagens Hjortneskryss og Operatunnelen
Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til varsel om oppstart av
detaljreguleringsplan for ”E18 Filipstad. Lokk mellom dagens Hjortneskryss og
Operatunnelen”. Det vises til tidligere uttalelser vedrørende E18 over Filipstad i
forbindelse med kommunens behandling av områderegulering for Filipstad.
Bydelsutvalget, som lenge har arbeidet for å få denne trafikken i tunnel, ser det
som en milepel, og et skritt fremover at Statens vegvesen nå starter opp
reguleringsprosessen for E18 i tunnel under Filipstadbebyggelsen.
Bydelsutvalget går i likhet med tidligere uttalelser sterkt imot at Fjordtrikkens
trasé føres over Tinkern park. En slik trasé antas å ville stjele en stor del av
parken, som i dag er et av få grønne arealer til allmennhetens bruk i denne meget
tettbebygde delen av bydelen.
Bydelsutvalget vil gripe anledningen til å varsle interesse for å delta i prosessen
med utvikling av miljøtiltak på Frognerstranda.
Forslag til nytt avsnitt etter 1. avsnitt fra Tore Walaker (V):
Spesielt vil Bydelsutvalget fremheve den alternative tunnelløsningen fra
Fjordbyparken med kortkort tunnel og føring av trafikken fra Ring I ned i denne
fra rundkjøringen i krysset ved Munkedamsveien. Dette vil føre til:
1. Muliggjøre fremtidig nedsenking av E18 langs Frognerstranda.
2. At trafikken til/fra Ring I ikke går i gatene i Filipstad.
3. Muliggjøre sammenhengende grøntområde Tinkern – Filipstad –
Frognerstranda.
Forslag til vedtak med nytt avsnitt fra Tore Walaker (V) ble enstemmig
vedtatt
VEDTAK:
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til varsel om oppstart av
detaljreguleringsplan for ”E18 Filipstad. Lokk mellom dagens Hjortneskryss og
Operatunnelen”. Det vises til tidligere uttalelser vedrørende E18 over Filipstad i
forbindelse med kommunens behandling av områderegulering for Filipstad.
Spesielt vil Bydelsutvalget fremheve den alternative tunnelløsningen fra
Fjordbyparken med kortkort tunnel og føring av trafikken fra Ring I ned i denne
fra rundkjøringen i krysset ved Munkedamsveien. Dette vil føre til:
1. Muliggjøre fremtidig nedsenking av E18 langs Frognerstranda.
2. At trafikken til/fra Ring I ikke går i gatene i Filipstad.
3. Muliggjøre sammenhengende grøntområde Tinkern – Filipstad –
Frognerstranda.
Bydelsutvalget, som lenge har arbeidet for å få denne trafikken i tunnel, ser det
som en milepel, og et skritt fremover at Statens vegvesen nå starter opp
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reguleringsprosessen for E18 i tunnel under Filipstadbebyggelsen.
Bydelsutvalget går i likhet med tidligere uttalelser sterkt imot at Fjordtrikkens
trasé føres over Tinkern park. En slik trasé antas å ville stjele en stor del av
parken, som i dag er et av få grønne arealer til allmennhetens bruk i denne meget
tettbebygde delen av bydelen.
Bydelsutvalget vil gripe anledningen til å varsle interesse for å delta i prosessen
med utvikling av miljøtiltak på Frognerstranda.

Sak 06/14
BU-sak
15/14

Bildelingsordning - tilrettelegging for prøveordning i Bydel Frogner med
gratis parkering (fra Venstre)
Forslag til vedtak fra Anne-Lise Bergenheim (V):
Bydelsutvalget søker Oslo kommune om å få gjennomføre et prøveprosjekt der
bildelingsordninger med brukere bosatt i Frogner bydel får søke om tildeling av
gratis
parkering på kommunal gategrunn.
Prøveprosjektet evalueres etter et års bruk.
Saken ble enstemmig vedtatt utsatt

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

Sak 7/14
BU-sak
366/13

Huk aveny 35, gnr 2, bnr 282
oppføring av midlertidig laboratoriebygg
byggesak oversendt for uttalelse
Saken ble tatt til orientering

Sak 8/14
BU-sak
367/13

Havnepromenaden
Høringsuttalelse
Saken ble tatt til orientering

Sak 9/14

Elektronisk utsendelse av planforslag til offentlig ettersyn
Saken ble tatt til orientering

14/21

Sak 10/14
13/321

Sak 11/14
12/1039

Rammetillatelse - Henrik Ibsens gate 90
Saken ble tatt til orientering
Klage over Plan- og bygningsetatens avslag på søknad om uteservering og
dispensasjon fra arealplan – Brynjulf Bulls plass 1
Saken ble tatt til orientering
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Sak 12/14
12/942

Sak 13/14
13/938

Sak 14/14
10/935

Sak 15/14
14/1128

Sak 16/14
13/999

Sak 17/14
13/20

Sak 18/14
13/1112

Sak 19/14
13/971

Adressering – Drammensveien/Frøyas gate
Saken ble tatt til orientering
Varsel om mindre utvidelse av planområdet
Saken ble tatt til orientering
Høringsuttalelse fra hjemmelshavere/Sameiet i Tors gate 1 – Forslag om
fredning med hjemmel i kulturminneloven §15 og §19/Høring jf. §22
Sak 14/14 ønskes tatt opp til ny behandling i bydelsutvalget
Oversendelse av brev
Anmodning om uttalelse fra Byantikvaren til tildeling av gateadresse
Saken ble tatt til orientering
Spørsmål fra Harald Nissen (MDG) – vedlikehold i parker og grøntarealer
Saken ble tatt til orientering
Informasjon fra Språkrådet om navnsetting av gater og veier
Saken ble tatt til orientering
Oslo kommunes skoger
Utarbeidelse av nye ”Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo
kommunes skoger” og ny ”Flerbruksplan” for perioden 2016 – 2025
Saken ble tatt til orientering
Tilskudd til bygging av KNS Seilsportsenter på Bygdøy sjøbad
Saken ble tatt til orientering

Sak 20/14

Orientering om ny trapp ved Sjølystveien
Saken ble tatt til orientering

Sak 21/14

Nyhetsbrev Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo kommun
Saken ble tatt til orientering

Sak 22/14

Utearealnormer
Normer for felles leke- og uteoppholdsarealer for boligbygging i indre Oslo
kommune
Utrykt vedlegg
Saken ble tatt til orientering

Sak 23/14

Seminar 16.12.2013
Majorstuen – planlegging av overflatearealer over sporområdene
Saken ble tatt til orientering

Sak 24/14

Invitasjon til Bydelsforum 15.01.2014
Saken ble tatt til orientering

Sak 25/14

Protokoll fra byrådets møte 19.12, 05.12.2013
Saken ble tatt til orientering
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Eventuelt:

Sak Mibu 14/14 ønskes tatt opp til ny politisk behandling.

Møtet ble hevet kl.

Ulf Hordvik (H)
leder

21.00

Inger Almqvist
sekretær

Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen

Protokoll
Carl- Henrik Bastiansen H leder, Britt Eia H, Mette Langfeldt Sinding H, Hans
Magnus Borge H, Tjeran Vinje H, Anne Lene Svingen A, Natasza P. Sandbu V,
Frode Ersfjord SV, Kristoffer E. Andenæs F, Rudolph Brynn A
Ole Jacob Kjendlie A, Nina Stanghov Ulstein H

Tilstede:

Forfall:

Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Saksbeh.:
Telefon:

Helse- unge- sosial og kultur HUSK
Sommerrogaten 1, 5. etg.
Tirsdag 21. januar 2014 kl. 17:30
Anne-Ma Moe-Christensen
23 42 49 09 el 95 23 54 63

Åpen halvtime:
Saksliste:
Sak 1/14

Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden
Godkjent

Sak 2/14
Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder – endring
BU sak 16/14
FORSLAG TIL VEDTAK:
Bydelsutvalget vedtar følgende endring i forskrift om åpningstider for serveringsog skjenkesteder i Bydel Frogner.
Ny § 5:
§ 5 Utvidet åpningstider
Eiendommer som ligger i hovedferdselsårene i bydelen hvor det finnes
næringslokaler skal holde lukket inne mellom kl 0330 og kl 0600. Serveringssteder
som ikke har umiddelbar nærhet til beboere, vegg i vegg, eller i etasjen over får
utvidet åpningstid til 0330.
Som hovedferdselsåre etter denne bestemmelsen skal forstås;
• Bygdøy allé, fra Gabels gate til Olav Kyrres plass
• Kirkeveien, fra Middelthuns gate til Valkyriegata
• «Trekanten» Bogstadveien / Valkyriegata
• Sørkeldalsveien til og med nr. 5, Bogstadveien
• Hegdehaugsveien, fra Bogstadveien til Josefines gate
• Frognerveien fra Solli plass til Niels Juels gate
• Niels Juels gate fra Bygdøy allé til Behrens gate
• Skovveien fra Bygdøy allé opp til Behrens gate

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02 180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702
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•

Tjuvholmen, serveringssteder som ligger fysisk med adkomst mot sjøen/kanalen, fra
Strandpromenaden 2 til og med Landgangen 1, inkludert Skjæret
Tiltrådt mot 3 stemmer (1 SV, 2 A)

Sak 3/14
Kunstnernes Hus bar & restaurant, Wergelandsveien 17 – eierskifte
BU sak 17/14
FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Huset Oslo AS gis serverings- og
skjenkebevilling ved Kunstnernes Hus Bar & Restaurant, Wergelandsveien 17.
Eiendommen, Wergelandsveien 17 ligger i indre del av sentrum. Åpningstider
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten
Enstemmig tiltrådt
Sak 4/14
Raspoutin, Henrik Ibsens gate 60 a – eierskifte
BU sak 18/14
FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Hig Drift AS gis serverings- og skjenkebevilling
ved Raspoutine, Henrik Ibsens gate 60 A.
Eiendommen, Henrik Ibsens gate 60 A ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Enstemmig tiltrådt
Sak 5/14
Bokbacka, Skovveien 15 – eierskifte
BU sak 19/14
FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at W Enterprise AS gis serverings- og
skjenkebevilling inne, ute og i bakgård ved Bokbacka, Skovveien 15.
Eiendommen, Skovveien 15 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Enstemmig tiltrådt
Sak 6/14
Fresko AS – Frognerveien 8 – ny bevilling
BU sak 20/14
FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Fresko AS gis serverings- og skjenkebevilling
ved Fresko AS, Frognerveien 8.
Eiendommen, Frognerveien 8 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Tiltrådt mot 3 stemmer (1 SV, 2 A)
Sak 7/14
Klagesaker støy – oversikt over saker behandlet i 3. tertial 2013
BU sak 21/14
Tatt til orientering
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Sak 8/14

Rapportering fra tilsynsutvalg for hjemmetjenester.
HUSK ber om å få kopier av meldinger/ klager fra tilsynsutvalget i
anonymisert form.

Orienteringssaker:
Sak 9/14
Brukervalg praktisk bistand – november
BU sak 27/14
Tatt til orientering
Sak 10/14
Brukervalg hjemmesykepleie – november
BU sak 28/14
Tatt til orientering
Sak 11/14
Tilsynsrapport Majorstutunet 2.12.13 – svar fra Sykehjemsetaten
BU sak 29/14
Tatt til orientering
Sak 12/14
Tilsynsrapport Fagerborghjemmet/Norabakken 4.12.13 – svar fra Sykehjemsetaten
BU sak 30/14
Tatt til orientering
Sak 13/14
Brukerundersøkelse i barnehager 2013
BU sak 31/14
Tatt til orientering
Sak 14/14
Helseforetakene – endringer i prinsipper for oppnevning av styremedlemmer
BU sak 32/14
Tatt til orientering
Sak 15/14
Rapport 16/2011 – Kvalitet i sykehjem, Smestadhjemmet.
BU sak 33/14 Oppfølgingsundersøkelse.
Tatt til orientering
Sak 16/14
Forskrift om endring av forskrift 8. juni 2005 nr.538 om omsetning av
BU sak 34/14 alkoholholdig drikk m.v.
Tatt til orientering
Eventuelt:
1. Brukermøter for hjemmetjenestene.
Britt Eia (H) ber om at bydelsdirektøren begrunner for BU hvorfor man ikke ønsker å
arrangere flere brukermøter, og eventuelt presenterer alternativer.
2. Klager på avslag om sykehjemsplass.
Natasza Sandbu (V) ber om at HUSK får innsyn, anonymisert, i klager på avslag om
sykehjemsplass.
3. Tema til åpen halvtime i HUSK i februar.
Barnevernet; ressurstilgang, saksgang i barnevernssaker, tiltak, arbeidsform mv.
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V i ber om at medlemmer som må melde forfall selv tar kontakt med varamedlem.
Carl-Henrik Bastiansen
leder

Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen
Møtereferat
Tilstede:

Forfall:
Fra adm:
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Referent.:
Telefon:
Neste møte:

Bjarne Ødegaard (H), Britt Eia (H), Elisabet Parmeggiani (H), Egil Heinert (A),
og Anne-Lise Bergenheim (V)
Observatører: Hans Høegh Henrichsen (F)
Erna Kahlbom (SV)
Wenche Ørstavik, Olaf Varslot, Heidi Damengen, Anne-Ma Moe-Christensen
Arbeidsutvalget
Sommerrogt. 1
Tirsdag 14. januar 2014 kl. 16.30
W. Ø.
Tirsdag 4. februar 2014 kl. 16.30

Åpen halvtime:
Saker til behandling på delegert myndighet:
SAKER TIL BU (Komité er markert):
Henrik Ibsens gate 90, gnr 211, bnr 38
MIBU / BU-sak
Anmodning om uttalelse
346/13
Utsatt fra BU-møte 19.11.2013
Munkedamsveien 37, gnr 209, bnr 453
MIBU / BU
Bestilling av oppstartmøte videresendt bydelen
Gave Sparebankstiftelsen
MIBU / BU
Byutvikling ved Majorstuen stasjon
MIBU / BU
Behov, mål og krav
Nordahl Rolfsens plass, Uranienborg, gnr 213, bnr 439
MIBU / BU
Kunngjøring om offentlig ettersyn 23.12.2013 – 10.02.2014
Detaljregulering
E18 Filipstad
MIBU / BU
Lokk mellom dagens Hjortneskryss og Operatunnelen
Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan
Tilrettelegging for bildelingsordning i bydel Frogner (fra Venstre)
MIBU /BU
Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder - endring
HUSK / BU
Kunstnernes Hus bar & restaurant, Wergelandsveien 17 – eierskifte
HUSK / BU
Raspoutine, Henrik Ibsens gate 60 A - eierskifte
HUSK / BU
Bokbacka, Skovveien 15 – ny bevilling
HUSK / BU
Fresko AS, Frognerveien 8 – ny bevilling
HUSK / BU
Klagesaker støy – oversikt over saker behandler 3. tertial 2013
HUSK / BU
Økonomirapportering med aktivitetstall pr. 31.12.13/ budsjett 2014:
BU
muntlig orientering
Endringer i driftsstyre ved Bygdøy skole – nytt varamedlem fra H
BU
Endringer i driftsstyre ved Majorstuen skole – nytt varamedlem fra V
BU
Endringer i driftsstyret ved Uranienborg skole – nytt varamedlem fra H
BU
Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02 180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702
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BU
BU
BU

O-SAK / MIBU
& BU
O-SAK / HUSK
& BU
O-SAK /
HUSK & BU
O-SAK /
HUSK & BU
O-SAK /
HUSK & BU
O-SAK /
HUSK & BU
O-SAK /
HUSK & BU
O-SAK /
HUSK & BU
O-SAK /
HUSK & BU

Søknad om uttreden fra BU og MIBU for Jørgen A. Sundell (A) grunnet
flytting
Nytt medlem til navnegruppe Filipstad (H)
Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til driftsstyrene ved
Uranienborg, Ruseløkka, Majorstuen og Bygdøy skole for perioden
1.1.2014-31.12.2015
Elektronisk utsendelse av planforslag til offentlig ettersyn
Brukervalg praktisk bistand – november
Brukervalg hjemmesykepleie – november
Tilsynsrapport Majorstutunet 2.12.13 / svar fra Sykehjemsetaten
Tilsynsrapport Fagerborghjemmet / Norabakken 4.12.13 / svar på
tilsynsrapport fra Sykehjemsetaten
Brukerundersøkelse i barnehagene 2013
Helseforetakene – endringer i prinsipper for oppnevning av
styremedlemmer
Rapport 16/2011 – Kvalitet i sykehjem, Smestadhjemmet.
Oppfølgingsundersøkelse
Forskrift om endring av forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av
alkoholholdig drikk m.v.

SAKER TIL INFO/DRØFTING:
- Orientering om barn i barnehage i partigruppene
- Gatebelysning – sak i februar
- Budsjett 2014 – ny budsjettjusteringssak i februar
- Barnefattigdom – prosjekt og orientering til februarmøte – plan for barnefattigdom finnes på
www.bfr.oslo.kommune.no
NB: saker med endringer av driftsstyrene utgår da alle driftsstyrene på skolene skal
oppnevnes for ny 2 års periode. Dette blir egen sak til BU i januar.

Oslo kommune
Bydel Frogner
Seniorrådet
Møtereferat

Tilstede:

Hans Høegh Henrichsen, leder
Pål Nordenborg
Berit Normann
Turi W. Ljungqvist
Knut Erik Jørgensen
Rannveig Dahl
Astrid Hilde

For øvrig møtte:
Forfall:
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Referent.:
Telefon:
Neste møte:

Elenor W. Holter, Ellen Irene Måsøval, Kjell Jon Karlsen
Jarle Martin Wahl
Seniorrådet
BU-salen, Sommerrogaten 1, 1. etasje
Tirsdag 21. januar 2014 kl. 10.00
Maren Langlo
23 42 49 08
Tirsdag 11. februar 2014 kl. 10.00

Sak 01/14

Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte
Godkjent

Sak 02/14

Orientering fra bydelsdirektør
Grunnet tekniske IKT-utfordringer vil bydelsdirektøren måtte komme tilbake til
bydelens klage- og avvikssystem.
Bydelen jobber nå med regnskapsavslutningen og det kan se ut til å bli et lite
merforbruk i 2013.Når det gjelder budsjettet for 2014 som i utgangspunktet innebar
et smertelig kutt, så førte bystyrets budsjettbehandling til en bedring i dette forhold.
Bydelsdirektøren tok også opp Seniorrådets sak 05/14 om forskrift om endringer i
åpningstider for serverings- og skjenkesteder. Saken gjelder forslag til endring ang.
utvidet åpningstid på Tjuvholmen. Saken har vært ute på høring og bydelen har fått
3 høringsuttalelser. Bydelsutvalget skal behandle saken i møte tirsdag 28. januar.

Sak 03/14

Protokoller fra driftsstyret Fagerborghjemmet 2013
Seniorrådet synes det er fint å få forelagt protokollen fra driftsstyrene ved
henholdsvis Fagerborghjemmet og Majorstutunet. De savner likevel driftsstyrets
fokus på de økonomiske forhold, bemanning m.m. Seniorrådet ønsker at BU også
får seg forelagt disse protokollene.

Sak 04/14

Protokoller fra driftsstyret MABO 2013
Se sak 03/14. Her ble det reist spørsmål om hva BRER står for. Det er Oslo
kommunes verdigrunnlag og står for Brukerorientering, Redelighet, Engasjement,
Respekt.
Frogner seniorråd
Besøksadresse:
Slemdalsveien 3b

Seniorrådets leder
Hans Høegh Henrichsen
Telefon 22 46 84 66
Mobil 41 41 37 70
E-post: ipdas@online.no

Postadresse bydelsadm.
Postboks 2400 Solli
Bankkonto: 6004.06.02081
0201 Oslo
Org. nr. 874 778 702
Telefon 23 42 49 11
E-post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
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Sak 05/14

Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder – endring
Saken ble omdelt og diskutert i møte t.

Sak 06/14

Klagesaker støy – oversikt over saker behandlet i 3. tertial 2013
Tatt til orientering

Sak 07/14

Tilsynsrapport Majorstutunet 2.12.13 – svar fra SYE
Seniorrådet peker på tilsynsutvalgets kommentarer om at enkelte pasienter opplever
å være alene i «sluttfasen» av livet.

Sak 08/14

Tilsynsrapport Fagerborghjemmet/Norabakken 4.12.13 – svar fra SYE
Tatt til orientering

Sak 09/14

Rapport 16/2011 – Kvalitet i sykehjem, Smestadhjemmet,
Oppfølingsundersøkelse
Tatt til orientering

Sak 10/14

Møteplan Det sentrale eldreråd 1. halvår 2014
Invitasjon til oppfølging om temadag om sykehjem mandag 3.2.14 ble omdelt. Fra
seniorrådet stiller Turi Wang Ljungqvist og Kjell Jon Karlsen. På møte torsdag 10.
april stiller Astrid Hilde, Elenor W. Holter og Hans Høegh Henrichsen. Mer
informasjon kommer når bydelen mottar dagsordenen fra det sentrale eldreråd.

Eventuelt
- Skrivet «Tilgjengelighet i lokalmiljøet – oppfølging av tidligere brev» ble omdelt. Skrivet
inneholder mer informasjon om hvordan en kan melde i fra om veier som er for dårlig brøytet eller
strødd. Seniorrådets medlemmer var bekymret over flere plasser i bydelen hvor dette er for dårlig
og kommenterte spesielt utenfor Gustav Jensens Minne og Frogner plass. Seniorrådets
medlemmer oppfordret hverandre til å bringe informasjonen videre og å melde i fra. Elenor W.
Holter kom til å ta saken videre i MIBUs møte samme dag.
- Knut Erik Jørgensen tok opp en sak som omhandler en bruker av hjemmetjenester i en bydel som
fikk beskjed om at disse opphørte da vedkommende flyttet ut av sin bydel, og at det i hvert tilfelle
må foretas en ny vurdering og gjøres nytt vedtak ved flytting til annen bydel. Seniorrådet lurte på
hva som er praksis i lignende situasjoner i bydel Frogner.

Møtet hevet kl. 12.05.

Hans Høegh Henrichsen
leder

Maren Langlo
sekretær

Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen
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, Oddvar Skogsletten SAFO/NHF

Forfall:
Møte:
Møtested:
Møtetid:
Referent.:

Bjørn Hansen SAFO/NHF og Unni Brodin FFO.
Råd for funksjonshemmede
Sommerrogaten, 5. etasje
20. januar 2014 kl. 16:00
A-M Moe-Christensen

Åpen halvtime.
Ingen fremmøtte
01/14

Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden
Godkjent med følgende kommentar:
Endringer i TT-satser vedlegges protokollen.

02/14
Henrik Ibsens gate 90 – anmodnings om uttalelse
BU sak 346/13
Rådet støtter administrasjonens forslag til vedtak, men foreslår at ordet
tilgjengelighet erstattes med universell utforming, siden det dreier seg om vesentlig
ombygging.
Enstemmig tiltrådt.
03/14
Munkedamsveien 37 – bestilling av oppstartsmøte videresendt bydelen
BU sak 10/14
Tatt til orientering
04/14
Byutvikling ved Majorstuen stasjon. Behov, mål og krav.
BU sak 12/14
Rådet viser til tidligere uttalelser vedrørende universell utforming av fellesarealene.
Rådet støtter administrasjonens forslag om at «BU vil minne om at det er viktig å ta
høyde for at det legges til rette også for boliger til mennesker med særskilte behov»,
men vil føye til:
«Det forutsettes at nye boliger følger krav i plan- og bygningsloven og TEK 10, om
universell utforming.
Enstemmig tiltrådt.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Drammensveien

Postadresse:
Telefon: 23 42 50 00
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702
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5/14
Nordahl Rolfsens plass. Kunngjøring om offentlig ettersyn
BU sak 13/14
Rådet viser til tidligere uttalelser. Valgt løsning må følge gjeldende krav om
universell utforming.
Det anmerkes for øvrig at driftsstyret ved Hartvig Nissen skole har uttalt seg
positivt til tiltaket.
Enstemmig tiltrådt.
6/14
E 18 Filipstad. Lokk over dagens Hjortneskryss og Operatunnelen.
BU sak 14/14
Rådet ønsker å følge prosessen. Universell utforming avuteareal/ publikumsareal
må sikres ved ny løsning.
Enstemmig tiltrådt.
7/14

Referat fra relevante møter som medlemmene har deltatt på:
Oddvar Skogsletten refererte fra møte i driftsstyret på Hartvig Nissen skole.
Rudolph Brynn refererte fra møte i brukerutvalg NAV. Han er valgt til leder for
utvalget inneværende år.
Rudolph Brynn refererte fra møte i tilsynsutvalg for hjemmetjenester 16. desember.

8/14

Saker fra det sentrale Rådet for funksjonshemmede – utgår.

Eventuelt:
1. Krysset Underhaugsveien/ Bogstadveien er fortsatt ikke utbedret. Det er ikke
etablert merking eller skjerming av høye trinn. Nylig har en sterkt svaksynt
person falt og skadet seg, nettopp på stedet rådet tidligere har påpekt.
Bydelen bes på ny å rette henvendelse til ansvarlig myndighet/ eier.
2. Homans restaurant i hjørnet Underhaugsveien/ Bogstadveien er ikke universelt
utformet. Rådet er i tillegg bekymret for at avsatsen utenfor ikke er merket.
Bydelen bes om å rette en henvendelse til restauratøren.
3. Rådets sak om kartlegging av tilgjengelighet vil først kunne behandles i BU i
februarmøtet.
4. Det ble omdelt en orientering om brøyting og strøing fra Bymiljøetaten.
Rudolph Brynn
leder

MØTEPLAN FOR RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE VÅREN 2014
Januar
Mandag
20. kl 16:00

Februar
Mandag
10. kl 16:00

Mars
Mandag
17. kl 16:00

April
Mandag
7. kl 16:00

Mai
Mandag
19. kl 16:00

Juni
Onsdag 11.*
kl 16:00
* grunnet
pinseferie

Oslo kommune
Bydel Frogner
Møtereferat

Til:
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Til stede fra
arbeidstaker:
Til stede fra
arbeidsgiver:
BHT:
Forfall:
Bytte av
representasjon:
Observatør:
Øvrig møtte:
Telefon:
Neste møte:

Medlemmer og varamedlemmer av AMU
AMU
Frognersalen, Sommerrogt. 1, 5 etg.
Tirsdag 21. januar 2014 kl 14.00
Caroline T. Jenssen (HVO), Terje Wollmann (Fagforbundet)
Rosebelle Gerardo (NSF) og Marysol Bodd (NETF)
Wenche Ørstavik, Anne-Ma Moe-Christensen, Olaf Varslot, Turid Hagen og
Kåre Søvde
Caroline Dyrnes (BHT)
Joan Espaillat (Fagforbundet) og Hilde Jahnsen (FO)
Anna-Lena Gulbrandsen fravek deltakelse til fordel for NETF

23 42 49 11
Tirsdag 11. februar 2014 kl. 14.00

Sak 1/14

Referat fra AMUs møte tirsdag 3. desember 2013
Godkjent

Sak 2/14

Forslag til alternativ turnus med langvakter i Rosenborggt. boliger
Forslag til vedtak:
AMU anser at de arbeidsmiljømessige konsekvensene er ivaretatt og anbefaler
derfor forsøk med alternativ turnusordning i Rosenborggaten boliger.
Vedtatt mot 2 stemmer (1 Fagforbundet og 1 NETF)
Protokolltilførsel fra Fagforbundet:
Fagforbundet Frogner er imot denne turnusen da den går ut over normal
bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Disse bestemmelsene går man bare ut over når
tjenestestedet er av en spesiell karakter og Fagforbundet kan ikke se at det er tilfelle
med tjenestestedet AMU sak 2/14 omhandler.

