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Frogner bydelsutvalg 
Postboks 2400 Solli 
0201 Oslo 
 
 

     PROTOKOLL 
 
 
FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE  
TIRSDAG 25. FEBRUAR 2014 
 
Sommerrogt. 1, kl 18:00 
 
 
Til stede:  Høyre: Bjarne Ødegaard, leder 
  Mette Langfeldt Sinding 
  Britt Eia 
  Ulf Hordvik 
  Carl-Henrik Bastiansen 
  Beate Brovig Auke 
  Sverre Lorentzen 
  Tjeran Vinje 
   
 Arbeiderpartiet: Egil Heinert 
  Gunn von Krogh 
  Emil Aas Stoltenberg 
   
 Fremskrittspartiet: Hans Høegh Henrichsen 
   
 Venstre: Anne-Lise Bergenheim, nestleder 
  Natasza P. Sandbu 
   
 SV: Erna Kahlbom 
   
 
Forfall: Elisabet Parmeggiani (H), Hans Magnus Borge (H), Annelene Svingen (A) 
 
 
Fra administrasjonen:  Bydelsdirektør  Wenche Ørstavik 
    Avd direktør   Olaf Varslot 
    Avd direktør   Anne-Ma Moe-Christensen 

Avd direktør   Heidi Damengen 
 
     
 
Møtet ble ledet av:  Bjarne Ødegaard (H) 
BU-sekretær/ref.:  Maren Langlo 
 
Møtet ble satt med 15 representanter m/møtende vararepresentanter. 
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ÅPEN HALVTIME:  
- Arne Bruusgaard fra Briskeby vel hadde ordet til sak 44/14 - Uranienborg skole og 
sak 13/14 - Nordahl Rolfsens plass 
- Andreas Haug fra FAU ved Uranienborg skole hadde ordet til sak 44/14 – 
Uranienborg skole 
- Anniken Thorsen, beboer i Gyldenløves gate 14, hadde ordet til sak 46/14 – Kruses 
gate 7-9 
- Lars Fleten, beboer i Gyldenløves gate 12, hadde ordet til sak 46/14 – Kruses gate 7-9 
- Rebecca Mahboubi, tiltakshaver for prosjektet, hadde ordet til sak 45/14 – Jacob Aalls 
gate 28 
 

 
ENDRING AV DAGSORDEN:  
 
Tilleggssaker: 
Sak 64/14 - Filipstad – forslag om småbåthavn og cruisekai - anmodning om uttalelse 
Sak 65/14 - Gate of India, Bogstadveien 66 a – eierskifte 
Sak 66/14 - Budsjett 2014 – teknisk budsjettjustering 
O-sak 67/14 - Referat fra startmøte budsjettoppfølging 2014 – bydel Frogner 
Sak 68/14 – Kantina Uranienborghjemmet, Industrigata  20 – ny bevilling 
O-sak 69/14 – Bydelens systemer for kvalitetsmåling, brukerundersøkelser og 
avvikshåndtering 
 
Utsettelse av saker: 
Sak 45/14 - Jacob Aalls gate 28, gnr 215, bnr 136 - søknad om bruksendring  
 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
Sak 64/14 - Filipstad – forslag om småbåthavn og cruisekai - anmodning om uttalelse 
 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) med henstilling om å be 
om utsatt frist for uttalelse til etter BU-møte 25.3.2014 
 
 
INHABILITET: ingen meldte 
 
 
 
SAK 36/14 
 

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 28.1.14 
 
VEDTAK:  
Protokollen ble godkjent.  
 
 

SAK 37/14 
 

PROTOKOLL FRA MILJØ- OG BYUTVIKLINGSKOMITEENS 
MØTE 11.2.14 
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VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 38/14 
 

PROTOKOLL FRA HELSE-, UNGE- SOSIAL- OG 
KULTURKOMITEENS MØTE 11.2.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 39/14 
 

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 4.2.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 40/14 
 

REFERAT FRA MØTE I SENIORRÅDET 11.2.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 41/14 
 

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
10.2.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 42/14 
 

REFERAT FRA MØTE I MBU 4.2.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 43/14  
 

REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 12.2.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

 
 
Miljø- og byutviklingskomiteen: 
SAK 44/14  
 

URANIENBORG SKOLE, GNR 213, BNR 9 SAMT SKOVVEIEN, 
GNR 213, BNR 438.  
BESTILLING AV OPPSTARTMØTE  
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Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til oppstartmøte for Uranienborg 
skole og Skovveien, gnr 213, bnr 9 og 438.  
 
