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Saker til behandling 

1/14 Protokoll fra møte i Bydelsutvalget 12. desember 2013 

 
Arkivsak-dok. 14/00021-1 
Arkivkode.  027.9  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 27.02.2014 1/14 
 
 
Saksframstilling: 
Protokoll fra møte i Bydelsutvalget 12. desember 2013 til godkjenning. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra møte 12. desember 2013. 
 
Protokoll 
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2/14 Bydelsdirektørens driftsorientering 

 
Arkivsak-dok. 14/00044-1 
Arkivkode.  031  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 27.02.2014 2/14 
 
Saksframstilling: 
HENSIKT 

Bydelsdirektøren utarbeider en driftsinformasjon til hvert BU-møte. Denne informasjonen 
erstatter ingen saker, men vil være et supplement om temaer det arbeides med i bydelens 
fagområder og funksjoner. Driftsorienteringen vil ikke bli forelagt de forskjellige utvalgene 
da driftsinformasjonen vil bli oppdatert med ny og relevant informasjon i forbindelse med 
utsendelse av tilleggskart og protokoller 3 dager før BU- møte.  
 

ORGANISASJON – GENERELT 

 Bydelens regnskapsresultat ble dårligere enn forventet som innebærer at 
omstillingsbehovet er større enn antatt for 2014. For å tilpasse aktivitetsbehovet etter 
bydelens rammer vil det legges frem budsjettjusteringssak i BU møte den 27.02.2014 
og 10.04.2014. I møte den 27.02 vil bydelsdirektøren foreslå reversering av vedtak 
relatert til tilleggsinnstillingen i sak om budsjett 2014 hvor det, som følge av bystyrets 
vedtatte budsjett, ble lagt inn 8,3 mill. kroner i økt aktivitet. 
I BU møte den 10 april vil bydelsdirektøren foreslå nedtak av 30 årsverk som tidligere 
vedtatt av BU ifm budsjett 2014 
  

Enhet for bydelsdirektørens stab 

 Flere fastlegehjemler er nå under ansettelse i bydelen. Det er god søkermasse til alle 
fastlegehjemler som lyses ut. Det er god dekning av fastleger i Bydel Vestre Aker.  

 Innstilt kandidat som bydelsoverlege takket nei til stillingen. Det er nå flere bydeler 
som har utfordringer med å rekruttere bydelsoverlege og det vurderes andre måter å 
hente medisinfaglig kompetanse på.  
 

Enhet for Økonomi (inkl IKT, felles drift og vedlikehold og fagsystemet Gerica) 

 Enheten har avlagt regnskap for 2013. Bydelens regnskapsresultat totalt viser 
merforbruk på 6,67 mill. i forhold til budsjettforutsetningene hvorav 4,05 mill. er 
øremerkede midler knyttet til prosjekter. Egen BU-sak for regnskapsavleggelse 2013 

 Enheten arbeider med årsberetning og årsstatistikk for 2013. Egen BU-sak for 
årsberetning og årstatistikk 2013 

 Forberedelser til regnskapsåret 2014 gjøres med tilpassinger til nytt rundskriv om 
kontoplaner og KOSTRA funksjoner. 
 

Enhet for Sos/NAV 

 Nav sosialtjenesten har arbeidet med årsavslutning, årsstatistikk, årsberetning og ulike 
rapporteringer for 2013 i løpet av januar. Årsplan for 2014 er også utarbeidet. Det er 
også utarbeidet felles virksomhetsplan med NAV stat.  

 NAV sosialtjenesten har i 2013 bosatt 24 flyktninger. 11 av disse var fra kvote for 
2012. Dette innebærer at vi har bosatt 13 av kvoten på 34 flyktninger for 2013. Kvoten 
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for 2014 er på 37 personer. Det er for tiden lite ledige kommunale boliger. Det 
utfordrende å skaffe boliger på det private markedet til flyktninger som bor på 
asylmottak i andre deler av landet, og som har begrensede muligheter til å gå på 
visninger.  

 Nav sosialtjenestens måltall for kvalifiseringsprogrammet for 2014 er 31,4 deltakere.  
 Det er sammen med tillitsvalgte og verneombud jobbet med endringer i bemanningen 

av felles publikumsmottak. Dette er for å styrke publikumsmottaket i møte med 
bydelens brukere. 

 Rapport fra Fylkesmannen ved klagesaker for 2014 viser at Nav sosialtjenesten hadde 
37 klagesaker på økonomisk sosialhjelp i 2014. 33 av disse sakene ble stadfestet, 2 
saker omgjort og 2 opphevet.  

 
Enhet for bestiller 

 Månedene januar og februar er tradisjonelt måneder med mange utskrivningsklare 
pasienter fra sykehusene. De ansatte har jobbet veldig strukturert i forhold til denne 
pasientgruppen. Vi er derfor veldig stolte av å kunne fortelle at vi antagelig aldri har 
hatt så få overliggere på sykehuset i januar måned. Vi har måttet kjøpe mellom 5-8 
korttidsplasser ut over en bloc, men jobber bevisst for å redusere dette antallet. De 
ansatte på bestiller og innsatsteamet fortjener ros for god og konstruktiv jobbing! 

 Enhetsleder er med i sentral prosjektgruppe om hverdagsrehabilitering.  Mål for dette 
prosjektet er å lage en «Oslomodell». Sentralt i arbeidet står utarbeidelse av felles 
vedtaksmal og felles rutiner i Oslo.  Parallelt med dette er det tett dialog mellom Enhet 
for forebygging og rehabilitering og Enhet for bestiller for å finne riktige kandidater 
for bydelens hverdagsrehabilitering. 

 Det har vært avholdt samarbeidsmøte mellom bestiller, hjemmetjenesten og kontor for 
psykisk helse. Det er viktig å sette av tid til å dele kunnskaper og se hvordan vi kan 
samhandle enda bedre til beste for brukeren.  

 Det er et sentralt prosjekt hvor objektive kvalitetsindikatorer i hjemmetjenesten og 
bestiller revideres. Enhetsleder er med i dette arbeidet. 

 Kommunerevisjonen har vært på besøk i forhold til etterberegning av betaling for 
opphold på sykehjem. Som vanlig fikk kontoret positive tilbakemeldinger. God innsats 
av ansatte! 
 

Enhet for barnehager 

 På planleggingsdagen i januar gjennomførte vi heldagsopplæring i trygghetssirkelen 
(COS) for assistenter i kommunale og private barnehager. Nærmere 300 assistenter 
deltok. 
Som tidligere skrevet er det utdannet 8 veiledere som skal ha ansvar for å bistå 
barnehagene i implementeringen av COS i barnehagene. Det er satt opp to datoer 
våren 2014 for felles samlinger, 2 t,  med barnehagestyrere og veilederne. Den første 
er gjennomført.  Boken «Se barnet innenfra – hvordan jobbe med tilknytning i 
barnehagen» er kjøpt inn til alle barnehager som deltar i prosjektet. 

 Skriftlig tilsyn med frist 28.02 er sendt ut til alle kommunale barnehager. 
 Jarbakken barnehage nærmer seg ferdig og bydelen overtar bygget 28.03 
 Rehabiliteringen av Liabakken barnehage kom i gang i desember og er planlagt ferdig 

før sommeren. 
 Arbeidet med å organisere FO barnehagen under felles ledelse er startet opp.  Det er 

opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra tillitsvalgte og vernetjeneste fra 
hver av barnehagene.  
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Enhet for barnevern 

 Enheten hadde etter en arbeidskrevende desember måned en relativ rolig jul med en 
akuttsak som ble håndtert i samarbeid med Barnevernsvakten. 

 Enheten har startet det nye året med stor aktivitet og innkomne meldinger ligger godt 
over samme tid i fjor. 

 Vi har med veldig mye ekstrainnsats klart å levere alle rapporter innen tidsfrist i januar 
måned; rapportering Rådhuset, Fylkesmannen og SSB osv.  

 Enheten har kommet langt i samarbeidet med Bydel Nordre Aker om etablering av et 
korttidsfosterhjem til felles bruk. Beregner at godkjenningen vil foreligge i løpet av 
mars måned. I denne prosessen har vi kommet i kontakt med flere ressurspersoner som 
kan benyttes til lettere tiltak lokalt. 

 
Ressursenhet for Barn og Unge   

 Enheten har nå en student fra ergoterapihøyskolen, og en turnuskandidat fysioterapeut. 
Det er inspirerende for enheten å ta i mot både studenter og turnuskandidater, selv om 
det selvfølgelig krever noe merarbeid for at utbytte for disse skal bli kvalitativt bra.   

 Vi har en fysioterapeut som er langtids sykemeldt, det influerer på kapasitet til å motta 
henvisninger og utføre behandlinger innen dette området.  

 De to spesialpedagogene som er sertifisert i metoden Circle of Security, er i gang med 
veiledning til styrere i bydelens barnehager. Dette er en del av prosjektet «Trygg i 
barnehagen» i regi av barnehageenheten.  

 En av fysioterapeutene er nå godkjent som spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi. 
Enheten har fra før en ergoterapeut som er godkjent som ergoterapeutspesialist i barns 
helse. Dette er vi stolte av! 
 

Enhet for boliger, dagsentra og psykisk helse 

 Rehabiliteringsleilighetene i Tennisveien 2 C, i tilknytning til Villa Ly, er ferdigstilt, 
innredet og innflytningsklare. Bydelene Ullern, Frogner og Vestre Aker har ansatt 
hver sin miljøterapeut/boveileder som skal ha ansvar for oppfølging av syv beboere.  
Det er etablert et inntaksteam bestående av representanter fra hver av bydelene, og de 
tre første brukerne flytter inn i begynnelsen av mars. Beboerne som velges ut og som 
er motivert for rehabilitering får en leiekontrakt for inntil ett år. 
De tre ansatte som har ansvaret for oppfølgingen av beboerne i 
rehabiliteringsleilighetene vil også være deltakere i Oppsøkende team; et team hvor 
også spesialisthelsetjenesten deltar med ressurser fra Voksenpsykiatrisk avdeling ved 
Diakonhjemmets sykehus. Det er søkt midler fra Helsedirektoratet til drift av 
Oppsøkende team samt til inndekning av kostnader ifm etablering av 
treningsleilighetene. 

 Cafe Lydia gjenåpnet i januar til glede for tidligere og nye brukere. Cafeen serverer 
mat, er et sosialt samlingssted og legger til rette for at personer med noe arbeidsevne 
kan bidra i driften av cafeen. 

 Aktivitetssenteret på Villa Ly, tidligere Treffstedet på Hovseter har økt antall brukere 
med i underkant av 40 %.  Dette er et viktig tiltak i arbeidet for forebygging av 
psykiske lidelser og rusavhengighet. 

 Vestre Aker Aktivitetshus er navnet på det nye aktivitetssenteret for  
utviklingshemmede i Aslakveien 14 A. Lokalene er innflyttet og tatt i bruk. Brukere 
og ansatte har funnet seg godt til rette. Etter skoletilbud, EST har også fått tilholdssted 
i Aslakveien 14A. 
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 I Sørkedalsveien 169 er det startet rigging for bygging av ny bolig for åtte 
utviklingshemmede. Oslo Boligbygg KF står for utbyggingen. 
I forbindelse med etablering av ny bolig, vil to eksiterende og uhensiktsmessige 
boliger bli lagt ned.  

 

Enhet for hjemmetjeneste og omsorgsbolig 

 Beboere i omsorgsboligene i 4, 5.og 6.etg i Pilotveien 6 har som tidligere medelt vært 
driftet i tidligere Casinetto sykehjem, Gustav Vigelands vei 50. Det planlegges nå 
tilbakekomst til Pilotveien 6 med nyrehabiliterte bad og heiser.  

 Hjemmetjenesten fortsetter sitt arbeid med fokus på økt samarbeid og samhandling 
med Enhet for bestiller og Enhet for forebygging og rehabilitering. Målet er at brukere 
av tjenestene til enhver tid skal ha det tilbudet de har behov for. Dette arbeidet blir 
spesielt viktig når antall vedtak innenfor hjemmesykepleie og praktisk bistand skal 
reduseres. 
 

Enhet for forebygging og rehabilitering  

 Måltallene for 2013 viser økt aktivitet i de fleste tjenestene, en økning på 261 brukere, 
eldre/seniorsentrene ikke medregnet.  To nye tjenester; hukommelsesteamet 
(demensteam) og dagaktivitetssenteret for demente som har vært i drift hele året, 
bidrar også. Et unntak er seniorveilederne, som har vært brukt dels i 
hukommelsesteamet og dels som stedfortreder i påvente av ny leder ved Røa 
eldresenter. Seniorveilederne satser på å komme a jour med oppfølging av brukere fra 
80 år, uten tjenester, i løpet av første kvartal.  

 Arne Harald Foss tiltrådte som ny leder på Røa eldresenter 1. januar. Sammen med 
brukerrådet planlegger han blant annet betydelig aktivitet i forbindelse med senterets 
40 årsjubileum 9. september. 

 Rehabiliteringen av Pilotveien 6 pågår fortsatt frem til midten av mars. 
Dagrehabiliteringen har midlertidig tatt i bruk tidligere lokalene til kontoret for 
psykisk helse i Hovseterveien 68 og driver der med noe redusert drift. Fysio- og 
ergoterapitjenesten har midlertidig flyttet til andre kontorer, men pga. gode løsninger 
innen telefon og data nås de på egne, etablerte telefonnummer.  

 Dagaktivitetssenteret videreføres i 2014 som prosjekt, foreløpig frem til 1. september 
2014. Senteret fungerer godt. 

 Hverdagsrehabilitering er nå integrert i enhetens drift. De første månedene fikk teamet 
her få henvisninger fra bestiller. Dette er nå økende og enhet for hjemmetjenester vil 
fra 1. mars inngå i teamet. 

 Hukommelsesteamet (demensteamet) og enhetsleder har møtt geriatrisk poliklinikk 
Diakonhjemmet for å diskutere samarbeid og pasientforløp i utredningen av eventuell 
demensdiagnose. I følge samhandlingsreformen skal fastlegene stille diagnose demens 
basert på egen eller teamets utredning. Det gjøres fortsatt en del dobbeltarbeid fordi 
legene av gammel vane gjerne henviser til Diakonhjemmet også når diagnose kan og 
bør settes i primærhelsetjenesten. Både Diakonhjemmet og bydelen vil ta opp temaet i 
ulike fora med fastlegene 
 

Enhet for helsestasjon og skolehelsetjeneste 

 Nytt år og nye muligheter. LEAN er bydelens nye verktøy i kontinuerlig forbedring av 
vårt tjenestetilbud. Ett av våre mål er økt vaksinasjonsdekning av elever som går ut av 
10.klasse. Skolehelsetjenesten har tatt en LEAN øvelse vedr. gjentatte purringer på 
enkelte barns manglende vaksiner i grunnskolen. Øvelsen var svært nyttig og lærerik. 
Foreldrene vil få et klart og tydelig brev om deres ansvar å sørge for at de tar de 
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anbefalte vaksinasjoner i løpet av grunnskolen. Etter utgangen av 10.klasse kommer 
enkelte for å vaksinere seg før et utenlandsopphold. Da må de ta vaksinene privat, jf. 
Folkehelseinstituttets retningslinjer. 

 Helsestasjonen mottok 652 fødselsmeldinger i 2013. Alle fikk tilbud om hjemmebesøk 
både sommer og vinter og 466 takket ja. 

 Folkehelseinstituttet anbefaler Meningokokkvaksinering av russen og kullet under. 
Elevene/foreldre må selv betale for vaksinen og kostpris for denne er kr 470.-. 

 Helsestasjon for ungdom hadde jevnt stor pågang av ungdommer i 2013. Det ble 
registrert 913 journalførte konsultasjoner derav 430 urinprøver til rusmiddeltesting. De 
fleste har signert en kontrakt med politiet, men noen ungdommer kommer av egen fri 
vilje eller sammen med sine foreldre. I samtale med helsesøster sier flere ungdommer 
at vi må intensivere kontrollene til hver uke. Best av alt er sporadiske stikkprøver, noe 
HFU ikke har kapasitet til. Uteteamet tilbyr HAP (hasjavvenningsprogram). Dette ble 
et fast tilbud fra høsten 2013. I forkant ligger det en betydelig innsats i 
motivasjonsarbeid både fra Uteteamets og helsesøsters side, før enkelte sier ja til 
tilbudet. Vi trenger derfor politiets hjelp. De vil kontraktsfeste at enkelte ungdommer 
må ta imot HAP, hvis de leverer positive urinprøver. Tett samarbeid nytter. 
 

Enhet for forebygging barn og unge 

Hovseterklubben  

 Juniorklubben har hatt en stor stigning i antall besøkende etter jul. Dette skyldes god 
rekruttering av klubbleder som går på skolene og snakker med elevene, samt at det 
utarbeides et godt månedsprogram hver måned med aktiviteter som er godt planlagt. 

 Det har blitt gjennomført to ungdomskonserter på juniorklubben med stor suksess, 
både for juniorer og artist. 

 Som erstatning for etter skoletid, blir det holdt leksehjelpgrupper for utvalgte elever i 
samarbeid med skole og nærmiljøkontakt.  

 Besøkstallet på ungdomsklubben er også på vei opp igjen, etter et fall da øvre 
aldersgrense 18 år ble bestemt håndhevet. Nå er det flere jenter, og fler av de yngre 
ungdommene som kommer innom, noe som også var tanken bak å håndheve den øvre 
aldersgrensen strengere. Det jobbes med tilbudet og med rekruttering for å få inn enda 
flere i ungdomsskolealder.  

 20. februar ble det gjennomføres allmøte på ungdomsklubben, med 
regler/konsekvenser, samt utvikling av klubben og aktiviteter som tema. Det ble valgt 
klubbråd. 

 Det har blitt gjennomført to lørdagsarrangement med gode besøkstall. 
 Det jobbes med UKM, som skal være på Persbråten vgs. lørdag 8. mars. Vi ligger godt 

an med antall påmeldte i forhold til resten av Oslo. Dette vitner om at innsatsen vi har 
lagt i arrangementet de siste årene hjelper. 
Det gule huset 

 Besøkstallene har vært dårlig siste år, og de ansatte er nå fullt engasjert i å gjøre en 
innsats for å få inn flere brukere i vår målgruppe.  

 Noen av tiltakene som diskuteres er:  
å satse på brettspill/kafè stemning heller enn bare PC-spill i «datarommet»  
å ha noen få kioskprodukter tilgjengelig for å bidra til å gi god stemning i 
«kafèlokalet» - satse på en 0-drift her 
å satse på skaterelaterte aktiviteter som dekorasjon av brett og sko 
å få i gang mer aktivitet rundt redigering av videoer som blir tatt opp i skatehallen 
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Uteteamet 
 Tall for 2013 viser at vi har hatt oppfølging av 72 familier, hvorav 40 av disse har/ 

eller har hatt sak i barnevernet. Når det gjelder barn og ungdom er tallet 153, hvorav 
40 personer er barn under 12 år. Dette er en økning på 15 % i forhold til 2012. 

 Vi har godt tilsig av saker, og får stadig saker av forebyggende karakter fra 
samarbeidspartnere i bydelen og direkte fra familier. Mange av disse sakene er av slik 
karakter at det er sannsynlig at de ville endt i barnevernet hvis ikke vi hadde kommet 
tidlig inn.  

 Uteteamet er fortsatt bekymret for utviklingen blant bydelens ungdom når det gjelder 
rusnivå. Stadig fler vil snakke med oss eller har spørsmål om Cannabis og syntetisk 
Cannabis. En del ungdommer vet faktisk ikke forskjellen på disse to rusmidlene, og 
blander rusmidlene pga. uvitenhet. Ecstasy, LSD og Kokain er andre rusmidler som 
ungdom stiller oss spørsmål på. Disse ungdommene er i alderen 16- 18 år. 

 Vi startet opp med HAP-tilbud og samarbeid med helsestasjonen for ungdom i august 
2013. Fram til jul hadde vi HAP-oppfølging med to ungdommer, samt flere 
bevisstgjøringssamtaler med ungdom som var på rusprøvekontrakt på helsestasjonen 
for ungdom.  

 Årets juleball har vært fine begivenheter, lite rus, men god stemning. I år observerte vi 
færre limousiner! 

 På Hovseter har det vært «stille» over en lengre periode nå. Vi mener at langvarig 
oppfølging av enkeltungdom har ført til resultater, og politiet har også vært mer 
synlige. Per dags dato ser vi ikke de gjengtendensene som var i ferd med å blomstre 
opp. 

 Økt satsing på barn gjennom nærmiljøkontakt og Idrett og Utfordringsgrupper gjør 
også at vi fanger opp barna tidligere, og sannsynligheten for problemutvikling 
reduseres.  

 Svømmekurs for jenter er også i gang, og seks jenter deltar på dette kurset. Viktig 
tiltak.   

 Uteteamet arrangerte fotballturnering i vinterferien og 30 barn deltok. Vi valgte å satse 
på en yngre gruppe i år. Videre har vi arrangert to turer til Tryvann for ungdommer 
som er hjemme i ferien. 

 Uteteamet har skaffet aktivitetskort fra frelsesarmeen til mange familier her på 
Hovseter. Flere av barna har brukt kortene sine aktivt i vinterferien og hatt stor glede 
av det. 

 På Hovseter Mek arbeides det iherdig, nå også med Ski prep. Vi har kommet med et 
tilbud til Hovseter skole om at ungdom som er i ferd med å droppe ut av skolen kan 
får arbeide på verkstedet på tirsdager. 

 Årets OT lister kom i januar, med færre navn enn før. Alle som står på listen har blitt 
kontaktet, og vi har et godt samarbeid med NAV for å fange opp at ungdom ikke blir 
gående langtidsledige. 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
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3/14 Regnskap 2013 

 
Arkivsak-dok. 14/00118-2 
Arkivkode.  120.1  
Saksbehandler Stein Vesterkjær 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 27.02.2014 3/14 
 
 
Saksframstilling: 
 
Bydel Vestre Aker har avlagt regnskap den 28.1.2014.  
 
Bydelens resultat viser et merforbruk på 6,67 mill. kroner. Resultatet totalt for bydelen vises 
med merforbruk på 2,67 mill. kroner grunnet med at 4,07 mill. er knyttet forutsatt brukt til 
særskilte øremerkede midler.  
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Tabelloppstillingen nedenfor viser avvik mellom budsjett og regnskap per funksjonsområde 
inkludert særskilte øremerkede midler.  
 
 
 
Netto driftsutgifter 

Regnskap 
2012 

Oppr. 
Budsjett 
2013 

Regulert 
budsjett 
2013 

Regnskap 
2013 

Avvik 
reg.bud/regn-
skap 2013 

Funksjonsområde 1 96 434 134 551 119 974 88 344 31 630 

Funksjonsområde 2A 396 022 387 428 402 015 423 029 -21 014 

Funksjonsområde 2B 60 168 52 990 67 339 78 322 -10 983 

Funksjonsområde 3 563 352 581 174 608 984 610 758 -1 774 

Sum netto utgifter, drift 1 115 976 1 156 143 1 198 312 1 200 453 -2 141 
       

Funk.omr. 4, sosialhjelp 22 811 24 086 24 386 24 915 -529 

og kvalifiseringsprogram 
(netto utg.)      

Sum netto utgift + 
sosialhjelp 

1 138 787 1 180 229 1 222 698 1 225 368 -2 670 

 
Avvik mellom regulert budsjett og regnskap  

Bydelen er organisert i enheter. Vi har valgt å kommentere avvik mellom regulert budsjett og 
regnskap etter enhetsinndelingen. 
 
Regnskapstallene inneholder fellesutgifter som i opprinnelig budsjett er budsjettert på 
stabsenhetene bydelsdirektør, HR enhet og økonomienheten under funksjon 190. Utgiftene 
ført på denne funksjon gjennom året blir senere teknisk ompostert/fordelt på de respektive 
funksjoner. 

Dette medfører at avviket mellom regulert budsjett og regnskap avviker utover det som kan 
skyldes aktivitetsendringer gjennom året. Fellesutgifter omfatter utgifter til IKT, forsikringer, 
konsernbidrag og interne servicetjenester.  

 
I bydelens vurderinger under de respektive funksjonsområder hvor enhetene tilhører vil man 
derfor kommentere aktivitetsendringen gjennom året som har påvirket bydelens økonomiske 
situasjon og avvik i forhold til budsjettforutsetningene korrigert for teknisk justering. 
 
Bydelens regnskapsresultat viser – 2,67 mill. Dette regnskapsresultat inkluderer kr 4,07 mill. 
kroner som er øremerkede midler som er bundet opp i aktivitet i 2014. 
 
Bydelsdirektøren omtaler forhold innen enheten som avviker fra BU rapportering. 
 
Stabsenhetene bydelsdirektør, HR og økonomi 

 

Enhetene samlet går med et mindreforbruk på ca. 43,3 mill. Avviket i rapportering BU sak 
13/00505-17 var på 49,08 mill. Avviket mellom rapportert og slutt resultat skyldes 
ekstraregning knyttet til forlik klagesak fra 2010 på 3,7 mill. og merutgifter til flytting og 
utbedringer i bydelen. Mindreforbruket for 2013 skyldes vakanser innen administrasjonen og 
regnskapsresultatet i 2012.  
 

Bestillerenheten 
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Enheten går med merforbruk på 15,9 mill. Dette er tett opp mot meldt BU sak 13/00505-17. 
Merforbruket er merutgifter til privat brukervalg, overforbruk sykehjemsplasser og bruk av 
PU boliger som har hatt vekst. 
 
Enhet for boliger, dagsentra og psykisk helse 

 
Enheten går med merforbruk på 0,72 mill. Det er en liten forbedring fra BU sak 13/00505-17. 
Innenfor samlokaliserte boliger for utviklingshemmede er merforbruket 3,5 mill. Dette 
skyldes merforbruk variabellønn innenfor samlokaliserte boliger, og reduserte refusjoner 
knyttet til prosjekter innen psykiatri og gruppeavlastning. Bydelen vil få noe økt statsstøtte 
knyttet til økte lønnskostnader innenfor kostnadskrevende brukere. Disse inntektene vil bli 
regnskapsført under bestillerenheten. Det endelige resultatet på dette kommer tidligst i mars 
2014.  
 

Enhet for hjemmetjenester (kommunal utfører) 
 
Enheten går med merforbruk på 9,85 mill. Det er en forbedring av rapportering BU sak 
13/00505-17. Bydelen la til grunn i budsjett 2013 at hjemmetjenesten skulle drive med ISF. 
De store besparelsene har uteblitt i 2013 grunnet økt vedtaksmengde, høyt overtidsbruk og 
høyt forbruk av vikarbyråer. Merforbruket innenfor området er lavere enn forventet og det 
oppleves at bydelen har fått på tross av en løpende omstilling en bedre kontroll på oversikten 
over kostnadssiden.  
 
Enhet for forebygging og rehabilitering.  

 

Enheten går med mindreforbruk på 1,9 mill. noe som skyldes prosjektmidler som overføres til 
2014. Enheten har hatt noen besparelser knyttet opp mot vakanser som tidligere varslet.  
 

Enhet for sosial/NAV  

Enheten går totalt med merforbruk på 2,6 mill. og økonomisk sosialhjelp går isolert sett med 
ett merforbruk på 2,7 mill. men kvalifiseringsprogram gir et mindreforbruk på 2,62 Endringen 
i prognosen fra BU sak 13/00505-17 skyldes merutgifter til en bosatt familie som vil bli 
refundert noe under kostnadskrevende pasienter hos bestillerenheten. 
 
Enhet for barnevern 

Enheten går med merforbruk på 14,8 mill. Enheten har fått styrket sin bemanning. 
Mindreforbruket er større enn meldt i BU sak 13/00505-17 noe som skyldes barnevernstiltak 
utenfor familie.  Flere akuttplasseringer tidlig i året har ført til at avviket mellom budsjett og 
regnskap er blitt ett så betydelig beløp.  
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Enhet for barnehager 

Enheten går med merforbruk på 5,48 mill. Det er en betydelig forskjell i forhold til BU sak 
13/00505-17. Bydelen har hatt vanskeligheter med å beregne hva de private barnehagene 
skulle få utbetalt og hva som skulle dekkes av byrådsavdelingen.  Bydelen anslo i BU sak 
13/00505-17 at enheten ville gi et mindreforbruk på 8,7 mill. Avviket på ca. 14 mill. må 
derfor knyttes opp mot private barnehagers tilskudd og mindreinntekter knyttet til 
foreldrebetaling. Bydelen hadde forventet større refusjoner enn det som var reelt, men 
omleggingen har ført til kommunikasjonssvikt. Nedleggelse av Mærrabekken barnehage 
medførte at totalt antall barnehageplasser ble redusert og derfor fikk bydelen ett nedtrekk i 
overføringer.  Bydelsutvalgets leder har fått orientering knyttet til feilen underveis.   
 

Enhet for forebygging barn og unge 

Enheten går med mindreforbruk på ca. 1,3 mill. noe som skyldes ubenyttede prosjektmidler 
som blir overført til 2014.  
 
Ressursenhet for barn og unge 

Enheten går med merforbruk på 0,2 mill. Enheten har fått økt sine kostnader knyttet til 
styrkning av tilbudet til førskole barn. Forverringen fra BU sak 13/00505-17 er på 0,4 mill. 
noe som skyldes økning av tiltak knyttet til ny innflyttede barn med behov for hjelpetiltak i 
barnehagene fra andre bydeler. 
  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Regnskap for Bydel Vestre Aker godkjennes og bydelsutvalget avventer kommunerevisjonens 
uttalelse.  
 
 
 
 
 
Jan O. Nytveit       
bydelsdirektør 
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4/14 Årsberetning og årsstatistikk 2013 Bydel Vestre Aker 

 
Arkivsak-dok. 14/00003-2 
Arkivkode.  101.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 2/14 
2 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13.02.2014 2/14 
3 Bydelsutvalget 27.02.2014 4/14 
 
 
Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 2/14 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 
 
Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

1. Bydelsutvalget tar statistikk for 2013 Bydel Vestre Aker til orientering. 
2. Bydelsutvalget godkjenner årsberetningen 2013 for Bydel Vestre Aker. 

 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 2/14 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller 

overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

1. Bydelsutvalget tar statistikk for 2013 Bydel Vestre Aker til orientering. 
2. Bydelsutvalget godkjenner årsberetningen 2013 for Bydel Vestre Aker. 

 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Vedlagt følger årsberetning og årsstatistikk 2013 Bydel Vestre Aker. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

1. Bydelsutvalget tar statistikk for 2013 Bydel Vestre Aker til orientering. 
2. Bydelsutvalget godkjenner årsberetningen 2013 for Bydel Vestre Aker. 

 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
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Vedlegg:  

Årsberetning 
 
Årsstatistikk 
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5/14 Nettplan Stor-Oslo - Innspill til konseptvalg og kvalitetssikring 

 
Arkivsak-dok. 12/01824-9 
Arkivkode.  732  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Arbeidsutvalget 03.02.2014 2/14 
2 Bydelsutvalget 27.02.2014 5/14 
 
 
Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte 03.02.2014 sak 2/14 

 
Møtebehandling 

Carl Lindblad (A) fremmet følgende forslag til tillegg: 
 
Det er svært positivt at de tre forbindelsene fra nordvest kan reduseres til én. En trasé med 
innføring til Sogn vil være den beste løsning for Oslo da den i svært liten grad berører bosatte. 
 
Votering 

Bydelsdirektørens forslag med Arbeiderpartiets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Arbeidsutvalget behandlet saken 23.01.2013 og fattet følgende vedtak etter fullmakt fra 

bydelsutvalget 

Vestre Aker bydelsutvalg ser behovet for en spenningsoppgradering av nettet. Oslo er en by i 
vekst og det er viktig å planlegge for økende kraftbehov fremover. Konsept 3 fremstår som 
det mest naturlige valget da det vil gi økt kraftforsyning, bli rimeligere på sikt og vil frigjøre 
areal i Oslo. 
 
Høyspent fremføring bør legges i bakken i bebygde strøk både av hensyn til 
befolkning/beboere og med tanke på å frigjøre areal. 
 
Det er svært positivt at de tre forbindelsene fra nordvest kan reduseres til én. En trasé med 
innføring til Sogn vil være den beste løsning for Oslo da den i svært liten grad berører bosatte. 
 
Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om Nettplan Stor-Oslo – Innspill til konseptvalg 
og kvalitetssikring til orientering. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Bydelsutvalget har tidligere uttalt seg når det gjelder ledningstrase, sak 181/12. Det fremgår 
av konseptvalgutredningen at det er ikke tatt noen avgjørelse i forhold til hvor ledningstraseen 
skal gå. 
 
Konseptvalgutredningen er utarbeidet etter gjeldende forskrift og tilhørende veileder fra Olje- 
og energidepartementet (OED). I utredningen anbefaler vi at sentralnettet 
spenningsoppgraderes for å møte de identifiserte behov, mål og krav knyttet til fremtidens 
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strømforsyning av Oslo og Akershus. Konseptet anbefales fordi det gir størst nyttevirkninger 
mens kostnadene er lik eller lavere enn øvrige konsepter. Spenningsoppgradering innebærer å 
øke spenningsnivået fra 300 kV til 420 kV. En slik oppgradering gir økt overføringskapasitet i 
eksisterende traseer, noe som medfører både en robust og miljøvennligløsning. 
Sentralnettet skal gi tilstrekkelig forsyningssikkerhet og kapasitet De fleste funksjoner er 
avhengig av strøm og sikker strømforsyning er en forutsetning for et moderne samfunn. 
Samfunnets avhengighet av strøm har økt kraftig de senere årene. En viktig årsak er den 
økende avhengigheten av elektronikk og kommunikasjon, inkludert betalingsløsninger. 
Sentralnettets rolle er å transportere kraften fra områder hvor den produseres til steder der den 
forbrukes. På en kald vinterdag forsynes om lag 98 prosent av strømforbruket i Oslo og 
Akershus via sentralnettet. Et robust sentralnett, med høy grad av forsyningssikkerhet, er 
derfor en forutsetning for utvikling i regionen. Gamle anlegg med lav kapasitet krever 
investeringer Sentralnettet i Oslo og Akershus ble utviklet fra 1930 til 1990. I dette 
tidsrommet har det skjedd store endringer i teknisk standard på kraftledninger og i behovene 
som er lagt til grunn ved utbygging. Man regner med ca. 70 års levetid for ledninger og 50 år 
for transformatorstasjoner og kabler. Mange anlegg har passert eller vil passere forventet 
levealder de nærmeste årene. Behovet for utskiftning grunnet alder og normal slitasje er stort. 
Vekst i forbruket krever økt kapasitet 
Etter 1990 har strømforbruketøkt med 30 prosent uten vesentlige investeringer i økt kapasitet 
i sentralnettet. I topplastperioder er flere av ledningene til regionen belastet helt opp mot sin 
kapasitetsgrense. Maksimaltopplast på 4 250MWble målt ijanuar2010. Statnett kan forsyne et 
forbruk på ca. 4 400 MW i Stor-Oslo og ha normal drift innenfor N-1 kriteriet (nettet tåler en 
feil uten avbrudd i strømforsyningen). Dersom etterspørselen overskrider dette nivået vil en 
ekstraordinær og utilfredsstillende driftssituasjon oppstå. I en slik situasjon vil en feil trolig 
medføre avbrudd på flere hundre MW, over et kortere eller lengre tidsrom, avhengig av 
hvilken type feil som oppstår. Det er gjennomført en usikkerhetsanalyse for fremtidig 
effektbehov i Stor-Oslo. 
 
Analysen viser at: 

 Forventet effektbehov i 2050 er 5 900 MW. 
 Det er ca. 15 prosent sannsynlighet for et effektbehov over 6 800 MW i 2050. 
 Forventet effektbehov i 2070 er 6 800 MW. 

 
Videre viser analysen et stort spenn i prognosene som blant annet avhenger av 
energieffektiviseringstiltak, inkl. innføring av nye bygningstekniske standarder. Selv med en 
vellykket innføring av en rekke energieffektiviseringstiltak, forventer vi vekst i forbruket. 
Utfasing av oljefyring, lading av elbiler samt nytt punktforbruk er viktige faktorer i denne 
sammenheng. Da dagens kapasitet langt på vei er utnyttet, er det behov for økt kapasitet for å 
kunne håndtere forbruksutviklingen. Problemstillingen for sentralnettet i Stor-Oslo er altså 
todelt: Alder: Sentralnettet er gammelt. Det må fornyes og forsterkes for å møte framtidens 
krav til forsyningssikkerhet. Kapasitet: Sentralnettet må dimensjoneres for å møte fremtidens 
forventede effektbehov.  
 
Det prosjektutløsende behov er: 
Å fremskaffe langsiktig og sikker strømforsyning til Stor-Oslo.  
 
Det er formulert følgende samfunnsmål for tiltaket: 
"Sentralnettet i Stor- Oslo skal sikre langsiktig og sikker strømforsyning til regionen"  
 
Mange konsepter er vurdert, men de fjerner ikke behovet for nettinvesteringer  



 

 19  

Nullalternativet innebærer å fortsette som i dag med nødvendig vedlikehold av nettet. Det er 
ikke et realistisk alternativ på lengre sikt, da nettet enten vil bryte sammen grunnet alder eller 
ikke dekke fremtidens krav til kapasitet. Vi har vurdert ulike konsepter som kan dekke det 
prosjektutløsende behov, mål og krav som er satt opp for prosjektet. I tillegg til konsepter 
innenfor nettløsninger har vi vurdert muligheter for tiltak på forbrukssiden, og lokal 
kraftproduksjon. Tiltak på forbrukssiden vil ikke fjerne behovet for nettinvesteringer. Fordi 
nettet er gammelt, er det uavhengig av fremtidig forbruk, behov for reinvesteringer for å 
opprettholde sikker strømforsyning. Dersom forbruket av strøm reduseres, er det først og 
fremst tempoet på investeringene som påvirkes. Vi har vurdert ulike teknologier innenfor 
lokal kraftproduksjon Felles for disse er at de ikke vil kunne dekke regionens behov for 
kapasitet eller forsyningssikkerhet. 
 
I praksis er det kun konsepter innenfor nettutvikling som fullt ut kan dekke kravene til 
kapasitet og tilfredsstillende forsyningssikkerhet. Konseptene innenfor nettutvikling  
vil alle kunne dekke fremtidens krav til kapasitet i regionen, men vil være ulike på områder 
som forsyningssikkerhet, arealeffektivitet og overføringstap.  
 
Anbefalt konsept: spenningsoppgradering av dagens sentralnett  
Følgende konsepter er vurdert i alternativanalysen:  

 Nullalternativet: Fortsette som i dag med nødvendig vedlikehold.  
 Konsept 1: Reinvestere med dagens spenningsnivå, og beholde dagens nettstruktur.  
 Konsept 2: Reinvestere med dagens spenningsnivå, ny nettstruktur og reduksjon  

av antall forbindelser. 
 Konsept 3: Spenningsoppgradere til 420 kV, ny nettstruktur og reduksjon av  

antall forbindelser. 
 
Vi anbefaler konsept 3, spenningsoppgradering av dagens sentralnett i Stor-Oslo, for å løse 
fremtidens mål og krav til sentralnettet i regionen. Spenningsoppgradering innebærer at 
eksisterende anlegg på 300 kV spenningsnivå bygges om eller erstattes av nye 420 kV anlegg. 
En slik oppgradering gir økt kapasitet og flere positive effekter.  
 
Prosjektet anbefaler konseptet fordi det har robust lønnsomhet og like bra eller bedre på alle 
andre faktorer sammenlignet med de øvrige konseptene. Analysen viser følgende: 

 Konseptet har kostnadene er lik eller lavere enn øvrige konsepter. Investeringene  
varierer mellom 15,1 (11,1 nåverdi)og 16,9 (12,1 nåverdi)milliarder kroner. Det  
er konsept 2 og 3 som har de laveste investeringskostnadene, noe som hovedsakelig 
kyldes færre kraftledninger. 

 Konseptet har den høyeste prissatte nytten, men netto nytte er høy for alle konsepter.  
Dette skyldes spesielt nytten ved å unngå meget høye kostnader når dagens nett ikke 
klarer å dekke behovet for kapasitet til regionen i tiden fremover.  
I tillegg kommer nytten som følge av reduksjon i overføringstapene.  

 Konseptet gir den høyeste forsyningssikkerheten. Forsyningssikkerheten er  
høyest i konsept 1 og 3. Begge konseptene gir en bedre forsyningssikkerhet  
enn i dag, og sikrer en forsyningssikkerhet på linje med andre storbyer i Norge og i 
land det er naturlig å sammenligne seg med. 

 Konseptet er svært arealeffektivt. Konsept 2 og 3 frigjør anslagsvis 10 000  
dekar naturarealer(grovt sett ligger 30 prosent innenfor markagrensen). I tillegg vil 
arealer i boområder kunne frigjøres. Det er anslått at antall nærføringer i forhold  
til boliger reduseresmed mellom 5 000 til 10 000 (15—35 prosent), avhengig av 
trasevalg i disse konseptene. Konsept 1 frigjør ingen arealer. 
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 Konseptet har størst fleksibilitet og gis høyest verdi knyttet til realopsjoner. 
Innen klima og lokalforurensing gir alle konseptene positiv verdi og vurderes likt. 

 
Anbefalt løsning har robust lønnsomhet 

Investeringskostnaden er betydelig for alle konseptene, da dette er omfattende 
oppgraderinger. Prosjektets størrelse, kompleksitet og varighet tilsier at usikkerheten knyttet 
til investeringskostnader er betydelig. I tillegg vil det alltid være knyttet usikkerhet til 
beregninger av kostnader så langt frem i tid. De største usikkerhetsdriverne er markedsrisiko 
(pris på varer og tjenester) og omfang av kabling i sentrale strøk. Fremtidig kablingspolitikk 
kan representere større kostnadsusikkerhet enn forskjellen mellom alternativene, men dette er 
likt for alle konseptene. Den dominerende nytteverdi kalles "unngått kostnad ved avvist 
etterspørsel". Dette er et anslag på den samfunnsøkonomiske kostnaden som vil oppstå i årene  
fremover, dersom man ikke oppgraderer nettet (nullalternativet). I en slik situasjon  
vil forbruk avvises, fordi det ikke er nok kapasitet i nettet til å dekke etterspørselen.  
Det vil føre til omfattende avbrudd eller rasjonering i strømforsyningen som kraftig vil 
bremse utviklingen i hovedstadsområdet. Det er krevende å kvantifisere disse kostnadene, og 
hvilke enhetskostnader som burde legges til grunn. I tillegg vil det alltid være knyttet 
usikkerhet til beregning av nytteverdier så langt frem i tid. Usikkerheten til tross, er 
investeringskostnadene betydelig mindre enn kostnadene som påløper dersom det ikke 
investeres. Å realisere konseptet er derfor samfunnsøkonomisk lønnsomt. Konseptet medfører 
også andre nyttevirkninger, reduserte overføringstap og frigjøring av arealer, som ytterligere 
syker konklusjonen.  
 
Investeringene vil fordeles over mange år  
Det er viktig å understreke at investeringene vil pågå i mange år fremover. Investeringstakten 
vil både tilpasses forbruksveksten og anleggenes tilstand. I dag vurderes 2030 som tidspunktet 
for siste investering, som betyr at investeringene fordeles over 15 år. Hovedtyngden av 
investeringene forventes å komme i perioden 2020-2030. Hensyn til kapasitet, 
gjennomføringsevne eller andre forhold kan imidlertid føre til at investeringene gjennomføres 
over lengre tid. 
 
Det haster å komme i gang med de første tiltakene. 
Før det fremtidige sentralnettet i Stor-Oslo er på plass må om lag 30 tiltak gjennomføres. 
Alt henger sammen og vi kan ikke gjøre alt samtidig. Derfor er det viktig at vi kommer i gang 
raskt, og at vi starter der hvor det haster mest og gevinstene er størst. Statnett har derfor søkt 
konsesjon for oppgradering av Hamang transformatorstasjon, samt ønsker å søke konsesjon 
for oppgradering av Smestad transformatorstasjon og etablering av ny kabelforbindelse 
mellom Smestad og Sogn så raskt som mulig. 
 
For en rekke delstrekninger med tett bebyggelse er både luftledning og kabler vurdert som 
teknisk løsning. Statnett kan ikke nå ta stilling til om disse strekningene skal bygges med 
luftledning eller kabler. Dette avgjøres i konsesjonsfasen som kommer senere. Det er 
gjennomført en omfattende høringsrunde i forhold til alternative trasevalg for sentralnettet i 
Stor-Oslo. Innspillende tas med videre i prosessen og har betydning for valg av nettstruktur 
og etterfølgende trasevalg for de tiltak som skal gjennomføres. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg ser behovet for en spenningsoppgradering av nettet. Oslo er en by i 
vekst og det er viktig å planlegge for økende kraftbehov fremover. Konsept 3 fremstår som 
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det mest naturlige valget da det vil gi økt kraftforsyning, bli rimeligere på sikt og vil frigjøre 
areal i Oslo. 
 
Høyspent fremføring bør legges i bakken i bebygde strøk både av hensyn til 
befolkning/beboere og med tanke på å frigjøre areal. 
 
Det er svært positivt at de tre forbindelsene fra nordvest kan reduseres til én. En trasé med 
innføring til Sogn vil være den beste løsning for Oslo da den i svært liten grad berører bosatte. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

1. Oversendelsesbrev 
 

2. Kapittel 1 og 2 
 

3. Kapittel 3 og 4 
 

4. Kapittel 5 
 

5. Kapittel 6 
 

6. Kapittel 7 
 

7. Rapport fra Veritas 
 

8. Bystyresak 35 av 20.02.2013 
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6/14 Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte - 

Frognerseteren Hovedrestaurant, Holmenkollveien 200 

 
Arkivsak-dok. 14/00009-2 
Arkivkode.  944  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Arbeidsutvalget 03.02.2014 4/14 
2 Bydelsutvalget 27.02.2014 6/14 
 
 
Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte 03.02.2014 sak 4/14 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Arbeidsutvalget behandlet saken 03.02.2013 og fattet følgende vedtak etter fullmakt fra 

bydelsutvalget 

Vestre Aker bydelsutvalg anbefaler at det innvilges følgende åpningstider i tråd med bydelens 
forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder: Åpningstid inne til kl. 03.30 og 
skjenketid til kl. 03.00. 
Åpningstid ute til kl. 24.00 og skjenketid til kl. 23.30. 
 
Åpningstiden ute er satt til kl. 24.00 da servering av alkohol ute kan føre til støy og annet 
ubehag for omkringboende. 
 
Bydel Vestre Aker anbefaler søknaden innvilget med ovenstående åpnings- og skjenketider.  
 
Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte 
- Frognerseteren Hovedrestaurant, Holmenkollveien 200 til orientering. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Det vises til søknad fra FINSTUA (DRIFT) AS om serverings- og skjenkebevilling ved 
Frognerseteren Hovedrestaurant, Holmenkollveien 200. 
 
Bydel Vestre Aker i egenskap av sosialtjeneste skal etter alkoholloven § 1-7a uttale seg før 
vedtak om fornyelse av salgs- og skjenkebevilling kan fattes. Ved vurdering av om bevilling 
skal gis bør det legges vekt på:  
• Antall salgs- og skjenkesteder  
• Stedes karakter  
• Beliggenhet  
• Målgruppa  
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• Trafikk -og ordensmessige forhold 
 
Det er søkt om skjenketid inne til kl. 03.00 og åpningstid til kl. 03.30. Når det gjelder ute er 
det søkt om skjenketid til kl. 03.00 og åpningstid til kl. 03.30. 
 
Bydelen har utarbeidet en forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i Bydel 
Vestre Aker. Forskriften ble vedtatt i Bydelsutvalget 1. november 2012. 
 
Forskriftens § 2-2 omhandler åpningstider utenfor boligområder.  
Serveringen inne skal holdes lukket mellom kl. 03.30 og kl. 06.00.  
Når det gjelder uteserveringen skal den holdes lukket mellom kl. 24.00 og kl. 06.00. 
 
Åpning og skjenketider ved uteservering anbefales satt til kl. 24.00 da servering av alkohol 
ute kan medføre en del støy og annet ubehag for omkringboende. Åpning og skjenketid inne 
anbefales skjenketid til kl. 03.00 og åpningstid til 03.30. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg anbefaler at det innvilges følgende åpningstider i tråd med bydelens 
forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder: Åpningstid inne til kl. 03.30 og 
skjenketid til kl. 03.00. 
Åpningstid ute til kl. 24.00 og skjenketid til kl. 23.30. 
 
Åpningstiden ute er satt til kl. 24.00 da servering av alkohol ute kan føre til støy og annet 
ubehag for omkringboende. 
 
Bydel Vestre Aker anbefaler søknaden innvilget med ovenstående åpnings- og skjenketider.  
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Søknad om Serverings- og skjenkebevilling av 27.12.2013. 
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7/14 Tryvann vinterpark - Wyller - Bestilling av oppstartsmøte 

 
Arkivsak-dok. 13/01526-2 
Arkivkode.  512  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Arbeidsutvalget 03.02.2014 3/14 
2 Bydelsutvalget 27.02.2014 7/14 
 
Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte 03.02.2014 sak 3/14 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Arbeidsutvalget behandlet saken 03.02.2013 og fattet følgende vedtak etter fullmakt fra 

bydelsutvalget  

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innspill på det nåværende tidspunkt. 
 
Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om innspill til Tryvann vinterpark – Bestilling av 
oppstartsmøte til orientering. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Bydelen har anledning til å gi innspill til oppstartsmøte angående Tryvann Vinterpark – 
Wyller. 
 
Hensikten med reguleringsforslaget er å legge til rette for ny atkomst til Holmenkollen 
skianlegg med nødvendig kapasitet og fleksibilitet mht. sikkerhetskontroll for publikum og 
akkrediterte kjøretøy under et eventuelt OL i 2022 og som atkomst for utrykningskjøretøy 
etterpå. 
 
Det kan værebehov for å endre reguleringsplanen for to områder og en østlig 
atkomstvei. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innspill på det nåværende tidspunkt. 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten med saksdokumenter. 
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8/14 Holmenkollveien 109 - klage over Plan- og bygningsetatens 

rammetillatelse på søknad om oppføring av to eneboliger. Dispensasjon fra 

reguleringsplan 

 
Arkivsak-dok. 14/00002-2 
Arkivkode.  531  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 2/14 
2 Bydelsutvalget 27.02.2014 8/14 
 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 

2/14 

 
Møtebehandling 

 
Høyre fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 
 
Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og fattet 

følgende vedtak 

 
Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Plan- og bygningsetatens rammetillatelse på søknad om oppføring av to eneboliger er 
påklaget av Erle-Grieg Astrup og Ole Wilhelm Munthe-Kaas, Johanna og Ketil Berstad, Lelf 
Frisenberg og Terje Schøyen, Truls E. Astrup, Lillian B. Olsson, Føyen advokatfirma på 
vegne av Olsson, Odd Jacobsen og Anne-Mette Krohn de Lange, samt Holmenkollens vel.  
 
Dette er en felles klageinnstilling for sakene 201303319 og 201303310 —'Hus A' og 'Hus B'. 
 
Det klages på dispensasjon fra bestemmelsene om utnyttelsesgrad, avstand mot nabogrense, 
samt regulert formål 'gangvei', og anføres at dispensasjonene samlet sett vesentlig tilsidesetter  
reguleringsplanen. 
 
UTDYPENDE SAKSFREMSTILLING 

Gjeldende regulering og eksisterende forhold 

Eiendommen ligger nær Besserud, mellom Holmenkollveien og Dr. Holms vei. Eiendommen 
er i dag ubebygget, trebevokst og bratt. Eiendommen er i følge matrikkelen 1976 m2 stor. 
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Eiendommen er regulert til byggeområde for bolig gjennom reguleringsvedtekter for 
Holmenkollområdet, S-1020, vedtatt 28.11.1962. Eiendommen tillates bebygget med 
småhusbebyggelse. Minste tomtestørrelse er 2,5 mål. Maksimal tillatt utnyttelsesgrad for 
eiendommen er U=0,06. Det tillates gesimshøyde inntil 7,0 m, mønehøyde inntil 9,0 m målt 
fra gjennomsnittlig planert terreng. Bebyggelsen skal plasseres minimum 10,0 m fra 
nabogrense og minimum 15,0 m fra midte vei. 
 
Søknad om rammetillatelse 

Plan- og bygningsetaten mottok den 12.03.2013 søknader om oppføring av til sammen to 
eneboliger på eiendommen i Holmenkollveien 109, gnr. 33 bnr. 2303. Eneboligene er 
utformet som enkle, avlange volum med flatt tak og takterrasse, og har innebygget garasje. 
Det ble søkt dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser om utnyttelsesgrad, slik at 
boligene kunne oppføres med et samlet BRA på 466m2, og en u-grad lik U=0,206. Det ble 
søkt dispensasjon fra bestemmelsene om minimum 10,0 m avstand til nabogrense, slik at den 
ene boligen kunne plasseres inntil 4,8 m fra nabogrense. Det ble søkt dispensasjon fra regulert 
formål 'gangvei' slik at kjørbar adkomst kunne legges over en mindre del av en innregulert 
gangsti. 
 
Protester 

Tiltaket ble møtt med omfattende protester. Protestene gjaldt bl.a.: 
 Trafikkforhold internt på tomten og avkjøringsforhold til Holmenkollveien 
 Privatrettslige forhold knyttet til adkomst samt et byggehindrende servitutt 
 Overvannsproblematikk som følge av utbyggingen 
 Merknader til tiltakets innvirkning for biologisk mangfold og vegetasjon 
 Merknader til utformingen (flate tak), og fjernvirkning 
 Merknader til innsyn (takterrasser) 
 Merknader til høyde og etasjetall. 
 Merknader til dispensasjonssøknadene 

 
Ansvarlig søker Streken Arkitekter AS besvarte protestene i brev datert 08.03.2013. I tilsvaret 
uttalte søker bl.a. at: 

 Avkjørsel og parkering vil bli utbedret og etablert i henhold til gjeldende normer 
 At det ikke er registrert biologisk mangfold på tomten og det tilstrebes å bevare 

vegetasjon 
 At flate tak gir bedre utsynsforhold for bakenforliggende eiendommer 
 At inntrukne takterrasser reduserer innsynsulempen 
 At etasjeantallet er i tråd med reguleringsplanens begrensninger 

 
Rammetillatelse 

Plan- og bygningsetaten ga rammetillatelse til tiltakene den 15.10.2013. Det ble gitt 
dispensasjon slik at eiendommen kunne utbygges med en utnyttelsesgrad inntil U=0,206, 
hvilket tilsvarer et bebygd areal på 12 % av tomtens areal. Det ble videre gitt dispensasjon fra 
bestemmelsen om 10,0 m minsteavstand mot nabogrense slik at 'Hus B' kunne plasseres med 
en avstand 4,8 m fra nabo mot øst. I tillegg ble det gitt dispensasjon fra regulert formål 
'gangvei' slik at eiendommen kunne gis kjøreadkomst som vist på situasjonsplanen. 
 
I det følgende hitsettes etatens begrunnelse for dispensasjonene: 
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"Plan og bygningsloven § 19-2 åpner for at det kan gis dispensasjon dersom ikke hensynet 
bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Videre er det et vilkår at 
fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Det er søkt dispensasjon fra reguleringsplanens § I.C vedrørende tillatt utnyttelsesgrad, fra 
reguleringsplanens § 11.3 vedørende minste avstand til nabogrense, fra reguleringsformål 
(gangvei), samt fra pb1. § 18- 1 vedrørende veiopparbeidelse. 
 
Dispensasion fra § I.C (utnyttelsesgrad): 
Ansvarlig søker har avgitt en omfattende begrunnelse for søknad om dispensasjon fra 
maksimal tillatt utnyttelsesgrad. Ansvarlig søker ønsker dispensasjon slik at eiendommen kan 
utbygges med en utnyttelsesgrad tilsvarende 12 % BYA. Søkers begrunnelse går i korthet ut 
på: 
Historiske forhold. 

o Det vises til at det allerede ved opprettelse av eiendommen ble gitt dispensasjon fra 
kravet til minste tomtestørrelse, og anføres at det ble forutsatt at tomten kunne 
utbygges med en høyere utnyttelse og mindre avstand til nabogrense enn S-1020  
åpner for. 

At dagens regulerte utnyttelsesgrad ikke er i tråd med den utnyttelsesgrad kommunen ønsker  
for området. 

o Det vises her til at utnyttelsesgraden på tilliggende eiendommer er vesentlig høyere. 
At tilsvarende og til dels mer omfattende dispensasjoner fra § I.0 er gitt i nærområdet. 

o Det vises her særlig til gnr. 33 bnr. 1667 som iflg. søker har en utnyttelsesgrad 
tilsvarende 0,3. Bnr. 1667 er den eneste eiendommen i nærområdet som også er 
regulert under S-1020. 

Søker hevder på denne bakgrunn at bestemmelsene i S-1020 ikke med rimelighet kan sies å ha 
vært styrende for utnyttelsesgraden i nærområdet. 
 
Etatens vurdering av om hensynene bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes: 

Hensynet bak bestemmelsen om maksimal tillat utnyttelsesgrad er å begrense 
bygningsvolumet i forhold til tomtens størrelse, og sikre lys og luft på og mellom 
eiendommene. Hensynet er i tillegg å legge til rette for at naturlig vegetasjon og topografi 
bevares, og derigjennom sikre at åsens grønne preg opprettholdes.  
 
Enhver overskridelse av tillatt utnyttelsesgrad vil til en viss grad tilsidesette hensynet bak 
bestemmelsen. Spørsmålet her er altså primært om overskridelsen er så stor at hensynene bak 
bestemmelsen kan sies å bli vesentlig tilsidesatt av tiltaket. Tiltaket er prosjektert med en 
samlet utnyttelsesgrad tilsvarende U=0,206 eller % BYA=12%. Dette er i seg selv en relativt 
stor overskridelse av tillatt utnyttelsesgrad, men sett i forhold til tilliggende eiendommer vil 
eiendommen fremstå med en noe lavere utnyttelsesgrad. Eiendommen vil fremdeles ha et 
relativt stort ubebygd areal, og Plan- og bygningsetaten finner derfor at hensynet til 
ivaretakelse av lys og luft på og mellom eiendommene ikke vesentlig tilsidesettes av en 
dispensasjon. Det er her vektlagt at tiltaket er i tråd med overordnede føringer og planverk for 
utbygging i Holmenkollåsen. 
 
Tiltaket slik det er prosjektert bevarer en vesentlig del av eiendommen. Terrenginngrep er 
konsentrert, og i stor grad begrenset til det som vil være nødvendig ved utbygging i såpass 
bratt terreng. Det er vist utomhusplan hvor vesentlige deler av eksisterende vegetasjon søkes 
bevart. Det vil være en forutsetning for dispensasjon at denne følges. Plan- og bygningsetaten 
finner at hensynet til bevaring av eksisterende vegetasjon og topografi ikke vesentlig 
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tilsidesettes, og at tiltaket i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til opprettholdelse av åsens 
grønne preg. 
 
Da Plan- og bygningsetaten finner at hensynene bak bestemmelsen ikke vesentlig tilsidesettes, 
vil etaten nå gå videre til å vurdere om fordelene ved å gi dispensasjon fremstår klart større 
enn ulempene.  
 