Sak 3/14

Sykefravær pr. oktober 2013
Tatt til orientering

Sak 4/14

Budsjettforslag 2014 – muntlig orientering
Tatt til orientering

Sak 5/14

Omgjøring av ergoterapeutstilling i innsatsteamet

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02 180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702
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Forslag til vedtak:
AMU anser de arbeidsmiljømessige konsekvenser godt ivaretatt gjennom grundig
samhandling i tjenestestedets miljøutvalg.
Falt mot 4 (5) stemmer (møteleders dobbeltstemme, jfr. AML § 7-1 nr. 4).
(HVO, Fagforbundet, NSF og NETF)
Protokolltilførsel fra NETF:
Saken er nå tatt på AMU og MBU, drøftingen ble tatt på MBU. Forslaget fra
administrasjonen ble stemt lagt frem til avstemming, alle tillitsvalgte stemte i mot
og administrasjonen for.
Hovedargumentet fra administrasjonen er at stillingen er avsatt for å fylle
veiledningskravene til hverdagsrehabiliteringsprosjektet. Dette ble gjort uten å ha
drøftet saken med tillitsvalgte i forkant.
Prosjekt ”Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring” er ledet av
ergoterapeuten Nils Erik Ness som konkret spesifiserer at ”Innføring av
hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering vil kreve at kommunene har god
grunnbemanning av ergoterapeuter og fysioterapeuter samt sykepleier med
rehabiliteringskompetanse. Kompetansen bør styrkes på en slik måte at andre
tjenester ikke svekkes”.
NETF vil tydeliggjøre at det har blitt brukt mye ressurser, i form av tid og
belastning av både ergoterapitjenesten og fysioterapitjenesten på denne saken
i over ett år. NETF ser ikke hensikten med dette når omgjøring av stillingen
var allerede bestemt.
Dersom administrasjonen skal gjøre om stillingen mot NETF og de andre
forbundenes anbefaling, ønsker vi fortrinnsvis at den opprettes som et
engasjement, siden denne ordningen skal være en prøveordning.
Sak 6/14

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2013-2015
Tatt til orientering

Eventuelt

Caroline T. Jenssen
Hovedvernombud

Oslo kommune
Bydel Frogner
Møtereferat

Til:
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Til stede fra
arbeidstaker:
Til stede fra
arbeidsgiver:
Forfall:
Bytte av
representasjon:
Observatør:
Øvrig møtte:
Telefon:
Neste møte:

Medlemmer og varamedlemmer av MBU
MBU
Frognersalen, Sommerrogt. 1, 5 etg.
Tirsdag 21. januar 2014 kl. 15.00
Terje Wollmann (Fagforbundet), Elin Ringstad (Fagforbundet), Rosebelle
Gerardo (NSF) og Marysoll Bodd (NETF)
Anne-Ma Moe-Christensen, Olaf Varslot, Turid Hagen og Kåre Søvde
Joan Espaillat (Fagforbundet) og Hilde Jahnsen (FO)
Anna-Lena Gulbrandsen fravek deltakelse til fordel for NETF
Caroline T. Jenssen
23 42 49 11
Tirsdag 11. februar 2014 kl 14.00

Sak 1/14

Referat fra MBUs møte tirsdag 3. desember 2013
Godkjent

Sak 2/14

Forslag til alternativ turnus med langvakter i Rosenborggt. boliger
Forslag til vedtak:
MBU anbefaler forslag til forsøk med alternativ turnusordning med langvakter i
helgene i Rosenborggaten boliger. Saken oversendes sentral instans for beslutning.
Vedtatt mot 2 stemmer (2 Fagforbundet)
Protokolltilførsel fra Fagforbundet:
Fagforbundet Frogner er imot denne turnusen da den går ut over normal
bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Disse bestemmelsene går man bare ut over når
tjenestestedet er av en spesiell karakter og Fagforbundet kan ikke se at det er tilfelle
med tjenestestedet MBU sak 2/14 omhandler.

Sak 3/14

Omgjøring av ergoterapeutstilling i innsatsteamet
Forslag til vedtak:
Stilling som ergoterapeut omgjøres til fysioterapeut i innsatsteamet. Halv stilling
som ergoterapeut flyttes fra ergoterapigruppen til Innsateamet.
Vedtatt med 4 stemmer for (4 arbeidsgiver) og 4 stemmer mot (2
Fagforbundet, 1 NSF, 1 NETF)
Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02 180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702
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Ved stemmelikhet kreves det ny behandling av saken og det innkalles derfor til et
ekstraordinært MBU-møte tirsdag 4. februar.
Protokolltilførsel fra NETF:
Saken er nå tatt på AMU og MBU, drøftingen ble tatt på MBU. Forslaget fra
administrasjonen ble stemt lagt frem til avstemming, alle tillitsvalgte stemte i mot
og administrasjonen for.
Hovedargumentet fra administrasjonen er at stillingen er avsatt for å fylle
veiledningskravene til hverdagsrehabiliteringsprosjektet. Dette ble gjort uten å ha
drøftet saken med tillitsvalgte i forkant.
Prosjekt ”Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring” er ledet av
ergoterapeuten Nils Erik Ness som konkret spesifiserer at ”Innføring av
hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering vil kreve at kommunene har god
grunnbemanning av ergoterapeuter og fysioterapeuter samt sykepleier med
rehabiliteringskompetanse. Kompetansen bør styrkes på en slik måte at andre
tjenester ikke svekkes”.
NETF vil tydeliggjøre at det har blitt brukt mye ressurser, i form av tid og
belastning av både ergoterapitjenesten og fysioterapitjenesten på denne saken
i over ett år. NETF ser ikke hensikten med dette når omgjøring av stillingen
var allerede bestemt.
Dersom administrasjonen skal gjøre om stillingen mot NETF og de andre
forbundenes anbefaling, ønsker vi fortrinnsvis at den opprettes som et
engasjement, siden denne ordningen skal være en prøveordning.

Sak 4/14

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2013-2015
Enstemmig vedtatt.

Eventuelt

Anne-Ma Moe-Christensen
avdelingsdirektør

Oslo kommune
Bydel Frogner
Ungdomsrådet

MØTEREFERAT

Tilstede:

Sigurd Log Røren, Frithjof Bugge, Katarina Frostmann Eisenstein,
Martinius Enzell Tangen, Haider Qureshi (vara) Oscar Andreas Norden
(vara) og Helene Spilde (sekretær)

Forfall

Dina Dignæs Eikeland, Faduma Mohamud, Nicholas Bertheau Solem (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:

12.02.14

Møte i Ungdomsrådet – 22.01.14

Sak 1/14 : Godkjenning referat og innkalling
Referat og innkalling godkjent
Sak 2/14 : Valg av representant til UBM
Katarina, Martinius, Oscar, Fritjof deltar på UBM for Ungdområdet Bydel Frogner.
Sak 3/14 : Sak til UBM
Ungdomsrådet ønsker å skrive sak til UBM.
Katarina skriver utarbeider sak med veiledning av sigurd
Sak 4/14 : Valg av leder og nestleder - til UBUM
Sigurd og Dina har sittet i ungdomsrådet i 2 år og ønsker å trekke seg som representanter fra rådet
samt da også verv som leder og nestleder.
Frem til konstituering av nytt råd gjennomføres det valg av ny midlertidig leder og nestleder.
2 representanter stilte til valg for leder- og nestlederverv :
Følgende representanter ble valg ved skriftlig votering :
- Leder : Katarina Frostmann Eisenstein
- Nestleder : Martinius Enzell Tangen

UNGDOMSRÅDET
Ungdomstjensten Bydel Frogner
Besøksadresse:
Cort Adelers gate 18, 0204 Oslo

Postadresse:
Postboks 2774 Solli
0201 Oslo

Telefon: 22 13 54 01
Telefaks: 23 42 49 01

Bankkonto: 13150100032
Org. nr. 874 778 702
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Sak 5/14 : Planlegging av UBUM
Ungdomsrådet ønsker å gjennomføre UBUM 26/2-14 i Cafe Condios lokaler.
Det inviteres deltakere fra bydelsskolene samt åpne plasser fra fritidsklubber og skoler.
Totalt 26 stk inviteres til deltakelse.
Programmet skal bestå av kort foredrag, presentasjon av ungdomsrådsarbeidet, utarbeiding av
saker innen fritid, helse, miljø/utarealer og skoler.
Katarina og Sigurd utarbeider informasjon, program og presentasjon.
Helene kontakter Cafe Condio angående lokaler
Det gjøres vedtak om bruk av midler til gjennomføring på neste møte.
Sak 6/14 : Hyttetur
Det foreslåes å gjennomføre hyttetur etter ubum for nye medlemmer
Saken utsettes.
Sak 7/14 : Eventuelt
• Sigurd oppfordrer deltakere til å melde seg som UKM ambasadører
• Rapport fra Cafe Condio ble lagt til gjennomlesing
• Det ble orientert om deltakelse på Bydelsutvalgs møte i desember.

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak 346/13
Mibu-sak 163/13
Møtedato:
Møtedato:

21.01.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen
28.01.2014 Bydelsutvalget

HENRIK IBSENS GATE 90, GNR 211, BNR 38
OVERSENDELSE TIL BYDEL FROGNER FOR UTTALELSE

Plan- og bygningsetaten oversender søknad om rammetillatelse til bruksendring for deler av 1.
etasje og underetasje i Henrik Ibsens gate 90 til uttalelse.
Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS er ansvarlig søker på vegne av tiltakshaver Virke
Eiendom.
Eiendommen er regulert til Byggeområde for forretning og kontor, S-1949.
Bygningen er oppført på Byantikvarens gule liste, og tegnet av arkitekt Jon Engh, samt bygget i
1968. Også plassen mellom bygningene i Henrik Ibsens gate 90 – 100 og gaten er oppført som
bevaringsverdig.
Det søkes om bruksendring fra postkontor til forretning for ca380 m2 i underetasje, og om
bruksendring fra postkontor til biljardklubb med servering/forretning for ca 590 m2 i 1. etasje.
Ny plantegning – vedlegg E03 viser prinsipiell planløsning for planlagt virksomhet. Søker
opplyser at universell utforming er ivaretatt, og at tiltakshaver vil bygge et toalett med universell
utforming.
Nabovarsel er sendt alle naboer 03.12.2013. Søker opplyser at det ikke er innkommet merknader
fra noen av naboene.
Søker opplyser at de foreslåtte endringene ikke vil medføre fasadeendringer. Søker vurderer at den
foreslåtte bruksendringen ikke vil medføre miljø- eller trafikkmessige konsekvenser for
nærområdet.
Bemerkninger til planforslaget merkes med saksnummer 201311810 og sendes Plan- og
bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no samt direkte til saksbehandler
roar.mortensen@pbe.oslo.kommune.no.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Drammensveien

Postadresse:
Telefon: 23 42 50 00
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
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Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget er invitert til å gi uttalelse til søknad om bruksendring for ca 380m2 i underetasje,
og ca 590 m2 1. etasje, Henrik Ibsens gate 90, gnr 211, bnr 38.
Bydelsutvalget anbefaler omsøkt bruksendring fra postkontor til forretning i underetasje og fra
postkontor til biljardklubb med servering/forretning i 1. etasje, forutsatt at gjeldende krav og
forskrifter blir tilfredsstilt. Bydelsutvalget tenker spesielt på krav til tilgjengelighet, kundetoalett
samt lyd- og ventilasjonskrav.

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak 10/14
Mibu-sak 01/14
Møtedato:
Møtedato:

21.01.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen
28.01.2014 Bydelsutvalget

MUNKEDAMSVEIEN 37, GNR 209, BNR 453
BESTILLING AV OPPSTARTMØTE, VIDERESENDT BYDELEN

Plan- og bygningsetaten har videresendt bestilling av oppstartmøte for ovenstående eiendom fra
To pluss to arkitekter as. Winta Eiendom AS står oppført som tiltakshaver. Saken har nummer
201316352 i etatens register i saksinnsyn.
Planområdet er regulert til Friområde (park)/ Parkering under lokk, S – 3731, og ligger i det som
tidligere var jernbanetrasé inn mot Vestbanestasjonen.
På eksisterende friområde i den tidligere jernbanetraseen mot Vestbanen, Munkedamsveien 37,
gnr 209, bnr 453, ønsker tiltakshaver å innregulere høyhus med offentlig tilgjengelig park på taket.
Det er utarbeidet to alternativer; et med høyde på 58 meter og et på 42 meter. Plan- og
bygningsetaten avslår å fremme reguleringsforslaget fordi det er i strid med overordnede planer,
på grunn av forslagets konsekvenser for friområdet, omkringliggende bebyggelse og byrom samt
det samferdselshistoriske sporet som det åpne byrommet representerer.

Tilsvarende sak har tidligere vært til behandling i bydelen 22.06.2004. Bydelsutvalget fattet den
gangen følgende enstemmige vedtak:
Bydelsutvalget slutter seg til Plan- og bygningsetatens vurdering av forslaget til ny
regulering for Munkedamsveien 35 og 37, gnr 209, bnr 453, og går imot forslaget til endret
regulering for eiendommen.
Planforslaget er i strid med alle overordnede planer om ikke å bygge ut friområdet. Den
foreslåtte bebyggelsen ville redusere lys og sikt og dermed vesentlig forringe området for
den omkringliggende bebyggelsen.
Plan- og bygningsetaten konkluderte med følgende uttalelse når et lignende forslag til fortetting på
samme tomt var oppe til behandling i 2004 – 2006:
Planforslaget er i strid med overordnede planer om at friområder ikke skal nedbygges. Planforslaget
vil redusere lys og sikt, noe Plan- og bygningsetaten mener innebærer en forringelse av
området. Det er viktig å opprettholde de resterende deler av Strupen, ha forbindelse og sikt
til Munkedamsveien og videre bevare restene av området hvor den gamle jernbanetraseen
Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Drammensveien

Postadresse:
Telefon: 23 42 50 00
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
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til Vestbanen har ligget. Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget.
Saken ble sendt til politisk behandling i Rådhuset og anbefalt med justeringer av Byrådet, men ble forkastet
av bystyret i 2006.
Byantikvaren går sterkt imot foreliggende forslag og viser til tidligere uttalelse til et lignende prosjekt
(2004 – 2006) samt anmodning om vurdering av innsigelse som ble tatt til følge av Riksantikvaren.
Ruseløkka/Skillebekk beboerforening er negativ til forslaget. Beboerforeningen ønsker å bevare friområdet,
(Sommerfrydparken) som er av stor betydning for barn- og unges oppvekstsvilkår i denne delen av indre
by. Beboerforeningen arbeider med en helhetsplan for friområdet med sikte på å få politisk og økonomisk
støtte for istandsetting av Sommerfrydparken.
Hovedforskjellen mellom gammelt og det nå foreliggende forslaget er at det nå foreslås å etablere en
offentlig tilgjengelig takhage på toppen av høyhuset. Forslagsstiller argumenterer med at dagens friområde
er dårlig og lite brukt, og at en takhage vil gi et bedre uteareal og vil bli en attraksjon for byen. Siden
byggets tak er større enn fotavtrykket vil offentlig tilgjengelig uteareal bli større enn i dag.
Alternativ I på 58 meter høyde i dagens forslag er omtrent 8 meter høyere enn maks høyde i forrige forslag.
Alternativ II på 42 meter er omtrent 8 meter lavere enn forrige forslag.
Plan- og bygningsetaten begrunner avslag om å få fremmet privat reguleringsforslag med at forslaget er i
strid med overordende planer som skal sikre at friområder ikke skal nedbygges. Den foreslåtte takhagen vil
ikke kunne erstatte et offentlig friområde. Det er også viktig å opprettholde det siste gjenværende sporet
etter Strupen, den tidligere jernbanetraseen inn til Vestbanen. Forslaget vil ha uakseptable konsekvenser for
sol- og dagslysforhold og sikt for bygninger og byrom i området. Det vises til bystyrevedtak av 07.12.2006,
der et tilsvarende forslag ble forkastet.

Merknader til bestilling av oppstartmøte merkes med saksnummer 201316352 og sendes
Plan- og bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no .

Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget er invitert til å gi merknader til bestilling av oppstartmøte for Munkedamsveien 37,
gnr 209, bnr 453. Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak vedrørende et tilsvarende forslag på
samme eiendom, sak 179/04 - 22.06.2004 (vedlagt).
Bydelsutvalget viser til at saken er avslått fremmet som privat reguleringsforslag, og ønsker derfor
ikke å avgi uttalelse.

Plan- og bygningsetaten
Oslo Kommune

Vedr. Munkedamsveien 37, Sommerfrydparken.
Ruseløkka/Skillebekk

beboerforening

høybygg på denne tomten.
Beboerforeningen

Oppstartmøte PBE002-UJZZ

er blitt gjort kjent med at det på nytt er planer for et

Denne gang er det selskapet Winta Eiendom som står bak.

har i snart 45 år engasjert seg i boligmiljøet

bevare det som finnes av ubebygde grønne områder.

i denne bydelen med særlig vekt på å

Hensikten er opplagt: Slike områder er av

avgjørende betydning for et livskraftig boligmiljø; ikke minst for barn- og unges oppvekstsvilkår

i

indre by.
Da utbyggingen av Strupen i sin tid ble vedtatt i bystyret var det til tross for heftig lokal motstand
over mange år. Mange politikere var også i tvil om dette prosjektet.

En viktig årsak til at det likevel

ble vedtatt, var at man unnlot å bygge på den ytre delen mot Munkedamsveien.

Her ble det regulert

inn park kalt Sommerfryd.
Forrige gang en utbygger forsøkte seg med et lignende prosjekt her ble det stoppet. Det er ikke
lenger tilbake enn 2006. Den gang ble det også selvsagt stor lokal motstand i boligstrøket.
derfor overrasket over at PBE ikke gir utvedtydige
Sommerfrydparken

Vi er

signaler til potensielle utbyggere at

ikke er en tomt for et høyhus. Alle skjønner at det er fristende for enhver

utbygger med et høyhus så sentralt i byen. Men vi kan ikke se at det siden 2006 har dukket opp nye
argumenter

som skulle tilsi massiv kontorutbygging

at PBE i det hele tatt går med på et oppstartsmøte.
foreslått er utelukkende

her. Av samme grunn er vi også overrasket over
En utbygging som den Winta Eiendom nå har

økonomisk motivert og vil være til skade for barn og unges oppvekstvilkår

i

Vika.
Beboerforeningen
attraktivt

har i et par års tid gjort anstrengelser for å få gjort Sommerfrydparken

tilbud enn tilfellet er i dag. Gjennom disse anstrengelsene

at eiendomsforholdene

til et mer

har vi etter hvert blitt klar over

i området er svært innfløkte. Det har resultert i at ingen tar ansvar for å

drifte parken. Vi har sporet opp styreleder Atle Reidulff i Munkedamsveien
seg ansvaret for Sommerfrydparken

i form av å ha en festekontrakt

37 AS, som har påberopt

med NSB eiendom. Hvorvidt

dette er tilfelle er vi usikre på, men han har i hvert fall sett på alle våre søknader om etablering av
både permanente

og midlertidige

drøyd behandlingen

aktivitetstilbud

av våre søknader i nesten to år har vi fått avslag etter avslag. Det til tross for at

vi skulle betale alle installasjoner

selv, med støtte fra daværende Idrettsetaten.

overrasket over Wintas argumentasjon
har hindret

som ballbinge, lekestativ og løpebane, og etter å ha
Vi er derfor svært

om at området ikke blir brukt, når det nettopp er fester som

dette.

Vi vet imidlertid

at det fortsatt er et stort behov i området for et skjermet og trygt sted å sparke ball

og leke. Ruseløkka skole har også behov for et slik sted, og vi fikk skolen fulle støtte for vårt forslag.
Vi har gjort henvendelser
parken.

både til Frogner bydel og Bymiljøetaten

for å få hjelp til å gjøre noe med

Ruseløkka/Skillebekk

beboerforening

arbeider nå med en helhetsplan for parken med sikte på å få

politisk støtte i Rådhuset for at denne lille fliken av Oslo skal settes i stand og driftes til beste for at
barn og unge kan ha mulighet for lek og livsutfoldelse
skyggen av et massivt og truende høyhus.

Oslo 19.desember 2013
Ruseløkka/Skillebekk

beboerforening

Erik Karlsen, styreleder.

i sitt nærmiljø uten å måtte gjøre dette i

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak 11/14
Mibu-sak 02/14

Møtedato:
Møtedato:

21.01.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen
28.01.2014 Bydelsutvalget

TILBUD OM GAVE FRA SPAREBANKSTIFTELSEN
FORNYING AV LEKEAPPARATER I TINKERN PARK

Frogner Bydelsutvalg har mottatt tilbud om gave til en verdi av kr. 400.000 inkl mva fra
Sparebankstiftelsen. Gaven til bydelen er basert på et konkret privat initiativ fra Alanna Zulkifli,
mor til to små barn i bydelen. Gaven vil være øremerket fornying av lekeapparater i Tinkern
bydelspark.
I henhold til Bystyrets vedtak 1425/97 delegeres Bydelsutvalgene fullmakt til å motta gaver
begrenset til kr 1 mill. når gaven ikke innebærer forpliktelser eller kan påføre kommunen utgifter.
Mottak av slike gaver skal rapporteres årlig inn til Byrådet.
Denne gave vil påføre bydelen vedlikeholdsutgifter for lekeapparatene. Siden bydelen har
vedlikeholdsansvar for Tinkern bydelspark, som nå skal oppgraderes/rehabiliteres vil gaven ikke
påføre bydelen merutgifter utover det som ellers ville vært aktuelt.
Bydelsadministrasjonen vil sørge for at utstyr som blir anskaffet er av god kvalitet med lav
livsløpskostnad og er spesielt opptatt av at bydelens vedlikeholdsutgifter holdes på et forsvarlig
lavt nivå.
Bydelsadministrasjonen anbefaler at gaven på kr. 400.000 inkl mva. mottas med takk, og vil sørge
for at det blir montert informasjon om giver ved lekeanlegget.

Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget tar med takk imot gave på kr. 400.000 inkl mva fra Sparebankstiftelsen til fornying
av lekeapparater i Tinkern bydelspark.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Drammensveien

Postadresse:
Telefon: 23 42 50 00
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
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Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner
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Møtedato:
Møtedato:

21.01.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen
28.01.2014 Bydelsutvalget

MAJORSTUEN STASJON – BYUTVIKLING
BEHOV, MÅL OG KRAV

I juni 2004 avholdt Plan- og bygningsetaten en medvirkningsprosess som ble kalt Oslo-Charrette
vedrørende utbygging av Oslo Sporveiers T-banetomt på Majorstuen.
Bakgrunnen for charetten var grunneier Oslo Sporveiers reguleringsforslag med parallell
konsekvensutredning for lokkprosjekt over Majorstuen T-banestasjon. Oslo Sporveiers forslag ble
presentert på et folkemøte i mars 2003. På bakgrunn av reaksjoner etter dette møtet ble
interesseorganisasjonen ”La Majorstuen leve” etablert. Reaksjonene gikk i hovedsak på høyder,
utnyttelse og stasjonsplassering.
Charetten var et ønske om å sikre medvirkning med utvidet deltakelse samt tidlig engasjement
blant impliserte parter. Det var også et ønske om å fremskaffe bredest mulig beslutningsgrunnlag
og et mål å komme fram til to til tre alternative modeller. Endelig var det fra Plan- og
bygningsetaten et ønske om å prøve en ny arbeidsmetode.
Deltakere i charetten var ca 50 personer med bred representasjon fra allmennheten og lokalt
næringsliv, impliserte kommunale og statlige etater og foretak. Plan- og bygningsetaten ledet
arrangementet.
Charretten kom fram til to alternative planer (Bykarré og Majorstuhaven) med sterk forankring i
bydelens lokalmiljø, som alternativer til Sporveiens forslag. Sentrale trekk i de to forslagene var bl
a plassering av T-banestasjonen under Kirkeveien/Valkyrie plass, samt tilpasning av bebyggelsens
høyder, volumer, strukturer og proporsjoner til eksisterende bebyggelse på Majorstuen. Det var et
ønske om at handel/næring ble plassert mot offentlige byrom, og et sterkt ønske om
tverrforbindelser gjennom bebyggelsen primært for gående og syklende, samt utforming av
bebyggelse og utearealer etter økologiske prinsipper. Rapporten fra charetten oppsummerte til
slutt at den åpenheten og medvirkningen som charretten har representert bør videreføres i
kommende planprosess.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Drammensveien

Postadresse:
Telefon: 23 42 50 00
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
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Omfattende utredninger dannet grunnlag for en beslutning om trase under terreng for innføring av
Fornebubanen fra vest og etablering av stasjon under bakkeplan på Majorstuen. Dette gir store
muligheter til å utvikle dagens sporområde og tilliggende gater og byrom i tråd med anbefalingene
fra charretten.
Bydelsutvalget har aktivt deltatt i prosessene omkring plassering av Majorstuen stasjon, og har
helt fra starten fremmet synspunktet at nytt stasjonsanlegg legges i lukket kulvert under
Slemdalsveien/Valkyriegaten og under Majorstukrysset. Denne løsning innebærer at
stasjonsanlegget får en bedre tilknytning til dagens handlegate Bogstadveien og boligområde,
bedre utnytting av dagens sporområde samt at T-banetrafikken kan fortsatt avvikles under
anleggsperioden i dagens stasjon.
Ruter og Sporveien, som de store grunneierne i området, har gjennomført to seminarer (12. nov og
16.des. 2013) hvor de ulike behovene i det nye byutviklingsområdet ble drøftet, samt mål og krav
for prosjektet. Arbeidet er oppsummert i vedlagt dokumentutkast (rød skrift viser endringer etter
seminar 2).
I første fase av planprosessen skal det utarbeides ulike alternativer for hvordan området kan
utvikles. Alternativene legger grunnlag for å utarbeide ett hovedalternativ som skal
konsekvensutredes og fremmes som planforslag. Prosessen krever en struktur som hensyntar de
ulike interessene i området.
Representanter fra følgende etater, foreninger mv deltok i seminaret:
Ruter, Plan- og bygningsetaten, Sporveien, Bymiljøetaten, Bydel Frogner, Oslo Byes vel, Oslo
Elveforum, Frognerparkens venner, La Majorstuen leve, Diakonhjemmet, Majorstuen og
Bogstadveien næringsforening.
Resultatet av de to seminarene er sammenfattet i Notat, byutvikling ved Majorstuen stasjon –
behov, mål og krav, og tiltakshaver ber om kommentarer til dette dokumentet.
Tiltakshaver ber om skriftlig tilbakemelding på oppsummeringsdokumentet innen onsdag
22.januar 2014. Tilbakemelding sendes hellen.jansen@ruter.no .

Utrykt vedlegg:

Byutvikling ved Majorstuen stasjon – stedsanalyse, utkast

Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget ønsker å gi tilbakemelding på oppsummeringsdokument vedrørende Majorstuen –
byutvikling over sporene. Det vises til bydelsutvalgets vedtak i sak 141/09 – 26.05.2009, samt sak
320/04 – 22.12.2004.
Bydelsutvalget kan innledningsvis konkludere med at de nå vedtatte trafikkløsninger i all
hovedsak stemmer overens med konklusjoner som kom fram i charretten (2004).
Bydelsutvalget vil peke på at Charretten kom fram til to alternative planer til Sporveiens forslag,
Bykarré og Majorstuhaven, som begge har sterk forankring i bydelens lokalmiljø. Det er ønskelig
at den nå pågående planprosessen i større grad knytter an til disse alternative planene.
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Bydelsutvalget vil minne om at det er viktig å ta høyde for at det legges til rette også for boliger til
mennesker med særskilte behov, og at det utvikles et bomiljø som er tilgjengelig og innbydende
for alle brukergrupper.
Bydelsutvalget ber om at det sikres arealer for viktige fellesfunksjoner som for eksempel
barnehage og skole tidlig i planprosessen.
Bydelsutvalget forutsetter at det sikres en grønn turvei fra Tørteberg mot sydvest, og at man
planlegger gode og sikre grønne arealer i nær avstand fra boligen til lek og samvær.