Bydelsutvalget er fornøyd med at planarbeid med sine ulike 
løsningsalternativer for om- og tilbygging av Uranienborg skole blir 
startet opp. Bydelsutvalget forutsetter at den videre prosjekteringen vil ta 
for seg solstudier av planområdet og inngående studier av de ulike 
forslagsalternativene i forhold til omkringliggende bystruktur. 
 
Bydelsutvalget mener plassering av ny bebyggelse mot Briskebyveien 
fremstår som det i utgangspunkt mest naturlige alternativet i forhold til 
omkringliggende bystruktur, og eksisterende skolebygninger.  
 
Bydelsutvalget peker på at da det er en forutsetning at skolen skal 
benyttes av flere barn, er det viktig å velge en utbyggingsløsning som 
bevarer mest mulig av skolegården som lekeareal. I tillegg bør større 
deler av skolegården søkes opparbeidet til aktivitetsarealer for alle 
alderstrinn. 
 
Bydelsutvalget ønsker at nåværende AKS-bygning i en overgangsfase 
kan benyttes som lokaler for URRA-klubben, som etter planene blir 
husløse når rehabiliteringsarbeidene starter opp. Videre ønsker 
bydelsutvalget at skolen finner egnete lokaler for URRA-klubben når 
rehabilitering er sluttført. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at den gamle alleen langs Skovveien og trærne 
langs Holtegata beskyttes i en eventuell utbyggingsfase. 
 
Tilleggsforslag fra H: 
Parallelt med foreliggende planinitiativ for ombygging/tilbygging av 
skolen er det fremmet forslag om omregulering av Nordahl Rolfsens 
plass for bygging av flerbrukshall under bakken. Hallen er planlagt å 
skulle benyttes av Uranienborg skole til kroppsøving, og også til 
fellesrom i skoletiden, og vil medføre at dagens gymbygning kan 
omdisponeres til annet skole formål. 

Bydelsutvalget anbefaler at de forskjellige forslag for utvidelse av skolen 
som utredes sees i sammenheng. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
Tilleggsforslag fra H ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
Etter dette er BUs vedtak følgende 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til oppstartmøte for Uranienborg 
skole og Skovveien, gnr 213, bnr 9 og 438.  
 
Bydelsutvalget er fornøyd med at planarbeid med sine ulike 
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løsningsalternativer for om- og tilbygging av Uranienborg skole blir 
startet opp. Bydelsutvalget forutsetter at den videre prosjekteringen vil ta 
for seg solstudier av planområdet og inngående studier av de ulike 
forslagsalternativene i forhold til omkringliggende bystruktur. 
 
Bydelsutvalget mener plassering av ny bebyggelse mot Briskebyveien 
fremstår som det i utgangspunkt mest naturlige alternativet i forhold til 
omkringliggende bystruktur, og eksisterende skolebygninger.  
 
Bydelsutvalget peker på at da det er en forutsetning at skolen skal 
benyttes av flere barn, er det viktig å velge en utbyggingsløsning som 
bevarer mest mulig av skolegården som lekeareal. I tillegg bør større 
deler av skolegården søkes opparbeidet til aktivitetsarealer for alle 
alderstrinn. 
 
Bydelsutvalget ønsker at nåværende AKS-bygning i en overgangsfase 
kan benyttes som lokaler for URRA-klubben, som etter planene blir 
husløse når rehabiliteringsarbeidene starter opp. Videre ønsker 
bydelsutvalget at skolen finner egnete lokaler for URRA-klubben når 
rehabilitering er sluttført. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at den gamle alleen langs Skovveien og trærne 
langs Holtegata beskyttes i en eventuell utbyggingsfase. 
 
Parallelt med foreliggende planinitiativ for ombygging/tilbygging av 
skolen er det fremmet forslag om omregulering av Nordahl Rolfsens 
plass for bygging av flerbrukshall under bakken. Hallen er planlagt å 
skulle benyttes av Uranienborg skole til kroppsøving, og også til 
fellesrom i skoletiden, og vil medføre at dagens gymbygning kan 
omdisponeres til annet skole formål. 

Bydelsutvalget anbefaler at de forskjellige forslag for utvidelse av skolen 
som utredes sees i sammenheng. 
 