Etatens vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene: 

Eksisterende reguleringsplan er fra 1963, og var ment å sikre bevaring av Holmenkollåsens 
grønne preg. Denne planen gjaldt tidligere store deler av Holmenkollen, men er senere i stor 
grad erstattet av nyere planer, da især S-3273 som i 1991 omregulerte store deler av 
Holmenkollåsen til en moderat utnyttelsesgrad på 12 % BYA. Formålet med det overordnede 
planarbeidet for Holmenkollåsen har i perioden fra 1963 til i dag i stor grad ligget fast; å 
bevare Holmenkollens grønne preg som et viktig landskapselement. I tråd med 
samfunnsutviklingen har man imidlertid ved omregulering tillatt vesentlig høyere 
utnyttelsesgrader enn S-1020 la opp til. Slik nyere planarbeid både med S-3273, og senere  
S-4040 (Besserud-Midtstuen) og S-4381 (Vettakollen), vil man i dag typisk kunne godta en 
utnyttelse inntil 12 % BYA for eiendommer med omsøkte eiendoms beliggenhet og betydning 
for fjernvirkningen. Det er derfor sannsynlig at en omregulering av eiendommen vil føre frem. 
En omregulering vil imidlertid kreve relativt omfattende utredninger samt utgjør en langvarig 
og kostbar prosess. Det er dermed åpenbart at dispensasjon vil medføre store fordeler for 
utbygger, i det eiendommen kan gis en vesentlig høyere utnyttelse uten at utbygger må bære 
kostnadene og risikoen knyttet til en planprosess. Spørsmålet blir derfor om det er vesentlige 
ulemper knyttet til å gi dispensasjon fremfor å kreve en omregulering. 
 
Ved en omregulering vil bl.a. tiltakets påvirkning på eksisterende infrastruktur (både teknisk 
og sosial), så vel som innvirkningen på naturlig miljø m.m. måtte utredes. Dette er 
hensiktsmessig og i høy grad nødvendig der det dreier seg om større utbygginger, med 
vesentlige konsekvenser for både infrastruktur og naturlig miljø. Dispensasjon i dette tilfelle 
vil imidlertid kun i svært begrenset grad ha innvirkning på disse forhold. Det vises til at 
eiendommen kan utbygges innenfor eksisterende plan med 1 boenhet og inntil 136,4 m2 RA. 
Omsøkte tiltak innebærer en samlet utbygging med 2 boenheter og et samlet areal tilsvarende 
466 m2 BRA. Overskridelsen av planens begrensninger vil dermed kun i mindre grad påvirke 
de forhold en planprosess er ment å ivareta. Fordelene ved en planprosess fremstår dermed 
begrensede. 
 
Plan- og bygningsetaten finner etter dette at fordelene ved å gi dispensasjon fremstår klart 
større enn ulempene. Vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 er etter 
det ovennevnte oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges. 
 
Dispensasjon fra § 11.3 

Søkers begrunnelse for dispensasjon fra kravet om en byggeavstandsgrense på 10,0 meter fra 
nabogrense går i korthet ut på: 

 At dette kravet ikke er overholdt i nærområdet 
 At bebyggelsen er plassert med større avstand til nabogrense enn omkringliggende 

bebyggelse 
 At bebyggelsen der den er plassert nærmere nabogrense enn 10 meter i hovedsak 

berører areal som ikke kan benyttes til uteoppholdsareal, eller som er regulert til 
fellesareal. 

 At terrenget vil bidra til at inntrykket av lys og luft ivaretas 
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 At plasseringen nærmere nabogrense enn 10 meter er motivert ut fra et ønske om å 
ivareta utsiktsforhold for naboer samt bevaring av vegetasjon. 

 At de eierne som blir berørt av dispensasjonen ikke har protestert. 
 

Etatens vurdering av om hensynene bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes: 

Hensynet bak bestemmelsen om minste byggeavstand mot naboeiendom er å ivareta lys og 
luft mellom eiendommene, ivareta brannvernhensyn, samt sikre miljømessige forhold på 
eiendommen og naboeiendommen. Hensynene bak bestemmelsen er altså sammenfallende 
med hensynene bak pb1. § 29-4, som regulerer byggeavstand mot nabogrense på flere av de 
tilliggende eiendommer 
 
Tiltaket holder en minimumsavstand godt over 8,0 meter til nabobebyggelse. Hensynet til 
brannvern vil dermed ikke tilsidesettes av dispensasjon. Dispensasjon vil heller ikke vesentlig 
tilsidesette hensynet til lys og luft mellom bebyggelsen og eiendommene. Det vises her til at 
dispensasjon ikke vil medføre at tiltaket plasseres nærmere nabobebyggelse enn det som er 
vanlig i området. Plan- og bygningsetaten kan heller ikke se at miljømessige forhold på 
naboeiendommene taler mot å gi dispensasjon. Tiltaket overholder en minimumsavstand mer 
enn 4,0 meter mot naboenes eiendommer, og plasseringen kan heller ikke sies å medføre 
urimelig ulempe for naboene verken i form av innsyn, sjenerende støy eller tap av sol og 
utsyn. 
 
Plan- og bygningsetaten finner etter dette at hensynene bak bestemmelsene om minste 
byggeavstand til nabogrense ikke vesentlig tilsidesettes av dispensasjon, og vil gå videre til å 
vurdere om fordelene ved dispensasjon fremstår klart større enn ulempene.  
 
Etatens vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene: 

Fordelene ved å gi dispensasjon vil i hovedsak være at bebyggelsen kan plasseres mer fritt på 
eiendommen, og nærmere naboers eiendom, i tråd med øvrig bebyggelse i området. Ulempene 
ved dispensasjon vil være at tiltaket plasseres nærmere naboeiendommene en planen tilsier, 
og at avstanden mellom bebyggelsen således blir mindre. 
 
Plan- og bygningsetaten finner at fordelene ved å gi dispensasjon fremstår klart større enn 
ulempene. Det er her særlig vektlagt at plasseringen er i tråd med de avstander som er vanlige 
i nærområdet, og at plasseringen ikke medfører urimelige ulemper for naboer.  
 
Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og 
bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges. 
 
Dispensasjon fra reguleringsformål (gangvei): 
Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra reguleringsformål gangvei slik at adkomst kan løses 
som forutsatt i tidligere regulering samt i de privatrettslige avtaler som foreligger.  
 
Ansvarlig søker anfører at kjøring over gangveien har vært en forutsetning ved regulering av 
området, og dermed må ha vært vurdert som en akseptabel konsekvens av reguleringsplanens 
utforming allerede på vedtakstidspunkt. Søker anfører også at innregulering av arealformålet 
'felles opphold —lek' umuliggjør en annen plassering, samt at utforming av avkjørsel ivaretar 
trafikksikkerheten. 
 
Etatens vurdering av om hensynet bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes: 
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Hensynet bak reguleringsformål gangvei er å sikre trygg og farbar vei for gående og syklister. 
Plan- og bygningsetaten vurderer at den begrensede trafikk tiltaket vil medføre ikke vesentlig 
tilsidesetter dette hensynet. 
 

Etatens vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene  

Fordelene ved å gi dispensasjon vil være at eiendommen kan sikres en hensiktsmessig 
adkomstvei. Plan- og bygningsetaten vurderer at den begrensede trafikk dispensasjon vil 
medføre ikke kan sies å utgjøre en vesentlig ulempe. Plan- og bygningsetaten finner derfor at 
fordelene i form av en hensiktsmessig adkomst fremstår klart større enn ulempene i form av 
trafikk over en mindre del av regulert gangvei. 
 
Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og  
bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges"  
 
Rettelser til rammetillatelse 

Plan- og bygningsetaten bemerker at det i rammetillatelsen forekommer to feil. Plan- og 
bygningsetaten ga i vedtaket dispensasjon fra veikravet i plan- og bygningslovens § 18-1. Ved 
en nærmere gjennomgang fremgår det at eiendommens veiplikt er oppfylt, i det 
Holmenkollveien er opparbeidet i full regulert bredde. Denne dispensasjonen bortfaller derfor. 
Videre forekommer det en skrivefeil i fastsettelsen av høydeplasseringen. Riktig cotenivå for 
overkant ferdig gulv i 1. etasje skal være cote + 272,0 m for 'Hus A' og cote + 269,05 m for 
'Hus B', slik det for øvrig fremgår av de godkjente tegninger.  
 
Plan- og bygningsetaten ga videre fritak fra nabovarslingsplikten for varsling av dispensasjon 
fra regulert formål 'gangvei'. Plan- og bygningsetaten ser i ettertid at dispensasjonsforholdet 
kan være av betydning for naboenes interesser. Dispensasjon er varslet i ettertid, og det er 
ikke innkommet nye merknader til dette forholdet. Saksbehandlingsfeilen har derfor ikke fått 
betydning for vedtakets innhold, og vedtaket er derfor å anse som gyldig, jf. orvaltningslovens 
§ 41. 
 
Klager og representativ klage 

Plan- og bygningsetaten mottok til sammen syv klager på rammetillatelsen. Klage innkom fra 
naboene Johanna og Ketil Berstad (04.11.2013), Erle-Grieg Astrup og Ole Wilhelm Munthe-
Kaas (05.11.2013), Truls E. Astrup (06.11.2013), Leif Frisenberg og Finn Terje Schøyen 
(03.11.2013), Holmenkollens Vel (06.11.2013), Føyen Advokatfirma på vegne av nabo 
Lillian B. Olsson (04.11.2013), Lillian B. Olsson (06.11.2013), samt fra Odd Jacobsen og 
Anne-Mette Krohn de Lange (12.12.2013). Med unntak av klagen fra Jacobsen og Krohn de 
Lange anser Plan- og bygningsetaten klagene for å være innkommet rettidig, jf. 
fv1. § 29. Plan- og bygningsetaten anser at klagerne har rettslig klageinteresse, jf. fv1. § 28. 
 
Klagene er omfattende, men i hovedsak sammenfallende. Hovedpunktene i klagene er i 
korthet at: 

 At økt utnyttelse ikke kan gis gjennom dispensasjon. Det anføres at man må 
gjennomføre en omregulering som ser på helheten i området. 

 Det anføres at dispensasjon fra utnyttelsesgrad ikke er gitt i området tidligere. Det 
anføres at dispensasjon vil uthule reguleringsplanen. Det anføres at begrensningene 
som her ønskes fraveket er av generell art, og at det ikke er grunnlag for dispensasjon. 

 Det anføres at dispensasjon vil være til hinder for reguleringsplanens intensjon om å 
'bevare skogen intakt mellom bebyggelsen' 
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 Det anføres at trafikk- og parkeringsforholdene er problematiske, og at det må 
utarbeides en samlet plan for området som tar stilling til problemene. 

 At tiltaket bryter med områdets karakter, og medfører vesentlige ulemper for naboene. 
Det er særlig tiltakets bruk av flate tak og takterrasser som her trekkes frem. Det 
anføres at dette aldri tidligere er godtatt i Holmenkollen. Det anføres at bygningene 
ikke oppviser sammenheng med bebyggelsen 'Villa Skansen'. 

 Klager på beregningstekniske forhold. Naboene er bl.a. uenig i hvordan etasjetall og  
utnyttelsesgrad er beregnet. 

 To av klagerne klager på manglende nabovarsling. De mener de som medsameiere i en 
tilliggende tomt burde vært varslet i saken. Tomten brukes til avkjørsel og parkering 
for østenforliggende boliger. 

 Det påpekes formaliafeil, bl.a. at dispensasjon fra opparbeidelseskravet i pb1. § 18-1 
er gitt uten søknad, og at høydeplasseringen er definert feil. 

 Ovenforliggende nabo frykter masseutglidninger som følge av tiltaket. 
nedenforliggende naboer har merknader til overvannsproblematikken på tomten.  

 Flere av naboene har anført at bestemmelser fra andre reguleringsplaner eller veiledere 
utarbeidet for andre formål må gis anvendelse i saken. 

 Det anføres at privatrettslige forhold er til hinder for tiltaket. Bla. foreligger det et 
servitutt som regulerer maksimal cotehøyde for bygninger på tomten. I tillegg stilles 
det spørsmål ved om veiretten er dekkende for tiltaket. Det anføres hevd på en sti over 
eiendommen. 

 Anførsler om at tiltaket er i strid med politiske føringer.  
 Flere av naboene trekker Plan- og bygningsetatens habilitet i tvil. Det anføres at 

saksbehandlingen er ensidig og egnet til å svekke tilliten til forvaltningen. 
 
Streken arkitekter ga i brev datert 06.12.2013 tilsvar til klagene. Tilsvaret går i korthet ut på: 

 At de privatrettslige forholdene ikke krenkes. 
 At opparbeidelse av avkjørsel ivaretar hensynet til trafikksikkerhet 
 At etasjeantall og utnyttelsesgrad er beregnet korrekt 
 At dispensasjon for kjøring over gangveien er en logisk konsekvens av den 

adkomstløsningen som er forutsatt i reguleringsplan. 
 At dispensasjonen kun dreier seg om to kontra en enebolig, og dermed er begrenset i 

omfang. Det anføres at det er hensiktsmessig med dispensasjon fremfor omregulering 
der konsekvensene av utbygging er så begrensede som her. 

 At det er den reelle utnyttelsen i området dispensasjonen må vurderes opp mot. 
 At prosjektet vil ta hensyn til overvannshåndtering gjennom ansvarsbelegging. Søker 

vil vurdere mulighetene for støttemur for å sikre mot utglidning. 
 
Det henvises for øvrig til vedleggene for en komplett gjennomgang av protester, 
klageanførsler, og tilsvar. 
 
Utsatt iverksetting av vedtak 

Plan- og bygningsetaten har besluttet å ikke gi vedtaket oppsettende virkning. Dette 
begrunnes med at en oppstart av byggearbeidene ikke vil medføre irreversible inngrep. Det 
understrekes at en eventuell oppstart av byggearbeidene før klagesaken er forvaltningsmessig 
avgjort skjer på egen risiko. 
 
Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling 

Innledende kommentarer 
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Bydelen bes bemerke seg at det kun er byggesaken på gnr. 33 bnr. 2303 ('Hus A' og 'Hus B') 
som oversendes til vurdering. De øvrige fire eneboligene er omfattet av en annen 
reguleringsplan, og utformet i tråd med denne. Klagene på disse vil avgjøres av 
Fylkesmannen.  
I pågjeldende sak er det gitt dispensasjon fra planens § 1.0 vedrørende utnyttelsesgrad og § 
2.3 vedrørende minsteavstand mot nabogrense, samt fra regulert formål 'gangvei'. Det er 
klagene på disse forholdene som nå fremlegges bydelsutvalget for avgjørelse. Øvrige 
klageanførsler vil bli vurdert ved en evt. oversendelse til Fylkesmannen. 
 
Plan- og bygningsetaten bemerker for øvrig at takform og spørsmålet om takterrasser ikke er 
regulert konkret i reguleringsplanen. Bruk av flate tak og takterrasser utløser dermed ikke 
krav om dispensasjon. Om slik løsning skal tillates vil bero på en konkret tolkning av strøkets 
karakter tiltakets konsekvenser opp mot bestemmelsene i plan- og bygningslovens §§ 29-2 
(visuelle kvaliteter) og 29-4 (plassering av byggverk). Disse spørsmålene er ikke gjenstand for 
bydelens behandling, men kan overprøves av Fylkesmannen. 
 
Spørsmål om trefelling 

Plan- og bygningsetaten har mottatt henvendelser fra naboene om at det er foretatt felling av 
trær på tomten. Plan- og bygningsetaten har ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å konkludere 
i dette spørsmålet, men vil se alvorlig på det dersom vilkårene for tillatelse ikke følges opp. 
Plan- og bygningsetaten vil følge opp dette spørsmålet separat, og ber Bydelsutvalget ta 
utgangspunkt i den situasjonen som fremgår av det vedlagte materialet. 
 
Om dispensasjonsadgangen 

Plan- og bygningslovens § 19-2 åpner for at det kan gis dispensasjon der 'hensynet bak 
bestemmelsen eller lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt' og hvor 
'fordelene ved dispensasjon fremstår klart større enn ulempene etter en samlet vurdering'. 
Vilkårene er kumulative, dvs, at man først må vurdere om hensynet blir vesentlig tilsidesatt. 
Hvis så er tilfelle, kan dispensasjon uansett ikke gis. Der hensynet ikke vesentlig tilsidesettes, 
kan man gå videre til å vurdere fordelene og ulempene ved dispensasjon. For at dispensasjon 
skal kunne innvilges må begge vilkårene være tilstede. 
 
Man kan i vurderingen ikke trekke inn hensyn som ikke knytter seg direkte til hensynet bak 
bestemmelsen det dispenseres fra eller følgene (positive eller negative) av dispensasjonen. 
Vurderingen skal være konkret og knytte seg til det enkelte tiltak. 
 
Om plangrunnlaget og tidligere historikk 

Eiendommen er regulert gjennom Holmenkollvedtektene fra 1962. Eiendommen er fradelt fra 
gnr. 33 bnr. 1667, og det ble ved fradeling gitt dispensasjon fra bestemmelsen om minste 
tomtestørrelse, samt bestemmelsen om u-grad for bnr. 1667. Eiendommen er en av to 
eiendommer i nabolaget som er regulert under denne reguleringsplanen. Tilliggende 
eiendommer er regulert gjennom henholdsvis reguleringsplan for Holmenkollen felt II (S-
3273) og en mindre reguleringsplan for gnr. 33 bnr. 60 samt syv senere utskilte eiendommer 
fra denne (S-2080). Det er ingen åpenbare forskjeller i tomtenes beliggenhet eller 
beskaffenhet som tilsier at de skal være omfattet av tre forskjellige reguleringsplaner med tre 
forskjellige utnyttelsesgrader. 
 
Holmenkollvedtektene er en eldre reguleringsplan som tidligere gjaldt for store deler av 
Holmenkollen. Planens hovedgrep er å legge opp til et svært spredt bebyggelsesmønster med 
strenge krav til tomtestørrelse, avstand mellom bebyggelse, og med en lav utnyttelsesgrad. I 
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1991 ble store deler av planområdet omregulert til reguleringsplan for Holmenkollen Felt II 
(S-3273). De gamle Holmenkollvedtektene ble beholdt bl.a. i randsonen mellom byggesonen 
og Marka, i noen eksisterende byggeområder innenfor markagrensen, samt på noen få 
enkelttomter, bl.a. omsøkte eiendom. 
Formålet i de to reguleringsplanene er det samme; bevaring av Holmenkollens grønne preg. 
Forskjellen er at S-3273 legger opp til en høyere utnyttelse og samtidig strengere krav til 
bevaring av vegetasjon. 
 
Tidligere eier av eiendommen påbegynte i 2010 prosess rundt mulig omregulering av 
eiendommen. Det ble gjennomført oppstartmøte hvor Plan- og bygningsetaten fant å kunne 
anbefale en omregulering slik at eiendommen ble gitt en utnyttelsesgrad tilsvarende 12% 
BYA. Dette under forutsetning at det ble tatt hensyn til fjernvirkning, vegetasjon og terreng. 
Bydelen hadde ingen merknader til en slik omregulering.  
 
Plansaken ble avsluttet i september 2012, og Plan- og bygningsetaten mottok i stedet søknad 
om oppføring av to eneboliger på tomten, med dispensasjon fra reguleringsplan. 
 
Plan- og bygningsetatens vurdering av dispensasjon 
Det er ikke slik at Plan- og bygningsetaten anser Holmenkollvedtektene som utdaterte og 
uaktuelle. Hadde så vært tilfelle, burde Plan- og bygningsetaten foreslått omregulering av 
planområdet. Holmenkollvedtektene er fortsatt gjeldende regulering for et mindre antall 
eiendommer. Flere av disse ligger i sammenhengende strøk langs eller innenfor 
Markagrensen, hvor reguleringsplanens strenge bestemmelser fremstår begrunnede. 
Dispensasjonsadgangen representerer et unntakstilfelle som helt klart skal benyttes med 
varsomhet. Plan- og bygningsetaten har i vurderingen av tiltaket lagt vekt på at eiendommen 
representerer et unntakstilfelle, og at dispensasjon her fremstår som et hensiktsmessig verktøy 
for å tillempe bestemmelsene i reguleringsplanen med realiteten på tomten og i strøket. 
 
Plan- og bygningsetaten har lagt vekt på at eiendommen på alle kanter er omkranset av 
reguleringsplaner som åpner for en langt høyere utnyttelse, og at disse er bestemmende for 
strøkets karakter. Den eneste andre eiendommen i nærområdet som fremdeles er omfattet av 
Holmenkollvedtektene, er Dr. Holms Vei 20, som på 1980-tallet ble tillatt fradelt slik at 
utnyttelsesgraden i dag langt overstiger de tillatte U=0,06. Det er ingen åpenbare forskjeller 
mellom omsøkte eiendoms beskaffenhet og omkringliggende eiendommer. Man kan derfor til 
en viss grad stille spørsmål ved rimeligheten av å håndheve planens bestemmelser strengt i 
dette tilfellet. 
 
Det er også lagt vekt på at dispensasjon ikke vil bryte med de overordnede føringer for 
Holmenkollen eller Holmenkollvedtektenes overordnede mål. Tiltaket er ikke til hinder for 
bevaring av vegetasjon og terreng. 
 
Når Plan- og bygningsetaten mottar en søknad om dispensasjon, plikter den å behandle 
søknaden. Vilkårene for dispensasjon er klare, og der vilkårene er til stede kan dispensasjon 
innvilges. I det omsøkte tiltaket mener Plan- og bygningsetaten så er tilfelle. Hensynet bak 
planens bestemmelser blir ikke vesentlig tilsidesatt. Tiltaket endrer ikke strøkets karakter i 
nevneverdig grad. Gjennom vilkår for dispensasjonen forpliktes tiltakshaver til å følge en 
utomhusplan som sikrer bevaring av vegetasjon og terreng. Dispensasjon vil heller ikke 
svekke muligheten for å anvende Holmenkollvedtektenes bestemmelser i andre situasjoner; 
forholdene på tomten er i liten grad sammenlignbare med øvrige eiendommer hvor planen 
gjelder. 
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Fordelene som tiltakshaver oppnår gjennom å unngå en kostbar omreguleringsprosess er 
åpenbare og store. Spørsmålet er om fordelene ved økt utnyttelse og en plassering nærmere 
nabogrense er større enn ulempene dette medfører. 
Plan og bygningsetaten mener dette er tilfelle. Utbygging medfører ulemper for naboer, men i 
et tettbygd strøk må en påregne en viss fortetting. Tomten er med sine nesten 2,0 mål relativt 
stor, og vil selv uten dispensasjon fra plan kunne bebygges med én enebolig. Konsekvensen 
av dispensasjon er at eiendommen kan bebygges med to eneboliger. Eneboligenes plassering 
og høyder får i liten grad konsekvenser for naboers sol- og utsynsforhold, og forholdene blir 
ikke markant annerledes enn om eiendommen utbygges med én enebolig. Der tiltaket 
plasseres nærmere nabogrense, er dette mot arealer som i liten grad er egnet som 
uteoppholdsareal. Det opprettholdes en relativt stor avstand til bebyggelsen for øvrig. Den 
mest markante ulempen ved tiltaket, synes å være innsynsproblematikken knyttet til 
takterrassen på 'Hus A'. Dette er imidlertid ikke en ulempe som kan knyttes mot 
dispensasjonsforholdet, da en slik takterrasse også vil kunne realiseres uten dispensasjon. 
 
Når det gjelder spørsmålet om trafikk og parkering vurderer Plan- og bygningsetaten 
forskjellen mellom én og to boenheter å være liten. 
 
Samlet sett ser Plan- og bygningsetaten at tiltaket medfører enkelte ulemper, men anser at 
disse på langt nær fremstår større enn hva som tåles ved fortetting i strøket for øvrig. På grunn 
av tomtens størrelse fremstår ulempene ved dispensasjon moderate. Plan- og bygningsetaten 
mener derfor det er grunnlag for å si at fordelene her er større enn ulempene. 
 
Plan- og bygningsetaten merker seg forøvrig at ingen av naboklagene synes å legge til grunn 
at tomten med dispensasjon gis en urimelig høy utnyttelse i seg selv. Ankepunktene er først 
og fremst forhold knyttet til trafikk, parkering, innsyn, vegetasjon, terreng, utforming m.m. 
Plan- og bygningsetaten mener disse hensynene i tilstrekkelig grad kan ivaretas også gjennom 
dispensasjon. Tiltaket viser en moderat utbygging. Hensynet til terreng og vegetasjon ivaretas 
ved at det som vilkår for dispensasjon kreves forpliktende utomhusplan. Plan- og 
bygningsetaten vurderer derfor at dispensasjon samlet sett gir et resultat som er til å leve med. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 
rammetillatelse av 15.10.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi 
dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder utnyttelsesgrad og minsteavstand til 
nabogrense. 
 
Klagen fra Erle-Grieg Astrup og Ole Wilhelm Munthe-Kaas, Johanna og Ketil Berstad, Leif 
Frisenberg og Terje Schøyen, Truls E. Astrup, Lillian B. Olsson, Føyen advokatfirma på 
vegne av Olsson, Odd Jacobsen og Anne-Mette Krohn de Lange, samt Holmenkollens vel tas 
ikke til følge. 
 
Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse." 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
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Vedlegg:  

Oversendelsesbrev av 23.12.2013 
 
Saksdokumenter del 1 
 
Saksdokumenter del 2 
 
Saksdokumenter del 3 
 
 Kopi av Orientering til tiltakshavere 
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9/14 Lybekkveien 18 Klage over Plan- og bygningsetatens rammetillatelse 

på søknad om oppføring av støyskjerm. Dispensasjon fra reguleringsplan 

 
Arkivsak-dok. 13/00277-20 
Arkivkode.  531.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 3/14 
2 Bydelsutvalget 27.02.2014 9/14 
 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 

3/14 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 
Vestre Aker bydelsutvalget finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 
rammetillatelse av 31.05.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens  
§ 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder regulerte byggegrenser og krav 
til minste størrelse for uteoppholdsareal (jf. planens § 12). 
 
Klagen fra seksjonseierne i Sameiet Lybekkveien 18 anbefales ikke tatt til følge. 
 
Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Plan- og bygningsetatens rammetillatelse på søknad om oppføring av støyskjerm er påklaget 
av Dag Flokkmann, Line Røsholm Myr, Rune Horneland, Carina Ramfjord, Hans Peder 
Hvide Bang, Isfrid Sønstebø Bang, Per Tobias Spilling, Christine Dela Cruz Spilling, Cees 
Bronger og Elin Nybak. Det klages på dispensasjon fra reguleringsplanens krav om minste 
uteoppholdsareal. 
 
UTDYPENDE SAKSFREMSTILLING 

Gjeldende regulering og eksisterende forhold 

Eiendommen er regulert til boligformål gjennom endret reguleringsplan for del av 
Lybekkveien 18m.fl. S-4277, vedtatt 27.11.2006. Eiendommen har regulerte byggegrenser. 
For øvrig gjelder bestemmelsene i S-4022 småhusplanen. Jft. § 12 kreves det et 
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minsteuteoppholdsareal på 100m2 per boenhet i tiltaket. Merk at tillatelse er gitt før reviderte 
bestemmelser før småhusplanen trådte i kraft. 
Eiendommen er bebygget med to rader rekkehus med til sammen 8 boenheter som er godkjent 
i egen sak. Boligene er gitt midlertidig brukstillatelse under forutsetning av at det etableres 
nødvendige støyavskjermende tiltak. 
 

Søknad om rammetillatelse 

Plan- og bygningsetaten mottok søknad om rammetillatelse for oppføring av støyskjerm 
15.05.2013. 
 
Det er tidligere søkt rammetillatelse til et tilsvarende tiltak på eiendommen, men med 
plassering nærmere Arnebråtveien. Tiltaket ble avslått etter bydelens klagesaksbehandling, da 
bydelen fant at støyskjerm burde plasseres bak eksisterende trerekke på eiendommen. 
Avslaget er påklaget til Fylkesmannen, og klagesaken er ikke avgjort. 
 
Plan- og bygningsetaten mottok kort tid etter avslaget ny søknad om rammetillatelse med 
alternativ plassering, i tråd med bydelens anbefalinger. Plasseringen innebar dispensasjon fra 
planens minstekrav til størrelse på uteoppholdsareal. Plan- og bygningsetaten innvilget 
rammetillatelse med dispensasjon fra reguleringsplanens § 12 vedrørende minstekrav til 
størrelse for uteoppholdsareal, samt fra regulerte byggegrenser mot vei. 
 

Uttalelser fra annen myndighet 

Tiltakets plassering er forelagt Bymiljøetaten. Bymiljøetaten aksepterer plasseringen. 
 

Protester 

Opprinnelig tiltak ble nabovarslet. Det forelå da omfattende protester fra naboene. Protestene 
gikk i hovedsak ut på tiltakets plassering og tilpasning til strøkets karakter, hvor flere av 
naboene mente støyskjermen burde plasseres bak trerekken på eiendommen. Ny plassering 
ble fritatt nabovarsling, med bakgrunn i at endringen i stor grad var en etterkommelse av 
naboenes merknader. Orientering om vedtaket ble sendt protesterende naboer. Plan- og 
bygningsetaten mottok ingen klager fra naboene på vedtaket. 
 

Rammetillatelse 

Plan- og bygningsetaten ga i vedtak datert 31.05.2013 rammetillatelse til oppføring av 
støyskjerm plassert innenfor trerekken. Tillatelsen innebar dispensasjon fra regulerte 
byggegrenser samt fra krav om minste uteoppholdsareal i reguleringsplanens § 12. Fra 
vedtaket hitsettes etatens begrunnelse for dispensasjonene: 
 
"Dispensasjon fra regulerte byggegrenser: 

Hensynet bak regulerte byggegrenser på eiendommen er å sikre lys, luft og åpenhet mellom  
bebyggelse, sikre avstand til grenser og veier, brannvernshensyn, samt opprettholde en viss 
kontroll med plassering av fremtidig bebyggelse på eiendommen.  
 
Etaten vurderer at tiltaket ikke vesentlig tilsidesetter hensynet bak bestemmelsen. Tiltaket 
påvirker i liten grad brannvernmessige hensyn, og hensynet til frisiktlinjer langs vei er 
ivaretatt. Plasseringen av støyskjermen er funksjonelt begrunnet, og plasseringen vil få 
konsekvenser for naboers sol- og utsynssituasjon. Tiltaket vil i noen grad innvirke på 
inntrykket av åpenhet og luft rundt bebyggelsen, men Plan- og bygningsetaten vurderer at 
innvirkningen her ikke er så stor at den kan sies å vesentlig tilsidesette hensynet bak 
bestemmelsen. 
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Plan- og bygningsetaten finner etter dette at hensynene bak bestemmelsen om regulerte 
byggegrenser ikke vesentlig tilsidesettes, og går derfor videre til å vurdere om fordelene ved 
dispensasjon fremstår klart større enn ulempene. 
 
Etatens vurdering av omfordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene: 

Fordelene ved å gi dispensasjon vil være tilfredsstillelse av krav til maksimalt støynivå på 
uteoppholdsareal og fasader, samt at bebyggelsen sikres noenlunde sammenhengende og  
brukbare uteoppholdsarealer. 
Ulempene ved å gi dispensasjon vil være et noe redusert inntrykk av åpenhet og luft rundt 
bebyggelsen. 
 
Plan- og bygningsetaten vurderer at fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene.  
Hensynet til tilstrekkelig brukbare uteoppholdsarealer og bokvaliteten i ny bebyggelse er etter 
etatens vurdering tungtveiende. En plassering av støyskjermen innenfor byggegrensene vil, 
slik søker har vist, gjøre boligene ubeboelige. Plan- og bygningsetaten vurderer videre at 
omsøkte plassering på en god måte ivaretar hensynet til lys, luft og åpenhet rundt bebyggelsen 
i nærområdet. En plassering innenfor byggegrensene vil etter Plan- og bygningsetatens skjønn 
kun i begrenset grad gi økt inntrykk av åpenhet rundt bebyggelsen, og denne gevinsten i 
kvaliteter for allmennheten vil etter Plan- og bygningsetatens skjønn på ingen måte stå i 
forhold til det tap av bokvalitet boligene ville blitt påført. Plan- og bygningsetaten vurderer 
derfor at fordelene ved å gi dispensasjon fremstår klart større enn ulempene, og at 
dispensasjon kan gis. 
 
Dispensasjon fra småhusplanens § 12: 

Hensynet bak planens bestemmelser om minste uteoppholdsareal er å sikre at det avsettes et  
visst areal til utendørs opphold, lek og rekreasjon, samt at dette arealet er av en størrelse og 
utforming som gjør det brukbart til formålet. Arealene skal være store nok, og egne seg for 
lek og opphold; gi muligheter for ulike typer lek til forskjellige årstider; kunne brukes av 
ulike aldersgrupper og gi mulighet for samhandling mellom barn, unge og voksne. 
 
Etaten vurderer at tiltaket ikke vesentlig tilsidesetter hensynet bak bestemmelsen. Det vises til 
at overskridelsen fremstår moderat i forhold til planens krav. Boligene er sikret 
uteoppholdsareal både i form av en mindre hage mot sør og vest, samt gjennom fellesarealer 
på bygningenes østside. Boligene har i tillegg romslige takterrasser. Arealene er av en 
størrelse som gjør dem brukbare for ulike typer aktiviteter og for ulike aldersgrupper. 
Arealene er gitt en orientering og utforming som gjør at de har relativt gode solforhold, og 
arealene ligger for øvrig godt tilgjengelig fra boligen. Plan- og bygningsetaten vurderer derfor 
at hensynene bak bestemmelsen ikke vesentlig tilsidesettes. 
 
Plan- og bygningsetaten finner etter dette at hensynene bak bestemmelsen om regulerte  
byggegrenser ikke vesentlig tilsidesettes, og går derfor videre til å vurdere om fordelene ved 
dispensasjon fremstår klart større enn ulempene. 
 
Etatens vurdering av omfordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene: 

Fordelene ved å gi dispensasjon vil være at støyskjerm kan etableres og gis en plassering som 
harmonerer med nærområdets struktur og vegetasjon.  
 
Ulempene ved å gi dispensasjon vil være en noe redusert størrelse og brukbarhet for 
uteoppholdsarealene. 
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Plan- og bygningsetaten vurderer at fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene. 
Hensynet til å oppnå en plassering og utforming av tiltaket som harmonerer med nærmiljøets 
struktur er tillagt avgjørende vekt"  
 
Klage 

Plan- og bygningsetaten mottok 04.10.2013 klage på vedtak om rammetillatelse fra beboerne i 
Lybekkveien 18, Dag Flokkmann, Line Røsholm Myr, Rune Horneland, Carina Ramfjord, 
Hans Peder Hvide Bang, Isfrid Sønstebø Bang, Per Tobias Spilling, Christine Dela Cruz 
Spilling, Cees Bronger og Elin Nybak. Klagerne har rettslig klageinteresse, jf. fv1. § 28. 
Klagerne har redegjort for at de først ble kjent med vedtaket i ultimo September. Klagen er 
således innkommet rettidig, jf. fv1. § 29 annet ledd.  
 
En del av klageanførslene knytter seg til private avtaleforhold mellom kjøper og selger av 
boligene, heriblant forhold knyttet til seksjoneringen, bruksretter, samt forhold i 
eierseksjonsloven. Bydelen bes merke seg at det kun er forhold knyttet til plan- og 
bygningsloven og reguleringsplanen bydelen og Plan- og bygningsetaten har myndighet til å 
uttale seg om. 
 
Klageanførslene går i korthet ut på: 

 At vedtaket ikke i tilstrekkelig grad tar stilling til de kvalitative minimumskrav til 
uteoppholdsareal og fellesareal. Klagerne mener plasseringen innenfor trerekken vil 
vesentlig forringe kvaliteten på uteoppholdsarealet, samt være til hinder for bruk. Det 
er vedlagt bilder som illustrerer situasjonen, se vedlegg nr. 27.  

 At plasseringen vil sperre for naturlig bruk av adkomst til kjeller.  
 At plasseringen vil medføre at en betydelig del av hagearealet går tapt  
 At plasseringen vil medføre betydelig tap av utsyn og forverre lysforholdene på  

uteoppholdsarealet  
 At vinklingen nord på tomten vil gjøre fellesarealene lite brukbare, og adskille 

fellesarealet og boligene  
 At plasseringen vil gi dårligere støydempende effekt sammenholdt med plasseringen 

utenfor trerekken  
 
Klagerne ønsker fortrinnsvis en plassering lik den opprinnelig omsøkte, som bydelen i sitt 
vedtak 14.03.2013 avslo. Klagerne anfører argumenter for en slik alternativ plassering, bl.a. at 
plassering utenfor trerekken i liten grad medfører ulemper, da klager og øvrige naboer i liten 
grad kan se trerekken fra deres eiendommer. Det bemerkes fra klagernes side også at 
trerekken når som helst kan fiernes uten naboenes eller Plan- og bygningsetatens samtykke, 
og at grunnlaget for å kreve den alternative plasseringen da vil bortfalle. 
 
Tilsvar til klagen 

Plan- og bygningsetaten har ikke mottatt tilsvar fra tiltakshaver eller ansvarlig søker innen 
fristen. Plan- og bygningsetaten viser derfor i korthet til tidligere redegjørelser fra ansvarlig 
søker Arcasa Arkitekter AS. Arcasa begrunner søknad om dispensasjon med at: 

 Støyavskjerming er et krav i reguleringsplanen 
 At tidligere plassering ivaretok reguleringsplanens bestemmelser om uteoppholdsareal 
 At plasseringen er et resultat av bydelens klagesaksbehandling, og at en alternativ 

plassering som både ivaretar kravet om støyavskjerming og bydelens føringer 
vedrørende plassering ikke er mulig 
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Utsatt iverksetting av vedtak 

Klagen er ikke gitt oppsettende virkning. Dette begrunnes med at igangsetting av tiltaket ikke 
vil medføre uopprettelige inngrep i terreng, vegetasjon, eller bygningsmasse. En evt. 
igangsetting av tiltaket før klagesaken er avgjort skjer på tiltakshavers egen risiko. 
 
Plan - og bygningsetatens vurdering og anbefaling 

Plan- og bygningsetaten viser til bydelens tidligere saksbehandling på eiendommen. 
Støyskjerm er i dette tilfellet et nødvendig tiltak for å avskjerme boligene for støy fra 
Arnebråtveien, og tilfredsstille kravet til støynivå stilt gjennom reguleringsplanens (S-4220)  
§ 15, jf. nasjonale retningslinjer for støy gitt i Miljøverndepartementets rundskriv T-1442. 
Spørsmålet bydelsutvalget bes ta stilling til i denne klageomgangen er spørsmålet om 
dispensasjon fra regulerte byggegrenser for plassering av tiltaket, samt spørsmålet om 
dispensasjon fra krav til minste uteoppholdsareal.  
 
Plan- og bygningsetaten gjorde i sin fremstilling for bydelsutvalget i forbindelse med tidligere 
klagesak det klart at den alternative plasseringen bak trerekken ville medføre forringelse av 
boligenes uteoppholdsarealer slik at disse ikke lenger ville tilfredsstille planens minstekrav. 
Plan- og bygningsetaten oppfatter at den nå påklagede tillatelsen er i tråd med bydelsutvalgets 
tidligere saksbehandling på eiendommen. 
 
Slik Plan- og bygningsetaten ser det er den viktigste avveiningen som må foretas i denne 
saken — i likhet med tidligere klagesak — avveiningen mellom hensynet til beboernes 
uteoppholdsarealer og bokvalitet kontra hensynet til tiltakets innvirkning på strøket. 
Uavhengig av plassering kan tiltaket ikke sies å medføre vesentlige direkte ulemper for 
naboene i form av tapt sol, utsyn eller lignende. Hovedulempen ved tiltaket for naboene vil 
være et redusert inntrykk av lys og luft på og langs eiendommen. 
 
Tiltaket er prosjektert med knappe uteoppholdsareal. Da den alternative plasseringen 
reduserer det arealet som vil være tilgjengelig som uteoppholdsareal, medfører tiltaket behov 
for dispensasjon fra reguleringsplanens § 12 vedrørende krav til minimum 100 m2 
uteoppholdsareal per boenhet. Ansvarlig søker har opplyst at tiltaket vil medføre at 
boenhetenes uteoppholdsareal reduseres til mellom 86 og 92 m2 for de midterste enhetene. 
Forskjellen mellom de to alternativene kan ses både på søkers dokumentasjon (se vedlegg 11-
13) samt klagernes fotodokumentasjon (se vedlegg 27). Det er særlig de midterste 
seksjonene som berøres av endringen, og som med den alternative plasseringen vil få relativt 
knappe uteoppholdsareal. Da trerekken står relativt tett på kjellertrappene/lysgravene vil 
plasseringen bak denne begrense mulighetene for opphold og aktivitet i hagene. I tillegg vil 
det mest brukbare uteoppholdsarealet plasseres i skyggen av skjermen. 
 
Plan- og bygningsetaten er normalt svært restriktiv med å dispensere fra kravet om minste 
uteoppholdsareal. Når Plan- og bygningsetaten allikevel har valgt å godkjenne plasseringen 
med dispensasjon skyldes dette at uteoppholdsarealet uten støyavskjerming vil være lite 
brukbare. Størsteparten av utearealet ligger i dag i rød støysone. Samtidig vil støyforholdene i 
boligens stue og soverom påvirkes. Plan- og bygningsetaten har basert på innsendt 
tegningsmateriale og søkers redegjørelse for alternativ plassering vurdert at boligene 
fremdeles vil opprettholde noe brukbart uteareal på terreng, og i tillegg vil ha balkonger og 
takterrasser med relativt gode sol- og utsynsforhold. Plan- og bygningsetaten har derfor under 
tvil kommet til at dispensasjon kan innvilges. Det er i vurderingen også lagt vekt på at det 
ikke synes å eksistere åpenbare alternativer som på en bedre måte ivaretar hensynet til 
størrelse, kvalitet og støynivå på uteoppholdsarealene. 
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Hva angår vinklingen på nordenden av tomten (mot krysset Lybekkveien/Arnebråtveien) er 
denne begrunnet i hensynet til frisiktlinjer i krysset. Plasseringen er etter etatens skjønn ikke 
til hinder for at det etableres felles lekeareal på tomten. Med bakgrunn i Bymiljøetatens 
uttalelse vil etaten fraråde at skjermen plasseres nærmere krysset. 
 
Konklusjon 
Plan- og bygningsetaten vurderer plasseringen i tråd med bydelens tidligere uttalelser i saken. 
Plan- og bygningsetaten har under tvil kommet til at det kan innvilges dispensasjon fra kravet 
om minste uteoppholdsareal. Plan- og bygningsetaten vurderer at det vil medføre større 
negative konsekvenser for bokvaliteten i boligene dersom disse ikke sikres tilstrekkelig 
støyavskjerming enn dersom uteoppholdsarealet reduseres noe, samt at det i lys av bydelens 
tidligere behandling ikke eksisterer reelle alternativer til plasseringen. Plan- og 
bygningsetaten anbefaler derfor at vedtaket opprettholdes.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalget finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 
rammetillatelse av 31.05.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens  
§ 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder regulerte byggegrenser og krav 
til minste størrelse for uteoppholdsareal (jf. planens § 12). 
 
Klagen fra seksjonseierne i Sameiet Lybekkveien 18 anbefales ikke tatt til følge. 
 
Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse.  
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 13.12.2013 
 
Øvrige saksdokumenter 
 
Kopi av orientering til tiltakshavere 
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10/14 Lybekkveien 18 - Fylkesmannens vedtak i klagesak om støyskjerm 

 
Arkivsak-dok. 13/00277-21 
Arkivkode.  531.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 4/14 
2 Bydelsutvalget 27.02.2014 10/14 
 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 

4/14 

 
Møtebehandling 

 
Høyre fremmet følgende forslag: 
 
Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 
 
Votering 

 
Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og fattet 

følgende vedtak 

 
Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Vedlagt følger Fylkesmannens avgjørelse i klagesak om støyskjerm – Oslo kommune – 
Lybekkveien 18 og Tillegg til klagesaken fra Plan- og bygningsetaten. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg tar Fylkesmannens avgjørelse og tillegg til oversendelsen fra Plan- 
og bygningsetaten – Lybekkveien 18 til orientering. 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brev fra Fylkesmannen av 13.12.2013 
 
Brev fra Plan- og bygningsetaten av 03.02.2014 
  



 

 43  

11/14 Vassfaret og Gaupefaret - Kunngjøring om offentlig ettersyn 13.01.14 

- 24.02.2014 detaljregulering 

 
Arkivsak-dok. 13/00399-9 
Arkivkode.  513.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 5/14 
2 Bydelsutvalget 27.02.2014 11/14 
 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 

5/14 

 
Møtebehandling 

 
Arild Gjervan (H) fremmet følgende forslag: 
 
Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslag til detaljregulering med reguleringsbestemmelser for 
Vassfaret og Gaupefaret, Slemdal, som omreguleres fra boliger med tilhørende anlegg til 
 
- Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse 
- Kombinert bebyggelse og anlegg - bolig/forretning 
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - kjøreveg 
- Hensynssone - bevaring kulturmiljø H570 
 
som foreslått av Plan- og bygningsetaten, vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, kartnr. 
ABPN-201302172, datert 03.12.2013. 
 
Votering 

 
Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 
Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslag til detaljregulering med reguleringsbestemmelser for 
Vassfaret og Gaupefaret, Slemdal, som omreguleres fra boliger med tilhørende anlegg til 
 
- Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse 
- Kombinert bebyggelse og anlegg - bolig/forretning 
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - kjøreveg 
- Hensynssone - bevaring kulturmiljø H570 
 
som foreslått av Plan- og bygningsetaten, vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, kartnr. 
ABPN-201302172, datert 03.12.2013. 
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Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Området foreslås regulert til boligformål/ forretning og kjøreveg, samt hensynssone for  
Bevaring av kulturmiljø. Hensikten med planen er å følge opp midlertidig forbud mot tiltak  
som ble vedtatt 03.11.2010,for å bevare området slik det fremstår i dag. Det tillates ikke  
ytterligereutbygging. 
Plan- og bygningsetaten ber om bemerkninger til forslaget i løpet av høringsperioden som er 
oppgitt i varslingsbrev. 
 
Vestre Aker bydelsutvalg behandlet i møte 12.12.2013, sak 197/13 Varsel om oppstart av 
planarbeid og fattet følgende vedtak: 
―Vestre Aker bydelsutvalg er meget glad for at denne saken nå snart kan ferdigbehandles slik 

at Reguleringsplanen blir i henhold til Bystyrets vedtak, som er mange år gammelt.‖ 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg er meget glad for at denne saken nå snart kan ferdigbehandles slik 
at Reguleringsplanen blir i henhold til Bystyrets vedtak, som er mange år gammelt. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 09.01.2014 med saksdokumenter 
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12/14 Hospitsveien 5 - Holmenkollen - Planforslag til offentlig ettersyn 

23.12.13 - 10.02.14 - Detaljregulering 

 
Arkivsak-dok. 14/00001-2 
Arkivkode.  512  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 6/14 
2 Bydelsutvalget 27.02.2014 12/14 
 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 

6/14 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 etter 

fullmakt fra Arbeidsutvalget og fattet følgende vedtak 

 
Vestre Aker bydelsutvalg støtter planforslaget slik det foreligger og det ønskes ikke 
barnehage på dette området. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 
Vestre Aker bydelsutvalg tar Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak om 
Hospitsveien 5 - Holmenkollen - Planforslag til offentlig ettersyn 23.12.13 - 10.02.14 - 
Detaljregulering til orientering 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Voksenlia vannbasseng foreslås regulert med eksisterende grunnflater og høyder til  
vannforsyningsanlegg. En sikringssone for vannforsyningsanlegg foreslås regulert over hele 
planområdet for å sikre driften av anlegget og drikkevannet mot forurensning.  
Resten av planområdet sikres som lek- og rekreasjonsområde ved å regulere dette til 
friområde. 
Bekk med kantvegetasjon langs planområdets østre grense skal bevares og sikres med 
bestemmelse. 
En rekkefølgebestemmelse kreveren lekeplass etablert innenfor planområdet dersom det blir 
Nødvendig å gjøre terrengbearbeidinger over bassengtaket. Plan- og bygningsetaten anbefaler 
planforslaget 
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Vestre Aker bydelsutvalg fattet følgende vedtak 17.06.2010, sak 113/10: ―Bydel Vestre Aker 

går imot planinitiativet for Hospitsveien 5, siden planområdet egner seg til barnehage og 
bydelen fortsatt har behov for eiendommer til slikt formål. 
Det anmodes om at gjeldende reguleringsplan opprettholdes på dette punkt.‖ 
 
Bydelen har i etterkant vurdert at dette området ikke er egnet for barnehage på grunn av 
begrensninger i forbindelse med Voksenlia vannbasseng. 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg støtter planforslaget slik det foreligger og det ønskes ikke 
barnehage på dette området. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 19.12.2013 med saksdokumenter 
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13/14 Stasjonsveien 51 - Bestilling av oppstartsmøte 

 
Arkivsak-dok. 14/00102-2 
Arkivkode.  512  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 7/14 
2 Bydelsutvalget 27.02.2014 13/14 
 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 

7/14 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 
Vestre Aker bydelsutvalg har ikke innspill til oppstartsmøte angående Stasjonsveien 51. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Bakgrunn for søknad er at eier ønsker å realisere eiendommens potensiale, samt tilføre 
kvalitet til ett noe uferdig bygg. eiendommen er forutsatt med gode  
kollektivforbindelser hva gjelder t- bane og buss. Tiltakshaver har eierandel i  
12000m leke og oppholdsareal nord for eiendommen som vil gi rikelig med mulighet for 
rekreasjon og lek. Det er forutsatt sykkelparkering og bilparkering i egen  
parkeringskjeller. Fotavtrykket på bygget endres kun der det er forutsatt en heis og trapp mot 
vestsiden av bygget. Tiltaket er i hovedsak påbygg på eksisterende bygg. Det  
er ønskelig med 3 etasjer på bygget.  
 
Det ønskelig å avklare kommunens føringer og krav i fbm oppføring av 15 stk leiligheter  
fordelt på 3 etasjer. Eiendommen der dette gjelder har en spredt lamellbebyggelse og  
flere større og høye boligbygg. 
Eksisterende regulering er av eldre dato, og åpner ikke opp for å kunne "ferdigstille" det  
eksisterende bygget som i dag har ett større flatt tak på førsteplan nivå med veien. Det  
er ønskelig å tilrettelegge for ønsket bebyggelse i ny plan.  
 
Eiendommen som ønskes bebygget er Stasjonsveien 51A.  
Denne eiendommen er i dag brukt til næring i sin helhet. Det er i dag bilutsalg,  
bilverksted, kontor og dagligvareforretning.  
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Bydelsutvalget har tidligere uttalt seg i sak 170/09, Stasjonsveien 51A – Bruksendring til 
bevertningssted, behandlet i møte 08.10.09.  
Bydelsutvalget fattet følgende vedtak: 
―Bydel Vestre Aker har ingen bemerkninger til byggesøknaden for Stasjonsveien 51 A, og 

aksepterer at det gis bruksendring fra forretning til kafé.‖ 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg har ikke innspill til oppstartsmøte angående Stasjonsveien 51. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 22.01.2014 med saksdokumenter 
 

 
 
 
  



 

 49  

14/14 Røahagan 49 A-F - Vedtak om dekning av sakskostnader 

 
Arkivsak-dok. 13/00770-21 
Arkivkode.  512  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 27.02.2014 14/14 
 
 
Saksframstilling: 
Krav fra advokatfirma Ræder, på vegne as naboene Odd og Grete Thoresen, Arild Sponland 
og Hilde Søraas, Harald og Randi Benestad, Per og Tove Dybwad, Thomas og Charlotte 
Stephansen, om dekning av sakskostnader i forbindelse med byggesaken i Røahagan 49 A-F 
innvilges delvis, jfr. forvaltningsloven (fvl.) § 36. Kravet innvilges med kr 50 531,25 inkl. 
mva. 
 
Sakens bakgrunn 
Plan- og bygningsetaten ga rammetillatelse for påbygg av eksisterende rekkehus med 6 
boenheter samt dispensasjon fra reguleringsplanens høydebestemmelse, den 11.4.2013. 
Rammetillatelsen gjelder for alle 6 boenhetene i rekkehusrekken. Rammetillatelsen ble 
påklaget av Ræder på vegne av naboene den 30.4.2013. Klagen ble tatt til følge av Bydel 
Vestre Aker i møte den 20.6 2013. Plan- og bygningsetaten ga deretter avslag den 09.8.2013 i 
tråd med bydelens vedtak. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

1. Vestre Aker bydelsutvalg tar vedtak om dekning av sakskostnader i Røahagan 49 A-F 
til orientering. 

2. Sakskostnader belastes bydelens budsjett under funksjonsområde 1. 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 4.12.2013. 
 
Kopi av brev fra Fylkesmannen til PBE av 08.01.2014 
 
Kopi av brev fra Fylkesmannen til PBE av 15.01.2014 
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15/14 Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 24. september 2014 

 
Arkivsak-dok. 13/00305-26 
Arkivkode.  240.4  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 3/14 
2 Bydelsutvalget 27.02.2014 15/14 
 
 
Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 3/14 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter  
24. september 2013 og Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten til orientering. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Vedlagt følger tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter  
24. september 2013 og Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter  
24. september 2013 og Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten til orientering.  
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Tilsynsrapport fra tilsyn VBS 24.09.2013 
 
Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten av 06.12.2013 
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16/14 Søknad om salgsbevilling - Rustal Røa Frukt og Dagligvarer 

Nærbutikken Røa 

 
Arkivsak-dok. 13/00421-7 
Arkivkode.  944  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 6/14 
2 Bydelsutvalget 27.02.2014 16/14 
 
 
Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 6/14 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg anbefaler at Rustal Røa Frukt Dagligvarer Nærbutikken Røa, 
Vækerøveien 165 gis salgsbevilling. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Det vises til søknad fra RUSTAL RØA FRUKT & GRØNT, Vækerøveien 167 B om ny 
salgsbevilling ved Rustal Røa Frukt Dagligvarer Nærbutikken Røa, Vækerøveien 165. 
 
Bydel Vestre Aker i egenskap av sosialtjeneste skal etter alkoholloven § 1-7a uttale seg før 
vedtak om fornyelse av salgs- og skjenkebevilling kan fattes. Ved vurdering av om bevilling 
skal gis bør det legges vekt på:  
• Antall salgs- og skjenkesteder  
• Stedes karakter  
• Beliggenhet  
• Målgruppa  
• Trafikk -og ordensmessige forhold 
Bydel Vestre Aker kjenner ikke til klager på den virksomheten som har søkt om 
salgsbevilling. Det anbefales at det salgsbevilling gis. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg anbefaler at Rustal Røa Frukt Dagligvarer Nærbutikken Røa, 
Vækerøveien 165 gis salgsbevilling.  
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Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Søknad om salgsbevilling 
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17/14 Tilsyn ved Blåklokka dagsenter 13. desember 2013 

 
Arkivsak-dok. 13/00830-9 
Arkivkode.  240.4  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 4/14 
2 Bydelsutvalget 27.02.2014 17/14 
 
Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 4/14 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar rapporten fra uanmeldt tilsyn ved Blåklokka dagsenter 13. desember 3013 
og leders kommentarer til orientering. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Vedlagt følger tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Blåklokka dagsenter 13. desember 2013. 
 
Leder ved Blåklokka dagsenters kommentarer til rapporten: 

- Manglende dører som kommentert i rapporten er nå på plass og brukerne venner seg 
mer og mer til de nye lokalene. 

- Blåklokka og Aktivitetssenteret har til sammen noe færre toaletter enn tidligere. Dette 
ser ut til å løse seg ved god fordeling av tilgjengelige toaletter.  

- Høy terskel på toalettet har brukerne vendt seg til etter hvert, i tillegg er det satt opp en 
plakat om dette. 

- Rømningsveier: 22.01.14 skal det være et møte mellom brannansvarlig på bygget, 
vaktmester, ledere og verneombud hvor husets branninstruks/rømningsveier skal gås 
gjennom. Egne instrukser for Aktivitetssenteret/Blåklokka vil bli utarbeidet i etterkant 
av møtet.  

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar rapporten fra uanmeldt tilsyn ved Blåklokka dagsenter 13. desember 3013 
og leders kommentarer til orientering. 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Tilsynsrapport Blåklokka dagsenter 13.12.2013. 
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18/14 Tilsyn ved Aktivitetssenteret 13. desember 2013 

 
Arkivsak-dok. 13/01472-11 
Arkivkode.  342.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 5/14 
2 Bydelsutvalget 27.02.2014 18/14 
 
 
Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 5/14 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar rapporten fra uanmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 13. desember 2013 og 
leders kommentarer til orientering. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Vedlagt følger tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 13. desember 2013. 
 
Aktivitetssenterets leder har følgende kommentarer til tilsynsrapporten: 
Det vises til tilsynsrapport fra tilsyn ved aktivitetssenteret 13. desember 2013. Tilsynsutvalget 
gir inntrykk av tilfredshet med driften og at brukernes behov ivaretas på en god måte også ved 
leders fravær. 
Det ble ikke påpekt spesielle feil og mangler i rapporten, men det jobbes hele tiden med 
utvikling av tilbudet for å gjøre det bedre for brukerne. 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar rapporten fra uanmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 13. desember 2013 og 
leders kommentarer til orientering. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Tilsynsrapport Aktivitetssenteret 13.12.2013. 
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19/14 Eldre fastleger - Prolongering av hjemmel etter fylte 70 år 

 
Arkivsak-dok. 14/00111-1 
Arkivkode.  221.1  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 8/14 
2 Bydelsutvalget 27.02.2014 19/14 
 
 
Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 8/14 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Vestre Aker bydel åpner for at eldre leger ved fylte 70 år kan får prolongert sin hjemmel som 
fastleger ett år av gangen til max fylte 75, forutsatt at det tjener bydelen, den helhetlige 
tjenesten og at nødvendige kvalitetskrav innfris. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Venstre fremmet følgende forslag: 
 
Det henvises til vedlagte spørsmål fra undertegnede for Venstres bystyregruppe til Byråden 
for helse og sosiale tjenester og svar fra byråd Øystein Eriksen Søreide. Det fremgår av svaret 
at det ikke er til hinder for kommunen og fastlegen at det inngås en tidsbegrenset avtale 
utover fylte 70 år, men da ikke lenger enn til fylte 75. Leger kan i Oslo søke om forlengelse, 
og bydelen skal evt. finne konkret grunn til å fravike hovedregelen om opphør ved fylte 70 år. 
Det ligger følgende til bydelen å saksforberedende og fatte vedtak basert på en helhetlig 
vurdering der behov, kvalitet og funksjon vil være medbestemmende. Det vil selvsagt alltid 
være en forutsetning at det er et sterkt ønske i pasientkretsen, at legens praksis tjener bydelen, 
går inn i helhetlig og velfungerende legeteam, og at alle oppgaver for bydelen skjøttes iht. 
regelverk. Dette skal vurderes i hvert enkelt tilfelle av bydelen (evt. søknader må behandles 
som enkeltsaker, ref. byråden). Byråden presiserer at dette ligger til den enkelte bydel. 
 
På bakgrunn av svar og føring fra byråden fremmes slikt forslag til politisk behandling: 
 
 
 
 
 



 

 56  

Venstres forslag til vedtak 
Vestre Aker bydel åpner for at eldre leger ved fylte 70 år kan får prolongert sin hjemmel som 
fastleger ett år av gangen til max fylte 75, forutsatt at det tjener bydelen, den helhetlige 
tjenesten og at nødvendige kvalitetskrav innfris. 
 
Vedlegg:  

Brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester av 10.01.2014 
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20/14 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 

 
Arkivsak-dok. 14/00131-1 
Arkivkode.  301  
Saksbehandler Marit Elisabet Gunnes 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 7/14 
2 Bydelsutvalget 27.02.2014 20/14 
 
 
Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 7/14 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar brukerundersøkelsen i sosialtjenesten 2012 til orientering. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Høsten 2013 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge brukernes opplevelse av 
kvaliteten på servicen de mottar i publikumsmottakene ved NAV-kontorene i Oslo. 
Undersøkelsen er utført på oppdrag av Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og 
sosiale tjenester og Arbeids- og velferdsetaten i Oslo (heretter kalt NAV Oslo). 
Det er Helseetaten i Oslo kommune og NAV Oslo som har gjennomført undersøkelsen 
For bydel Vestre Aker er det svarprosent på 55 
 
Undersøkelsen er lik med den som gjennomført i 2011. 
 