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak 13/14
Mibu-sak 04/14
Møtedato:
Møtedato:

21.01.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen
28.01.2014 Bydelsutvalget

NORDAHL ROLFSENS PLASS, URANIENBORG, GNR 213, BNR439
DETALJREGULERING
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN 23.12.2013 – 10.02.2014

Plan- og bygningsetaten har 12.12.2013 vedtatt å legge ovennevnte planforslag ut til offentlig
ettersyn og sende det på høring. Planområdet omfatter Nordahl Rolfsens plass, med avgrensning
som framgår av kartdokument på førstesiden i etatens saksfremstilling.
Undervisningsbygg er forslagsstiller til planen med alt arkitekter as som ansvarlig søker.
Planforslaget er tilgjengelig som plankunngjøring og i saksinnsyn på saks- og dokumentnummer
201304672 – 30, 1 og 2 på Plan- og bygningsetatens nettsider.
Gjeldende regulering for eiendommen er Friområde, S – 2255 med påtegning Nordahl Rolfsens
plass samt Uranienborg barnepark.
Uranienborg kirke, Uranienborgparken, Nordahl Rolfsens plass og Uranienborg skole utgjør
samlet et viktig kulturmiljø i Oslo. Området består av et grønt høydedrag (i gamle dager
Uranienborgskogen) avgrenset av bygater, og oppleves som et byområde med egen karakter og
utgjør samlet et spesielt vakkert bylandskap. Uranienborg kirke er et landemerke godt synlig fra
store deler av byen. Uranienborgparken og Nordahl Rolfsens plass utgjør et viktig rekreasjons- og
aktivitetsområde for bydelen. Nordahl Rolfsens plass ble anlagt på 1930-tallet og er oppført som
bevaringsverdig på Byantikvarens gule liste. Plassen hadde opprinnelig en lekeplass med en
treklynge midt på arealet som i dag er ballplass. Kollen øst for lekeplassen var en del av
parkområdet med dobbelt trappeanlegg med en fontene i midten ned mot lekeplassen. Plan- og
bygningsetaten finner det spesielt viktig å ivareta områdets karakter og bruk. Den grønne kollen er
en viktig del av parkområdet rundt kirken.
Byområdene rundt Uranienborgparken har en variert karréstruktur, der også frittliggende byvillaer
og nyere blokkbebyggelse er med på å danne tydelige vegger i gateløpene. Parkrommet fremstår
som et åpnet felt i en ellers tett bystruktur. Bebyggelsen i området er hovedsakelig oppført i
begynnelsen av år 1900. Flere bygninger er vurdert som bevaringsverdige, bland disse er
Uranienborg kirke (listeført RA) og Uranienborg skole.
Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Drammensveien

Postadresse:
Telefon: 23 42 50 00
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

F:\ADMINISTRASJON\Inger A\Mibu 2014\Januar\Sak.13.Nordahl Rolfsen idrettshall.doc

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702

2

Bakgrunn for forslaget til detaljregulering er et behov for å vurdere om Uranienborg skole kan
bygges ut med flerbrukshall for å dekke nye krav til kroppsøvingslokaler, samtidig som det stilles
krav til flere spesialrom.
Hensikten med planen er å regulere for bygging av idrettshall under Nordahl Rolfsens plass.
Planforslaget legger rammer for utbygging av en flerbrukshall med garderobeanlegg under
plassen. Det er foreslått en utbygging av anlegg på 40 m2 over terreng og 4 500 m2 under terreng.
Hallen skal i skoletiden benyttes av Uranienborg skole til kroppsøving, og også til fellesrom for
skolen. Etter skoletid vil hallen bli leid ut til idrettsformål. Hallen får full håndballbane, som kan
deles i tre deler for parallell bruk av flere klasser/grupper. Hallen planlegges med en
tribunekapasitet på 150 personer. Inngangen til idrettshallen blir lagt inn i terrenget bak dagens
gymnastikksal, med adkomst fra Harelabbveien. Det blir opparbeidet en liten forplass ved
inngangen, med murer og sittebenk i skråningen mot kollen som avslutter Nordahl Rolfsens plass
mot Skovveien. Inngangsområdet blir universelt utformet. Dører for rømning fra hallen blir inn i
muren som avgrenser Nordahl Rolfsens plass fra skolegården.
Nordahl Rolfsens plass og kollen i øst vil bli opparbeidet igjen i hovedsak som i dag med mindre
tilpassinger etter utbyggingen. Trappeanlegget fra kollen til plassen vil bli demontert, restaurert og
bygd opp igjen. Det skal plantes nye trær på kollen. Hallen plasseres og utformes slik at de store
trærne som avgrenser plassen og det store treet mot skolegården blir bevart. Synlige
bygningselementer vil være inngangen til hallen og et ventilasjonstårn, som plasseres i
grøtrabatten vest for plassen. Det vil bli brukt materialer som er tilpasset omgivelsene,
Uranienborg kirke og skolen. Trerekkene langs Holtegata og det hollandske almetreet på Nordahl
Rolfsens plass er foreslått regulert for bevaring. Eksisterende trær skal beskyttes i hele
anleggsperioden.
Det er ikke planlagt egne parkeringsplasser for idrettshallen. Sykkelparkering blir planlagt til
felles bruk av skolen og hallen.
I behandling av saken om elevtallsutviklingen i sentrum vest (byrådssak 50/13) ble det fattet
følgende vedtak: Byrådet bes fremme sak om at hele området mellom Uranienborg skole og kirken
reguleres til skoleformål. Vedtaket fra Byrådet vil medføre at Nordahl Rolfsens plass omreguleres
fra Friområde – park til Undervisningsformål. Dette er i strid med anbefaling fra Plan- og
bygningsetaten og Bymiljøetaten, samt overordnete føringer i Byøkologisk program. En endring
fra dagens regulering til friområde/park vil bety en reduksjon av friområdearealet i Oslo.
Det legges ut to plankart til offentlig ettersyn. Alternativene er like med unntak av
reguleringsformålet. Alternativ I foreslår området regulert til grønnstruktur og park, og Alternativ
II til uteområde for skolen. I begge alternativene reguleres Nordahl Rolfsens plass til hensynssone
bevaring av kulturmiljø, og i begge alternativene vil området bli tilbakeført i hovedsak som i dag.
Planområdet foreslås regulert til:
Alternativ I: Bebyggelse og anlegg - idrettsanlegg (under terreng) – undervisning – park,
Hensynssoner – bevaring kulturmiljø.
Alternativ II: Bebyggelse og anlegg – idrettsanlegg (under terreng) – undervisning –
uteoppholdsareal (skole), Hensynssoner – bevaring kulturmiljø.
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Planforslagene er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredning, og det er konkludert med
at forslaget ikke faller inn under forskriftens virkeområde og derfor ikke skal konsekvensutredes.
Plan- og bygningsetaten anbefaler Alternativ I.
Etter offentlig høring vil innkomne bemerkninger bli referert, kommentert og eventuelle endringer
innarbeidet. Saken planlegges oversendt til rådhuset for politisk behandling 1. tertial 2014.
Som kjent har bydelsutvalget tidligere avgitt flere uttalelser vedrørende bygging av barnehage på
deler av samme areal som nå er planlagt for idrettshall.
Innspill og bemerkninger til planforslaget merkes 201304672 og sendes til Plan- og
bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no før 10.02.2014.

Utrykt vedlegg:

Forslagsstillers planbeskrivelse
Risiko og sårbarhetsanalyse
Trafikkanalyse
Geoteknisk og bergteknisk beskrivelse
Referat fra trepleiebefaring

Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for
Nordahl Rolfsens plass, gnr 213, bnr 439.
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelser vedrørende deler av samme areal i forbindelse med
planer for barnehageutbygging. Bydelsutvalget er bekymret for bydelens muligheter for full
barnehagedekning, og ønsker primært ikke at planområdet skal tas i bruk til annet formål.
Bydelsutvalget ønsker, hvis planområdet besluttes brukt til idrettsanlegg, sekundært å gi følgende
bemerkninger til planforslaget:
Bydelsutvalget er enig i Plan- og bygningsetatens vurdering at Nordahl Rolfsens plass må sikres
som en del av kulturmiljøet rundt Uranienborg kirke og som et bruksområde for nærområdet
gjennom regulering til formålet grønnstruktur park og hensynssone bevaring av kulturmiljø.
Bydelsutvalget går derfor inn for planforslagets alternativ I.
Bydelsutvalget forutsetter at eksisterende grenser for Uranienborg barnepark opprettholdes i ny
reguleringsplan, og ber om at etablering av et mindre lekeplassanlegg innenfor avmerket område
tas med i prosjektet når terrenget skal tilbakeføres.
Bydelsutvalget forutsetter at plassering av luftetårn fra flerbrukshallen vurderes nøye i forhold til
støy og siktlinjer.
Bydelsutvalget forutsetter at den gamle alleen langs Skovveien beskyttes i en eventuell
utbyggingsfase på lik linje med trærne langs Holtegata.

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak 14/14
Mibu-sak 05/14
Møtedato:
Møtedato:

21.01.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen
28.01.2014 Bydelsutvalget

E18 FILIPSTAD
LOKK MELLOM DAGENS HJORTNESKRYSS OG OPERATUNNELEN
VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED
DETALJREGULERINGSPLAN

I henhold til plan- og bygningsloven varsler tiltakshaver Statens vegvesen, Region øst oppstart av
detaljreguleringsplan for ”E 18 Filipstad. Lokk mellom dagens Hjortneskryss og Operatunnelen”,
se vedlagt kart.
Varslingen omfatter følgende elementer:
1. Betongdekk fra dagens vestlige ende av Operatunnelen fram til dagens østlige ende av
Hjortneslokket, med av- og påkjøringsramper. Tiltaket vil sannsynligvis medføre
sikkerhetstiltak i resten av Operatunnelen.
2. Forlengelse av Ring I oppå forannevnte lokk. Primært med midtstilte kollektivfelt og
midtstilte holdeplasser for buss, ca fra dagens rundkjøring ved Filipstadveien til dagens
Hjortneslokk. Ombygging på Ring I fra Ruseløkkveien kan bli nødvendig avhengig av
planene for Fjordtrikk.
3. Ett ekstra kjørefelt i vestgående retning mellom dagens E18 og dagens jernbane av
sikkerhetsmessige årsaker med tanke på forlengelsen av Operatunnelen.
4. Diverse mindre ombygging av Jernbaneverkets togoppstillingsplasser, for å gjøre plass for
ny E18 uten å redusere Jernbaneverkets kapasitet i togoppstillingsområdet.
5. Fjordtrikk fra Filipstad via Tinkern til Drammensveien.
6. Kjøreveg, både gater og veger.
7. Hovedsykkelveg.
8. Fortau, gangbruer og Havnepromenade.
Utgangspunktet for detaljreguleringsarbeidet er Oslo kommunes forslag til Områderegulering for
Filipstad, som per dags dato er oversendt Rådhuset for politisk behandling
(www.oslo.kommune.no – søk Filipstad: Områderegulering med konsekvensutredning. Statens
vegvesen har egen hjemmeside for detaljregulering av riksveiene, se www.vegvesen.no under
Vegprosjekter.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Drammensveien

Postadresse:
Telefon: 23 42 50 00
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

F:\ADMINISTRASJON\Inger A\Mibu 2014\Januar\Sak.14.E18 Filipstad detaljregulering.doc

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702
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Innspill til planarbeidet merkes med saksnummer 2012/135062 og sendes Statens vegvesen
region øst firmapost-ost@vegvesen.no med kopi til Plan- og bygningsetaten
postmottak@pbe.oslo.kommune.no før 01.02.2014.
Statens vegvesen informerer samtidig om at det i 2014 vil bli igangsatt en mulighetsstudie av
parsellen E18 Framnes – Lysaker, i henhold til Oslopakke 3-avtalen. Studien vil innholde
utredning av fremtidig E18 på strekningen inklusive miljøtiltak på Frognerstranda. Naboer,
interessenter og etater vil bli invitert til å delta i den prosessen i løpet av 2014.01.10

Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for ”E18
Filipstad. Lokk mellom dagens Hjortneskryss og Operatunnelen”. Det vises til tidligere uttalelser
vedrørende E18 over Filipstad i forbindelse med kommunens behandling av områderegulering for
Filipstad.
Bydelsutvalget, som lenge har arbeidet for å få denne trafikken i tunnel, ser det som en milepel, og
et skritt fremover at Statens vegvesen nå starter opp reguleringsprosessen for E18 i tunnel under
Filipstadbebyggelsen.
Bydelsutvalget går i likhet med tidligere uttalelser sterkt imot at Fjordtrikkens trasé føres over
Tinkern park. En slik trasé antas å ville stjele en stor del av parken, som i dag er et av få grønne
arealer til allmennhetens bruk i denne meget tettbebygde delen av bydelen.
Bydelsutvalget vil gripe anledningen til å varsle interesse for å delta i prosessen med utvikling av
miljøtiltak på Frognerstranda.

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak 15/14
Mibu-sak 06/14

Møtedato:
Møtedato:

21.01.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen
28.01.2014 Bydelsutvalget

BILDELINGSORDNING – TILRETTELEGGING FOR PRØVEORDNING
I BYDEL FROGNER MED GRATIS PARKERING
(FORSLAG FRA VENSTRE)

Parkering for bildelingsordninger i Frogner bydel
Antall personer som velger å knytte seg til ulike bildelingsordninger er i økning. Disse
ordningene vil derfor kunne bidra til å redusere miljøavtrykket fra den enkelte og målet
om en redusert bilpark kan oppnåes. Dette vil igjen gi mindre arealbruk til parkering pr
person.
Som en direkte konsekvens av at færre personer eier egen bil vil flere foreta reiser
gående, med sykkel eller bruke kollektivtransport. Dette vil samlet bidra aktivt til at
Oslo kommunes ambisiøse miljømål om å redusere de direkte klimagassutslippene med
50 % innen 2030, vil kunne nåes.
For å stimulere til økt bruk av bildelingsordninger vil Venstre foreslå at det reserveres
kommunale gateparkeringsplasser i bydelen til person som er bosatt i bydelen og som velger å
dele bil med andre istedenfor å eie egen bil. Tiltaket bør i første omgang etableres som
en prøveordning på ett år og omfatte bildelingsordninger med et ikke‐profittbasert
formål. De aktuelle bildelingsordningene vil kunne få tildelt faste kommunale
gateplasser i bydel Frogner vederlagsfritt.

Forslag til vedtak fra Anne-Lise Bergenheim (V):
Bydelsutvalget søker Oslo kommune om å få gjennomføre et prøveprosjekt der
bildelingsordninger med brukere bosatt i Frogner bydel får søke om tildeling av gratis
parkering på kommunal gategrunn.
Prøveprosjektet evalueres etter et års bruk.

Vedlegg:

Vedtak i bydelsutvalgets møte 28.10.2008, sak 294/08
Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Drammensveien

Postadresse:
Telefon: 23 42 50 00
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

F:\ADMINISTRASJON\Inger A\Mibu 2014\Januar\Sak.15.bildelsordning.doc
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Bydelsutvalget fattet i møte 28.10.08 følgende vedtak:
SAK 294/08

ELBILORDNING PÅ DELING – PILOTPROSJEKT FROGNER
Forslag til vedtak:
Bydel Frogner finner det interessant at det finnes aktører som kan være
interessert i å etablere en ordning for ELbildeling i en by som Oslo og
åpent for publikum. Således vil Frogner bydelsutvalg anmode
byrådsavdelingen for Samferdsel og Miljø om å utrede spørsmålet om å
etablere en slik ordning og at det i denne forbindelse kan etableres et
pilotprosjekt med forsøk i Bydel Frogner. Bydel Frogner ved
bydelsutvalget vil stille seg til disposisjon for deltagelse i et slikt prosjekt
dersom det kan gjennomføres.
Forslaget ble enstemmig vedtatt (7H, 2 FrP, 2V, 3A, 1SV)

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak 16/14
HUSK-sak 2/14

Møtedato:

28.01.14

FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGS- OG SKJENKESTEDER I
BYDEL FROGNER – FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRING
Sammendrag
BU fattet i bydelsutvalget 19. november 2013 sak 349/13 følgende forslag til endring av forskrift
om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Frogner.
Bydelsutvalgets vedtak:
Frogner bydelsutvalg foreslår en endring av forskrift om åpningstider for serverings- og
skjenkesteder i Bydel Frogner.
Det legges et nytt punkt til § 5 i Bydel Frogners forskrift om åpningstider for 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.
Gjeldende forskrift ble fastsatt av bydelsutvalget 27. august 2013. (Vedlegg 1)

Saksfremstilling
Saken ble sendt på høring til berørte og interessenter 06. desember 2013, frist for gi en
høringsuttalelse ble satt til 10. januar 2014.
Bydelen har mottatt 3 høringsuttalelser innen gitte frist fra følgende:
- 1. NHO Reiseliv på vegne av The Thief, Landgangen 1 (Vedlegg 2)
- 2. Sameiet Landgangen 2-5 (Vedlegg 3)
- 3. En felles høringsuttalelse fra Sameiet F3, Kanalen 1, 3, 5, Kavringen Brygge 1,
Tjuvholmen allé 21, 23, 25, Lille Stranden 4-10/Bolette Brygge 3-7, Lille Stranden 2 og
Kavringen Brygge 3 (Vedlegg 4)

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702
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Høringsuttalelse 1, NHO reiseliv:
NHO Reiseliv sendte i brev av 06.01.14 til bydelen en anmodning om endring av § 5 i forskrift om
skjenketider i Bydel Frogner. Henvendelsen er gjort på vegne av The Thief, Landgangen 1 på
Tjuvholmen. NHO Reiseliv ble gjort kjent med at et forslag til endring av § 5 i gjeldende forskrift
allerede var sendt på høring, de ønsket derfor at deres brev av 06.01.14 skal betraktes som
uttalelse til høringen.
The Thief, Landgangen 1 ligger på Tjuvholmen, et område som per i dag ligger utenfor området
som kan innvilges utvidet åpnings- og skjenketid.
NHOs begrunnelse for en utvidelse av åpnings- skjenketiden i området Landgangen 1:
”The Thief Hotel ble åpnet 9. januar 2013 og er et av Norges mest spesielle hoteller. Hotellets
standard, beliggenhet og ikke minst design gjør stedet til en attraksjon i seg selv, også ut fra
internasjonale standarder.
Et hotell av den kategori som The Thief representerer bør etter vår oppfatning også ha et tilbud om
åpnings- og skjenketider som gjenspeiler dets standard. Selv om det også er boliger på
Tjuvholmen har hotellet en beliggenhet som i liten grad antas å ville sjenere disse selv om man
innvilges utvidet åpnings- og skjenketid. På bakgrunn av dette anmodes det om at bydelen tar
initiativ til en endring av forkriften dit hen at denne gir grunnlag for en utvidelse av åpnings- og
skjenketid også for The Thiefs vedkommende.”

Høringsuttalelse 2, Sameiet Landgangen 2-5:
Sameiet Landgangen 2-5 sier i e-post av 10.01.14: ”Vi, sameiet Landgangen 2-5, motsetter oss
ikke til endringsforslaget, men ønsker tilføyelse om at åpningstid ute er til kl 2300.”

Høringsuttalelse 3, Sameiene F3, Kanalen 1, 3, 5, Kavringen Brygge 1, Tjuvholmen allé 21,
13, 25, Lille Stranden 4-10/Bolette Brygge 3-7, Lille Stranden 2 og Kavringen Brygge 3:
I en felles høringsuttalelse fra Sameiet F3, Kanalen 1, 3, 5, Kavringen Brygge 1, Tjuvholmen allé
21, 23, 25, Lille Stranden 4-10/Bolette Brygge 3-7, Lille Stranden 2 og Kavringen Brygge 3
uttaler de: ”Sameiene vil motsette seg at det tillates utvidet åpningstid som foreslått.”
Begrunnelse for deres innsigelse:
”Bebyggelsen på Tjuvholmen er – i motsetning til eksempelvis Aker Brygge – preget av et stort
antall boligområder/-seksjoner og et lite antall næringsområder/-seksjoner. Ferdig utbygd, dvs. i
løpet av første halvår 2014, vil Tjuvholmen huse ca. 900 leiligheter, med flere tusen beboere.
Næringsarealet er i det vesentlige kontorbygg.
Tjuvholmen huser også en del restauranter. Felles for disse er at samtlige ligger på grunnplan i
ellers rene boligblokker, eller i umiddelbar nærhet av boligområder slik disse er definert i
någjeldende forskrifts § 3 første ledd (”Med boligområder skal forstås områder hvor det ligger
boliger nærmere enn 50-60 meter unna serveringsstedet.”) Dette gjelder også restauranten i The
Thief, som i tillegg har uteservering i det som ligger svært nær opp til definisjonen på ”bakgård” i
någjeldende forskrifts § 3 annet ledd. I bakgårder skal serveringssteder holde lukket mellom kl
2000 og 1000, jf. forskriftens § 7. Uteserveringen på The Thief er omsluttet av leiligheter med
vinduer og terrasser få meter fra uteserveringen.
Vi nevner at så vidt vi vet er den alt vesentlige del av utbyggingen av Tjuvholmen omsøkt og
godkjent etter den tidligere gjeldende Byggteknisk forskrift TEK 1997. Etter någjeldende forskrift
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TEK 10 ville det neppe blitt gitt tillatelse til å etablere restauranter i første etasje i rene
boligblokker. I TEK 10 § 13-6 med veiledende kommentarer sies det følgende:
”§ 13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner
(1) Byggverk og bruksområder som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal
avsatt for rekreasjon og lek, skal planlegges, prosjekteres og utføres slik at personer sikres
Tilfredsstillende lyd- og vibrasjonsforhold ut fra forutsatt bruk. Det skal sikres mulighet
for arbeid, hvile, rekreasjon, søvn, konsentrasjon, kommunikasjon, god taleforståelse,
oppfattelse av faresignaler og mulighet for orientering.
(2) Der det forventes særlig høyt lydnivå, skal særskilte lydisolerende tiltak vektlegges i
prosjektering og utførelse.”
Fra kommentarene:
”Til første ledd
Ved planlegging av byggverk skal det tas hensyn til brukernes behov for beskyttelse mot
støy og vibrasjoner. Byggverk må plasseres, prosjekteres og utføres slik at lyd- og
vibrasjonsforholdene i det ferdige byggverk oppleves tilfredsstillende.
Forskriften setter krav til at det skal være gjensidig støybeskyttelse mellom brukerområder,
mellom et brukerområde og uteoppoldsareal, og i forhold til nærliggende bygning.
For brukerområder (boenhet) som ligger i samme bygning som nærings- og
servicevirksomhet er det strengere krav til lydisolasjon for å oppfylle forskriften.
Lydforhold må sikres ved at bygninger har tilfredsstillende lydtekniske egenskaper.
Til annet ledd
Forventet bruk av enkelte bygningstyper vil kunne være sterkt støygenererende og
brukerne i samme eller nærliggende brukerområder vil utsettes for høye lydnivåer.
For slike bygningstyper, for eksempel serveringssteder/restauranter, musikkarenaer,
konsertsaler, idrettslokaler, treningssentre o. l., er det viktig med tilstrekkelig lydisolasjon
mot andre brukerområder og støyskjerming mot uteoppholdsarealer og nærliggende
bygninger. (Våre understrekninger)
Inne i slike lokaler og på uteoppholdsarealer skal også krav til universell utforming
ivaretas, se § 13-8.
Anbefalinger
Diskotek, restauranter, o.l. anbefales ikke plassert i samme bygning som boliger. Det er
vanskelig å oppnå tilstrekkelig lydisolasjon spesielt mot basslyder og støyende aktiviteter
fra mennesker i slike lokaler. Erfaringsmessig skaper slike planløsninger gjentakende
støykonflikter. (Våre understrekninger)
Lovgiver har således klart gitt uttrykk for at serveringssteder og restauranter nær boliger skal
unngås. Dette gjelder selvsagt enda mer i tilfeller hvor det er tale om å utvide skjenke- og
åpningstidene til å omfatte store deler av natten, slik som her.
Endringsforslaget i forskriftens § 5 vil – så vidt vi kan se – i dag kun berøre restauranten i The
Thief. The Thief har siden åpningen i 2013 markert seg som et kjendishotell og med stor
tilstrømming av artister m.v. Vi er meget bekymret for at restauranten i The Thief skal utvikle seg
til et partysted med de ulemper det medfører for nærliggende boliger dersom det gis tillatelse til
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servering og åpning frem til henholdsvis kl 0300/0330. Gjester til hotellet og restauranten passerer
forbi vinduene og terrassene til leilighetene lenger inn på Tjuvholmen.
Bydelsutvalget har de senere år prisverdig nok ikke anbefalt at det gis tillatelse til utvidet
serverings- og åpningstid for serveringssteder som ligger nær boligområder slik dette er definert i
någjeldende forskrift § 3. Vi viser eksempelvis til vedtak i møtet 24. april 2012 vedrørende søknad
fra The Edge om utvidet serverings- og åpningstid, hvor søknaden ikke ble anbefalt innvilget.
Dersom forslaget om endring i forskriften vedtas, vil det åpenbart komme et betydelig press fra de
restauranter som i dag ikke har tillatelse til utvidet åpnings- og skjenketid for å bli likebehandlet
med de restauranter som vil nyte godt av endringsforslaget dersom det vedtas.
Vi minner også om at bydelsutvalget så sent som 12.06.2012 (BU-sak 183/12) behandlet og sluttet
seg til Høyres forslag til retningslinjer, hvor det bl.a. ble uttalt.
”Bydel Frogner legger vekt på å skjerme typiske boligområder for utvidet skjenketider slik at
beboernes nattesøvn sikres og klager minimeres.”
Vi forventer at bydelsutvalgets medlemmer halvannet år senere ikke har glemt eller velger å se
bort fra dette.”

Administrasjonens vurderinger:
Bydelsutvalget ønsket å utrede mulighet for å tillate utvidet åpningstid på Tjuvholmen, forslaget
ble sendt på høring til interessenter og de som kan bli berørt av forslaget.
Bydelen har mottatt tre høringsuttalelser til forslaget:
I høringsuttalelse 1 fremkommer begrunnelser fra NHO reiseliv for å endre § 5 i forskrift om
åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Frogner.
I høringsuttalelse 2 uttaler sameiet Langangen 2-5 at de ikke motsetter seg endringsforslaget.
I høringsuttalelse 3 begrunner sju sameier på Tjuvholmen sin innsigelse mot en endring av
gjeldende forskrift.

Bydelsadministrasjonen er skeptisk til å endre § 5 i gjeldende forskrift og åpne for en utvidelse av
åpningstiden for serveringssteder på Tjuvholmen som ligger fysisk med adkomst mot
sjøen/kanalen, fra Strandpromenaden 2 til og med Landgangen 1, inkludert Skjæret.
Tjuvholmen har en stor tetthet av boliger. Vi erfarer i andre områder i bydelen hvor det er utvidet
åpningstid, at det medfører støy for omliggende boliger som gir ødelagt nattesøvn for beboerne,
ofte med påfølgende helseplager som følge av søvnmangel. Dette kan være økt irritasjon og
manglende konsentrasjon på dagtid. Søvnmangel over lengre perioder kan være helseskadelig.
Støy fra næringsvirksomhet internt i bygninger behandles etter klage av helsetjenesten i bydelen.
Vi erfarer at støy fra denne type næringsvirksomhet, restauranter med musikk etc. er vanskelig å
regulere. Støyen følger byggets konstruksjon og er vanskelig å lydisolere.
Vi er kjent med at bygningskroppene på Tjuvholmen er utsatt for ytre støykilder. Dette har også
sammenheng med trange gateløp med høy bebyggelse som virker som en ”trakt” for støy.
Støy utendørs i form av skrik og skrål, samt økt trafikk med drosjer har vi ikke hjemmel til å
behandle i vårt lovverk.
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Vi mottar mange klager på menneskeskapt støy i løpet av året. Dette gjelder særlig etter
restaurantenes stengetid. Denne form for støy kan ikke reduseres eller bortfalle som følge av
helsetjenestens inngripen.
Eneste sikre måte å forhindre at boligområder får en økt støybelastning i form av menneskeskapt
støy som skrik, skrål og økt trafikk, vil være å unnlate utvidet åpningstiden for området.
Bydelsadministrasjonen vil fraråde bydelsutvalget å endre § 5 i gjeldende forskrift.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Bydelsutvalget vil beholde forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel
Frogner slik de foreligger.
Alternativt:
Bydelsutvalget vedtar følgende endring i forskrift om åpningstider for serverings- og
skjenkesteder i Bydel Frogner.
Ny § 5:
§ 5 Utvidet åpningstider
Eiendommer som ligger i hovedferdselsårene i bydelen hvor det finnes næringslokaler skal holde
lukket inne mellom kl 0330 og kl 0600. Serveringssteder som ikke har umiddelbar nærhet til
beboere, vegg i vegg, eller i etasjen over får utvidet åpningstid til 0330.
Som hovedferdselsåre etter denne bestemmelsen skal forstås;
• Bygdøy allé, fra Gabels gate til Olav Kyrres plass
• Kirkeveien, fra Middelthuns gate til Valkyriegata
• «Trekanten» Bogstadveien / Valkyriegata
• Sørkeldalsveien til og med nr. 5, Bogstadveien
• Hegdehaugsveien, fra Bogstadveien til Josefines gate
• Frognerveien fra Solli plass til Niels Juels gate
• Niels Juels gate fra Bygdøy allé til Behrens gate
• Skovveien fra Bygdøy allé opp til Behrens gate
• Tjuvholmen, serveringssteder som ligger fysisk med adkomst mot sjøen/kanalen, fra
Strandpromenaden 2 til og med Landgangen 1, inkludert Skjæret
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Vedlegg 1

Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Frogner, Oslo kommune,
Oslo
Hjemmel: Fastsatt av Bydel Frogner ved bydelsutvalgets møte den 27. august 2013 sak 228, jf. byrådssak

105/2013, jf. forskrift 3. mai 2006 nr. 490 om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune,
Oslo, jf. lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov 2. juni 1989 nr. 27
om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 4-4.