 

SAK 45/14 
 

JACOB AALLS GATE 28, GNR 215, BNR 136 
SØKNAD OM BRUKSENDRING  
 
Saken ble utsatt 
 
 

SAK 46/14 
 

KRUSES GATE 7 OG 9, GNR 213, BNR 240 OG 243 
DETALJREGULERING  
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN  
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi bemerkninger til foreliggende forslag til 
detaljregulering for Kruses gate 7 og 9, gnr 213, bnr 240/243. 
 
Bydelsutvalget vil anbefale foreliggende forslag til detaljregulering. 
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Bydelsutvalget minner om at eksisterende bebyggelse på eiendommen 
har høy bevaringsverdi.  
Bydelsutvalget forutsetter at utforming og plassering av ev. 
fotgjengeradkomst fra Kruses gate, samt innkjøring og 
fotgjengeradkomst fra Haxthausens gate blir løst i samsvar med 
Byantikvarens føringer. 
 
Bydelsutvalget vil peke på at Gyldenløves gate i Grøntplan for Oslo er 
angitt som en sentral gangforbindelse mellom Slottsparken og 
Frognerparken, samt at gaten med lindeallé er oppført på Byantikvarens 
gule liste som bevaringsverdig. Bydelsutvalget forutsetter at alleen i 
forbindelse med en ev. utbygging sikres fortsatt gode vekstbetingelser og 
blir sikret i en ev. byggefase.  
Bydelsutvalget forutsetter at luftetårn fra anlegget blir medtatt i 
planstadiet, da både utforming og dimensjonering samt støy og lukt 
herfra kan ha stor betydning for nabobebyggelsen.  
 
Forslag til vedtak fra SV og A: 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i denne saken og vil ikke 
anbefale foreliggende forslag som innebærer bygging av 
parkeringsanlegg i fjell. 
 
Bydelsutvalget vil påpeke at det ikke foreligger konkrete analyser fra 
forslagsstiller om behov for parkeringsanlegg i området. 
 
Bydelsutvalget har merket seg at plan- og bygningsetaten ikke anbefaler 
planforslaget. 
 
Bydelsutvalget viser til at byantikvaren er sterkt uenig i planforslaget. 
Videre at forslaget om parkeringshus med dertil økende trafikk i området 
vil være i strid med både ”Grøntplan for Olso 2009” og ”Byøkologisk 
program 2011-2026”. 
 
Bydelsutvalget har merket seg innsigelsene fra beboerne i området hva 
gjelder de store ulempene det fremlagte forslag vil få for dem, både under 
anleggsperioden og i ettertid. Biltrafikken vil øke betraktelig, likeledes 
støyen og luftforurensingen. 
 
Bydelsutvalget mener den vedtatte beboerparkeringen for bydel Frogner 
vil avhjelpe behovet for parkeringsplasser i det omtalte området. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen vedtatt med 8 stemmer 
for (7H, 1F) og 7 stemmer mot (1H, 2V, 3A, 1SV)som  støttet 
forslaget fra SV og A  
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Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen: 
SAK 316/13 
 

THE THIEF, LANDGANGEN 1 – UTVIDET ÅPNINGS- OG 
SKJENKETID  
UTSATT FRA BU-MØTE 29.10.2013 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at The Thief Hotel AS gis serverings- og 
skjenkebevilling for utvidet areal, Landgangen 1. Eiendommen, 
Landgangen 1, liggeri en hovedferdselsåre i bydelen. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 
11 stemmer for (8H, 2V, 1F) og 4 stemmer mot (3A, 1SV) 
 
 

SAK 47/14 
 

THE THIEF, LANDGANGEN 1 – UTVIDELSE AV AREAL  
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at The Thief Hotel AS gis serverings- og 
skjenkebevilling for utvidet areal ved The Thief Hotel, Landgangen 1. 
Eiendommen, Landgangen 1 ligger i en hovedferdselsåre i bydelen. 
Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 
11 stemmer for (8H, 2V, 1F) og 4 stemmer mot (3A, 1SV) 
 
 

SAK 48/14 
 

FROGNER HOUSE HOTEL NORUM, BYGDØY ALLÉ 53 – 
EIERSKIFTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Frogner House Apartments AS gis 
serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Frogner House Hotel 
Norum, Bygdøy allé 53. Eiendommen, Bygdøy allé 53 ligger i en 
hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes 
av Næringsetaten. 
  