Samlet sett for Oslo gir analysen av resultatene har gitt følgende hovedfunn : 
77 prosent av brukerne av publikumsmottakene ved NAV-kontorene i Oslo er fornøyde eller 
svært fornøyde med servicen helhetlig sett. 
Mest fornøyd er brukerne som besøkte publikumsmottaket for informasjon/veiledning fra 
NAV og de som kom for jobbsøking. Av disse var henholdsvis 83 og 82 prosentfornøyd. 
Minst fornøyd er brukere som besøkte publikumsmottaket fordi de ikke kom fram på 
telefon. Av disse var 40 prosent fornøyd. 
Det er høyest ja-andel på spørsmålene om de ble møtt med respekt av de ansatte (89 
prosent), og om det er lett å orientere seg i publikumsmottaket (84 prosent). 
Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er enkelt å finne ønsket informasjon om 
NAVs tjenester på internett (65 prosent), og hvorvidt det er mulig å legge frem saken sin uten 
at andre hører det (70 prosent). 
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Enkeltforholdene som har størst betydning for helhetsinntrykket av publikumsmottaket på 
NAV-kontorene er om brukerne blir møtt med respekt av de ansatte, om de fikk hjelpen de 
har behov for, og om de er fornøyd med informasjonen de fikk. 
Brukertilfredsheten varierer mellom de ulike NAV-kontorene. Differansen på NAV 
kontorene med den høyeste og laveste andelen brukere som er fornøyd eller svært 
fornøyd helhetlig sett, er 22 prosentpoeng. 
 
For NAV Vestre Aker  gir undersøkelsen følgende resultater: 

 På de fleste spørsmålene er ja-andelen høyere på NAV Vestre Aker, enn ved Oslo som 
helhet. 

 
 82 prosent av brukerne på NAV Vestre Aker oppgir at de er fornøyde med servicen i 

publikumsmottaket helhetlig sett. Dette er 5 prosentpoeng høyere enn andelen samlet i 
Oslo. 

 
 Det er 88 prosent som svarer at  de respekt av de ansatte , 87 prosent som oppgir at det 

er lett å orientere seg i publikumsmottaket  Lavest ja-andel er det på spørsmålene om 
det er enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett (60 prosent), 
og hvorvidt det er mulig å legge frem saken sin uten at andre hører det (66 prosent). 

 
Kontoret vil jobbe videre med undersøkelsen i sitt arbeid med kontinuerlig forbedring av 
tjenesten. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar brukerundersøkelsen i sosialtjenesten 2012 til orientering. 
 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brukerundersøkelsen 
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21/14 Navnsetting av gater/veier i Sørkedalen 

 
Arkivsak-dok. 13/01215-7 
Arkivkode.  011.4  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13.02.2014 3/14 
2 Bydelsutvalget 27.02.2014 21/14 
 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 3/14 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller 

overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 
Vestre Aker bydelsutvalg navnsetter veiene i Sørkedalen som følger: 
 
Nr. Navneforslag 

1 Gråseterveien 
2 Ospeskogveien 
3 Gamle Heggelivei 
4 Bergendalsveien 
5 Gransveien 
6 Lønnåsveien 
7 Åmot grustak 
8 Nye Heggelivei 
9 Langliveien 
10 Heikampveien 
11 Elveliveien 
12 Sakariasveien 
13 Svartorseterveien 
14 Grøttumsveien 
15 Akevittsvingen 
16 Tangenveien 
17 Zinoberstubben 
18 Styggdal´n 
19 Byveien 
20 Jegersborgveien 
21 Strømsbråtaveien 
 
Viser til vedlagt kart for lokasjoner. 
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Bydelsutvalget anbefaler Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten kontakter Sørkedalen vel 
og Sørkedalen Historielag i forbindelse med endelig avgrensing av de enkelte veiene da 
lokalkunnskap vil bedre kunne sikre avgrensing. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
I brev av 10.09.2013 fra Plan- og bygningsetaten ble bydelen bedt om å navnsette gater/veier i 
Sørkedalen. 
 
Plan- og bygningsetaten har mottatt henvendelse fra Posten Norge samt nødetatene i Oslo 
med anmodning om å navnsette veier i Sørkedalen for å sikre rett og effektiv 
fremkommelighet. Vegadresser er avgjørende for å finne frem til en eiendom i en 
nødsituasjon. 
 
Sørkedalen vel og Sørkedalen historielag ble invitert til å komme med forslag på veinavn. 
Plan- og bygningsetaten har hatt forslaget til behandling. På grunn av en god dialog med 
Sørkedalen vel og Sørkedalen historielag har etaten kun en bemerkning til vedlagte 
navneforslag. Plan- og bygningsetaten er kjent med at vellet og historielaget har hatt en 
grundig prosess og at beboerne i Sørkedalen har fått anledning til å uttale seg. 
 
Forslagene til navnsetting er sendt til grunneier Løvendskiold-Vækerø som ikke hadde 
innvendinger mot forslagene. 
 
Forslagene til navn ble sendt Språkrådet for kommentarer. Språkrådet hadde flere 
kommentarer til enkelte veinavn. Kommentarene ble sendt til Sørkedalen vel og Sørkedalen 
historielag for en ny vurdering. 
 
Det fremgår av Språkrådets kommentarer at det er viktig å bevare de tradisjonelle navnene. 
 
 

Nr. Navneforslag Merknader Språkrådet Kommentarer fra 

Sørkedalen vel og 

Historielag 

1 Gråseterveien Ingen opplysninger om navnet, 
men dersom det er kjent og brukt 
lokalt. har vi ingen merknader. 

 

2 Ospeskogveien Ingen merknader  
3 Gamle Heggelivei Adressenavnene Heggelibakken 

og Heggeliveien finnes 
allerede i Oslo (på Smestad). Av 
hensyn til 
utrykningstjenestene og andre 
som skal finne frem, bør 
navn med samme forledd ligge i 
tilknytning til hverandre.  
Bydelen bør derfor finne et annet 
navn på denne veien og 

Punkt 3 og 8, Gamle og Nye 
Heggelivei. Begge disse 
veinavnene har vært vanlig i 
bruk siden tidlig på 1960 
tallet. Veinavnene finnes på 
offentlige kart tilbake fra 
samme tidsperiode. Begge 
veier fører til Hegglia som 
er et sentralt punkt på 
Krokskogen og er velkjent 
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vei nummer 8 nedenfor for å 
unngå forveksling. 

for alle som benytter 
området. Vi opprettholder 
våre opprinnelige 
veinavnforslag på disse 
veiene. 

4 Bergendalsveien Ingen merknader.  
5 Gransveien Ingen merknader til skrivemåten, 

men navnet blir svært likt de 
allerede eksisterende Granveien 
og Grasveien, som finnes andre 
steder i byen. Her bør bydelen 
vurdere å finne et annet navn for å 
unngå forveksling. 

Gransveien.Dette veinavnet 
har også sterk tradisjonell 
knytning i bygda, et 
alternativt navn her vil virke 
unaturlig og vil ikke 
understøtte den intuivitet 
som er forsøkt innebygget i 
de aktuell veinavnene og 
som er ment å forenkle f. 
eks. nødetaters forståelse av 
veinettet i bygda. 

6 Lønnåsveien Ingen merknader.  
7 Åmot grustak Ingen merknader.  
8 Nye Heggelivei Se kommentar til navn nummer 3.  
9 Langliveien Ingen merknader til skrivemåten, 

men forleddet Langli er allerede 
brukt i adressenavnene Langlia og 
Langlibakken andre steder i Oslo. 
Hadde det vært en mulighet å 
heller kalle veien Pipenhusveien 
siden den går til/forbi Pipenhus?  

Langliveien.  Langliveien er 
den eldste veien i vår del av 
marka, etablert rett etter 
forrige århundreskifte. veien 
fører fram til Langlia, et sted 
som har gitt husly til farende 
folk i uminnelige tider og 
som var et knutepunkt for 
mange av de som hadde sitt 
virke i skogen. Langlia gård 
er nå dessverre revet grunnet 
Oslo kommunes utbygging 
og oppdemning av 
vassdraget. Det vil være av 
stor betydning for oss som 
bygd å bevare dette navnet 
på veien som fører fram til 
dette stedet. 

10 Heikampveien Vi har ingen merknader til 
Heikampveien 

 

11 Elveliveien Ingen merknader.  
12 Sakariasveien Ingen merknader. Dette veinavnet 

ligger allerede i gatenavnregisteret 
for Oslo. 

 

13 Svartorseterveien Dette navnet har i SSR 
Svartorsetra som anbefalt 
skrivemåte, men ifølge vårt arkiv 
er uttalen av navnet 
/sva´rtorr(se:tra)/ Vi har derfor 
ingen merknader til 
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Svartorseterveien. 
14 Grøttumsveien Ingen merknader.   
15 Akevittsvingen Vi har ingen opplysninger om 

dette navnet i vårt arkiv, og det er 
heller ikke gitt noen begrunnelse 
for navnevalget i brevet fra 
bydelen. Hva kommer dette 
navnet av? I brevet fra bydelen 
står det at Årnes parkeringsplass 
er et annet navn på denne 
lokaliteten. Dersom begge 
navnene er i bruk, bør bydelen 
velge det navnet som har lengst 
tradisjon på stedet. 

Akevittsvingen. Språkrådet 
kommenterer at det navnet 
som har lengst tradisjon bør 
velges. Stedet heter 
Akevittsvingen, alle 
sørkedøler bruker dette 
navnet og har brukt dette i 
mange årtier. Navnet Årnes 
parkering har kommet til i 
de senere år uten involvering 
fra bygdas befolkning, 
Årnes gård ligger opp på en 
høyde nordvest for den 
aktuelle parkeringsplassen. 
Det skal her bemerkes at 
dette ikke er et veinavn, men 
et stedsnavn som skal skiltes 
med hvit skiltbakgrunn. 

16 Tangenveien Når et navn i bestemt form inngår 
som forledd i et annet navn. faller 
som regel den bestemte endelsen 
bort, og vi ville derfor vente 
skrivemåten Tangeveien her. Men 
dersom skrivemåten Tangenveien 
er i samsvar med den lokale 
uttalen. er det greit å bruke denne. 
jf. at SSR har registrert navnet 
Tangenåsen på åsen nord for 
bruket. 

Tangenveien. Veien går fra 
Sørkedalsveien inn til 
gården Tangen. Forslaget på 
Tangenveien opprettholdes. 

17 Zinoberstubben Vi tilrår skrivemåten 
Sinoberstubben i samsvar med 
skrivemåten i SSR og norsk 
rettskrivning.  

Zinoberstubben. Veinavnet 
referer til stedet Zinober 
som skrives med ‖Z‖ 

Forslaget opprettholdes. 
18 Styggdal´n Dette navnet er skrevet forskjellig 

i brevet og navnelisten. Bruken av 
binde-e må rette seg etter den 
lokale uttalen. Bydelen skriver at 
dette er navn på en 
parkeringsplass ved Bogstad, men 
dette er ikke registrert i SSR eller 
gatenavnregistret. 

Styggdal’n. Dette er et vel 

innarbeidet stedsnavn som 
har vært i bruk i meget lang 
tid. Igjen er dette en 
navnsetting av en 
parkeringsplass og vi antar 
at det ikke er samme krav til 
slike navn som til veinavn 
som faktisk blir offisiell 
adresser. Navneforslaget 
opprettholdes. 

19 Byveien Ingen merknader.  
20 Jegersborgveien Ingen merknader.  
21 Strømsbråtaveien Ingen merknader.  
 



 

 63  

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg navnsetter veiene i Sørkedalen som følger: 
 
Nr. Navneforslag 

1 Gråseterveien 
2 Ospeskogveien 
3 Gamle Heggelivei 
4 Bergendalsveien 
5 Gransveien 
6 Lønnåsveien 
7 Åmot grustak 
8 Nye Heggelivei 
9 Langliveien 
10 Heikampveien 
11 Elveliveien 
12 Sakariasveien 
13 Svartorseterveien 
14 Grøttumsveien 
15 Akevittsvingen 
16 Tangenveien 
17 Zinoberstubben 
18 Styggdal´n 
19 Byveien 
20 Jegersborgveien 
21 Strømsbråtaveien 
 
Viser til vedlagt kart for lokasjoner. 
 
Bydelsutvalget anbefaler Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten kontakter Sørkedalen vel 
og Sørkedalen Historielag i forbindelse med endelig avgrensing av de enkelte veiene da 
lokalkunnskap vil bedre kunne sikre avgrensing. 
 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brev fra PBE av 10.09.2013 
 
E-post fra grunneier av  
 
Brev fra Språkrådet 
 
E-post fra Sørkedalen Historielag og Sørkedalen vel av 28.01.2014 
 
Kart  
 
Instruks
 
Brosjyre fra Språkrådet 
  



 

 64  

22/14 Gulleråsen stasjon 

 
Arkivsak-dok. 13/00841-12 
Arkivkode.  622.5  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 27.02.2014 22/14 
 
 
Saksframstilling: 
Viser til BU-sak 135/13 den 5. september om en frivillig løsning med grunneierne om en 
midlertidig stasjon angående Gulleråsen stasjon. 
 
Drøftingene mellom de 9 berørte parter og Ruter/Sporveien pågår og er ikke sluttført. Da 
disse ventes avsluttet i løpet av kort tid avventer Bydelsutvalget å iverksette henvendelsen til 
Bymiljøetaten inntil de er avklart. Vi anser 14 dager dvs. 31. oktober som en rimelig tidsfrist, 
da det gjenstår kun et avsluttende møte mellom berørte parter. Dersom avklaring da ikke 
foreligger, blir dette å betrakte som at frivillig ordning ikke har latt seg gjennomføre og 
Bydelsutvalget opprettholder tidligere forslag om å anmode Bymiljøetaten om å iverksette en 
egen reguleringssak. Dette inkluderer om nødvendig en ekspropriasjon av de berørte 
naboeiendommer til stasjonen. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Siden saken sist var oppe i BU har Ruter behandlet de foreliggende fakta sammenholdt med 
dialogen de har hatt med partene i saken. På denne bakgrunn har Ruter sendt en statusrapport 
til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) som er deres oppdragsgiver. Der beskriver 
Ruter mulighetene til å bygge en midlertidig stasjon, hva de tror den vil koste, og de ønskene 
partene har fremsatt. Ruter venter på en tilbakemelding fra MOS før de kan gå videre. Blant 
annet må de ha en sikkerhet for at det finnes penger til dette prosjektet og at det er mulig å 
gjøre det på denne måten som partene har beskrevet. 
 
BU finner det følgelig hensiktsmessig og i tråd med hovedlinjene i strategien for en frivillig 
løsning for å få etablert en midlertidig stasjon på Gulleråsen å avvente svar fra MOS, før neste 
skritt foretas i denne saken. BU vil således følge saken videre. 
 
Ifølge opplysninger fra saksbehandler i MOS beregner de å kunne gi et svar i løpet av neste 
uke. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
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23/14 Nytt valgoppgjør for Vestre Aker bydelsutvalg 2011 - 2015 

Fremskrittspartiet - Orientering om valgstyrets vedtak 

 
Arkivsak-dok. 12/01246-7 
Arkivkode.  027  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 27.02.2014 23/14 
 
 
Saksframstilling: 
Valgstyret i Oslo behandlet sak om nytt valgoppgjør for Fremskrittspartiet i møte 11.12.2013 
sak 67 og fattet følgende vedtak: 
 

1. Dag Myhre (F) trer inn som varamedlem av bydelsutvalget Vestre Aker. 
2. Bydelen orienteres om valgstyrets vedtak. 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg tar valgstyrets vedtak om nytt varamedlem fra Fremskrittspartiet til 
orientering. Dag Myhre trer inn som 4. vara for Fremskrittspartiet til bydelsutvalget. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Valgstyrets vedtak 
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24/14 Nytt valgoppgjør for Vestre Aker bydelsutvalg 2011 - 2015 

Arbeiderpartiet - orientering om valgstyrets vedtak 

 
Arkivsak-dok. 13/01250-9 
Arkivkode.  027  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 27.02.2014 24/14 
 
 
Saksframstilling: 
Valgstyret i Oslo behandlet sak om nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiet i møte 11.12.2013 
sak 66 og fattet følgende vedtak: 
 

1. Per Anders Hildhe Kleppe (A) trer inn som varamedlem av bydelsutvalget Vestre 
Aker 

2. Bydelen orienteres om valgstyrets vedtak. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg tar valgstyrets vedtak om nytt varamedlem fra Arbeiderpartiet til 
orientering. Per Anders Hildhe Kleppe trer inn som 5. vara for Arbeiderpartiet til 
bydelsutvalget. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Valgstyrets vedtak 
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25/14 Oppnevning av ny vararepresentant til samarbeidsutvalget i Sætra 

barnehage for Fremskrittspartiet 

 
Arkivsak-dok. 12/01246-8 
Arkivkode.  027  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 27.02.2014 25/14 
 
 
Saksframstilling: 
Christian von Reusch (F) er oppnevnt som vararepresentant i samarbeidsutvalget Sætra 
barnehage. Han er nå flyttet fra bydelen. 
 
Fremskrittspartiet foreslår derfor Henrik Gjerding (F) som ny vararepresentant. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Henrik Gjerding (F) oppnevnes som ny vararepresentant i samarbeidsutvalget i Sætra 
barnehage etter Christian von Reusch (F) som har flyttet fra bydelen. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
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26/14 Status utkvittering av bydelsutvalgets saker 

 
Arkivsak-dok. 14/00060-1 
Arkivkode.  026.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 27.02.2014 26/14 
 
 
Saksframstilling: 
 
192/13 Protokoll fra møte i 

bydelsutvalget 14. 
november 2013 

Berit 
Nilsen 

Berit Nilsen Godkjent Avsluttet 

193/13 Bydelsdirektørens 
driftsorientering 

Jan Olsen 
Nytveit 

Jan Olsen 
Nytveit 

Til orientering Avsluttet 

194/13 Rapportering på 
aktivitet og måltall 
pr.31.10.2013  

Stein 
Vesterkjær 

Stein 
Vesterkjær 

Til orientering Avsluttet 

195/13 Forslag til årsplan og 
budsjett 2014 

Stein 
Vesterkjær 

Stein 
Vesterkjær 

Vedtak sendt EST Avsluttet 

196/13 Bjørnveien 109-
Oppstart av 
planarbeid 

Berit 
Nilsen 

Berit Nilsen 
 

Vedtak sendt PBE Avsluttet 

197/13 Vassfaret 1-16, 
Gaupefaret 2-23 – 
varsel om oppstart av 
planarbeid 

Berit 
Nilsen 

Berit Nilsen Vedtak sendt PBE Avsluttet 

198/13 Vækerøveien 195 B, 
Austliveien 1, 2 og 4 
– Røa torg – 
Planforslag til 
offentlig ettersyn - 
detaljregulering. 

Berit 
Nilsen 

Berit Nilsen Vedtak sendt PBE Avsluttet 

199/13 Diakonhjemmet østre 
del – kunngjøring om 
igangsetting av 
reguleringsarbeid 

Berit 
Nilsen 

Berit Nilsen Vedtak sendt 
Rådgivergruppen 
AS Civitas 

Avsluttet 

200/13 Status på gang- og 
sykkelvei/utvidet 
veiskulder for 
Sørkedalsveien fra 
Peder Ankers plass til 
Skansebakken 

Berit 
Nilsen 

Berit Nilsen Vedtak sendt 
Bymiljøetaten 

Avsluttet 

201/13  Navneendring – del 
av Austliveien til Tore 
Hals Mejdells vei 

Berit 
Nilsen 

Berit Nilsen Til orientering Avsluttet 
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202/13 Tilsyn ved Blåklokka 
dagsenter 14. 
november 2013 

Berit 
Nilsen 

Berit Nilsen Til orientering Avsluttet 

203/13 Tilsyn ved 
Aktivitetssenteret 5. 
juni 2013 

Berit 
Nilsen 

Berit Nilsen Til orientering Avsluttet 

204/13 Tilsyn ved 
Aktivitetssenteret 7. 
november 2013 

Berit 
Nilsen 

Berit Nilsen Til orientering Avsluttet 

205/13 Status 
barnehageplasser 

Edith Aars Edith Aars Til orientering Avsluttet 

206/13 Oppsummering fra 
Oslobarnehagens 
brukerundersøkelse i 
Bydel Vestre Aker 
2013 

Edith Aars Edith Aars Til orientering Avsluttet 

207/13 Kjøp av ytterligere 5 
elektriske biler 

Berit 
Nilsen 

Berit Nilsen Vedtak vedlegges 
søknad til EST  

Avsluttet 

208/13 Oppnevning av 
medlemmer og 
varamedlemmer til 
driftstyre i bydelens 
skoler 

Berit 
Nilsen 

Berit Nilsen Vedtak sendt 
Utdanningsetaten 

Avsluttet 

209/13 Folkehelsemeldingen 
– kortversjon 

Berit 
Nilsen 

Berit Nilsen Til orientering Avsluttet 

210/13 Ny veileder om 
lovlighetskontroll 
etter kommuneloven § 
59 

Berit 
Nilsen 

Berit Nilsen Til orientering Avsluttet 

211/13 Forslag til møteplan 
for bydelsutvalget 
2014 

Berit 
Nilsen 

Berit Nilsen Vedtatt Avsluttet 

212/13 Status utkvittering av 
saker 

Berit 
Nilsen 

Berit Nilsen Til orientering Avsluttet 

213/13 Komitereferater til 
bydelsutvalgets møte 
12. desember 2013 

Berit 
Nilsen 

Berit Nilsen Til orientering Avsluttet 

214/13 Informasjonssaker til 
bydelsutvalgets møte 
12. desember 2013 

Berit 
Nilsen 

Berit Nilsen Til orientering Avsluttet 

215/13 Gulleråsen stasjon Berit 
Nilsen  

Berit Nilsen Vedtak Under 
arbeid 

216/13 Røahagan 49 A-F – 
Vedtak om dekning 
av sakskostnader 

Berit 
Nilsen 

Berit Nilsen Sak utsatt Under 
arbeid 

217/13 Foreløpig orientering 
om tilsyn ved 
Hovseterhjemmet 19. 
november 2013 

Berit 
Nilsen 

Berit Nilsen Tilsynsrapport 
sendt 
Sykehjemsetaten 
for uttalelse 

Under 
arbeid 

218/13 Søknad om ny Berit Berit Nilsen Vedtak sendt Avsluttet 
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skjenkebevilling 
Tryvannstua 

Nilsen Næringsetaten 

219/13 Bydelsdirektørens 
tilleggsinnstilling – 
budsjett 2014 

Berit 
Nilsen 

Berit Nilsen Vedtak Avsluttet 

 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar status utkvittering av saker til orientering. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
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27/14 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 27. februar 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00045-1 
Arkivkode.  026.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 27.02.2014 27/14 
 
 
Saksframstilling: 
Følgende referater vedlegges: 

1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 3. februar 2014 
2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 10. februar 2014 
3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 13. februar 2014 
4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 13. februar 2014 
5. Protokoll fra Eldrerådets møte 13. februar 2014 
6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 13. februar 2014 
7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 10. februar 2014 
8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 13. februar 2014 
9. protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 13. februar 2014 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 3. februar 2014 
2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 10. februar 2014 
3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 13. februar 2014 
4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 13. februar 2014 
5. Protokoll fra Eldrerådets møte 13. februar 2014 
6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 13. februar 2014 
7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 10. februar 2014 
8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 13. februar 2014 
9. protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 13. februar 2014 

 
Tas til orientering 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
Vedlegg:  

1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 3. februar 2014 
 

2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 10. februar 2014 
 

3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 13. februar 2014 
 

4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 13. februar 2014 
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5. Protokoll fra Eldrerådets møte 13. februar 2014 
 

6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 13. februar 2014 
 

7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 10. februar 2014 
 

8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 13. februar 2014 
 

9. protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 13. februar 2014 
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28/14 Informasjonssaker til bydelsutvalgets møte 27. februar 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00047-1 
Arkivkode.  026.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 27.02.2014 28/14 
 
 
Saksframstilling: 
Følgende informasjonssaker vedlegges: 
 

1. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 19.11.2013 vedrørende Fylkesmannens vedtak i 
klagesak om reguleringsplan – Voksenkollveien 80-88. 

2. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 09.12.2013 vedrørende Ekraveien 24 – 
sak trukket. 

3. Brev fra Kontrollutvalget av 19.12.2013 vedrørende Oppfølgingsundersøkelse etter 
rapport 16/2011 kvalitet i sykehjem – Smestadhjemmet. 

4. Kopi av brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester av 02.01.2014 
vedrørende BU-vedtak om opprettelse av en egen sykehjemsnemnd. 

5. Brev fra Bymiljøetaten av 06.01.2014 vedrørende Svar på BU-sak 200/13 Gang- og 
sykkelvei/utvidet veiskulder i Sørkedalen. 

6. Kopi av e-post fra Styreleder i Øvre Smestadvei Vel av 10.1.2014 vedrørende Innspill 
til oppstart av reguleringsarbeid for Øvre Smestadvei 1 og 1B. 

7. Kopi av brev fra Trygve Bruland av 15.01.2014 vedrørende Øvre Smestadvei 1 og 1B 
8. Brev fra Bymiljøetaten av 18.12.2013 vedrørende Oslo kommunes skoger. 

Utarbeidelse av nye ―mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes 

skoger‖ og ny ―flerbruksplan‖ for perioden 2016-2025. 
9. Brev fra Helse Sør-Øst fra 2014 av 2.12.2013 Endring i prinsipper for oppnevning av 

styremedlemmer til helseforetakene. 
10. Brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester av 14.01.2014 vedrørende 

Informasjon om forskningsprosjekt, tiltak fra politirådet i Oslo. 
11. Brev fra Fylkesmannen av 21.01.2014 vedrørende Klage på Bydel Vestre Akers 

vedtak om støydispensasjon. 
12. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 30.01.2014 vedrørende Vedtak i klagesak om 

avslag på søknad om oppføring av garasje – Holmenveien 108. 
13. Brev fra politiet av 14.02.2014 vedrørende Trafikksituasjonen for Vinderen skole. 

BU-sak 33/13. 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

1. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 19.11.2013 vedrørende Fylkesmannens vedtak i 
klagesak om reguleringsplan – Voksenkollveien 80-88. 

2. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 09.12.2013 vedrørende Ekraveien 24 – 
sak trukket. 

3. Brev fra Kontrollutvalget av 19.12.2013 vedrørende Oppfølgingsundersøkelse etter 
rapport 16/2011 kvalitet i sykehjem – Smestadhjemmet. 
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4. Kopi av brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester av 02.01.2014 
vedrørende BU-vedtak om opprettelse av en egen sykehjemsnemnd. 

5. Brev fra Bymiljøetaten av 06.01.2014 vedrørende Svar på BU-sak 200/13 Gang- og 
sykkelvei/utvidet veiskulder i Sørkedalen. 

6. Kopi av e-post fra Styreleder i Øvre Smestadvei Vel av 10.1.2014 vedrørende Innspill 
til oppstart av reguleringsarbeid for Øvre Smestadvei 1 og 1B. 

7. Kopi av brev fra Trygve Bruland av 15.01.2014 vedrørende Øvre Smestadvei 1 og 1B 
8. Brev fra Bymiljøetaten av 18.12.2013 vedrørende Oslo kommunes skoger. 

Utarbeidelse av nye ―mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes 

skoger‖ og ny ―flerbruksplan‖ for perioden 2016-2025. 
9. Brev fra Helse Sør-Øst fra 2014 av 2.12.2013 Endring i prinsipper for oppnevning av 

styremedlemmer til helseforetakene. 
10. Brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester av 14.01.2014 vedrørende 

Informasjon om forskningsprosjekt, tiltak fra politirådet i Oslo. 
11. Brev fra Fylkesmannen av 21.01.2014 vedrørende Klage på Bydel Vestre Akers 

vedtak om støydispensasjon. 
12. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 30.01.2014 vedrørende Vedtak i klagesak om 

avslag på søknad om oppføring av garasje – Holmenveien 108. 
13. Brev fra politiet av 14.02.2014 vedrørende Trafikksituasjonen for Vinderen skole. 

BU-sak 33/13. 
 
Tas til orientering. 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

1. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 19.11.2013.  
 

2. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 09.12.2013.  
 

3. Brev fra Kontrollutvalget av 19.12.2013.  
 

4. Kopi av brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester av 02.01.2014.  
 

5. Brev fra Bymiljøetaten av 06.01.2014.  
 

6. Kopi av e-post fra Styreleder i Øvre Smestadvei Vel av 10.1.2014.  
 

7. Kopi av brev fra Trygve Bruland av 15.01.2014 vedrørende Øvre Smestadvei 1 og 1B. 
 

8. Brev fra Bymiljøetaten av 18.12.2013.  
 

9. Brev fra Helse Sør-Øst fra 2014 av 2.12.2013.  
 

10. Brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester av 14.01.2014.  
 

11. Brev fra Fylkesmannen av 21.01.2014.  
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12. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 30.01.2014  
 

13. Brev fra politiet av 14.02.2014  
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29/14 Hovseterveien 70-72 - Kunngjøring om oppstart av detaljregulering 

 
Arkivsak-dok. 12/01370-12 
Arkivkode.  512.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 9/14 
2 Bydelsutvalget 27.02.2014 29/14 
 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 

9/14 

 
Møtebehandling 

 
Frank Aubert (A) støttet Høyres innspill. 
Votering 

 
Forslaget med enstemmig vedtatt. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 
Innspill fra Høyre: 
 
‖Høyre mener at bydelsutvalgets tidligere uttalelse er helt riktig, og fastholder den. Høyre vil 

derfor sterkt motsette oss den foreslåtte utbyggingen. En av konsekvensene ved slik 
utbygging vil også medføre at Torvet, som er en meget uheldig blanding av skolegård for 
Hovseter skole og fellesareal for alle beboerne, vil bli helt innestengt på alle kanter og delvis 
skyggelagt, spesielt er dette uheldig ved skolens inngangsparti, ref. blant andre 
Analyseplansje 5 av 9.  
 
Høyre vil også påpeke at nabohuset, Hovseterveien 68, er en blokk med bare spesialtilpassete 
leiligheter for funksjonshemmede der mange av beboerne har begrensete muligheter for å 
ferdes ute i naturen, og enhver forringelse av deres utsikt og lysforhold vil være meget mer 
negativt enn for de fleste andre. 
 
Den eneste utbygging Høyre kan vurdere som akseptabel er forslaget til byggetrinn 1, se 
Analyseplansje 4 av 9, da den vil ha begrenset påvirkning på naboers lysforhold.‖  
 
Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet slutter seg til Høyres innspill. 
 
Innspill fra Venstre: 
 
Venstre er for bygging i eksisterende område og absolutt innenfor 500 m fra T-bane.  Vi synes 
det foreslåtte bygget er greit hva gjelder volum, men muligens 1 etasje for høyt. Dette for å 
ivareta morgensol om morgenen sommertid for de i de nederste etasjene. Bygget passer inn i 
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allerede eksisterende bebyggelse. Dette er for øvrig meget sentralt på Hovseter og kan derfor 
forsvare høyre "sentrumsutnyttelse". 
  
Løsningen med svalgang trukket vekk fra vegglivet er god, det skaper mer privacy, men har 
som ulempe at det er lite lys ned langs en slik fasade. 
 
Utearealet oppå butikktaket er ikke særlig attraktivt hvis det ikke legges stor vekt på 
landskapsarkitekturen. Den underliggende konstruksjonen må gjøres så sterk at den kan bære 
store arealer med tilstrekkelig tykt jordlag til å ha noen større trær. 
Venstre mener at denne tomt er egnet for boliger, men ønsker et begrenset volum. Ref vår 
stillingtagen ved forrige korsvei. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Det kunngjøres herved oppstart av reguleringsarbeid i Bydel Vestre Aker: 
Hovseterveien 70 – 72, Gnr/Bnr: 31/334 – og andel av uregistrert veigrunn ved 
Hovseterveien. 
 
På vegne av Hovseterveien 70-72 AS /v Stor Oslo Eiendom varsles med dette igangsatt arbeid 
med detaljregulering for nevnte område, i henhold til plan og bygningslovens § 12-8. 
Planarbeidet ble kunngjort i Aftenposten, og elektronisk på aftenposten.no den 10.01.2014. 
 
Planområdet omfatter Gnr/Bnr: 31/ 334 og andel av 999/198, tomtegrunn nord for 
Hovseterveien. Planområdet er vist med stiplet linje på kartet nedenfor. 
 
Hensikten med planarbeidet er omregulering fra eldre reguleringsplan til ny detaljregulering. 
Forslagsstiller ønsker å bygge ut den lokale matvareforretningen, rive eksisterende lokale for 
privat/offentlig tjenesteyting, føre opp en boligblokk på 6 etasjer og eventuelt innlemme 
lokale for privat/offentlig tjenesteyting i denne. Uteareal for boligene vil være på lokk over 
den nye forretningen. 
 
All parkering er planlagt i nytt og eksisterende garasjeanlegg under torgnivå. Arealet over 
torgnivå vil utgjøre ca. 4 500 m² BRA - 137 % BRA. 
 
KP 2008 Arealstrategikartet i kommuneplan 2008 angir Hovseter som stasjonsnært område 
med hovedvekt på boligpotensial 
 
Bydelsutvalget hadde 16.10.2013 følgende innspill til oppstartmøte: 

 
Innspill fra Høyre: 
 
‖Høyre mener at bydelsutvalgets tidligere uttalelse er helt riktig, og fastholder den. Høyre vil 

derfor sterkt motsette oss den foreslåtte utbyggingen. En av konsekvensene ved slik 
utbygging vil også medføre at Torvet, som er en meget uheldig blanding av skolegård for 
Hovseter skole og fellesareal for alle beboerne, vil bli helt innestengt på alle kanter og delvis 
skyggelagt, spesielt er dette uheldig ved skolens inngangsparti, ref. blant andre 
Analyseplansje 5 av 9.  
 



 

 78  

Høyre vil også påpeke at nabohuset, Hovseterveien 68, er en blokk med bare spesialtilpassete 
leiligheter for funksjonshemmede der mange av beboerne har begrensete muligheter for å 
ferdes ute i naturen, og enhver forringelse av deres utsikt og lysforhold vil være meget mer 
negativt enn for de fleste andre. 
 
Den eneste utbygging Høyre kan vurdere som akseptabel er forslaget til byggetrinn 1, se 
Analyseplansje 4 av 9, da den vil ha begrenset påvirkning på naboers lysforhold.‖  
 
Fremskrittspartiet slutter seg til Høyres innspill. 
 
Innspill fra Venstre: 
 
Venstre er for bygging i eksisterende område og absolutt innenfor 500 m fra T-bane.  Vi synes 
det foreslåtte bygget er greit hva gjelder volum, men muligens 1 etasje for høyt. Dette for å 
ivareta morgensol om morgenen sommertid for de i de nederste etasjene. Bygget passer inn i 
allerede eksisterende bebyggelse. Dette er for øvrig meget sentralt på Hovseter og kan derfor 
forsvare høyre "sentrumsutnyttelse". 
  
Løsningen med svalgang trukket vekk fra vegglivet er god, det skaper mer privacy, men har 
som ulempe at det er lite lys ned langs en slik fasade. 
  
Utearealet oppå butikktaket er ikke særlig attraktivt hvis det ikke legges stor vekt på 
landskapsarkitekturen. Den underliggende konstruksjonen må gjøres så sterk at den kan bære 
store arealer med tilstrekkelig tykt jordlag til å ha noen større trær. 
Venstre mener at denne tomt er egnet for boliger, men ønsker et begrenset volum.  Ref vår 
stillingtagen ved forrige korsvei. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Innspill fra Høyre: 
 
‖Høyre mener at bydelsutvalgets tidligere uttalelse er helt riktig, og fastholder den. Høyre vil 

derfor sterkt motsette oss den foreslåtte utbyggingen. En av konsekvensene ved slik 
utbygging vil også medføre at Torvet, som er en meget uheldig blanding av skolegård for 
Hovseter skole og fellesareal for alle beboerne, vil bli helt innestengt på alle kanter og delvis 
skyggelagt, spesielt er dette uheldig ved skolens inngangsparti, ref. blant andre 
Analyseplansje 5 av 9.  
 
Høyre vil også påpeke at nabohuset, Hovseterveien 68, er en blokk med bare spesialtilpassete 
leiligheter for funksjonshemmede der mange av beboerne har begrensete muligheter for å 
ferdes ute i naturen, og enhver forringelse av deres utsikt og lysforhold vil være meget mer 
negativt enn for de fleste andre. 
 
Den eneste utbygging Høyre kan vurdere som akseptabel er forslaget til byggetrinn 1, se 
Analyseplansje 4 av 9, da den vil ha begrenset påvirkning på naboers lysforhold.‖  
 
Fremskrittspartiet slutter seg til Høyres innspill. 
 
Innspill fra Venstre: 
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Venstre er for bygging i eksisterende område og absolutt innenfor 500 m fra T-bane.  Vi synes 
det foreslåtte bygget er greit hva gjelder volum, men muligens 1 etasje for høyt. Dette for å 
ivareta morgensol om morgenen sommertid for de i de nederste etasjene. Bygget passer inn i 
allerede eksisterende bebyggelse. Dette er for øvrig meget sentralt på Hovseter og kan derfor 
forsvare høyre "sentrumsutnyttelse". 
  
Løsningen med svalgang trukket vekk fra vegglivet er god, det skaper mer privacy, men har 
som ulempe at det er lite lys ned langs en slik fasade. 
 
Utearealet oppå butikktaket er ikke særlig attraktivt hvis det ikke legges stor vekt på 
landskapsarkitekturen. Den underliggende konstruksjonen må gjøres så sterk at den kan bære 
store arealer med tilstrekkelig tykt jordlag til å ha noen større trær. 
Venstre mener at denne tomt er egnet for boliger, men ønsker et begrenset volum. Ref vår 
stillingtagen ved forrige korsvei. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brev fra ARCASA arkitekter AS av 17.01.2014 
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30/14 Garderobeanlegg og kiosk - Anmodning om uttalelse - Vestre Aker 

skiklubb 

 
Arkivsak-dok. 14/00160-2 
Arkivkode.  531  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 10/14 
2 Bydelsutvalget 27.02.2014 30/14 
 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 

10/14 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 
Vestre Aker bydelsutvalg ser positivt på bygging av garderobe med kiosk til Vestre Aker 
Skiklubb. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Saken gjelder søknad om rammetillatelse for oppføring av garderober for Vestre Aker 
skiklubb med kiosk. 
 
Plan- og bygningsetaten har vurdert at tiltaket er i henhold til regulert formål friområde 
(idrettsanlegg), og at det er biologisk mangfold på eiendommen. 
 
Søker anfører i søknaden om rammetillatelse som følger: 
 
Jeg viser til reguleringsbestemmelser for område S-4412, reguleringsbestemmelser for 

omregulering av trasé for ny Sørkedalsvei ved Voksen skole (delplan 3), revidert 06.06.2008 
og referat fra forhåndskonferanse (saksnr. 201305746-2) 
 
På vegne av Vestre Aker Skiklubb som bruker eiendommen med gårds- og bruksnummer 
31/11 søkes det herved om rammetillatelse. 
 
Viser for øvrig til vedlagte saksdokumenter. 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg ser positivt på bygging av garderobe med kiosk til Vestre Aker 
Skiklubb. 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 06.02.2014 med øvrige saksdokumenter. 
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31/14 Høring vedrørende plan for skate-tilbud og anlegg 

 
Arkivsak-dok. 13/01023-7 
Arkivkode.  565.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 11/14 
2 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13.02.2014 5/14 
3 Bydelsutvalget 27.02.2014 31/14 
 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 

11/14 

 
Møtebehandling 

 
Høyres gruppe fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Vestre Aker bydelsutvalg ber om at det også vurderes et innendørs anlegg i Frognerseterveien 
63, tidligere Skogvesenets bygg, da bydelen har vurdert denne tomten som særs egnet til et 
slikt anlegg. 
 
Votering 

Bydelsdirektørens forslag med Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 
Vestre Aker bydelsutvalg er positive til at det bygges skateramper i bydelen. 
 
Det forutsettes at Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg og § 10 i 
reguleringsbestemmelsene for Hemingbanen S-4246. I tillegg at det tas hensyn til naboer når 
det gjelder plassering av lyskastere. 
 
Vestre Aker bydelsutvalg ber om at det også vurderes et innendørs anlegg i Frognerseterveien 
63, tidligere Skogvesenets bygg, da bydelen har vurdert denne tomten som særs egnet til et 
slikt anlegg. 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 5/14 

 
Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Vestre Aker bydelsutvalg er positive til at det bygges skateramper i bydelen. 
 
Det forutsettes at Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg og § 10 i 
reguleringsbestemmelsene for Hemingbanen S-4246 ivaretas. I tillegg at det tas hensyn til 
naboer når det gjelder plassering av lyskastere. 
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Vestre Aker bydelsutvalg ber om at det også vurderes et innendørs anlegg i Frognerseterveien 
63, tidligere Skogvesenets bygg, da bydelen vurderer denne tomten som særs egnet til et slikt 
anlegg. 
 
Vestre Aker bydel har behov for en større ungdomsklubb på denne siden av byen. Dette er i et 
område med økende rusmisbruk og skolefravær blant ungdom. Frognerseterveien 63 kunne 
kombineres som ungdomsklubb og innendørs skateanlegg. 
 
Frognerseterveien 63 har følgende fordeler: 
 

 Er rett ved Midtstuen skole. 
 Ligger i bunnen av Korketrekkeren som er tenkt som longboard løype. 
 Er egnet til innendørs skateanlegg som kan kombineres med treningsrom for 

kollenhopp. 
 Kan kombineres med Skiforbundets Freestyle anlegg som planlegges ved siden av 

Midtstubakken. Skiforeningen er positive til forslaget. 
 
Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller 

overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg er positive til at det bygges skateramper i bydelen. 
 
Det forutsettes at Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg og § 10 i 
reguleringsbestemmelsene for Hemingbanen S-4246 ivaretas. I tillegg at det tas hensyn til 
naboer når det gjelder plassering av lyskastere. 
 
Vestre Aker bydelsutvalg ber om at det også vurderes et innendørs anlegg i Frognerseterveien 
63, tidligere Skogvesenets bygg, da bydelen vurderer denne tomten som særs egnet til et slikt 
anlegg. 
 
Vestre Aker bydel har behov for en større ungdomsklubb på denne siden av byen. Dette er i et 
område med økende rusmisbruk og skolefravær blant ungdom. Frognerseterveien 63 kunne 
kombineres som ungdomsklubb og innendørs skateanlegg. 
 
Frognerseterveien 63 har følgende fordeler: 
 

 Er rett ved Midtstuen skole. 
 Ligger i bunnen av Korketrekkeren som er tenkt som longboard løype. 
 Er egnet til innendørs skateanlegg som kan kombineres med treningsrom for 

kollenhopp. 
 Kan kombineres med Skiforbundets Freestyle anlegg som planlegges ved siden av 

Midtstubakken. Skiforeningen er positive til forslaget. 
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Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Bymiljøetaten har, på oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, laget utkast til plan 
for skatetilbud og— anlegg i Oslo. Planen er utarbeidet i dialog med skatemiljø og bydelene i 
Oslo. For å sikre innhold og forslag til nye anlegg og områder for skateboard er vi bedt om å 
sende planene på høring for uttalelser fra aktuelle interessenter. 
 
Materialet som sendes på høring omfatter et utkast til plan For skatetilbud og— anlegg i Oslo 
med vedlegg. 
 
Det fremgår i høringsutkastet to mulige lokasjoner i bydelen. På Hemingbanen - 
micro/minirampe, streetelementer som er under planlegging/bygging i 2014.  
På Tryvann er det planlagt minirampe, men dette avventes foreløpig. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg er positive til at det bygges skateramper i bydelen. 
 
Det forutsettes at Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg og § 10 i 
reguleringsbestemmelsene for Hemingbanen S-4246. I tillegg at det tas hensyn til naboer når 
det gjelder plassering av lyskastere.  
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Oversendelsesbrev fra Bymiljøetaten av 05.02.2014 
 
Utkast til plan for skateboard-tilbud og anlegg i Oslo  
 
Oversikt over skateanlegg i Oslo 
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32/14 Årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for hjemmetjenesten  

 
Arkivsak-dok. 14/00168-1 
Arkivkode.  225.1  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 10/14 
2 Bydelsutvalget 27.02.2014 32/14 
 
 
Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 10/14 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar årsmelding for tilsynsutvalget for hjemmetjenestens arbeid i 2013 til 
orientering. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Vedlagt følger årsmelding for tilsynsutvalget for hjemmetjenestens arbeid i 2013. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar årsmelding for tilsynsutvalget for hjemmetjenestens arbeid i 2013 til 
orientering.  
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget 
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33/14 Underretning om politisk vedtak, detaljregulering Voksenkollveien 19 

 
Arkivsak-dok. 13/00604-7 
Arkivkode.  512.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 12/14 
2 Bydelsutvalget 27.02.2014 33/14 
 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 

12/14 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 
Vestre Aker bydelsutvalg tar bystyrets vedtak av 20.11.2013 detaljregulering for 
Voksenkollveien 19 til orientering. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Bystyret vedtok 20.11.2013 detaljregulering for Voksenkollveien 19. med sikte på å utvikle 
eiendommen i tråd med gjeldende regulering. 
 
Etter dette er bystyrets vedtak: 
 
1. 
Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-17 endring av 
kommuneplanens arealdel fra byggeområde for boliger til bebyggelse og anlegg -
boligbebyggelse/ kombinert bebyggelse og anleggsformål - barnehage/ undervisning (skole) 
og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - kjøreveg/ annen veggrunn - teknisk anlegg, 
som vist på kart merket legning nr. ABPN-20 1005217, datert 27 01 2013 og revidert 14.08 
2013. 
 
2. 
Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering med 
reguleringsbestemmelser for Voksenkollveien 19 som reguleres til bebyggelse og anlegg — 
boligbebyggelse, kombinert bebyggelse- og anleggsformål - barnehage/ undervisning (skole), 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur —kjøreveg, annen veggrunn —teknisk anlegg, 
som vist på kart merket tegning nr. ABPN-20I005217. datert 27.01.2013 og revidert 
14.08.2013. 
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Eventuell klage over vedtaket må sendes Plan- og bygningsetaten senest 03.03.2014 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg tar bystyrets vedtak av 20.11.2013 detaljregulering for 
Voksenkollveien 19 til orientering. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brev fra PBE av 06.02.2014 
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34/14 Årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter  

 
Arkivsak-dok. 13/00305-27 
Arkivkode.  240.4  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 11/14 
2 Bydelsutvalget 27.02.2014 34/14 
 
 
Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 11/14 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter til 
orientering. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Vedlagt følger årsmelding for 2013 fra tilsynsutvalget for tilsyn ved Vinderen bo- og 
servicesenter.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter til 
orientering. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Årsmelding 2013 VBS 
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35/14 Referat fra startmøte budsjettoppfølging 2014 - Bydel Vestre Aker 

 
Arkivsak-dok. 13/00423-56 
Arkivkode.  121.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 27.02.2014 35/14 
 
 
Saksframstilling: 
Vedlagt følger referat fra startmøte budsjettoppfølging 2014 – Bydel Vestre Aker. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar referatet fra startmøtet budsjettoppfølging 2014 til orientering. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Referat fra startmøte 2014 
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36/14 Haakon Den Godes vei 14 - Anmodning om uttalelse 

 
Arkivsak-dok. 14/00172-2 
Arkivkode.  531  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 27.02.2014 36/14 
 
 
Saksframstilling: 
Bydelen har mottatt brev fra Plan- og bygningsetaten datert 10.02.2014 hvor det anmodes om 
uttalelse i forhold til en dispensasjonssøknad for Haakon Den Godes vei 14. 
 
Det anmodes om uttalelse til søknad om dispensasjon fra formål på eiendom 39/ 91 
Eiendommen er underlagt reguleringsplan S- 3892, felt 7c. vedtatt 17.04.02. og er regulert til 
bolig, kontor og forretning. 
 
Det er nå, av ansvarlig søker, søkt om dispensasjon fra formålet for etablering av privat 
helseforetak i under etasje og I. etasje i bygningen. I. etasje er regulert til forretning og bolig. 
Hensikten med dette er å legge opp til et levende sentrumsområde med aktivitet og åpenhet på 
gatenivå. Det er også behov for dispensasjon fra formålet ved reguleringen for etablering av 
frisørsalong i 2. etasje da 2- og 3 etasje er regulert til kontor og bolig. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innvendinger mot at det gis dispensasjon fra 
reguleringsplanen slik at det kan etableres helseforetak i underetasjen og 1. etasje og frisør i 2. 
etasje. 
 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brev fra PBE 10.02.2014 
 
Reguleringsplan 
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37/14 Vettakollen høydebasseng. Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 

17.02 - 31.03.2014. Forslag til detaljregulering 

 
Arkivsak-dok. 12/00723-8 
Arkivkode.  512  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 27.02.2014 37/14 
 
 
Saksframstilling: 
Under utbyggingen av Vettakollen høydebasseng har det av sikkerhetsmessige årsaker vist 
seg nødvendig å bygge tunell i fjell. I stede for den opprinnlig planlagte boreledningen. 
Hensikten med planen er å regulere for tunell i fjell, sjakt opp til kum, nedstigningshus og 
sikringssone. Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg støtter planforslaget for Vettakollen høydebasseng. 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Planforslag del 1 
 
Planforslag del 2 
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38/14 Trettebakken 3 Gnr 27 Bnr 1109 - Bygging av ny dobbeltgarasje mot 

friområde 

 
Arkivsak-dok. 14/00162-2 
Arkivkode.  531  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 27.02.2014 38/14 
 
 
Saksframstilling: 
Bydelen har mottatt en henvendelse fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten 06.02.2014 
vedrørende plassering av byggverk opp til tomtegrensen mot gnr./bnr. 27/1124. Bydel Vestre 
Aker forvalter dette friområdet. 
 
Vedlagt følger søknadstekst. situasjonskart og bilder fra Brevik vedr. bygging av ny 
dobbeltgarasje mot friområde. gnr./bnr. 27/1124. 
 
Da det er Bydel Vestre Aker som er forvalter as det aktuelle friområdet. bes det om uttalelse i 
saken for Eiendoms- og byfornyelsesetaten tar stilling til hvorvidt det skal inngås 
avtale/samtykke til garasjene. 
 
Søker, Jon Gunnar Brevik anfører følgende i sin søknad: 
 
―I forbindelse med byggesak i Trettebakken 3 gnr/bnr 27/1109, mottok vi innsigelse fra 
dere på at det ikke forelå avtale med dere angående plassering av byggverk mot 
tomtegrense til friområde gnr/bnr 27/1124. 
 
Garasjene ble satt opp på 50 tallet, da huset ble bygget. Det er totalt 4 garasjer på  
tomten, to mot friområdet, og to mot Trettebakken på motsatt side av tomten. Ved  
gjennomgang av mikrofilm hos Plan- og bygningsetaten, var det dokumenter som  
omhandlet bygging mot nabogrenser, men dette gjaldt muligens bare de bebygde  
naboeiendommene. Det ble også levert inn en byggesøknad på ombygging av en garasje  
mot friområdet til Plan- og bygningsetaten i 1996. Garasjene står ca 30 cm fra  
tomtegrense. 
 
Det anmodes om å få en slik avtale på plass. Dette fordi garasjer mot friområdet ønskes  
skiftet ut med en dobbeltgarasje. Dersom avtalen også kan gjelde eksisterende garasjer  
mot Trettebakken (vei) er det ønskelig at også dette tas med. 
 
Vedlagt ligger bilde av området samt situasjonskart. 
 
Håper dette er en formalitet og imøteser snarlig svar.‖ 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innsigelser, men det forutsettes at tiltak ikke hindrer eller 
forringer allmenhetens tilgang til eller bruk av atkomsten og friarealet. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brev fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten av 6.2.2014 
 

 
 
 
  



 

 94  

39/14 Oppnevning av ny vararepresentant til samarbeidsutvalget i 

Grindbakken barnehage for Høyre 

 
Arkivsak-dok. 12/00742-21 
Arkivkode.  026.1  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 27.02.2014 39/14 
 
 
Saksframstilling: 
Sunniva Borgen (H) er oppnevnt som vararepresentant i samarbeidsutvalget i Grindbakken 
barnehage. Hun fratrer som vararepresentant og Høyre oppnevner ny vararepresentant. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
__________________ oppnevnes som ny vararepresentant i samarbeidsutvalget i 
Grindbakken barnehage etter Sunniva Borgen (H) 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
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40/14 Ryghs vei 2, Holmenkollen. Forslag til detaljregulering. Varsel om 

begrenset høring 

 
Arkivsak-dok. 12/01565-18 
Arkivkode.  512  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 27.02.2014 40/14 
 
 
Saksframstilling: 
Ovennevnte planforslag lå ute til offentlig ettersyn i perioden 17.04.2013 til 10.06 2013. På 
bakgrunn av Bvrådsavdelingens henvendelse til Plan- og bygningsetaten vedrørende 
bebyggelsens høydebestemmelser og bevaring eksisterende vegetasjon foreslås endringer i 
planforslaget. Det justerte forslaget sendes derfor på høring til de som berøres direkte av 
endringene. 
 
Endringer i planforslaget 

Ny begrenset høring er resultat av ønsket om å koble tegninger til bestemmelsene for å gjøre 
dem juridisk bindende, og dermed låse bebyggelsens volum. Det er gjort mindre endringer i 
rekkefølge og ordlyd i reguleringsbestemmelsene siden offentlig ettersyn. 
 
Følgende paragrafer er lagt til av hensyn til å ivareta store trær og annen viktig vegetasjon på 
eiendommen: 

 § 10 Vegetasjon 
 § 14 Juridisk bindende tegninger 

 
Følgende illustrasjoner med henvisning til §10 og §14 i reguleringsbestemmelsene er gjort 
juridisk bindende: 
• AO 2021  Oppriss nordvest  datert I009.2011. revidert 14 02.2014 
• AO 2012  Oppriss sørøst  datert I009.2011. revidert 14 02.2014 
• AO 2023  Oppriss nordøst  datert 10.09.2011, revidert 14.02 2014 
• AO 2024  Oppriss sørvest  datert 10.09.2011. revidert 14.012014 
• AO 2031  Snitt AA   datert 05.09.2011, revidert 14.02.2014 
• AO 2032  Snitt BB   datert 05.09.2011. revidert 14.02.2014 
• AO 2033  Snitt CC   datert 05.09.2011, revidert 14.012014 
• A00 20001  Vegetasjon   datert 05.09.2011. revidert 17.02.2014 
Se reguleringsbestemmelsene knyttet til plankart merket ABPN-201213340. datert 
20.03.2013 og revidert 10.02.2014. 
 
Plan- og bygningsetatens vurdering av endringene 

Juridisk bindende tegninger til bestemmelsene gir omkringliggende beboere en forutsigbarhet 
i bebyggelsens volum og høyder. Tegningene er kun en utdypning av kart og bestemmelser. 
Det er ikke gjort endringer i planforslaget vedrørende dette siden offentlig ettersyn. 
 
Det er hensiktsmessig å legge ved en juridisk bindende vegetasjonsplan med tilhørende 
bestemmelser for å ivareta viktige enkelttrær på eiendommen, selv om Holmenkollplanen 
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ikke har til hensikt å bevare enkelttrær, men heller å ivareta områder/belter av vegetasjon. 
ivaretar planen eiendommens grønne preg og møter intensjonen med Holmenkollplanen. 
Bestemmelsene sikrer at trær ikke uten videre kan fjernes uten å erstattes av tilsvarende 
stedsegne trær. 
 
Eventuelle bemerkninger til endringene 

Høringen gjelder bare endringene og vi ber om at eventuelle uttalelser omhandler disse. 
 
Tidligere innkomne bemerkninger til forslaget vil følge forslaget til politisk behandling. 
 
Vestre Aker bydelsutvalg behandlet i sak 82/13 Kunngjøring om offentlig ettersyn, forslag til 
detaljregulering – Ryghs vei 2. Av bydelsutvalgets vedtak fremgår blant annet:: 
 
―Vestre Aker bydelsutvalg anser bevaring av store trær å være viktig da nettopp den utsatte 
beliggenheten så tett mot Ankerveien gjør at vegetasjonen på den sydlige delen av tomten gir 
en bevaring av områdets karakter, og derfor må denne beholdes.‖ 
 
Endringen i planforslaget er i tråd med Bydelsutvalgets vedtak. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker støtter forslaget til detaljregulering som ivaretar viktig vegetasjon/trær på 
eiendommen. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 21.02.2014 
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41/14 Budsjettjustering 2014 - reversering av tidligere vedtak 

 
Arkivsak-dok. 14/00228-1 
Arkivkode.  120.1  
Saksbehandler Jan Olsen Nytveit 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 27.02.2014 41/14 
 
 

BUDSJETTJUSTERING 2014 - REVERSERING AV TIDLIGERE 

VEDTAK 

 
Saksframstilling: 
 
Bydelen fikk et regnskapsresultat som ble svakere enn prognostisert. Dette innebærer at 
forutsetningene for omstillingsbehovet i 2014 er endret. Bydelen har av den grunn et 
ytterligere omstillingsbehov på 13,5 mill. kroner som vil si en budsjettaktivitet som ligger 
tilsvarende høyere enn budsjettrammen. Se egen sak ; «budsjett 2014 – plan for omstilling» 
 
Bydelsdirektøren vil i denne saken foreslå å reversere bydelsdirektørens tilleggsinnstilling fra 
årsplan og budsjett for 2014. I tillegg vil bydelsdirektøren legge frem sak i BU møte den 10 
april hvor det foreslås å avvikle årsverk med virkning fra 01.05. 2014 som er en fremskyvning 
i forhold til bydelsutvalgets tidligere vedtak. 
 
 
Vedlagt følger saksfremstillingen i bydelsdirektørens tilleggsinnstilling fra 12.12.2013 vedr 
vedtak for årsplan og budsjett - 2014; 
 
Bystyret behandlet Oslo kommunes budsjett for 2014 den11.12.2013. Bystyrets resultat av 

behandlingen medførte at bydelens rammereduksjon ble redusert fra 191 289 til 70 989.  

Dette medførte følgende endring for bydel Vestre Aker: 

 

 
 
 

Bydel Vestre Aker har fått rammereduksjon redusert med 8 493 mill. kroner.  

 

I Bydelsdirektørens forslag til budsjett ligger det en moderat risiko for at salderingen som er 

foreslått ikke kan gjennomføres. Bydelsdirektøren vil med dette tilleggsforslaget redusere 

risikoen for ikke å oppnå budsjettbalanse i 2014 og foreslår å redusere tidligere saldering 
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innenfor sykehjem, hjemmesykepleie og barnevern. I tillegg redusere lønnsskrapet fra 3 % til 

2,5 % på barnehagene og 2% på øvrige tjenesteområder.  

 
Etterfølgende forslag til vedtak referer seg til pkt. 5 i bydelsdirektørens forslag til budsjett.  

 

1. Øke antall sykehjemsplasser med 8, fra 346 til 354    kr 4 000 

2. Redusere saldering av hjemmesykepleie med 800 timer  kr    600 

3. Redusere saldering av lønnsskrap alle enheter   kr 2 800 

4. Redusere saldering barnevern     kr 1 094 

 
Bydelsdirektørens vil med denne saken foreslå å reversere vedtak fra 12.12.2013 vedr årsplan 
og budsjett for 2014 under pkt. 5. Budsjettet justeres i tråd med vedtak. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

1. Redusere antall sykehjemsplasser med 8, fra 354 til 346  kr 4 000 

2. Øke  saldering av hjemmesykepleie med 800 timer   kr    600 

3. Øke  saldering av lønnsskrap alle enheter    kr 2 800 

4. Øke saldering barnevern      kr 1 094 
 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
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42/14 Budsjett 2014 - Plan for omstilling 

 
Arkivsak-dok. 14/00233-1 
Arkivkode.  121.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 27.02.2014 42/14 
 
 
Saksframstilling: 
Bydelen fikk et regnskapsresultat som ble svakere enn prognostisert. Dette innebærer at 
forutsetningene for omstillingsbehovet i 2014 er endret. Bydelen har av den grunn et 
ytterligere omstillingsbehov på 13,5 mill. kroner som vil si en budsjettaktivitet som ligger 
tilsvarende høyere enn budsjettrammen.  
 