§ 1 Formål
Forskriftens formål er å regulere åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Frogner,
Oslo kommune.
§ 2 Virkeområde
Forskriften gjelder for serverings- og skjenkesteder i Bydel Frogner, med unntak av de områder
eller enkeltsteder som ligger i bydelen men som av byrådet er definert til å ligge i sentrum og
indre sentrum eller som gjennom vedtak i byrådet er gitt utvidet tid som indre sentrumsområder.
Forskriften gjelder ikke for søknader om enkeltanledninger etter alkoholloven § 4-5. Forskrift om
serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, av 03.05.2006 (åpningstidsforskriften)
gjelder for disse søknadene.
§ 3 Definisjoner
Med boligområder skal forstås områder hvor det ligger boliger nærmere enn 50-60 meter unna
serveringsstedet.
Med bakgårder etter denne forskriften menes lukkede gårdsrom eller lignende hvor det er minst en
boligenhet med vindu, balkong eller dør mot bakgård.
§ 4 Normalåpningstider for serveringssteder
Serveringssteder skal holde lukket inne mellom kl 0100 og kl 0600. Normal åpningstid gjelder for
serverings- og skjenkesteder som ikke omfattes av utvidet åpningstid etter § 5.
§ 5 Utvidet åpningstider
Eiendommer som ligger i hovedferdselsårene i bydelen hvor det finnes næringslokaler skal holde
lukket inne mellom kl 0330 og kl 0600. Serveringssteder som ikke har umiddelbar nærhet til
beboere, vegg i vegg, eller i etasjen over får utvidet åpningstid til 0330.
Som hovedferdselsåre etter denne bestemmelsen skal forstås;
• Bygdøy allé, fra Gabels gate til Olav Kyrres plass
• Kirkeveien, fra Middelthuns gate til Valkyriegata
• «Trekanten» Bogstadveien / Valkyriegata
• Sørkeldalsveien til og med nr. 5, Bogstadveien
• Hegdehaugsveien, fra Bogstadveien til Josefines gate
• Frognerveien fra Solli plass til Niels Juels gate
• Niels Juels gate fra Bygdøy allé til Behrens gate
• Skovveien fra Bygdøy allé opp til Behrens gate
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Særskilte åpningstider gjelder for enkelteiendommer som ligger fysisk med inngang ved/på/fra
følgende områder:
• Holmene: Dronningen og Herbern med åpningstid inne til kl 0300 og ute til kl 2300
• Frognerstranda 4 med åpningstid inne kl 0330 og ute til kl 2400
• Sydøstre del av Frognerparken, øst for elven, med hovedadkomst fra Halvdan Svartes
gate Frognerveien 67 med åpningstid inne til kl 0300 og ute til kl 0300
• Snuplassen, Huk Aveny 2 med åpningstid inne til kl 0300 og ute til 2400
• Josefines gate 16 med åpningstid inne til kl 0300 og ute til 2400
• Kruses gate 6 med åpningstid inne til kl 0300 og ute til 2200
• Middelthuns gate 27 med åpningstid inne til kl 0300
• Strømsborgveien 2 (Museumsveien 10 – fysisk beliggende i Strømsborgveien) med
åpningstid inne til kl 0300 og ute til 0200
• Slemdalsveien 7 med åpningstid inne til kl 0300 og ute til kl 2400
• Strømsborgveien 46 med åpningstid inne til kl 0300 og ute til kl 0300
• Herbernveien 1 med åpningstid inne til kl 0300 og ute til kl 2400
• Vibes gate 11 med åpningstid inne til kl 0100 og ute til kl 2300
• Bygdøynesveien 37 med åpningstid inne til kl 0300 og ute til kl 2400
• Middelthunsgate 25 med åpningstid inne til kl 0100 og ute til kl 2300
§ 6 Åpningstider for uteserveringer
Ordinær åpningstid for uteserveringer er fra kl 0800 til kl 2300.
Uteserveringer beliggende i områder som nevnt i § 5 første ledd skal holde lukket ute mellom kl
2400 og kl 0800.
For uteserveringer ved eiendommer med fastsatt særskilte åpningstider etter forskriftens § 5 andre
ledd vises det til åpningstider for uteserveringen for den enkelte eiendom slik det er angitt i nevnte
bestemmelse.
Uteserveringer med åpningstid etter kl 2300 kan gis på vilkår av at musikk ikke spilles ute mellom
kl 2300 og kl 1000. Overtredelse av vilkår kan medføre at stedets uteservering må stenge tidligere.
§ 7 Åpningstider i bakgårder
Serveringssteder i bakgårder skal holde lukket mellom kl 2000 og kl 1000.
§ 8 Innskrenking av åpningstid
Bydelen kan fastsette innskrenket åpningstider inne og ute for områder brutt ned til
enkelteiendommer der det er erfaringsmessig støy og ordensmessige problemer.
Innskrenket åpningstid kan fastsettes med 14 dagers varsel basert på kvalifiserte klager fra beboere
i nabolaget etter innstilling fra helsetjenesten.
§ 9 Vedtak
Næringsetaten fatter vedtak om åpningstid for det enkelte sted basert på denne forskriften om
åpningstider for bydel Frogner.
Bydelen fastsetter åpningstider i tvilstilfeller etter denne forskriften.
§ 10 Klage
Klage på åpningstidsbestemmelsene skal sendes gjennom Næringsetaten som forbereder klagen
for bydelen. Bydelen avgjør om klagen skal sendes til Fylkesmannen som klageinstans.
§ 11 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft på vedtakstidspunktet og gjelder frem til 30.06.2016.
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Frogner Bydelsutvalg
Postboks 2400 Solli
0201 Oslo

Vår dato
Deres dato
Vår referanse
Deres referanse

06.01.2014

ANMODNING OM ENDRING AV FORSKRIFT OM SIGENKETIDER BYDEL
FROGNER
NHO Reiseliv representerer om lag 2 500 virksomheter innenfor overnatting, servering, opplevelse
mv, og har som formål å ivareta medlemsbedriftenes felles interesser og arbeide for at de får
rammebetingelser, arbeidsvilkår og forretningsavtaler som styrker deres konkurransedyktighet og
lønnsomhet, og som gir sikre arbeidsplasser.
The Thief Hotel AS er medlem hos oss og har i den anledning bedt oss om å fremme anmodning
overfor kommunen om endring av ovennevnte forskrift.
I henhold til den aktuelle forskriften § 4 er normalåpningstiden i området 06.00-01.00. Det er i
forskriften § 5 definerte unntak fra normalåpningstiden, hvor denne for geografisk anførte områder
er utvidet til 03.30. Det er ikke gitt noen dispensasjonsadgang utover nevnte reguleringer.
Vårt medlem The Thief ligger på Tjuvholmen med adresse Landgangen 1. Området er således per
i dag utenfor området som er innvilget utvidet åpnings- og skjenketid.
The Thief Hotel ble åpnet 9. januar 2013 og er et av Norges mest spesielle hoteller. Hotellets
standard, beliggenhet og ikke minst design gjør stedet til en attraksjon i seg selv, også ut fra
internasjonale standarder.
Et hotell av den kategori som The Thief representerer bør etter vår oppfatning også ha et tilbud om
åpnings- og skjenketider som gjenspeiler dets standard. Selv om det også er boliger på Tjuvholmen
har hotellet en beliggenhet som i liten grad antas å ville sjenere disse selv om man innvilges utvidet
åpnings- og skjenketid. På bakgrunn av dette anmodes det om at bydelen tar initiativ til en endring
av forskriften dit hen at denne gir grunnlag for en utvidelse av åpnings- og skjenketiden også for
The Thiefs vedkommende.

vennlig hilsen
li

Kj 11 a erg
Ad okat

Kopi: The Thief ved Jarle Moen.

NHO REISELIV NORWEGLAN
HOSPITALI7Y
ASSOCIATION
Org nr Orgno

NHO Reiseliv:NO 977 187 834 MVA
NHO ReiselivSeivicelcontor:NO977 188 210 MVA

Adresse Address

Middelthunsgate 27
Oslo,Norway
Postadresse AosrolAddress Postboks5465 Majorstuen
NO- 0305 Oslo,Norway

Telefon Telephone +47 23 08 86 20
E- Dost E- mcg
post@nhoreiseliv.no
lnternett Inrerner www.nhoreiseliv.no

Liv-Marit Nikolaisen
Sveinung Sleire <Sleire@trustee.no>
10. januar 2014 13:46
Liv-Marit Nikolaisen
magnus@jhagen.com; Berg.leinestranda@gmail.com; jpt@selvaag.no;
Nikolas Jannis Tramountanis Nyhagen (NjN@sebraforvaltning.no)
RE: Forslag til endring av forskrift om åpningstider for serverings- og
skjenkesteder i Bydel Frogner - høring

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Hei,
Viser til høringsbrev av 06.12.13 vedrørende forslag til endring av forskrift om åpningstider i bydel Frogner. Vi,
sameiet Landgangen 2-5, motsetter oss ikke til endringsforslaget, men ønsker tilføyelse om at åpningstid ute er til kl.
23.00.
For øvrig ønsker vi å motta en oversikt over gjeldende regulering for serveringssteder
dispensasjoner som er innvilget.

på Tjuvholmen,

1L(

Mvh
Sveinung Sleire
Landgangen 2-5

og eventuelle

qt-111-9

LI—frN1
(

?)1i05

Original Message
From: Liv-Marit Nikolaisen [mailtolivmarit.nikolaisen@bfr.oslo.kommune.no]
Sent: Friday, December 06, 2013 1:42 PM
To: drift@tiuvholmen.com;
'emil@brandrud.eu';
'arnfinn.kirkenes@grieg.no';
Sveinung Sleire;
'Chu@tjuvholmen.no';
Dagfinn Godell (DG@tiuvholmen.no);
'njn@sebraforvaltning.no'
Subject: Forslag til endring av forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Frogner - høring
Forslag til endring av forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder
høring til alle som tenkes å ha interesse av eller blir berørt av forslaget.
Høringsuttalelsen
innen 10.01.14.

i Bydel Frogner sendes med dette på

sendes til Bydel Frogner, Postboks 2400 Solli, 0201 Oslo eller postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Spørsmål kan rettes til undertegnede.
Vennlig hilsen
Liv-Marit Nikolaisen
helsekonsulent
Bydel Frogner
Telefon: 23 42 49 61
Original Message
From: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
[mailto:postmottak@bfr.oslo.kommune.no]
Sent: Friday, December 06, 2013 1:45 PM
To: Liv-Marit Nikolaisen
Subject:
This E-mail was sent from "NO-P-0389" (Aficio MP C7500).
Scan Date: 06.12.2013 13:44:56 (+0100)

Per Arne Damm
Advokat MNA - Møterett for Høyesterett

Bydel Frogner
Postboks 2400 Solli
0201 OSLO
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Att: Liv-Marit Nikolaisen
Også sendt

qVq.9
I/05-6

postmottak(&,bfr.oslo.kommune.no
Oslo, 10. januar 2014

FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGSOG SKJENKESTEDER I BYDEL FROGNER —INNSIGELSE
Det vises til Bydelsadministrasjonens
10.01.2014.

høringsbrev

av 06.12.2013 med frist for uttalelse innen

Undertegnede styreledere, som representerer eierseksjonssameiene på Tjuvholmen, fremmer med
dette innsigelse mot forslaget til endring av forskrift om åpningstider for serverings- og
skjenkesteder i Bydel Frogner.
Det fremgår av brevet av 06.12.2013 at Frogner bydelsutvalg ønsker å utrede mulighet for å tillate
utvidet åpningstid på Tjuvholmen, nærmere bestemt "serveringssteder [ ...] som ligger ftsisk med
adkomst mot sjøen/kanalen, fra Strandpromenaden 2 til og med Landgangen 1, inkludert Skjæret",
jf. forslag til endring i § 5 i ovennevnte forskrift.
Sameiene vil motsette seg at det tillates utvidet åpningstid som foreslått.

NÆRMERE BEGRUNNELSE FOR VÅR INNSIGELSE

Bebyggelsen på Tjuvholmen er —i motsetning til eksempelvis Aker Brygge —preget av et stort
Ferdig utbygd, dvs. i
antall boligområder/-seksjoner og et lite antall næringsområder/-seksjoner.
løpet av første halvår 2014, vil Tjuvholmen huse ca. 900 leiligheter, med flere tusen beboere.
Næringsarealet er i det vesentlige kontorbygg.
Tjuvholmen huser også en del restauranter. Felles for disse er at samtlige ligger på grunnplan i
ellers rene boligblokker, eller i umiddelbar nærhet av boligområder slik disse er definert i
någjeldende forskrifts § 3 første ledd ("Med boligområder skal forstås områder hvor det ligger
boliger nærmere enn 50-60 meter unna serveringsstedet."). Dette gjelder også restauranten i The
Thief, som i tillegg har uteservering i det som ligger svært nær opp til definisjonen på "bakgård" i
någjeldende forskrifts § 3 annet ledd. I bakgårder skal serveringssteder holde lukket mellom kl
20.00 og 10.00, jf forskriftens § 7. Uteserveringen på The Thief er omsluttet av leiligheter med
vinduer og terrasser få meter fra uteserveringen.
Vi nevner at så vidt vi vet er den alt vesentlige del av utbyggingen av Tjuvholmen omsøkt og
godkjent etter den tidligere gjeldende Byggteknisk forskrift TEK 1997. Etter någjeldende forskrift
TEK 10 ville det neppe blitt gitt tillatelse til å etablere restauranter i første etasje i rene
boligblokker. I TEK 10 § 13-6 med veiledende kommentarer sies det følgende:
"§ 13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner
Lille Stranden 7, leil. 31-5-4, 0252 Oslo
Tlf.nr.: 21 95 56 16 —Mobil nr. 934 89 679
e-mail:pad@svw.no

Advokat Per Arne Damm, Lille Stranden 7, leil. 31-5-4, 0252 Oslo

(10.01.14)

Byggverk og brukerområde som er del av byggverk med tilhørende
uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek, skal planlegges, prosjekteres og
utføres slik at personer sikres tilfredsstillende lyd- og vibrasjonsforhold ut fra
forutsatt bruk. Det skal sikres mulighet for arbeid, hvile, rekreasjon, søvn,
konsentrasjon, kommunikasjon, god taleforståelse, oppfattelse av faresignaler og
mulighet for orientering.
Der det forventes særlig høyt lydnivå, skal særskilte lydisolerende tiltak
vektlegges i prosjektering og utførelse."
Fra kommentarene:
"Til ferste ledd
Ved planlegging av byggverk skal det tas hensyn til brukernes behov for beskyttelse
mot støy og vibrasjoner. Byggverk må plasseres, prosjekteres og utføres slik at lydog vibrasjonsforholdene i det ferdige byggverket oppleves tilfredsstillende.
Forskriften setter krav til at det skal være gjensidig støybeskyttelse mellom
brukerområder, mellom et brukerområde og uteoppholdsareal, og i forhold til
nærliggende bygning.
For brukerområder (boenhet) som ligger i samme bygning som nærings- og
servicevirksomhet er det strengere krav til lydisolasjon for å oppfidle forskriften.
Lydforhold må sikres ved at bygninger har tilfredsstillende lydtekniske egenskaper.
Til annet ledd
Forventet bruk av enkelte bygningstyper vil kunne være sterkt støygenererende og
brukerne i samme eller nærliggende brukerområder vil utsettes for høye lydnivåer.
For slike bygningstyper, feks. serveringssteder/restauranter, musikkarenaer,
konsertsaler, idrettslokaler, treningssentre 0.1., er det viktig med tilstrekkelig
lydisolasion mot andre brukerområder og støyskierming mot uteoppholdsarealer
og nærliggende bygninger. (Våre understrekninger)
Inne i slike lokaler og på uteoppholdsarealer skal også krav til universell
utforming ivaretas, se § 13-8 .
Anbefalinger
Diskotek, restaurant, 0.1. anbefales ikke plassert i samme bygning som boliger. Det
er vanskelig å oppnå tilstrekkelig lydisolasjon spesielt mot basslyder og støyende
aktiviteter fra mennesker i slike lokaler. Erfaringsmessig skaper slike
planløsninger gientakende støykonflikter. (Våre understrekninger)

Lovgiver har således klart gitt uttrykk for at serveringssteder og restauranter nær boliger skal
tumgås. Dette gjelder selvsagt enda mer i tilfeller hvor det er tale om å utvide skjenke- og
åpningstiden til å omfatte store deler av natten, slik som her.
Endringsforslaget i forskriftens § 5 vil —så vidt vi kan se —i dag kun berøre restauranten i The
Thief. The Thief har siden åpningen i 2013 markert seg som et kjendishotell og med stor
tilstrømming av artister m.v. Vi er meget bekymret for at restauranten i The Thief skal utvikle seg
til et partysted med de ulemper det medfører for nærliggende boliger dersom det gis tillatelse til
servering og åpning frem til henholdsvis kl 03.00/03.30. Gjester til hotellet og restauranten passerer
forbi vinduene og terrassene til leilighetene lenger inn på Tjuvholmen.

(2)

(10.01.14)

Advokat Per Arne Damm, Lille Stranden 7, leil. 31-5-4, 0252 Oslo

Bydelsutvalget har de senere år prisverdig nok ikke anbefalt at det gis tillatelse til utvidet
serverings- og åpningstid for serveringssteder som ligger nær boligområder slik dette er definert i
någjeldende forskrifts § 3. Vi viser eksempelvis til vedtak i møtet 24. april 2012 vedrørende søknad
fra The Edge om utvidet serverings- og åpningstid, hvor søknaden ikke ble anbefalt innvilget.
Dersom forslaget om endring i forskriften vedtas, vil det åpenbart komme et betydelig press fra de
restauranter som i dag ikke har tillatelse til utvidet åpnings- og skjenketid for å bli likebehandlet
med de restauranter som vil nyte godt av endringsforslaget dersom det vedtas.
Vi minner også om at Bydelsutvalget så sent som 12.06.2012 (BU-sak 183/12) behandlet og sluttet
seg til Høyres forslag til retningslinjer, hvor det bl.a. ble uttalt
"Bydel Frogner legger vekt på å skjerme typiske boligområder for utvidet skjenketider
beboeres nattesøvn sikres og klager minimeres."

slik at

Vi forventer at Bydelsutvalgets medlemmer halvannet år senere ikke har glemt eller velger å se
bort fra dette.
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BEGJÆRING OM INNSYN I HENVENDELSER TIL BYDELSUTVALGET I ANLEDNING SAKEN

Vi ber om å få kopi av eventuelle korrespondanse mellom bydelsutvalget/bydelsutvalgets
medlemmer og næringsinteresser, herunder eventuelt utbyggerrepresentanter, vedrørende ønske om
endring av nåværende forskrifts § 5. Vi ber også om kopi av eventuell korrespondanse mellom
bydelsutvalget og andre politiske organer, herunder byrådet, vedrørende endring av nevnte
forskrift.

Med vennlig hilsen

Per Arne Damm (sign)
Styreleder Sameiet F3

Thor Emil Brandrud (sign)
Styreleder Kanalen 1, 3, 5

Anita Lokna (sign)
Styreleder Kavringen Brygge 1

pad(&,svw.no

emil(&,brandrud.eu

anita lokna@hotmail.com

Arnfmn Kirkenes (sign)
Styreleder Tjuvholmen allé 21,23,25

Odd Erik Haakonsen (sign)
Lille Stranden 4-10/Bolette Brygge 3-7

arnfinn.kirkenes@grieg.no

odd.erik.haakonsen(&,adv-haa.no

Per Gunnar Hagevik (sign)
Styreleder Lille stranden 2

Tomm Fjellberg (sign)
Styreleder

per.gunnar.hagevik(&,bekk.no

tomm@fashionpartners.com

Kopi: Tjuvholmen KS v/forvalter Hege Hatlemark

(3)

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak
HUSK-sak

Møtedato:

17/14
3/14

28.01.14

KUNSTNERNES HUS BAR & RESTAURANT, WERGELANDSVEIEN 17- EIERSKIFTE
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Huset Oslo AS
om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Kunstnernes Hus Bar & Restaurant,
Wergelandsveien 17.

Beskrivelse av området
Stedet ligger i et område som av byrådet er definert som indre del av sentrum og innenfor byrådets
myndighetsområde.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling
ikke bør innvilges ved Kunstnernes Hus Bar & Restaurant, Wergelandsveien 17.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702
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FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Huset Oslo AS gis serverings- og skjenkebevilling ved
Kunstnernes Hus Bar & Restaurant, Wergelandsveien 17.
Eiendommen, Wergelandsveien 17 ligger i indre del av sentrum. Åpningstider reguleres av
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – Kunstnernes Hus Bar & Restaurant, Wergelandsveien 17

Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no
Dato: 06.01.2014
Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
ASAB-2013-02581

Saksbeh:
Sjønnesen, Inger

Arkivkode:
01261

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra HUSET OSLO AS om Serveringsskjenkebevilling Eierskift ved Kunstnernes Hus Bar & Restaurant, Wergelandsveien 17.
I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.
Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.
Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.
Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med hilsen
Sjønnesen, Inger
saksbehandler

Næringseta ten

Adresse:Telefon:
Tollbugata 27, 3. etg.Telefaks:
inngang Øvre slottsgt.Internett:
Postboks 745 SentrumE-post:
0106 OSLO

02 180Org.
nr:979 594 887
23 46 00 50
www.nae.oslo.kommune.no
postmottak@nae.oslo.kommune.no

DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM
SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

01261

Saksnr:
BEVILLINGSSTEDET,
Stedets navn

Telefon

Kunstnernes Hus Bar & Restaurant
Gateadresse

Postnr.

Bydel

Wergelandsveien 17

0167

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

Organisasjonsnr/Personnr søker

Selskapsform

HUSET OSLO AS

912282856

Aksjeselskap

Postadresse

Postnr.

Poststed

Wergelandsveien 17

0167

OSLO

SØKNADSDETALJER
Søknad om

Telefon

Beskrivelse

Serverings- skjenkebevilling Eierskifte

1. og 2. etasje.
Restauranten skilles ut som
eget selskap eid av
Stiftelsen Kunstnernes Hus

Åpningstid inne

Skjenketid inne

Åpningstid ute

Skjenketid ute

03.30

03.00

03.30

03.00

Vedlegg: Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for kan evt ettersendes

Godkjent og ekspedert elektronisk

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak
HUSK-sak

Møtedato:

18/14
4/14

28.01.14

RASPOUTINE, HENRIK IBSENS GATE 60 A – EIERSKIFTE
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Hig Drift AS
om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Raspoutine, Henrik Ibsens gate 60 A.

Beskrivelse av området
Stedet ligger i et område som av byrådet er definert som sentrum og innenfor byrådets
myndighetsområde.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling
ikke bør innvilges ved Raspoutine, Henrik Ibsens gate 60 A.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

2

FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Hig Drift AS gis serverings- og skjenkebevilling ved
Raspoutine, Henrik Ibsens gate 60 A.
Eiendommen, Henrik Ibsens gate 60 A ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – Raspoutine, Henrik Ibsens gate 60 A

Oslo kommune
Næringsetaten

Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no
Dato: 07.01.2014
Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):Saksbeh:
ASAB-2013-02636Ingvild

S. A. Riksfjord

Arkivkode:
04440

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra HIG DRIFT AS om serverings- og
skjenkebevilling etter eierskifte ved Raspoutine, Henrik Ibsens gate 60 A.
I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.
Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.
Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.
Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.
Med hilsen
Ingvild S. A. Riksfjord
saksbehandler

Næringsetaten

Adresse:
Tollbugata 27, 3. etg.
inngang Øvre slottsgt.
Postboks 745 Sentrum
0106 OSLO

Org. nr:979 594 887
Telefon: 02 180
Telefaks: 23 46 00 50
Internett: www.nae.oslo.kommune.no
E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no

DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM
SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

04440

Saksnr:
BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Telefon

Raspoutine
Gateadresse

Postnr.

Bydel

Henrik lbsens gate 60 A

0255

Frogner

SØKER
Firma/organisasjoninavn

Organisasjonsnr/Persoimr søker

HIG DRIFT AS

912506347

Postadresse

Postnr.

Poststed

Henrik lbsens gate 60A

0255

OSLO

Selskapsform

Telefon

SØKNADSDETALJER
Søknad om

Beskrivelse

Serverings og skjenkebevilling etter eierskifte

Bar og nattklubb

-

Åpningstid inne

Skjenketid inne

Åpningstid ute

Skjenketid ute

03.30

03.00

00.00 (03.30 i egen
søknad)

23.30 (0300 i egen
søknad)

Vedlegg: Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for —kan ettersendes

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak
HUSK-sak

Møtedato:

19/14
5/14

28.01.14

BOKBACKA, SKOVVEIEN 15 – NY BEVILLING
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra W Enterprise
AS om ny serverings- og skjenkebevilling inne, ute og i bakgård ved Bokbacka, Skovveien 15.

Beskrivelse av området
Stedet ligger i et boligområde.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling
ikke bør innvilges ved Bokbacka, Skovveien 15.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

2

FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at W Enterprise AS gis serverings- og skjenkebevilling
inne, ute og i bakgård ved Bokbacka, Skovveien 15.
Eiendommen, Skovveien 15 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – Bokbacka, Skovveien 15

Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no
Dato: 02.01.2014
Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
ASNY-2013-02637

Saksbeh:
Abry, Anne

Arkivkode:
03753

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra W ENTERPRISE AS om ny serverings- og
skjenkebevilling ved Bokbacka, Skovveien 15.
I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bLa. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.
Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.
Spesieltfor bakgårder
I Oslo kommunesforskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger av 03.05.2006 §1c skal
uteserveringer i bakgårder etter nærmere kriterier holde lukket mellom kl. 2000 og kl. 0900. Byrådet kan
gjøre unntakfra åpningstidsbegrensningen. Ved vurdering av unntak skal det legges avgjørende vekt på
den aktuelle bydels vurdering.
Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.
Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med hilsen
Anne Abry
saksbehandler

Næringseta ten

Adresse:Telefon:
Tollbugata 27, 3. etg.Telefaks:
inngang Øvre slottsgt.Internett:
Postboks 745 SentrumE-post:
0106 OSLO

02 180Org.
nr:979 594 887
23 46 00 50
www.nae.oslo.kommune.no
postmottak@nae.oslo.kommune.no

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

03753

Saksnr:
BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Telefon

Bokbacka
Gateadresse

Postnr.

Bydel

Skovveien 15

0257

Frogner

SØKER
Firma/organisasjonlnavn

Organisasjonsnr/Personnr søker

W ENTERPRISE AS

912812650

Postadresse

Postnr.