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 49/14 
 

MUSIKKTEATRET, FROGNERVEIEN 30 – NY BEVILLING  
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Musikkteateret AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Musikkteateret, Frognerveien 30. Eiendommen, 
Frognerveien 30 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
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Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
   

SAK 50/14 
 

BAGEL & JUICE FROGNER, SKOVVEIEN 8 – NY BEVILLING  
  
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Molly Brink AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Bagel & Juice Frogner, Skovveien 8. Eiendommen, 
Skovveien 8 ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
  
 

SAK 51/14 
 

RESTAURANT MOTHER INDIA, PILESTREDET 63 B - 
EIERSKIFTE  
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Restaurant Mother India AS gis 
serverings- og skjenkebevilling ved Restaurant Mother India, Pilestredet 
63 B. Eiendommen, Pilestredet 63 B ligger i et boligområde. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 52/14 
 

RESTAURANT MOTHER INDIA, PILESTREDET 63 C - 
EIERSKIFTE  
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Restaurant Mother India AS gis 
serverings- og skjenkebevilling ved Restaurant Mother India, Pilestredet 
63 C. Eiendommen, Pilestredet 63 C ligger i et boligområde. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

 
 
Saker til behandling: 
SAK 13/14 
 

NORDAHL ROLFSENS PLASS, URANIENBORG, GNR 213, BNR 
439 
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN 23.12.2013 – 
10.02.2014 
DETALJREGULERING 
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UTRYKT VEDLEGG – UTSATT FRA BU-MØTE 28.1.2014 
 
Forslag fra H: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan for Nordahl Rolfsens plass, gnr 213, bnr 439. 
Bakgrunnen for forslaget til detaljregulering er et behov for å vurdere om 
Uranienborg skole kan bygges ut med flerbrukshall for å dekke behovet 
for kroppsøvingslokaler og flere spesialrom. 
 
Bydelsutvalget mener at omreguleringen bør støtte mulighet for 
flerbrukshall under bakken dersom et fremtidig bystyrevedtak går inn for 
en slik løsning. Bydelsutvalget har tidligere avgitt uttalelser vedrørende 
deler av samme areal i forbindelse med behov og tidligere planer for 
barnehageutbygging og forutsetter at omreguleringen ikke kommer i 
konflikt med dette. 
 
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 eventuelle luftetårn fra 
flerbrukshallen vurderes nøye i forhold til støy og siktlinjer  
 
Forslaget fra Høyre ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 24/14 
 

NYTT MEDLEM TIL NAVNEGRUPPE FILIPSTAD (H)  
UTSATT FRA BU-MØTE 28.1.2014 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget oppnevner Elin Festøy (H) til navnegruppen Filipstad. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 54/14 
 

REGNSKAP 2013 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar forelagt regnskap for 2013. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
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MERKNAD FRA H: 
BU ønsker for fremtiden på et tidligere tidspunkt å bli holdt underrettet 
om event. klagesaker og mulige konsekvenser av dette. 
 
 

SAK 55/14 
 

TEKNISK BUDSJETTJUSTERING 2013 
 
Forslag til vedtak: 
Endringene innen funksjonsområdene blir: 

TEKNISK BUDSJETTJUSTERINGER MELLOM FUNKSJONER: 
 
Korr regnskapsmessig mindreforbruk 2012 fra Funksjonsområde FO1 til 
FO2B. FO1 reduseres med kr 5 820 000,FO2B økes med kr 5 820 000. 

Fo1 Fo2A Fo2B Fo3 Økonomisk 
sosialhjelp 

 125 550 197 319 340 582 83 187 946 557 988 636 73 332 639 
Sentrale 
budsjettjusteringer 

     

Kommunaldirektørens sak nr 
40/13 

1 520 000     380 000 

Kommunaldirektørens sak nr 
55/13 

-10 000     

Kommunaldirektørens sak nr 
66/13 

1 440 000    360 000 

Kommunaldirektørens sak nr 
70/13 

200 000     

Kommunaldirektørens sak nr 
74/13 

1 000 000     

Kommunaldirektørens sak nr 
8/13 

 9 000    

Kommunaldirektørens sak nr 
9/13 

 1 318 000    

Byrådens sak 18/13  3 313 000    
Byrådens sak 19/13 

   1 500 000  
Byrådens sak 27/13 

 18 985 000    
Byrådens sak 203.2 av 
14.11.2013   386 000 1 827 000   
Teknisk budsjettjustering-
internt 

     
Mindreforbruk 2012  

-5 820 000  5 820 000   
Sum funksjonsområder 
etter justering 

123 880 197 342 965 582 89 393 946 561 315 636 74 072 639  
 
 TEKNISK BUDSJETTJUSTERINGER MELLOM FUNKSJONER: 