Oversikt endret omstillingsbehov i 2014 

 
 
På bakgrunn av endret omstillingsbehov legges det i denne saken frem en plan for omstilling 
med bakgrunn i forutsetninger gitt i vedtatt årsplan og budsjett samt endret omstillingsbehov. 
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I henhold til ovennevnte plan vil omstillingen for 2014, fordelt på to saker, legges frem for 
BU henholdsvis 27 februar og 10 april.  
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget godkjenner plan for omstilling for budsjett 2014 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
 

Plan for omstilling - fremdrift og aktivitetsplan

Dato for utarbeidelse 17.02.2014

Sist endret 24.02.2014

Aktivitet Dato/frist Ansv Feb Mars April

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Merknader

Behandling i lederteam 18.02.2014 Byddir 18 11 1 Utkast til nedtak av stillinger og fremdrift 

Behandling i BU 24.02.2014 Byddir 27 Reversering av tidl. Vedtak + omstillingsplan

Behandling i AU/BU 27.03.2014 Byddir 27 31 10 Nedtak av 30 årsverk

Behandling i MBU 03.04.2014 Byddir 3 Nedtak av 30 årsverk + event. Org endringer

Oversikt over stillinger med konsekvens og risiko 07.03.2014 Enh.l 7

14 f møte med organisasjonene Byd dir 26 20 3 Drøftelser og løpende informasjon

Iverksettelse av risikodempende tiltak 02.04.2014 Alle 2

Tiltak beskrevet i  konsekvens og 

risikovurdering

Eventuelle organisasjonsendringer 07.03.2014 Alle 7
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Oslo kommune


Motereferat


Til stede: Jan 0 Nytvcit. Stein Vesterkjær, Pål Hernæs (FIN), Svein Sengebusch (FIN),
Michael Madsen (KOU). Jan Oddum. lan Motzfeldt Dahle, Turid Glærum.
Elisabeth Boe, Robert Hansson. Nina Backer Roed. Sigbjøm Iversen. Lene
1-laugen


Metested: Store moterom. EST. Olav V gt. 4. 4. etasje.


Metetid: 12.02. 3014 kl. 09.00 - 10.30


Referent: Lene Haugert'Sigbjorn Iversen


Telefon: 977 22 028


STARTMOTE BUDSJETTOPPFOLGING 2014 - BYDEL VESTRE VICER


Bydelen gjennomgikk budsjettvedtaket for 2014. Det ble fokusert på følgende problemstillinger.


økonomisk handlingsrom i 2014


Mål og aktivitetsplan for sentrale tjenesteområder
Utkvittering av obligatoriske måltall og budsjettpremisser


Regnskapsresultat 2013 - konsekvenser for budsjett 2014
Kritiske suksessfaktorer, risikovurderinger og beredskapsplan for korrektive tiltak


Konklusjon om realismen i budsjetteCrisiko for merforbruk i 2014


Følgende momenter er sentrale for den videre budsjettopofolging i 2014.


Bydelen har el rnerforbruk på 6,7 mill. etter 5 % regelen i 2013. I 2012 hadde bydelen et
mindreforbruk på 27 mill. Dette er en svekkelse på 33,7 mill, i regnskapsresultatet


Bydelens økonomiske stilling er ikke svekket like mye som forverringen i regnskapsresultatet,
på grunn av at enkelte forhold er av engangskarakter (erstatningssøksmål) og at stor
utgiftsokning i barnevernet ikke nødvendigvis vedvarcr.


I tillegg til utgiftsøkning for bamevernet hadde bydelen stort merforbruk i utforerleddet i
hjemmetjenesten på grunn av effektilitetsavvik. Det ble også merforbruk for kjøp av
sykehjemsplasser og tiltak for kostnadskrevende yngre brukere Her er det viktig å sc flere år i
sammenheng, for å forstå utviklingen i bydelens økonomiske handlefrihet. Bydelen hadde en
reduksjon på 50 innbyggere 90+ i løpet av 2012. Dette bidro til mindreforbruk. Fra 2013 scr
det ut til at antall over 90 år er økende, noe som har lagt et storre press på tjenesten. I 2014 blir
budsjettet nedjustert på grunn av redusert antall eldre fra 2012 til 2013. Det cr en viktig årsak
til at bydelen er tildelt en budsjettramme for 2014 som utgjør en reell reduksjon på 21 mill.
Men utgiftsbehovet går ikke ned tilsvarende.


_RydrIen går inn i )014 mrd ri  akfivitetsniva.som er godt over hva en ren videreføringav
budsjeltrammen gir dckning for. Stor rammereduksjon i 2014 gjør at bydelen har et reelt







omstillingsbehov på i overkant av 50 mill_ i år. Dette er en meget krevende økonomisk


situasjon.


På grunn av forverringen i aldivitet og økonomi på slutten av året, ble det ikke vedtatt


tilstrekkelige innsparingstiltak ved bydelsutvalgets budsjettbehandling. Pr dato ser det ut til å


være et ytterligere krav til omstillingstiltak på om lag 13-14 mill. Dette cr inklusiv krav til


inndekking av merforbruk fra 2013. Bydelsdirektoren arbeider mcd en revidert plan for


omstilling. som så snart som mulig vil bli fremmet for behandling i bydelsutvalget_


Tilbakeforing av redusert saldering på 8.3 mill. vil bli revurdert. prosessen med reduksjon av


30 årsverk bli fremskyndet. lediee stillincer blir holdt vakante. EST er positiv tilat bydelen


allerede er i gang ytterligere korrektive tiltak.


Utover generelt lonnskrap er det vedtatt konkrete innsparingstiltak på sentralc tjenesteområder.


Barnevemei reduseres med 6 mill I pleic og omsorg legges det opp til en aktivitetsreduksjon i


for både hjemmetjenesten og kjøp av institusjonsplasser. Det forutsettes at utforer i hjemme-


tjenesten oker produktiviteten med 7 mill. Det er vedta« en reduksjon på til sammen 40.6


årsverk. 30 av disse er ennå ikke spesitiserte. I henhold til budsjettvedfaket. er det lagt opp til å


effektuere reduksjonen fra 01.09.2014_


Det cr knyttet klar merforbruksrisiko til fiere av innsparingene på tjenesteområdene. Det er


vanskelig å vurdere storrelsen på merforbruksrisiko. på grunn av at bydelen ikke fremla


oversikt for aktivitetsnivået ved inngangen til 2014. Bydelen må snarest mulig sende en slik


oversikt til EST. slik at det er mulig å vurdere hvilke reelle aktivitetsreduksjoner bydelen må


gjennomfore for å unngå merforbruk i 2014. Forelopig er det også usikkert hvilken risiko som


er knyuct til reduksjonen på 30 årsverk.


Bydelen har ikke reserver av betydning for å kunne dekke opp for at aktivitetsreduksjoner og


effektiviseringstiltak eventuelt ikke skjer som planlagt. Det betyr at det cr en klar risiko for al


bydelen vil få merforbruk også i 2014. Storrelsen på slik merforbruksrisiko må vi komme


tilbake til når det foreligger status for aktivitet og okonomi, og vi vet mer om hvilke yfierligere


innsparingstiltak som vil bli iverksatt. Men den kan være på anslagsvis 25-30 mill.


Bydelen ser på innsparingstiltak i et flerårsperspektiv. Dette er både hensiktsmessig og


nødvendig. Tiltak i økonomiplanperioden handler blant annet om å vurdere konkurranse-


utsetting av boliger for funksjonshemmede, økning av produktiviteten gjennom LEAN-


filosofi, og utvikling av lokale tiltak i barnevernet.


I pleie og omsorg har bydelen budsjettert med kjøp av 354 plasser. men ‘fl vurdere å gå ned til


et måltall på 346 plasser. jf budsjettrevisjon. Dette er 10-15 færre plasser en gjennomsnittlig


aktivitet i 2013. Befolkningsprognosen tilsier statistisk sett om lag uendret behov. Dette tyder


på at det er en risiko for at dette tjenesteområdet går med merforbruk


Utforer i hjemmetjenesten fikk 10 mill, i merforbruk. Det forutsettes 7 mill, i okt produktivitet


i 2014. Dette kan være krevende å få til. Selv om det korrigeres for hoyere lønns- og


pensjonsutgifier i kommunen, klarer ikke utfører å ha en dirckte brukertid på det nivåel som


forventes. Bydelen mener det både er fordeler og ulemper med 5 ha Innsatsstyrt finansiering i


hjemmetjenesten.
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Utgifter til yngre kostnadskrevende brukere er en utfordring, og flere klagcsaker blir omgjort
av fylkesmannen Bydelen ser behov for å ta opp fylkesmannens rolle i klagesaker. og onsker
bistand fra EST i denne prosessen.


Det er vanskelig å få besatt stilling som bydelsoverlege. Bydelen mener det ligger godt til rette
for å at flere bydeler har felles bydelsovalegefunksjon.


Det er forelopig usikkert om tilskudd til private bamehager cr tilstrekkelig budsjettert, her kan
det være en merforbruksrisiko.


Bydelen har lav brukerrate i barnevernet, slik at det skal lite til for at utgiftene varierer (bådc
økning og reduksjon). Budsjettet vurderes som stramt. En videreføring av utgiflene fra 2013
justert for prisstigning vil gi et merforbruk på anslagsvis 13 mill. På grunn av stor utgiftsvekst
i 2013 er det rimelig å anta at utgiftene kan gå noe ned i 2014. Merforbruksrisiko anslås til 5-
10 mill.


Funksjonsområde 4 har samlet sett lav merforbruksrisiko. Okonomisk sosialhjelp kan gi
merforbruk på 2-3 mill. Budsjettet for KVP ser ut til å .ære mcr enn tilstrekkelig.


Foluende onogaver folges orm etter motet av bvdclen:


Oversender statusrapport pr februar 2014 for de meste sentrale tjenesteområdene (pleie og
omsorg. sosialtjenesten, bamevernet og barnchager) og redcgjør i den forhindelse for hva
bydelen eventuelt kan gjøre for å unngå merforbruk.


Frist for tilbakemelding til EST er tirsdag 25. mars 2014








ÅRSMELDING 2013  


FRA TILSYNSUTVALGET FOR HJEMMETJENESTEN I VESTRE AKER 


 


Følgende personer er oppnevnt som medlemmer i tilsynsutvalget for perioden 2011- 2015: 


Faste medlemmer:    Varamedlemmer: 


Lene C Mathisen (h)    Åse Thomassen (a), vara for leder 


Karen Bjøru (v)    Arne Kolstad (h) 


Rigmor Mogård (sv), leder   Finn P. Reinholdt (h) 


 


Utvalget startet arbeidet i 2013.  


Ingen av deltakerne hadde erfaring fra arbeid i denne type kommunalt tilsyn.  


Tilsynets oppgave er å føre kontroll og tilsyn med hvordan tjenesten faktisk fungerer, 


rapportere avvik hvis tjenesten ikke er i samsvar med krav fastsatt av staten eller Oslo 


kommune, samt påpeke ting som kan forbedres. Det skal se til at brukernes interesser blir 


ivaretatt. Brukerne kan be om tilsynsbesøk i eget hjem, enten via hjemmetjenesten eller 


direkte til tilsynets leder. At brukerne opplyses om dette på en tydelig måte, er en 


forutsetning.  


Det har derfor vært avholdt to opplærings/orienteringsmøter for tilsynet i bydelen, det ene 


sammen med tilsyn for sykehjem, det andre møtet ga en orientering om de ulike hjemme-


tjenestene som bydelen tilbyr.  


Leder deltok på Kommunerevisjonens seminar 30.10 om Bydelsutvalgenes tilsyn, med 


utgangspunkt i en ny rapport om tilsynenes fungering i de ulike bydelene. 


 


Klager:  


Opplysning om tilsynsutvalget til brukerne sendes sammen med de dokumenter som sendes 


til brukerne etter tildeling av tjenester i bestillerenheten.  For brukerne kan det fremstå som 


noe uklart hvilken rolle tilsynet skal ha; henvendelser til oss tyder på det. Samme erfaring ble 


gjort i andre bydeler. 


Tilsynsutvalget skal ikke behandle klager, men brukerne/pårørende har anledning til å ta 


kontakt med utvalget vedr brukeren eller tjenestene som tilbys.  


Vi har mottatt 3 henvendelser, hvorav en ble direkte videresendt til administrasjonen som 


en hastesak, de øvrige ble avklart pr telefon med utvalgets leder, og videresendt til rette 


instans. 







Generelt er erfaringene i bydelene at det kommer få klager på hjemmetjenestene. I 2012 ble 


det foretatt en brukerundersøkelse i hjemmetjenestene i Oslo kommune. Også denne viser 


samme tendens: 85% av de hjemmesykepleie, 83% av de som mottar praktisk bistand, er 


fornøyd med tjenestene, uavhengig av om tjenesteyter er kommunal eller privat. I Bydel 


Vestre Aker er 91% av brukerne tilfredse med hjemmesykepleien, 89% med praktisk bistand. 


Den årlige undersøkelsen er en kilde til kunnskap om tilstanden i tjenesten. Svar% i vår bydel 


i 2012 var 40, og akseptabel. 


En viktig oppgave fremover blir å få brukerne i tale. Et par andre bydeler har hatt god 


erfaring med å invitere til orienteringsmøte for brukerne, sammen med lederne for 


tjenestene. Utvalget vil lage et slikt møte i 2014. 


 


 


Oslo 10/2-2014 


    


Rigmor Mogård (sv), leder Lene C Mathisen (h)   Karen Bjøru (v) 


sign    sign     sign 


       


Åse Thomassen (a)        Arne Kolstad (h)   Finn P. Reinholdt (h) 
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UNDERRETNING OM POLITISK VEDTAK
DETALJREGULERING


VOKSENKOLLVEIEN 19


Bystyret vedtok 20.11.2013 detaljregulering for Voksenkollreien 19. med sikte pa a a utvikle
ciendommen i trad med gjeldende regulering


Etter dene er bystyrets vedluk:


Oslo bystyre vedtar mcd hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-17 endring av kommuneplanens
arealdel fra byggeområde for boliger til bebyggelse og anlegg -bolighebyggelse/ kombinen
bebyggelse og anleggsformål - barnehagc/ undervisning (skole) og samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur - kjøreveg/ annen veggrunn - teknisk anlegg, som vist på kart merket legning nr.
ABPN-20 1005217, daten 27 01 2013 og revidert 14.08 2013.


Oslo hystyre vcdtar mcd hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering med
reguleringsbestemmelser for Voksenkollveien 19 som reguleres til behyggelse og anlegg —
bolighebyggelse, kombinert bebyggelse- og anleggsformål - barnchage/ undervisning (skole),
samkrdselsanlegg og teknisk infrastmktur —kjoreveg, annen veggrunn —teknisk anlegg, som vist
pa kart merket tegning nr. ABPN-20I005217. daten 27.01.2013 og revidert 14.08.2013.


Vedtatt plan er tilgjengelig gjennom Saksinnsyn pa Plan- og bygningsetalens nettsider
Itttp:/å)» 1)1)e.o.1,)konoonne.noisiksåln.)n Vedtatt plankan og reguleringsbestemmelser kan
også scs ved henvendelse til Plan- og bygningsetatens kundesenter.
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Sisr revidert 10.04.2013


ORIENTERING OM KLAGEREGLER, ERSTATNING OG INNLØSNING 



KLAGEORGAN


Vedtaket kan paklages 61 Miljffierndepanementet, jfr. plan- og bygningslovens § 1-9.


Departementet har i medhold av samme bestemmelse overfort sin myndighet td Fylkesmannen i Oslo oz


Akershus til å avgjore saker om klage oser vedtak fattet av direktoren for Plan- oz bygningsetaten-


/bytnviklingskombeen/byst  ret.


KLAGEADRESSAT
Klagen skal sendes til:


Plan- og bygningsetaten, boks 364 Sentrum. 0102 Oslo.


Plan- oz bygningsetaten forbereder klagesak og sender klagen til Fylkesmannen i Oslo og .Akershus.


KLAGEFRIST


Dersom det ikke er angilt en bestenn klagefrist i kunngjoringen av planvechaket. vil klagefristen være 3


uker fra den dag dette brevet kom frem. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utlop.


Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan soke om å få forlenget fristen. men da må De


oppzi arsaken til at De onsker det.


KLAGENS INNHOLD
De må presisere:


- hvilket vedtak De klager over


- årsaken til at De klager


- den eller de endringer som De onsker


- eventuelle andre opplysninger sorli kan ha betydning for urderinE,en klagen


Klagen ma undertegnes.


UTSETTING AV GJENNOMFØRINGEN AV VEDTAKET
Selv om De har klagerett. vil planen tre i kraft straks den er vedtatt og soknad 0111tiltak i samsvar med


planen vil kunne godkjennes. 1k kan imidlertid søke om å få utsatt iverksettelsen av vedtaket til


klagefristen er ute eller til klagen er avgjort (søke oppsettende virkning). Slik soknad sendes Plan- og


bygningsetaten og begrunnes. Plan- og bygningsetatens avgjørelse om oppseuende virkning kan ikke


påklages, men De kan selv bringe spørsmålet om oppsettende virkning direkte inn for Fylkesmannen il ny


vurdering.


RETT TIL ÅSE SAKSDOKUMENTENE OG TIL Å KREVE VEILEDNING
Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i


forsalmingsloven §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med Plan- og bygningsetaten De vil da få


nærmere veiledning om adgangen til å klage, om fremgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.


ERSTATNING OG INNLØSNING
Grunneiere kan i enkelte tilfelle ha rett til erstatning for tap ved reguleringsplan eller rett til å kreve


innlosning av eiendommen. Det folger av lovbestemmelsene nedenfor i hvilke tilfelle dette vil være aktuelt,


PH. § 15-1. Grunneierens rett Iii å kreve innlosning ved kommuneplanens arealdel


	 Bli - . 11 sellie • • ungrtx


offerafige tratikkområder. offentlige friområder, fellesområder. fomyelsesområder eller til statens.


fylkets og kommunens bygninger og grav- og urnelunder. og eiendommen innen fire år ikke blir
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regulert eller angin til annet formål i arealdelen, kan grunneieren eller festeren kreve erstatning etter
skjønn. eller at ekspropriasjon straks blir foretart, hvis båndleggingen medforer at eiendommen ikke


lenger kan nyttes pn regningssvarende måte. Er grunnen behygd, har eieren eller festeren samme


krav når bebyggelsen er fjernet.


Pb1 § 15-2. Grunneiers rett til å kreve innlosning ved reguleringsplan


Medforer en regulerinesplan at kommunen, eller annet rettssubjekt med samlykke av kommunen.


etter 16-2. har rett til å ekspropriere en ubebyed eiendom i dens helhet kan zrunneieren eller


festeren kreve at ekspropriasjon straks blir foretatt når vedtaket gjelder grunn som i planen er angin


til til offentlig trafikkområder, offentlige firområder, fellesområder, fornyelsesområder samt til


statens, fylkets og kommunens bygninger og grav- og urnelunder. Det samme gjelder når rettentil


ekspropriasjon omfatter ubebygd del av en eiendorn, dersom ekspropriasjonen vil fore til at


eiendommen ikke lenger kan anses skikket til å nyttes på en. etter hele eiendommens størrelse.
beliggenhet eller etier øyrige forhold regningssvarende mate.


Krav etter første ledd må være san frem senest tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort ener §


12-12 fjerde og femte ledd eller vedtak er gjort kjent etter § 12-12 siste ledd. Er grunnen bebygd,


har eieren eller festeren det samme krav når bebyggelsen er fjernet. Kravet må i så fall være satt frem


senest tre år ener dette tidspunkt


Pbl. § 15.-3 Erstaming for tap ved reguleringsplan og bebyggelsesplan


Medfører en reguleringsplan ved bestemmelser om byggegrense innenfor veglinjen eller av andre


særlige grunner at en eiendom blir ødelagt som byggetomt, og den heller ikke kan nyttes på annen


regningssvarende måte, skal kommunen betale erstatning etter skjønn med mindre den erverver


eiendommen i medhold av § 16-9. Det samme gjelder hvis reguleringsplan medfører at eiendom som


bare kan nyttes til landbruksformål ikke lenger kan drives regningssvarende. Ved regulering av


naturvemområder etter loven her skal kommunen betale erstatning etter skjønn i samsvar med


naturvemloven § 20, § 2013og § 20e.


Krav om erstatning må være san frem senest tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort etter § 12-
12 fjerde og fernte ledd, eller vedtak er gjon kjent etter § 12-12 siste ledd.


Er grunnen bebygd, har eieren eller festeren det samme kraY når bebyggelsen er fjernet. Kravet må i
så fall være satt frem senest tre år etter dette tidspunkt.


Erstatning for tap ved reguleringsplan som blir utarbeidet og vedtatt av departementet eller av


kommunen i medhold av § 6-4, skal når ikke annet er bestemt betales av staten når ikke annet er


bestemt.


Når en eiendom bebygges i henhold til reguleringsplan som gir den en vesentlig bedre utnytting enn


andre eiendommer i området, og verdien av disse som følge av dette er blitt betydelig forringet, kan


deres eiere eller festere ved skjønn tilkjennes erstatning hos eieren av den førstnevnte eiendom.


Erstatningsbeløpet kan ikke settes høyere enn den verdiøkning som den bedre utnytting medfører for
vedkommende eiendom, etter fradrag for de refusjonsbeløp som eieren eller festeren i tilfelle er blitt
tilpliktet å beiale i medhold av bestemmelsene i lovens kap. 18 som følge av eiendommens utnytting.


Krav om erstatning må være satt frem senest tre måneder etter at byggetillatelse er gitt. Eier eller


fester av eiendom som gis bedre utnytiing, kan kreve forhåndsskjønn til avgjørelse av


erstatningsspørsmålet når endelig reguleringsplan foreligger. Erstatningsbeløpet forfallertil betaling


når byggearbeider er satt i gang, men tidligst tre måneder etter at beløpet er endelig fastsatt


KOSTNADER VED ONIGJORING AV VEDTAK
NOTet vedtak som folge av klage blir endret til gunst for en part, kan parten kreve dekning for vesentlige
kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret. Forutsetningen er da vanligvis at det organet
som traff det opprinnelige vedtaket har gjort en fell slik at vedtaket blir


endret Kravet må senes frem for Plan- og bygningsetaten senest 3 uker etter at De har monatt det nye
vedtaket. De kan også soke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt


regsrad. Det gjelder Yisse inmelds- og formuesgrenser. Fylkesmannen kan gi nærmere opplysninger om
dette.
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FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Juridisk avdeling


Fylkesmannens vedtak i klagesak om støyskjerm - Oslo kommune -
Lybekkveien 18 Gnr. 27 bnr. 1768


Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse datert 5. juli 2013.


Sakens bakgrunn


Saken gjelder søknad om oppføring av en støyskjerm prosjektert i sammenheng med
oppføringen av to rekkehus med 8 boenheter på en eiendom i Lybekkveien 18. Ansvarlig
søker er Arcasa arkitekter AS og tiltakshaver AS Naturbetong. Tiltaket søkes plassert 1,5
meter fra kant regulert Arnebråtveien, og det er søkt om dispensasjon fra byggegrense langs
vei.


Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune ga 2. januar 2013 tillatelse til tiltaket.


Vedtaket ble påklaget av Arild Gjervan i brev datert 15.januar 2013.


Arcasa arkitekter AS uttalte seg til klagen i brev datert 7. februar 2013.


Fylkesmannen mottok 8. november en forespørsel fra Torkildsen og Co på vegne av søker om
at Fylkesmannen avventet videre behandling av saken i påvente av mulig dialog og enighet
mellom alle de berørte partene. Advokat Tone Gjertsen i Advokatfirmaet Torkildsen &CO
opplyste i telefonsamtale 11. desember 2013 om at enighet mellom partene ikke ble oppnådd
og at klagen på denne bakgrunn ble opprettholdt.


Bydelsutvalget i Vestre Aker i Oslo kommune tok klagen til følge i møte 19. mars 2013 hvor
det ble vedtatt å omgjøre plan- og bygningsetatens vedtak.


Bydelsutvalgets vedtak lyder:


"Vestre Aker bydelsutvalg har behandlet ovennevnte sak i møte 14. mars 2013 og
fattet følgende vedtak:


Oslo kommune, plan- og bygningsetaten
Postboks 364 Sentrum
0102 Oslo


---


Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
201215051 05.07.2013 2013/13214-6 FM-J Maria Giessing Kallevik Rødde 13.12.2013


VestreAker bydelsulvalgfinner grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens rammetillatelse
av 2.1.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende


Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 22 00 35 00 E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 8111 Dep Tordenskiolds gt 12 Telefontid: Org.nummer: NO 974 761 319
0032 Oslo 1nngangsjøsiden Tirsdag, onsdag og torsdag Internett: www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus
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regulering hva gjelder regulerte byggegrenser. Bydelsutvalgetfinner at det som konsekvens
av en dispensasjon vil bli redusert inntrykk av åpenhet og luft rundt bebyggelsen, samt at
tiltaket vil bli liggende relativt tett på vei og naboeiendom mot sydøst. Da en støyskjerm vil
bryte med den visuelle helheten ved trerekken i Arnebråtveien, skal denplasseres bak
trerekkenfor å opprettholde områdets karakter.
Bydelsutvalget mener at byggherre skulle ha vurdert helheten iprosjektet i
prosjekteringsfasen og eventuelt ha redusert utnyttelsesgradenpå et tidligere tidspunkt,
spesielt da det i saken på side 3, av 7, vises til at Plan- og bygningsetaten krever
støyprosjektering ogferdigstillelse av støydempende tiltakfør brukstillatelse anses ivaretatt.


Ønske om en maksimal utnyttelse av et tomteareal skal ikke automatisk medføre at der gis
dispensasjon med de konsekvenser det vil ha i dette tilfellet. Bydelsutvalget anser atfordelen
ved å ikke gi dispensasjon er større enn å gi dispensasjon.


Klagenfra Arild Gjervan tas tilfølge.


Saken sendes til Plan- og bygningsetaten tilfornyet behandling "


Bydelsutvalgets vedtak ble påklaget av advokat Thale Sollien på vegne av tiltakshaver
Naturbetong AS i brev datert 25. april 2013.


Plan- og bygningsetaten fattet nytt vedtak 23. mai 2013, hvor søknaden ble avslått.


Klagen fra tiltakshaver anbefales ikke tatt til følge i kommunens oversendelse datert 5. juli
2013. Av oversendelsen fremgår det at klagen i realiteten også er klage på Plan- og
bygningsetatens vedtak datert 23. mai 2013.


Fylkesmannen mottok 6. august 2013 utfyllende kommentarer fra advokat Thale Sollien.


Fylkesmannen mottok 27. september 2013 klage fra Sameiet i Lybekkveien 18. I brev datert
18. oktober 2013 gav Plan- og bygningsetaten oppreisning for oversittelse av klagefristen, jf.
forvaltningsloven 31 a og foretok forberedende klagebehandling.


På bakgrunn av anmodning fra Fylkesmannen oversendte Plan- og bygningsetaten en
ytterligere redegjørelse i brev datert 21. oktober 2013.


Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke
ytterligere saksreferat.


Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak etter plan- og bygningsloven, jf.
Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28. september 2009 og
Miljøverndepartementets rundskriv T-2109.


Fylkesmannen ser slik på saken
Oppføring av en støyskjerm er et tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. plan- og
bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a. Utgangspunktet i norsk rett er at grunneier fritt
kan utnytte sin eiendom innenfor de materielle skrankene i og i medhold av plan- og
bygningsloven. Dette er et utslag av eierrådigheten og legalitetsprinsippet. Offentlige inngrep
i eierrådigheten kan bare gjøres i form av bestemmelser i eller i medhold av loven. Dersom
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søknaden er i samsvar med de materielle reglene i og i medhold av plan- og bygningsloven
har tiltakshaver rettskrav på å få søknaden innvilget.


Gjeldende reguleringsplan for eiendommen er S-4277, reguleringsplan for Lybekkveien 18
m.fl., vedtatt 27.11.06.


Fra reguleringsplanen § 3 fremgår det følgende:


"For areal regulert til byggeområdefor boliger skal de til enhver tid gjeldende bestemmelser i
småhusplanen gjøres gjeldende (pr. 01.11.2006 S-4220)."


Fylkesmannen finner innledningsvis grunn til å bemerke at en ikke kan legge til grunn enhver
senere vedtatt sett av bestemmelser i småhusplanen uten at reguleringsplanen selv har vært
gjenstand for de prosesser som plan- og bygningsloven krever skal foretas ved en eventuell
reguleringsendring. Dette innebærer etter Fylkesmannens syn at det er reglene i
Småhusplanen S-4220 vedtatt 01.11. 2006 som kommer til anvendelse. Ny vedtatt
småhusplan har ikke virkning for det angjeldende område før det eventuelt foretas en
reguleringsendring av S-4277 i henhold til de prosedyrer som kreves i henhold til plan- og
bygningsloven.


Det er søkt om dispensasjon for regulerte byggegrenser for oppføring av støyskjerm 1,5 meter
fra kant regulert Arnebråtveien som et resultat av støyprosjektering pålagt i forbindelse med
oppføring av nye rekkehus på samme eiendom. Støy fra Arnebråtveien gjør at det er
nødvendig med tiltak for å sikre oppfyllelse av støykravene for de nye boligenes
uteoppholdsarealer.


Fylkesmannen finner innledningsvis grunn til å bemerke at i medhold av plan- og
bygningsloven § 12-7 nr. 2 kan planmyndigheten sette vilkår for bruk av areal i en
reguleringsplan, herunder vedta en byggegrense. En byggegrense som legges på byggetomta,
vil fremstå som et forbud mot å bebygge arealet mellom grensen og for eksempel veien.
Hvilke former for bebyggelse byggegrensen innebærer et forbud mot å bebygge, beror på en
konkret tolkning av reguleringsplanen.


Plan- og bygningsetaten har i brev datert 21. oktober 2013 redegjort for tolkningen av
inntegnet byggegrense. Fra brevet hitsettes:


"Eiendommen er regulert til byggeområdefor boliger gjennom reguleringsplan S-
4277, vedtatt 27.11.2006. Eiendommen har regulerte byggegrenser. For øvrig gjelder de til
enhver til gjeldende bestemmelser i S- 4022 småhusplanen.


Eiendommen har tidligere hatt regulert byggegrense mot Arnebråtveien gjennom
reguleringsplan S- 1081 vedtatt 30.09.1963. S-1081fastsetter en byggegrense på ca. 30 mfra
midt regulert Arnebråtveien, og la derfor sterkeføringer for utnyttelse av eiendommen.
Omreguleringsarbeide medformål åfastsette nye byggegrenserpå eiendommen ble derfor
startet i 2005.


Med bakgrunn i både byggegrensenes utforming og plassering, samt bakgrunnenfor planen,
finner Plan og bygningsetaten det naturlig å anse byggegrensene som en erstatning for de  
konkrete avstandsbestemmelsene i Veglovas § 29 ogpbl. § 29-4. Det vises her til at
byggegrensene glennomgående holder en avstand 4 meterfra naboeiendom mot nordøst, 5
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meterfra naboeiendom og regulertfriområde mot sørøst, samtforeskriver byggegrenser mot
vei 5 meterfra kant regulert Lybekkveien og 15 meterfra midt regulert Arnebråtveien. Dette
er i tråd med de minsteavstander Plan- og bygningsetaten normalt krever ved bygging mot
vei. Byggegrensene omfatter dermed de tiltak som normalt omfattes av veglovas § 29 ogpbl.
§ 29-4. For byggegrensene mot vei vil dette altså gjelde samtlige konstruksjoner med unntak
av mindre støttemurer og lignende mindre tiltak med en høyde inntil 0,5 m over terreng, samt
åpne gjerder som ikke hindrerfrisikt.


Dette er den tolkning som ligger til grunnfor Plan- og bygningsetatens vedtak i saken."


Fylkesmannen har gjennomgått planens forarbeider. Av disse fremgår det at årsaken til
omreguleringen var at dagjeldende regulering innebar en dårligere utnytting for eiendommen
enn hva småhusplanen på gjeldende tidspunkt åpnet for. Reguleringsplanen tar verken i
bestemmelsen eller i forarbeidene i planen direkte stilling til hva formålet bak byggegrensene
har vært.


Dersom reguleringsplanen og dens forarbeider er taus med hensyn til hva byggegrensen
innebærer, må en etter Fylkesmannens oppfatning kunne innfortolke et utgangspunkt om at
byggegrensen innebærer et forbud mot oppføring av tiltak i plan- og bygningslovens forstand
utenfor denne grensen. Etter Fylkesmannen oppfatning er det i foreliggende sak nærliggende
å se hen til hva som gjelder for byggegrenser mot veg i henhold til vegloven ettersom
støyskjermen i saken søkes oppført mot veg og at det i reguleringsplanen er forutsatt at det
skal etableres støyskjerming. Vegloven § 29 og § 30 regulerer byggegrense mot veg samt
hvilke tiltak som omfattes av bestemmelsen.


Fra Vegloven kommentarutgave av 0.A.E.Gauer 1998 s. 133 fremgår det blant annet
følgende om vegloven §30:


"Her gis selve hjemmelenfor byggeforbudet, og kravet til dispensasjonfastslås. I
paragrafen er inntatt hovedregelen om hva som ikke måplasseres innenfor slik byggegrense,
jf § 29. Dette gjelderforskjellige arter byggverk og større innretninger."


Det er Fylkesmannens oppfatning at vegloven § 30 innebærer en vid forståelse av hvilke
former for bebyggelse som omfattes av byggeforbudet.


I Vegloven kommentarutgave av 0.A.E.Gauer på side 135 blir det gjenomgått hva som
omfattes av byggeforbudet og bestemmelsen, hvor det uttales følgende:


"Foruten murer vil ogsåjord og steinvoller rammes. Også støyskjermer eller andre
skjermtiltak som grunneier ønsker å anlegges, rammes. "


Videre fremgår det imidlertid at " det er helt klart at bestemmelsen ikke gir hjemmelfor å
ramme ethvert byggetiltak innfor byggegrensen. En søknad blir å vurdere utfra alle de
hensyn vegmyndighetene skal tajf den generelleformålsparagrafen i lA og den spesielle
bestemmelsen omformålet iførste ledd i denneparagrafen."


Etter Fylkesmannens oppfatning må en i mangel av andre klare holdepunkter i den gjeldende
reguleringsplanen legge en lignende oppfatning til grunn for hvilke former for bebyggelse
som kan oppføres utenfor regulert byggegrense. Fylkesmannen kan etter en helhetlig
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vurdering ikke se at planen i seg selv gir rom for en annen forståelse og kan slutte seg til
kommunens vurdering at støyskjermene er omfattet av byggeforbudet.


Klagene er i stor grad sammenfallende og Fylkesmannen vil i den videre behandling foreta en
felles behandling av disse. Klagerne har i hovedsak anført følgende:


Bydelsutvalget i Vestre Aker har ikke tatt tilstrekkelig stilling til habilitetsspørsmålet,
herunder betydning at tidligere klager på rammetillatelsen Arild Gjervan sitter som
medlem av bydelsutvalget.
At alternativ plassering, som foreslått i bydelens vedtak, vil medføre vesentlige
ulemper i form av tapt areal, vesentlig forringelse av tomteverdien, samt tapt utsyn
At den opprinnelig omsøkte plassering langs eksisterende gjerde vil ha bedre
støydempende effekt enn alternativ plassering.
Bydelsutvalgets begrunnelse er mangelfull og vedtakets formulering tyder på at det
ikke er foretatt en selvstendig vurdering av klagen. Bydelsutvalget har ikke vurdert
vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 tilstrekkelig i sin omgjøring.
Bydelsutvalgets vedtak er delvis basert på utenforliggende hensyn og er derfor
ugyldig.
Bydelsutvalget har ikke i tilstrekkelig grad vurdert konsekvensene av sitt eget vedtak.


I brev datert 6. august 2013 opplyses det av advokat Thale Sollien at tiltakshaver har fått
godkjent en alternativ plassering av støyskjermen i Plan- og bygningsetatens vedtak datert 31.
mai 2013.


For øvrig vises det til klagen i sin helhet.


Ad anførsel vedrørende bydelsutvalgets habilitet
Plan- og bygningsetaten har ved oversendelsen av klagesaken vurdert anførselen som
følgende:


"Klagers hovedanførsler vedrørende habilitet, går utpå at bydelsutvalget som helhet
er å anse som inhabile somfølge av utvalgsleder Arild Gjervans inhabilitet som part i saken.
Plan- og bygningsetaten bemerker atprinsippet om avledet inhabilitet fvl. § 6, tredje
ledd samt kommunelovens § 40.3.c annet ledd —ikke kan sies å komme til anvendelse i saken.
Dette fordi bydelsutvalget er å anse som et kollegialt organ, hvor medlemmene ikke er direkte
underordnet utvalgets leder. Det vises til at utvalgsleder her ikke har instruksjonsmyndighet
over utvalgets øvrige medlemmer. Leders inhabilitet vil dermed ikke automatiskføre til at
utvalget som helhet blir inhabil i saken. Plan- og bygningsetaten kan ikke se at detforeligge
andre særligeforhold som nevnt § 6 annet ledd som ville medført at øvrige av
bydelsutvalgets medlemmer var inhabile i saken."


Klager har anført at hele bydelsutvalget er inhabile i saken som følge av utvalgsleder Arild
Gjervans inhabilitet som part i saken. Forvaltningsloven § 6 tredje ledd jf. kommuneloven
§ 40 nr 3 bokstav c annet ledd om avledet inhabilitet lyder som følgende:


"Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av
en direkte underordnet tjenestemann i sammeforvaltningsorgan."
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Jf.
"Er en overordnet ansatt inhabil i en sak, kan direkte underordnet ansatt ikke delta


ved klageinstansens behandling av saken, eller ved tilretteleggelsen av sakenfor
klageinstansen."


Fylkesmannen vil bemerke at formålet med inhabilitetsreglene er å sikre korrekte avgjørelser,
opprettholde tilliten til dem som fatter avgjørelsene, og beskytte beslutningstakerne mot at det
sås tvil om deres troverdighet. At saker behandles på en objektiv måte er avgjørende for at
allmennheten skal ha tillit til at det skjer en forsvarlig saksbehandling i forvaltningen. Det er
ikke i seg selv kritikkverdig å være inhabil. Men det er kritikkverdig dersom en folkevalgt
eller en tjenestemann ikke fratrer ved inhabilitet. Konsekvensen av inhabilitet kan bli at et
vedtak blir ugyldig.


Det fremgår av forvaltningsloven § 10 at inhabilitetsreglene også gjelder for "enhver annen
som utfører tjeneste eller arbeidfor etforvaltningsorgan. Dette innebærer at folkevalgte
representanter i kommunale kollegiale organer også er omfattet av reglene om inhabilitet.


Reglene om avledet inhabilitet innebærer at også underordnede blir inhabile til å treffe
avgjørelsen i saken. Av kommunens oversendelse fremgår det at leder av Bydelsutvalget i
Vestre Aker er inhabil da han er part i saken. Spørsmålet blir i det videre blir hvorvidt resten
av Bydelsutvalget er inhabil som følge av leder er inhabil. Bydel Vestre Aker er et kollegialt
organ som innebærer at organet treffer et felles vedtak som et kollegium. Det er ikke lederen
som treffer den endelige avgjørelsen slik som ved hierarkiske organ.


I Woxholth " Forvaltningsloven med kommentarer " 2006 4. utgave side 184 fremgår det
klart at det i slike kollegiale organer som Bydel Vestre Aker er, ikke vil oppstå avledet
inhabilitet så lenge lederen fratrer før vedtak i saken blir truffet. I kommunens oversendelse
av klagesaken fremgår det at Arild Gjervan har forlatt alle fora hvor saken har vært til
behandling. Fylkesmannen kan på denne bakgrunn slutte seg til kommunens vurdering og er
kommet til at det i samsvar med reglene i forvaltningsloven ikke foreligger inhabilitet i saken.
Fylkesmannen kan imidlertid til en viss grad også si seg enig med klagers anførsel i at
bydelsutvalget i en slik situasjon hvor leder er klager, med fordel kunne ha oversendt saken til
BUK. Dette for å sikre at det i ettertid ikke kan reises spørsmål om bydelsutvalgets habilitet
samt å sikre at partene i saken har tillit til at de vurderinger som gjøres utelukkende baseres på
relevante hensyn og på en uhildet måte .


Klagers anførsel har ikke fort fram.


Ad anførsel at bydelsutvalget i Vestre Aker ikke har vurdert konsekvensene av sitt vedtak: 
Klager anfører at bydelsutvalget i Vestre Aker ikke i tilstrekkelig grad har vurdert
konsekvensene av omgjøring av gitt dispensasjon. Klager viser til at avslag på dispensasjon
vil komme i vesentlig konflikt med gitt rammetillatelse og vil i praksis gjøre boligene
ubeboelige.


Fylkesmannen vil bemerke at bydelsutvalget kun har kompetanse til å ta stilling til hvorvidt
dispensasjon skal gis eller ikke. Rammetillatelsen som sådan er utenforliggende for hva
bydelsutvalget tar stilling til. At et avslag på dispensasjon vil skape vanskeligheter for gitt
rammetillatelse kan være et moment i vurderingen av hvorvidt fordelene ved å gi
dispensasjon klart vil overstige ulempene. Dette vil imidlertid ikke ha betydning for
gyldigheten av bydelsutvalgets omgjøringsvedtak.
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Klagers anførsler har ikke ført fram.


Ad anførsel at dispensasjon ikke tilstrekkelig er vurdert:

Klager har anført at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har vurdert vilkårene i plan- og
bygningsloven § 19-2 og at bydelsutvalgets begrunnelse for omgjøring ikke er tilstrekkelig.
Videre er det anført at den alternative plasseringen, som foreslått i bydelens vedtak, vil
medføre vesentlige ulemper i form av tapt areal, vesentlig forringelse av tomteverdien, samt
tapt utsyn. Videre et det anført at den opprinnelig omsøkte plassering langs eksisterende
gjerde vil ha bedre støydempende effekt enn alternativ plassering.


Hjemmelen for å dispensere fremgår av pb1.§ 19-2, som etter første til tredje ledd lyder slik:


"Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelserfastsatt i
eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkårfor dispensasjonen.


Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseresfra,
eller hensynene i lovensformålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg måfordelene
ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke
dispenseresfra saksbehandlingsregler,


Veddispensasjon fra loven ogforskrifter til loven skal det legges særlig vekt på
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. "


Fra Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) siteres følgende om bestemmelsens innhold:


"Andre ledd avgrenser kommunens adgang til å gi dispensasjon. Vilkåret « særlige
grunner » i gjeldende § 7 er erstattet med en mer detaljert angivelse som klargjør og
strammer inn dispensasjonsadgangen. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det
dispenseresfra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må detforetas en interesseavveining,
derfordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Dagens § 7 blirpraktisert slik at
det er tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt, men etter den nye bestemmelsen må det
foreligge klar overvekt av hensyn som talerfor dispensasjon. Ordvalget innebærer at det
normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det
søkes dispensasjonfra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke."


Om det rettslig sett er anledning til å gi dispensasjon vil derfor være avhengig av:
- om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i
formålsbestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og
- om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering


Fylkesmannen bemerker at dispensasjonsbestemmelsen innehar en høy terskel for
dispensasjonsinnvilgelse. Det vises til at lovgiver i den nye dispensasjonsbestemmelsen har
strammet inn dispensasjonsadgangen ved å stille som vilkår at "fordelene ved å gi
dispensasjon" må være "klart større enn ulempene etter en samlet vurdering." Fylkesmannen
bemerker videre at det må påvises en klart større fordel ved å innvilge dispensasjon fremfor å
avslå. Det presiseres i den sammenheng at individuelle forhold og behov normalt ikke vil
være tungtveiende. Begrunnelsen for dette er at bygningsmyndighetenes oppgave er å styre
arealbruken og forvalte et regelverk for bygninger og konstruksjoner som oppføres i et
livslangt perspektiv. Eierforhold på stedet vil derimot ofte være skittende, og mdividuelle
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forhold skal av den grunn som hovedregel ikke tillegges særlig vekt. Fylkesmannen
understreker at det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.


Fylkesmannen understreker videre at vurderingen av hvorvidt dispensasjon skal gis er
toleddet. For det første må kommunen ta stilling til hvorvidt vilkårene for å gi dispensasjon er
oppfylt. Dersom vilkårene er oppfylt er det opp til kommunens frie skjønn om dispensasjon
skal gis eller ikke i det konkrete tilfellet. Tiltakshaver har i utgangspunktet ikke noe rettskrav
på å få innvilget dispensasjon selv om vilkårene er oppfylt.


Bydel Vestre Aker har i foreliggende sak konkludert med at hensynet ikke blir vesentlig
tilsidesatt, men at fordelene ved å gi dispensasjon ikke klart overstiger ulempene. Fra
Bydelsutvalgets dispensasjonsvurdering fremgår det følgende:


"Vestre Aker bydelsutvalgfinner grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens
rammetillatelse av 2.1.2013 om i medhold avplan- og bygningsloven § 19-2 å gi dispensasjon
fra gjeldende regulering hva gjelder regulerte byggegrenser.
Bydelsutvalgetfinner at det som konsekvens av en dispensasjon vil bli redusert inntrykk av
åpenhet og luft rundt bebyggelsen, samt at tiltaket bli liggende relativt tett på vei og
naboeiendom mot sydøst. Da en støyskjerm vil bryte med den visuelle helheten ved trerekken i
Arnebråtveien, skal den plasseres bak trerekkenfor å opprettholde områdets karakter.


Fylkesmannen viser til at bydelsutvalget ved denne vurderingen synes å legge til grunn at
hensynet bak bestemmelsen om byggegrense er å sikre lys, luft og åpenhet mellom
bebyggelse samt å sikre avstand til vei og grenser.


Fylkesmannen kan av gjeldende reguleringsplan og dens forarbeider ikke se klart hva
hensynet bak Vedtattebyggegrenser er. Som nevnt ovenfor er det Fylkesmannens oppfatning
at byggegrensene er ment som erstatning for veglovens øvrige bestemmelser om avstand til
veg. Dette sett hen til at eiendommen ligger i et vegkryss. Etter Fylkesmannen oppfatning kan
en vanskelig ta stilling til om hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt ved
innvilgelse av en eventuell dispensasjon, uten å ta stilling til hvilke hensyn byggegrensen i
dette konkrete tilfellet er ment å ivareta og hvordan en har kommet til dette. Dette sett hen til
at reguleringsplanen og dens forarbeider er taus omkring årsaken til at byggegrensene ble
vedtatt. Etter Fylkesmannens oppfatning innebærer det at kommunen ikke i tilstrekkelig grad
har vurdert om det kan gis dispensasjon i samhold med hva plan- og bygningsloven § 19-2
ligger opp til. Fylkesmannen presiserer at det er først dersom hensynet bak bestemmelsen ikke
blir vesentlig tilsidesatt at en skal foreta en vurdering av hvorvidt fordelene overstiger
ulempene.


Plan —og bygningsetaten har i brev datert 21.oktober 2013 foretatt en nærmere redegjørelse
knyttet til hensynet bak byggegrensen. Fylkesmannen er imidlertid av den oppfatning at slike
etterarbeider ikke har tilstrekkelig vekt, når det for Fylkesmannen fremstår som usikkert hva
som er blitt lagt vekt på i dispensasjonsvurderingen.


Fylkesmannen finner imidlertid grunn til å foreta enkelte merknader knyttet til kommunens
avveining av fordeler og ulemper ved en eventuell innvilgelse av dispensasjon. Fordelene ved
å gi dispensasjon er at støyskjermene vil medføre tilfredsstillelse av krav til maksimalt
støynivå på uteoppholdsareal og fasader. Ved plassering av støyskjermen slik som omsøkt vil
en sikre at en større del av uteområdet vil være innenfor gjeldende støykrav og dermed


8







FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS


tilfredsstille kravet i reguleringsplanen. Videre vil en ved innvilgelse av dispensasjon sikre
store og brukbare uteoppholdsarealer for de nye rekkehusene som skal bygges.


Fylkesmannen kan ikke se at kommunen har tatt stilling til hvorvidt den omsøkte plasseringen
er til ulempe for trafikk eller kommer i strid med hensyn til trafikksikkerhet. Etter
Fylkesmannens oppfatning kunne kommunen med fordel ha tatt stilling til dette da dette vil ha
betydning for hvorvidt omsøkte plassering kan godkjennes.


Av kommunens oversendelse fremgår det at Bydelsutvalget i Vestre Aker har vurdert at
omsøkte dispensasjon vil medføre ulemper som redusert inntrykk av åpenhet og luft rundt
bebyggelsen, samt at tiltaket blir liggende relativt tett på vei og naboeiendom mot sørøst.
Videre vil en kunne tilfredsstille kravene til maksimal tillatt støynivå ved en annen plassering
enn utenfor regulert byggegrense. Fylkesmannen kan ikke se at kommunen i avslaget på
omsøkt dispensasjon har foretatt en reel avveining av om fordelene ved å gi dispensasjon klart
overstiger ulempene.


Etter Fylkesmannens syn er kommunens dispensasjonsvurdering i denne saken knapp og er
ikke i tilstrekkelig grad knyttet opp i mot systematikken i plan- og bygningsloven § 19-2.
Fylkesmannen kan ikke se at Bydelsutvalget i sin vurdering av om dispensasjon skal gis har
tatt hensyn til fordelene ved en plassering av støyskjermen slik som omsøkt. Fylkesmannen
vil i denne sammenheng poengtere at hva som kan kreves av kommunens
dispensasjonsvurdering må ses i sammenheng med begrunnelsen som fremgår om søknaden
om dispensasjon.


Klagers anførsel har ført frem.


Ad anførsel at bydelsutvalget vedtak er basert på utenforliggende hensyn 

Klager anfører at Bydelsutvalget i Vestre Aker i sin begrunnelse har tatt utenforliggende
hensyn ved at det er inntatt momenter som vedrører selve godkjenningen av byggeprosjektet.


Fra Bydelsutvalgets begrunnelse gjengis:


"Bydelsutvalget mener at byggherre skulle ha vurdert helheten iprosjektet i
prosjekteringsfasen og eventuelt ha redusert utnyttelsesgradenpå et tidligere tidspunkt,
spesielt da det i saken på side 3, av 7, vises til at Plan- og bygningsetaten krever
støyprosjektering ogferdigstillelse av støydempende tiltakfør brukstillatelse anses ivaretatt..
Ønske om en maksimal utnyttelse av et tomteareal skal ikke automatisk medføre at der gis
dispensasjon med de konsekvenser det vil ha i dette tilfellet. Bydelsutvalget anser atfordelen
ved å ikke gi dispensasjon er større enn å gi dispensasjon."


Fylkesmannen bemerker at bydelsutvalget i Vestre Aker kun har myndighet til å vurdere
spørsmålet om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan skal innvilges eller ikke. Hvorvidt
den tidligere godkjente bebyggelse på eiendommen kan tillates eller ikke er opp til Plan- og
bygningsetaten. Dette følger av Oslo kommunes delegasjonsreglement s. 365.


Fylkesmannen vil videre presisere viktigheten av bygningsmyndigheten bare tar stilling til det
tiltak som er omsøkt, og hvorvidt dette tiltaket kan tillates eller ikke. Hva ansvarlig søker
altern2tivt kunne ha omsøkt istedenfor er ikke en del av det bygningsmyndighetene skal ta
stilling til med mindre dette skal anses for veiledning for hvilke type tiltak som kan tillates.
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Fylkesmannen er av den oppfatning at bydelsutvalget tilsynelatende har lagt vekt på et
utenforliggende hensyn. Slik Fylkesmannen ser det, er det faktum at naboer og bydelsutvalget
helst hadde sett at tiltakshaver hadde redusert utnyttelsen, neppe et relevant moment i den
dispensasjonsurdering bydelsutvalget skulle foreta. Fylkesmannen vil påpeke at behovet for
støyskjerm for å skjerme bebyggelsen og utearealer oppstår som en følge av støy fra trafikken
på de tilliggende veier. Dette behovet vil formodentlig oppstå uavhengig av om
utnyttelsesgraden på eiendommen utnyttes fullt ut eller ikke og hensiktsmessigheten av å
plassere støyskjermen nærme støykilden, altså veien, synes også å gjøre seg gjeldende
uavhengig av størrelsen på bebyggelsen som skal skjermes.


Oppsummering


Fylkesmannen finner på bakgrunn av sviktende begrunnelse, samt det forhold at det er
vektlagt et for sakens tema utenforliggende hensyn, grunn til å oppheve kommunens vedtak
og hjemvise saken for ny behandling.


Slutning


Kommunens vedtak oppheves.


Fylkesmannens vedtak er endelig.


Kopi av denne avgjørelsen er sendt partene.


Nødvendige sakskostnader for å få endret vedtaket kan kreves dekker etter forvaltningsloven
§ 36. Evt. krav må fremsettes for Fylkesmannen innen tre uker.


Med hilsen


Merethe Helstad
avdelingsdirektør


Marius Vamnes
seniorrådgiver


Dokumentet er elektronisk godkjent.


Kopi til:
Arild Gjervan
Oslo kommune Bydel Vestre Aker
Torkildsen, Tennøe & co Advokatfirma AS
AS Naturbetong
Arcasa arkitekter AS


Lybekkveien 14 G
Sørkedalsveien 150 B
pb 2884 Solli
Sørkedalsveien 7
Sagveien 23 C III


0772
0754
0230
0369
0459


OSLO
OSLO
OSLO
OSLO
OSLO
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Informasjon til Tiltakshavere som får klagesaker behandlet i. Byutvikling-, 


miljø- og samferdselskomiteen (BMS) og Bydelsutvalget (BU). 


 


Gjelder sak: Lybekkveien 18 - Klage over Plan- og bygningsetatens 


rammetillatelse på søknad om oppføring av støyskjerm. Dispensasjon fra 


reguleringsplan. 


 


 


 


Deres sak vil bli behandlet i Bydelsutvalget den 27. februar 2014 


 


Saken forbehandles i Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen den  


10. februar 2014 


 


 


I Reglementet for bydelsutvalg vedtatt av Bystyret lyder § 4-3:  


”Alle møter i Bydelsutvalget og andre folkevalgte organer i bydelen starter med 


”åpen halvtime”, der publikum gis anledning til å stille spørsmål og fremme 


synspunkter til organet uten debatt.  


Publikum har ikke anledning til å komme med spørsmål og meningsytringer 


under organets møte for øvrig.” 


 


 


 


BU- møtene starter kl. 17.00. 


 


BMS møtene starter kl. 18.00. 


 


Adresse: Sørkedalsveien 150 A, 3.etg., samme inngang som NAV 


 


 


 


 


Med vennlig hilsen 


Vestre Aker bydelsutvalg. 


 


 


Saksbehandler Berit Nilsen, Bydel Vestre Aker,  


tlf. dir.: 23 47 60 64 








 Oslo kommune 
 Plan- og bygningsetaten 


  
 
 


 Plan- og bygningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 49 10 00 Bankgiro: 
  Vahls gate 1, 0187 Oslo Telefaks: 23 49 10 01 6003.05.58920 
  Postadresse: E-post: postmottak@ Organisasjonsnummer: 
 Internett: Boks 364 Sentrum, pbe.oslo.kommune.no 971 040 823 MVA 
 www.pbe.oslo.kommune.no 0102 Oslo 
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Vedtaksdato: 17.04.2002


 
Vedtatt av    : Bystyret, egengodkjenning


 
 
Saken gjelder:


 
Reguleringsplan for Vinderen.


 
 
 
 
 
Merknader:


 
 
Knytning(er) mot eldre 
planer:    :


 


   


   


   


   


   


   


   


   
   
   
Saken består av 6 sider inkludert denne. 







S-3892 


S-3892.doc Side 2 av 6 


OSLO KOMMUNE, byrådsavdelingene 


S-3892,17.04.2002 §§ 1 - 15 
 


REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VINDEREN, BYMESSIG 
FORTETTING 


 
§ 1. Avgrensing 
 
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på kart merket VEP-2001-002, datert  16.01.2001.  
 
§ 2. Formål 
 
Området reguleres til følgende formål: 
- Byggeområde:  
  Felt 1A, 1B, 1C, 2C og 3A:  Boliger 
  Felt 2A, 2B, 3B og 7C:  Boliger, kontorer, forretninger 
  Felt 4:     Allmennyttig formål/offentlig bygning    
      (skole/barnehage) 
  Felt 5:     Boliger, allmennyttig formål/offentlig bygning   
      (skole/barnehage) 
  Felt 7A:    Boliger, bensinstasjon 
-  Offentlig trafikkområde: kjørevei, gang- og sykkelvei, sykkelfelt, torg, fortau, parkering, buss-


/taxiholdeplass, annet veiareal 
-  Friområde: park 
-  Spesialområde: bevaring (boliger, kontorer, forretninger, skole, barnehage, bevertning) 
-  Fellesområde: felles avkjørsel (nr. 1 og 2) 
 
§ 3. Fellesbestemmelser 
 


Nye bygninger skal plasseres i byggelinjer eller innenfor byggegrenser, når dette er vist på plan. 
 
Ny bebyggelse skal, når det gjelder volumer, materialbruk og farger, utformes på en slik måte at området 
samlet fremstår med et godt helhetlig preg. Det samme gjelder ved rehabilitering. 
 
Det tillates trapp og heismaskinrom på taket kun der dette bidrar positivt til bygningens volumoppbygging 
og arkitektur. 
 
Det stilles krav om godkjent utomhusplan før igangsettingstillatelse gis. Denne skal vise 
uteoppholdsarealer, beplantning, parkering, lekeplass og plass til søppelstativer. Større trær og annen 
verdifull vegetasjon skal i størst mulig grad bevares og registreres i utomhusplan. Større tre som fjernes 
skal erstattes av et nyplantet tre på tomta. Med større tre menes at stammeomkretsen er minst 60 cm målt 
60 cm over terreng. For trær med stammeomkrets over 90 cm målt på tilsvarende måte skal to nye trær 
plantes for å beholde mer av det frodige grønne preget som går tapt når et stort tre felles. Utomhusarealer 
skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent plan før ferdigattest gis. 
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Parkeringsplasser på terreng skal regnes med i %-BYA med 15 m2 pr. plass. Det  skal opparbeides 
parkeringsplasser i henhold til parkeringsnormens laveste tall for ytre by. 5 % av parkeringsplassene skal 
lokaliseres og dimensjoneres for bevegelseshemmede. 
 
§ 4.  Krav til uteoppholdsareal for boliger 
 


For hver boenhet skal det settes av uteoppholdsareal etter følgende norm: 
a. minimum 150 m2 for enebolig og tomannsboliger. 
b. minimum 100 m2 for boliger med BRA lik eller større enn 100 m2 i annen boligbebyggelse. 
c. minimum 50 m2 for boliger med BRA mindre enn 100 m2 i annen boligbebyggelse. 
 
Maksimum 33 % av uteoppholdsareal kan godkjennes som terrasse. Dersom terrasse/ balkong skal 
medregnes som uteoppholdsareal skal den ha minimumsareal på 10 m2 og minimumsdybde på 2,40 m.  
Arealkravene gjelder både for nye boliger og for eksisterende boliger. 
Uteoppholdsarealet skal være beskyttet fra støy og biltrafikk og ligge godt tilgjengelig fra boligen. 
Rimelige krav til innsynsfrihet, sol- og lysforhold skal tilfredsstilles. 
Arealer brattere enn 1:3 tas ikke med i beregningen av uteareal. 
Nødvendig areal for kjøreadkomst og biloppstilling skal ikke regnes med i uteoppholdsarealet. 
 