Poststed

Niels Juels gate 49

0259

OSLO

SØKNADSDETALJER
Søknad om

Selskapsform

Telefon

Beskrivelse

Serverings skjenkebevilling Ny
-

Åpningstid inne

Skjenketid inne

Åpningstid ute

Skjenketid ute

0100

0030

2300 utenfor

2230 utenfor

2000 bakgård

1930 bakgård

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak 20/14
HUSK-sak

Møtedato:

6/14

28.01.14

FRESKO AS, FROGNERVEIEN 8 – NY BEVILLING
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Fresko AS om
ny serverings- og skjenkebevilling ved Fresko AS, Frognerveien 8.
Beskrivelse av området
Stedet ligger i et boligområde.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling
ikke bør innvilges ved Fresko AS, Frognerveien 8.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

2

FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Fresko AS gis serverings- og skjenkebevilling ved
Fresko AS, Frognerveien 8.
Eiendommen, Frognerveien 8 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – Fresko AS, Frognerveien 8

Oslo kommune

(79ln

Næringsetaten

I

lf ratm,

P54T4f9

nor,

Froonor

Byd(ka dministr,7,jo

nen

nalr:

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no
Dato: 14.01.2014
Deres ref :

SØKNAD

Vår ref. (saksnr ):

Saksbeh:

Arkivkode:

ASNY-2014-00044

Abry, Anne

05214

OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra FRESKO AS om ny serverings- og
skjenkebevilling ved Fresko AS, Frognerveien 8.
I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved surderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
ornrådebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.
Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3,jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.
Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.
Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
begrunnelse hvor den ikke frernkommer av protokollen.

eventuelt bydelsutvalgets

Med hilsen
Anne Abry
saksbehancller

Næringseraten

Adresse:
Tonbugsts 27, 3. 4.7g.
inngang Øvre slanagt.
Ponboks 745 Seanum
0106 OSLO

Telefon: 02 180
Telefok9 23 46 60 59

Org. nr:979 594 887

www.nae.oslo.kornmune.no
E-post: ponmo0ak@nanoslo.kommuneno

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

05214

Saksnr:
1 BEVILLINGSSTEDET

Stedets navn

Telefon

Fresko AS

Gateadresse
Frognerveien

8

Postn

Bydel

0257

Frogner

SØKER

FirmaiorgantsasjonMavn

Organisasjonsnr/Personnr søker

FRESKO AS

997584996

Postadresse

Postar.

Poststed

Telefon

0257

OSLO

94118244

Frognerveien

8

SOKNADSDETALJER
Søknad om
Serverings

-

Selskapsform

Beskrivelse

skjenkebevilling

Ny

Åpningstid mne

Skjenketid mne

Åpningstid ute

Skjenketid ute

0100

0030

2300

2230

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak

21/14

HUSK-sak 7/14

Møtedato:

28.01.14

KLAGESAKER STØY – OVERSIKT OVER SAKER BEHANDLET 3. TERTIAL 2013
Vedlagt følger en liste over klager på støy som Bydel Frogner har mottatt og behandlet
3. tertial 2013.

FORSLAG TIL VEDTAK:
”Saken tas til orientering.”

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702

F:\ADMINISTRASJON\Miljørettet helsevern\Miljørettet helsevern\Støy\Klagesaker til BU - oversikt\Klagesaker støy - forside - BU 3. tert 2013.doc
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Oversikt over klager på støy som BU tidligere er orientert om tidligere kommentarer i rødt, nye kommentarer for 3. tertial 2013 i svart, til slutt nye saker i blått

Adresse og navn

Type støy

Saksbehandling

Arbins gate 11

Støy fra ventilasjons-/kjøleanlegg

Her behandlet bydelen en støyklage i 2011, kildeeier utbedret innen fristen og vi avsluttet saken. Her har vi nå mottatt ny
klage og vil i samarbeid med kildeeier foreta en kontrollmåling når det blir litt varmere i været.
Det ble utført en kontrollert støymåling 27.05.13 med alle til stede. Målingen viste at det var en reduksjon i lydnivået siden
sist, men det var fortsatt over grenseverdien for støy fra tekniske installasjoner. Det ble gitt en ny anmodning med frist for
utbedring 30.07.13.
Bydelen mottok etter fristens utløp klage fra naboene om at de fortsatt var plaget av støy fra anlegget, da det ikke var
kommet noen partsuttalelse fra anleggseier ble det i brev av 12.11.13 gitt et pålegg om å gjennomføre støyreduserende tiltak
innen 01.02.14. Det ble varslet om at det kan bli fattet vedtak om ileggelse av tvangsmulkt dersom fristen ikke overholdes.

Bryggetorget 15

Klage på støy fra heis

Bydelen har mottatt klage fra beboere i Bryggetorget 15 over støy fra heisene i bygget. Det er foretatt støymålinger som
viser at lydnivået ligger over grenseverdien for støy fra bygningens tekniske installasjoner som helsetjenesten stiller i
tilsvarende saker. Styret er tilskrevet og gitt en frist til 16.06.13 med å avslutte støyreduserende tiltak.
Bydelen mottok i brev av 11.04.13 fra Bryggdrift AS en bekreftelse på at de hadde mottatt klagen og at de ville innhente
uttalelser om hvilke tiltak som må gjøres for å gi ønske støyreduksjon, de synse fristen som ble gitt var kort, men vil komme
tilbake med info når omfanget er avklart.
Bryggedrift har fått utført støyreduserende tiltak på heisen, men de som bor i Bryggetorget 15 er fortsatt sjenert av støy. Ny
måling utført 13.11.13 viser at lydnivåene fra heisen fortsatt overskrider grenseverdiene for støy som tidligere er stilt som
krav i saken. Bryggedrift er i brev av 02.12.13 gitt et pålegg om å iverksette støyreduserende tiltak innen 01.03.14.
Det ble varslet om at det kan bli fattet vedtak om ileggelse av tvangsmulkt dersom fristen ikke overholdes.

Brynjulf Bulls plass 1, Alfreds Hage

Klage på høy musikk fra beboere i

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

Bryggegata 22 på Aker brygge

Vestbanetomta. Det ble foretatt støymåling første gang 16.06.12, lydnivået ble målt til å være for høyt og Alfreds Hage ble
tilskrevet og gitt en frist til å utbedre innen 20.08.12. De ansvarlige engasjerte et lydfirma og meddelte før fristens utløp at
det var gjennomført tiltak, men de er sjenert meddelte at de fortsatt ikke fikk sove om natten grunnet høy musikk, Alfred
Hage har en åpningstid ute til kl 0330. Det ble foretatt en ny støymåling 18.08.12 som viste lydnivå som var høyere enn ved
forrige måling, de ansvarlig er gjort kjent med dette og har tilbakemeldt at de umiddelbart vil redusere lydnivået. Vi

2

avventer tilbakemelding fra beboerne i Bryggegata 22 om hvordan de opplever situasjonen etter dette.
Bydelen og BYM var på ny befaring i Bryggegata 22 15.09.12, det ble ikke registrert sjenerende musikk fra Alfreds Hage
ved denne befaringen.
Uteserveringen har vært stengt i vinter, ny sesong står for dør og Alfreds Hage har fått utvidet sitt areal ute, vi avventer og
ser om dette får konsekvenser for de av beboerne på Aker Brygge som har vært sjenert av høy musikk fra stedet.
Nye klager har innkommet, og beboerne i Bryggegata 22 har engasjert et advokafirma for å bistå de med klagen på høy
musikk fra Alfreds Hage.
Den 29.06.13 foretok BYM etter anmodning fra bydelen en støymåling i Bryggegata 22, lydnivået oversteg de krav til
lydnivå som tidligere er gitt i saken. Alfreds Hage ble i brev av 01.08.13 fra bydelen gitt et pålegg om å etterleve gitte krav
til lydnivå snarest og senest innen 23.08.13. Bydelen er informert om at politiet en rekke ganger har rykket ut til stedet etter
klage på støy. Bydelen har ikke mottatt noen uttalelse fra eier/driver av Alfreds Hage.
Eier av Alfreds Hage ringte 19.08.13 og sa de hadde engasjert et firma som skulle komme med forslag til tiltak for å
redusere lydnivået. 21.09.13 foretok BYM og bydelen en befaring hos Alfreds Hage, det var relativt lav musikk og vi
registrerte at flere basshøytalere som tidligere var plassert i uteserveringen var fjernet. Uteserveringen har vært vinterstengt
siden oktober.

Fauchalds gate 5 A

Klage på en høyfrekvent lyd i området

Det ble foretatt en befaring og støymåling i Fauchalds gate 5, lyden som trolig kommer fra et ventilasjonsanlegg er for høy
og vi vil forsøke å finne ut hvem som er eier, flere i området har bemerket lyden.
Bydelen er i samarbeid med BYM fortsatt på leting etter eier av lydkilden, vi har vært på flere befaringer og vært i kontakt
med sameiet som mulig eier viften, ny avtale 04.12.12 i Fauchalds gate.
Styret i Fauchalds gate 6 ble gitt en frist til å avslutte støyreduserende tiltak innen 15.04.13. Fristen er oversittet, men de har
gjort avtale med et firma som skal se på støyproblemet.
Viften har vært noe ”av og på” i sommer da firmaet som skulle skifte ut viften ikke prioriterte å gjøre dette iht. til avtalen.
Men avtrekksviften skal nå være skiftet ut, avventer endelige tilbakemeldinger i saken.
Ny støymåling utført av BYM 03.10.13 viste at det kun var nattkravet som var for høyt. Fauchalds gate 6 har etter det
installert en trinnløs bryter som reduserer hastigheten, lydnivået er nå innenfor kravet og naboene er fornøyde. Saken er
avsluttet.

Filipstad stasjon, Jernbaneverket Bane Øst

Klage fra beboer i Munkedamsveien 80B på

Bydelen vil se nærmere på saken i samarbeid med BYM.

støy fra arbeider det er gitt dispensasjon for

BYM ble i brev av 18.09.13 anmodet om å vurdere om nye forhold har medført at kravet i forurensingsforskriften om det

å utføre på sporområdet Filipstad stasjon,

døgnmiddel på 35 dBA nå er overskredet. Det er kildeeier (her JBV) som etter forurensingsforskriften har ansvar for å

Drammensveien 80-82, Gabels- og Svolder

kartlegge og vite lydnivåene fra sine aktiviteter. Svar fra JBV til BYM sier at lydnivået fra aktiviteten er vesentlig lavere
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gate. Samt klage på den døgnkontinuerlige

enn kartleggingsgrensen. Deler av aktiviteten er ikke med i beregningene, BYM ønsket derfor at støy fra oppstalling og

støyen fra området.

tomgangsdrift skulle måles. Dette er formidlet videre til klager som ikke har svart på meldingen, det er derfor ikke utført
noen støymåling.
Etter dette er det kommet ny klage fra en annen beboer i Munkedamsveien som klager på støy fra togene på Filipstad, samt
støy fra trafikken på E18.

Frognerveien, Niels Juels gate, Behrens gate

Støy fra flere kjøle-/ventilasjonsanlegg

og Skovveien

Bydelen har igjen mottatt klage fra beboere i Behrens gate 6 på støy fra kjøle-/ventilasjonsanlegg i det indre felles
gårdsrommet. Bydelen har i samarbeid med Bymiljøetaten foretatt befaringer og støymålinger og har identifisert de
anleggene som har forårsaket støyen. Gårdeier er gitt en frist til 31.05.13 til å avslutte støyreduserende tiltak.
Melding 4. juni fra Behrens gate 6 om at lydforholdene ikke er bedret, gårdeier ble derfor gitt et pålegg i brev av 12.06.13
om å gjennomføre tiltak innen 13.08.13, det ble samtidig varslet om at bydelen vil vurdere å ilegge tvangsmulkt dersom
utbedringer ikke blir gjennomført innen fristen. Bydelen har ikke mottatt noen uttalelse fra gårdeier.
Ny befaring og støymåling i gårdsrommet 19.09.13 viste at det da var kjøle-/ventilasjonsanlegget til Kiwi i Frognerveien 9
som var den dominerende støykilden. Kiwi ble i brev av 01.10.13 anmodet om å støyredusere innen 15.12.13. Randem &
Hübert bekreftet i brev av 06.12.13 at de hadde utført nødvendige støyreduserende tiltak. Beboerne i Behrens gate 6
tilbakemelder at de likevel fortsatt er sjenert av støy. Befaring (ikke støymåling) i bakgården bekrefter at det ikke er støy fra
Kiwis anlegg, men at det fortsatt er et anlegg i bakgården som har et høyt og sjenerende lydnivå. Det vil bli foretatt en ny
støymålinger i januar 2014, en kontrollert måling med flest mulig av anleggseierne tilstede.

Hafrsfjords gata 24-26

Klage på støy fra garasjeport

Bydelen har mottatt klage fra beboere i Hafrsfjordsgata 24-26 på støy fra garasjeporten i samme bygning. Det er foretatt
støymålinger som viser at lydnivået ligger over grenseverdien for støy fra felles tekniske installasjoner som helsetjenesten
stiller i tilsvarende saker. Styret i sameiet er tilskrevet og gitt en frist til 30.04.13 med å avslutte støyreduserende tiltak.
I brev av 18.04.13 fra AS Hafrsfjordgate 24/26 ble vi informert om at de var i gang med å utbedringsarbeider, men usikre
på om de ville kunne overholde fristen som var gitt. Etter det har bydelen ikke mottatt noen henvendelser i saken.
AS Hafrsfjordgate 24/26 orienterte i brev av 28.09.13 at de hadde gjennomført tiltak som var anbefalt av akustisk
konsulent.
Vi har sendt e-post til hun som var sjenert med spørsmål om hun er fornøyd med lydforholdene evt om hun ønsker en
kontrollmåling, vi har ikke mottatt noe svar og avslutter saken.

Hegdehaugsveien 31, Lille Asia

Klage på sjenerende musikk fra naboer i

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

Oscars gate

befaringer på stedet både på dag og kveld, vi har ikke ved disse anledninger ikke registrert musikk fra uteserveringen.
Nye befaringer utført 14.09. og 28.10.12, det ble ikke registrert musikk fra uteserveringen ved disse befaringene.
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Bydelen har ikke mottatt nye klager i saken.
Bydelen mottar fortsatt kopi av klager fra naboer til Plan- og bygningsetaten knyttet til uteserveringen. Klagene omhandler
mest menneskeskapt støy (skrif og skrål), det er støy helsetjenesten ikke kan sette krav til.
Bydelen har ikke mottatt klager på støy fra naboene til Lille Asia siden forrige rapportering.
Nye klager innkommet, men ved befaring 16.11.13 kl 0130 var stedet lukket og det var ingen aktivitet.

Hegdehaugsveien 32, Trafalgar Pub

Bydelen har på ny mottatt klager på høy

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

musikk fra beboere i etasjene over Trafalgar

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

Pub.

Trafalgar Pub ble tilskrevet og gjort kjent med klagene i brev av 06.09.13, eier av stedet ringte og sa han igjen ville ta tak i
problemet. Naboene tilbakemeldte at det var en bedring, men det var variabelt. Vi foretok derfor en støymåling 06.10.13,
måleresultatene oversteg de lydnivåene som helsetjenesten stiller som krav i tilsvarende saker.
Trafalgar Pub ble i brev av 11.11.13 anmodet om å iverksette støyreduserende tiltak innen 12.12.13. I brev av 19.11.13 ble
bydelen orientert om hvilke tiltak som var gjennomført, bl.a. installering av en automatisk volum control. Beboerne i
Hegdehaugsveien 32 har etter dette tilbakemeldt at de er fornøyde etter de tiltak som er gjennomført. Saken avsluttes.

Hegdehaugsveien/Bogstadveien

Diverse klager på støy fra beboere i dette

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

området, de har vært utsatt for støy over

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

lang tid og i perioder både natt og dag.

Det har vært mange klager fra beboere langs den strekningen fra Parkveien til Sporveisgata, det har blitt gitt avslag på en av
søknadene om dispensasjon til å utføre nattarbeid, dette for at beboerne skulle få en periode med nattero. Nå har det vært en
periode uten arbeider i Bogstadveien, men de vil starte opp igjen for å ferdigstille arbeidene.

Josefines gate/Hegdehaugsveien

Klage på støy fra ”riggplassen” som

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

benyttes ifb med arbeidene i

Det har vært sporadiske klager på virksomheten her.

Hegdehaugsveien/Bogstadveien
Majorstuveien 34

Klage på støy fra ventilasjonsanlegg

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

tilhørende Majorstuveien 34, klagen

Det ble utført støymålinger 23.09. og 01.10.13, Restaurant Nambos avtrekksvifte var den klart dominerende støykilden fra

kommer fra Majorstuveien 32.

målestedet i 5. etasje i Majorstuveien 32, og oversteg anbefalt grenseverdi for støy fra teknisk installasjon utendørs.
Nambo Restaurant & Bar ble i brev av 10.10.13 anmodet om å iverksette støyreduserende tiltak innen 20.12.13.
Bydelen har ikke mottatt noen tilbakemelding fra verken kildeeier eller klager.

Munkedamsveien 35

Klage fra beboere i Cort Adelers gate 35B

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

på støy fra vifte-/ventilasjonsanlegg i

installasjoner utendørs. Aberdeen Munkedamsveien 35 AS ble anmodet i brev av 12.06.13 om å gjennomføre

5

Munkedamsveien 35.

støyreduserende tiltak innen 31.08.13. Den 24.06.13 ble bydelen kontaktet av kildeeier som bekreftet at utbedringer allerede
var utført. Vi avventer tilbakemelding fra CA 35B om de etter utbedringene er fornøyde, eller om de ønsker en
kontrollmåling.
Bydelen har etter henvendelse mottatt melding fra klager om at de ikke er tilfredse og ønsker en kontrollmåling, dette vil bli
utført.

Munkedamsveien 59B

Klage fra naboer i Huitfeldts gate 34 på

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

vifte/kjøleanlegg tilhørende Artel Holding.

muligens endret innstillingen på timeren og naboene blir sjenert. Artel Holdng er kontaktet og vil undersøke hva som har
skjedd. Avventer tilbakemelding om dette.
Artel har hatt service på anlegget og timeren er tilbakestilt, naboene har fått melding om dette og spurt om de nå er
fornøyde, vi har ikke fått noen tilbakemelding fra klager, saken avsluttes.

Parkveien / Pilestredet

Klage fra sameiet Parkveien 1 over økt støy
og rystelser ved trikkepasseringer.

Etter mottatt klage ble BYM anmodet om å bistå bydelen med befaring og målinger. Den dagen vi hadde avtalt befaring ble
alle de italienske trikkene i byen parkert, da det i hovedsak er de som skaper problemer ble det ikke foretatt noen målinger.
Men ved befaringen ble det i svingen fra Pilestredet inn i Parkveien observert store skader på skinner og grunnen omkring.
Bilder av dette ble oversendt Sporveien med spørsmål om planen for å utbedre dette. 05.07.13 svarte Sporveien at de hadde
utføret noen arbeider på nevnte sted og var innstilt på å finne løsning på støy og vibrasjonsproblemene.
Bydelen har sendt spørsmål til sameiet om de fortsatt er sjenert og ønsker at det blir utført målinger, vi har ikke mottatt svar
på vår henvendelse.
Fortsatt ikke svar, saken avsluttes.

Pilestredet 39 D

Støy fra kjøle-/ventilasjonsanlegg

Bydelen har mottatt klage fra beboere i Holbergs gate 11 over støy fra kjøle-/ventilasjonsanlegg i bakgården. Regent Sport
viste seg å være eier av anlegget og ble tilskrevet og gitt en frist til 20.02.13 med å avslutte støyreduserende tiltak.
Fristen er utløpt og bydelen har ikke mottatt nye klager.
Nye klager innkommet og Regent Sport AS ble i brev av 14.05.13 gitt et pålegg om å gjennomføre støyreduserende tiltak
innen 15.06.13. Bydelen mottok ingen uttalelse fra kildeeier, men etter fristen fortsatte vi å motta klager fra beboerne i
Holbergs gate 11. Ny befaring ble foretatt av bydelen 07.08.13, det ble da registrert at den viften som tilhører Regent Sport
ikke var i drift, men viften til kjøleanlegget tilhørende Joker var i drift og avga en sjenerende lyd. Joker og gårdeier ble
samme dag i en e-post gjort kjent med dette og anmodet om å igangsette støyreduserende tiltak i henhold til tidligere gitte
krav. Vi har ikke mottatt noen uttalelse fra kildeeier, men e-poster med fortsatte klager fra beboerne. Saken vil bli fulgt opp
med et pålegg iht lov om folkehelsearbeid dersom ikke støyreduserende tiltak igangsettes.
Etter klager ble det 19.09.13 foretatt en ny befaring og støymåling som viste at lydnivået fra kjøleanlegget til Joker Holberg

6

fortsatt overskrider grenseverdien for støy fra tekniske installasjoner utendørs. Joker Holberg ble i brev av 01.10.13 gitt et
pålegg om å avslutte støyreduserende tiltak innen 15.12.13.
Eier av Joker Holberg ringte 21.11.13 og informerte om at de hadde problemer med å finne firma som ville ta jobben, men
de arbeidet med det. I e-post av 19.12.13 ble vi informert om at deler av arbeidene ville bli utført i romjula, men at de søkte
om utsettelse av frist for utbedring da avsluttende arbeider vil bli utføret i første del av januar 2014.

Bogstadveien 1

Klage på støy ved interne

Klage fra beboere over at det over lang tid har foregått interne ombyggingsarbeider i gården.

ombyggingsarbeider

Vi sendte e-post til ansvarlig utfører (gårdeier) med Forskrift om begrensning av støy og standard brev ved
ombyggingsarbeider, der fremkommer hvilke krav Oslo kommune stiller i tilsvarende saker, vi har etter det ikke mottatt
flere klager.

Bogstadveien 74, Majorstuen skole

Klage på støy fra bygge- og anleggsarbeider

Det har innkommet klager på støy fra en nabo i Middelthuns gate, både på støynivået og tidspunktene for når det arbeides.
Det har vært gitt dispensasjoner for grunnarbeider hvor dette er nødvendig, ellers Undervisningsbygg (ansvarlig for
prosjektet) tatt klagene på alvor og gitt god og fyldig informasjon.

Bygdøy allé 5, Baroque

Klage på støy fra høy musikk fra beboere i

Bydelen behandlet i 2010-11 en tilsvarende klage fra samme lokalet, men Manolo som stedet da het bygget en lydsluse slik

Drammensveien 42 og Thomles gate 4

at ikke lyden fra musikk var til sjenanse for naboene. Denne slusen ble fjernet når ny eier pusset opp lokalene.
BYM ble anmodet om å bistå bydelen og 06.10.13 ble det foretatt en befaring og støymåling i Drammensveien 42,
lydnivået oversteg grenseverdiene for støy fra tekniske anlegg, herunder musikkaktiviteter. Baroque ble i brev av 10.10.13
anmodet om å iverksette støyreduserende tiltak innen 11.11.13, varsel om pålegg ble gitt.
Bydelen mottok ny klage og det ble foretatt ny støymåling 16.11.13, lydnivået som ble målt var oversteg de krav som ble
gitt i brev av 10.10.13. Baroque ble i brev av 19.11.13 gitt et pålegg om å redusere lydnivået innen 12.12.13.
Daglig leder hos Baroque sier i en e-post 20.11.13 at de vil kontakte et firma for å få hjelp til å redusere bass og lydnivået
generelt.
Tilbakemelding fra de berørte sier at forholdene er noe bedre, men variable, de ønsker at det blir utført en kontrollmåling.

Bygdøynesveien 25

Klage på støy ved grunnarbeider boring,

Det ble søkt og gitt dispensasjon til å utføre grunnarbeider som boring, pigging og sprengning i Bygdøynesveien 25.

pigging og sprengning

Da bydelen mottok klager på støy fra arbeidene ble BYM anmodet om å foreta en støymåling, målingene 12.09.13 viste en
overskridelse av grenseverdiene i Tabell 1 i Forskrift om begrensning av støy. Det var grunn til å tro at grenseverdiene vil
overskrides, det var derfor de søkte om dispensasjon, måleresultatene ga ikke grunnlag for å justere på den gitte
dispensasjon.
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Drammensveien 89B

Klage på støy ved interne

Etter mottatt klage på støy ved interne ombyggingsarbeider ble det foretatt en befaring og støymåling 15.11.13 i

ombyggingsarbeider

Drammensveien 89B. Det ble da opplyst om at pigging, betongsaging og boring da hadde pågått i flere uker uten at styret i
gården fikk til en avtale med eier og utfører. Lydnivået som ble målt var langt over den grensen som ansees å være
helseskadelig støy, eier av leiligheten ble orientert om måleresultatene og sendt standard brev de krav Oslo kommune stiller
i tilsvarende saker.
Bydelen mottok etter dette flere klager på at arbeider med tilsvarende lydnivå ble utført alle dager i uken. Bydelen sendte
derfor 28.11.13 pålegg til eier om å stoppe arbeidene på lørdager og søndager, pålegget ble fulgt. Arbeidene er nå ferdige og
saken avsluttet.

Elisenbergveien 19, Art of Sushi

Klage på støy fra ”live” musikk fra

Bydelen har behandlet klage på høy musikk fra restauranten tidligere, saken ble da løst. Men etter at de begynte med ”live”

beboerne over restauranten

musikk i restauranten på lørdager på dagtid, er det igjen et problem for de som bor over restauranten. Det vil bli foretatt en
befaring og støymåling så snart vi har fått lavet en avtale med BYM.

Filipstad brygge 1, takterrasse

Klage på høy musikk fra takterrassen

Bydelen behandlet tilsvarende klage i 2012. Klagen i år kom inn først i september, like før Swedbank Norge sluttet å
benytte takterrassen ved interne arrangement for sesongen, men klage ble oversendt Storebrand Eiendom (eier) og vi håper
dette ikke gjentar seg i 2014.

Fredrik Stangs gate 39

Klage på støy fra ventilasjonsanlegg

Bydelen har vært i kontakt med daglig leder hos Shell som sier at av 3 ventilasjonsanlegg er det foretatt utbedringer på 2,

tilhørende Shell i Fr Stangs gate fra en nabo

det 3. vil bli tatt så snart som mulig. Dette ble meldt klager 18.11.13 og vi har ikke mottatt flere klager.

Fredrik Stangs gate, Balchens gate,

Klage på støy fra beboere i Fredrik Stangs

Det er foretatt to befaringer og støymålinger på nevnte adresse, men i og med vi ikke får målt støy fra Telenors datasentral

Elisenbergveien, Gimleveien – gårdsrom

gate 46, støy fra flere støykilder i det nevnte

før til våren 2014 når det er varmere i været er saken utsatt. Det er også registrert støy fra ventilasjonsanlegget tilhørende

felles indre gårdsrom

Restaurant Feinschmecker i Balchens gate 5.

Klage på støy ifb. med rydding rundt

Bydelen mottok en klage fra nabo til Frognerborgen over at det ofte startes veldig tidlig med rydding rundt borgen, det

Frognerborgen i Frognerparken

benyttes løvblåsere til ryddingen og det støyer. Vi gjorde en henvendelse til Steen & Lund som har ansvaret for ryddingen,

Frognerparken, Frognerborgen

de redegjorde og vi har etter det ikke mottatt noen klage på støy.

Gardeveien 2C

Klage på støy ved interne

Klage fra beboer over at det over mange måneder har foregått interne ombyggingsarbeider i gården.

ombyggingsarbeider

Bydelen foretok en befaring 19.12.13, det pågikk ikke arbeider på det tidspunktet, men det var tydelig at det foregikk
betongsaging og piggearbeider i gården, maskinene stod klare i oppgangen.
Vi sendte e-post til ansvarlig utfører (gårdeier) med Forskrift om begrensning av støy og standard brev ved
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ombyggingsarbeider, der fremkommer hvilke krav Oslo kommune stiller i tilsvarende saker.