 
Korr regnskapsmessig mindreforbruk 2012 fra Funksjonsområde FO1 til 
FO2B. FO1 reduseres med kr 5 820 000,FO2B økes med kr 5 820 000. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
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SAK 56/14  
 

ÅRSMELDING OG ÅRSSTATISTIKK 2013 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar forelagt årsmelding og årsstatistikk for 2013. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 57/14 
 

SØKNAD OM UTTREDEN FRA BU OG HUSK (A) GRUNNET 
FLYTTING 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget innvilger søknaden om uttreden for resten av inneværende 
valgperiode for Annelene Svingen, Arbeiderpartiet.   
 
Arbeiderpartiet foreslår Ole Jacob Kjendlie som ny nestleder av helse-, 
unge-, sosial- og kulturkomiteen.  
 
Rudolp Brynn, Arbeiderpartiet, rykker opp som fast medlem av helse-, 
unge-, sosial- og kulturkomiteen. 
 
Arbeiderpartiet foreslår Emil Aas Stoltenberg som nytt varamedlem i 
helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

 
 
Orienteringssaker: 
O-SAK 53/14 
 

GRUNNSKOLENE – EVALUERING AV 
RESSURSFORDELINGSMODELL  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 58/14 
 

BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND - JANUAR 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 59/14 
 

BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE - JANUAR 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 60/14 
 

TILSYNSRAPPORT URANIENBORGHJEMMET 10.10.2013 – SVAR FRA 
SYKEHJEMSETATEN  
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Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 61/14 
 

KLAGESAKER BEHANDLET AV FYLKESMANNENS SOSIAL- OG 
FAMILIEAVDELING  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 62/14 
 

SPRÅKRÅDET - INFO OM STEDSNAVNTJENESTEN  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 63/14 
 

KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE -  HEGDEHAUGSVEIEN 25 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

 
Tilleggssaker: 
SAK 64/14 
 

FILIPSTAD – FORSLAG OM SMÅBÅTHAVN OG CRUISEKAI  
ANMODNING OM UTTALELSE  
 
Saken ble utsatt 
 
 

SAK 65/14 
 

GATE OF INDIA, BOGSTADVEIEN 66 A – EIERSKIFTE 
 
Forslag til vedtak: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Oslo Gate AS gis serverings- og skjenkebevilling 
ved Gate of India, Bogstadveien 66 A. Eiendommen, Bogstadveien 66 A. ligger i en 
hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av 
Næringsetaten. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 66/14 
 

BUDSJETT 2014 – TEKNISK BUDSJETTJUSTERING 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar følgende tekniske endringer: 
 
  Beløp i hele tusen FO Funksjon 
Merforbruk 2013 -5 757 1 180 
Endret pris på sykehjemsplasser 7 000 3 2532 
Styrking av hjemmetjenesten 2 361 3 2542 
Helårsvirkning Uranienborg fritidsklubb -879 2B 231 
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Bydelsutvalget legger til grunn at bydelens virksomheter bidrar med tiltak som vist 
ovenfor for å holde budsjettet i balanse ved utgangen av året.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
Forslag til vedtak fra V: 
BU ber administrasjonen om å komme med forslag til en budsjettbuffer i 
størrelsesorden 5 millioner kroner på neste BU-møte. 
 
Forslag til vedtak fra Venstre ble vedtatt med 11 stemmer for (8H, 2V, 1SV) og 
4 stemmer mot (1F, 3A)  
 
 

O-SAK 67/14  
 

REFERAT FRA STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 2014 – BYDEL 
FROGNER 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

SAK 68/14 
 

KANTINA URANIENBORGHJEMMET, INDUSTRIGATA 20 – NY 
BEVILLING  
 
Forslag til vedtak: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Guillot’s selskapsmat & catering gis serverings- 
og skjenkebevilling ved kantina Uranienborghjemmet, Industrigata 20. 
Eiendommen, Industrigata 20 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 

O-SAK 69/14 BYDELENS SYSTEMER FOR KVALITETSMÅLING, 
BRUKERUNDERSØKELSER OG AVVIKSHÅNDTERING 
 
Saken ble tatt til orientering 
 

Eventuelt 
 
Møtet ble hevet kl.: 21.10 
 
Protokollen godkjent. 
 
Oslo, 27. februar 2014 

 

Bjarne Ødegaard (H)        
bydelsutvalgets leder       Maren Langlo  
         bydelsutvalgets sekretær 