§ 5.  Byggeområde for boliger 
 
I tillegg til boligformål kan det innenfor feltene 1A, 1B og 1C, tillates etablert strøkstjenlig virksomhet 
som legekontor, tannlege, frisør m.v. såfremt bygningsmyndighetene finner at virksomheten vil tjene 
boligstrøket. Strøkstjenlig virksomhet gjøres tilgjengelig for orienterins- og bevegelseshemmede. 
 
Felt 1A og 2C 
Tillatt %-BYA er maksimum 30 %. 
Bebyggelsen kan ha maksimum 4 etasjer over terreng, hvor 4. etasje kan være inntil 80 % av 
underliggende etasjes areal. Maksimum mønehøyde og maksimum gesimshøyde 14,5 meter.  
 
Felt 1B og 3A 
Tillatt %-BYA er maksimum 30 %. 
Felt 3A er delt i to ulike områder. 
Bebyggelsen kan ha maksimum 3 etasjer over terreng hvor 3. etasje kan være inntil 80 % av underliggende 
etasjes areal. Maksimum mønehøyde og maksimum gesimshøyde 11,5 meter. 
 
Felt 1C 
Tillatt %-BYA er maksimum 30 %. 
Bebyggelsen kan ha maksimum 2 etasjer over terreng. Maksimum mønehøyde og maksimum gesimshøyde 
8,5 meter. 
 
§ 6.  Byggeområde for boliger, kontorer og forretninger 
 
Felt 2A 
Tillatt %-BYA er maksimum 30 %. 
Felt 2A er delt i to ulike områder. 
Bebyggelsen kan ha maksimum 3 etasjer over terreng hvor 3. etasje kan være inntil 80 % av underliggende 
etasjes areal. Maksimum mønehøyde 11,5 meter og maksimum gesimshøyde 10 meter. 
1. et. skal disponeres til forretning.  2. og 3. et. skal benyttes til kontor/bolig, hvor hovedandelen i nye 
byggetiltak skal være bolig. 
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Parkering skal etableres i underjordisk garasjeanlegg. 
 
Felt 2B 
Tillatt %-BYA er maksimum 30 %. 
Ulike begrensninger i høyder for feltet er vist med grense for gesims-/mønehøyde på plankartet. 1. et. skal 
i sin helhet bygges innenfor feltgrense. Bebyggelse på den sydligste delen nærmest 
Borgenveien/Holmenveien kan ha maksimum 4 etasjer over terreng hvor 4. etasje kan være inntil 80 % av 
underliggende etasjes areal. Maksimum mønehøyde 14,5 meter og maksimum gesimshøyde 13 meter. 
Nordre del av feltet kan ha maksimum 3 etasjer over terreng hvor 3. etasje kan være inntil 80 % av 
underliggende etasjes areal. Maksimum mønehøyde 11,5 meter og maksimum gesimshøyde 10 meter. På 
øvrig del av feltet skal det over 1. etasje etableres lokk som skal opparbeides som uteoppholdsareal. 
Lokket kan ha en maksimum gesimshøyde på 4 meter over gjennomsnittlig terrenghøyde mot 
Borgenveien. 
 
Feltets 1. etasje skal disponeres til forretning. Bakenforliggende arealer kan disponeres til lager og boder. 
2-4. et. skal disponeres til kontor/bolig, hvor hovedandelen i nye byggetiltak skal være bolig. Parkering 
skal etableres i underjordisk garasjeanlegg. Det kan også tillates noen parkeringsplasser i bakenforliggende 
arealer i 1. etasje. 
 
For 2B skal utomhusplan vise opparbeidelse av tilgrensende del av torget og Borgenveien. 
 
Felt 3B 
Tillatt %-BYA er maksimum 30 %. 
Bebyggelsen kan ha maksimum 5 etasjer over terreng hvor 5. etasje kan være inntil 80 % av underliggende 
etasjes areal. Maksimum mønehøyde og maksimum gesimshøyde 17,5 meter. 
1. et. skal disponeres til forretning/bolig. 2-5. et. skal disponeres til kontor/bolig, hvor hovedandelen i nye 
byggetiltak skal være bolig. 
 
Felt 7C 
Tillatt %-BYA er maksimum 30 %. 
Bebyggelsen kan ha maksimum 3 etasjer hvor 3. etasje kan være inntil 80 % av underliggende etasjes 
areal. Maksimum mønehøyde og maksimum gesimshøyde 11,5 meter. 
1.et. skal disponeres til forretning/bolig. 2-3. et. skal disponeres til kontor/ bolig, hvor hovedandelen i nye 
byggetiltak skal være bolig. 
 
§ 7.  Byggeområde for allmennyttig formål/offentlig bygning (skole/barnehage) 
 
Felt 4 
Tillatt %-BYA er maksimum 15 %. 
Felt 4 er delt i to ulike områder. 
Skolens undervisningsrom skal vende vekk fra Ringveien. Ny bebyggelse kan ha maksimum 4 etasjer 
innenfor grense for bebyggelse. Maksimum mønehøyde og maksimum gesimshøyde 14,5 meter. 
 
§ 8.  Byggeområde for boliger, allmennyttig formål/offentlig bygning (skole/barnehage) 
 
Felt 5 
Tillatt %-BYA er maksimum 30 %. 
Felt 5 er delt i to ulike områder. 
Bebyggelsen kan ha maksimum 2 etasjer over terreng. Maksimum mønehøyde og maksimum gesimshøyde 
8,5 meter. 
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§ 9.  Byggeområde for boliger og bensinstasjon 


 
Felt 7A 
Tillatt %-BYA er maksimum 30 %. 
Bebyggelsen kan ha maksimum 4 etasjer over terreng hvor 4. etasje kan være inntil 80 % av underliggende 
etasjes areal. Maksimum mønehøyde og maksimum gesimshøyde 14,5 meter. 
Ved utbygging skal det redegjøres for egnetheten for boligbruk med hensyn på luftforurensning fra 
bensinstasjonsvirksomheten og i forhold til utearealer. Det skal redegjøres for mulig avbøtende tiltak. 
 
§ 10.  Spesialområde bevaring 
 
For områder som er merket som spesialområde bevaring, tillates ikke på- eller ombygginger som endrer 
bygningenes/anleggenes eksteriør eller karakter. Byantikvarens uttalelse skal innhentes i forbindelse med 
nye tiltak. 
 
Dersom bevaringsverdig bebyggelse på grunn av brann eller andre årsaker må erstattes av nybygg, tillates 
det oppført bebyggelse med samme dimensjoner, proporsjoner og etasjetall. Før det gis tillatelse til tiltak 
skal det innhentes uttalelse fra Byantikvaren. 
 
Eksisterende elementer som tilhører bevaringsobjektet for eksempel trapper, murer, gjerder, terrasser og 
lignende, tillates ikke revet eller fjernet med mindre fraværet av verneverdier kan dokumenteres av 
Byantikvaren. 
 
På arealet regulert til bevaring (kontorer, forretninger) kan det etableres parkeringsplasser på bakkenivå. 
 
På arealet regulert til bevaring (forretninger) kan det tillates etablert strøkstjenlig virksomhet som 
legekontor, tannlege, frisør mv. 
 
 


§ 11.  Fellesområder 
 
Felles avkjørsel nr. 1 og nr. 2 er felles for eiendommene gnr./bnr. 41/198, /203, /208, /214, /229, /231, 
/251, /254, /298, /310, /872, /876, /894 og /980,  samt eventuelle fremtidig utskilte parseller av disse. 
 
 
§ 12.  Offentlige trafikkområder - parkering 
 


Minst to av parkeringsplassene i Borgenveien skal utformes for bruk av bevegelseshemmede. 
 
§ 13.  Støy 
 


Miljøverndepartementets retningslinjer for støy, rundskriv T-8/79, eller de til enhver tid gjeldende 
retningslinjer for støy skal legges til grunn for gjennomføring av planen. 
Det stilles samme krav til utforming av støyskjermer som til andre byggetiltak, jf. § 3 om volumer, 
materialbruk og farger, og om en utforming som gjør at området samlet fremstår med et godt helhetlig 
preg. 
 
§ 14.  Rekkefølgebestemmelse 
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For eiendommer mot Rasmus Winderens vei, Holmenveien og Borgenveien skal fortau, gangvei, 
belysning og tilhørende beplantning i form av trerekke langs offentlig vei på areal regulert til fortau eller 
annet veiareal være opparbeidet før brukstillatelse gis.  
 
§ 15.  
 
Alle arealer som skal være tilgjengelige for publikum skal tilrettelegges for orienterings- og 
bevegelseshemmede. 
 
 


Reguleringsplanen og reguleringsbestemmelsene ble 
 egengodkjent ved bystyrets vedtak av 07.11.2001 sak 501 og 17.04.2002. 


Bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak. 
 


Byrådsavdeling for næring og byutvikling, den 03.05.2002 
 


     Arnfinn Løvli, bem 
 













































































BYDEL VESTRE ;1/4KER



 -157vo70 

 If


5-31


Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Advokattl rma Ræder DA


Postboks 2944 Solli


0230 OSLO


Dato 04 12 2013


Dereef Aar ref (saksnr) 20 I 2 I 537L-10
Oppgis .1111411cd hon entlehe


Saksheh Marnne SkrUmmArkivkode 531


ByggepIass: ROAI-IAGAN 49 A - Eiendom: 12/512


Tiltakshaver Roahagan Borenslac v/Yneve Adresse: Roahaean 49 E. 0754 OSLO






Kveme






Soker: Wood Arkitektur + Design Adresse: Nobels gaie 23. 0268 OSLO


TiltaksB pc: Tomannsbolig/rekkehus Liltaksart Påbyeeing


VEDTAK OM DEKN1NG AV SAKSKOSTNADER - RØAHAGAN 49 A - F


Krav fra advokatfirma Raeder, på vegne as naboene Odd og Grete Thoresen, Arild Sponland og


Hilde Soraas, Harald og Randi Benestad, Per og Tove Dybwad, Thomas og Charlotte Stephansen,


om dekning av sakskosmader i forbindelse med b3ggesaken i Roahagan 49 A-F innvilges delvis, jf.


forvaltningslos en (fs I.) § 36. Kravet innsilges med kr 50 531,25 inkl. mva.


Dette er et enkeltsedtak som kan paklages, jf. fvI. § 28 ferste ledd.


Fremsatt krav


Plan- og bygningsetaten viser til brev fra advokatlirma RæcIer mottatt 09.07.2013 der det er fremsatt krav


om dekning av sakskostnader etter fyl. § 36. I e-post av 12.11.2013 er kravets storrelse justert pga en


summeringsfeil.


Kravet er fremsatt rettidig og lyder på kr 61 437.50 inkl. mva.


Sakens bakgrunn


Plan- og bygrungsetaten ga rammetillalelse for pabygg av eksisterende rekkehus mcd 6 boenheter samt


dispensasjon fra reculerinesplanens hoydehesternmelse. den 11.04.2013. Rammetillatelsen gjelder for alle
6 boenhetene i rekkehusrekken. Rammetillatelsen ble påltlagel av Ræder på vegne av naboene den


30.04.2013. Klagen ble tati til folge av Bydel Vestre Aker i mote den 20.06 2013 Plan- og Mgningsmaten


ga deretter avslae den 09.08.2013 i trad med bydelens vedtak.


Plan- og bygningsetatens vurdering


Hjemmel for å ttlkjenne deknine av sakskostnader folger av fvl. § 36:


"Nar er redtak blir endrer til gunsdliæ en part skal han tilkjennes delminglar sesentlige kosmader som
har vært nodrendige for å få endret lvdraket med mindre endringen skildes purrens eget forhold eller
lOrhold menfor partens ogfOrnilmingens kmaroll, eller andre særlige granner taler mor deue."


•






Plan- og hygning. ccccc n Booksadresse Semralhurd 02 180 Bankgoo 1315 01 01357
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I lovedregelen går ut på at en part skal få dekket vesentlige og nødvendige sakskostnader ved endring av
enkeltvedtak til gunst for en parf I angjeldende sak vurderer etawn at vedtaket er endret til gunst for
parien. og at vesentlighetskravm er oppfylt. Det avgjørende spørsmålet er hvorvidt de aktuelle utgiftene til
advokatbistand har vært "noelsendig- for å ra endret vedtaket


Nødxendighetskriteriet oppstiller krav til tilstrekkelig årsakssammenheng mellom de ulgifter klager har
padratt seg i klageprosessen og vedtaksendringen. tligangspunktet er at arbeid ut fon i perioden mellom det
paklagede sedtaket ble fauet til echakel ble endret, danner grunnlaget for In ilke kosmader som pownsielt
er a anse som -nødvendige-. Den relevante tidslinjen for når utginene må ære påløpt blir fra 11.04.2013
(matens rammetillatelse) til 20.06.2013 (vedtak i Bydel Vestre Aker). Det er dene soni ffigjør den
dekningsbereltigede perioden.


Ved urderingen av 1nilke kosmader som har sært nødvendige, skal det xasmgangspunkt i panenes
subjektise oppfaining. dvs at partene hadde grunn til å tro at umiftene sar nødsendig for U sedtaket
endret. Det kan ikke kreses at utgi ftene objektnt  ar nødsendig EckhoIrSmith. Forx almingsren 6. untave
1997 s. 539). Vurderingen blir følgelig om partene, eller panens representant. med rimelighet hadde grunn
tilå tro at utgiften ar nods endie for å få endret vedtaket. Det er imidlenid ikke efinen arbeid panen
selger legge ned i saken som er dekningsberettiget. Del følger zn Mnas delingens uttalelse jnr. 16-19'84


at meningen med fv1. § 36. førsw ledd er å gi en nærmere begrenset aduang til dekning. ikke å holde
parten økonomisk skadelos generelt. Det folger også av lovens forarheider ax kræer etter en konkrei
surdering kan aykortes del anses som urimelig hot. t ut fra sakens omfang. hen dning ou
sanskelighebgrad.


Det nods endige arbeid il i alminnelighet sære arbeid i forbindelse med marheidelse as
klagebres . K læmbrevene normalt fremslå som den nødvendige bktoren for a fa endret sedtaket.
Anforsler i klagebres ' il normalt rene seg mot forstaelsen av de juridiske forhold saken reiser og sakens
faktunix Før det tilfelle at klager er av den oppfaming at saken er uklaramisN isende fra elatens side. vil det
aksepteres at en bruker noe tid pa a fremstille bakgrunnen for saken. fuer etmens s n ogsa noe direkte
kontakt med saksbehandler. esentuelt andre hos b gningsms ndigheten solll er tilkm net saken kunne
dekkes. Dekning av utgifter mos er dene er ikke utelukket, men må ses i lys av nødvendighersvilkåref


Plan- og h uningsetawn legger til grunn at de sporsmal saken har reist medforte at det fremstod som
nødvendig for panen å søke profesjonell hjelp i forbindelse med marbeidelse av klage- Plan- og


gningsetaten vil i det følgende gå nærmere inn på det arheidet som er ut fon og surdere dette opp mot
nødvendighenkriteriet i bestemmelsen.


Kosmader padratt i perioden mellom 11.04.2013 —29.04.2013 

Perioden utgjør tiden mellom Plan- og bygningsetaten ga rammetillatelsen til etaten monok klage på
vedmket fra advokaffirma Ræder pa vegne av naboene, I denne perioden er det krevd dekning br 11 timer.


I henhold til timelisten har tiden medgån til gjennomgang av dokumenter. betaring og møter, samtale med
kliem samt utarbeidelse av klagehrev. Det er to advokater som har bistått arbeider. Arve Lonnum har
fakturen for 2.25 timer og Bjorn Erling Christiansen har fakturert for 8.75 timer.


Klagen av 30.04 2013 ble vurdert som sak lig og relevant i forhold til problemstillingen i saken. Etter en
konkret vurdering legges det til grunn at bistand med 11 timer står i Bmelig forhold til betydningen,
omfang og vanskelighetsgraden av foreliggende sak. Nodvendighetsvilkåret anses folgelig oppfylt og det
gis dekning for 24 450 krx
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Kosinader padratt i perioden mellom 28.05.2013 —20.06.2013 

Perioden ulajor riden etter at klage hle sendt til Plan- o b gningsetmen Vestre Aker omgjorde
sedraker. I denne perioden er der kresd dekning for 17.75 timer timer er tilkD tel arbeidet til Lonnum
og 15.75 timer er tilkns rrer Christiansen4 Etaten sil hernerke at kraser som er fremsall samssarer ikke med
thneamallet. I e-posrkorrespondanse mellom Ra2der olt etaten er det irnidlerfid kommet fram til at det for
arbeider mellom I 7M6.20I 3 ou 20.06.2013 er gull en salgspris som rilss arer 50% a ordinær pris. Det bety r
at for 12 timers arbeid er det tatt betalt for kun 6 rimer. Nar sakskordnadene skal summeres I derte bli tatt
henss n til.


I henhold til timelisten har 17.75 timer meduatt il dis klientkomakt. relefonsamtale med Eylkesmannen.
div. kontakt med Mdelssinalget v/Elin H. Galtung. utsendelse a bres til 13ydelen. Plan- og
hygningselaten og Fy Ikesmannen. gjennorngang as dokumenter. gjennoniforing a befaring samt
deltagelse på bydelsmote.


Som redegjon for innledningsvis vil det nodvendige arbeidet i alminnelighet være arbeid i forhindelse med
marbeidelse a klagebrev, sla dene brevet normalt vil fremsta som den noMendige faktoren for a få endret
veshaket. Dekning av mgifter wover dette er ikke firelukkel, men må ses i lys av nodvendighetsvilkaret.


Plan- og bygningsetaten ser ar det kan ha vært nodvendig med noe opphfigningsarbeid forbindelse med
klaget i. men finner at kravet som er fiemsatt i denne perioden fremstår som svært hoyt. Plan- og
bygningsetaten vil i denne sammenheng spesiell vise til den omfattende kontakten per telefon og e-post
som advokaffirma RaMer har hatt med klienten og hydelsolvalget v/ISlin II. Galtunu. Det er ikke spesifisen
i iiilleIiStCil hvor mye av tiden som har medgått til henholdsvis klientkontakt og kontakt med
Ddelsurvalget. Det er heller ikke spesifisen hvor mye tid som har medgall til denne korrespondansen. lit i
fra timelisten ser (let imidlertid ut til at det til sammen er DI4 urert for 9.75 timer for dette arbeidef Det
vises lil posteringsdato 30.05.2013. 31.05.2013, 04.06.2013. 06.06.2013 rbåde Lonnum ou Chriniansen).
11.06.2013. 17.06.2013. 18.06.20 13 (1° 19.062013.


Daten sil hemerke at nar det gjelder kontakt med by delsuts algel enerlater tiluelisten et inninkk av
lobby irksomhet. I 12 Resmannsægjorelse i sak 200728666 FNI-.1retatens saksnr. 200206704) la


slkesmalliwn til grunn at lobbyvirksomhet ma anses å Dlle urenfor nods endighetskri wrieI i nl. § 36.
I D Ikesmann  a\ gi ti relse 201026469 FM-1 er dene ulgangspunktet nuderen noe. Det legges her tilgrunn
at kontakten med politikere må resultere i noe konkret skrifilig materiale som er tilkm fiet selve
klagesaken. hvor det fremkomme n momemer arbeidet med saken eller en oppklaring as antan
uosersiktlig forhold. for at derte arbeidet skal anses å ha sært nodsendig Imr seh e  edraksendringen
angjeldende sak kan ikke Plan- og bvgningsetaten se u det har laerukommet noe slikt skrifilig materiale.
og mener derfor at dene efierarheidet ikke kan dekkes.


Når del gjelder konespondanse med klienren har etaten forstaelse for at det er behos for en siss komakt
mellom ashokaren og klienren i lopet as sakens gang. Men nar klagen er skreset og problemst illingene
samt salg as fremgangsmate ston sen er klarlagt, kan ikke maren se ar en slik omfattende klientkontakten
kan sies a ha sært nåds endig for å få endrel sedtaker. Kraset nn derfor ækones. Da Plan- og


aningseraten ikke har fullstendig oversikt oser Inor my e tid som har medgau til klientklient. ma Plan-
ogh gningsmaren grore en skjonnsmessig avkorming jF. jurifidepartementels uttalelse i sak 99 20138.
Euer etatens nirdering vil 2 timer klientkontakt kunne sies å  ære innenfor det som anses som
'æodsendig-. ou dl folgefig dekkes.


Den resterende riden på 8 timer har slik Plan- og hnngsetaterl Ibrstar timelisten nredgatt til komakt med
Fy Ikesmannen og By delen om oppsestende virkning. gjennom gang as dokumenter. forberedelse til
hefaring sanu deltagelse i Ddehrnme. Dets ises til posteringsdato 28.052013. 07.06.2013. 13.062013 Og
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20.06.2013. Kravet fremstår som noe høyt, men kan sies å være innenfor det som anses som "nødvendig"


for å få endret vedtakel Det gis derfor dekning for dette kravet.


For å oppsummere gis det dekning for 10 timer i denne perioden ( L25 timer for arbeidet til Lonnum og


835 timer for arbeidet til Christiansen). Da det er gitt halv pris for arbeidet den 20.06.2013 gis det til


sammen dekning for 15 975 kr i denne perioden.


Plan- og bygningsetaten kan ikke se at endrinaen Iii gunst for tillakshaver skyldes partenes eget forhold


eller forhold utenfor partens eller forvaltningens kontroll.


Plan - og bygningsetatens konklusjon
Krav om dekning av sakskostnader innvilges delvis med hjemmel i forvaltningsloven § 36 forst ledd med


totalt kr 50 531.25 inkl. mva.


Belopet skal tabetales av 13)del Vesue Aker oa overfores til advokatfirma Ræder. klientkonto


I 602.55.7800 merket I I 1080/BEC.


Vechaket kan påklages av parten som har fremsati krav om deknine av sakskostnader. Se vedlagt


PLAN- OG BYGN1NGSETATEN


Avdeling for hyggeprosjekter
Vest


Dene dokumentet er elektronisk godkjent 04.12.2013 ar:


Anne Torill Halse - enhelsleder
Karen Mark Glad Visnes - avdelingsdirektor


Kopi til:


Bydel Vestre Aker. Sorkedalsveien 150 B, 0754 OSLO, postmmtak@bva.oslo.kommune.no
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KUNNGJØRING OM PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN -
HOSPITSVEIEN 5 - HOLMENKOLLEN -FRIST 23.12.13 - 10.02.14 -


DETALJREGULERING


Plan- og bygningsetaten har 11.12.2013, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-1 nr.2 og i henhold
til delegert myndighet, lagt ovennevnte planforslag ut til offentlig ettersyn.
Voksenliavannbassengforeslåsregulertmedeksisterendegrunnflaterog høydertil
vannforsyningsanlegg.Ensikringssonefor vannforsyningsanleggforeslåsregulertoverhele
planområdetfor å sikredriftenav anleggetog drikkevannetmotforurensning.
Restenavplanområdetsikressomlek-og rekreasjonsområdevedå reguleredettetil friområde.
Bekkmedkantvegetasjonlangsplanområdetsøstregrenseskalbevaresog sikresmedbestemmelse.
En rekkefølgebestemmelsekreveren lekeplassetablertinnenforplanområdetdersomdet blir
nødvendigå gjøreterrengbearbeidingeroverbassengtaket.
Plan-og bygningsetatenanbefalerplanforslaget.
Orientering om planen kan De få i Kundesenteret i Plan- og bygningsetaten, Vahlsgate 1.
De kan også se planforslaget på følgende steder:


Informasjonssenteret i Rådhuset,
Deichmanske bibliotek i Arne Garborgs plass 4 og
Opplysningstjenesten i bydel Vestre Aker, Sørkedalsveien 150.


Planforslaget kan også lastes ned fra etatens hjemmesider: www.pbe.oslo.kommune.no.
Eventuelle bemerkninger til planforslaget må sendes Plan- og bygningsetaten senest :10.02.2014

Vi ber om at bemerkningen gjøres kort, evt. at det lages et sammendrag på 1/2-1 side egnet for trykking.
Bemerkninger som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken
sendes videre til byrådet. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar,
men vil kommentere bemerkningene samlet i vår fremstilling til byrådet. Kopi av bemerkningene følger
saken når den sendes til politisk behandling.
Byrådet avgir sin innstilling til byutviklingskomiteen som behandler saken med de bemerkninger som er
kommet inn. Når endelig vedtak er fattet, vil det bli gitt melding både ved brev og ved kunngjøring i
Aftenposten Vedtaket kan da påklages.


PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Kundesenteret


Thor Øivind Løvås (Sign)
Kundekonsulent


Verlie


Plan- og bygningsetaten Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo


Boks 364 Sentrum
0102 Oslo www.pbe.oslo.kommune.no


Sentralbord: 02 180 Bankgiro: 1315.01.01357
Kundesenteret: 23 49 10 00 Org.nr.: 971 040 823 MVA
Telefaks: 23 49 10 01
E-post: postmottak@pbe.oslo.konunune.no







Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Hospitsveien 5, Holmenkollen
Planforslag til offentlig ettersyn
Detaljregulering


Voksenlia vannbasseng foreslås regulert med eksisterende grunnflater og høyder til
vannforsyningsanlegg. En sikringssone for vannforsyningsanlegg foreslås regulert over hele
planområdet for å sikre driften av anlegget og drikkevannet mot forurensning.
Resten av planområdet sikres som lek- og rekreasjonsområde ved å regulere dette til friområde.
Bekk med kantvegetasjon langs planområdets østre grense skal bevares og sikres med bestemmelse.
En rekkefølgebestemmelse krever en lekeplass etablert innenfor planområdet dersom det blir
nødvendig å gjøre terrengbearbeidinger over bassengtaket.
Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget.


Plan- og bygningsetaten ber om bemerkninger til forslaget i løpet av høringsperioden som er oppgitt
i varslingsbrev.


Utarbeidet av: Norconsult for Vann- o• avlo isetaten


Bydel: Vestre Aker
Gnr./bnr.: 33/948
Saksnummer oppgis alltid ved henvendels


Saksnummer: 201003148
Dokumentnummer: 44


Plan- og bygningsetaten Beseksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo


Boks 364 Sentrum
0102 Oslo www.pbe.oslo.kommune.no


Sentralbord: 02 180 Bankgiro: 1315.01.01357
Kundesenteret: 23 49 10 00 Org.nr.: 971 040 823 MVA
Telefaks: 23 49 10 01
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
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Disse kan sees på saksinnsyn på Plan- og bygningsetatens nettside som vedlegg til Planforslag til offentlig
ettersyn
1. Plankart i målestokk 1:500







Saksnr:201003148-44 Side 3 av 27


HVORDAN LESE DOKUMENTET?
Dette er et dokument som består av forslagsstillers beskrivelse av og argumentasjon for planforslaget, og
Plan- og bygningsetatens vurdering. Plan- og bygningsetaten er juridisk eier av dokumentet, men der det
står "Forslagsstillers tekst" (hovedsakelig del 2 og 4) har Plan- og bygningsetaten ikke redigert i denne.
Plan- og bygningsetatens kommentarer til forslagsstillers tekst finnes i separate, tydelig merkede bokser.


SAKSGANG
Etter offentlig ettersyn vil innkomne bemerkninger bli referert, kommentert og eventuelle endringer
innarbeidet. Saken er planlagt oversendt rådhuset for politisk behandling 3. tertial 2013.
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1. HOVEDTREKK I PLANFORSLAGET


1.1 SAMMENDRAG
Hensikten med planarbeidet er å sikre Voksenlia drikkevannsbasseng mot forurensning.
Vannbassenget og en 4 meter bred buffersone rundt anlegget foreslås regulert til bebyggelse og anlegg:
vannforsyningsanlegg, resten av arealet til Grønnstruktur: friområde.
Hele planområdet foreslås regulert med hensynssone: sikringssone: vannforsyningsanlegg for å sikre
Setra vannbasseng mot aktiviteter som kan forårsake forurensning av ferskvannbassenget.
Voksenåsbekken som renner i åpent løp langs østre tomtegrense er sikret som bestemmelsesområde med
bestemmelse om at bekk og kantvegetasjon langs bekkedraget skal bevares.


Området er i dag regulert til barnehage, og både bydelen og omsorgsbygg er imot en omregulering fordi
det fortsatt er behov for regulert barnehageareal i bydelen. Ros-analysen viser på den annen side at
barnehage medfører for stor risiko for forurensning av vannbassenget, mens restarealet rundt
vannbassenget er for lite og bratt til å etablere en barnehage.
Over vannbassenget ligger en gresslette som brukes til uorganisert lek og ballspill. Dette er en viktig
ballbane i et nabolag hvor det er langt til nærmeste skole, idrettsplass eller egnet friområde.
Planforslaget innebærer at det tillates terrengbearbeiding av sletta for å forhindre forurensning av
vannbassenget og en rekkefølgebestemmelse som krever at ballbane etableres i størrelse 10x30 meter,
dersom en slik terrengbearbeiding gjennomføres.
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1.2 EKSISTERENDE SITUASJON OG FREMTIDIG BYPLANGREP


1.2.1 Skisse —eksisterende situasjon
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Gjeldende reguleringsplan - stiplet strek viser eiendomsgrense for gnr/bnr 33/ 948


1.2.2 Skisse av fremtidig byplangrep


Planforslag —planavgrensning følger eiendomsgrensen til gnr/bnr 33/948 og 1285
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1.3 FORSLAGETS NØKKELOPPLYSNINGER
Forslagsstiller: Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten,
Kontaktperson; Terje Rødberg,
e-post; terje.rodberg(ibvav.oslo.kommune.no


Fagkyndig: Norconsult AS, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika, tlf 67 57 10 00,
Kontaktperson Heidi Jensen, telefon 67 57 16 96
epost; heidijensen@norconsult.com


Eieropplysninger
Gnr. 33 bnr. 948, Oslo kommune
Gnr. 33 bnr. 1285 G.Grøntvedt


Arealstørrelse — planområde
Planområdet totalt: 4012 m2
Areal for hvert formål:
Bebyggelse og anlegg: Vannforsyningsanlegg 407 m2
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Vei; annen eierform 249 m2
Grønnstruktur: Friområde 1 og 2 (hhv 1573 og 1782 m2)3204 m2
Hensynssoner: Andre sikringssoner H190, 4012 m2
Bestemmelse område for bekk: 719 m2


Arealstørrelse — ny bebyggelse
Ingen ny bebyggelse tillates.


Arealstørrelse — eksisterende bebyggelse som opprettholdes
Delvis nedgravd: BRA=407 m2


Utnyttelse m. m.
Området er ferdig utbygd. Området er regulert med eksisterende grunnflater og høyder.


Parkering
Parkering opparbeides i hovedsak iht. kommunens norm og skal tilrettelegges for stor lastebil. Parkering
tillates opparbeidet innenfor regulert Grøntstruktur: friområde


Vurdering av forskrift om konsekvensutredning.
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med tilhørende
forskrift.
Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes.


Kunngjøring og varsling/Varsling
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 14.januar 2011 i Aftenposten og elektronisk på følgende
internettadresse: http://www.vav.oslo.kommune.no/kunngjoringer/
Grunneiere og andre rettighetshavere er varslet ved brev datert 12.januar 2011


SAKSGANG
Etter offentlig ettersyn vil innkomne bemerkninger bli referert, kommentert og eventuelle endringer
innarbeidet. Saken er planlagt oversendt rådhuset for politisk behandling 1. tertial 2014.
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2. FAKTADEL


2.1 BAKGRUNN
Vann- og avløpsetaten ønsker å styrke sikringen av sine vannressurser og vannforsyningsanlegg.
En gjennomgang av VAV sine vanninstallasjoner har avdekket at for Voksenlia rentvannsbasseng er ikke
arealbruken sikret i gjeldende reguleringsplan.
Hensikten med planarbeidet er å sikre Voksenlia vannbasseng mht. arealbruk og å sikre at det ikke tillates
bruk av planområdet som kan gi forurensing i drikkevannet.


2.2 PLANSTATUS


2.2.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus


Kommuneplan 2009, juridisk bindende arealbruk for Oslo, vedtatt 16.12.2009. Bakgrunnen for planen er
den nye plandelen i Plan- og bygningsloven, som trådte i kraft 1.7.2009. Arealdelen innebærer ingen
endring av eksisterende juridisk bindende arealformål.
Kommuneplan 2008 Oslo mot 2025 vedtatt 11.juni 2008 peker på at økningen i befolkningstettheten tilsier
økt oppmerksomhet om betydningen av lokalt tilgjengelige grøntområder, torg og møteplasser med god
kvalitet.
Kommunedelplan, grøntplan for Oslo vedtatt 15.desember 1993 er en prinsipplan for den overordnete
grøntstrukturen. Et av prinsippene er at ulike typer offentlig tilgjengelig grønne arealer med ulik rolle
bevares som viktig element i grøntstrukturen.
Det er ikke registrert noen forhold i plankartet for planområdet, men i retningslinjene står det at i et
område 20 meter eller nærmere fra strandlinjen for vassdrag bør det ikke oppføres ny bebyggelse.
Byøkologisk program vedtatt 11.6.2003. 1planen skal
- Regulerte friområder og andre viktige natur- og rekreasjonsområder i byggesonen skal beholdes.
- Områder av verdi for friluftslivet skal sikres.
- Byøkologisk program vektlegger at Oslo skal ha godt drikkevann og et godt fungerende vannkretsløp og
viser til at «Hovedplan for Oslos drikkevannsforsyning» legges til grunn for videreutvikling av
drikkevannsforsyningen. Vannforbruket og lekkasjer på ledningsnettet søkes redusert og
drikkevannskildene utviklet slik at innbyggerne sikres drikkevann også i tørkeperioder.
Drikkevannskvaliteten skal tilfredsstille EUs krav i norsk forskrift.


Gjeldende regulering:
S-3273, 23.10.1991: Området er regulert til: Byggeområde for offentlig /allmennyttig formål (barnehage)


Pågående planarbeid:
Kommunedelplan for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone ble sendt til politisk behandling 14.
mars 2010.


2.2.2 Mulig utnyttelse i henhold til gjeldende regulering


Planområdet er regulert med 20% BYA
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2.3 EKSISTERENDE FORHOLD


2.3.1 Forslagsstillers stedsanalyse


Området framstår i hovedsak som ferdig utviklet. Potensialet for fortetting vurderes som begrenset jamfør
Kommuneplan 2008, Oslo mot 2025. Gjeldene reguleringsplan tilrettelegger for noe fortetting ved regulert
barnehageformål på tomta.
Bebyggelse rundt planområdet består stort sett av boligbebyggelse. Selve planområdet framstår som en
grønn lunge i et utbygd område.


Landskap
Grunnforhold: Berggrunnen består av alkaligranitt (ekeritt), finkornet. Løsmassekart viser bart fjell,
stedvis tynt dekke. Ingen rapporterte skredhendelser. Det er ikke er gjort detaljert kartlegging i området —
vurderinger er gjort over et større område (kilde NGU).
Landskapsmessige forhold og vegetasjon: Tomta ligger i en sørvendt åsside. Den faller fra nord mot sør,
med en høydeforskjell på 20 meter fra høyeste til laveste punkt (kote 356 -236).
Nordre del av planområdet består av atkomstvei samt gressplen over bassengtak.
Midtre del av planområdet består av atkomstvei og parkeringsplass foran byggets sørfasade. Pga.
skrånende topografi er sørfasaden synlig, mens resten av vannbassenget ligger under bakken.
Søndre del av planområdet framstår som naturtomt med en opparbeidet sti til nedenforliggende bolig
(gnr/bnr 33/954). VAV opplyser at det ikke foreligger avtale om atkomst for denne. I sørvestre hjørne er
det oppført et lite veksthus, VAV kjenner ikke til hvem som har oppført dette eller hva det brukes til.
Bekk går langs østre tomtegrense.
Med delvis nedgravd basseng med gressplen på bassengtaket, framstår tomta som grønn og lite bebygd.
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Natur- og ressursgrunnlaget
Under bakken/delvis nedgravd er det et eksisterende drikkevannbasseng, som forsyner deler av byens
befolkning med drikkevann.
På bakken er det et park- og naturområde. Deler av drikkevannsbassenganlegget er synlig (primært søndre
fasade).


Teknisk infrastruktur
Voksenlia rentvannsbasseng er et eksisterende anlegg. Bassenget er en viktig del av byens infrastruktur
mht. vannforsyning. Ca. 6000 abonnenter forsynes med drikkevann fra dette rentvannsbassenget.
Nettstasjon er oppført i tomtens nordvestre hjørne.
Hafslund opplyser at de har kabler i området.


Verneinteresser og historikk
Naturverdier: Ingen registrerte.
Kulturminner: Det er ingen registrerte kulturminner innenfor eller ved planområdet. Byantikvaren opplyser
at installasjoner i forbindelse med vannforsyningen til Oslo, er lite undersøkte kulturminner som
Byantikvarer ikke har hatt en systematisk gjennomgang av.
Historikk: Rentvannsbassengene Ullern, Besserud, og Setra ble tatt i bruk hhv 1912, 1915 og 1940. Etter
hvert som bebyggelsen kom høyere og høyere opp i åsen, ble det nødvendig å bygge ytterligere et basseng
for å kunne sikre vannforsyningen; Voksenlia. Bassenget har et volum på 12 000 m3og høyden er på ca.
kote 350. Bassenget ble tatt i bruk 1957, tegnet av Oslo vann- og kloakkvesen.


Trafikkforhold
Tomten er tilgjengelig med kollektivtrafikk, med 10 min gangavstand fra Voksenlia t-banestasjon (ca. 350
m). Tomten har god tilgjengelighet med bil. Hospitsveien er kommunal vei, fartsgrense 30 km/t.


Atkomst, parkering:
Atkomst til eiendommen er fra Hospitsveien (kommunal vei). Atkomsten går over eiendommen gnr/bnr
33/1285. Parkeringsplass for biler knyttet til drift av vannbassenget er etablert på sørsiden av
vannbassenget. Naboeiendom i øst, gnr/bnr 33/1371 (Hospitsveien 5b) leier midlertidig atkomst over
gjeldende eiendom (leieavtale fra 2007).


Miljøfaglige forhold
Forurenset grunn: Ingen kjente målinger.
Området er ikke inngjerdet og er åpent for allmennhetens bruk. Den gjennomførte sårbarhetsvurderingen
konkluderer med at det er fare for innlekking av forurenset vann i rentvannsbasseng (jamfør avsnitt
nedenfor Risiko- og sårbarhet).


Forhold til Naturmangfoldsloven
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for
skade på naturmangfoldet.
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk
av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av
naturmangfoldet.
Forslagsstiller vurderer kunnskapsgrunnlaget som tilfredsstillende: I Oslos kommunes naturdatabase
foreligger ingen registreringer av regionalt eller lokalt viktig biologisk mangfold på tomta. Det vurderes at
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planforslaget vil ha en gunstig effekt på det naturgrunnlaget og de biotoper som eksisterer på området per i
dag, da planen sikrer eksisterende situasjon på tomta. Planforslaget vil derfor ikke vil berøre
naturmangfoldet i negativ grad.
§ 9. (føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha
for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en
risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som
begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.
Ikke relevant, jamfør kommentar over.
§10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli
utsatt for.
Ingen fysiske tiltak planlegges. Ved vedlikehold vil eventuelle gravearbeider kunne medføre inngrep lokalt
over/rundt bassengtak og rørgater. Disse vil ikke påvirke økosystemet som helhet, men enkelttrær/busker
og annen vegetasjon kan bli fjernet.


(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltalcshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket
volder, dersom dette ikke er urimelig utfra tiltakets og skadens karakter.
Tiltakshaver dekker kostnader for å redusere fremtidige skader på naturmangfoldet.


(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og
slik teknikk og lokalisering som, utfra en samlet vurdering av tidligere, nåværende ogfremtidig bruk av
mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.
Ved eventuelle inngrep i friområde, skal det i anleggsfase under gravearbeid tas særlig hensyn til
eksisterende naturmiljø (sikres ved reguleringsbestemmelse § 6.4).


Risiko- og sårbarhet
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for området. ROS-analysen følger saken som
eget vedlegg. Det framgår av denne at det per i dag foreligger et høyt, uakseptabelt risikonivå med hensyn
på vannkvalitet. Sambruk av arealet til vannforsyningsanlegg og barnehage ikke er akseptabel.


Drøfting av sannsynlighet:
Bassengets konstruksjon innebærer at det over bassengets betongtak ligger en membran som hindrer
innlekking av regnvann og annen avrenning fra grunnen over bassenget.
Området blir i dag forvaltet av Friluftsetaten og fremstår som et område hvor det drives mye lek og
aktivitet.
Det er flere årsaker til at det kan oppstå uønsket brudd i membranen, for eksempel (listen er ikke
uttømmende):


Improviserte fotball/ håndballmål med staur som stikkes ned i jorden


Volleyballnett som settes opp på området.


Endringer i grunnforholdene på grunn av utvasking.


Hunder som graver.


Barn som leker på området og graver i jorden.


Utilsiktede plassering av brakker og midlertidige konstruksjoner.


Oppskyting av raketter/ utskytningsramper.


Røtter på trær som står nært basseng/ ledningsnett ut fra basseng.
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Dersom det anlegges barnehage i planområdet/oppå bassengtaket slik gjeldende reguleringsplan legger
opp til, vurderes sannsynligheten for at hendelsen inntreffer å øke vesentlig.
Sannsynligheten vurderes til å være en hendelse hvert 10 til 100 år, dvs. 1-10 årlig sannsynlighet.


Sosial infrastruktur
Det er ingen barnehager eller skoler i nærområdet.
Kollektivtrafikk: Både t-bane og buss, se avsnitt «Trafikkforhold» ovenfor.


Barns interesser
Området synes benyttet av barn i nærområdet primært til uorganisert lek. Ved befaring på eiendommen ble
det registrert fotballmål i hver ende av gressletten over bassengtaket. I forhold til gjeldende
reguleringsplan, skal området utbygges til barnehage noe som vil medføre etablering av ny bebyggelse
samt lekeplass og møblering med lekestativer.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Det er ikke kjent noen alternativ leke eller sportsplass som egner seg til ballspill i
planområdets nærområde.


Universell utforming
Planområdet er ikke universelt utformet, hverken terreng eller anlegget i seg selv.


Juridiske forhold
Tinglyste heftelser på gnr/bnr 33/948, vannbassengtomta:
1959: Oslo Lysverker gis tillatelse til å sette opp og ha stående en transformatorkiosk.
2005: Gnr/bnr 33/1116 (Hospitsveien 7) gis tinglyst rett til atkomst, vedlikehold av denne og rett til kjøp
av atkomstarealet. Atkomstarealet er i dag fraskilt fra bnr 948.
2006: Gnr/bnr 33/1116 gis tinglyst rett til å legge stikkledninger for vann og avløp over den ubebygde del
av gnr/bnr 33/948 frem til offentlig ledning, samt rett til vedlikehold av disse.


Leieavtale:
Gnr/bnr 33/1371 (Hospitsveien 5b) leier midlertidig atkomst over bnr 948, vannbassengtomta.
Varighet for leieavtalen: 3 måneders oppsigelse.
Atkomst til gnr/bnr 33/948, vannbassengtomta:
Atkomsten går fra kommunal vei Hospitsveien via gnr/bnr 33/1285. Denne er på 93 m2:Statens kartverk
v/tinglysningen opplyser at det ikke er registrert noen heftelser eller servitutter på bnr 1285.
Hjemmelshaver til bnr 1285 er opplyst til å være en G. Grøntvedt, adresse/ fødselsnummer er ikke
registrert. Bnr 1285 ble opprettet 10/8 1951, utskilt fra gnr/bnr 33/949. I målebrevet står det blant annet at
«Parsellen skal sammenføyes med gnr 33. bnr. 948 til ett matrikkelnummer. Forretningen er rekvirert av
Oslo kommune ved Vann- og kloakkvesenet på vegne av hjemmelsinnehaver ifølge fullmakt.»
Forslagsstiller har prøvd å oppspore registrert hjemmelshaver av bnr 1285, G. Grøntvedt, uten hell.


Interessemotsetninger
Bydelen ønsker å opprettholde gjeldende regulering til barnehagetomt. Naboer i nærmiljøet ønsker å
benytte gressletten til blant annet ballspill. VAV anser begge forannevnte som uforenlig med drift av
drikkevannsbasseng
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2.3.2 Tabell for tema som alltid skal sjekkes og følges opp når aktuelt


Tema Oppstarts-
møte


Offentlig
ettersyn


Politisk
behandling


Kort utkvittering eller henvisning
til hvor omtales


Naturmangfold






uaktuelt






Det er sjekket i databasen, ikke
registrertnaturmangfoldi/ i nærhet
av planområdet.Henvisningtil
naturmangfoldloven.


Ras






uaktuelt






Omtales i 2.4.1 og 2.7 og i ROS-
analysen


Flom






uaktuelt






Omtales i ROS-analysen


Geologiskeforhold






uaktuelt






Omtales i ROS-analysen


Kulturminner






uaktuelt






Omtales i 2.2.1


Støy






uaktuelt






Omtales i 2.4.1


Teknisk infrastruktur
Vannforsyningsanlegg
og nettstasjon






aktuelt






Omtales i 2.2.1 og 2.4.1 og i
ROS-analysen


Barn og unges
interesser






aktuelt






Omtales i 2.4.1


2.4 PLANFORSLAGET


2.4.1 Reguleringsformål, grad av utnytting, bebyggelsens plassering og høyder


Hovedformål Underformål
Bebyggelse og anlegg: Vannforsyningsanlegg
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjørevei
Grønnstruktur: Friområde


Hensynssoner:
Andre sikringssoner; vannforsyningsanlegg H190


Grad av utnytting og høyder
Eksisterende vannforsyningsanlegg reguleres med eksisterende grunnflater og høyder. Området er ferdig
utbygd og består av drikkevannsbasseng med garasje (delvis nedgravd) og vannledninger/ rørgater under
bakken.


Bebyggelsens plassering
Bebyggelse reguleres med eksisterende plassering.


Nettstasjon tillates innenfor formålet forutsatt godkjenning av ansvarlig myndighet for drift av
vannforsyningsanlegget og drift av friområdet.
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2.4.2 Øvrige forhold som sikres i kart og bestemmelser
Teknisk infrastruktur
Vannforsyningsanlegget sikres med en sikringssone med bestemmelser, H190 over hele planområdet, samt
regulering av den fysiske konstruksjonen til formål Bebyggelse og anlegg —vannforsyningsanlegg.
Nettstasjon sikres tillatt innenfor friområdet, men reguleres ikke på en konkret plass.
Over vannforsyningsanleggets tak tillates terrengbearbeiding med hensikt å gjøre overflaten kupert. Trær
og busker tillates ikke innenfor sikringssonen 1-1190,uten godkjenning fra VAV.


Natur- og ressursgrunnlaget
Friluftsinteressene sikres i planforslaget ved at eksisterende grønnstruktur omreguleres fra barnehagetomt
til friområde. Friområdet skal være offentlig.
Bekk med kantvegetasjon sikres ved bruk av grense for bestemmelser 1,jf. reguleringsbestemmelsenes §8.
Forslagsstiller foreslår
Plan- og bygningsetatens kommentar
Lekeplass/ ballbane i størrelse 10x30 meter sikres i område. Rekkefølgebestemmelse sikrer at
en slik lekeplass etableres i planområdet før evt. terrengbearbeiding av bassengtaket kan
gjennomføres. Forslagstiller har sendt inn tilleggsinformasjon som viser hvordan en slik
lekeplass kan ligge. I utgangspunktet ble en lekeplass i størrelse 10x40 meter forsøkt
innpasset. Da dette ville medført et større terrengarbeid med støttemurer er kravet redusert til
10x30 meter.


Trafikkforhold
Avkjørsel til Gnr/bnr 33/948 og 33/1371 sikres.
Parkering tilknyttet drift og vedlikehold av vannforsyningsanlegget tillates.


Landskap
Planforslaget legger opp til at eksisterende topografi i opprettholdes, med unntak av eksisterende gressplen
over bassengtak som tillates gjort kupert og nødvendig terrengbearbeiding for å lage liten ballbane annet
sted i planområdet. Eksisterende vegetasjon og grønnstruktur sikres som friområde, men det tillates ikke
trær og busker over bassengtaket.
Det kan tillates tiltak som forstøtningsmurer, trapper, og nødvendige konstruksjoner, forutsatt godkjenning
av ansvarlig myndighet for drift av vannforsyningsanlegget og ansvarlig myndighet for drift av friområdet.


2.5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET


2.5.1 Forslagsstillersredegjørelsefor konsekvenserav planforslaget.
Forslaget vurderes i hovedsak til å være i tråd med overordnede planer og mål. Planforslaget er i strid med
gjeldende reguleringsplan som regulerer tomten til byggeområde for barnehage.
Forslaget legger opp til sambruk av arealer: Vannforsyningsanlegget med bygning og rørgater sikres,
samtidig som eksisterende grøntareal på eiendommen sikres som friområde til allmennhetens bruk. Ved
eventuell konflikt mellom de ulike formål, skal hensynet til vannforsyningsanlegget prioriteres.


Natur- og ressursgrunnlaget
Friluftsinteressene styrkes ved forslaget, da deler av området endres fra byggeområde for barnehage til
friområde for allmennheten.
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Landskap
Konsekvens av planforslaget er at landskap kan opprettholdes stort sett uendret i forhold til eksisterende
situasjon. Over bassengtaket tillates terreng endret fra flatt til kupert. Videre kan trær og busker over
vannforsyningsanlegget, rørgater tillates fiernet dersom VAV ser behov for dette.
Verneinteresser
Det foreligger ingen registrerte verneinteresser, eksisterende bygning er derfor i planforslaget ikke foreslått
sikret som kulturminne.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Vannbassenget ble tatt i bruk i 1957 og Byantikvaren vurderer pumpehuset som et nyere kulturminne.
Planforslaget legger til rette for fri ferdsel over og rundt bassenget for at allmennheten skal kunne
oppleve kulturminnet, slik Byantikvaren ber om. 



Miljøfaglige forhold
Konsekvens av planforslaget er at vannforsyningsanlegget sikres. Eksisterende bekk med kantsone og
vegetasjonsbelte sikres mot nedbygging. Ved omregulering fra barnehagetomt i gjeldende reguleringsplan
til foreliggende planforslag, vil økt luft- og støyforurensning som følge av en mulig barnehage bortfalle.
Planskissen får ingen konsekvenser for sol- og skyggeforhold, heller ikke for grunnforhold. Identifisert
forurensningskilde iht. ROS-analysen reduseres til akseptabelt nivå.


Forholdet til Naturmangfoldsloven:
Det vurderes at planforslaget vil ha en gunstig effekt for eksisterende vegetasjonen og vekstvilkår, jamfør
omregulering fra byggeområde for barnehage til foreliggende planforslag. Planforslaget åpner for at
enkelttrær og busker over bassengtak og rørgater, fjernes. Helhetsvurderingen er likevel at planforslaget vil
berøre naturmangfoldet positivt, da arealet rundt basseng og på bassengtak sikres som friområde.
For bekken er konsekvens av planforslaget at vassdraget med strandsone ikke bare sikres mot nedbygging,
men også sikres mot tiltak som kan forringe vassdragets økologiske funksjon.


Trafikkforhold
I forhold til gjeldende regulering (barnehage), vil planforslaget innebære bortfall av den biltrafikk en 4-avd
barnehage ville produsere. Kun drift og vedlikehold av bassenget vil medføre trafikk. Planforslaget er ikke
til hinder for at eksisterende leieavtale om midlertidig atkomst for gnr/bnr 33/1371 kan opprettholdes.


Risiko- og sårbarhet
Konsekvens mht. ROS-analysen er at identifisert uakseptabel høy fare for hendelse av forurensing av
drikkevann, reduseres. Hensynet til rent drikkevann skal prioriteres og er fulgt opp i plankartet ved
omregulering fra å være byggeområde for barnehage til Vannforsyningsanlegg og til sikringssone for
vannforsyningsanlegg. Bestemmelsene følger videre opp ROS-analysen ved at det tillates
terrengbearbeiding over vannforsyningsanleggets tak. Trær og busker over bassengtak/rørgater tillates ikke
uten godkjenning av VAV.


Sosial infrastruktur
Planforslaget innebærer at man taper en barnehagetomt som iht. mulighetsstudie utført 2007 kunne gitt en
4-avd barnehage (72 barn).


Teknisk infrastruktur
Konsekvens av planforslaget er at vesentlig teknisk infrastruktur (vannforsyning) sikres. Fare for
forurensning av drikkevann reduseres ved gjennomføring av planforslaget. Nettstasjon sikres.
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Stedsutvikling
Området sikres som en grønn lunge for nærmiljøet på bekostning av en barnehagetomt.
Området vil få mindre trafikk, luft- og støyforurensning når barnehagereguleringen utgår.
Bydelen vil få redusert barnehagetilbud i forhold til gjeldende regulering.


Barns interesser
Gjeldende regulering til barnehagetomt ville gitt opparbeidet lekeplass, noe som bortfaller i planforslaget. I
forhold til eksisterende situasjon med evt. uorganisert lek på eiendommen, medfører planforslaget ingen
endring.
Plan- og bygningsetatens kommentar
Ballbane/lekeplass over vannbassenget skaI erstattes med ballbane fortrinnsvis nedenfor bassenget
dersom det blir nødvendig å gjøre terrengbearbeidinger over bassengtaket. Andre former for
uorganisert lek viI fremdeles være mulig, da området opprettholdes som åpent friområde. 



Universell utforming
Planforslaget stiller ikke krav til universell utforming, da det ikke tilrettelegges for nybygg/tilbygg på
eiendommen. Som arbeidsplass (drift og vedlikehold) er anlegget ikke i daglig bruk og forslagsstiller
finner derfor ikke grunn til å stille krav til universell utforming.


Interessemotsetninger
Konsekvens av planforslaget er at bydelens ønske om at området opprettholdes regulert til barnehage, ikke
imøtekommes. Det samme gjelder nærmiljøets ønske om å bruke gressplenen over bassengtak til ballspill.
VAV vurderer dette som uforenlig med drift av drikkevannsbassenget og hensynet til sikring av rent vann.


3. MEDVIRKNING


3.1 FORHÅNDSUTTALELSER
Innkomne forhåndsuttalelser følger som eget vedlegg.


3.1.1Liste over forhåndsuttalelser


Liste over forhåndsuttalelser






Bydel Vestre Aker 2011-02-08
Byrådsavdeling for kultur og utdanning 2011-02-21
Byantikvaren 2011-02-25
Samferdselsetaten 2011-02-14
Friluftsetaten 2011-02-17
Undervisningsbygg 2011-02-14
Vann- og avløpsetaten 2011-01-27
Kollektivtransportproduksjon AS 2011-01-20


Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2011-02-08
Forsvarsbygg 2011-01-21
Tarjei Thorkildsen 2011-02-15
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3.1.2 Sammendrag av forhåndsuttalelsene, med forslagsstillers og Plan- og bygningsetatens
kommentarer


1.BydelVestreAkergår imot planinitiativet siden planområdet egner seg til barnehage og bydelen fortsatt
har behov for eiendommer til slikt formål. Det forutsettes at gjeldende reguleringsplan opprettholdes på
dette punkt.


Forslagsstillers tilsvar:
Varm og avløpsetaten vurderer drift av barnehage som uforenlig med drift av drikkevannsbasseng pga.fare
for forurensning av drikkevannet. Sambruk er vurdert og frarådes i ROS-analysen.
Byrådsavdelingforkulturogutdanningv/Bestillerenhetforbarnehagerkan ikke anbefale en omregulering,
da det vil komme i konflikt med kommunens prinsipp om å ikke omregulere barnehagetomter før full
barnehagedekning er nådd.
Det er beskrevet i kunngjøringen at også sambruken av arealene vil bli vurdert. På det nåværende tidspunkt
vil det være ugunstig å anbefale sambruk av arealet, da man ikke vet hvor stort uteareal som trengs ved
etablering av barnehage på et senere tidspunkt. Utearealet må samsvare med størrelsen på barnehagen og
antall plasser iht. norm. Hvis tomten skulle bli omregulert, bes det om at det vurderes erstatningsarealer.


Forslagsstillers tilsvar:
Forslagsstiller er enig med byrådsavdelingen om at sambruk ikke er å anbefale, men ut fra begrunnelse gitt
i ROS-analysen. Forslagsstiller har ikke erstatningsareal å tilby.


Byantikvaren:viser til samrådsuttalelse (brev av 2010-06-02). Voksenlia vannbasseng kan sees på
flyfoto fra 1937, men er antakelig etablert lenge før dette. Vannforsyningsanlegg er lite undersøkt som
kulturminne i Oslo, og ber derfor om flere historiske opplysninger om vannforsyningsanlegget. De
bemerker og at vannbassenget ligger høyt i terrenget og er mye benyttet av folk i nærområdet som
utsiktspunkt, rekreasjonsområde og turmål. Byantikvaren ber derfor om at området ikke gjerdes inn, men
holdes tilgjengelig til friluftsformål. Det gjøres oppmerksom på kulturminnelovens § 8 annet ledd, slik at
hvis det i forbindelse med gravearbeid oppdages mulig automatisk fredete kulturminner skal arbeidet
straks stanses og Byantikvaren kontaktes.


Forslagsstillers tilsvar:
Byantikvaren, Byarkivet og VAV sitt arkiv er gjennomgått med hensikt å framskaffe historiske
opplysninger. Vann- og avløpsetaten ønsker ikke området inngjerdet.


Samferdselsetaten:Generelt: Det må redegjøres for de trafikale konsekvenser for det lokale veinettet
mht. traflkksikkerhet og fremkommelighet. Avkjørsel skal ha sikt- og stigningsforhold jamfør kommunens
norm og må i størst mulig grad legges vinkelrett på offentlig vei. Fortau forbi avkjørsel skal være
gjennomgående. Bredde på avkjørsel skal være 4,0 meter. Avkjørsel skal markeres med pil på plankartet.
Ved planlegging av barnehage må bringing/ henting, parkering med mer, beskrives. Konsekvenser for
trafikksikkerhet og framkommelighet på det lokale veinettet må redegjøres for.
Ved en eventuell utnyttelse til barnehage må det vurderes tiltak som sikrer sikker kryssing av vei til fortau.


Forslagsstillers tilsvar:
Bemerkning møtekommes i stor grad. Forslag til reguleringsbestemmelse § 5 sikrer regulert avkjørsel,
§6.1 sikrer parkering tilknyttet drift og vedlikehold av anlegget.


Friluftsetaten:Del av Voksenåsen renner åpent vest for Hospitsveien 5, det er ikke noe som tilsier at
denne berøres. Dersom sambruk mellom barnehage og vannbasseng ikke er mulig, er vi svært positive til
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at området omreguleres til vannbasseng/grønnstruktur. Friluftsetaten kan ikke se at det er noen konflikt i et
slikt sambruk av arealene og sambruken vil ikke føre til forurensning av drikkevannet —snarere tvert om.


Forslagsstillers tilsvar:
Friluftsetaten: Imøtekommes. Vassdraget med strandsone er hensyntatt ved regulert grense for
bestemmelser. Forslagsstiller er enig i at sambruk vannbasseng/ grønnstruktur til en viss grad kan være
mulig forutsatt at vannbasseng sikres mot forurensning. Eksisterende grøntareal foreslås regulert til formål
Grønnstruktur; friområde.


Undervisningsbygg: Ingen merknader til tiltaket, men ber om at det tas hensyn til barn og barns
skoleveier i planleggings- og anleggs-/byggeperioden.


Vann- ogavløpsetaten: Ingen merknader


Kollektivtransportproduksjon AS: Ingen innvendinger til tiltaket, men ber om å bli kontaktet hvis
tiltaket berører banetraseen.


Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Ber om at biologisk mangfold/viktige naturtyper og landskap
hensyntas i det videre planarbeidet. Ang samfunnssikkerhet: Minner om krav til ROS-analyse. For øvrig
ingen merknader til planoppstart.