Gimleveien 21

Klage på støy fra vifte-/ventilasjonsanlegg

Bydelen mottok klage fra beboere i Gimleveien 21 A og B, de er sjenert av støy fra sameiets eget ventilasjonsanelgg.

fra beboere i Gimleveien 21 A-B

BYM ble anmodet om å bistå bydelen og vi foretok en støymåling 01.11.13, lydnivået oversteg anbefalt grenseverdi for
støy fra bygningens faste tekniske installasjoner utendørs. Sameiet Gimleveien v/SK Eiendom ble anmodet i brev av
25.11.13 om å gjennomføre støyreduserende tiltak innen 10.02.14.

Hammerstads gate 4-6

Klage på støy fra ventilasjonsanlegg fra

Bydelen mottok klage fra Fauchalds gate 5-7 på støy fra Hammerstads gate 4-6, bygningen eies av Forsvarsbygg.

naboer i Fauchalds gate 5-7

BYM foretok en befaring og støymåling 03.10.13, målt lydnivå fra anlegget oversteg anbefalt grenseverdi for støy fra
tekniske installasjoner utendørs som helsetjenesten stiller i tilsvarende saker. Forsvarsbygg ble i brev av 29.10.13 anmodet
om å gjennomføre støyreduserende tiltak innen 14.01.14.

Hjelms gate

Klage på støy i området rundt Hjelms gate

Bydelen mottok klage på støy fra diverse arbeider som har pågått over lang tid i området rundt Hjelms gate. Det har vært
bygging av barnehage, totalrenovering av Bogstadveien 12, samt tidligere omtalte arbeider i Hegdehaugsveien /
Bogstadveien. Klagen ble besvart pr e-post.

Inkognitogata 32

Klage på støy fra beboere i Inkognito

Klage på støy fra ukjent kilde, trolig fra taket på Inkognitogata 32. Bydelen sendte anmodning om bistand til BYM, men før

terrasse 2

vi rakk å utføre fikk vi melding om at brannvesenet hadde kommet med kranbil og utført noe på taket til Inkognitogata 32,
hva vites ikke, men støyen er borte.

Kavringen brygge 1, Tjuvholmen

Klage på byggestøy fra beboere

Det klages på byggestøy fra beboere som har flyttet inn i de bygningene som er ferdige på Tjuvholmen. Tjuvholmen KS ga
en fyldig orientering til klager.

Munkedamsveien 62

Klage på støy fra bygge- og anleggsarbeider

Det ble søkt og gitt dispensasjon til å utføre bygge- og anleggsarbeider i Munkedamsveien 62. Det har innkommet flere
klager fra naboer, særlig fra sameiet Munkedamsveien 66. Skanska Norge som er ansvarlig for prosjektet har underveies
foretatt målinger både av støy og rystelser, resultatene viser at de stort sett er innenfor kravet i Støyforskriften. Skanska har
også gitt rask og god informasjon på innkomne klager.

Pres Harbitz gate 4, Restaurant Sawan

Klage på div støy fra restauranten

Klage fra eier av nabogård, deres leietaker klager over menneskeskapt støy, bl.a. når gjester forlater stedet og etter
stengetid.
Helsetjenesten kan som kjent ikke behandle klager på støy fra mennesker. Men vi har mottatt kopi av redegjørelse fra
restaurantens styreleder, der fremkommer forslag til tiltak for å bedre på forholdene. Utleier vurderer også å sette inn nye
vinduer med isolerglass.

9

Solli plass

Klager på støy fra høy musikk

Noe flere klager på høy musikk fra utestedene på Solli plass, det er bassen er et problem, vi har ikke klart å finne ut hvilket
sted som er dominerende, eller om det er summen av alle som er problemet.

Stranden 1, Aker Brygge

Klage på støy fra nattarbeider

Det ble søkt og gitt dispensasjon til å utføre nattarbeid på Stranden 1, dette var arbeider som av sikkerhetsmessige årsaker
ikke kunne utføres i bygningen på dagtid når det var mange mennesker i området. Det innkom klager på støy og AF
Byggfornyelse ble pålagt å gi tilbud om alternativ overnatting (hotell) til de som ønsket det. Arbeidene er nå avsluttet.

Sørkedalsveien 9, Evo Fitness Majorstuen

Klage på støy fra treningssenteret fra nabo i

Bydelen fikk oversendt en klage på støy fra advokatfirmaet Bing Hodneland, vedlagt fulgte målerapport fra Brekke &

leiligheten over senteret

Strand Akustikk. Under henvisning til B&Ss målerapport ga bydelen i brev av 04.09.13 Fitness group nordic AS en
anmodning om å iverksette støyreduserende tiltak innen 04.12.13.
Eier av treningsstudioet engasjerte advokat og Multiconsult (akustisk firma for å foreta nye målinger), nå har det vært
rettsforhandlinger og partene har kommet frem til et forlik, det vil bli gjennomført støyreduserende tiltak. Bydelen lar saken
i bero, avventer resultatene fra støyreduserende tiltak.

Thomas Heftyes gate 52 og 54

Klage på støy ved henting av avfall

Klage på støy i forbindelse med henting av avfall, støy når avfallsbeholderne kjøres fra skuret ut til bilene.
Renovasjonsetaten har i sitt svar til styret i sameiet sagt at dersom det blir en økning i klager på støy som kan tilskrives
hjulene på beholderne, vil de vurder et prøveprosjekt men andre hjul. Bydelen har ikke funnet grunnlag for å si at støy ved
avfallstømming er helseskadelig støy. Dette er også en nødvendig og lovpålagt tjeneste som samfunnet ikke ville klart seg
for uten.

Trudvangveien

2 klager på støy fra renovasjonsbilene, for

Bydelen sendte klagen til Renovasjonsetaten (REN) med spørsmål om hvilke tider som er avtalt for dette området. REN har

tidlig henting

utført kontroll i denne veien, og avdekket at bilene hadde for tidlig oppstart i henhold til avtale, det er fulgt opp og vil
forhåpentligvis ikke gjenta seg.

I forbindelse

med HUSK —møte + BU, 21.01.2014
2V-11.

beboer-erfanng

11 G,0351 Oslo,19.01.2014,

Fra Godrun Gaarder, Uranienborgveien

Ltc\

oct76(4
å møte pga. annen forpliktelse.

leg selv er dessverre forhindret
Styret i Ull

Nord er informert,

i41)‘

den dagen.

men har selv et styrernøte

Derfor sender jeg fra meg som beboer og på vegene av andre naboer følgende innspill ut fra våre
fra natteliv/utesteder

erfaringer

i Nedre Hegdehaugsveien

(Hornansbyen)

torsdag til fredag, fra fredag til lørdag og fra lørdag til søndag. Åpningstid

tre netter per uke fra
til k1.03.00 disse nettene

også helligdagene.
er særlig plaget av støy fra høy musikk fra

Vi som har vårt soverom mot nord/Hegdehaugsveien
utestedene
nettene,
verre.

Musikken

i området.

varierende

skrues opp fra elerne ved ca. kl. 01.30 til kl. 03.00 de gjeldende
basslyder. Etter flere klager er det ikke blitt

høyde på støy, gjennomtrengende

Men heller ikke stort bedre.
at det åpenbart

Beboerne her har erfart

tradisjonelle

befolkningens

i regelverket

og naturlige

Det å skru opp musikk etter midtnatt

ikke tas nok hensyn til

krav på nattesøvn.

oppfattes

som et overgrep

mot beboerne

sorn folk forrnulerer

Dette er i det minste meget sjenerende/forstyrrende

i området.

det gjerne.

Nattero + søvn om natten henger beviselig sammen med vår helse.
Det gjelder også spørsmålet

hvilket samfunn vi vil ha og videreutvikle.

Dette er politiske spørsmål som bør tas stilling til og tas alvorlig når man beslutter
regler som er klare ut fra befolkningens

langt utover natten. Det bør opprettes

åpningstider

og nattesrevn.

krav på nattero

og andre" og at utesteder
konsekvenser,

Argumentet

by område "er attraktiv

at et bestemt

for turister

derfor må holde åpent til k1.0300 om natten med alle

er ikke et argument

som holder.(politiet

viser f.eks. til andre alvorlige

konsekvenser).
Hensynet mellom

beboerne

bør klargjøres bedre når man satser på natteåpent
er interessert

i en balanse

(bl.a.støy)

og deres helse i et boligområde

mellom

næringslivets

og andre interesser

tre ganger i uken heleåret.
og beboernes

interesser.

Og hvis man

Dette gjelder

selvsagt også vårt område.
Så lenge det gjelder de nåværende
ivaretatt

godt nok I beboernes

interesser

flere enn meg ut fra våre erfaringer
boområder

såkalte

noe som hittil

populære

ikke har vært

by nære områder,

ikke anbefale å gi grønt lys for natteåpning

i vårt distrikt og ellers i vår hovedstad.

Det ene er kortsiktigheten,

GG.,19.01.2014

regler + håndteringen,

det andre langsiktig tenking+konsekvenser.

så lenge vil
til k1.03.00 i

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak 23/14

Møtedato:

8.11.11

SØKNAD OM UTTREDEN FOR VERV TIL BYDELSUTVALGET OG MIBU FROGNER
Bydel Frogner har mottatt søknad om fritak for verv som representant til bydelsutvalget Frogner
for valgperioden 2011-2015 fra Jørgen Amandus Sundell, som er valgt inn i bydelsutvalget som
representant for partiet Arbeiderpartiet. Det søkes om uttreden grunnet flytting.
Kommunal- og regionaldepartementet har 03.01.2003, med hjemmel i kommunelovens § 12 nr. 7,
fastsatt forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg. Direkte valg til bydelsutvalg 2007 skal
gjennomføres i hht. ovennevnte forskrift og valglovens bestemmelser om kommunestyrevalg så
langt de passer, jfr. Forskriftens § 8.
Utgangspunktet er at den som er valgt til et kommunalt folkevalgt organ har plikt til å gjøre
tjeneste i vervet gjennom hele valgperioden. Med hjemmel i kommunelovens § 15 nr. 2 kan
bystyret, eller i dette tilfellet det direkte valgte bydelsutvalget, likevel frita, for et kortere tidsrom
eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan
skjøtte sine plikter i vervet. Adgangen til å bli fritatt fra vervet forutsetter en personlig søknad.
Imidlertid er det slik at representanter i bydelsutvalget må ha sin folkeregisterregisterte bosted i
bydelen, jfr kommunelovens § 15 nr. 1. I den perioden en valgt representant ikke har sitt
folkeregisterregistrert bosted i bydelen, er ikke vedkommende valgbar til bydelsutvalget.
På denne bakgrunn anses at Jørgen Amandus Sundell må tre ut av sitt verv i bydelsutvalget.
Begrunnelsen for dette er at han har meldt flytting til Folkeregistret ut av bydel Frogner med
virkning fra og med 28. januar 2014.
Vedkommende sitter i tillegg som varamedlem i miljø- og byutviklingskomiteen og trer også ut
her. Arbeiderpartiet bes om å komme med forslag til nytt varamedlem.
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget innvilger søknaden om uttreden for resten av inneværende valgperiode for Jørgen
Amandus Sundell.
Arbeiderpartiet foreslår Jørn Boretti som nytt varamedlem i miljø- og byutviklingskomiteen.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 23 42 49 00
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak 24/14

Møtedato:

28.1.2014

NYTT MEDLEM TIL NAVNEGRUPPE FILIPSTAD (H)

I BU-møte 24.9.2013, BU-sak 225/13 ble det vedtatt å opprette en arbeidsgruppe som skal se på
navnsetting av gater, veier og plasser på Filipstad.
For Høyre ble Janne Haaland-Matlary oppnevnt, men hun ber nå om fritak fra vervet.
Det bes om at Høyre kommer med forslag til en som kan tre inn i arbeidsgruppen så snart som
mulig.

Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget oppnevner …………………… (H) navnegruppen Filipstad.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak 25/14

Møtedato:

28.1.2014

OPPNEVNING AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL DRIFTSSTYRENE
VED BYGDØY, MAJORSTUEN, RUSELØKKA OG URANIENBORG SKOLE FOR
PERIODEN 1.1.2014 – 31.12.2015

Driftsstyret ved Bygdøy skole 24.4.2011-31.12.2013
Medlemmer:
H
1. André Skogland, Munkedamsveien 79 D, 0270 Oslo
H
2. Hans Magnus Borge, Huk Aveny 65 E, 0287 Oslo
A
3. Gunn von Krogh, Bygdøy terrasse 29, 0287 Oslo
Varamedlemmer:
H
4. Beate Brovig Auke, Frederik Stangs gate 37, 0264 Oslo
H
5. Elsa Wiig, Jacob Fayes v. 6, 0287 Oslo
A
6. Ellen S. Gabriel, Bygdøy Alle 57 0265 Oslo

Driftsstyret ved Majorstuen skole 24.4.2011-31.12.2013
Medlemmer:
V
1. Thomas Syvertsen,Eckerbergsgt 19,0266 Oslo
H
2. Tjeran Vinje, Oscarsgate 88, 0256 Oslo
A
3. Gerd Kvanvig, Camilla Colletsvei 3, 0258 Oslo
Varamedlemmer:
H
4. Jørn Lein-Mathisen, Elisenbergveien 35 A, 0265 Oslo
H
5. Elisabet Parmeggiani, Erling Skjalgssons gate 23B, 0267 Oslo
A
6. Egil Heinert, Grønnegata 13 B, 0350 Oslo

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702
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Driftsstyret ved Ruseløkka skole 24.4.2011-31.12.2013
Medlemmer:
H
1. Vivian Ellingsen Gotaas, Niels Juels gate 50 A, 0257 Oslo
SV
2. Marianne Grøtte, Gabelsgate 41, 0262 Oslo
V
3. Tore Walaker,Arbins gate 13 A,0253 Oslo
Varamedlemmer:
H
4. Thomas Raabe, Huitfeldts gate 36, 0253 Oslo
SV
5. Erna Kahlbom, Tors gate 5, 0260 Oslo
V
6. Pål Klouman, Uranienborg terrasse 8, 0351 Oslo

Driftsstyret ved Uranienborg skole 24.4.2011-31.12.2013
Medlemmer:
H
1. Michael Hopstock, Thomas Heftyes gate 39, 0267 Oslo
F
2. Ouarda Jannaouini, Huitfeldtsgate 10A, 0253 Oslo
A
3. Jørn Boretti, Sporveisgata 29, 0354 Oslo
Varamedlemmer:
H
4. Bård Standal, Lassons gate 2, 0270 Oslo
F
5. Camilla Wilhelmsen
A
6. Annelene Svingen, Drammensveien 48, 0271 Oslo

Bydelen har mottatt e-poster i januar om følgende endringer:
1. André Skogland (H) ønsker å tre ut av driftsstyret ved Bygdøy skole
2. Thomas Syvertsen (V) har flyttet og trer ut av driftsstyret ved Majorstuen skole
Forslag til vedtak:
Driftsstyret ved Bygdøy skole 1.1.2014-31.12.2015
Medlemmer:
H
1.
H
2.
A
3.
Varamedlemmer:
H
4.
H
5.
A
6.

Driftsstyret ved Majorstuen skole 1.1.2014-31.12.2015
Medlemmer:
V
1.
H
2.
A
3.
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Varamedlemmer:
H
4.
H
5.
A
6.

Driftsstyret ved Ruseløkka skole 1.1.2014-31.12.2015
Medlemmer:
H
1.
SV
2.
V
3.
Varamedlemmer:
H
4.
SV
5.
V
6.

Driftsstyret ved Uranienborg skole 1.1.2014-31.12.2015
Medlemmer:
H
1.
F
2.
A
3.
Varamedlemmer:
H
4.
F
5.
A
6.

Vedlegg
- reglement for driftsstyrene i Oslo-skolen

Oslo kommune

Plan- og bygningsetaten

87/H

h*L)

7/2_L

/9 /21

ite

Nww
ppgi. jfliidvt:si

ELEKTRONISK

hvnvLtiddNe

Tn. OFFEN—LIG

UTSENDELSE AV PLANFO
ETTERSYN

l'Ian- og hygningsetaten vil
o\ er til L ende planforslag til htirinr/offentlig
etwIsyn ciektronisk i trad
med foringer fOr (iV:rgang tilelek.trOMSk 1,(Immwlika,ijon fra ath. og kommunalt hold, I forste orri::!ang
planfor
et med e•post. f;::-poten
inneholde kunngjoringsbrevet
og planfotslaget soni er pa
1),.1 lig,
"Undtwetning ont vedtatt plansende... elektronisk.'„
Plartisl.;;;„;

iIog

..

tilgie'nehi.

pa ettilens nensalei. sotn 1+1;sn'Nuht.::;„'y'.:mg

saksinnsyw

for
1.4.M1'4,,;.;f
.t . il ,,endes til po,..onottaket tpostinottak(q....,.
; den enkelte hydel. fivdekne
videresende eposlen til Barnas repreniaiii
i plan\aker og RiH for funks,uin:;hemm,Hei
hydelen. Deue
e-poster til <::Inune
att opplyst t kuungjornigsbrevet
tre
da det vil N,,ærelite akutelt
postmottak.
,

sende
papiribrm til:
Deiehtnauske hibhotek i Arne Giuborgs p
Opplvsningstjenesten
i den aktuelle bydel
Vi starte med elektron

utm.':;,felse i februar 2014.

PLAN- (1C1BYUNINCiSFTATF.N

Laud
avdel Ingsk .ektor

senior

Iakelydende hrev sendt
Hydel Alna, Pc-1)oks I

001

OSLO,

pOSIrnottak(g

er

hal.er,h) kommune.no

og hygnilLgm,13b
B,,k„Sentrum
kb,

Li

.pb»:

iT

1.•.uhr•1

iii
:',11111:2.1!W314)

'
1'•“.1d

F.F50

2-4(H)Soih, 02ffi OSL(

s‘r.

LIL'i

Ci;ffi•,1•.:
trcn

GrtMid,A

i, .1),.:..,Zr110U;ik,:
bo.o
(•)••00 (1ronland, 01: :
A;::m2nRivyiet:
22. 0)58 OSLO. po•sfinoltabgr.o1,,
2 i 2.

r\km•tke Aker,

i

i@k

0S1.0,

pu,tmonakek:

Pk)qhok,-1-4.33 Nvdalen,1)-FIF OSLO, poNruottak@•hna.i.,1.1,onununc.ili..,
Polbøl,;
Nord,dr:uld. 11
OSLO. pw,trne.it3k((fhn.(.),Io.kornmtme.m'
-12Uu

0:.(1,1

k,mumine.no

04.01
OiavN

cl St(..‘11Cf.
iai.

'••i

konituww.rw

•o'“hi5k.

1•;011olinli;1.

0130 OSLO,
pu•
!20

OSLO,

• .S1,,,•”.k.n.03 11 OSLO.
150 FL 0754 I )S1.1). po<lmoltiikt,Phva.c),10,komrnuiw.nk.)
157j
(i)supostrutottak(!7'ho,,,cM(,.kkm)rniine.i
Btdel

;;i"

1.11anhau,(Yell, 0130 OM.,O.roln.wttak@••b1).:10.1onununt..•.m.)

2013 - Praktisk bistand - oversikt over brukernes valg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned

Bydel:Frogner
ANTALL BRUKERE
Leverandør
Kommunal utfører
Hjtj. for døve og døvblinde
(kommunal)
ASOR AS
Attendo Care AS
CityMaid AS
Kamfer AS
Omsorgsspesialisten AS
Oslo Helse og Omsorg AS
Prima Omsorg AS
Seniorstøtten AS
Ny leverandør fra 1.4.13
Total Helseservice AS
Unicare Omsorg AS
Sum komm.utfører
Sum private utførere
Sum alle utførere

Jan
636

Feb
638

Mars
638

April
631

Mai
635

Juni
637

Juli
632

Aug
623

Sept
615

Okt
606

Nov
597

Des
596

0
22
8
53
39
77
64
0
6

0
22
8
53
41
77
64
0
7

0
22
8
54
40
76
65
0
8

27
29
638
328
966

29
29
638
331
969

0
23
8
54
40
78
61
0
8
0
30
30
635
332
967

0
22
8
52
38
71
61
0
8
0
29
32
637
321
958

0
22
8
54
37
70
61
0
7
0
28
34
632
321
953

0
23
8
52
38
69
61
0
7
0
30
30
623
318
941

0
23
8
53
37
68
59

27
30
636
326
962

0
24
8
54
41
77
62
0
8
0
30
29
631
333
964

0
23
9
53
37
66
59
0
8
0
32
32
606
319
925

0
23
9
54
37
66
59
0
8
0
32
32
597
320
917

0
23
10
53
38
69
58
0
7
0
32
30
596
320
916

8
30
32
615
318
933

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måned:
Kommunal
Privat

7095:18
2554:06

6360:26
2388:43

7041:37
2691:49

6511:33
2606:58

6846:12
2704:31

6902:13
2589:05

7212:16 7019:63
2808:07 2792:10

6797:12 159888:00
2650:36
2644:55

6278:07
2576:40

6353:31
2679:13

Sum vedtakstid

9649:24

8749:09

9733:26

9118:31

9550:43

9491:18 10020:23

9812:13

9447:48

9306:56

8854:47

9032:44

10:19
07:49

10:46
08:08

11:24 #VERDI!
08:44
08:46

11:03
08:20

263:50
08:17

10:30
08:03

10:39
08:22

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:
Kommunale utførere
Private utførere
Timer og minutter

11:09
07:50

09:58
07:16

11:02
08:07

10:50
08:03

2013 - Hjemmesykepleie - oversikt over brukernes valg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned.

Bydel: Frogner
ANTALL BRUKERE
Leverandør
Kommunal utfører
ASOR AS
Kamfer AS (fra 1.4.2013)
Oslo Helse og Omsorg AS
Prima Omsorg AS
Total Helseservice AS
Unicare Omsorg AS
Sum komm.utfører
Sum private utførere
Sum alle utførere

Jan
671
5

Feb
690
5

Mars
662
5

9
0
7
7
671
28
699

9
0
10
8
690
32
722

7
0
9
7
662
28
690

April
647
6
2
6
0
11
7
647
32
679

Mai
656
6
3
7
0
12
6
656
34
690

Juni
651
6
5
6
0
10
5
651
32
683

Juli
647
6
6
8
0
9
8
647
37
684

Aug
620
6
7
7
0
10
9
620
39
659

Sept
620
6
8
7
0
11
9
620
41
661

Okt
619
6
11
7
0
11
8
619
43
662

Nov
624
6
11
7
0
10
9
624
43
667

Des
625
9
12
7
0
10
9
625
47
672

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måned:
Kommunal
Privat
Sum vedtakstid

11690:16 10385:28 11759:1 10814:26 11352:00 10989:00 11523:07 10980:25 10001:26 10213:44
9743:50 9898:07
1005:40
912:04
953:19 1038:57 1140:45
977:28 1063:33 1149:12 1214:39 1322:12 1273:24 1409:31
1005:40
912:04
953:19 1038:57 1140:45
977:28 1063:33 12129:37 11216:06
1322:12 11017:14 11306:39

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:
Kommunale utførere
Private utførere
Timer og minutter

#VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI!
35:55
28:30
34:02
32:28
33:33
30:32
28:44
29:28
29:37
30:44

15:36
29:36

15:50
29:59

2013 - Hjemmesykepleie natt - oversikt over brukernes valg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned.

Bydel:Frogner
ANTALL BRUKERE
Leverandør
Kommunal utfører
ASOR AS
Sum komm.utfører
Sum private utførere
Sum alle utførere

Jan

Feb
34
3
34
3
37

36
3
36
3
39

Mars
39
3
39
3
42

April
40
3
40
3
43

Mai

41
3
41
3
44

40
3
40
3
43

43
3
43
3
46

Sept
36
3
36
3
39

Okt

44
3
44
3
47

Juni

Juli

Aug

43
3
43
3
46

Nov
43
3
43
3
46

Des
39
3
39
3
42

685:42
59:22
745:04

720:24
57:28
777:52

748:06
59:22
807:28

757:59
59:22
817:21

540:19
57:28
597:47

534:46
59:22
594:08

539:16
57:28
596:44

502:16
59:22
561:38

15:35
19:47

17:34
19:09

18:42
19:47

17:37
19:47

15:00
19:09

12:26
19:47

12:32
19:09

12:52
19:47

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måned:
Kommunal
Privat
Sum vedtakstid

605:09
55:21
660:30

558:57
50:00
608:57

642:06
56:27
698:33

651:47
57:28
709:15

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:
Kommunale utførere
Private utførere
Timer og minutter

17:47
18:27

15:31
16:40

16:27
18:49

16:17
19:09

Oslo kommune
Sykehjemsetaten
Administrasjonen
Bydel Frogner
Postboks 2400 Solli
0201 OSLO

Dato:
Deres ref:

Vår ref (saksnr):Saksbeh:
201300001-84

03.01.2014

Arkivkode:
Vigdis Skovdahl, 23 43 30 10

MAJORSTUTUNET BO OG SERVICESENTER
UANMELDT TILSYN 021213

204

- SVAR PÅ RAPPORT FRA

Tilsynsutvalget kommenterer inneklimaet på avdeling Briskeby. Dette er en kjent
problemstilling, i en generelt nedslitt avdeling. Airconditionanlegget er imidlertid
Omsorgsbygg som eier av bygget, sitt ansvar. Dette brevet sendes derfor dem i kopi. Når det
gjelder varslingssystemet så var ikke det ferdig installert, og de ansatte på avdelingen hadde
ikke fått opplæring, da tilsynet var på besøk. Det ble gitt opplæring før jul. Både personalet og
pasientene trenger litt tid før en kan si hvordan det fungerer.
Balkeby 1 oppleves som dårlig merket, og fungerende institusjonssjef Anita Glittum sier seg
enig med tilsynsutvalget. Det er igangsatt et arbeid med å få utbedret merkingen både for
Balkeby 1, og 2.
Det står i tilsynsrapporten at det «Blir for tiden ikke innkalt ekstravakter i sluttfasen», og at
pasientene da kan dø alene. Det er ikke en beslutning hverken fra ledelsen på Majorstutunet
eller Sykehjemsetaten sentralt om at det ikke skal leies inn ekstravakter/»fastvakter». Det er
nok mer et utslag av at de har vært opptatt av å ikke bruke for mye penger. Situasjonen er
drøftet, og det er enighet om å leie inn ekstra personell til pasienter som ikke har nære
pårørende. Det er en målsetting at ingen skal dø alene, og det skal i alle fall ikke skje fordi det
spares penger.
Mat er et tilbakevendende tema. Det er noen klager, men det går litt opp og ned. Mat, servering
og ernæring er et sentralt tema i Sykehjemsetaten som det har vært arbeidet mye med det i
2013, og som det fortsatt vil stå sentralt i inneværende år.

Sykehjemsetaten
Administrasjonen

Postadresse:Beseksadresse:Telefon:
Postboks 435, SentrumNedre
Slottsgt. 3Telefaks:
0103 OsloBankkto.:
E-post: postmottak@sye.oslo.kommune.no

02 180
23 43 30 09
1315.01.03295

Tilsynsutvalget frykter «forslumming». Det er mange rom som absolutt burde pusses opp, om
ikke annet med litt maling. Omsorgsbygg har besluttet å pusse opp syv bad der hellingen til
sluk er feil, i 2014. Det skal også foretas en konseptvalgutredning i løpet av våren 2014. Denne
vil danne grunnlaget for vurdering, og senere politisk behandling av hvorvidt det skal bygges
nytt sykehjem til erstatning for dagens sykehjem på Majorstuen.

Med hilsen

Solv"Karlstad
omrÅdedirektør

e Berger Sørli
fung.etatsdirektør

Kopi til: Institusjonssjef MABO, Holger Olsen

Omsorgsbygg

2

Oslo kommune
Bydel Frogner

Tilsynsutvalg

1.4

CsA-~

Q.

1

1C
2 ,•=1*

Mal for rapport
Tilsynsbesøk i institusjoner m.v.
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.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik lbsens gate

Telefon: 02 180
Postadresse:
Telefaks: 23 42 49 01
Postboks 2400 Solli
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702
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RAPPORT FRA TILSYNSBESØK
Navn på tjenestested:

Majorstutunet Bo og Servicesenter
Dato for besøket: 2 desember 2013

Tidspunkt 14.15(fra kl.

til kl.):15.30

Meldt/uanmeldt uanmeldt
Hvis ekstraordinært besøk —hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært
Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede:
Elenor W Holter, leder, Anne Margrethe Fjermeros m. Hans Magnus Borge
vara
Forfall:

Espen Helland Olsen
Motesekretær:

Elenor W Holter
Kontakter under tilsynet:
(Hvilke personer har tilsynet hatt kontakt med under oppholdet; beboere (anonymisert), pårørende
(anonymisert), ansatte, ledere, andre)

Pasienter og personale fra letg-5 etg
Hvordan ble tilsynet gjennomført:
(Institusjons-/hjemmebesøk, skriftlig/muntlig kommunikasjon)

Vi gikk rundt på alle avdelingene.

3

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)

DAGSENTERET
Her var de gått hjem for dagen. Gjenværende personale sa det hadde vært en
hyggelig dag.
BRISKEBY
Her ble det spesielt klaget over aircondition. Personalet får hodepine.
Nytt varslingssystem virker uhensiktsmessig i forhold til slik det var. De vertikale
displayene var borte, slik at personale måtte løpe til skjermen for å se hvor det
ringte.
Det skulle komme en ny pasient denne dagen, og de pårørende hadde pusset opp
rommet + gang, for pasientens egen regning!
Hele avdelingen er nedslitt, som vi tidligere har nevnt.
MAJOREN 5 ETG.
Her var det rent og pent. Fungerer bra med 8 beboere.
BALKEBY 1
Avdelingen er dårlig merket.
Korttidsavdelingen er den mest krevende avdelingen, her blir det ofte innskrevet
og utskrevet pasienter.
Det er mange forskjellige diagnoser, flere av dem kommer fra de forskjellige
sykehusene. Veldig syke. 17 stk, og 2 avlastningsplasser. Terminale pasienter kan
dø uten tilsyn. Det blir fortiden ikke innkalt ekstra vakter i en sluttfase. Personalet
stikker stadig innom og sjekker tilstanden. Vi spør sykehjemsetaten om dette er
forsvarlig?

4

BALKEBY 2
Avdelingen er dårlig merket.
Her var det sangstund. De vi snakket med virket fornøyde.
HOMANSBYEN 2
Her klagde de veldig på middagsmaten, mye mat blir kastet.
Her spiser de poteter, saus og grønnsaker.
HOMANSBYEN 1
Her var de fornøyd med maten.
De pasientene vi snakket med var tilfreds med omgivelsene.
TØRTEBERG.
Her satt de på kjøkkenet spilte og sang julesanger.

Saker til oppfølging ved neste tilsynsbesøk:
Majorstutunet skal rives og igjen oppbygges. Tilsynsutvalget er
bekymret at vi får en ytterlig forslumming i mellom tiden. Hvis
det trekker ut i tid.
Tilsynet er meget bekymret, da det dør pasienter alene. Tilsynet
har forståelse for dårlig økonomi, men dette bør prioteres. Få inn
ekstravakt.

Oslo den 02.12.2013.

Leder tilsynsutvalg
Elenor W Holter

Medlem tilsynsutvalg
Anne Margrethe Fjermeros
*****

Medlem tilsynsutvalg
Hans Magnus Borge

Tilsynsrapport oversendt til:
Bydelsadministrasjonen / bydelsutvalget dato: 7 desember
2013
Institusjonens leder / styre (private institusjoner) dato: 7 desember
2013

For sykehjem:
Sykehjemsetaten til kommentering dato:

5

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

Oslo kommune
Sykehjemsetaten
Administrasjonen
Bydel Frogner
Postboks 2400 Solli
0201 OSLO

Dato:
Deres ref:

16.12.2013

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

201300001-80

Vigdis Skovdahl, 23 43 30 10

204

FAGERBORGHJEMMET / NORABAKKEN - SVAR PÅ TILSYNSRAPPORT
04.12.2013 UANMELDT TILSYN 041213

FRA

Sykehjemsetaten har mottatt tilsynsutvalgets rapport, og setter pris på den i all hovedsak
positive tilbakemeldingen.
Institusjonssjefen vil ta opp med avdelingssykepleierne
tilsynsutvalget på alle avdelingene på sykehjemmet.

at det skal være synlig oppslag om

Det er dessverre en velkj ent problemstilling at det er problemer med vaktmesterfunksjonen på
sykehjemmene etter innføringen av den sentrale vaktmesterpoolen. Dette arbeides det videre
med i Sykehjemsetatens administrasjon.
Med hilsen

Sølvi arlstad
områ sedirektør

;4/al/inV
tsdirektør

Kopi til: Fung.institusjonssjef May Liss Waage, Fagerborghjemmet
Halstein Murtnes, avdeling bygg og vedlikehold —SYE
Omsorgsbygg

211
Sykehjemsetaten
Administrasjonen

1

Postadresse:Besøksadresse:
Postboks 435, SentrumNedre
0103 Oslo

Slottsgt. 3

E-post: postrnottak@sye.oslo.konunune.no

Telefon: 02 180
Telefaks: 23 43 30 09
Bankkto.: 1315.01.03295

Oslo kommune
Bydel Frogner
Tilsynsutvalg

Mal for rapport
Tilsynsbesok i institusjoner m.v.
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: postmottakgbfr.oslo.kommune.no eller 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.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik lbsens gate

Telefon: 02 180
Postadresse:
Telefaks: 23 42 49 01
Postboks 2400 Solli
0201 Oslo
E- post: postmottakgbfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702
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RAPPORT FRA TILSYNSBESØK
Navn på tjenestested:
Norabakken/Fagerborghjemmet
Dato for besøket: 04.12.2013 NORABAKKEN. Tidspunkt (fra kl. 11.00-12.00
FAGERBORGHJEMMET 04.12.2013 Tidspunkt fra k1.12.15-13.45

Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordinært besøk: UANMELDT
Hvis ekstraordinært besøk —hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært
det?
Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede:
Elenor W Holter, leder, Anne M. Fjærmeros medlem, Kjell Jon Karlsen
Vara
Forfall:
Espen Helland Olsen
Møtesekretær:
Elenor W Holter
Kontakter under tilsynet:
(Hvilke personer har tilsynet hatt kontakt med under oppholdet; beboere (anonymisert), pårørende
(anonymisert), ansatte, ledere, andre)

Norabakken:
Daglig leder på dagsenteret og 2 etg avd.leder
Fagerborghjemmet:
Vi traff så vidt fung inst,sjef Mai Liss Waage. Ble kort orientert, da en avdeling
med beboere og pårørende skulle feire jul.
Hvordan ble tilsynet gjennomført:
(Institusjons-/hjemmebesok, skriftlig/muntlig kommunikasjon)

Vi gikk igjennom 1 -4 etasje

3

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
sorgerfor 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
DAGSENTERET
Her var det helt fullt, og på kjøkkenet var det baking av
julekaker, til senere bruk.
Det var veldig god stemning, og bare positive tilbakemeldinger fra
brukerne.
2 ETASJE
Stille og rolig, de fleste hvilte på rommene sine. Vi snakket med 2
beboere som begge var fornøyd. Noen satt på kjøkkenet sammen
med kjøkken personalet å så på TV.
En lampe på veggen i korridoren må fjernes. Dette har det vært
purret på fiere ganger gjennom DASH vaktmester, uten resultat.
Rent og pent overalt.
I dag er det 1 terminal, og det er trygt å vite at det alltid innkalles
ekstravakt.
DAGSENTERET FAGERBORGHJEMMET
Leste aviser og diskuterte nyhetene.
11 tilstede i dag. 3 personale tilstede.
Alle var veldig fornøyde, og synes det var hyggelig at vi kom.

4

POST 4
2 sykepleiestudenter har i 7 uker hatt et prosjekt på avdelingen,
som heter STORTRIM —aktivitet for beboerne. Dette skal
videreføres når de forlater avdelingen. De uttrykte at de har hatt
det bra her, og mye å gjøre.
Avdelingen har fremdeles problemer med DASH, det er en vikar
som tjenestegjør, men det er slett ikke blitt noe bedre.
Vi etterlyser oppslag om tilsynsutvalget.
En pårørende kontaktet oss om dette.
De fieste var samlet på kjøkkenet og hørte på musikk.
POST 3
Avdelingen virket rolig og velordnet.
POST 2
Her hadde de hatt en lett lunsj i dag, fordi de skal ha julemiddag
med pårørende kl 15.00.
Derfor hvilte de fieste på rommene.
1ETASJE
Var det dekket nydelig julebord, og det er pyntet til jul overalt.
(Inkl. event. oppfølgingssaker fra tidligere tilsyn)

C-Saker til oppfølging ved neste tilsynsbesøk:
DASH vaktmestertjenesten fungerer meget dårlig. Dette har
tilsynet påpekt i forje rapport. Vi har ikke fått svar på dette fra
SYKEHJEMSETATEN '"

Oslo den 04.12.2013

Leder tilsynsutvalg
Elenor W Holter

Medlem tilsynsutvalg
Anne Margrethe Fjermeros

Medlem tilsynsutvalg
Kjell Jon Karlsen, vara

Tilsynsrapport oversendt til:
Bydelsadministrasjonen / bydelsutvalget dato:
7 desember
2013
Institusjonens leder / styre (private institusjoner) dato:7 desember
2013
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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

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

O-sak 31/14
HUSK-sak 13/14

Møtedato:

28.1.14

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE I OSLO 2013

Oslo kommune gjennomfører årlig en brukerundersøkelse blant foreldre med barn i
Oslobarnehagene. Undersøkelsen skal gjennomføres i de kommunale barnehager, og private
barnehager oppfordres også til å delta. I år deltok ca. 60% av de private barnehagene i Oslo, mens
i bydel Frogner var det 10 av 47 barnehager som ikke deltok.
Årets brukerundersøkelse viser at foreldre i stor grad er fornøyd eller meget fornøyd med
barnehagetilbudet. Svarprosenten er høy på 69% for hele Oslo, mens i bydel Frogner er
svarprosenten på 70,64%. Den er steget fra 64,87% i 2012.
Gjennomsnittsresultater for barnehager i Oslo
(Tilfredshet på en skala fra 1 til 6)
Tema

2013 2012

Trivsel og trygghet

5,29 5,29

Samarbeid og
medvirkning

4,72 4,61

Utvikling og læring

5,01 4,93

Personalet

5,22 5,17

Ute- og innemiljø

4,85 4,79

Generelt

5,15 5,06

Gjennomsnittsresultater for barnehager i Frogner bydel
(Tilfredshet på en skala fra 1 til 6)

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702
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Tema
Trivsel og trygghet
Samarbeid og
medvirkning
Utvikling og læring
Personalet
Ute- og innemiljø
Generelt

2013 2012
5,35 5,39
4,76 4,71
5,16
5,34
4,99
5,29

5,09
5,31
4,81
5,22

Vi ser av resultatene for bydel Frogner at vi scorer høyere i år enn i fjor på alle områder bortsett
fra trygghet og trivsel (ned 0,04). Bydelen scorer høyere enn gjennomsnittsresultatene for Oslo på
alle områder.
Vi ser jevnt over at de private scorer litt høyere enn de kommunale, men forskjellene er små. Se
rapporter for hver enkelt barnehage.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken tas til orientering

Vedlegg
- Oslobarnehagens brukerundersøkelse 2013
- Nyhetsartikkel på brukerundersøkelse for Oslo og bydel Frogner
- Spørsmål som ble stilt i brukerundersøkelsen
- Oversikt barnehager i bydel Frogner
- Rapport for enkelt barnehage i bydel Frogner som deltok i undersøkelsen

HELSE

••

SØR ØST
-

Helse Sør-Øst RHF
Postboks 404
2303 Hamar

Telefon:
Telefaks:

02411
62 58 55 01

postmottakRhelse-sorost.no
Org.nr. 991 324 968

Kommunene i Helse Sør-Øst
Landets fylkeskommuner
Sametinget

Vår referanse:

Deres referanse:

13/01054-97

Daf

02.12.2013

Saksbehandler:

Jostein F. Jensen, +47 909 72 605

Nye styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst fra 2014 - endringer i prinsipper for
oppnevning av kandidater

Det vises til brev datert 16. september 2013 fra Helse Sør-Øst RHF, der det ble bedt om forslag
til folkevalgtekandidatertil styrene for helseforetakenei Helse Sør-Øst. Det vises også til brev
Nye .firertil deregionale
helseforetakene
frajanuar2014 - endlingerplinsipper
for oppnevning
av
sremedlerumer,
datert 19.november 2013, fra Helse- og omsorgsdepartementettil landets
fylkeskommuner,Oslo kommune og Sametingetsamt tilsvarendebrev, datert samme dag, til
landets regionalehelseforetak(vedlagt).
I departementetsbrev er Helse Sør-Øst RHF informert om at regjeringenhat besluttet å oppheve
kravet om at et flertallav de eieroppnevnte styrmedlemmenetil de regionalehelseforetakeneog
helseforetakeneskaloppnevnes blant politikereforeslåttav fylkeskommuner,kommuner og
Sametinget.
Politiskog samfunnsmessigkompetanse vil fortsatt væreviktig for styrene,men eier vil med disse
endringenefå større fleksibilitettil å sette sammen styrertilpassetutfordringsbildetfor det
enkeltehelseforetak.Kandidater til styrevalgskalvelgesbasert på kvaliflkasjoner,og
minimumsbestemmelsenei helseforetakslovenskalleggestil grunn for utnevning av styrer for
helseforetakenefra og med 2014.
Helse Sør-Øst RHF takker for forslagenesom er kommet inn etter forespørselendatert 16.
september 2013.

Med vennlighilsen
Helse Sør-Øst RHF

PederOlsen
adm. direktør

<I Tore o
direktør styre- og eieroppfølging

Helse Sør-øst er den statlige helseforetaksgruppen
som har ansvar for spesialisthelsetjenestene
i Østfold, Akershus, Oslo,
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,
Helse Sør-Øst RHF, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med
Helse Sør-Øst RHF.

DET KONGELIGE
HELSE-OG OMSORGSDEPARTEMENT
—~0~—

Helse Sør-øst RHF
Helse Vest RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
v/ styreleder

Deres ref

Vår ref

Dato

13/3531-

19.11.2013

Endring i prinsipper for oppnevning av styremedlemmer til helseforetakene
Regjeringen har besluttet å oppheve kravet om at et flertall av de eieroppnevnte
styremedlemmene til de regionale helseforetakene og helseforetakene skal oppnevnes blant
politikere foreslått av fylkeskommuner, kommuner og Sametinget. Dette innebærer at

helseforetakslovensminirnumskravlegges til grunn for utnevningav styrer for helseforetak.
Politisk og samfunnsmessig kompetanse vil fortsatt være viktig for styrene, men eier vil med
disse endringene få større fleksibilitet til å sette sammen kompetente styrer tilpasset
utfordringsbildet for det enkelte helseforetak. Det samlede antall styremedlemmer skal også
reduseres.
Det vil bli foretatt nødvendige endringer i vedtektene i forbindelse med foretaksmøtene for de
regionale helseforetakene i januar 2014.

Med vennlig hilsen

Frode Myrvold ei
ekspedisjonssjef
Hilde Smedshammer
seniorrådgiver
Kopi til:
administrerende direktør RHF

PostadresseBesuksadresseTelelon
Postboks 8011 DepTeatergata
NO-0030 OsloOrg

1«.3eravd-elingen
922

24 90 90
no.

Telefaks

baksbehandfr
Hilde Smedsharnmer
LUI

www.hod.dep.no
983 887 406

Oslo kommune
Kontrollutvalget

Sekretariatet
Alle bydelsutvalgene ved tilsynsutvalgene for institusjone
Dato: 19.desember2013

Deres ref:

Vår ref (saksnr.):
201100845-18

Salcsbeh:
Kristin Lehre

Arkivkode
126.2.2

OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT 16/2011 KVALITET I
SYKEHJEM - SMESTADHJEMMET
Kontrollutvalget behandlet Oppfølgingsundersøkelse etter Rapport 16/2011 Kvalitet i
Sykehjem —Smestadhjemmet i møte 17. desember 2013, sak 103 hvor det ble vedtatt:
Kommunerevisjonens oppfolgingsundersokelse etter rapport 16/2011 Kvalitet i
sykehjem —Smestadhjemmet viser at Sykehjemsetaten har opplyst om en rekke tiltak i
tråd med det som ble varslet i rapport 16/2011. Byrådsavdelingfor eldre og sosiale
tjenester opplyser at den harfulgt opp etaten gjennom styringsdialogen.
Kontrollutvalgetforutsetter at Sykehjemsetaten gjennomforer tiltakfor å sikre at all
dokumentasjon av legemiddelhåndtering på Smestadhjemmet gjøres i Gerica.
Kontrollutvalget tarfor ovrig oppfølgingsundersokelsen etter rapport 16/2011 til
orientering.
Saken sendes helse- og sosialkomiteen.
Vedlagt følger kopi av protokollutskrift fra kontrollutvalgets behandling av saken samt
kommunerevisorens innstilling datert 06.12.2013.

V 'nnlig hilsen

lcebi
idar Eng r 1/41
sekretariatsleder

Kontrollutvalget

Adresse :
Grenseveien 88
0663 OSLO

Kristin Lehre
konsulent

Telefon 23 48 68 03
Telefax 23 48 68 01

Epost: reidar.enger@krv.oslo.kornmune.no
Intemett: http://www.bystyret.oslo.kommune.no
(Underside: Kontrollutvaleet)

Oppfølgingsundersøkelse

etter rapport 16/2011 Kvalitet i sykehjem —Smestadhjemmet

Kontrollutvalget behandlet saken i merte 17. desember 2013, sak 103.
Sendt til helse- og sosialkomiteen
Kopi til byråden for eldre, Sykehjemsetaten, alle bydelsutvalgene ved tilsynsutvalgene for
institusj oner, Komrnunerevisj onen

Saken gjelder:
Kommunerevisjonen har gjennomført en oppfølgingsundersøkelse etter rapport 16/2011
Kvalitet i sykehjem —Smestadhjemmet, jf. kontrollutvalgets vedtak i møte 27.08.2013, sak 76.
Undersøkelsen tilhører fokusområdet Myndighetsutøvelse og brukertilpassede tjenester i
Overordnet analyse og plan for forvahningsrevisjon 2012-2016 som bystyret behandlet
13.06.2012, sak 165.
I oppfølgingsundersøkelsen er det undersøkt om Sykehjemsetaten og Byrådsavdeling for eldre
og sosiale tjenester har iverksatt tiltakene som de meldte i uttalelsene til rapport 16/2011. I
tillegg har Kommunerevisjonen undersøkt om Sykehjemsetaten har iverksatt tiltak som kunne
bidra til læringseffekter av rapport 16/2011 utover Smedstadhjemrnet etter innspill fra
kontrollutvalget ved behandlingen av sak 76/2013.
Oppfølgingsundersøkelsen er blant annet basert på redegjørelser fra Sykehjemsetaten og
byrådsavdelingen og oversendt dokumentasjon på iverksatte ti1tak fra Sykehjemsetaten.
Oppfølgingsundersøkelsen viser at Sykehjemsetaten hadde iverksatt relevante tiltak i tråd med
det etaten varslet i rapport 16/2011. Sykehjemsetaten opplyste blant annet at Gerica og
Kvalitetslosen hadde blitt tatt i bruk på hele Smestadhjemmet, det var utarbeidet overordnede
opplæringsplaner, det var opprettet en tverrfaglig fagavdeling, norskkompetansen bIant
ansatte hadde blitt kartlagt og fulgt opp m.m. Når det gjelder dokurnentasjon av
legerniddelhåndtering, var det iverksatt tiltak både på Smestadhjemmet og sentralt i
Sykehjemsetaten. Likevel ble en del av dokumentasjonen fortsatt arkivert i medisinperm.
Byrådsavdeling for e1dre og sosiale tjenester opplyste at Sykehjemsetaten var fulgt opp
gjennom styringsdialogen, uten at det forelå skriftlig dokurnentasjon på dette.
Konnnunerevisoren fremmet følgende.forslag til vedtak:
Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 16/2011 Kvalitet i sykehjem —
Smestadhjernrnet viser at Sykehjemsetaten har opplyst om en rekke tiltak i tråd med det som
ble varslet i rapport 16/2011. Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester opplyser at den har
fulgt opp etaten gjennom styringsdialogen.
Kontrollutvalget forutsetter at Sykehjemsetaten gjennomfører tiltak for å sikre at all
dokurnentasjon av legerniddelhåndtering på Smestadhjemmet gjøres i Gerica.
Kontrollutvalget tar for øvrig oppfølgingsundersøkelsen
Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

etter rapport 16/2011 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:
Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:
Frode Jacobsen (A), Anne H. Rygg (H), Karin Espe1and (H), Ivar Glomstein (H), KhaIid
Mahmood (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring (SV),
Gudmund A. Dalsbø (R), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF)

Dokumenter innkommet:
- Kommunerevisorens

innstilling datert 06.12.2013

Votering:
Kommunerevisorens

forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er kontrollut-valgetsvedtakfolgende:
Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 16/2011 Kvalitet i sykehjem —
Smestadhjemmet viser at Sykehjemsetaten har opplyst om en rekke tiltak i tråd med det som
ble varslet i rapport 16/2011. Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester opplyser at den har
fulgt opp etaten gjennom styringsdialogen.
Kontrollutvalget forutsetter at Sykehjemsetaten gjennomfører tiltak for å sikre at all
dokumentasjon av legemiddelhåndtering på Smestadhjemmet gjøres i Gerica.
Kontrollutvalget tar for øvrig oppfølgingsundersøkelsen
Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

K ntrollutvalgets sekretariat, 19. desember 2013

/44
eidar Enger
sekretariatsleder

etter rapport 16/2011 til orientering.

Oslo kommune
Osk) kommune
KontroHutvalaet

Kommunerevisjonen

2013
DES,
Kontrollutvalget

Saksansvarlig:—_
Saksnr:

2,0 f)(3 3.115.)3

(

Andykode:aty-06-.113

Deres ref:

Vår ref (saksnr.):
201000972-42
Revisjonsref:

Saksbeh:
Ellen Halsbog Lange
Tlf.:

Arkivkode
126.2.2

OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT 16/2011 KVALITET I
SYKEHJEM —SMESTADHJEMMET
Saken gjelder:
Kommunerevisjonen har gjennomført en oppfølgingsundersøkelse etter rapport 16/2011
Kvalitet i sykehjem —Smestadhjemmet, jf. kontrollutvalgets vedtak i møte 27.08.2013, sak 76.
Undersøkelsen tilhører fokusområdet Myndighetsutøvelse og brukertilpassede tjenester i
Overordnet analyse ogplan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 som bystyret behandlet
13.06.2012, sak 165.
I oppfølgingsundersøkelsen er det undersøkt om Sykehjemsetaten og Byrådsavdeling for eldre
og sosiale tjenester har iverksatt tiltakene som de meldte i uttalelsene til rapport 16/2011. I
tillegg har Kommunerevisjonen undersøkt om Sykehjemsetaten har iverksatt tiltak som kunne
bidra til læringseffekter av rapport 16/2011 utover Smedstadhjemmet etter innspill fra
kontrollutvalget ved behandlingen av sak 76/2013.
Oppfølgingsundersøkelsen er blant annet basert på redegjørelser fra Sykehjemsetaten og
byrådsavdelingen og oversendt dokumentasjon på iverksatte tiltak fra Sykehjemsetaten.
Oppfølgingsundersøkelsen viser at Sykehjemsetaten hadde iverksatt relevante tiltak i tråd med
det etaten varslet i rapport 16/2011. Sykehjemsetaten opplyste blant annet at Gerica og
Kvalitetslosen hadde blitt tatt i bruk på hele Smestadhjemmet, det var utarbeidet overordnede
opplæringsplaner, det var opprettet en tverrfaglig fagavdeling, norskkompetansen blant
ansatte hadde blitt kartlagt og fulgt opp m.m. Når det gjelder dokumentasjon av
legemiddelhåndtering, var det iverksatt tiltak både på Smestadhjemrnet og sentralt i
Sykehjemsetaten. Likevel ble en del av dokumentasjonen fortsatt arkivert i medisinperm.
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester opplyste at Sykehjemsetaten var fulgt opp
gjennom styringsdialogen, uten at det forelå skriftlig dokumentasjon på dette.
Saksframstilling:
1. Undersokelsen i 2011
I 2011 undersøkte Kommunerevisjonen kvaliteten på vesentlige sider ved pleie- og
omsorgstilbudet ved Smestadhjemmet. Smestadhjemmet er et sykehjem med rundt 110
beboere fordelt på fire avdelinger —en liten post med korttids- og vurderingsplasser, to
somatiske sykehjemsposter og en post med plasser for personer med aldersdemens. Det var de
Adresse:
Grenseveien 88
0663 OSLO

Telefon resepsjon 23 48 68 00
Telefaks 23 48 68 01
Org.nr.: 976 819 861

Epost: postmottak@krv.oslo.kommune.no
Internett: http://www.krv.oslo.kommune.no
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to somatiske langtidsavdelingene
undersøkelse.

som i hovedsak var gjenstand for Kommunerevisjonens

Undersøkelsen viste at tilbudet ved Smestadhjemmet var tilfredsstillende på mange områder,
samtidig som det var klare behov for forbedringer for å sikre en kvalitativt god pleie- og
omsorgstjeneste til beboerne. Dette gjaldt særlig svakheter knyttet til
sykehjemmets internkontroll- og kvalitetssystem
dokumentasjon på status, planer og tiltak for den enkelte beboer
daglig oppfølging —undersøkelsen ga indikasjoner på at tannstellet ikke alltid var
tilfredsstillende og at det var lite aktivisering og stimulering av beboere i det daglige.
Kommunerevisjonens

anbefalinger tok utgangspunkt i de påpekte svakhetene.

Sykehjemsetaten varslet en rekke tiltak på bakgrunn av rapportens konklusjoner og
anbefalinger, herunder at sykehjemmet i løpet av høsten 2011 ville utarbeide en overordnet
plan som blant annet omfattet kompetansetiltak og samarbeid ved sykehjemmet. Det ble også
vist til flere konkrete tiltak, som implementering av kvalitetssystemet Kvalitetslosen, at alle
ansatte ved sykehjemmet skulle dokumentere i Gerica, utarbeidelse av en felles
iriformasjonsbrosjyre, kompetansetiltak knyttet til tannhygiene og tilpasset ernæringsplan for
alle beboere. Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester varslet at Sykehjemsetatens
iverksetting av tiltak ville bli fulgt opp i styringsdialogen med etaten.