Forsvarsbygg: Ingen merknad. Ingen tjenesteboliger berøres


Tarjei Thorkildsen opplyser om at området i dag fungerer som lekeområde for barn i området, særlig
ballspill. Ulike naboer har for egen regning investert i mål, nett mv. Området holdes i hevd i privat regi
ved klipping av gress og rydding. Anmoder om at sambruken med vannbassenget sikrer videreføring av
dagens bruk (friområde/ grønnstruktur).


Forslagsstillers tilsvar:
Tarjei Thorkildsen: Imøtekommes delvis; Barns uorganiserte lek vil kunne fortsette, men arealet vil ikke
bli tillatt benyttet til ballspill. Målstativ og andre lekeinnretninger vil ikke kunne aksepteres pga.
forurensningsfaren. De installasjoner som Thorkildsen beskriver er utplassert uten avtale med Vann- og
avløpsetaten.


Plan- og bygningsetatens kommentar:
I bestemmelsene sikres et flatt lekeområde som egner seg til ballspill innenfor planområdet . Før evt.
terrengbearbeiding kan gjennomføres over bassengtaket må lekeplass på minimum 10x30 meter være
etablert.


4. FORSLAGSSTILLERS ARGUMENTASJON


4.1 FORSLAGSSTILLERSFAGLIGEBEGRUNNELSE
Planområdets størrelse på 4012 mi .
Forslagsstillers faglige begrunnelse for planforslaget, er sikring av drikkevannsbassenget og driften av
dette mht. arealbruk i henhold til plan- og bygningsloven. Drikkevannsbassenget sikres i forhold til fare for
forurensning. Videre sikres arealet til bruk som friområde. Bekk med strandsone sikres. Atkomst sikres.
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Vannforsyningsanlegget reguleres med eksisterende grunnflater og høyder. Anlegget sikres ytterligere ved
at det er regulert en sikringssone over hele planområdet (sikringssone H190) med formål å sikre
vannforsyningsanlegget pålunder terreng inkludert vannledninger/rør under terreng.


Over vannforsyningsanleggets tak tillates terrengbearbeiding med hensikt å gjøre overflaten kupert. Dette
for å hindre ballspill. Ballspill vurderes til å kunne medføre økt fare for forurensning ned i
drikkevannsbassenget. Av samme hensyn tillates ikke trær og busker over vannforsyningsanlegget, kun
gress og vegetasjon med korte rotsystemer.


Eksisterende atkomstvei foreslås regulert som vei for Hospitsveien 5 (vannbassengtomta). Eierform;
«annen» (dvs. privat). VAV ønsker ikke å regulere denne tilfelles vei sammen med naboeiendom gnr/bnr
33/1371 Hospitsvn 5b, da dette vil legge føringer for framtidig bruk av eiendommen. Midlertidige
leieavtale vedrørende atkomst for bnr 1371 opprettholdes.


Eksisterende vei/sti fra vannbassengtomta til nabotomt i sør (gnr/bnr 33/954), samt veksthus i sørvestre
hjørne av eiendommen, er ikke inkludert/sikret i planforslaget. Verken grunneier EBY eller drifter av
vannbassenget, VAV, kjenner til avtaler om disse to forhold


Friområdet er offentlig.


Planforslaget sikrer at nettstasjon tillates innenfor friområdet, hvilket innebærer at eksisterende nettstasjon
er i tråd med planforslaget.
Biologisk mangfold i forbindelse med bekk som går langs østre tomtegrense, sikres ved at det foreslås en
grense for bestemmelser som ivaretar bekk og naturmiljø i et 12-metersbelte langs bekkedraget.


Innmåling
Drikkevannsbassenget (konstruksjonen) ligger i hovedsak under bakken og ble oppført i årene mellom
1949 og 1957. PBE ønsker en verifisering av konstruksjonenes utstrekning.
Ulike metoder for å kartlegge bassengenes yttervegger under bakken er vurdert. Graving ansees å være
uaktuelt. Som en alternativ metode ble det vurdert å bruke georadar for å kartlegge yttergrensene av
betongkonstruksjonene. Georadarmålinger opplyses av tilbyende konsulent å kunne ha en ikke ubetydelig
usikkerhet/ feilmargin og målingene må tolkes. Ut fra en kost/nytte-vurdering har man valgt å ikke gå inn
for denne målemetoden.


Følgende innmålingsmetode ble besluttet og utført for å kartlegge konstruksjonens omfang: Basert på
eksisterende tegninger, lasermåling innvendig i bassengene og tradisjonell landmåling, kan bygningenes
omriss innvendig konstrueres digitalt og bygg koordinatfestes i terrenget på grunnkartet. Synlige deler av
fasade er innmålt. Innmålingene er opptegnet og sammenholdt med arkivtegningene fra 1949 (plan, snitt).
Det viser seg til å være godt sarnsvar mellom tegningene og innmålingene, kun noen få cm avvik er funnet.
Dette anser VAV for nøyaktig nok i forhold til krav fra PBE, da VAV ønsker en "buffersone" /
sikringssone som vist på plankart, på 4 meter rundt alle sidene av bassengenes yttervegger. Innmålingene
er utført av firma Terratec AS.
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4.2 ILLUSTRASJONER


Garasje integrert i vannbassengbygning, parkeringsplass etablert foran fasade sør


Voksenlia vannbassen asade mot sør orconsult 2010-06-2
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Tak orer vaimbassen- ålsådd mecl ,Ed-essfidballmål til høyre pafo o


Fotballmål og huskestativ også plassert på i nordøstre del av tak over vannbasseng
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Planområdet og Voksenlibekken


Planområdet med mulig utforming av lekeplass/ ballplass i størrelse 10x40 meter nedenfor bassenget
(forslaget innebærer en erstatningslekeplass på 10x30 meter).
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PLAN- OG BYGNINGSETATENS VURDERING
Overordnede mål
Planforslaget er en oppfølging av overordnete planene og retningslinjer der det er viktig både å sikre
kvalitet og forsyningssikkerhet for drikkevann i området samt å sikre at området kan benyttes som et viktig
areal for friluftsliv og lek som del av undervisning i skole og barnehage.
En omregulering av barnehagetomt til annet formål er i strid med Oslos kommunes prinsipp om ikke å
omregulere barnehagetomter inntil full barnehagedekning er nådd. Etablering av barnehage på
eiendommen er imidlertid vurdert til å være en så stor fare for drikkevannsforsyningen i deler av Oslo at
gjeldende regulering, vedtatt i 1995, likevel bør oppheves.


Vannbassenget
Plan- og bygningsetaten støtter en omregulering som vil sikre vannbassenget mot risiko for ytre påvirkning
som kan forårsake innsig av forurenset vann og anbefaler hele planområdet sikret som Hensynssone —
vannforsyningsanlegg. Plan- og bygningsetaten mener det er viktig at taket på vannbassenget ikke gjerdes
inn hvis dette ikke er nødvendig, slik at publikum kan benytte hele eiendommen som friområde. Det er
nødvendig å tillate terrengopparbeiding over bassengtaket for å forhindre ballspill og annen aktivitet som
kan forårsake forurensning av drikkevannet


Barnehage
Bydelen og Byrådsavdeling for kultur og utdanning v/bestillerenheten for barnehager fraråder å
omregulere fra barnehageformål i området. Vann- og avløpsetaten har vist i ROS-analysen at det ikke kan
anlegges barnehager i området på grunn av stor fare for hendelser som kan føre til innsig av forurenset
vann i bassenget. Området på nedsiden av vannbassenget er bratt og delvis utnyttet som rørgate og
parkeringsareal. Det er derfor heller ikke forsvarlig eller tilstrekkelig areal tilgjengelig for å etablere en
barnehage i planområdet. Plan- og bygningsetaten støtter Vann- og avløpsetatens vurdering av
at det ikke bør etableres barnehage på tomta.


Friluftinteresser og barns interesser
Friluftsinteressene styrkes gjennom forslaget da deler av området endres fra byggeområde for barnehage til
friområde for allmennheten og ved at taket på vannbassenget skal være åpent for publikum. Villaområder i
Holmenkollen har få felles fri- og lekearealer slik at det er viktig at dette sikres i plan som et lokalt leke og
turområde og utsiktspunkt med gode solforhold. Den lille avsatsen over pumpehuset er et
viktig lokalt målpunkt for turer om vinteren fordi man kan nyte utsikten her. Planforslaget sikrer at
bassengtaket og avsatsen over pumpehuset holdes åpent for allmennheten.


Plan- og bygningsetaten mener det er viktig at området fortsatt kan brukes til lek og ballspill. Hvis det blir
nødvendig å gjøre terrengbearbeidinger over bassengtaket for å forhindre bla.a ballspill, skal det først
etableres en lekeplass i størrelse 10x30 meter annet sted i planområdet.
I forhold til eksisterende situasjon medfører planforslaget en styrking av barns interesser da området sikres
som åpent leke- og friområde.


Kulturminner
Vannbassenget ble etablert i 1937 eller tidligere. Byantikvaren vurderer pumpehuset som et nyere
kulturminne. Planforslaget legger til rette for fri ferdsel over og rundt bassenget for at allmennheten skal
kunne oppleve kulturminnet, slik Byantikvaren ber om.


Naturmangfold
Det er ikke regionalt eller lokalt viktig biologisk mangfold på eller i umiddelbar nærhet til planområdet.
Det er ikke kjent at det er andre forhold vedrørende naturmangfoldet som burde vært bedre undersøkt.
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Etter Plan- og bygningsetatens vurdering, vil ikke gjennomføring av planen medføre at forvaltningsmålene
i nml §§ 4, 5 fravikes.
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig for off. beslutningstaking jf. naturmangfoldloven §§8 og 9
og forvaltningslovens § 17.
Det vurderes at planforslaget vil ha en gunstig effekt på naturgrunnlaget og de biotoper som eksisterer på
området per i dag, da planen sikrer eksisterende situasjon på tomta. Det biologiske mangfoldet i
forbindelse med bekk som går langs østre tomtegrense, sikres ved at det foreslås en grense for
bestemmelser som ivaretar bekk og naturmiljø i et 12-metersbelte langs bekkedraget. Planforslaget vil
derfor styrke beskyttelsen av naturmangfoldet i planområdet. Hensynet til naturmangfoldet og kravene om
dette i naturmangfoldloven anses ivaretatt i tilstrekkelig grad i forslaget.
Vurdering etter bestemmelser i §§ 10,11 og 12 anses derfor ikke relevant.


Universell utforming
Ferskvannsanlegget tilfredsstiller krav til universell utforming. Planforslaget stiller
heller ikke krav til dette da det ikke tilrettelegges for nybygg/tilbygg på eiendommen og anlegget ikke er i
daglig bruk som arbeidsplass (drift og vedlikehold).


Atkomstvei, trafikkforhold og parkering
Vann- og avløpsetaten behøver avkjørsel og mulighet for to biloppstillingsplasser til pumpehuset.
Høydebassenget må kunne være tilgjengelig for større kjøretøy.
I forhold til gjeldende regulering (barnehage), vil planforslaget innebære bortfall av den biltrafikk en 4-avd
barnehage ville produsere. Kun drift og vedlikehold av bassenget vil medføre trafikk.
Parkering tilknyttet drift og vedlikehold av vannforsyningsanlegget sikres i bestemmelsene


Økonomiske konsekvenser
En omregulering av barnehageareal er i strid med kommunens prinsipp å ikke omregulere barnehagetomter
før full barnehagedekning er nådd. På den annen side vil omregulering til friområde forbedre
grønntregnskapet i en bydel hvor det er behov for mer av denne knapphetsressursen og fellesgode. Når
barnehageareal må omreguleres av sikkerhetsmessige grunner, er det positivt at området omreguleres til
friområde. Vann- og avløpsetaten har ikke erstatningsareal for tapt barnehageareal.


Konklusjon
Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget.
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TEGNFORKLARING
PF31. KAP. 12 REGULERINGSPLAN


BEBYGGELSE OG ANLEGG


Vannforsyningsanlegg


SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR


Kjøreveg


GRØNNSTRUKTUR


fl I Friområde


HENSYNSSONER
r‘.72.71 Andre sikrIngssoner (vannforsyningsantegg)


LINJE- OG PUNKTSYMBOLER


— Planens avgrensning (vist ca. 1m utenfor juridisk linje)


 Formålsgrense


— Bestemmelsegrense
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REGULERINGSBESTEMMELSER
Hospitsveien 5, Holmenkollen
Gnr. bnr. 33/948, 1285


§ 1 Avgrensning
Det regulerte området er vist på plankart merket kartnummer BGD-201003148 og datert dato 15.07.2013


§ 2 Arealformål og hensynssoner:
Området reguleres til:
Bebyggelse og anlegg -Vannforsyningsanlegg
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - f Kjøreveg
Grønnstruktur - Friområde
Hensynssoner: sikringssone: - Andre sikringsoner (vannforsyningsanlegg)11190


§ 3 Fellesbestemmelser
Overflatevann, drensvann og takvann skal behandles ved lokal overvannshåndtering.


§ 4 Bebyggelse og anlegg - Vannforsyningsanlegg
4.1 Området er utbygd med vannforsyningsanlegg inkludert vannledning/rørgater
under terreng. Byggegrenser sammenfaller med formålsgrenser.
4.2 Plassering og høyder: Bebyggelse reguleres med eksisterende høyder.


§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Kjøreveg
5.1 Atkomstvei er felles for gnr/bnr 33/948 og 33/1371.


§ 6 Grønnstruktur - Friområde
6.1 Friområdene skal være offentlige. Parkering tilknyttet drift og vedlikehold av
vannforsyningsanlegget tillates.
6.2 Det tillates etablert forstøtningsmurer, trapper og andre konstruksjoner som er nødvendig
for drift av anlegget forutsatt godkjenning av ansvarlig myndighet for drift av vannforsyningsanlegget.
6.3 Nettstasjon tillates etablert forutsatt godkjenning av ansvarlig myndighet for drift av
vannforsyningsanlegget og friområdet.
6.4 Ved eventuelle inngrep i friområde skal det i anleggsfase tas særlig hensyn til eksisterende
naturmiljø.
6.5 Området kan brukes til lek og ballspill. Endrede terrenghøyder og oppfylling opptil 1.5 meter kan
gjennomføres for å bedre forhold til lek og ballspill.


§ 7 Hensynssoner —Sikringssone: Vannforsyningsanlegg H190
Sonen skal sikre vannforsyningsanlegget på/under terreng inkludert vannledninger/rør under
terreng. Det kan ikke anlegges byggverk, graves eller plantes innenfor sonen uten skriftlig
tillatelse fra ansvarlig myndighet for drift av vannforsyningsanlegget.
Terreng eller membran over bassengtak skal ikke penetreres.
Trær og busker over vannforsyningsanleggets tak og rørgater tillates ikke, uten godkjenning
av ansvarlig myndighet for drift av vannforsyningsanlegget. Over vannforsyningsanleggets
tak tillates terrengbearbeiding med hensikt å gjøre overflaten kupert.


§ 8 Bestemmelsesområde for bekk med kantsone
Innenfor område angitt med bestemmelsesgrense skal bekk med kantsone bevares. Naturlig
vegetasjonsbelte skal opprettholdes


§ 9 Ved konflikt mellom formål/ hensynssoner
Ved eventuell konflikt mellom de ulike formål/ hensynssoner, skal hensynet til







Saksnr: 201003148-44 Side 26 av 27


vannforsyningsanlegget tillegges avgjørende vekt.


§ 10 Rekkefølgebestemmelse
Før evt. terrengbearbeiding over vannbasseng kan gjennomføres må erstatningslekeplass på minimum
10x30 meter være etablert. Det skal etableres gjerde mot skrent.
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6. VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN


Plan- og bygningsetaten vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 og i henhold til delegert
myndighet vedtatt av bystyret 17.06.2009, lagt ut til offentlig ettersyn.


Forslag til detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Hospitsveien 5, Holmenkollen, som
omreguleres fra Byggeområde for barnehage til


Bebyggelse og anlegg: Vannforsyningsanlegg


Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: f Kjøreveg
Grønnstruktur: Friområde
Hensynssoner, Andre sikringssoner (vannforsyningsanlegg) H190


som foreslått av Vann- og avløpsetaten, vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, BGD-201003148
datert 15.07.2013


Dette dokurnentet er elektronisk godkjent 11.12.2013 av:


Jørn Roar Moe - enhetsleder
Morten Wasstøl - avdelingsdirektor
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1. FORENKLET ILLUSTRASJON


Planforslag —planavgrensning følger eiendomsgrensen til gnr/bnr 33/948 og 1285


S- 1,11944
---- --- teg.b4st.


sesndret reg.best.S-3469, 152.95


1.2 Skisse - mulig fremtidig situasjon


1.1 Skisse —eksisterende situasjon
'


— tS:3337r


ARIt


"'). •


Gjeldende reguleringsplan - stiplet strek viser eiendomsgrense for gnr/bnr 33/ 948
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BAKGRUNN
Vann- og avløpsetaten (VAV) ønsker å styrke sikringen av sine vannressurser og
vannforsyningsanlegg. En gjennomgang av VAV sine vanninstallasjoner har avdekket at for Voksenlia
rentvannsbasseng er ikke arealbruken sikret i gjeldende reguleringsplan.


Hensikten med planarbeidet er å sikre Voksenlia varmbasseng mht. arealbruk og å sikre at det ikke
tillates bruk som kan gi forurensing i drikkevannet.


EKSISTERENDE FORHOLD
3.1 Lokaliserin o bruk


Flyfoto, rød sirkel viser Hospitsveien 5. Kilde; Gule sider


Voksenlia vannbasseng fasade mot sør orconsult 2010-06-27)
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Voksenlia vannbasseng ligger i bydel Vestre Aker. Adressen er Hospitsveien 5.
Planområdet omfatter gnr/bnr 33/948 og gnr/bnr 33/1285.


Avgrensning og størrelse:
Planområdets størrelse er på 4012 m2.
Planområdet avgrenses av eiendomsgrensene til eiendommene gnr/bnr 33/948 og 1285. Sistnevnte er
naboeiendom i nordvest, ca. 90 m2, og inkluderes i planområdet fordi vannbassengtomtas atkomst går
via denne.
I nord grenser planområdet mot Hospitsveien (kommunal vei). I øst, sør og vest er planområdet
omkranset av boligbebyggelse, primært eneboliger. Langs vannbassengtomtas østre eiendomsgrense
går en bekk. Det er anlagt en nettstasjon på området ved avkjørsel fra hovedvei.


Dagens arealbruk:
Dagens arealbruk er drift av drikkevannbasseng, samt atkomst til denne. Området benyttes også av
barn og publikum som friområde /lek.


Planområdet er bebygd av et rentvannsbasseng. Konstruksjonen med vannkammerene ligger primært
under bakken Synlige deler av anlegget er et lite takoppbygg, samt synlig sørfasade i skrånende
terreng. Integrert i anlegget er en garasje med atkomst fra parkeringsplassen midt på tomta. (Se
fotografier, kapittel 9). Over vannbassengets tak er anlagt en gresslette, integrert i terrenget. I utkanten
av gressletten over bassengtak ble det i forbindelse med befaring, registrert utplassert to fotballmål og
et huskestativ.


3.2 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer


Natur- og ressursgrunnlaget •
Under bakken/delvis nedgravd: Eksisterende drikkevannbasseng. Forsyner deler av byens befolkning
med drikkevann.
På bakken: Park- og naturområde. Deler av drikkevannsbassenganlegget er synlig (primært søndre
fasade).


Landskap 

Grunnforhold: Berggrunnen består av alkaligranitt (ekeritt), finkornet. Løsmassekart viser bart f.jell,
stedvis tynt dekke. Ingen rapporterte skredhendelser. Det er ikke er gjort detaljert kartlegging i
området —vurderinger er gjort over et større område (kilde NGU).


Landskapsmessige forhold og vegetasjon: Tomta ligger i en sørvendt åsside. Den faller fra nord mot
sør, med en høydeforskjell på 20 meter fra høyeste til laveste punkt (kote 356 -236)


Nordre del av planområdet består av atkomstvei samt gressplen over bassengtak.
Midtre dela av planområdet består av atkomstvei og parkeringsplass foran byggets sørfasade. Pga.
skrånende topografi er sørfasade synlig, mens resten av vannbassenget ligger under bakken.
Søndre del av planområdet framstår som naturtomt med en opparbeidet sti til nedenforliggende bolig
(gnr/bnr 33/954). VAV opplyser at det ikke foreligger avtale om atkomst for denne. I sørvestre hjørne
er det oppført et lite veksthus, VAV kjenner ikke til hvem som har oppført dette eller hva det brukes
til.
Bekk går langs østre tomtegrense.


Med delvis nedgravd basseng med gressplen på bassengtaket, framstår tomta som grønn og lite
bebygd.


Verneinteresser og historikk 

Naturverdier: Ingen registrerte.
Kulturminner: Det er ingen registrerte kulturminner innenfor eller ved planområdet. Byantikvaren
opplyser at installasjoner i forbindelse med vannforsyningen til Oslo, er lite undersøkte kulturminner
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som Byantikvarer ikke har hatt en systematisk gjennomgang av. PBE krever i oppstartsmøte at
«pumpehus må sikres som kulturminne».


Historikk: Rentvannsbassengene Ullern, Besserud, og Setra ble tatt i bruk hhv 1912, 1915 og 1940.
Etter hvert som bebyggelsen kom høyere og høyere opp i åsen, ble det nødvendig å bygge ytterligere
et basseng for å kunne sikre vannforsyningen; Voksenlia. Bassenget har et volum på 12 000 m3 og
høyden er på ca. kote 350. Bassenget ble tatt i bruk 1957, tegnet av Oslo vann- og kloakkvesen.


Fra VAV sitt arkiv; Tegning somviser plan og snitt, «Voksenlia vannreservoar», datert 17/10-49


Miljøfaglige forhold 

Forurenset grunn: Ingen kjente målinger.
Området er ikke inngjerdet og er åpent for allmennhetens bruk. Den gjennomførte
sårbarhetsvurderingen konkluderer med at det er fare for innlekking av forurenset vann i
rentvannsbasseng (jamfor avsnitt nedenfor Risiko- og sårbarhet).


Trafikkforhold
Tomten er tilgjengelig med kollektivtrafikk, med 10 min gangavstand fra Voksenlia t-banestasjon (ca.
350 m). Tomten har god tilgjengelighet med bil. Hospitsveien er kommunal vei, fartsgrense 30 km/t.


Atkomst, parkering:
Atkomst til eiendommen er fra Hospitsveien (kommunal vei). Atkomsten går over eiendommen
gnr/bnr 33/1285.
Parkeringsplass for biler knyttet til drift av vannbassenget er etablert på sørsiden av vannbassenget
Naboeiendom i øst, gnr/bnr 33/1371 (Hospitsveien 5b) leier midlertidig atkomst over gjeldende
eiendom (leieavtale fra 2007).


Risiko- og sårbarhet
ROS-analyse er utarbeidet og vedlagt planforsIaget.
På bakgrunn av den gjennomførte sårbarhetsvurderingen er følgende hendelse vurdert nærmere i den
detaljerte hendelsesbaserte risikovurderingen (vedlegg 1): Innlekking av forurenset vann i


rentvannsbasseng.


Drøfting av sannsynlighet:
!. • D e- ••• .. II •111 I "


innlekking av regnvann og annen avrenning fra grunnen over bassenget.
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Dagens bruk av bassengtaket medfører en fare for at den kan påføre membranen hull og medføre
innlekking av forurenset vann i bassenget. Det er flere årsaker til at dette kan skje, for eksempel (listen
er ikke uttømmende):
LIImproviserte fotball/ håndballmål med staur som stikkes ned i jorden.
0Volleyballnett som settes opp på området.
CIEndr inger i grunnforholdene på grunn av utvasking.
E Hunder som graver.
EBarn som leker på området og graver i jorden.
E1Utilsiktede plassering av brakker og midlertidige konstruksjoner.
0Oppskyting av raketter/ utskytningsramper.
LIRøtter på trær som er plantet for nært bassengtaket.


Dersom det anlegges barnehage i planområdet/oppå bassengtaket slik gjeldende reguleringsplan legger
opp til, vurderes sannsynligheten for at hendelsen inntreffer å øke vesentlig.
Sannsynligheten vurderes til å være en hendelse hvert 10 til 100 år, dvs. 1-10 årlig sannsynlighet.


Sosial infrastruktur
Det er ingen barnehager eller skoler i nærområdet.
Kollektivtrafikk: Både t-bane og buss, se avsnitt «Trafikkforhold», ovenfor.


Teknisk infrastruktur
Voksenlia rentvannsbasseng er et eksisterende anlegg. Bassenget er en viktig del av byens
infrastruktur mht. vannforsyning. Ca. 6000 abonnenter forsynes med drikkevann fra dette
rentvannsbassenget.


Nettstasjon er oppført i tomtens nordvestre hjørne.
Hafslund opplyser at de har kabler i området.


Stedsutvikling
Området framstår i hovedsak som ferdig utviklet. Potensialet for fortetting vurderes som begrenset
jamfør Kommuneplan 2008, Oslo mot 2025. Gjeldene reguleringsplan tilrettelegger for noe fortetting
ved regulert barnehageformål på tomta.
Bebyggelse rundt planområdet består stort sett av boligbebyggelse. Selve planområdet framstår som
en grønn lunge i et utbygd område.


Barns interesser
Området synes benyttet av barn i nærområdet primært til uorganisert lek. Ved befaring på
eiendommen ble det registrert fotballmål i hver ende av gressletten over bassengtaket. I forhold til
gjeldende reguleringsplan, skal området utbygges til barnehage noe som vil medføre etablering av ny
bebyggelse samt lekeplass og møblering med lekestativer.


Universell utforming
Planområdet er ikke universelt utformet, hverken terreng eller anlegget i seg selv.


Juridiske forhold 

Tinglyste heftelser på gnr/bnr 33/948, vannbassengtomta:
1959: Oslo Lysverker gis tillatelse til å sette opp og ha stående en transformatorkiosk.
2005: Gnr/bnr 33/1116 (Hospitsveien 7) gis tinglyst rett til atkomst, vedlikehold av denne og rett til
kjøp av atkomstarealet. Atkomstarealet er i dag fraskilt fra bnr 948.
2006: Gnr/bnr 33/1116 gis tinglyst rett til å legge stikkledninger for vann og avløp over den ubebygde
del av gnr/bnr 33/948 frem til offentlig ledning, samt rett til vedlikehold av disse.


Leieavtale:
Gnr/bnr 33/1371 (Hospitsveien 5b) leier midlertidig atkomst over bnr 948, vannbassengtomta.
Varighet for leieavtalen: 3 måneders oppsigelse.
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Atkomst til gnr/bnr 33/948, vannbassengtomta:
Atkomsten går fra kommunal vei Hospitsveien via gnr/bnr 33/1285. Denne er på 93 m2: Statens
kartverk v/tinglysningen opplyser at det ikke er registrert noen heftelser eller servitutter på bnr 1285.
Hjemmelshaver til bnr 1285 er opplyst til å være en G. Grøntvedt, adresse/ fødselsnummer er ikke
registrert. Bnr 1285 ble opprettet 10/8 1951, utskilt fra gnr/bnr 33/949. I målebrevet står det blant
annet at «Parsellen skal sammenføyes med gnr 33. bnr. 948 til ett matrikkelnummer. Forretningen er
rekvirert av Oslo kommune ved Vann- og kloakkvesenet på vegne av hjemmelsinnehaver ifølge
fullmakt.» Forslagsstiller har prøvd å oppspore registrert hjemmelshaver av bnr 1285, G. Grøntvedt,
uten hell.


Interessemotsetninger
Bydelen ønsker å opprettholde gjeldende regulering til barnehagetomt. Naboer i nærmiljøet ønsker å
benytte gressletten til blant annet ballspill. VAV anser begge forannevnte som uforenlig med drift av
drikkevannsbasseng.


4. PLANSTATUS


4.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus


Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen: Vedtatt 20.09.2005.
Krever vurdering av konsekvenser for barn og unge i plansaksbehandlingen. Arealer og anlegg som
skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare.
Formålet med disse rikspolitiske retningslinjer er å:


Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter
plan- og bygningsloven.
Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende
planlegging og byggesaksbehandling.
Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre
hensyn/interesser.


Gjeldende overordnede planer
Kommuneplan 2009, juridisk bindende arealbruk for Oslo, vedtatt 16.12.2009. Bakgrunnen for planen
er den nye plandelen i Plan- og bygningsloven, som trådte i kraft 1.7.2009. Arealdelen innebærer
ingen endring av eksisterende juridisk bindende arealformål.


Kommuneplan 2008 Oslo mot 2025 vedtatt 11. juni 2008 peker på at økningen i befolkningstettheten
tilsier økt oppmerksomhet om betydningen av lokalt tilgjengelige grøntområder, torg og møteplasser
med god kvalitet.


Kommunedelplan, grøntplan for Oslo vedtatt 15.desember 1993 er en prinsipplan for den overordnete
grøntstrukturen. Et av prinsippene er at ulike typer offentlig tilgjengelig grønne arealer med ulik rolle
bevares som viktig element i grøntstrukturen.
Det er ikke registrert noen forhold i plankartet for planområdet, men i retningslinjene står det at i et
område 20 meter eller nærmere fra strandlinjen for vassdrag bør det ikke oppføres ny bebyggelse.


Byøkologisk program vedtatt 11.6.2003. I planen skal
Regulerte friområder og andre viktige natur- og rekreasjonsområder i byggesonen skal
beholdes.
Områder av verdi for friluftslivet skal sikres.
Byøkologisk program vektlegger at Oslo skal ha godt drikkevann og et godt fungerende
vannkretsløp og viser til at «Hovedplan for Oslos drikkevannsforsyning» legges til grunn
for videreutvikling av drikkevannsforsyningen. Vannforbruket og lekkasjer på
ledningsnettet søkes redusert og drikkevannskildene utviklet slik at innbyggerne sikres
drikkevann også i tørkeperioder. Drikkevannskvaliteten skal tilfredsstille EUs krav i norsk
forskrift.


Gjeldende regulering:
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S-3273, 23.10.1991: Området er regulert til: Byggeområde for offentlig /allmennyttig formål
(barnehage)


Utsnitt av gjeldende reguleringsplan S-3273. Stiplet strek viser eiendomsgrense


Pågåendeplanarbeid:

Kommunedelplan for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone ble sendt til politisk behandling 14.
mars 2010


Hensikten med planen er å bevare og videreutvikle byens grønnstruktur innenfor
byggesonen i en situasjon med strek befolkningsvekst og fortetting. Planen skal bidra til å
dekke befolkningens behov for grønne rekreasjonsområder innenfor byggesonen og bidra
til en byutvikling i tråd med byøkologiske prinsipper.
Planområdet ligger i en sone der det er registrert behov for park over 1 dekar, men fordi
dette ligger i ytre by og det antas at behovet er dekket i private hager og større
fellesområder er det ikke vist på plankartet. (I slike områder i indre by tillates ikke
omdisponering av etablerte eller egnede lekearealer for barn og unge med mindre det
dokumenteres at ny utbygging vil føre til bedret totalsituasjon for barns lek/grøntstruktur i
området (R 2.6a).
I et område på opptil 12 meter fra sidebekker bør det ikke oppføres ny bebyggelse. De
byggefrie beltene bør så langt som mulig være allment tilgjengelig så fremt dette ikke
kommer i konflikt med natur- og landskapsinteresser (R5.1)


Revidert Byøkologisk program for perioden 2010-2026 er til politisk behandling.
I planen skal


Oslo ha en miljøeffektiv forvaltning av drikkevannsforsyningen og krever at Nasj onale
krav til vannforsyning skal være tilfredsstilt. Arbeidet for forsyningssikkerhet og
reduksjon av vannlekkasjer videreføres.
den blågrønne strukturen gjennom tilrettelegging og vedlikehold av grøntområdene, øyene
og markas nærsone bl.a. i henhold til kommunal plan for idrett og friluftsliv. Arealer for
rekreasjon skal sikres gjennom blant annet friområdeprosjektet.
skoler og barnehager skal legge deler av undervisningen til nærmiljøet, på steder med
interessante kulturhistoriske bygninger og anlegg og/eller naturtyper.


:12,2713


Fett


off.-/elm.nYttig
(bamehage)


420%
gta


regbest.$yi
4rneiretrai,best S-3469. 16.2
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5. MEDVIRKNING
5.1 Innspill ved kommunalt samråd
Gjennom kommunalt samråd kan fagetater, bydelen(e) og barnas representant i bydelen(e) gi innspill
til forslagsstiller i starten av planarbeidet i forbindelse med innsendelse av et planinitiativ.
Samrådsinnspillene følger som eget vedlegg.


Liste over samrådsinnspill
Bydelsutvalget/ Bydelsadministrasjon Vestre Aker 2010-06-22/ 2010-06-02
Byantikvaren 2010-06-02






Omsorgsbygg 2010-06-09/ 2010-09-06
Samferdselsetaten 2010-05-27






Vann- og avløpsetaten 2010-05-27






Renovasjonsetaten 2010-06-03






Undervisningsbygg 2010-06-01






Friluftsetaten 2010-06-01






Eiendoms- og byfornyelsesetaten 2010-06-03






Gravferdsetaten 2010-06-01






Trafikketaten 2010-05-27






Oslo Havn KF 2010-05-25






Hafslund Nett 2010-06-03






Ruter 2010-05-26






Sammendrag av samrådsinnspill






Bydelsutvalget/ bydelsadministrasjonen Vestre Aker:  Går imot planinitiativet siden planområdet
egner seg til barnehage og bydelen fortsatt har behov for eiendommer til slikt formål.


Byantikvaren bemerker at Voksenlia vannbasseng kan sees på flyfoto fra 1937, men er antagelig
bygget lenge før. Bassenget ligger høyt og er viktig utsiktspunkt, friområde og turmål i lokalmiljøet.
Byantikvaren ber om historiske opplysninger om det aktuelle bassenget og at området forblir åpent og
tilgjengelig rekreasjonsområde. Det gjøres oppmerksom på kulturminnelovens § 8 annet ledd, slik at
hvis det i forbindelse med gravearbeid oppdages mulig automatisk fredete kulturminner skal arbeidet
straks stanses og Byantikvaren kontaktes.


Omsorgsbygg (to bemerkninger)
OBY uttaler seg til planinitiativet ut fra sitt ansvarsområde som eier, forvalter og utvikler av
kommunale formålsbygg, som bl.a. bamehager. Omsorgsbygg har innhentet uttalelse fra
Byrådsavdeling for kultur og utdanning (KOU). KOU bemerker at så lenge det ikke er full
barnehagedekning er det uheldig å omregulere barnehagetomter til annet formål, og at fordi det er
forventet befolkningsvekst i Oslo er dette et godt prinsipp. På den annen side er det problematisk at
eiendommen fremstår som et barnehageareal på reguleringskartet hvis det i realiteten ikke kan brukes
til dette formål. Dette bidrar til å gi et galt inntrykk av ressurs og reservesituasjonen. Hvis planområdet
omreguleres, ber KOU Vann- og avløpsetaten om å vurdere erstatningsareal for tapt barnehageregulert
areal.


Samferdselsetaten: Hvis eiendommen skal utvikles med behov for kjøreatkomst, må avkjørsel som
etableres tilfredsstille kommunens retningslinjer i forhold til stigning og sikt.


Vann- og avløpsetaten bemerker at overfiatevann, takvann og drensvann skal behandles ved lokal
overflatevannshåndtering. Dette skal fremgå av reguleringsbestemmelsene.


Renovasjonsetatenforutsetterat det i reguleringsplanen blir tatt hensyn til at den lovpålagte
renovasjonen for husholdningsavfall, som renovasjonsetaten har ansvar for, kan utføres forsvarlig for
de tilstøtende boligeiendommene. Dersom det etableres barnehage på eiendommen må det legges til
rette for avfallshåndtering fra den.


Undervisningsbygg ber om at det tas hensyn til barn og unges skolevei i planleggings og evt.
anleggs- og byggeperioden.


Friluftsetaten bemerker at det går et åpent bekkeløp langs den østlige tomtegrensen, og ber om at
det tas hensyn til bekken i det videre planarbeidet. Tiltaket utløser ikke behov for utbyggingsavtale.


Eiendoms- og byfornyelsesetaten uttaler seg som Oslo kommunes grunneierrepresentant. Det er
Oslo kommune ved bykassa som eier eien •ommen, v • eier og sri er o sen las og vann •asseng.
Eiendommen er regulert til barnehage i dag, men det har aldri vært aktuelt å etablere barnehage på
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tomta. Eiendommen 33/1371 (Hospitsveien 5b) leier i dag en midlertidig atkomst over aktuelle
eiendom. Eiendom 33/954 (Voksenliveien 6e) på sydsiden ser ut til å kjøre over gjeldende eiendom
uten at EBY kan se at noen avtale om dette foreligger. Det antas at denne eiendommen har lovlig
atkomst fra Voksenliveien. Gjennomføring av tiltak i planinitiativet utløser ikke behov for
utbyggingsavtale.
13. Hafslund Nett AS har som nettselskap elektriske anlegg i det omtalte reguleringsområdet.
Bebyggelse eller tiltak som kommer i konflikt med Hafslunds anlegg må det tas hensyn til i det videre
arbeidet. Ved oppstart av prosjektering kan aktør som skal utføre prosjekteringen ta kontakt med
Hafslund Nett for bestilling av digitalt kartunderlag, ref. . nettdokHafslund.no. Det vises for øvrig til
Hafslunds generelle standard uttalelser.


Gravferdsetaten Traflkketaten, Oslo Havn KF og Ruter AS,  har ingen bemerkninger til planinitiativet.


Forslagsstillers kommentarer til samrådsinnspill
Bydelsutvalget/ bydelsadministrasjonen Vestre Aker: Imøtekommes ikke. VAV vurderer drift av


barnehage som uforenlig med drift av drikkevannsbasseng pga. fare for forurensning av drikkevannet.
Sambruk er vurdert og frarådes i ROS-analysen.


Byantikvaren: Imøtekommes. Byarkivet og VAV sitt arkiv er gjennomgått med hensikt å
framskaffe historiske opplysninger, se kapittel 3.2, avsnitt «Verneinteresser». VAV ønsker ikke
området inngjerdet.


OBY: Sambruk av arealene barnehage/drikkevannsbasseng er ikke å anbefale, jamfør konklusjon av
ROS-analysen på dette punkt. Begrunnelsen er fare for forurensning av drikkevannet. VAV har ikke
annet areal å tilby som erstatning. Ved å regulere rentvannsbassenget til vannforsyningsanlegg, ryddes
det opp i reguleringssituasjonen, slik også OBY påpeker er en fordel.


Samferdselsetaten: Imøtekommes i stor grad. Forslag til reguleringsbestemmelse § 5 sikrer regulert
avkjørsel, § 6.1 sikrer parkering tilknyttet drift og vedlikehold av anlegget.


Vann- og avløpsetaten:  Imøtekommes. Sikres gjennom reguleringsbestemmelsenes § 3.
Renovasjonsetaten: Forslagsstiller er ikke kjent med at naboeiendommers renovasjonsordninger


berøres av omsøkt eiendoms regulering.
Undervisningsbyza: Forslagsstiller er ikke kjent med at eiendommen berører barns skolevei.
Friluftsetaten: Imøtekommes; et 12 meters-belte langs vassdraget sikres for bevaring av bekk med


kantsone og naturmiljø jf. grense for bestemmelser #1 på plankart, og reguleringsbestemmelsenes § 8.
Eiendoms- og byfornyelsesetaten: Tas til orientering.


13. Hafslund Nett AS: Nettstasjon er sikret jf. reguleringsbestemmelsene, § 6.3.


5.2 Forhåndsuttalelser
Innkomne forhåndsuttalelser følger som eget vedlegg.


Liste over forhåndsuttalelser
Bydel Vestre Aker 2011-02-08
Byrådsavdeling for kultur og utdanning 2011-02-21
Byantikvaren 2011-02-25
Samferdselsetaten 2011-02-14
Friluftsetaten 2011-02-17
Undervisningsbygg 2011-02-14
Vann- og avløpsetaten 2011-01-27
Kollektivtransportproduksjon AS 2011-01-20
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2011-02-08
Forsvarsbygg 2011-01-21
Tarjei Thorkildsen 2011-02-15


Sammendrag av forhåndsuttalelsene:






1.Bydel Vestre Aker: 

Går imot planinitiativet siden planområdet egner seg til barnehage og bydelen fortsatt har behov for
eiendommer til slikt formål. Det forutsettes at gjeldende reguleringsplan opprettholdes på dette punkt.
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Byrådsavdeling for kultur og utdanning: 

Byrådsavdeling for kultur og utdanning v/Bestillerenhet for barnehager kan ikke anbefale en
omregulering, da det vil komme i konflikt med kommunens prinsipp om å ikke omregulere
barnehagetomter før full barnehagedekning er nådd. Det er beskrevet i kunngjøringen at også
sambruken av arealene vil bli vurdert. På det nåværende tidspunkt vil det være ugunstig å anbefale
sambruk av arealet, da man ikke vet hvor stort uteareal som trengs ved etablering av barnehage på et
senere tidspunkt. Utearealet må samsvare med størrelsen på bamehagen og antall plasser iht. norm.
Hvis tomten skulle bli omregulert, bes det om at det vurderes erstatningsarealer.


Byantikvaren:
Viser til samrådsuttalelse (brev av 2010-06-02). Voksenlia vannbasseng kan sees på flyfoto fra 1937,
men er antakelig etablert lenge før dette. Vannforsyningsanlegg er lite undersøkt som kulturminne i
Oslo, og ber derfor om flere historiske opplysninger om vannforsyningsanlegget. De bemerker og at
vannbassenget ligger høyt i terrenget og er mye benyttet av folk i nærområdet som utsiktspunkt,
rekreasjonsområde og turmål. Byantikvaren ber derfor om at området ikke gjerdes inn, men holdes
tilgjengelig til friluftsformål. Det gjøres oppmerksom på kulturminnelovens § 8 annet ledd, slik at hvis
det i forbindelse med gravearbeid oppdages mulig automatisk fredete kulturminner skal arbeidet straks
stanses og Byantikvaren kontaktes.


Samferdselsetaten: 

Generelt: Det må redegj øres for de trafikale konsekvenser for det lokale veinettet mht. traflkksikkerhet
og fremkommelighet. Avkjørsel skal ha sikt- og stigningsforhold jamfør kommunens norm og må i
størst mulig grad legges vinkelrett på offentlig vei. Fortau forbi avkjørsel skal være gjennomgående.
Bredde på avkjørsel skal være 4,0 meter. Avkjørsel skal markeres med pil på plankartet. Ved
planlegging av barnehage må bringing/ henting, parkering med mer, beskrives. Konsekvenser for
traflkksikkerhet og framkommelighet på det lokale veinettet må redegjøres for.
Ang regulering av Hospitsveien 5: Ved en eventuell utnyttelse til barnehage må det vurderes tiltak
som sikrer sikker kryssing av vei til fortau.


Friluftsetaten:
Del av Voksenåsen renner åpent vest for Hospitsveien 5; det er ikke noe som tilsier at denne berøres.
Dersom sambruk mellom barnehage og vannbasseng ikke er mulig, er vi svært positive til at området
omreguleres til vannbasseng/grønnstruktur. Friluftsetaten kan ikke se at det er noen konflikt i et slikt
sambruk av arealene og sambruken vil ikke føre til forurensning av drikkevannet —snarere tvert om.


Undervisningsbygg: 

Ingen merknader til tiltaket, men ber om at det tas hensyn til barn og barns skoleveier i planleggings-
og anleggs-/byggeperioden.


Vann- og avløpsetaten: Ingen merknader


Kollektivtransportproduksjon AS: Ingen innvendinger til tiltaket, men ber om å bli kontaktet hvis
tiltaket berører banetraseen.


Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Ber om at biologisk mangfold/viktige naturtyper og landskap
hensyntas i det videre planarbeidet. Ang samfunnssikkerhet: Minner om krav til ROS-analyse. For
øvrig ingen merknader til planoppstart.


Forsvarsbygg: Ingen merknad. Ingen tjenesteboliger berøres.


Tarjei Thorkildsen: Opplyser om at området i dag fungerer som lekeområde for barn i området,
særlig ballspill. Ulike naboer har for egen regning investert i mål, nett mv. Området holdes i hevd
i privat regi ved klipping av gress og rydding. Anmoder om at sambruken med vannbassenget


ruktur
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Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelsene


Bydel Vestre Aker: Imøtekommes ikke, se forslagsstillers kommentar til samrådsinnspill nr. 1.
Byrådsavdeling for kultur og utdanning v/bestillerenheten for barnehager: Imøtekommes ikke.
Forslagsstiller er enig med byrådsavdelingen om at sambruk ikke er å anbefale, men ut fra
begrunnelse gitt i ROS-analysen. Forslagsstiller har ikke erstatningsareal å tilby.
Byantikvaren: Imøtekommes. Se forslagsstillers kommentar til samrådsinnspill nr. 2.
Samferdselsetaten: Imøtekommes i stor grad. Se forslagsstillers kommentar til samrådsinnspill
nr. 4.
Friluftsetaten: Imøtekommes. Vassdraget med strandsone er hensyntatt ved regulert grense for
bestemmelser #1. Forslagsstiller er enig i at sambruk varmbasseng/ grønnstruktur til en viss
grad kan være mulig forutsatt at vannbasseng sikres mot forurensning. Eksisterende grøntareal
foreslås regulert til formål Grønnstruktur; friområde.
Undervisningsbygg: Imøtekommes ved at barns skolevei ikke berøres.
Kollektivtransportproduksjon AS: Imøtekommes ved at banetrase ikke berøres.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Imøtekommes. Arealet rundt vannbassenget reguleres til
friområde og sikringssone. ROS-analyse er utarbeidet. Konklusjonen fra analysen er
hensyntatt og implementert i planforslaget.


11. Tarjei Thorkildsen: Imøtekommes delvis; Barns uorganiserte lek vil kunne fortsette, men
arealet vil ikke bli tillatt benyttet til ballspill. Målstativ og andre lekeinnretninger vil ikke
kunne aksepteres pga. forurensningsfaren. De installasjoner som Thorkildsen beskriver er
utplassert uten avtale med VAV.
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6. FORSLAGSSTILLERSFAGLIGEBEGRUNNELSE
Planområdets størrelse på 4012 m2.
Forslagsstillers faglige begrunnelse for planforslaget, er sikring av drikkevannsbassenget og driften av
dette mht. arealbruk i henhold til plan- og bygningsloven. Drikkevannsbassenget sikres i forhold til
fare for forurensning. Videre sikres arealet til bruk som friområde. Bekk med strandsone sikres.
Atkomst sikres.


Vannforsyningsanlegget reguleres med eksisterende grunnflater og høyder. Anlegget sikres ytterligere
ved at det er regulert en sikringssone over hele planområdet (sikringssone H190_1)med formål å sikre
vannforsyningsanlegget på/under terreng inkludert vannledninger/rør under terreng.


Over vannforsyningsanleggets tak tillates terrengbearbeiding med hensikt å gjøre overflaten kupert.
Dette for å hindre ballspill. Ballspill vurderes til å kunne medføre økt fare for forurensning ned i
drikkevannsbassenget. Av samme hensyn tillates ikke trær og busker over vannforsyningsanlegget,
kun gress og vegetasjon med korte rotsystemer.


Eksisterende atkomstvei foreslås regulert som vei V.1for Hospitsveien 5 (vannbassengtomta).
Eierform; «annen» (dvs. privat). VAV ønsker ikke å regulere denne tilfelles vei sammen med
naboeiendom gnr/bnr 33/1371 Hospitsvn 5b, da dette vil legge føringer for framtidig bruk av
eiendommen. Midlertidige leieavtale vedrørende atkomst for bnr 1371 opprettholdes.


Eksisterende vei/sti fra vannbassengtomta til nabotomt i sør (gnr/bnr 33/954), samt veksthus i
sørvestre hjørne av eiendommen, er ikke inkludert/sikret i planforslaget. Verken grunneier EBY eller
drifter av vannbassenget, VAV, kjenner til avtaler om disse to forhold


Friområdet er offentlig.


Planforslaget sikrer at nettstasjon tillates innenfor friområdet, hvilket innebærer at eksisterende
nettstasjon er i tråd med planforslaget.


Biologisk mangfold i forbindelse med bekk som går langs østre tomtegrense, sikres ved at det foreslås
en grense for bestemmelser som ivaretar bekk og naturmiljø i et 12-metersbelte langs bekkedraget.


Innmåling
Drikkevannsbassenget (konstruksjonen) ligger i hovedsak under bakken og ble oppført i årene mellom
1949 og 1957. PBE ønsker en verifisering av konstruksjonenes utstrekning.


Ulike metoder for å kartlegge bassengenes yttervegger under bakken er vurdert. Graving ansees å være
uaktuelt. Som en altemativ metode ble det vurdert å bruke georadar for å kartlegge yttergrensene av
betongkonstruksjonene. Georadarmålinger opplyses av tilbyende konsulent å kunne ha en ikke
ubetydelig usikkerhet/ feilmargin og målingene må tolkes. Ut fra en kost/nytte-vurdering har man
valgt å ikke gå inn for denne målemetoden.


Følgende innmålingsmetode ble besluttet og utført for å kartlegge konstruksjonens omfang: Basert på
eksisterende tegninger, lasermåling innvendig i bassengene og tradisjonell landmåling, kan
bygningenes omriss innvendig konstrueres digitalt og bygg koordinatfestes i terrenget på grunnkartet.
Synlige deler av fasade er innmålt. Innmålingene er opptegnet og sammenholdt med arkivtegningene
fra 1949 (plan, snitt). Det viser seg til å være godt samsvar mellom tegningene og innmålingene, kun
noen få cm avvik er funnet. Dette anser VAV for nøyaktig nok i forhold til krav fra PBE, da VAV
ønsker en "buffersone" / sikringssone som vist på plankart, på 4 meter rundt alle sidene av
bassengenes yttervegger. Innmålingene er utført av firma Terratec AS.


Rapporter som følger saken:
Koordinatfesting av vannmagasiner, datert 2011-05-19 (utført av Terratec AS)
ROS-analyse reguleringsplan —Drikkevannbasseng Voksenlia, Hospitsveien 5,
gnr/bnr 33/948 (utført av Norconsult AS)
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7. PLANFORSLAG


Reguleringsformål og hensynssoner:
Området foreslås regulert til:


Hovedformål
Bebyggelse og anlegg:
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Grønnstruktur:
Hensynssoner:
a) Sikringssone:


Underformål
Vannforsyningsanlegg (VF1)
Vei, annen eierform (V1)
Friområde (Friområde 1, Friområde 2)


Andre sikringssoner; vannforsyningsanlegg (H190_1)


Gradavutnyttingoghøyder

Eksisterende vannforsyningsanlegg reguleres med eksisterende grunnflater og høyder. Området er
ferdig utbygd og består av drikkevannsbasseng med garasje (delvis nedgravd) og vannledninger/
rørgater under bakken.


Bebyggelsensplassering
Bebyggelse reguleres med eksisterende plassering.


Bebyggelsenstakogfasader:

Over vannforsyningsanleggets tak tillates terrengbearbeiding med hensikt å gjøre overflaten kupert.
Trær og busker tillates ikke innenfor sikringssonen H190_1, uten godkjenning fra VAV.


Natur-ogressursgrunnlaget
Friluftsinteressene sikres i planforslaget ved at eksisterende grønnstruktur omreguleres fra
barnehagetomt til friområde. Friområdet skal være offentlig.
Bekk med kantvegetasjon sikres ved bruk av grense for bestemmelser #1, jf.
reguleringsbestemmelsenes § 8.
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Landskap

Planforslaget legger opp til at eksisterende topografi i opprettholdes, med unntak av eksisterende
gressplen over bassengtak som tillates gjort kupert. Eksisterende vegetasjon og grønnstruktur sikres
som friområde, men det tillates ikke trær og busker over bassengtak.
Det kan tillates tiltak som forstøtningsmurer, trapper, og nødvendige konstruksjoner, forutsatt
godkjenning av ansvarlig myndighet for drift av vannforsyningsanlegget og ansvarlig myndighet for
drift av friområdet.


Nettstasjon tillates innenfor formålet forutsatt godkjenning av ansvarlig myndighet for drift av
vannforsyningsanlegget og drift av friområdet.


Vemeinteresser
Anlegget er ikke foreslått vernet i planforslaget. Det foreligger ingen registrerte verneinteresser.


Miljøfaglige forhold/ Naturmangfoldsloven 

Planforslaget medfører mindre luft- og støyforurensning, da barnehageutbygging utgår.
Drikkevannsforsyningen sikres.


Forhold til Naturmangfoldsloven
(kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på


vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand,
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.


Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekrafiig
bruk og vern av naturmangfoldet.


Forslagsstiller vurderer kunnskapsgrunnlaget som tilfredsstillende: I Oslos kommunes naturdatabase
foreligger ingen registreringer av regionalt eller lokalt viktig biologisk mangfold på tomta. Det
vurderes at planforslaget vil ha en gunstig effekt på det naturgrunnlaget og de biotoper som eksisterer
på området per i dag, da planen sikrer eksisterende situasjon på tomta. Planforslaget vil derfor ikke vil
berøre natunnangfoldet i negativ grad.


(føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den


kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.


Ikke relevant, jamfør kommentar over.


(økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes utfra den samlede belastning som økosystemet er


eller vil bli utsatt for.


Ingen fysiske tiltak planlegges. Ved vedlikehold vil eventuelle gravearbeider kunne medføre inngrep
lokalt over/rundt bassengtak og rørgater. Disse vil ikke påvirke økosystemet som helhet, men
enkelttrær/busker og annen vegetasjon kan bli fiernet.


(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som


tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig utfra tiltakets og skadens karakter.


TiltAkshlver dpkicpr knctnarier for å redusere fremtidige skader på naturmangfoldet.


(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
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For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, utfra en samlet vurdering av tidligere, nåværende
ogfremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.


Ved eventuelle inngrep i friområde, skal det i anleggsfase under gravearbeid tas særlig hensyn til
eksisterende naturmiljø (sikres ved reguleringsbestemmelse § 6.5).


Trafikkforhol d

Avkjørsel til eiendommen er fra Hospitsveien, vist med pil på plankartet. Parkering for drift og
vedlikehold av vannforsyningsanlegget tillates innenfor formål Friområder.
Atkomstvei er regulert som vei; annen eierform, dvs, tilhørende hjemmelshaver av eiendommen.


Risiko- og sårbarhet 

Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for området. ROS-analysen følger saken
som eget vedlegg. Det framgår av denne at det per i dag foreligger et høyt, uakseptabelt risikonivå
med hensyn på vannkvalitet. Sambruk av arealet til vannforsyningsanlegg og barnehage ikke er
akseptabel.


Konklusjon fra ROS-analysen:
«ROS-analysen for dette planområdet har sikkerhet for drikkevannsforsyning som hovedfokus. Dette
skjer med bakgrunn i at bassenget har vært lokalisert i området i svært lang tid. Den innledende
fareidentifikasjonen og sårbarhetsanalysen konkluderer med at planområdet generelt sett fremstår med
lav sårbarhet for et vidt spekter av hendelser. Det er identifisert forhøyet sårbarhet for en farekategori -
drikkevannsforsyning.
For dette temaet er det utført en mer detalj ert hendelsesbasert risikovurdering i analysens vedlegg 1.


Den identifiserte hendelsen er innlekking av forurenset vann i rentvannsbasseng.
• Basert på dagens situasjon i planområdet vurderes hendelsen å ha høyt, uakseptabel risikonivå


med hensyn på vannkvalitet. Med hensyn på Materielle verdier/ leveranse drikkevann er
hendelsen vurdert å ha akseptabel risiko, men der ytterligere risikoreduserende tiltak bør
vurderes.


Forslag til tiltak er beskrevet i analysens kapittel 5.1. Dersom foreslåtte tiltak blir gjennomført, er det
vurdert at risiko i område vil fremstå med et akseptabelt nivå. Likevel bør Oslo VAV ha et fokus på
kontroll av basseng for eventuelle lekkasjer i membranen (kontinuerlig risikostyring).


Risikoreduserende tiltak 

Planområdet bør omreguleres fra barnehage til et formål som sikrer drikkevannsbassenget mht.
bassengets konstruksjon og sikker drikkevannsforsyning. Sambruk av arealet til grøntstruktur for
allmenhetens bruk, kan til en viss grad aksepteres, forutsatt at allmennhetens bruk ikke medfører økt
risiko for forurensning av rentvann i bassenget. Sambruk av arealet til barnehage kan ikke aksepteres
med hensyn på opprettholde sikker drikkevannsforsyning. Dersom det tillates etablert barnehage her,
vurderes sannsynligheten for at hendelsen inntreffer å øke vesentlig.
Det er gjennom analysen vurdert tiltak som inngjerding av området, men det er i utgangspunktet ikke
ønskelig fra Oslo VAV sin side. Derfor må området få en utforming (grøntstruktur som eksempelvis er
noe kupert, med vegetasjon uten større rotsystem mv,) som gjør at det kan fremstå som et
grøntområde, men ikke et område hvor det drives organisert aktivitet.
Videre må Oslo VAV sikres tilgang til området med større anleggsmaskiner, samt at området kan
graves opp ved behov.


RISIKOVURDERING:
Hendelse 1 —Innlekking av forurenset vann i rentvannsbasseng.


Drøfting av sannsynlighet:
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Bassengets konstruksjon innebærer at det over bassengets betongtak ligger en membran som
hindrer innlekking av regnvann og annen avrenning fra grunnen over bassenget.
Området blir i dag forvaltet av Friluftsetaten og fremstår som et område hvor det drives mye lek
og aktivitet.
Det er flere årsaker til at det kan oppstå uønsket brudd i membranen, for eksempel (listen er ikke
uttømmende):


Improviserte fotball/ håndballmål med staur som stikkes ned i jorden.
Volleyballnett som settes opp på området.
Endringer i grunnforholdene på grunn av utvasking.
Hunder som graver.
Barn som leker på området og graver i jorden.
Utilsiktede plassering av brakker og midlertidige konstruksjoner.
Oppskyting av raketter/ utskytningsramper.
Røtter på trær som står nært basseng/ ledningsnett ut fra basseng.


Sannsynligheten vurderes til å være en hendelse hvert 10 til 100 år, dvs. 1-10 % årlig
sannsynlighet.


Drofting av konsekvens:


Vannkvalitet
Dersom det blir på hull på membranen, vil forurenset vann lekke inn i rentvannbassenget. Dette
vil medføre at drikkevann som er under distribusjon til abonnent vil kunne bli forurenset med
bakterier, parasitter mv. Dersom området blir brukt til lufting av hunder, vil eksempelvis
bakterier fra dyreekskrementer kunne følge vannet ned gjennom grunnen og inn i bassenget.
En forurensing som dette vil være svært vanskelig å oppdage fordi drikkevannet ut fra bassenget
ikke er kontinuerlig overvåket. Det tas regelmessige prøver av bassenget, men ikke ofte nok til at
forurensning ville bli oppdaget før det distribueres. Dermed vil forurenset drikkevann nå frem til
abonnentene med påfølgende fare for utbrudd av sykdom.
For Ullern kan ca. 25.000 abonnenter dermed bli forsynt med forurenset drikkevann.
Konsekvens for vannkvalitet vurderes som stor, dvs, brudd på gjeldende krav, ulempe for helse.
Miljø
Hendelsen er ikke vurdert til å ha konsekvens for ytre miljø.


Materielle verdier/ leveranse drikkevann 

Dersom det går hull på membranen, må denne skiftes ut. Ved en slik hendelse må hele
membranen skiftes ut da det er svært vanskelig å lokalisere hvor det har gått hull på membranen.
Drypp som observeres inne i bassenget kan være en helt annen plass enn hvor hullet er lokalisert.
Bassengtaket må da graves opp før ny membran kan legges. Frem til arbeidet med skifte av
membran begynner, og så lenge det pågår, vil ikke bassenget kunne brukes til drikkevanns-
forsyning. Konsekvensen for materielle verdier/ leveranse drikkevann vurderes til å være
middels; Materielle skader 1 000 000 - 10 000 000 kr./ kortvarig (timer) svikt i forsyning til
enkelte områder. Det vil være mulig å forsyne abonnenter i området på andre måter enn ordinær
forsyning, noe som vil medføre at få abonnenter vil være uten vann lenge. Dersom det anlegges
barnehage i dette området vil reparasjonsarbeid også få følger for drift av barnehagen.


Oppsummering:


Vctnnkvaltiet


Ytre miljo


Materielle verdierl
leveranse


3 4 5 I 1 2 3 4 5 GUL


X -X


drikkevann
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Sosial infrastruktur
Byggeområde for barnehage jamfør gjeldende reguleringsplan, utgår. Offentlig friområde og
vannforsyningsanlegg foreslås i planforslaget.


Teknisk infrastruktur
Vannforsyningsanlegget sikres ved regulering av sikringssone H190_1, samt regulering av den fysiske
konstruksjonen til formål Bebyggelse og anlegg —vannforsyningsanlegg. Nettstasjon sikres tillatt
innenfor friområdet, men reguleres ikke på en konkret plass.


Stedsutvikling
Planforslaget sikrer eksisterende situasjon på tomta på bekostning av gjeldende regulering til
barnehage. Området vil framstå som en grønn lunge i boligområdet, som i dag.


Barns interesser 

Arealet kan benyttes av barn til leke- og oppholdsareal, da området foreslås regulert til friområde.
Ballspill over bassengtak ønskes ikke og kan forhindres ved å anlegge kupert terreng.


Universell utforming
Selve anlegget som arbeidsplass er ikke tilrettelagt med universell utforming, da det er trapper i
anlegget. Tomta er bratt og ikke universelt utformet mht. stigning. Da planforslaget ikke innebærer
noen form for utbygging, men kun fryser eksisterende situasjon, stilles det ikke krav om universell
utforming.


8. KONSEKVENSER AV FORSLAGET


Overordnede planer og mål

Forslaget vurderes i hovedsak til å være i tråd med overordnede planer og mål. Planforslaget er i strid
med gjeldende reguleringsplan som regulerer tomten til byggeområde for barnehage.


Forslaget legger opp til sambruk av arealer: Vannforsyningsanlegget med bygning og rørgater sikres,
samtidig som eksisterende grøntareal på eiendommen sikres som friområde til allmennhetens bruk.
Ved eventuell konflikt mellom de ulike formål, skal hensynet til vannforsyningsanlegget prioriteres.


Natur- og ressursgrunnlaget
Friluftsinteressene styrkes ved forslaget, da deler av området endres fra byggeområde for barnehage til
friområde for allmennheten.


Landskap
Konsekvens av planforslaget er at landskap kan opprettholdes stort sett uendret i forhold til
eksisterende situasjon. Over bassengtak tillates terreng endret fra flatt til kupert. Videre kan trær og
busker over vannforsyningsanlegget, rørgater tillates flernet dersom VAV ser behov for dette.


Verneinteresser
Det foreligger ingen registrerte verneinteresser, eksisterende bygning er derfor i planforslaget ikke
foreslått sikret som kulturminne.


Miliøfaglige forhold 

Konsekvens av planforslaget er at vannforsyningsanlegget sikres. Eksisterende bekk med kantsone og
vegetasjonsbelte sikres mot nedbygging. Ved omregulering fra barnehagetomt i gjeldende
reguleringsplan til foreliggende planforslag, vil økt luft- og støyforurensning som følge av en mulig
barnehage, bortfalle. Planskissen får ingen konsekvenser for sol- og skyggeforhold, heller ikke for
grunnforhold. Identifisert forurensningskilde iht. ROS-analysen reduseres til akseptabelt nivå.


Forholdet til Naturmangfoldsloven: 

Det vurderes at planforslaget vil ha en gunstig effekt for eksisterende vegetasjonen og vekstvilkår,
jamfør omregulering fra byggeområde for barnehage til foreliggende planforslag. Planforslaget åpner
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for at enkelttrær og busker over bassengtak og rørgater, fiernes. Helhetsvurderingen er likevel at
planforslaget vil berøre naturmangfoldet positivt, da arealet rundt basseng og på bassengtak sikres som
friområde.


For bekken er konsekvens av planforslaget at vassdraget med strandsone ikke bare sikres mot
nedbygging, men også sikres mot tiltak som kan forringe vassdragets økologiske funksjon.


Trafikkforhold 

Konsekvens av planforslaget er at avkjørsel sikres.
I forhold til gjeldende regulering (barnehage), vil planforslaget innebære bortfall av den biltrafikk en
4-avd barnehage ville produsere. Kun drift og vedlikehold av bassenget vil medføre trafikk.
Planforslaget er ikke til hinder for at eksisterende leieavtale om midlertidig atkomst for gnr/bnr
33/1371 kan opprettholdes.


Risiko- og sårbarhet 

Konsekvens mht. ROS-analysen er at identifisert uakseptabel høy fare for hendelse av forurensing av
drikkevann, reduseres. Hensynet til rent drikkevann skal prioriteres og er fulgt opp i plankartet ved
omregulering fra å være byggeområde for barnehage til Vannforsyningsanlegg og til sikringssone for
vannforsyningsanlegg. Bestemmelsene følger videre opp ROS-analysen ved at det tillates
terrengbearbeiding over vannforsyningsanleggets tak. Trær og busker over bassengtak/rørgater tillates
ikke uten godkjenning av VAV.


Sosial infrastruktur 

PlanforsIaget innebærer at man taper en barnehagetomt som iht. mulighetsstudie utført 2007 kunne gitt
en 4-avd barnehage (72 barn).


Teknisk infrastruktur 

Konsekvens av planforslaget er at vesentlig teknisk infrastruktur (vannforsyning), sikres. Fare for
forurensning av drikkevann reduseres ved gjennomføring av planforslaget. Nettstasjon sikres.


Stedsutvikling
Området sikres som en grønn lunge for nærmiljøet, på bekostning av en barnehagetomt.
Området vil få mindre trafikk, luft- og støyforurensning når barnehagereguleringen utgår.
Bydelen vil få redusert barnehagetilbud i forhold til gjeldende regulering.


Barns interesser 

Gjeldende regulering til barnehagetomt ville gitt opparbeidet lekeplass, noe som bortfaller i
planforslaget. I forhold til eksisterende situasjon med evt. uorganisert lek på eiendommen, medfører
planforslaget at ballspill på bassengtak kan forhindres ved at terrenget her tillates gjort kupert. Andre
former for uorganisert lek vil fremdeles være mulig, da området opprettholdes som åpent friområde.


Universellutforming
Planforslaget stiller ikke krav til universe1lutforming, da det ikke tilrettelegges for nybygWtilbygg på
eiendommen. Som arbeidsplass (drift og vedlikehold) er anlegget ikke i daglig bruk og forslagsstiller
finner derfor ikke grunn til å stille det ikke krav til universell utforming.


Interessemotsetninger 

Konsekvens av planforslaget er at bydelens ønske om at området opprettholdes regulert til barnehage
ikke imøtekommes. Det samme gjelder nærmiljøets ønske om å bruke gressplenen over bassengtak til
ballspill. VAV vurderer dette som uforenlig med drift av drikkevannsbassenget og hensynet til sikring
av rent vann.
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9. ILLUSTRASJONER
Nedenfor vises fotografier av vannbassenget, eksisterende situasjon.


Vobenlia vannbasseng fasade mot sør (Norconsult 2010-06-27)


Garasje integrert i vannbassengbygning, parkeringsplass etablert foran fasade sør
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Tak over vannbasseng- tilsådd med gress, fotballmål til høyre på foto


Fotballmål og huskestativ også plassert på i nordøstre del av tak over vannbasseng
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Oslokommune
BydelVestreAker


OSLO.KOMMliNE
PLAN-OCBYGNINGSETATEN


25JUNI2010
Plan og bygningsetaten
Pb.364 Sentrum SAKSNR:.20 10(73 -az«
0102 OSLO


Deres ref:Vår ref (saksnr):


201003148201000684-8


Saksbeh:


HansJacob Woxen,23 47 60 31


Dato: 22.06.2010


Arkivkode:


512


BU-SAK 113/10 HOSPITSVEIEN5 - INVITASJONTIL INNSPILLFRA BYDELEN
OMRÅDE-OG PROSESSAVKLARING


Vestre Aker bydelsutvalgbehandlet ovennevntesak i møte 17.juni 2010. Følgendevedtak ble
enstemmigfattet:


Bydel Vestre Aker går imot planinitiativetfor Hospitsveien5, sidenplanområdetegner seg til
barnehageog bydelenfortsatt har behovfor eiendommertil slikt formål.


Det forutsettesat gjeldende reguleringsplanopprettholdespå dettepunkt.


Med hilsen


Vidar Haukeland
Bydelsdirektør


Bydel Vestre Aker


Bydelsadministrasjonen


Adresse:Telefon: 02180Hankgire: 6004.06.24093
Serkedalsvelen148Telefaks: 23 47 60 01Org.nr.: 970145311
0754 Oslo
Epost:postmottak@bva.oslo.kommune.no
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MCrrY,r..rr
OSLO iMt Jf


PLAN-OciBYGNING$El'ATFN


0 7JUNI2010


Dato: 02.06.2010


Oslokommune
Plan-og bygningsetaten
Intempost


Oslo kommune
Byantikvaren


Deresref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:


201003148-3 10/730 BengtLifoss 512 - 33/948


33/948 HOSPITSVEIEN 5 "VOKSENLIA VANNBASSENG" - UTTALELSE TIL
PROSESSAVKLARING


Det vises til invitasjon til samråd, område- og prosessavklaring datert 21.05.2010, med frist for uttalelse
04.06.2010.


VAV ønsker å sikre området mot uønsket brukved å regulere til " Område for samferdselsanlegg og
infrastruktur—anlegg for vannforsyning"


Nyere tids kulturmininer:
Voksenlia vannbasseng kan ses på luftfoto fra 1937, men er antagelig etablert lenge før. Installasjoner
for vannforsyningen til Oslo, er lite undersøktekulturminnersom Byantikvaren ikke harhatt en
systematisk gjennomgang av. Det er generelt lite historiske informasjon om vannforsyningsanlegg i
Oslo. Byantikvarenber derfor om å få flere historiske opplysninger om det aktuelle vannbassenget.
Videre vil vi minne om at flere av disse vannbassengene ofte ligger høyt i terrengetog er viktige
utsiktspunkter,rekreasjonsområderog turmål fornærmiljøet.Ofte kan en se på eldre flyfoto at noen av
vannbasseng har ligget i parklignende omgivelser. Byantikvaren vil derfor anbefale at de historiske
vannbassengene ikke gjerdes inn, men forblir åpne og tilgjengelige rekreasjonsområder.


Arkeologiskeforhold
Byantikvarenkrever ikke en arkeologisk registreringav planområdet,jf lov om kulturminnerav 9. juni
1978 nr 50 § 9. Vi minner imidlertid om at kulturminnelovens § 8 annet ledd gjelder generelt, slik at
dersom en i forbindelse med arbeid på eiendommen blir oppmerksom på mulige automatisk fredete
kulturminner,skal arbeidene straks stanses og Byantikvarenkontaktes.


Medhilsen


7


LeifF1vardV*4håland
antikvar


ByantikvarenPostadresse:Besøksadresse:Sentralbord:02 180
Postboks2094 - Grunerløkka Maridalsveien3Publikumsservice: 23 46 02 95
0505 Oslo0178 OsloTelefaks:23 46 02 51


postmottak@bya.oslo.kommune.no
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Oslo kommune
Samferdselsetaten


Plan- og bygningsetaten
postrnottak@pbe.oslo.kommune.no


Dato: 27.05.2010


Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Arkivkode:
201003148-3 201001032-2 Arne Hvamstad,23 49 30 54 512,1


HOSPITSVEIEN5 - INVITASJONTIL SAMRÅD,OMRÅDE-OG
PROSESSAVKLARING


Vi viser til brev av 21.05.2010.


Dersomden aktuelle eiendommenska1utvikles med behovfor kjøreatkomst,må avkjørselen
etableres i henhold ti1kommunensretningslinjermed hensyntil stigningog sikt. For øvrig har
Samferdselsetateningen kommentarertil planinitiativet.


Med vennlighilsen






1 t;


ArildArne H amstad
kksjciinssjefsjefmgeniør


Besoksadresse:Telefon: 02 180Bankgiro: 6004.06.55045
Stromsvelen 102Telefaks: 23 49 30 09Org.nr:NO 976 062 035
Postadresse:
Postboks 6703 EtterstadE-post: postmottak@sam.oslo.kommune.no
0609 OSLOInternett: htto://www.sam.oslo.kornmune.no







Oslokommune
Vann-og avløpsetaten


Plan-ogbygningsetaten
Postboks364,Sentrum
0102OSLO


Dato: 27,05.2010


Deres ref: Vtirref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:


201003148 10102264-3 Svein OddvarKorsvik, 512.1
(NBI Oppgkvedbenvendelse)


GNR 33 BNR948 - HOSPITSVEIEN5 - INVITASJONTIL SAMRÅD,OMRÅDE-OG
PROSESSAVKLÅRING


VivisertilDeresbrevav21.05.2010angåendeHospitsveien25.Invitasjontil samråd,område-
ogprosessavklaring.


Vann-ogavløpsetatenharfølgendebemerkning:


Overflatevann,takvannog drensvannskal behandlesved lokal overvannshåndtering.Dette skal
fremgåav reguleringsbestemmelsenefor reguleringsplanen.


Medhilsen
,


cr til tk


SveinOddvarKorsvik
konsulent


JanAksøy
oppdragslederbyufik ng
Avdelingplanogprosjekt


Vann- ogavlopsetalen Postadresse: Telefon: 02 180 Bankgiro:6045.05.20643
Postboks4704SofienbergTelefaks:23437080 Org.nr.:971185589MVA
0506Oslo E-post: postmottak@vav.oslo.kornmune.no
Besoksadresse: Internett:www.vav.oslo.kommune.no
Herslebsgate5







Ostokommune
Renovasjonsetaten


Plan- og bygningsetaten
Postboks 364 Sentrum
0102 OSLO


Deres ref:


20100314 8-3


Vår ref (saksnr):


201000907-2


Saksbeh:


Cathrine Hallberg, 92642675


Dato: 3,6.2010


Arkivkode:


512.1


UTTALELSE TIL PLANINITIATIV- HOSPITSVEIEN 5


Renovasjonsetaten viser til Deres e-post, med vedlegg, datert 21.5.2010:Hospitsveien 5 -
Invitasjon til samråd, område- og prosessavklaring.Vi har vurdert planen og har følgende
kommentarer i forbindelse med den lovpålagte renovasjonen:


VAV,Oslokommune,ønskerå forhindreuønsketbruk av området ved å regulere det til "område for
samferdselsanlegg og infrastruktur—anlegg for vannforsyning".


På eiendommen ser det ut til å være regulert inn en barnebage. I barnehagerkan det legges til rette
for utstrakt kildesortering. I utgangspunktet blir avfall generert fra barnehagenklassifisert som
næringsvirksomhet. Dersom barnehagenskal benytte seg av avfallshåndteringi regi av Oslo
kommune, Renovasjonsetaten, må det også legges Utrette for avfallsinnsamlingfra den.
Barnehagen må da forholde segtil de samme reglene som gjelder for innsamlingav
husholdningsavfall.


Renovasjonsetaten forutsetter at det i reguleringsplanen blir tatt hensyn til at den lovpålagte
renovasjonen for husholdningsavfall, som Renovasjonsetaten har ansvar for, kan utføres forsvarlig for
de tilstøtende boligeiendommene.


Dersom en konflikt skulle oppstå, ber vi om at det tas kontakt med Renovasjonsetatenfor å avklare
atkomstforholdene.


Kontaktperson i Renovasjonsetaten er teamleclerSiri Therese Flamme-Larsen,
tlf 23 48 37 73.


Med hilsen


[(etwylnte-
Siri Therese Flarnme-Larsen
teamleder


aattute4 se(-4
4•1-CathrineHallberg 4


avdelingsingeniør


Reoovasjonsetaten Postadresse:
Postboks4533Nydalen
0404OSLO
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Bcsubittli ca.Nc. g-n:.asjeigenr.:
Gjerdrumsvei 10BNO 976820088


Sentra1bar4:
Kundetorg: 2348 36 50


E-post:postmottalo3ren,osto.komnuine,no Telefaks: 2348 36 01







UNDERVISNINGSBYGG


Plan- og bygningsetaten
Postboks 364 Sentrum
0102 OSLO


Deresref.: Vår ref (journal ID): Saksbehandler: Dato:
201003148 10/987 (10/10451) Geir Cranner 01.06.2010


Svar på invitasjon til samråd - Hospitsveien 5


Undervisningsbygg viser til oversendelse av 21.05.2010 om planinitiativ for Hospitsveien 5.
Initiativet gjelder omregulering av eiendommen fra "Byggeområde for off./almennyttig
formål (barnehage)" til "område for samferdselsantegg og infrastruktur - anlegg for
vannforsyning", dette for å forhindre uønsket bruk av området.


Undervisningsbygg ber om at det tas hensyn til barn og barns skoleveier i planleggings- og
eventuelt anleggs-/byggeperioden.


Med vennlig hilsen
Undervisningsbygg


Vidar Lie Geir Cranner
utviklingsdirektør byplanlegger


Dette dokument er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke underskrift
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Journalpost: 201003148111


Fra: Janina Frahm Kringstad
E-Post: janina.kringstad@fri:c.kommune.no
Dato: Tue, I Jun 2010 09:04:49 +0200 (MEST)
Til: postmottak@pbe.oslo.kommune.no


Emne: Planinitiativ, Hospitsveien 5, Saksnr: 201003148


Vi viser til mottatt invitAsjon til samråd vedrørende Hospitsveien 5
(saksnr: 201003148). FrLI:=Jftstaten har følgende bemerkning.


Det går et åpent bekkeløp langs den østlige tomtegrensen, og vi ber cm


at det tas hensyn tiI bekken i det videre planarbeidet.


Gjennomføring av tiltak i planinitiativet utløser ikke behov for
utbyggingsavtale.


Med hilsen


Friluftsetaten, Oslo kommune


v/ Janina P. Kringstad
Arealplanlegger/ Landskapsarkitekt, Miljø- og planavdelingen
tlf: 976 28 097


fl1e:///C:/Users/WAppData/LocalffempfLow/6E8GUY62.htm 2012-01-31







Oslo kommune
Eiendoms- og byfornyelsesetaten


Plan- og bygningsetaten


Postboks 364 Sentrum
0102 OSLO


Dato: 03.06.2010


Deres ref.: Vår ref.: Saksbeh: Arkivkode:


201003148 10/1695- Astri Bjerknes, 982 68 928 512


10/14308 (Oppgisved henv )


Reguleringssak - Hospitsveien 5, gnr./bnr. 33/948 - Invitasjon til samråd


EBY er bl.a. tildelt rollen som kommunens grunneierrepresentant og uttaler seg til planforslag
både ut fra sin grunneierrolle og ut fra sin rolle som overordnet kommunal avtalepart for
utbyggingsavtaler i Oslo kommune.


Oslo kommune v/Bykassa eier eiendommen som VAV leier og forvalter til Voksenlia
vannbasseng. Eiendommene er i dag regulert til barnehage, men har aldri vært aktuell å
benytte til dette formålet. Eiendom 33/1371 (Hospitsveien 5 B) leier i dag midlertidig
adkomst over gjeldende eiendom. Eiendom 33/954 (Voksenliveien 6 E) på sydsiden ser ut til
å kjøre over gjeldende eiendom uten at vi kan se at noen avtale om dette foreligger. Det antas
at denne eiendommen har lovlig adkomst fra Voksenliveien.


Gjennomføring av tiltak i planinitiativet utløser ikke behov for utbyggingsavtale.


Med vennlig hilsen
Eierseksjonen


Allan Bøe Astri Bjerknes
seksjonsleder overingeniør


Dette dokumentet er godkjent elektronisk og trenger dermed ikke underskrift


P.•:1
Eiendoms-og Besoksadresse. Fakturaadresse: Telefon:02 180 Org,nr: 874780782
byfornyelsesetaten ChristianKrohgsgate16 Eiendoms-ogbyfornyelsesetaten Telefaks:22 1733 16 Giro:60040634153


Postadresse: Oslokommune,Fakturasentral
Postboks491Sentrum Postboks6532Etterstad E-postposnnottak@eby.oslo kommune no
0105 OSLO 0606OSLO www.eby.oslo.kommuneno
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JOurnalpost: 201003148/12


Fra: Hilde Johanne Mangerud
E-Post: hilde.mangerud@gfe.oslo.kommune.no
Dato: Tue, 1 JUn 2010-13:26:22 +0200 (MEST)
Til: postmottak@pbe.oslo.kommune.no


Emne: Re: 201003148/3 - Invitasjon til samråd, område- og prosessavklaring


Tilbakemelding til ovennevnte planin1tiativ:


Ingen kjent:e forhold som har betydning for planinitiativ i dette området.


MVH


Gravferdsetaten 1.'Os.lo--kommu'Pe


V/Hilde Johanne Mangerud
Landskapsarkitekt MNLA
Tlf: 23 36 56 75/ mobil: 481 41 467
Akersbakken 32, 0172 OSLO


PB 2674 St. Hanshaugen, 0131 OSLO


file:///C:/UsersN/AppData/Loca1/Temp/Low/GF4ZBYL7.htm 2012-01-31
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Journalpost: 201003148/8


Fra: Natalia Kopsov
E-Post: natalia.kopsovtet,osio.kommune.no
Dato: Thu, 27 vlay2o10 09:33:02 +0200 (MEST)
Til: postmottak@pbe.oslo.kommune.no


Emne: SAK 201003148 HOSPITSVEIEN 5


Dato: 27.05.2010
Deres ref: Vårref(saksnr): Saksbeh: Arkivkode:
201003148 201011033-2NAKO 47 23482043 512.1


HOSPITSVEIEN 5 - INVITASJON TIL SAMRAD, OMRADE- OG PROSESSAVKLARING


ra(I.kkiter: •ar ingen kjentø rho.4 4,mhAth-etydniftq1,«
planinitiativ ,dette omt4det,.


Med hilsen


Natalia Kopsov
avdelingsingenier åC" plan


file:///C:CUsers/N/AppData/Local/Temp/Lew/LT797L77.htm 2012-01-31
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Vårsaksbehandler


-111s:e-post:flunapost@hafslund.no


VårdatoVår referanse
2010-06-03H16853
DeresdatoDeres referanse
2010-05-21Hospitsveien 5.Ref.nr.


201003148-3.


Til Kopi til
Oslo Kommune
Plan og bygningsetaten
Avd. for byutvikling.


Uttalelse fra Hafslund Nett til forslag til reguleringsplan for Hospitsveien 5. Ref.nr.
201003148-3.


Det vises til Deres oversendelse av 2010-05-21


Situasjon
Hafslund Nett har linje-/ kabelanlegg og stasjonsanlegg i det aktuelle reguleringsområdet som vist på
vedlagt kartskisse (rød farge angir høyspenningsanlegg, grønn farge angir lavspenningsanlegg, blå farge
angir veilysnett, lys blå angir signalanlegg og lys grønn angir optisk nett). Bebyggelse eller andre tiltak
som kommer i konflikt med disse anleggene må tas hensyn til i det videre planarbeidet.


For det vedlagte kartutsnittet gjelder følgende:
- Dokumentasjonen gjelder kun som underlag for forespurt reguleringsplan.


Dokumentasjonen bør slettes etter bruk. Husk at nettet endrer seg kontinuerlig.
- Dokumentasjonen må ikke oversendes andre uten netteiers samtykke
- Dokumentasjonen er å betrakte som orientering og må 1KKE anses som kabelpåvisning. Forespørsel
vedrørende kabelpåvisning for graving rettes til Bravida Geomatikk tlf. 09146.


Gi snarlig tilbakemelding dersom dokumentasjonen viser seg å inneholde feil.


Avstand og andre forhold til eksisterende anlegg.
Generelt
Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst tilhørende Hafslund Netts anlegg på
området. Likeledes må det ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over
kabler eller oppfylling av terrenget som medfører reduserte høyde opp til luftledningsanlegg.


Distribusjonsnett(24 > Spenning>1 kV)

Avstand fra nettstasjon (transformator kiosk) til nærmeste bygningsdel er minimum 5 m.


Støy fra nettstasjon
Dersom det er plassert en eksisterende nettstasjon på reguleringsområdet (se vedlagt kartskisse) kan denne
medføre noe støy. Eventuelle ulemper og vernetiltak for planlagt bebyggelse i denne forbindelse er ikke
Nettselskapets ansvar.


Kostnader ved omlegging av nett
Bebyggelse eller andre tiltak som ev. kommer i konflikt med, eller innenfor ovennevnte minimums-
avstander til eksisterende lav- eller høyspenningsanlegg (se vedlagt kartskisse) må ev legges om/flyttes.


Postadresse
HafstundNettAS
N-0247OSLO


Hovedkontor
Drammensvn.144,Skøyen
N-0247OSLO


Internett
www.hafstunclno
firmapostehasland.no


Telefon
22 43 58 00
Telefaks
23 01 43 60


Bankkonto
7058.06.52407
Foretaksregisteret
NO980489698MVA
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Vir saksbehandler


tlf: e-post: firmapost@hafslund.no


Vår datoVår referanse


2010-06-03H16853
Deres datoDeres referanse
2010-05-21Hospitsveien 5. Ref.nr,


201003148-3.


Dersom bestående anleggsdeler på utbyggingsområdet ønskes omlagt til annen trase, kan dette gjøres på
bestilling og etter nærmere avtale. Bestiller må dekke alle kostnader i forbindelse med en slik eventuell
omlegging. Omlegging forutsetter i alle tilfeller at Nettselskapet varsles på et tidlig tidspunkt samt at det
gis rettigheter til fremføring av nettanleggene i ny trase. Rettigheter til fremføring av nettanleggene foretas
etter de standardvilkår Nettselskapet til enhver tid benytter.


Kapasitetpå eksisterendestrømnett
For etablering av strømforsyning til nye anlegg må det tas tidlig kontakt med Hafslund Nett slik at
nødvendige tiltak kan igangsettes. Det presiseres at det på nåværende tidspunkt ikke er tatt stilling til hvilke
tiltak som må iverksettes eller om det er kapasitet i eksisterende nett. Dette gjøres når et konkret
effektbehov er meldt inn til Hafslund Nett. Effektbehovets størrelse vil være avgjørende for om effekten
kan hentes fra eksisterende nett eller om det er behov for avsettelse av plass/areal til ny nettstasjon eller nye
lednings-/kabelanlegg.


Nyestrømforsyningsanlegg
Generelt
Alle nye, eller endring av eksisterende, elektriske forsyningsanlegg skal bygges iht. Hafslund Netts
spesifikasjoner. Hafslund Nett bestemmer plassering/sted for utbyggers tilknytningspunkt for
strømforsyningen.


Nettstasjoner
Dersom det er behov for ny/nye nettstasjoner ifm, tiltaket vil størrelse på ev. nettstasjon(er) og
transformator(er) dimensjoneres etter utbyggers dokumenterbare behov. Orn ev. nettstasjon(er) kan
plasseres som en frittstående enhet eller som et rom i bygning, er bl.a. avhengig av de stedlige
forhold/begrensninger i plass og størrelsen på den effekt som skal leveres.
For bygg med et effektbehov større enn 800 kW ref. spenning 400V og 500 kW ref. spenning 230V, skal
nettstasjonen som hovedregel plasseres i bygget med hovedtavle ved siden av. Det tas forbehold om mulig
endringer i byggkrav på det tidspunkt strømtilknytningen bestilles av Hafslund Nett.


Dersom ny nettstasjon etableres som en frittstående nettstasjon er nødvendig areal normalt 10m2.Arealets
lengste side skal ikke være mindre enn 4m. Nettstasjonen skal ikke plasseres mindre enn 5m fra nærmeste
bygning og skal ha kjøreadkomst.


Etablering av nettstasjoner forutsetter at Nettselskapet gis permanente rettigheter til etablering, drift og
vedlikehold av nettstasjonen, på de standardvilkår Nettselskapet til enhver tid benytter. Rettighetene skal
kunne tinglyses på den/de aktuelle grunneiendommen/-er.


Lednings- og kabelanlegg
For strømforsyning av ny bebyggelse i området, må det etableres nytt strømforsyningsnett. En forutsetning
for etablering av strømforsyningsanlegg er at disse anleggene gis fullt rettsvern på den grunn der de
etableres.


For høyspenningsluffiedningsanlegg (større enn I KV) kan det bare etableres på arealer der det er mulig å
erverve evigvarende rettigheter til Hafslund Nett for plassering, bygging, drift og vedlikehold av anleggene.
gettighefrnp Qjf4 rInkiimpnterPs i eue overenskomster som tinglyses. 
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VårSaksbchardler


iJfl e-post: firmapostftafslund.no


VårdssoVår referanse
2010-06-031-116853
DercsdetoDereS referanse
2010-05-21Hospitsveien 5. Ref.nr,


201003148-3.


For kabelanlegg og lavspenningsledningsanleggkreves fremføringsrett.Normaltblir veigrunnbrukt til
fremføringav strømnettettil de enkeltekunders bygg. Dersom HafslundNett ikke kan erververettigheter
på veigrunn må det avsettesegne arealer,parallelt med veier, for fremføringav ledningsanleggfor
strømforsyningen.Disse rettigheteneskal ha fullt rettsvern.


Anleggsbidrag
Den eller de som utløser tiltaket i strømforsyningsnettet,både flytting,nyanleggog forsterkning,må dekke
kostnadenemed tiltaket iht. kontrollforskriftens§ 17-5og iht. Nettselskapetsgjeldende retningslinjerfor
praktiseringenav anleggsbidrag.Tiltak iverksettes ikke uten bestilling fra tiltakshaver.


Med hilsen
HafslundNett AS


Eldarøstbakken


Vedlegg:- Kartskissemed eksisterendeforsyningsnettiHafslundNett







Journalpost:201003148/6


Fra: Bakke Anne Cathrine
E-Post„:anne.cathrIne.bakke@rutc,r.no
Dato: Wed, 3• MaV 2010 10:48:09+0200


Oslo kommune- Plan- og bygningsetaten


Emne: Saksnr: 201003148/3 Hospitsveien5 - invitasjontil samråd,omr e- og prosesavklaring


Saksnummer:2010/10526
Sakstittel:Hospitsveien5 - Oslo kommune


Saksnr: 201003148/3- Hospitsveien5 invitasjontil samråd,område-og prosesavklaring


Ruter AS kjenner ingen forholdsom har betydningfor planinitiativi dette området.


Med vennlig hilsen
Anne Cathrine Bakke
planlegger


Ruter As
Kollektivtrafikkfor Oslo og Akershus
Dronningensgate 40
Postboks 1030 Sentrum
NO-0104 Oslo


Telefon +47 464 09 316
Sentralbord447 400 06 700
http://www.ruter.no/


file:///C:/Users/hj/AppData/Local/Temp/Low/UGRI(J6YS.htm 2012-01-31







Vedlegg:
Forhåndsuttalelser—side 1 av 14


FORHÅNDSUTTALELSER


BydelVestre Aker 2011-02-08
13yrådsavdelingfor kulturog utdanning 2011-02-21
Byantikvaren 2011-02-25
Samferdselsetaten 2011-02-14


5,Friluftsetaten 2011-02-17
Undervisningsbygg 2011-02-14
Vann-og avløpsetaten 2011-01-27
KollektivtransportproduksjonAS 2011-01-20
Fylkesmanneni Oslo og Akershus 2011-02-08
Forsvarsbygg 2011-01-21
TarjeiThorkildsen 2011-02-15







Norconsult AS


0 FES2011


Norconsult as
Postboks 626


1303 SANDVIKA


OslokOmmune
Bydel Vestre Aker


Deres ref: Vår ref (saksnr):


201100127-5


Saksbeh:


Hans Jacob Woxen, 23 47 60 31


Da/o: 08.02.2011


Arkivkode:


550


BU-SAK19/11 KUNNGJØRINGOM OPPSTARTAV DETALMEGULERING4
EKSISTERENDEDRIKKEVANNBASSENGERI OSLO


Vestre Aker bydelsutvalg behandIet ovennevnte sak i møte 3. februar 2011. Følgende vedtak
ble enstemmig fattet:


Vestre Aker bydelsutvalg viser til tidligere vedtak som ble fattet i Vestre Aker bydelsutvalg
17.06,10:


Ullern vannbasseng, Øvre Ullern terrasse 1, tilhører Ullern bydel


Setra vannbasseng, Ryghs vei 9
Bydel Vestre Aker går imot planinitiativet for Ryghs vei 9, siden planområdet egner seg til
barnehage og bydelen fortsatt har behov for eiendommer til slikt formål.


Det forutsettes at gjeldende reguleringsplan opprettholdes på dette punkt.


Besserud vannbasseng, Ankerveien 26A
Bydel Vestre Aker kjenner ikke til forhold som har betydning for planinitiativet i dette
området, og støtter derfor dette


Voksenlia vannbasseng, Hospitsveien 5
Bydel Vestre Aker går imot planinitiativet for Hospitsveien 5, siden planområdet egner seg til
barnehage og bydelen fortsatt har behov for eiendommer til slikt formål.


Det forutsettes at gjeldende reguleringsplan opprettholdes på dette punkt.


Med hilsen


Bydel Vestre Aker


Bydelsadministrasjonen


Adresse:Telefon: 02180Bankgiro: 6004.06.24093
Sørkedalsveien 148Telefaks: 23 47 60 01Org.nr : 970145311
0754 Oslo
Epost:postmottak@bva.os1o.kommune.no


an 0. Nyt eh
ydelsdire ter







Oslo kommune
Byrådsavdeling for kultur og utdanning


Norconsult AS


22 FEB.2011
Norconsult AS
v/Heidi Jensen
Postboks 626
1303 Sandvika


Deres ref: Vår ref (saksnr):


201100791-1


Saksbeh:


TonjeAndersen,23 46 19 57


Dato: 21.02.2011


Arkivkode:


512


UTTALELSE TIL KUNNGJØRING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING -
DRIKKEVANNSBASSENGER


Vi viser til brev av 12.01.2010 om kunngjøring om oppstart av detaljregulering av fire
eksisterende drikkevannsbassenger i Oslo kommune.


Byrådsavdeling for kultur og utdanning v/Bestillerenhetfor barnehagerkan ikkeanbefaleen
omregulering av Setra vannbasseng (Ryghs vei 9) og Voksenliavannbasseng(Hospitsveien5)
da detvil kommei konflikt med kommunens prinsipp om ikke å omregulerebarnehagetomter
før full barnehagedekning er nådd. KOU ønsker derfor ikke at disse bamehagetomtene
omreguleres til andre formål.


Dette er for øvrig i tråd med Bydel Vestre Akers uttalelse av 22.06. 2010.


Det er beskrevet i kunngjøringen at det i planprosessen for disse to vannbassengene vil bli
vurdert mulighet for sambruk av area1etmed henhold til eksisterende regulering til barnehage.
På nåværende tidspunkt vil det være ugunstig å anbefale sambruk av arealet, da man ikke vet
hvor stort uteareal som trengs ved etablering av barnehage på tomtene på et senere tidspunkt.
Utearealet må samsvare med størrelsen på bamehagen og antall plasser i henhold til gjeldende
arealnorm, og det er vanskelig å avgjøre nå hvor stor bamehage det eventuelt vil være behov
for.


Hvis derimot disse tomtene skulle bli omregulert, ber vi om at det vurderes erstatningsarealer.


Med hilsen


ftente Borgen Wold Tonje Andersen
fagsjef konsulent


Godkjent og ekspedert i papirfonn uten underskrift


Byrådsavdeling for kultur og Postadresse:
utdanning


Rådhuset,0037Oslo


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







Oslo kommune
Byantikvaren


Noreonsult AS
Heidi Jensen
Postboks 626
1303 Sandvika


Dato 25.02.2011


Deres ref Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:


12.01.2010 10/730 Bengt Lifoss 512 - 33/948


33/948HOSP1TSVEIEN5 VOKSENLIA VANNBASSENG- UTTALELSETIL
VARSLET OPPSTART AVREGULERINGSARBE1D


Vi viser til varslet oppstart av reguleringsarbeid datert 12.01.2011 med svarfrist 14.01.2011.Vi
beklager at vi har oversittet svarfristen.


Planområde er i dag regulert til byggeområde for offentlig allmennyttige formål (barnehage) 5-
3273 stadfestet 23.10.1991. Hensikten med planarbeidene er å sikre arealbruken til
vannbassengene henhold til Plan- og bygningsloven. I planprosessen vil man vurdere
muligheten for sambruk av arealene til friområde/barnehage, forutsatt at sambruk ikke
medfører risiko for forurensning av drikkevannet.


Byantikvaren har tidligere i brev av 02.06.2010uttalt seg til prosessavklaring om det
aktuelle planområde:


"Nyeretids kulturminner:
Voksenlia vannbasseng kan ses på luftfotofra 1937, men er antagelig etablert lengefør.
Installasjoner for vannforsyningen til Oslo, er lite undersøkte kulturminner som Byantikvaren
ikke har hatt en systematisk gjennomgang av, Det er generelt lite historiske informasjon om
vannforsyningsanlegg i Oslo. Byantikvaren ber derfor om åfå jlere historiske opplysninger om
det aktuelle vannbassenget. Videre vil vi minne om atflere av disse vannbassengene ofte ligger
høyt i terrenget og er viktige utsiktspunkter, rekreasjonsområder og turmålfor ncermiljøet.Ofte
kan en se på eldreflyfoto at noen av vannbasseng har ligget iparklignende omgivelser.
Byantikvaren vil derfor anbefale at de historiske vannbassengene ikke gjerdes inn, menforblir
åpne og tilgjengelige rekreasjonsområder.


ByantikvarenPostadresse:Beseksadresse:Sentralbord:02 180
Postboks2094 - Granerløkka Maridalsveien3 Publikurnsservice:23 46 02 95
0505 Oslo0178 OsloTelefaks:23 46 02 51


postmottak@byaoslo.kommuneno







Arkeologiskeforhold
By‘mtikvarenkftwerikkeenarkzologiskregistreringavpianområdit,jflov omkulturminnerav
9.juni 1978nr SO§ 9. Eltminnerimidlertidomat kulturminnelovens§ 8 annetleddgjelder
generelt,slikat dersomen iforbindelsemedarbeidpå eiendommenblir oppmerksompå
muligeautomatiskfredetekulturminner,skalarbeidenestraksstansesog Byantikvaren
kontaktes."


Byantikvarenopprettholder in tidligereuttaletseav 62.96,2010.


Medhilsen


ThomasOvervaagLie
antikvar


Crti'
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Oslo kommune
Samferdselsetaten


Norconsult AS
Postboks 626
1303 SANDVIKA


Deres ref.: 5100850\HeidiVår ref.: 11/00266-2Saksbeh.: .IngaBerge de Galvez
Jensen Org. enhet: Utrednin,/


Tlf: 23493118


Dato:14.02.2011


Arkivkode: 512


KUNNGJØRING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR 4 EKSISTERENDE
DRIKKEVANNBASSENGER I OSLO


Samferdselsetaten viser til ovennevnte planinitiativ og til tidligere uttalelser. Vi har på dette
tidspunkt følgende foreløpige kommentarer som det må tas hensyn til i det videre planarbeidet:


Ved omregulering tilDrikkevannhassetiger og barnehage generelt

Det må redegjøres for trafikale konsekvenser for det lokale veinettet mht.
trafikksikkerhet og fremkommelighet. En må belyse dagens situasjon, fremtidige
arealbruk og trafikkforhold.
Ved planlegging av barnehage må det beskrives hvordan bringing og henting av barn
tenkes løst. Reisemiddelfordeling, gang- og kjøreadkomst, varelevering, parkering for
ansatte og foreldre ved henting og bringing av barn og snumuligheter må framgå. Det
må redegjøres for konsekvenser for trafikksikkerhet og framkommelighet på det lokale
veinettet. En må belyse dagens situasjon, fremtidige arealbruk og trafikkforhold. Vi
understreker at det ikke må legges opp til inn- eller utrygging til offentlig vei.
Avkjørsel skal ha sikt- og stigningsforhold i henhold til gjeldende kommunale normer
og må i størst mulig grad anlegges vinkelrett på offentlig vei. Fortauet forbi avkjørsel
skal være, gjennomgående med nedsenket kantstein. Bredde for avkjørsel skal være 4,0
meter ut fra en trafikksikkerhetsmessig vurdering. Avkjørsel skal markeres med pil på
plankartet.


Ryghs vei 9

Sør-øst i planområdet går det en gangvei. Samferdselsetaten vil understreke viktigheten
av å opprettholde denne ved en eventuell omregulering.
Dersom eiendommen skal benyttes til barnehage bør muligheten for opparbeiding av
fortau til atkomst utredes.


Ankerveien 26A
Det vises til tidligere uttalelse datert 6.10.2010 (vedlagt).


ILW


Samferdselsetaten Besoksadresse: Telefon:02 180 Bankgiro:6004.06,55045
Stromsveien102 Telefaks:2349 3009 Org.nr:NO976 062 035
Postadresse:
Postboks6703Euerstad E-post:postmotrak@sam,oslo.kommune.no
0609 OSLO Intemett:www.sam.oslo.komrnune.no







Hospitsveien5

• Ved en eventuell utnyttelse til barnehage må det vurderes tiltak som sikrer sikker


kryssing av vei til fortau.


Vi vil komme tilbake med utdypende kommentarer når det foreligger mer materiale i saken.


Med vennlig hilsen


Anders Arild IngaBergedeGalvez
Seksjonssjef Spesialingeniør
Godkjentelektronisk


Vedlagt: Anmodning om supplerende uttalelse Ankerveien 26A
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Dato: 17.02.2011


Norconsult AS


Norconsult AS
Vestfjordgaten 4
1338 Sandvika


Oslokommune
Friluftsetaten


Miljø- og planavdelingen


Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:


5100850\Heidi Jensen 10/00754-3 Kristin SiernUtne, 901 26 461 512


Oppgisved alle henvendelser


KUNNGJØRING OM OPPSTART AV DETAUREGULERING


Det vises til varsel om oppstart av detaljregulering for 4 eksisterende vannbasseng i Oslo.
Friluftsetaten har tolket kunngjøringen slik at det ikke vil dreie seg om tiltak som skal
gjennomføres, men snarere en reguleringsmessig sikring av arealer som allerede er i bruk.


Deler av Øvre Ullern terrasse 1 er registrert som viktige naturområde —rik edelløvskog av
regional verdi. Det går videre en turvei over området i vest (se vedlegg). Det forutsettes at
omreguleringen ikke vil ha noen negative konsekvenser for dette. Vi ønsker likevel at det i
reguleringsplan settes av en hensynssone natur. Eventuelle innspil til retningslinjer for dette vil
komme senere i prosessen.


Del av Voksenåsen renner åpent vest for Hospitsveien 5. Ut fra opplysningene vi har fått
tilsendt, er det ikke noe som tilsier at denne berøres. Dersom ikke sambruk mellom barnehage
og vannbasseng er mulig her, er vi svært positive til at området omreguleres til vannbasseng/
grønnstruktur.


Generelt mener Friluftsetaten at det ikke er noen konflikt i sambruk av arealene til vannbasseng
og grønnstruktur. Vi kan ikke se at en slik sambruk vil føre til forurensning av drikkevannet —
snarere tvert om.


Med hilsen


/1f/ U4(' •
Si e Nyhuus Kristin Siem Utne


—a-Velingssjef J fung. seksjonsleder


Vedlagt; kart over biologisk viktig område og turvei på Øvre Ullem terrasse 1.






Postadresse: Besøksadresse: Telefon:02180
I= M tatepinanavdelingenje-Postboks 1443VikaSommerrogata1,inngangInkognitogataTelefaks:22449089






0115OsloPostmottak@fri.oslo.kommune.no Rankgironr.:60970504543






Orgmr.:971185600
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Norconsult AS


Vestfjordgaten 4
1338 SANDVIKA


Deres ref: Vår ref. (journal 10): Saksbehandler: Dato:
10/985 (11/4584) Geir Cranner 14.02.2011


Svar på kunngjøring om oppstart av detaljregulering - diverse adresser.


Undervisningsbygg viser til oversendelse av 12.01.2011, vedrørende kunngjøring om oppstart av
detaljregulering for flere adresser, Øvre Ullern terrasse 1,Ryghsvei 9, Ankerveien 26A, Hospitsveien 5.
Detalireguleringen gjøres med sikte på å sikre arealbruken til eksisterende vannbasseng.


Undervisningsbygg har ingen merknader til tiltaket, men ber om at det tas hensyn til barn og barns
skoleveier i planleggings- og anleggs-/byggeperioden.


Med venniig hilsen
Undervisningsbygg


Vidar Lie Geir Cranner
utvildingsdirektør byplanlegger


Dette dokument er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke underskrift


Undervisningsbygg Osto KF


- et foretak i 0s10kommune


wvm.undeMs4ngsbygg.oslo_kommune.no


e-post:postmottak@ubfostakommune.no


' '


Pàstdrew aesøksadresse: Ttf: 2306 09 70


Pb6473 Etterstad FredrikSelmerver 2 Faks: 2306 09 98


0605 Oslo 0663 Osto Oiimr: 984070 659






Bank; 6004.06.67027







Oslo kommune
Vann- og avlopsetaten


Norconsult AS


Postboks 1042 Ostfold Næringspark
1803 ASKIM


Deres ref.:Vår ref. (saksnr.):


510085010/02264-6


Saksbell.:


SveinOddvarKorsvik,47354226


Dato: 27.01.2011


Arkivkode:


512.1


GNR 33 BNR 948 - HOSPITSVEIEN 5 - PLAN1NITIATIV FOR REGULERINGSPLAN
- OMRÅDE FOR INFRASTRUKTUR - VANNFORSYNING - KUNNGJØRING OM
OPPSTART AV DETALJREGULERING


Vi viser til Deres brev datert 12.01.2011 angående kunngjøring om oppstart av detaljregulering
Hospitsveien 5.


Vann--og avløpsetaten har ikke merknader til planoppstart for detaljregulering Hospitsveien 5.


Med hilsen


Jan Aksøy
prosjektutvikler byutvikling
Avdeling plan og prosjekt


Svein Oddvar Korsvik
konsulent


Godkjent elektronisk og ekspedert 1papirform uten underskrift


Vann- og avlopsetaten Postadresse: Te1efon:02 180 Bånkgim:6045.05.20643
Postboks4704Sofienberg Telefaks: 23 43 70 80 Org,nr.:971 185 589 MVA
0506 Oslo E-post: postrnottsk@vav.oslo.komrnune.no
Besoksadresse: Intemen: www.vav.oslolornmune.no
Herslebs gate 5







Kollektivtransportproduksjon AS
Norconsul? AS


24 ,U,N,21111


Norconsult AS
Vestfjordgaten 4
1338 SANDVIKA


Deres ref/datoVår referanseTelefon/e-post
5100850 /Heidi Jensen/ 201100029-210T(+47) 22 08 52 31
12.01.2011odbjorn.teigen@ktpas.no


Dato
20.01.2011


Drikkevannbassenger i Oslo kunngjøring om oppstart av
detaljregulering


Viser til brev av 12.01.2011 med kunngjøring om oppstart av detaljregulering.


I utgangspunktet har KTP ingen innvendinger til tiltaket. Men vi ber om at vi
konaktes hvis tiltaket berører banetraseen.


Med vennlig hitsen


Kollektivtransportproduksjon AS


Yn Odbjørn Teigen
Te isk sjef Senioringeniør


Kollektivtransportproduksjon AS Telefon: (+47) 22 08 40 00 Foretaksregisteret Hovedkontor
Postboks 2857 Tøyen Telefaks: (+47) 22 08 47 14 NO 915 070 434 MVA Økernvelen 9
N-0608 OSLO firmapost@ktpas.no Bankgiro 6006 05 72547 Tøyen







FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSUIl
Miljøvernavdelingen


Deres ref Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
500850 12.01.2011 2011/1261-2 M-F0 Marit Lillesveen 08.02.2011


OSLO KOMMUNE HOSPITSVEIEN 5 VOKSENLIA VANNBASSENG UTTALELSE
TIL VARSEL OM IGANGSATT DETALJREGULERING


Det vises til innkommet sak datert 12.1.2011.


Aktuelt planområde vurderes ornregulert med sikte på å sikre eksisterende vannbasseng. Det
vurderes om arealet kan benyttes til barnehage i sambruk med vannbasseng, subsidiært
sambruk vannbasseng og grønnstruktur. Fylkesmannen ber om at biologisk mangfold/viktige
naturtyper, landskap og støy hensyntas i det videre planarbeidet,


Samfunnssikkerhet
Fylkesmannens beredskapsstab minner om krav til Ros-analyse i tilknytning til planforslaget.
For at kravet om ROS-analyse i plan- og bygningslovens § 4-3 skal etterkommes, må det
benyttes en metodikk som gir oversikt over alle risiko- og sårbarhetsforhold knyttet til
planarealet. Et godt utgangspunkt for en ROS-analyse er en sjekkliste. Mange kommuner har
en standardisert sjekkliste som benyttes i alle plansaker, store som små. Sjekklisten er
utgangspunktet for utvelgelse av hendelser som skal analyseres videre i for eksempel en
grovanalyse. Det skal også komme fram hvem som har utført ROS-analysen.


Fylkesmannen har utover dette ingen m.erknadertil planoppstart.


Med hilsen


Are Hedén
seksjonssjef Marit Lillesveen


overingeniør


Dokumentet er elektronisk godkjent.


Kopi til:
Oslokommune,plan- og bygningsetaten Postboks 364 Senft.um 0102 Oslo


Postadresse: Besoksadresse: Telefon: 2200 35 00 Saksbehandler:MaritLillesyeen
Postboks8111 Dep Tordenskioldsgt 12 Telefaks:22 00 36 58 Direktetelefon:22003643
0032 OSLO Inngangsjøsiden Intemett:


www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus
E-post:postmottak@frnoa.no
Org.nummer:NO 974 761319


Norconsult AS, Hovedkontor
Postboks 626
1338 SANDV1KA







Kunngjøring om oppstart av detaljregulering for fire eksisterende
drikkevannbassenger i Oslo kommune Ullern - Setra - Besserud og
Voksenlia


Forsvaret har ingen kommentarer til planprogrammet tilknyttet ovennevnte sak.


Det vises til mottatte varsel om oppstart av detaljreguleringsom angitt over. Forsvarsbyggskalpå
vegne av Forsvarsdepartementet sikre at sivil,ener annen offentligvirksomhet ikke kommer i
konflikt med Forsvarsrelaterte virksomheter. I berorte område har Forsvaret tjenesteboliger,rnen
disse berores ikke av reguleringen. Forsvaret har der ingen kommentater til planprogrammet.


t+)Forsvarsbygg


Vår saksbehandler


Senioringelør Oddvar Nordil 23 09 78 81


+


Norconsult


Vår dato Vår referanse
2011-01-21 2011/00181-002/FR/8 —


Tidligere dato 71diigere referanse


Til Kooitil


Norconsult AS
Postboks 626
1303 SANDVIKA


1/t


O. dvar Nordli
Senioringeniør
Markedsornråde Oslo


PostadYesse Besøksadresse Fakturaadresse Telefon E-postadresse Org. nr. Vedlegg
Postboks 405 Akershus festning Fakturasenteret 815 70 400 post@forsvaxsbyggno 975 950 662 0
Senteurn Bygning 41 Postbols 4394 Telefaks Internett Bankkonto
0103 Oslo 0150 Oslo 2308 Harnar 23 09 51 25 www.forsvarshygg.no 7694 05 12065







From: Tarjei Thorkildsen Rth@bahr.no]
Sent: 15. februar 2011 22:34
To: Jensen Heidi
Subject:Regulering Voksenlia vannbasseng, Hospitsveien 5
Deres ref.: 5100850


Det vises til mottatt kunngjøring om oppstart av detaljregulering av blant annet Voksenlia vannbasseng,
Hospitsveien 5.


Det opplyses at området i dag fungerer som et lekeområde for barn i området, særlig ballspill. Ulike naboer
har for egen regning investert i mål, nett m.v. Området holdes i hevd i privat regi ved klipping av gress og
rydding.


Det anmodes om at sambruken med vannbassenget sikrer videreføring av dagens bruk, enten korrekt
betegnelse vil være friområde eller grønnstruktur.


Med vennlig hilsen


Tarjei Thorkildsen
Hospitsveien 10A


0789 Oslo


This communication is airned at the intended addressee(s).
The information it contains is legally privileged and confidential.
Please delete this e-mail and its attachments if received in error, and notify the sender.


Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen - company nr: NO 947 589 997 MVA
Stranden 1, PO Box 1524 Vika, 0117 Oslo, Norway
Tel: +47 22 83 02 70 Fax: +47 22 83 07 95
www.bahr.no
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Drikkevannbasseng Voksenlia, Hospitsveien 5
gnr/bnr 33/948


2012-02-06 Oppdragsnr.: 6100850
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ROS-analyse reguleringsplan I Voksenlia


Oppdragsnr.: 5100850
Dokument nr.:ROS


Revisjon: J01


J01 2011-05-18 Endelig utgave KHMe JSA HJ


A01 2011-05-15 Intern kvalitetssikring KHMe JSA






Rev. Dato:
2012-02-06


Beskrivelse
Intern kvalitetssiknng


Utarbeidet
KHMe


Fagkontroll


HJ


Godkjent
HJ


Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult.
Dokumentet ma bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjores tilgjengelig på annen mate eller i
storre utstrekrung enn formalet tilster,


Norconsult AS 1Pb. 110, NO-3191 Horten 1Apotekergaten 14, NO-3187 Horten
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Norconsult "
ROS-analyse reguleringsplan I Voksenlia


Oppdragsnr.: 5100850
Dokurnent nr.; ROS


Revisjon: )131


Innledning


Norconsult AS har på oppdrag for Oslo VAV utført en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse
med regulering av Voksenlia basseng.


Plan og bygningsloven (ref. 1.4.3) stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser
ved all planlegging jf. § 4.3: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at
risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen
skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område
med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6.
Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder
forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.


Forskrift om krav til byggverk og produkt til byggverk (TEK) gir sikkerhetskrav i forhold til naturfare
(TEK § 7-1,2,3 og 4), og det er gitt et generelt krav om at byggverk skal utformes og lokaliseres slik
at det er tilfredsstillende sikkerhet mot fremtidige naturkrefter. Videre stiller rundskrivet T-5/97
"Arealplan-legging og utbygging i fareområder" krav om at det ikke skal bygges ut i usikre områder
(ref. 1.4.2).


For denne analysen er forutsetningen en noe annen enn i en normal reguleringsplansak. Voksenlia
bassenget ble tatt i bruk i 1957. Reguleringsplanen fremmes i hovedsak for å oppnå en tilstrekkelig
sikkerhet for høydebassenget og vannforsyningen i Oslo, samtidig som det ikke legges
unødvendige restriksjoner på allmen bruk av arealet.


Hovedmålsettingen til analysen er å gi en representativ fremstilling av risiko for skade på høyde-
bassenget ved uønsket bruk av arealene over høydebassenget. I henhold til plan- og bygnings-
loven (PBL) § 4.3 skal det i forbindelse med reguleringsplaner utarbeides risiko- og sårbarhets-
analyse. Bestemmelsen retter seg spesielt mot å forhindre at det gjennom arealplanlegging skapes
særlig risiko. Med bakgrunn i paragrafens ordlyd1 ble det innledningsvis i arbeidet med ROS-
analysen stilt spørsmål til planmyndigheten (Oslo kommune v/PBE, oppstartsmøte) om
avgrensning av analysens omfang. Med utgangspunkt i lovens ordlyd og begrepsbruk, er det vår
tolkning av bestemmelsen for dette planarbeidet at vi gjennom analysen skal rette hovedfokus mot
sikkerhet for vannforsyningen, høydebassenget og fremtidig bruk av arealene over bassenget. Det
vil si at vi i denne analysen ikke detaljutreder de allerede utbygde bassengenes iboende risiko
(teknisk standard, drift og vedlikehold), men at fokus er rettet mot hvordan omgivelsene og bruk av
arealene kan påvirke sikkerheten til drikkevannsforsyningen. Vi har imidlertid også gjort en
forenklet vurdering av andre sikkerhetsforhold etter vanlig praksis for ROS-analyser i arealplan-
sammenheng.


Bakgrunnenfor vårt spørsmåler formuleringen i § 4-3, første ledd,andre setning i plan og bygningsloven,der det går frem at
"Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har belydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
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Norconsult Oppdragsnr.; 5100850
Dokument nr. ROS


Revisjon: J01ROS-analyse reguleringsplan Voksenlia


1.1 BAKGRUNN


Det er konstatert at eksisterende reguleringsplan ikke ivaretar sikkerheten for bassenget i
tilstrekkelig grad. For Voksenlia er tomta (gnr/bnr 33/948) i gjeldende plan regulert til byggeområde
for offentlig bygning/allmennyttig formål (barnehage).


Gjennom reguleringsplanforslaget legges det ikke opp til oppføring av nye større bygninger eller
konstruksjoner innenfor planområdet.


1.2 FORUTSETNINGER, BEGRENSNINGER OG ANTAKELSER


Følgende forutsetninger er lagt til grunn for denne risiko- og sårbarhetsanalysen:


Analysen er kvalitativ.
Analysen har et hovedfokus på vannforsyningssikkerhet og drift av vannbasseng.
Den er i hovedsak avgrenset til temaet sikkerhet slik dette er beskrevet av Mattilsynet,
men tar også hensyn til samfunnssikkerhetsbegrepet slik dette er definert av DSB.
Analysen omhandler det aktuelle planområdet, se planbeskrivelse for ytterligere
avgrensing.
Analysen betrakter ikke uavhengige, sammenfallende/samtidige hendelser.
Analysen omfatter ikke hendelser knyttet til tilsiktede handlinger (sabotasje, terror el. I.).
Vurderingene i analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om prosjektet og om
faktisk og planlagt bruk av nærornrådet på tidspunktet for analysen.


1.3 DEFINISJONER


Tabell I- Definisjoner


Definisjon (hovedsak hen


DSB


Klif


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.


Klima- og forurensningsdirektoratet.


Konsekvens Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvenser kan uttrykkes med
ord eller som en tallverdi for omfanget av skader på mennesker, miljø eller
materielle verdier.


Risiko Uttrykk for kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvensen av
en uønsket hendelse.


Risikoanalyse Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/elter beregne risiko.
Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uenskede hendelser, årsaker til
og konsekvenser av disse.


Risikoreduserende Tiltak som påvirker sannsynligheten for-
eller konsekvensen av en uønsket hendelsetiltak


Sårbarhet Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en
uønsket hendelse og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller
funksjon etter hendelsen.


Sannsynlighet I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreff
(kan uttrykkes med ord eller som en tallverdi).
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Norconsult
ROS-analyse reguleringsplan I Voksenlia


Oppdragsnr.: 5100850


Dokument nr.: ROS


Revisjon: J1,/1


1.4 STYRENDE


Tabell 2-


DOKUMENTER FOR RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSEN


Styrende dokumenter for risiko- og sårbarhetsanalysen


Ref. nr.


1.4.1 N.53814:2008Krav tIl fisikovurderInger Standard Norge


1.4.2 RundskrivT-5/97 Arealplanleggingog utbygging i
fareornråder


Miljøverndepartementet


1.4.3 Lov om planleggingog byggesaksbehandling Miljøverndepartementet






(plan-og bygningsloven)(plandelen)






1.4.4 Retningsrmierfor Fylkesmannensbruk av innsigelse i
plansakeretter plan og bygningsloven,september2010.






1.4.5 Samfunnssikkerheti arealplanlegging(Rev.jan. 2010) DSB


1.4.6 Forskriftom krav til byggverkTEK,
FOR-1997-01-22-33


Kommunal-og
regionaldepartementet,samt






Miljøverndepartementet


1.4.7 Økt sikkerhetog beredskap i vannforsyningen- Mattilsynetrn. fl.