Politisk behandling av rapport 16/2011
Kontrollutvalget behandlet saken i møte 22.11.2011, sak 97, og fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget merker seg at rapport 16/2011 Kvalitet i sykehjem —Smestadhjemmet viser at
tilbudet ved sykehjemmet var tilfredsstillende på mange områder, samtidig som det var klare behov
for forbedringer for å sikre en kvalitativt god pleie- og omsorgstjeneste til beboerne. Dette gjaldt
særlig sykehjemmets internkontroll- og kvalitetssystem, dokumentasjon av status, faglig
samhandling, tiltak og planer for den enkelte beboer og den daglige oppfølgingen blant annet
knyttet til tannstell, fysikalsk behandling og aktivisering.
Kontrollutvalget mener undersøkelsen avdekker alvorlige svakheter, og vil understreke viktigheten
av at den blir fulgt opp. Utvalget konstaterer at Sykehjemsetaten og Byrådsavdeling for eldre og
sosiale tjenester varsler en rekke tiltak på bakgrunn av rapportens konklusjoner og anbefalinger.
Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 16/2011 Kvalitet i sykehjem —Smestadhjennnet til orientering.
Saken sendes helse- og sosialkomiteen.
Helse og sosialkomiteen behandlet saken i møte 01.02.2012, sak 13. Komiteen fattet et
likelydende vedtak som kontrollutvalget. Hverken kontrollutvalget eller helse- og
sosialkomiteen hadde merknader ved behandling av rapporten.
-
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Etterhovedundersøkelsen
Etter at hovedundersøkelsen ble gjennomført har det blant annet skjedd følgende med
re1evansfor oppfølgingen:
Driften ved Smestadhjemmet skal konkurranseutsettes. Dette er vedtatt av byråden for
eldre, og de ansatte ved Smestadhjermnet ble informert i juni 2013.
Fylkesmannen gjennomførte ved begynnelsen av 2012 tilsyn med Smestadhjemmet
(rehabilitering). Tilsynet avdekket mangler ved styringen som innebar risiko for svikt i
tjenesten til beboere med behov for rehabilitering. Det ble iverksatt tiltak, og disse ble
vurdert som tilstrekkelige av Fylkesmannen.
Helseetaten gjennomførte i 2012 en kvalitetsrevisjon ved Smedstadhjemmet. Denne
omhandlet dokumentasjon/journalføring, brukermedvirkning/klager og
aktivisering/opptrening. Smedstadhjemmet fikk én merknad, og denne var relatert til noen
tilfeller av mangelfull dokumentasjon blant annet i tiltaksplaner og journalføring.
2. Oppfalgingsundersokelsen 2013
Problemstillingen for oppfølgingsundersøkelsen har vært om Sykehjemsetaten og
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester har iverksatt de tiltakene som de varslet etter
hovedundersøkelsen i 2011.
De varslede tiltakene var i tråd med Kommunerevisjonens anbefalinger, og gjelder følgende
områder:
Internkontroll og kvalitetssystem
Pasientdokumentasjon
Informasjon
Bemanning og kompetanse
Tannstell
Aktivisering og stimulering
Måltider og emæring
Legemiddelhåndtering
I tillegg har Kommunerevisjonen undersøkt om Sykehjemsetaten har iverksatt tiltak som
kunne bidra til læringseffekter av rapport 16/2011 utover Smedstadhjemmet. Bakgrunnen for
dette var innspill fra kontrollutvalget i møte 27.08.2013, sak 76 om rapportens læringseffekt.
Oppfølgingsundersøkelsen er basert på redegjørelser fra Sykehjemsetaten og
byrådsavdelingen, samt oversendt dokumentasjon på iverksatte tiltak fra Sykehjemsetaten.
Kommunerevisjonen har også imihentet annen informasjon, så som beboer/pårørendeundersøkelser, kvalitetsrevisjon, politiske saker om kvalitet i sykehjem,
årsberetning for Sykehjemsetaten m.m.
2.1 Sykehjemsetatens oppfolging av de varslede tiltakene
Innledningsvis i sitt svarbrev til Kommunerevisjonen gjorde Sykehjemsetaten rede for at
Smestadhjemmet ble støttet med ekstra ressurser i en periode umiddelbart etter
hovedundersøkelsen. Dette innebar blant annet at en fagutviklingssykepleier ble omdisponert

4

fra et annet sykehjem i to måneder i begynnelsen av 2012, og det ble gitt ekstra oppfølging og
støtte fra Sykehjemsetatens spesialkonsulent for område 1 og kvalitetsavdeling.1

Internkontrollog kvalitetssystem
Meldte tiltak
I hovedundersøkelsen fant Kommunerevisjonen at det var ulikheter mellom de undersøkte
avdelingene, og manglende systematikk i arbeidet. Sykehjemsetaten meldte at Kvalitetslosen
(elektronisk kvalitetssystem) skulle implementeres på alle nivåer i organisasjonen, og at
opplæring i Kvalitetslosen skulle innarbeides i opplæringsplanene. Det skulle også nedsettes
en kvalitetsgruppe.

Faktabeskrivelse
Sykehjemsetaten opplyste at Kvalitetslosen var tatt i bruk på alle nivåer ved Smestadhjemmet.
Det var gjennomført opplæring av ansatte (framgikk av opplæringsplaner og deltakerlister for
kurs), og det ble jevnlig gjennomført interne oppfriskningskurs.
Sykehjemsetaten opplyste at Smestadhjemmet har ansatt en egen fagutviklingssykepleier
(begynte i stillingen 01.08.2012), som har arbeidet med implementering av prosedyrer og
felles praksis på postene. Det ble også opprettet en egen fagavdeling høsten 2012, som besto
av leger, fysioterapeuter, ergoterapeut og fagutviklingssykepleier. Avdelingslederen for
rehabiliteringsavdelingen er også leder for fagavdelingen. Fagavdelingen bidro ifølge
Sykehjemsetaten til felles møtepunkter på tvers av faggruppene.
Ifølge Sykehjemsetaten hadde Smestadhjemmet også noen andre arbeidsgrupper som var satt
sammen med personale fra flere avdelinger, som har arbeidet sammen om utvikling av lokale
prosedyrer og praktiske måter å løse oppgaver på. Arbeidsgruppene var på områdene Gerica,
fall, hygiene/ernæring, sår og Kvalitetslosen. Institusjonssjef har opplyst at av
arbeidsgruppene var det ernæringsgruppen som hadde regelmessige møter, mens
virksomheten i de øvrige gruppene inngikk i det daglige arbeidet (utarbeidelse av rutiner,
opplæring o.l.).
Sykehjemsetaten opplyste videre at det var etablert et lokalt kvalitetsutvalg, som besto av
fagpersonell og ledere. Der ble avvik og klagesaker fra hele institusjonen behandlet. Lokalt
kvalitetsutvalg holdt minimum fire møter i året. Ifølge Sykehjemsetaten ble det fortsatt meldt
om relativt få avvik på Smestadhjemmet, og Smestadhjemmet jobbet fortsatt med å utvilde en
«avvikskultur» der avviksmelding blir sett på som et naturlig kvalitetsforbedringsverktøy.
Det har blitt utarbeidet overordnede opplæringsplaner både for 2012 og 2013. I disse
framgikk planlagt opplæring av ansatte innenfor ulike områder (Gerica, Kvalitetslosen,
hygiene, emæring, munnstell, norsk, legemiddelhåndtering m.m.), mål for opplæringen,
hvilke aktiviteter som skulle gjennomføres og hvem som hadde ansvar for gjennomføring.
Kommunerevisjonen har fått forelagt deltakerlister for en del av de gjennomførte kursene,
som viste at det var mange av de ansatte som hadde deltatt på kursene. Særlig gjaldt dette
kursene i Gerica og Kvalitetslosen.

Vurdering

1 Område 1 har det administrative, faglige og økonomiske ansvaret for 15 av de kommunale sykehjemmene i
Oslo.
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Sykehjemsetaten har etter Kommunerevisjonens vurdering opplyst om iverksatte tiltak som
synes relevante og i tråd med det etaten varslet etter rapport 16/2011 når det gjelder
intemkontroll og kvalitetssystem; Kvalitetslosen var ifølge etaten tatt i bruk på alle nivåer ved
Smestadhjemmet. Kommunerevisjonen har innenfor rammene av denne undersøkelsen ikke
sett nærmere på dette. Videre ble det dokumentert at opplæring i Kvalitetslosen var
innarbeidet i opplæringsplanene og det var nedsatt et kvalitetsutvalg.
Sykehjemsetaten har videre opplyst at det ble lagt mer vekt på tverrfaglig samarbeid ved
Smestadhjemmet, blant annet ved opprettelsen av en tverrfaglig fagavdeling.
Pasientdokumentasjon

Meldte tiltak
Da hovedundersøkelsen ble gjennomført, var Smestadhjemmet i ferd med å implementere
Gerica som pasientdokumentasjonssystem. Kommunerevisjonen fant at systemet ikke var tatt
i bruk ved den ene avdelingen og kun delvis var i bruk ved den andre avdelingen.
Sykehjemsetaten meldte blant annet at opplæring i Gerica ville bli innarbeidet i opplæringsplanen, at alle tiltaksplaner skulle være i Gerica og at avdelingene skulle få flere PCer.
Faktabeskrivelse
Sykehjemsetaten skrev at det hadde blitt gjennomført omfattende opplæring i Gerica, noe som
også framgikk av deltakerlister fra kurs og av opplæringsplanene. Det hadde vært kurs i
Gerica både i 2012 og 2013. Videre ble det opplyst i svarbrevet at kvalitetsavdelingen i
Sykehjemsetaten hadde bidratt med opplæring i Gerica, blant annet ved at Sykehjemsetatens
mobile opplæringsrom ble stasjonert på sykehjemmet og fritt kunne benyttes til øvelse. Ifølge
Sykehjemsetaten hadde alle beboere tiltaksplaner i Gerica, og alle poster og yrkesgrupper
dokumenterte nå elektronisk. Mens de undersøkte avdelingene i 2011 hadde to-tre PCer som
kunne benyttes til å dokumentere i Gerica, hadde alle avdelinger nå fire PCer hver.
Sykehjemsetaten opplyste at det fortsatt var stort fokus på dokumentasjon i Gerica.
Fagutviklingssykepleieren fulgte opp med undervisning både til grupper og individuelt. Både
avdelingssykepleierne og fagutviklingssykepleier tok fortløpende stikkprøver, og
Sykehjemsetaten opplyste at det hadde vært en klar bedring av dokumentasjonspraksis.
Vurdering
Sykehjemsetaten har etter Kommunerevisjonens vurdering opplyst om tiltak knyttet til
pasientdokumentasjon som synes å være i tråd med det etaten varslet etter rapport 16/2011.
Etaten har oversendt dokumentasjon på opplæring i Gerica, både i opplæringsplanen og ved
deltakerlister. Videre var nå tiltaksplaner ifølge etaten dokumentert i Gerica, og avdelingene
hadde fått fiere PCer.
Informasjon ved innflytting

Meldte tiltak
Kommunerevisjonen anbefalte i hovedundersøkelsen at alle beboere får viktig og nødvendig
informasjon skriftlig ved innflytting. Sykehjemsetaten meldte at det ville bli utarbeidet en
informasjonsbrosjyre til utdeling ved innkomst.
Faktabeskrivelse
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Smestadhjemmet hadde utarbeidet en brosjyre som skulle deles ut til alle nye beboere.
Brosjyren inneholder blant annet informasjon om tilbud og tjenester på Smestadhjemmet,
økonomi og betaling, tilsynsutvalg og klagemuligheter. Brosjyren var også formidlet til de
bydelene institusjonen samarbeidet mest med. Sykehjemsetaten skrev at
informasjonsbrosjyren var en del av arbeidet med å sikre at beboerne hadde realistiske
forventinger til tilbudet når de kom til sykehjemmet.
Vurdering
Smestadhjemmet har etter Kommunerevisjonens vurdering ved utarbeidelsen av en
informasjonsbrosjyre bidratt til bedre og mer systematisk informasjon til beboere ved
innflytting.

Bemanning og kompetanse
Meldte tiltak
Hovedundersøkelsen i 2011 viste at Smestadhjemmet ikke hadde et system som ga tydelig
oversikt over antallet som faktisk hadde vært på jobb, og deres kompetanse. Videre var
norskferdighetene til noen ansatte ikke gode nok. Sykehjemsetaten meldte at det elektroniske
arbeidsplansystemet GAT skulle innføres og at etaten skulle jobbe med norskopplæringen på
nivå 3 (blant annet krav til å skrive og forstå strukturerte tekster).
Faktabeskrivelse
Sykehjemsetaten opplyste at arbeidsplanleggingssystemet GAT var implementert i hele
organisasjonen, og at GAT fungerte som et styringsverktøy for å følge med på overtidsbruk,
fravær, innleie av ekstravakter m.m.
I svarbrevet framgikk det at heving av ansattes norskkompetanse er et viktig satsningsområde
i hele Sykehjemsetaten. Fra 2010 har det vært et krav om at alle som ansettes i pleie måtte
beherske norsk på nivå 3. Sykehjemsetaten skrev at retningslinjer og krav med hensyn til
norskkunnskaper ble fulgt ved alle nyansettelser. Det ble nå stilt krav til at fagpersonell med
høyere utdanning måtte ha bestått Bergenstesten (test i norsk på høyere nivå) for å fy11e
ansettelseskravene, mens de som allerede var ansatt ble fulgt opp med kurstilbud i
arbeidstiden.
Vurdering
Sykehjemsetaten har opplyst om tiltak knyttet til bemanning og kompetanse som etter
Kommunerevisjonens vurdering er i tråd med det etaten varslet etter rapport 16/2011.
Kommunerevisjonen har ikke undersøkt nærmere om de nevnte systemene/tiltakene var tatt i
bruk og fungerte etter hensikten.

Tannstell
Meldte tiltak

I hovedundersøkelsen

fant Kommunerevisjonen indikasjoner på at daglig tannstell ikke alltid
var tilfredsstillende, og anbefalte at det ble iverksatt tiltak for å sikre dette. Sykehjemsetaten
meldte at Smestadhjemmet hadde tannpleiere på besøk to ganger årlig, og at det fantes rutiner
som beskrev hvordan daglig tannstell skulle utføres. Det nye tiltaket var at tannstell skulle tas
inn i opplæringsplanen.
Faktabeskrivelse
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Sykehjemsetaten opplyste at alle beboere fikk tilsyn av tannpleier to ganger pr. år, og at
taimpleierne kartla den enkeltes tannstatus. Det var utarbeidet en «tannperm» for hver post, og
egne «tannkort» med basisinformasjon om den enkelte beboer som ble oppbevart på
beboerens rom. Daglig tannpleie ble dokumentert i Gerica. Fra 2011 hadde tannpleiere
undervist pleiepersonellet ved Smedstadhjemmet i munnhygiene, og planlagt og gjennomført
undervisning framgikk av opplæringsplaner og deltakerlister fra kurs. Sykehjemsetaten skrev
at dette ga en mer systematisk oppfølging av beboernes tannhygiene.
Vurdering
Slik det er beskrevet av Sykehjemsetaten synes arbeidet med tannstell å ha blitt forsterket i
perioden etter rapport 16/2011. Etaten har oversendt dokumentasjon på opplæring i
munnhygiene, både i opplæringsplanen og ved deltakerlister.
Aktivisering

og stimulering

Meldte tiltak
En stor del av beboerne ved Smestadhjemmet hadde en form for kognitiv svikt, og klare
beboere var i mindretall. Dette gjaldt både i 2011 og i 2013. Kommunerevisjonen fant i 2011
at det var et variert tilbud av organiserte felles aktiviteter og kulturtilbud, men at det var lite
aktivisering utover dette. For beboere uten kognitiv svikt var det ikke etablert lavterskeltilbud
som samtalegrupper, avskjermede spisegrupper eller lignende. Sykehjemsetaten meldte at
dette temaet ville bli fulgt opp i de videre planene, uten at det ble nevnt konkrete tiltak.
Faktabeskrivelse
Oversikten over sykehjemmets planlagte aktiviteter for 2013 viste at Smestadhjernmet fortsatt
hadde et variert tilbud av organiserte felles aktiviteter og kulturtilbud. Sykehjemsetaten
opplyste videre at gruppen av klare beboere satt ved samme bord under måltidene på sine
avdelinger, de hadde fått tilbud om å spise i dagligstuen for å sitte uforstyrret, og at det ble
tilrettelagt for at klare beboere kunne sitte sammen ved større fellesarrangementer.
Vurdering
For aktiviteter og stimulering hadde ikke Sykehjemsetaten meldt om noen konkrete tiltak som
skulle iverksettes utover at temaet skulle følges opp i videre planer. Av de tiltakene som
Sykehjemsetaten beskrev i sitt svarbrev, var tilbudet til klare beboere om å spise i dagligstuen
nytt.
Måltider og ernæring

Meldte tiltak
I hovedundersøkelsen var Kommunerevisjonens vurdering at det var et bredt tilbud av pålegg,
grøt, egg mv. til frokost og kveldsmat, men at beboeme ved Smestadhjemmet ikke fikk tilbud
om alternative middagsmenyer i tråd med kvalitetskravene vedtatt av bystyret.
Sykehjemsetaten meldte at det var opprettet en ressursgruppe med ernæringskontakt fra hver
post, at det var et mål at alle beboere skulle ha en tilpasset ernæringsplan i Gerica og at temaet
ville bli tatt med i det videre planarbeidet.
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Faktabeskrivelse
Sykehjemsetaten opplyste at emæring hadde fått økt fokus i etterkant av rapport 16/2011.
Dette blant annet gjennom månedlige ernæringsmøter internt i sykehjemmet, jevnlige møter
med middagsleverandøren og undervisning med ernæringsfysiolog om emæring til ansatte.
Fra høsten 2012 ble det innført varm lunsj på alle sykehjem i Oslo. Institusjonssjef opplyste at
det ikke var et fast tilbud om ulike middager, men at sykehjemmet hadde en fast meny.
Dersom beboeren hadde spesielle behov, eller ikke likte det som ble servert, så ble det bestilt
annen middag. Behovet ble kartlagt av pleiepersonellet ved innkomst.
Ved medisinske behov hadde beboerne tilpasset emæringsplan. Andre beboere hadde ikke
tilpasset emæringsplan, men det ble lagt inn i tiltaksplanen dersom beboeren hadde behov for
f.eks. moset mat.
Vurdering
Arbeidet med ernæring framsto som mer formalisert og systematisk i 2013 enn i 2011, selv
om det ikke var utarbeidet tilpasset ernæringsplan for alle beboere.
Sykehjemsetaten har opplyst til Kommunerevisjonen at det var iverksatt tiltak som i hovedsak
er i tråd med det etaten varslet etter rapport 16/2011. Som det framgår hadde sykehjemmet en
fast middagsmeny, men beboere som hadde ønske eller behov om det fikk annen middag.
Kravet til sykehjemmene i Oslo er at det skal være alternative middagsmenyer, jf. bystyresak
204/99. Kommunerevisjonen er usikker på om praksisen på Smestadhjemmet er tilstrekkelig
for å ivareta dette kravet.

Legemiddelhåndtering
Meldte tiltak
I hovedundersøkelsen fant Kommunerevisjonen at det var mangler i registreringen av avvik i
medisinhåndteringen, og at effekter av eventuell-medikamenter (dvs medisiner som beboeren
ikke benytter fast, men som kan gis ved behov) ikke alltid ble dokumentert. Sykehjemsetaten
meldte at temaet skulle innarbeides i planene for det videre arbeidet på Smestadhjemmet.
Faktabeskrivelse
Sykehjemsetaten opplyste at manglende registrering av avvik ble fulgt opp av
avdelingssykepleier, og ble tatt opp på personalmøter. Legemiddelundervisning ble tatt inn i
opplæringsplanen for 2012-2013, og av deltakerlister framgikk det at det hadde vært
gjennomført kurs begge år.
Dokumentasjon på effekter og oppfølging av eventuell-medikamenter ble fortsatt arkivert i
medisinperm. Sykehjemsetaten opplyste at den ville ta tak i dette umiddelbart for å sikre at all
dokumentasjon gjøres i Gerica.
Vurdering
Sykehjemsetaten har ved styrket opplæring, dokumentert ved deltakerlister fra gjennomførte
kurs, iverksatt tiltak som kan bedre legemiddelhåndteringen ved sykehjemmet.
Sykehjemstetaten har også opplyst om at avvik følges tettere opp nå enn tidligere.
Dokumentasjon av eventuell-medikamenter foregikk imidlertid fortsatt ved arkivering i
medisinperm.
2.2 Byrådsavdelingens

oppfalging av Sykehjenzsetaten
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Meldte tiltak
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester meldte at den gjennom styringsdialogen ville
følge opp at Sykehjemsetaten iverksatte tiltak på bakgrunn av rapportens anbefalinger.
Faktabeskrivelse
Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester opplyste at Sykehjemsetaten hadde blitt fulgt
opp gjennom tildelingsbrev, lederkontrakt med etatsdirektøren, sektordirektørmøter,
etatsoppfølgingsmøter, samt i andre planlagte eller ad hoe møter og samtaler gjennom året.
Ifølge byrådsavdelingen hadde ikke oppfølgingen av rapport 16/2011Kvalitet i sykehjem —
Smestadhjemmet blitt nedtegnet i referater fra etatsoppfølgingsmøter. Byrådsavdelingen skrev
at det var vanskelig å framskaffe dokumentasjon på redegjørelser som kunne ha skjedd direkte
mellom etatsdirektør og seksjonssjef, da det i tiden etter at denne revisjonen ble gjennomført
var lederskifte både i Sykehjemsetaten og i byrådsavdelingens pleie- og omsorgsseksjon.
For øvrig opplyste byrådsavdelingen at de var kjent med at Sykehjemsetaten satte inn ekstra
ressurser ved Smestadhjemmet i etterkant av hovedundersøkelsen, og at det ble utarbeidet en
overordnet handlingsplan for å ta tak i de svakhetene i sykehjemmets internkontroll- og
kvalitetssystem som ble påpekt av Kommunerevisjonen. Dette ble utkvittert i
Sykehjemsetatens årsmelding for 2011.
Vurdering
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester har opplyst at den har fulgt opp varslede tiltak
etter rapport 16/2011 i hovedsak ved muntlig dialog med Sykehjemsetaten.
2.3 Andre tiltak
Kommunerevisjonen har også spurt Sykehjemsetaten og byrådsavdelingen om det er iverksatt
andre tiltak av relevans for oppfølgingsundersøkelsen. Dette blant annet for å kartlegge om
hovedrapporten er blitt brukt til læring mer generelt.
Sykehjemsetaten opplyste at rapporten ikke hadde blitt presentert på felles møter for
institusjonssjefer eller lignende. Dette fordi Sykehjemsetaten har vurdert en del av funnene
som spesifikke for Smestadhjemmet, og således ikke ville ha noen overføringsverdi til andre
institusjoner. Andre funn knyttet til for eksempel aktivisering i det daglige og munnstell, var
imidlertid aktuelle og kjente tema som Sykehjernsetatenjobber med uavhengig av denne
rapporten.
Byrådsavdelingen viste til at tematikk rundt kvalitet i sykehjemstilbudet og innføring av
Kvalitetslosen har vært fulgt opp og etterspurt i flere sammenhenger, og oppdatert status
framgår av bystyresak 289 Kvalitetskrav i pleie- og omsorgstjenestene byrådssak 148 av
22.08.2013, behandlet i bystyret 25.09.2013.
Institusjonssjef opplyste at rapporten hadde blitt brukt aktivt i forbedringsarbeidet på
Smestadhjemmet. De kjente til en del av funnene på forhånd, men i rapporten ble dette
systematisert på en måte som gjorde det lettere å arbeide med senere.
Av andre relevante tiltak nevnte Sykehjemsetaten blant annet disse i sitt svarbrev:
• Første halvår 2013 satte Sykehjemsetaten inn en annen institusjonssjef på
Smestadhjemmet.
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Fagutviklingssykepleier og avdelingssykepleierne ville ut over høsten 2013 fortsatt ha
fokus på dokumentasjon, og kombinere det med å se spesielt på fagområdet tannhelse og
ernæring.
To avdelinger ved Smestadhjemmet var med i et sentralt legemiddelprosjekt under ledelse
av etatsoverlegen. Det startet i august 2013 og skulle etter planen avsluttes før jul 2013.
Det har vært gjennomført seminar i 2012 for alle ansatte ved Smestadhjemmet med fokus
på samarbeid, holdninger og serviceinnstilling.

2.4 Kommunerevisjonens oppsummering og konklusjon
Sykehjemsetaten og Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester har opplyst om relevante
tiltak i tråd med det som ble varslet etter rapport 16/2011.
En av de viktige påpekningene i Kommunerevisjonens hovedundersøkelse, var manglende
systematikk i arbeidet ved Smestadhjemmet. Det at Kvalitetslosen ifølge Sykehjemsetaten nå
var tatt i bruk også på Smestadhjemmet, kan være med å legge grunnlag for bedre
internkontroll og systematikk i arbeidet. Kommunerevisjonen har fått dokumentasjon på at det
har vært gjennomført opplæring av ansatte i Gerica, både like etter at rapporten var ferdig og
utover i 2013, og Sykehjemsetaten har opplyst at Gerica var i bruk på hele institusjonen. Det
er positivt at Sykehjemsetaten har gitt Smestadhjemmet ekstra støtte i dette arbeidet.
Når det gjelder legemiddelhåndtering, var det ifølge Sykehjemsetaten iverksatt tiltak både på
Smestadhjemmet og sentralt i Sykehjemsetaten. En del av dokumentasjonen foregikk
imidlertid fortsatt ved arkivering i medisinperm.
Byrådsavdelingen meldte i 2011 at den ville følge opp Sykehjemsetatens iverksetting av tiltak
i styringsdialogen med etaten. Oppfølgingsundersøkelsen viser at utover Sykehjemsetatens
årsmelding for 2011, forelå det ikke skriftlig dokumentasjon på byrådsavdelingens oppfølging
av rapporten overfor etaten. På grunn av lederskifter har det ifølge byrådsavdelingen vært
vanskelig å framskaffe dokumentasjon på oppfølging av rapporten.

Kammunerevisoren ji-emmerfølgende forslag til vedtak:
Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 16/2011 Kvalitet i sykehjem Smestadhjemmet viser at Sykehjemsetaten har opplyst om en rekke tiltak i tråd med det som
ble varslet i rapport 16/2011. Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester opplyser at den har
fulgt opp etaten gjennom styringsdialogen.
Kontrollutvalget forutsetter at Sykehjemsetaten gjennomfører tiltak for å sikre at all
dokumentasjon av legemiddelhåndtering på Smestadhjemmet gjøres i Gerica.
Kontrollutvalget tar for øvrig oppfølgingsundersøkelsen

etter rapport 16/2011 til orientering.

Saken sendes helse- og sosialkomiteen.

Med hilsen
6‘/\
Unn H. Aarvold
kommunerevisor

4fddgib
L rs Normann Mikkelsen
avdelingsdirektør
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Utskrift av protokoll sendes:
Byråden for eldre
Sykehjemsetaten
Alle bydelsutvalgene ved tilsynsutvalgene for institusjoner

Forskrift om endring av forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av
alkoholholdig drikk mv.
(Fastsatt 26.11.2013 av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av
alkoholholdig drikk m.v. § 7-1)

I forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. gjøres følgende
endringer:
§ 6-2 skal lyde:
§ 6-2. Gebyret skal betales etter følgende satser:
Salg:
0,18 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
Skjenking:
0,37 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 1,01 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
- 3,31 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.
Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1380 for salg og kr 4100 for skjenking.
Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.
For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 290 pr.
gang.

II
Endringene trer i kraft 1.januar 2014
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TILGJENGELIGHET

I LOKALMILJØET

- OPPFØLGING

AV TIDLIGERE

BREV

Det vises til fidligere brev til bydelsrådene datert 27. november i fjor. Det var flere bydeler
som sendte inn en oversikt Over aktuelle problemområder i forbindelse med dårlig sneanåking
og strøing. Nå er vinteren og snøen her og woblemene melder seg for fullt.
Ansvaret for å brøyte og strø i Oslo er fordell mellom flere statlige, kommunale og private
aktører. I hvert av de fire driftsområdene sort byen er delt inn i er det engasjetn en ansvarlig
entreprenør. Vedlagt er oversikt over hvem som er ansvarlig for brøyting og strøing i hver
bydel. Oversikten og mer informasjon kan også finnes på hjemmesidene til Bymiljøetaten
Og samferdsel/brovtinu
on stroinui
httruilwww.bymilioetaten.oslo.kommune.no/trafikk
Bydelsrådene anmodes om å holde oversikt over utføringen av brøyting og strøing av
innmeldte områder. Dersom det er problemer med mangelfull snømåking og brøyting bes dette
meldes inn under "Meld fra om manglende brøyting" på Bymiljøetatens hjemmeside, eventuelt
på telefon til ansvarlig entreprenør. Samtidig ber vi om at det blir meldt fra til rådsssekretær på
e-post: benteinurid.arnesen@byroslo.kommune.no.
Det sentrale eldreråd og rådet for funksjonshemmede vil sende brev til BymiIjøetaten med
oppfordring om å innskjerpe snørydding og streing. Videre vil vi informere om at
bydelsrådene vil følge med på situasjonen. Dersom det viser seg at problemene allikevel
fortsetter, vil de sentrale rådene arbeide videre med saken.
Likelyelende brev er sendt ut til bydelenes eldreråd.

Med hilsen

BenteArnesen
rådsskretær
Godkjent og ekspedert elektronisk

Vedlegg:Oversikt over ansvarlig entreprenør for brøyting og strøing.
Rådet for funksjonshemntede

Posladreose
Rådhuset, 0037 Oslo
E-posi: postmottak@byposlakommunono
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