Veiledning






1.5 UNDERLAGSDOKUMENTASJON


Analysen er basert på informasjon som fremkommer av følgende dokumenter og tegninger:


Tabell 3 - Underlagsinformasjon






Navn Dato Utgiver


1.5.1Diverse tegningsgrunnlagog kartverkDiv.Oslo VAV


1.5.2Diverse horingsuttalelser,varsel om oppstartDiv.Div


1.6 ØVRIGE REFERANSER


Tabell 4 - øvrige referanser


intern ref.


SIGVe-veiledning Fylkesmannen i Rogaland,
Hordaland og Sogn og Fjordane,
DSB og Statens kartverk.
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Beskrivelse av analyseobjektet


2.1 OM PLANOMRÅDET


Bassengets adresse er Hospitsveien 5. I vest og sør grenser eiendommen mot boliger, mot nord til
Hospitsveien. Mot øst ligger en bekk. Det er anlagt en nettstasjon på området, og atkomsten er
felles for planområdet og naboeiendom i øst. Taket på bassenget er tilsådd med gress og klippet
og holdt vedlike av andre enn Oslo VAV. Det er anlagt fotballøkke med fastmonterte mål,
huskestativ mv. på bassengtaket, dette er tiltak som det ikke er søkt tillatelse for, eller avklart med
Oslo VAV. Dette brukes av beboerne i området samt barnehagen. Selve bassenget fremstår med
synlig fasade mot sør.
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Metode


kapittel 4 utføres en inntedende faretidentffikasion og sårbarhetsvurdenng av utvalgte hendefser.
På bakgrunn av denne sårbarhetsvurderingen vurderes behovet for en mer detaljert hendelses-
basert risikoanalyse. Analysen av risiko for menneskers liv og helse, materielle verdier og miljø
følger hovedprinsippene i NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger (ref. 1.4.1), der risiko defineres
som:


"Uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for- og konsekvensen av en uønsket hendelse."


Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs, hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Det
er derfor knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) g omfanget
(konsekvens) av hendelsen dersom den inntreffer. Analysen følger også retningslinjene i DSBs
veiledning "Samfunnssikkerhet i arealplanlegging" (ref. 1.4.5).


3.1 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS


Hvor ofte en uensket hendelse kan inntreffe, uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet, angitt
som hendelsesfrekvens — hvor ofte en hendelse i gjennomsnitt forventes å inntreffe.
Sannsynlighets- og konsekvensvurderingen av hendelsene er bygget på erfaring (statistikk),
trender (f.eks. klima) og faglig skjønn.


For denne analysen er tølgende sannsynlighetskategorier2 lagt til grunn for vurderingene:


Tabell 5 Sannsynlighetskategorier


Sannsyntighetskategøri


1. Lite sannsynlig


Moderat sannsynlig


Sannsynlig


Meget sannsynlig


Svært sannsynlig


Sjeldnere enn enpr,1000 år (mindre enn 0,1 % årlig sanns.)


1gjennomsnitt en hendelse pr. 100 —1000 år


I gjennomsnitt en hendelse pr. 10 —100 år


1glennomsnitt en hendelse pr. 1 10 år


Oftere enn en hendelse pr. år


2 Kategoriene baserer seg på analyser utført av Norconsult i tilknytning til reguleringsplaner i flerekommuner.
Kategoriene tar også hensyn til veiledningsmateriell for temaet utarbeidetavDSB.
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Når det gjelder konsekvenskategorier, er det utarbeidet egne kategorier spesifikt for denne
analysen som ivaretar hensynet til sikkerhet i vannforsyningen spesielt samt ytre miljø og
samfunnssikkerhet generelt. Følgende kategorier for konsekvens er benyttet:


Tabell 6 - Konsekvenskategorier


onsekvhskategdri


Ingenpåvirkningav vannkvalitet.


Ubetyderigm;ljoskade.


Materielleskader < 100000 kr / ingen
påvirkningav leveranse.


Kvalitetpåvirkes ubetydelig,gjeldende
krav overhodes.


Lakale* miljøskader,


Materielleskader 100 000 -1 000 000 kr
ubetydeligpåvirkningav leveranse.


Kortvarig,mindre brudd på gjeldende
krav,


Ytre miljø Regionar miljeskade, restitusjonstid
inntil 1 år.


Materielleverdier/ leveranse Materielleskader 1 000 000 - 10 000 000
drikkevann kr / Kortvarig(timer) svikt i forsyningtil


enkelteomrader.


Stor konsekvens Vannkvalitet Bruddpå gjeldende krav, ulempefor
helse.


Ytre miljø Regionalmiljeskade, restitusjonstidinntil
10 år.


Materielle verdier/ leveranse Storematerielle skader 10 000 000 -
drikkevann 100000 000 kr/ Langvangsvikt (dager)


forsyning enkelte områder


Megetstor Vannkvalitet Alvorligbruddpå gjeldendekrav, fare for
konsekvens liv og helse, Orikkevannsforskriftens§ 18


trer i kraft,


Ytre miljø Irreversibetmiliøskade.


Materielleverdier/ leveranse Sværtstore materielleskader> 100 000
drikkevann 000 kr / Langvarigsvikt som rammer


flertalletav abonnentene.
Med lokale miljøkonsekvenser menes konsekvenser på utslippsområdet eller i umiddelbar nærhet av utslippspunktet.
Regionale konsekvenser omfatter konsekvenser for omgivelsene til kommunen


3.2 VURDERING AV RISIKO


De uønskede hendelsene vurderes i forhold til mulige sannsynlighet (med tilhørende årsaker) og
konsekvens. Risikoreduserende tiltak vil bli vurdert.


I en grovanalyse plasseres uønskede hendelser inn i en risikomatrise gitt av hendelsenes
sannsynlighet og konsekvens.


Risikomatrisen har 3 soner:


mfflue
Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig.
Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak må vurderes.
Uakseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er helt nødvendig


Svaertliten
konsekvens


Liten konsekvens


Middels
konsekvens


Vannkvalitet


Ytre rnilje


Materielleverdierl lveranse
drikkevann


Vannkvalitet


Ytre miljø


Materielleverdier/ leveranse
drikkevann


Vannkvalitet
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Akseptkriteriene for risiko er gitt av de fargede sonene i risikomatrisen nedenfor, der nedre
høyre hjørne er gul som følge av hensyn til storulykkeperspektivet i norsk regelverk.


Figur 7 Risikomatrise


3.3 RISIKOREDUSERENDETILTAK


Med risikoreduserende tiltak mener vi sannsynlighetsreduserende (forebyggende) eller konse-
kvensreduserende tiltak (beredskap) som bidrar til å redusere risiko, for eksempel fra rød sone og
ned til akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene medfører at
klassifisering av risiko for en hendelse forskyves i matrisen.


Røde hendelser —risikoreduserende tiltak er nødvendiq


Hendelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser (med tilhørende sannsynlighet og
konsekvens) vi på grunnlag av kriteriene ikke kan akseptere. Dette er hendelser som må følges
opp i form av tiltak som reduserer risiko til gul eller grønn kategori. Fortrinnsvis omfatter dette tiltak
som retter seg mot årsakene til hendelsen, og på den måten reduserer sannsynligheten for at
hendelsen kan inntreffe.


Gule hendelser tiltak bør vurderes 



Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som ikke direkte er en overskridelse
av krav eller akseptkriterier, men som bør underlegges kontinuerlig risikostyring. I mange tilfeller er
dette hendelser som man ikke kan forhindre, men hvor tiltak bør iverksettes og driftes så langt
dette er kost/nyttemessig hensiktsmessig.


Grønne hendelser —aksebtabel risiko 



Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs, at risikoredu-
serende tiltak vurderes ikke å være nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan
reduseres ytterligere uten at dette krever betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å
iverksette tiltak for disse hendelsene.


2. LitenSANNISYNLIGI:IET:


5. Svært sannsyn


4, Meget sannsynlig


3. Sannsynlig


2. Moderat sannsynlig


Lite sannsynlig


GUL


GUL GUL


GUL: GUL
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Fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering


4.1 INNLEDENDE FAREKARTLEGGING


Med fare menes forhold som kan medføre konkrete, stedfestede hendelser. En fare er ikke
stedfestet og kan representere en "gruppe hendelser" med likhetstrekk. Etterfølgende tabell er
basert på DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (ref. 1.4.5) og SIGVe-
veiledningen (ref. 1.6.1) samt utarbeidet sjekklister fra flere Fylkesmenn. I tillegg er Mattilsynets
basisliste over hendelser som kan inntreffe i vannforsyningssystem (ref. 1.4.7) lagt til grunn i
fareidentifikasjonen.


Et viktig moment i denne analysen er at høydebassenget (analyseobjektet) ble etablert for lang tid
tilbake. Høydebassenget er dermed noe kommunen må ha tatt hensyn til over flere ti-år, herunder
tillatelser til etableringer i bassengets tilgrensende områder. I tillegg omfatter ikke regulerings-
planen etablering av nye bygg eller konstruksjoner innenfor planområdet. Det er forhold knyttet til
vannforsyningen som dermed er gitt hovedfokus. Øvrige farer som vurderes i forhold til ny
reguleringsplan ønskes sjekket ut på et så tidlig tidspunkt i analysen som mulig.


Nedenfor følger en systematisk gjennomgang av analyseobjektet i forhold til de ulike farene og de
tema som er relevante:


Vurderingom tema skal inngå i etterfølgendeROS-analyse


NATURBASERTEfarer - avgrenset til de naturlige, stedlige forholdene som gjør at et areal kan
motstå eller avgrense konsekvensene av uønskede hendelser.


Vind/ekstremnedbør


Havnivåstigning


Skog- / lyngbrann
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Skred/ustabil grunn (snø,
stein, leire, jord)


Florn


Springflo


Bassenget er lokalisert i et område som består av bart fjell/ fjell
med usammenhengende eller tynt losmassedekke. Bassenget
er delvis nedgrav i terrenget. Det er ikke noe som tyder på at
bassenget skal være plassert på ustabile grunnmasser. Temaet
vurderes ikke videre den etterfølgende ROS.


Området vurderes ikke som utsatt for flom,
Temaet vurderes ikke.


Ikke sjønært planområde. Temaet vurderes ikke.


Høydebassenget er plasser under bakkenivå og vil ikke
påvirkes av ekstrem vind. Ekstremnedbør kan være en
medvirkende årsak til evt Forurensning av drikkevann dersom
det er fekkasje i membran. Dette forholdet vurderes som et
eget separat tema. Temaet vind/ekstremnedbor vurderes derfor
ikke videre i denne analysen.


Ikke sjønært planområde. Temaet vurderes rkke.


Planområdet vurderes ikke som utsatt for skogbrann. Temaet
vurderes ikke.
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Vurdering om terna skal inngå i etterfølgende ROS-analyse


Basertpå aktsomhetskartfra NGU liggerhøydebassengeti et
områdemed aktsomhetssonehøy. Basertpå vannets
forholdsviskorte oppholdstidi høydebassengetsamt den
utluftingsom er etablert i høydebassenget,er det vurdert at
radonstrålingikke utgjør en fare for drikkevannet.
Temaetvurderesderfor ikke,


Radon


VIRKSOMHETSBASERT fare omfatter både de forhold som er relevant til etablerte virksomheter
nærområdet som kan ha innvirkning på foreslått arealbruk og hendelser knyttet til fremtidig
arealbruk av planområdet


Brann/eksplosjonved
industrianlegg


Kjernikalieutslippog annen
akutt forurensning


Transportav farlig gods


Forurensningi grunn


Elektromagnetiskstråling


Støy


Darnbrudd


Deter ikke lokalisert slike anlegg i nærhetenav
høydebassengetsom kan utgjøreen fare. Gjennom
planforslagetlegges det heller ikke til rette for etablering av slik
virksomhet.Temaetvurderesikke.


Deter ikke lokalisert slike virksomheteri umiddelbarnærhet av
planområdet.Det legges heller ikke til rette for etablering av
slike gjennomdenne reguleringsplanen.Når det gjelder akutt
forurensingvil dette temaet bli vurdertnår det gjelder forhold
som påvirkerdrikkevannsforsyningen.


Plantiltaketvil ikke medfore økt transportav farlig gods til/ fra
området, Temaetvurderes ikke.


Deter ikke registrert forurensetgrunn i dette ornrådeti Klif sine
databaserover forurenset grunn. Temaetvurderes ikke.
Planområdetmed tiltaket høydebassengsom er etablert her
vurderesikke som utsatt for elektromagnetiskstråling. Temaet
vurderesikke.


Planområdetmed tiltaket høydebassengsom er etablert her
vurderesikke som utsatt for støy. Temaetvurderesikke.


Det er ingendammer som kan påvirkeplanområdet. Temaet
vurderesikke.


FARER KNYTTET TIL INFRASTRUKTUR


VA-ledningsnett


Trafikksikkerhet


El-forsyning


Avløpsanlegg


Drikkevannsforsyning


Detetablertehøydebassengetog reguleringsplanenhar ingen
negativinnvirkningpå VA ledningsnetti området. Temaet
vurderesikke


Hoydebassengetog omgivelsenerundthar ingen innvirkning på
forhold rundttrafikksikkerhet. Temaetvurderesikke.


Detetablertehøydebassengetog reguleringsplanenhar ingen
negativ innvirkningpå infrastrukturstrømeller kapasiteten i
forsyningsnettet,Ternaetvurderesikke.
Det etablertehøydebassengetog reguleringsplanenhar ingen
negativ innvirkningpå avløpsanlegg.Temaetvurderes ikke.
Temaetvurderes.


SÅRBARE OBJEKTER er anlegg, bygg, natur og kulturområder
som er sårbare for inngrep og skader.


Helse-og
omsorgsinstitusjoner


Viktige offentligebygg


Det etablertehoydebassengetpåvirker ikke slike institusjoner.
Temaetvurderesikke.


Det etablerte høydebassengetpåvirkerikke slike bygg. Temaet
vurderesikke.
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Vurderingomtemaskalinngåi etterfølgendeROS-analyse


Det etablerte høydebassenget påvirker ikke kuiturminner. Evt.
ønsker om å sikre bassengets fasade som kulturminne gjøres
det ikke vurderinger av i denne analysen. Temaet vurderes ikke.


Det etablerte høydebassenget påvirker ikke områder med
særskilt naturverdi. Temaet vurderes ikke.


Kulturrninne


Natur (områder med særskilt
naturverdi)


På bakgrunn av denne farekartleggingen, er følgende tema vurdert som relevant, dvs, at det inngår
i den etterfølgende overordnede sårbarhetsanalysen:


Drikkevannsforsyning


4.2 OVERORDNET diRBARHETSANALYSE


I NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger(ref. 1.4.1) er begrepet sårbarhet definert slik:


"Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket hendelse
og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter hendelsen."


I denne analysen forstår vi sårbarhetsbegrepet som de naturlige, stedlige forhold samt aktive tiltak
som gjør at arealene i reguleringsplanen kan motstå eller begrense virkningene av uønskede
hendelser.


I denne analysen graderes sårbarhet etter følgende:


svært sårbart
moderat sårbart
lite sårbart
ikke sårbart


4.2.1 Drikkevannsforsyning


Bassengets konstruksjon er utført på en slik måte at det over betongtaket ligger en membran som
hindrer innlekking av regnvann og annen avrenning fra grunnen over bassenget. Denne
konstruksjonen er sårbar overfor aktiviteter som medfører at ting blir grav ned i grunnen, stukket
ned i grunnen eller at barn graver i grunnen over bassenget. Den type aktivitet kan medføre at det
går hull på membranen med påfølgende fare for innlekking av forurenset vann i rentvanns-
bassenget.


Basert på bruken av planområdet i dag fremstår det svært sårbart overfor dette, i tillegg fremstår
det som svært sårbart overfor gjeldende reguleringsplan. Bakgrunnen for dette er mulighetene for
anleggelse av barnehage på området, dette vil bidra til å øke sannsynligheten for at det kan
inntreffe hendelser som medfører innlekkingav forurenset vann i bassenget.. I tillegg kan det bidra
til å hindre Oslo VAV tilgang til bassengtaket dersom det er behov for bytte av membran.
Membranen må over tid skiftes på bakgrunn av aldring og generell slitasje. For å kunne utføre en
slik jobb må Oslo VAV ha tilgang til området og stenge det. Hele bassengtaket må graves opp for å
kunne foreta et skifte av membranen.
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4.3 VALG AV HENDELSER TIL RISIKOVURDERING


På bakgrunn av den gjennomførte sårbarhetsvurderingen er følgende hendelse vurdert nærmere i
en detaljert hendelsesbasert risikovurdering i vedlegg 1:


1. Innlekking av forurenset vann i rentvannsbasseng.


Hendelsen vil tilsvare basishendelse nummer 18 i Mattilsynets veiledning, ref. 1.4.7:


Fysisk skade på bygning (hærverk, trefall, ekstremvær, snalast mv.)
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Konklusjon


ROS-analysen for dette planområdet har hatt sikkerhet for drikkevannsforsyning som hovedfokus.
Dette skjer med bakgrunn i at bassenget har vært lokalisert i området i svært lang tid.
Sårbarhetsanalysen konkluderer med at planområdet generelt sett fremstår med lav sårbarhet for
et vidt spekter av hendelser som kan inntreffe i område. Det er identifisert forhøyet sårbarhet for en
farekategori - drikkevannsforsyning.


For dette temaet er det utført en mer detaljert hendelsesbasert risikovurdering i vedlegg 1.


Hendelsen som er vurdert er definert som Innlekking av forurenset vann i rentvannsbasseng.
Basert på dagens situasjon i planområdet vurderes hendelsen å ha høyt, uakseptabel risikonivå
med hensyn på vannkvalitet. Med hensyn på Materielle verdier/ leveranse drikkevann er hendelsen
vurdert å ha akseptabel risiko, men der ytterligere risikoreduserende tiltak bør vurderes.


Forslag til tiltak er beskrevet i kapitel 5.1. Dersom foreslåtte tiltak blir gjennomført, er det vurdert at
risiko i område vil fremstå med et akseptabelt nivå. Likevel bør Oslo VAV ha et fokus på kontroll av
basseng for eventuelle lekkasjer i membranen (kontinuerlig risikostyring).


5.1 RISIKOREDUSERENDE TILTAK


Planområdet bør omreguleres fra barnehage til formål som sikrer drikkevannsbassenget mht.
bassengets konstruksjon og sikker drikkevannsforsyning. Sambruk av arealet til grøntstruktur for
allmenhetens bruk, kan til en viss grad aksepteres, forutsatt at allmennhetens bruk ikke medfører
økt risiko for forurensning av rentvann i bassenget. Sambruk av arealet til barnehage kan ikke
aksepteres med hensyn på opprettholde sikker drikkevannsforsyning. Dersom det tillates etablert
barnehage her, vurderes sannsynligheten for at hendelsen inntreffer å øke
vesentlig.


Det er gjennom analysen vurdert tiltak som inngjerding av området, men det er i utgangspunktet
ikke ønskelig fra Oslo VAV sin side. Derfor må området få en utforming (grøntstruktur som
eksempelvis er noe kupert, med små busker uten rotsystem mv,) som gjør at det kan fremstå som
et grøntområde, men ikke et område hvor det drives organisert aktivitet.


Videre må Oslo VAV sikres tilgang til området med større anleggsmaskiner, samt at området kan
graves opp ved behov.
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VEDLEGG 1
RISIKOVURDERING


Hendelse 1 —Innlekking av forurenset vann i rentvannsbasseng.


Drofting av sannsynlighet:


Bassengets konstruksjon er innebærer at det over bassengets betongtak ligger en membran som
hindrer innlekking av regnvann og annen avrenning fra grunnen over bassenget.


Dagens bruk av bassengtaket medfører en fare for at den kan påføre membranen hull og
medfølgende innlekking av forurenset vann i bassenget. Det er flere årsaker til at dette kan skje,
for eksempel (listen er ikke uttømmende):


Improviserte fotball/ håndballmål med staur som stikkes ned i jorden.
Volleyballnett som settes opp på området.
Endringer i grunnforholdene på grunn av utvasking.
Hunder som graver.
Barn som leker på området og graver i jorden.
Utilsiktede plassering av brakker og midlertidige konstruksjoner.
Oppskyting av raketter/ utskytningsramper.
Røtter på trær som er plantet for nært bassengtaket.


Sannsynligheten for at dette kan inntreffe vurderes til å være en hendelse hvert 10 til 100 år, dvs.
1-10 % årlig sannsynlighet.


Dersom det anlegges barnehage i planområdet/oppå bassengtaket slik gjeldende
reguleringsplan legger opp til, vurderes sannsynligheten for at hendelsen inntreffer å øke
vesentlig.
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Norconsult "
ROS-analyse reguleringsplan Voksenlia


Oppdragsnr.: 5100850
Dokument nr.: ROS


Revisjon: IC/1


Drofting av konsekvens:


Vannkvalitet


Dersom det blir på hull på membranen, vil forurenset vann lekke inn i rentvannbassenget. Dette
vil medføre at drikkevann som er under distribusjon til abonnent vil kunne bli forurenset med
bakterier, parasitter mv. Dersom området blir brukt til lufting av hunder, vil eksempelvis bakterier
fra dyreekskrementer kunne følge vannet ned gjennom grunnen og inn i bassenget.


En forurensing som dette vil være svært vanskelig å oppdage fordi drikkevannet ut fra bassenget
ikke er kontinuerlig overvåket. Det tas regelmessige prøver av bassenget, men ikke ofte nok til at
forurensning ville bli oppdaget før det distribueres. Dermed vil forurenset drikkevann nå frem til
abonnentene med påfølgende fare for utbrudd av sykdom.


For Voksenlia kan ca. 6000 abonnenter dermed bli forsynt med forurenset drikkevann.


Konsekvens for vannkvalitet vurderes som stor, dvs, brudd på gjeldende krav, ulempe for helse.


Miljø 



Hendelsen er ikke vurdert til å ha konsekvens for ytre miljø.


Materielle verdier/ leveranse drikkevann


Dersom det går hull på membranen, må denne skiftes ut. Ved en slik hendelse må hele
membranen skiftes ut da det er svært vanskelig å lokaliseres hvor det har gått hull på
membranen. Drypp som observeres inne i bassenget kan være en helt annen plass enn hvor
hullet er lokalisert.


Bassengtaket må da graves opp før ny membran kan legges. Frem til arbeidet med skifte av
membran begynner, og så lenge det pågår, vil ikke bassenget kunne brukes til drikkevanns-
forsyning. Konsekvensen for materielle verdier/ leveranse drikkevann vurderes til å være
middels; Materielle skader 1 000 000 - 10 000 000 kr./ kortvarig (timer) svikt i forsyning til enkelte
områder. Det vil være mulig å forsyne abonnenter i området på andre måter enn ordinær
forsyning, noe som vil medføre at få abonnenter vil være uten vann lenge.


Dersom det anlegges barnehage i dette området vil reparasjonsarbeid også få følger for drift av
barnehagen.


Oppsummering:


3 4 5 I 1 2 3 4 5


X X i


X


Vannkvalitet


Ytre miljø


Materielle verdier/
leveranse drikkevann
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Rapport , Koordinatfesting av vannmagasiner 19.05.2011


1. Generelt


1.1. Oppdragsgiver


Norconsult AS
Postboks 626
1303 Sandvika


Kontaktperson: Heidi Jensen


1.2. Oppdragstaker


TerraTec AS
Lysaker torg 8
PB 513
1327 Lysaker


Prosjektleder: Halvor Holvik


1.3. Oppdragsinfo


TerraTec sitt oppdragnummer: 5002 Koordinatfesting av vannmagasiner


Formålet med oppdraget var å koordinatfeste 4 vannmagasiner i Oslo kommune.


Øvre Ullern mlnedstigningshus og tunnel
Setra
Besserud
Voksenlia


Øvre Ullem og Besserud var nedtappet og her er det gjort innevendige målinger. De
øvrige vannmagasinene er målt fra utsiden.


Basert på mottatte eksisterende tegninger, utvendige og innvendige målinger er
vannmagasinenes hjørner koordinatfestet.


For Øvre Ullern og Besserud er det målt kotehøyder i innvendig bunn og tak av
vannmagasin.
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Rapport , Koordinatfesting av vannmagasiner 19.05.2011


Veggtykkelser er hovedsaklig tatt ut fra eksisterende tegninger, for Øvre Ullern og
Besserud er derimot veggtykkelsene målt enkelte steder.


4 meters buffersonen er lagt fra ytterkant vegg.


Koordinatene er oppgitt i EUREF 89 med høyder i Oslo kommunes høydesystem.


Leveransen omfatter :


Koordinatfestede tegninger på DXF-format av vannmagasinenes utvendig og
innvendige vegger med 4 meters buffersone rundt magasinenes yttervegger.


1.4. Levering av digitale data


Data er levert på mail til Heidi Jensen.


1.5. Oppbevaringssted for benyttet materiell


Alle data er lagret hos TerraTec AS.


1.6. Kvalitetssikring


Som overordnet prosedyre er det benyttet TerraTec's interne håndbok for
kvalitetssikring. For dette prosjektet innebærer det:


Måling med kontroll opp mot eksisterende plantegninger
Kontroll opp mot digitalt kartgrunnlag og ortofoto
Interne kvalitetskontroller


1.7. Rapporter


Denne rapporten leveres digitalt, kopi lagres hos TerraTec AS
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Rapport , Koordinatfesting av vannmagasiner 19.05.2011


2. Målearbeid


2.1. Tidspunkt


Målearbeidene er utført i tidsrommet mars-april 2011 og med innvendig måling av
Besserud i mai 2011.


2.2. Personell


TerraTec har benyttet følgende landmålere til målingen:


Edin Dzakmic
Ivar Evje


2.3. Utstyr og målemetode


Til måling er det benyttet GPS RTK og totalstasjon m/laseravstandsmåler.


GPS RTK med CPOS korreksjon er blitt benyttet til etablering av fastmerker i områdene,
og ut fra disse fastmerkene er vannmagasinenes synlige hjørner og øvrige detaljer
målt inn med en totalstasjon.


Innvendige målinger er foretatt med totalstasjon med utgangspunkt i fastmerkene på
utsiden.


For Øvre Ullern er senter av tunnelen ned til nedstigningshuset målt inn med totalstasjon
og bredden målt med målebånd.


Alle målingene er foretatt i EUREF89 med høyder i Oslo kommunes høydesystem.
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Rapport , Koordinatfesting av vannmagasiner 19.05.2011


3. Beregning og produksjon av tegninger


Basert på målingene og de mottatte plantegningene på papir har vi laget nye
koordinatrefererte tegninger.


Vi har kombinert målingene med de mottatt plantegningene, dvs at de detaljer vi ikke har
fått målt inn har vi konstruert ut fra plantegningene.


Underveis i beregningsarbeidet er det foretatt kontroller av avstander mellom innmålte
detaljer og avstander i eksisterende plantegninger. Kontrollene viser at eksisterende
plantegninger holder en god nøyaktighet, da vi kun har funnet noen få cm avvik.


Veggtykkelser er tatt ut fra eksisterende plantegninger, med unntak av Øvre Ullern og
Besserud der de enkelte steder har blitt innmålt.


I en avstand av 4 m fra yttervegg har vi konstruert en byggegrense.


Tegningen er levert på DXF-format med følgende layere:


• 5000 Prosjektert innerkant vegg (dvs konstruert fra plantegningene)
• 5001 Målt innerkant vegg
• 5010 Prosjektert ytterkant vegg (dvs konstruert fra plantegningene)
• 5002 Innmålt fasade/ytterkant vegg
• 5132 Innmålt CL tunnel
• 5084 Konstruert tunnel (dvs tunnelens omriss konstruert fra


målebåndsmålingene)
• 1211 4 m byggegrense fra ytterkant vegg


Beregning og produksjon av tegninger er utført av oppmålingsingeniør Edin Dzakmic
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Rapport , Koordinatfesting av vannmagasiner 19.05.2011


3.1. Øvre Ullern


For Øvre Ullern har innvendige vegger av vannmagasinet blitt målt inn samt de
synlige deler av utvendig veggliv/betong på langveggen mot syd.


Kotehøyde i bunn og tak av vannmagasinet har blitt innmålt.


Veggtykkelser for langveggen i syd er


Ytterkant panel av nedstigningshuset er målt inn og tunnelen opp til vannmagasinet er
målt inn. Det er målt senter av tunnet og bredde av tunnelen.
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Rapport , Koordinatfesting av vannmagasiner 19.05.2011


3.2. Setra


Utvendig synlige veggliv er målt inn, dvs hele den sydlige langvegg.
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Rapport , Koordinatfesting av vannmagasiner 19.05.2011


3.3. Besserud


For Besserud har innvendige vegger av vannmagasinet blitt målt inn samt de synlige
deler av utvendig veggliv/betong mot syd.


Kotehøyde i bunn og tak av vannmagasinet har blitt innmålt.


Veggtykkelsen på nordre bakvegg er innmålt.
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Rapport , Koordinatfesting av vannmagasiner 19.05.2011


3.4. Voksenlia


Utvendig synlige veggliv er målt inn, dvs den sydlige langvegg.
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Oslo kommune, plan- og bygningsetaten
Postboks 364 Sentrum
0102 Oslo


Deres ref.: Deres dato: Vår ref : Saksbehandler: Dato:
201215376 2013/11389-17 FM-J Jens Helte Hermansen 08.01.2014


Utsettelse av saksbehandlingsfrist - Røahagan 49 A-F - gnr. 12 bnr. 512


Fylkesmannen viser til ovennevnte klagesak og vårt foreløpige svar datert 24.10.2013.


Klagen skal som hovedregel behandles innen 12uker etter at den ble mottatt hos
Fylkesmannen, jf. Forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak (byggesaksforskriften),
endret ved forskrift 27 jan 2012 nr. 107 (i kraft 1.juli 2012), § 7-1, 1. ledd bokstav e).


Det er imidlertid i denne saken forhold som gir grunn til å vurdere en forlengelse av fristen.
Det følger av forskriftens § 7-3, tredje ledd:
"I klagesaker kan klageinstansen forlenge fristen i særlige tilfeller."


Fylkesmannen viser til eget brev til Bydel Vestre Aker datert 05.12.2013. I brevet er det bedt
om ytterligere redegjørelse i medhold av forvaltningsloven (fvl.) § 33, siste ledd og § 17.
Fylkesmarmen vil avvente saksbehandlingen inntil det foreligger et svar på vår henvendelse.
Med dette forlenges saksbehandlingsfristen i medhold av forskriftens § 7-3, tredje ledd.


Fristen forlenges etter dette i fire uker.


Den nye fristen anses med dette meddelt sakens parter.


Eventuelle ytterligere kommentarer fra sakens parter kan sendes til Fylkesmannen. Vi ber om
at kommentarene i så fall sendes snarest.


Med hilsen


Marius Vamnes
seniorrådgiver Jens Helte Hermansen


rådgiver


Dokumentet er elektronisk godkjent.


Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 22 00 35 00 E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 8111 Dep Tordenskiolds gt 12 Telefontid: Org.nummer: NO 974 761 319
0032 Oslo Inngang sjøsiden Mandag, onsdag og torsdag Internett: www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus


09.00-15.00


FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Juridisk avdeling _54z.L







FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS


Kopi til:






Charlotte Seem Stephansen Røahagan 51 B 0754 OSLO
Harald og Randi Benestad Røahagan 34 0754 OSLO
Advokatfirmaet Ræder DA Postboks 2944 Solli 0230 OSLO
Odd og Grete Thoresen Røahagan 45 0754 OSLO
Røahagan Borettslag v/Yngve kveine Røahagan 49 E 0754 OSLO
Tove og Per Dybwad Røahagan 51 A 0754 OSLO
Bydel Vestre Aker Sørkedalsveien 150 B 0754 OSLO
Wood Arkitektur + Design Nobels gate 23 0268 OSLO
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FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Juridisk avdeling


Oslo kommune, plan- og bygningsetaten
Postboks 364 Sentrum
0102 Oslo


AvER


oo 777-o
.2


Deres ref.: Deres dato: Vår ref : Saksbehandler: Dato:
201215376 2013/11389-19 FM-J Jens Helte Hermansen 15.01.2014


Fylkesmannen oversender svar fra Bydel Vestre Aker - Oslo kommune -
Roahagan 49 A-F - gnr. 12 bnr. 512


Fylkesmannen viser til ovennevnte klagesak.


I brev datert 05.12.2013 ba Fylkesmannen Bydel Vestre Aker om å redegjøre for enkelte
forhold. Den 03.01.2014 mottok Fylkesmannen svar datert 20.12.2013.


Med dette oversendes svaret til orientering for sakens parter. Dersom det er ønskelig å
kommentere innholdet i svaret, gis sakens parter anledning til dette. Det bes om at
kommentarer i så fall sendes snarest.


Fylkesmannen minner samtidig om ny frist for saksbehandlingen som meddelt i brev av
08.01.214.


Med hilsen


Marius Vamnes
seniorrådgiver Jens Helte Hermansen


rådgiver


Dokumentet er elektronisk godkjent.


Vedlegg
1 Redegjør for saken


Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 22 00 35 00 Saksbehandler: Jens Helte Hermansen
Postboks 8111 Dep Tordenskiolds gt 12 Telefaks: 22 00 36 00 Direkte telefon: 22 00 35 92
0032 Oslo Inngang sjøsiden Internett: E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no


www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus Org.nummer: NO 974 761 319







FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS


Kopi mlvedlegg til:






Bydel Vestre Aker Sørkedalsveien 150 B 0754 OSLO
Harald og Randi Benestad Røahagan 34 0754 OSLO
Røahagan Borettslag v/Yngve kveine Røahagan 49 E 0754 OSLO
Charlotte Seem Stephansen Røahagan 51 B 0754 OSLO
Tove og Per Dybwad Røahagan 51 A 0754 OSLO
Wood Arkitektur + Design Nobels gate 23 0268 OSLO
Advokatfirmaet Ræder DA Postboks 2944 Solli 0230 OSLO
Odd og Grete Thoresen Røahagan 45 0754 OSLO
Kopi u/vedlegg til:





Bydel Vestre Aker Sørkedalsveien 150 B 0754 OSLO
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FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Juridisk avdeling


Oslo kommune, plan- og bygningsetaten
Postboks 364 Sentrum
0102 Oslo


Ci1/4-2i1/45


Deres ref. : Deres dalo: Vår ref Saksbehandler: Daln:
200809781 211.05.31113 2013 10250-7 FNI-1 Jens Helle Hermansen 19.112013


Fylkesmannens vedtak i klagesak om reguleringsplan - Voksenkollveien 80-


88 - Oslo kommune


Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse datert 28.05.2013.


Saken gjelder klage på detabregulering med bestemmelser for Voksenkollveien 80-88, gnr. 33
bnr. 410 med flere, vedtatt av bystyret den 30.01.2013 i sak nr. 23.


Sakens bakgrunn


Forslagsstiller er Auctus AS / Voksenkollen Eiendom AS. Konsulent er Kritt Arkitekter AS.


Plan- og bygningsetaten monok planinitiativel 26.08.2008. I medhold av plan- og
bygningsloven (pbI.) § 12-11 avslo plan- og bygningsetaten å fremme plansaken for videre
bchandling. Forslagssti Iler fremmet krav 11.12.2009 om at avslaget skulle fremlegges for
bystyret. Byradsavdelingen for byutvikling fattet vedtak 26.05.2010 om at forslagsstiller gis
anledning til å fremme planforslaget.


Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 24.02.2009 og 25.02.2009. Grunneierc og andre
rettighetshavere ble varslet ved brev 19.02.2009.


Det aktuelle planområdet ligger mellom Voksenkollveren og Lysebuveien. Planområdet er på
29196 m2. Arealet ble foreslått regulert til bebyggelse og anlegg —boligbebyggelse samt
fortau og kjøreveg og hensynssone for bevaring av naturmiljø (1-1540).


Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn fra 18.01.2010 til 12.01.2011. Det kom inn 14
bemerkninger.


Byrådeii Oslo kommune behandlet saken i byrådssak 225/12 datert 15.11.2012 med
innstilling til bystyret om å vcdta detaljreguleringen. Byutviklingskomiteen behandlet saken i
møte den 16.01.2013 hvor byrådets irmstilling ble tiltrådt mot 6 stemmer. For ordens skyld
bemerkes det at komiteen har foretatt befaring 18.12.2012. Bystyret behandlet saken i møte


——den 38.01.2013 som sak 23-og*eekok-deial+reguleringsplanen.


Poscadresse Fiesoloadresse I elefon- 22 00 35 00 E-post lanoaposunottak a fylkesmannen no
Posthoks 811 I Dep 1ordenaloolds m 12 Telefontal Org nummer NO 974 761 319


0032 Oslo Inngang arnanlen Mandag. onsdag og mrsdag Imemen om n ta Ikesmannen no/OsIgOgAkerahus


09 00-15 00







FliLKESSIANNEN I OSLO OG AKERSIILS


Det bemerkes også at plan- og bygningsetaten har fremmet et eget altemativ til det
planforslaget som er mottatt i saken. Begge alternativene lå ute til offentlig ettersyn samtidig.
Alternativet til plan- og bygningsetaten omhandlet i kone trekk at man ikke åpnet for ny
bebyggelse og at planområdet skulle omfatte eksisterende bebyggelse på BRA=1180 m2 og et
mindre tomteareal i tilknytning til bebyggelsen


Vedtaket ble påklaget av Anne Pernille Aspelin. Voksenkollen vel v/Sunniva Borgen og
Naturvernforbundet i Oslo vest v/Georg Reiss i brev datert h.h.v. 05.03.2013. 17.03.2013 og
18.03.2013.


Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune tok ikke klagene til følge i oversendelsen til
Fylkesmannen 28.05.2013.


Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent mcd sakens dokumenter og gir derfor ikkc
ytterligere saksreferat.


Fylkesmannen cr klageinstans for kommunale vedtak etter plan- og bygningsloven, jf.
Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28.09 2009 og Miljøverndepartementets
rundskriv T-2/09.


Fylkesmannen ser slik pa saken
Innledningsvis bemerker Fylkesmannen at det foreligger en annen detaljregulering i
nærområdet til den aktuelle planen som er til klagebehandling hos Fylkesmannen. Det er
detaljreguleringsplan for området Voksenkollveien felt A. gnr. 33 bnr. 570. vedtatt av bystyret
den 30.01.2013 i sak nr. 22. Av bystyrets protokoll fremgår det at sakene (22 og 23) ble
behandlet samlet. Til orientering for sakens paner informeres det om at sakene også har blitt
bchandlet samtidig og sen i sammenheng hos Fylkesmannen.


Fylkesmannen viser til kommunens redegjørelse av klagemes anforsler samt forslagsstillers
kommentarer til klagene, i oversendelsen av klagesaken


Del bemerkes at valg i en reguleringsplan er i hovedsakelig basert på polit iske og planfaglige
vurderinger i kommunen. I slike saker vil Fylkesmannen i sin klagebehandling legge stor vekt
på det kommunale selvstyret. jf. forvaliningsloven § 34. Fylkesmannen har full prøvelsesren.
men er i slike saker forsiktig med å sette til side kommunens skjønn, med mindre det frernstår
som lite rimelig eller uforsvarlig.


Fylkesmannen hitsetter plan- og bygningsetatens vurderinger fra oversendelsen av
klagesaken:


Det vises innledningsvis til Byrådens vurdering i blrådssak 22512 hvor det blam


annet sies at:


- 83rader er positiv til en omreguleringfra institusionsformal til boligformal


for eiendommen, og vektlegger at eiendommen er godi egnet til


boligbebyggelse. Naturmangfoldlovens krav til kunnskapsgrunnlag og


atTeininger er ivareta Byrådet noterer at det ikke er registren verdifullt


naturmangfold i eller i nærhet til planområdet og legger saledes til grunn at


det ikke er naturlokaliteter som bor undergis særskill reguleringsmessig vern


Med hensin områder til rekreasjon og friluftsliv bemerker byrådet at Marka
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og områder regulert til spesialområde/landskapsvern og friluftsområde ligger i


umiddelbar nærhet. Byrådel vurderer at foreslått ulnynelse er moderat og tar


hensyn til områdets gronne preg Byrådet kan ikke se at åsens gronne profil


(jjernvirkningen) blir skader. Krav i reguleringsbestemmelsene til marertalbruk


og fargesetting vil sikre en god tilpasning til omgivelsene. Naturlig vegetasjon


og terreng skal i storst mulig grad bevares_ I foreslati hensynssone bevaring


naturmilfo rundt planområdet tillates ikke inngrep som graving.


hugging av trær ntv. Byradei vurderer at en slik moderat boligutbygging


innenfor rammer som ivaretar aktuelle grontkvaliteter, er forenlig med de


overordnede mdl om a bevare naturlandskap og gronnstruktur".


Videre bemerkes det at Byrådel har behandlet denne reguleringsplanen i samme møte


som reguleringsplanen for Voksenkollen felt A ble vedlatt Plan- og bygningsetaten


har til orientering også behandlet klagene på disse to reguleringsplanene parallelt og


ved samme saksbehandler, slik at de er sell i sammenheng Sakene oversendes


Filkesmannen ea. samtidig som denne saken.


Plan- og bygningselaten anser etter en helhetsvurdering av klagernes anforsler at


klagene ikke framsener nye opplysningerforhold av avgjorende betydning for


reguleringsvediaket, samt ar klagernes hovedanforsler er tilstrekkelig godt turedet i


lopet av saksgangen. Plan- og bygningsetatens viser blant annet til al


reguleringsplanen er en omfbrent plan hvor slike jorhold som klagerne har tan opp er


vurdert. De konkrete anfOrslene som klagerne tar opp vedrørende helhetsinntrykket av


den gronne åsen og silhuenen mot himmelen anses dermed tilstrekkeligbehandlet som


en del av saksfarberedelsen. Det samme gjelderjarhold vedrorende fortau.


Utbyggingspotensialet anses etter planmyndighetenes vurdering som en moderat og


skansom tabygging for eiendommen og planmindighetene har ener en


helhetsrurdering ansen eiendommen velegner for boligbygging.


Plan- og bygningsetaten vurderer det også slik at plan- og bygningslorens


prosessregler vedrorende detaljreguleringsplaner er


Etter en gjennomgang av sakens dokumenter finner Fylkesmannen i det vesentligste å kunne
slutte seg til kommunens vurderinger slik de fremgår over. De er bade tiktrekkelige og
forsvarlige. Fylkesmannen har ikke funnel grunn til å tilsidesette kommunens vurderinger
saken


Folgelig har Fylkesmannen kommet til at klagene ikke har fort frem i saken.
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Sluming
Kommunens xedtak stadfestes.


Fylkesmannens vedtak er endelig.


Kopi av denne a gjorelsen er sendt partene.


Med hilsen


Odd Meldal


underdirektor


Dokumentet er elektronisk Qodkjent.


Jens Helte I lermansen


rad ei%er


Kopi til:







Voksenkollveien 47 m.fl. Sunniva Borgen, Voksenkoll eien 47 0790 OSLO


Audus AS Ullern alle 41






0381 OSLO


Krin Arkitekter .AS ph 6796 St Olavs plass






0130 OSLO


Naturvernkuhundet i Oslo Vest Posiboks 3157 Elisenher2.






0207 OSLO


Anne Pernille Asplin Voksenkollveien 124 A






0790 OSLO


Oslo kommune Bydel Vestre Sorkedalsveien 148






0754 OSLO


Aker







Oslo kommune Bvradsa‘delinQ


for 15)utvikling


Rådhuset






0037 OSLO
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Protokoll  01/14 


 


 


Møte: Rådet for funksjonshemmede  


Møtested: Hovseterhjemmet  


Møtetid: 13.02.2014  


   


 


 


   


Tilstede: Reidar Sundby, Elisabeth Wilhelmsen 


Unni Fauskrud, Kjell Tøn, Lars Asbjørn 


Hanssen  


 


Forfall:   


Som vara møtte:   


Møtesekretær: Anne L. Lexow  


  


Godkjenning av innkallingen 


Innkallingen ble godkjent uten merknader 


 


Sak 01/14 Protokollen fra møte 05.12.2013 ble godkjent 


 


Sak 02/14 Nytt treningstilbud på Idrettshøgskolen     
 Friskis & Svettis har treningstilbud til personer med fysiske 


funksjonsnedsettelser på Idrettshøgskolen. 


 


Sak 03/14 Aktuelle saker fra BU-innkallingen 


 BUs representant orienterte om bydelens økonomiske situasjon. 


 


Sak 04/14       Formidling av tekniske hjelpemidler 


 Ansvaret for hjelpemiddeltekniske tjenester i Oslo kommune ble i 2009   


overført fra bydelene til en byomfattende hjelpemiddelteknisk pool som 


administreres av bydel Bjerke. En del brukere av tekniske hjelpemidler mener 


at den gamle desentraliserte modellen fungerte bedre.  


   


Sak 05/14   Psykiske funksjonsnedsettelser og universell utforming 


                       I Sverige er det nå oppmerksomhet rundt psykiske lidelser og tilgjengelighet. 


Det vises til at mange med psykiske lidelser ikke henger med i 


datateknologien.                                      


      


Sak 06/14 Diskriminering av funksjonshemmede 
 Det gjøres mye bra mht universell utforming for funksjonshemmede, men 


brukere minner om at fordommer er et stort problem. 


 


Sak 07/14 Bedre tilgang til viktige samfunnstjenester  
  Standard Norge la nylig frem forslag til fire nye standarder for universell 


utforming. Disse vil få positive konsekvenser for både arbeid, utdanning og 


sosialt liv. 







 


Sak 08/14 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er revidert  


  Følgende paragrafer er verdt å se nærmere på: 


  § 8: Trakassering 


  § 13: Manglende universell utforming av offentlig og private virksomheter 


  § 14: IKT    


 


Sak 09/14 TT-transport 


  Firmaet Samres har fått fornyet avtalen med Oslo kommune i nye fire år som 


kjørekontor for organisering av transport for funksjonshemmede. 


Brukerorganisasjonene er misfornøyd. 


  Brukere som har behov for TT-kjøring til arbeid er tilsendt spørreskjema om 


faktisk behov. Enkelte med kroniske og varige funksjonsnedsettelser har 


reagert negativt på skjemaet.  


  Personer som er blinde og svaksynte bør få tilsendt skjemaet elektronisk, ikke i 


papirversjon. 


 


Sak 10/14 Trainee-jobber skal åpne dører 


  Oslo kommune vil tilrettelegge for at flere funksjonshemmede kommer seg ut i 


arbeidslivet. Målet er at 10 traineer er med i et to-årig prosjekt. 


 


Sak 11/14 Program for Oslo kommunes sentrale Råd 


 


Sak 12/14 Tilgjengelighet i lokalmiljøet  


  Oslo kommunes sentrale Råd for funksjonshemmede har sendt informasjon til 


de lokale rådene i bydelene om hvilke entreprenører som har ansvar for 


snømåking og strøing i vinter. 


 


Sak 13/14 Eventuelt 


  -  Oslo kommune gir tilskudd til rimelige hjelpemidler som er spesielt utformet      


                for personer med funksjonsnedsettelser med inntil kroner 2000. 


-    Deltasenteret forvalter blant annet en tilskuddsordning for universell 


utforming av IKT. Offentlige og private institusjoner kan søke. 


Søknadsfristen er 28. februar. 


-    På grunn av møtekollisjon med det sentrale  Rådet, flyttes møte i juni til 


11.06. 


 


 


 


 


 


 


                       Reidar Sundby (sign)   Anne L. Lexow (sign) 
                         leder     sekretær  
 


 


 


 








PROTOKOLL FRA  UNGDOMSRÅDSMØTE 10.02.2014  
 


Tilstede:  


Moizza Hussain 


Aksel Kolstad  


Ane Staubo 


Kim Omane 


Fredrick Falck Skogstad 


Jakob Bogen  


 


 


Fra administrasjonen:  


Jeannette Wold ( sekretær )  


 


Forfall: 


Per Melsom, politisk oppnevnt representant 


Helene Wiese 


 


 


SAKER: 


 


01/14 GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG PROTOKOLL 


 Godkjent uten merknader  


Ny sak: Høring vedrørende plan for skate-tilbud og anlegg blir sak 04/14. De andre 


sakene forskyves tilsvarende 


  


02/14  BUDSJETT 2014. 


 Informasjon om budsjett 2014 


  


03/14  UBM (ungdommens bystyremøte) 


Aksel og Fredrik informerte om UBM. 10 saker er plukket ut. 5 av disse skal sendes 


politikerne til videre behandling. 


De 10 sakene er: 


 Verdig løsning for bostedsløse i Oslo  


 Styrket helsetilbud for ungdom i Oslo 


 Bredere fritidsklubbtilbud , ønskes lovpålagt med min. èn klubb pr. bydel 


 Ungdomspris på kollektivtrafikk og kulturtilbud for ungdom 


 Kildesortering i Oslo-skolen. Alle skoler skal miljøsertifiseres 


 Vekk med «trynefaktor» elev/lærer. Innføre anonymisering av besvarelser slik at 


karakterer blir satt utfra kunnskap  


 Eksamen før russetiden 


 Skolemåltid/frokost innføres i skolen 


 Valgfritt sidemål NÅ 


 Politisk fravær skal være gyldig fravær også i grunnskolen 


 


 Det ble tatt en prøveavstemning. Alle kunne stemme på 5 saker hver. 


Resultat: 


1. Ungdomspris på kollektivtrafikk og kulturtilbud for ungdom 







2. Vekk med «trynefaktor» elev/lærer. Innføre anonymisering av besvarelser slik at 


karakterer blir satt utfra kunnskap  


3. Styrket helsetilbud for ungdom i Oslo 


4. Verdig løsning for bostedsløse i Oslo  


5. Eksamen før russetiden 


 


Aksel, Jakob og Fredrik tar med seg resultatet fra rådet når de skal stemme på UBM 


 


 


04/14 HØRING- SKATEANLEGG I OSLO 


Lokale ungdomsråd står ikke på høringslisten. Bydelene og sentralt ungdomsråd står 


på høringslisten. Ungdomsrådet kommer med følgende uttalelse til høringen. 


Uttalelsen sendes også sentralt ungdomsråd. 


 


«Ungdomsrådet i bydel Vestre Aker ser positivt på at det kommer en skate-plan for 


Oslo. Ved eventuell anleggelse av longboard anlegg i Korketrekkeren, må eksisterende 


sykkel/akebane ivaretas, slik at aktivitetene ikke konkurrerer med hverandre. Området 


egner seg godt, både i forhold til typografi, og det forhold at det er få boliger i 


nærheten som vil utsettes for støy. Rådets inntrykk er at det er flere unge som bruker 


longboard enn skateboard av bydelens unge, slik at dette anlegget bør prioriteres. 


Det blir fint med mini-anlegg på Hemingbanen, men ideelt bør det etableres et 


liknende anlegg også lenger vest i bydelen. Det er positivt med flere små anlegg i 


bydelen, slik at ungdom kan samles om fysisk aktiviteter istedenfor å «henge» andre 


steder. 


Med ny hall på Voldsløkka og eksisterende hall på Bekkestua, mener rådet at behovet 


for innendørs skating blir godt dekket» 


 


05/14 HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSRÅDET- RULLERING 


 Handlingsplan for ungdomsrådet 2013-2015 videreføres.  


Rådet må bli bedre på å melde inn saker til møtene. Vi skal prioritere deltakelse 


Hovseterdagen. 


 Representantene etterspør «Elevkveld i Tryvann» på sine respektive skoler. 


 Det ble påpekt forsøpling rundt om i bydelen. Hva kan gjøres? 


Lys på Hovseterområdet: Mange lyktestolper mangler lys, og mange barn synes det er 


skummelt å gå alene. Jeannette undersøker hvem som har ansvaret. Kanskje er dette en 


god sak å jobbe med for rådet? 


  


06/14 BU-SAKER OG PROTOKOLL. DELTAKELSE PÅ BU- MØTENE   


 Informasjon om saker på neste møte, og noen saker fra protokollen fra desembermøtet. 


Ungdomsrådets tilstedeværelse på BU- møtene har ikke blitt gjennomført. Vi prøver 


igjen. Jeannette legger oversikt over møtedatoer med tilhørende navneliste på FB, så 


kan hver og en skrive seg på. Den enkelte kan også gå inn på nettsidene til bydelen og 


sjekke sakskart fra gang til gang. 


 


07/14  ORIENTERINGSSAKER 


 Siste SUR-møte (sentralt ungdomsråd): Aksel informerte 


 


08/14 EVENTUELT  


 Ingen saker 







 


 


Møtet ble avsluttet  19.30 


 


 


 


 


 


Moizza Hussain      Jeannette Wold 


leder       sekretær 


            


    








PROTOKOLL 1/2014 
 


 


PROTOKOLL FRA MØTE I VESTRE AKER ELDRERÅD 


Torsdag 13. februar 2014 KL.  10.30 – 11.55 


RØA ELDRESENTER, VÆKERØVEIEN 207 
 


 


Faste medlemmer til stede: 
Per W. Jensen, Trygve Gjertsen, Randi Arstal, Wenche Wangen, Turid Gro Stenwig 


Forfall:  
 


Vara: 


 


Varamedlemmer til stede:  
Else Anna Holthe Møll, Ruth Marie Nyrud Hansen 


 


Sekretær 
Berit Nilsen 


 


Godkjenning av innkalling og agenda 
Innkallingen og agenda ble godkjent uten merknader. 


 


Åpent kvarter 


Frammøtte vararepresentantene ble av leder oppfordret til å bruke dette kvarteret dersom de 


hadde saker som de ønsket å få drøftet i rådet.  


Ruth Marie Nyrud Hansen tok opp trafikksituasjonen ved fotgjengerfeltet ved kirken. Det er 


lite oversiktlig og mørkt. Denne saken tas også opp under eventuelt i dag. 


 


SAKSLISTE 


1/2014  Protokoll fra møte 5. desember 2013. 
Protokollen fra møtet 5. desember 2014 ble godkjent uten merknader. 


 


2/2014  Bydelsdirektørens driftsorientering til bydelsutvalgets møte 12. desember 


2013 
Bydelsdirektøren svarte på spørsmål i forbindelse med driftsorienteringen.  


Han informerte også om den økonomiske situasjonen i bydelen. Eldrerådet 


setter stor pris på at politikeren og administrasjonen i Vestre Aker har registrert 


sammenhengen og viktigheten av de mange gode tilbud som gis til seniorene 


ved bydelens eldre - og seniorsenter. 


 


3/2014 Gjennomgang av sakskartet for bydelsutvalgets møte 27. februar 2014  
 Bydelsdirektøren gikk gjennom sakskartet til bydelsutvalgets neste møte 27. 


februar 2014.  


 


4/2014 Eventuelt 


 Søknad om NOK 45.000,- til lokalt arrangement (02.10.14) ifm FNs Internasjonale 


Eldredag er sendt BU.  
 Når medlemmene mottar innkalling/-informasjon om sentrale møter tas det kontakt 


med leder for påmelding. 
 Det ble referert fra møte i det Sentrale Eldrerådet i Oslo og årsmeldingen fra rådet ble 


fordelt i møte.  
 Eldrerådet drøftet og påpekte svakhetene ved de mange delte stillingene i 


eldreomsorgen. Dette tema vil for- øvrig være ett av flere pkt som det Sentrale 


Eldreråd vil sette på sin dagsorden ila 2014.  







 Eldrerådet er opptatt av at tannhelsen og tannhygienen til beboere i sykehjem blir 


tilfredsstillende ivaretatt. 
 Eldrerådet stilte spørsmål om hva som skjer med dagsenteret og øvrige beboere når 


Hovseterhjemmet rives. 
 Eldrerådet ønsker en orientering om hva bygningen til den tidligere Blindeskolen 


planlegges benyttet til. 
 Eldrerådet inviterer arkitektene som arbeider med det nye Hovseterhjemmet til vårt 


neste møte. 
 Eldrerådet ber Bydelsutvalget rette en henvendelse angående hva som skjer med 


planene for Vinderen – og Røa kryssene og når eventuelle oppdaterte 


reguleringsplaner kan forventes å foreligge. 
 Trafikksituasjonen i bydelen ble drøftet, spesielt fotgjengerfeltet i Vækerøveien ved 


kirken. Dette er lite oversiktlig, og i mørket er det svært vanskelig å se fotgjengere 


som skal krysse veien. Eldrerådet tilskriver Bymiljøetaten og ber dem iverksette de 


nødvendige tiltak, - både spesielt og generelt i bydelen. Teksten til brevet sendes 


sekretær som videresender. 
 Eldrerådet gjentok ønsket om en orientering fra Plan og bygningsetaten om div 


reguleringsforhold i bydelen.  


 Møll og Gjertsen orienterte om tilsynene på hhv Hovseterhjemmet - Vinderen bo- og 


servicesenter.  
 


 


Per W. Jensen 


leder 

































ARCASA arkitekter AS 
Sagveien 23 C III 


0459 OSLO 
Tlf. 22 71 70 70 


Fax 22 71 70 80 
 
 
 
  
 
Til naboer, offentlige instanser og berørte parter            Oslo, den 17.01.2014 
  
 
 
 
KUNNGJØRING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING I OSLO 
 
Det kunngjøres herved oppstart av reguleringsarbeid i Bydel Vestre Aker: 
Hovseterveien 70 – 72,  Gnr/Bnr: 31/334 – og andel av uregistrert veigrunn ved Hovseterveien. 
 
 
På vegne av Hovseterveien 70-72 AS /v Stor Oslo Eiendom varsles med dette igangsatt arbeid med 
detaljregulering for nevnte område, i henhold til plan og bygningslovens § 12-8. Planarbeidet ble 
kunngjort i Aftenposten, og elektronisk på aftenposten.no den 10.01.2014. 
 
Planområdet omfatter Gnr/Bnr: 31/ 334 og andel av 999/198, tomtegrunn nord for Hovseterveien. 
Planområdet er vist med stiplet linje på kartet nedenfor.   
 
 


  
Planområdet kart    Planområdet skråfoto  
 
 
Hensikten med planarbeidet er omregulering fra eldre reguleringsplan til ny detaljregulering.  
Forslagsstiller ønsker å bygge ut den lokale matvareforretningen, rive eksisterende lokale for 
privat/offentlig tjenesteyting, føre opp en boligblokk på 6 etasjer og eventuelt innlemme lokale for 
privat/offentlig tjenesteyting i denne. Uteareal for boligene vil være på lokk over den nye forretningen. 
 
All parkering er planlagt i nytt og eksisterende garasjeanlegg under torgnivå. Arealet over torgnivå vil 
utgjøre ca 4 500 m² BRA - 137 % BRA.  
 
KP 2008 Arealstrategikartet i kommuneplan 2008 angir Hovseter som stasjonsnært område med 
hovedvekt på boligpotensial. 







 


 
 
 
Oversikt 
 
 
Eventuelle innspill eller spørsmål til planarbeidet kan innen tre uker rettes til: 
ARCASA arkitekter AS, Sagveien 23 C III, 0459 Oslo  
 
Vi ber om at den oppgitte frist for bemerkninger overholdes av hensyn til sakens videre framdrift. 
Innspillene vil legges ved forslag til detaljreguleringen.   
 
 
Med vennlig hilsen 
ARCASA arkitekter AS 


 
 
 
Eivind Bing 
e-post: eivind@arcasa.no 
 



mailto:eivind@arcasa.no�



		Kunngjøring om Oppstart AV DETALJREGULERING i OSLO






Oslo kommune
Næringsetaten


Bydel Vestre Aker


postmottak@ bvamslo.kommune.no


Dalo: 27.12.2013


Dercs ref : Var ref. (sak3m-.): Saksheh• Arkftkode:


ASMI-2013-02561 Sjonnesen. Inger 01419


SØKNAD OM BEVILLING


Det vises til vedlagte detaljskjema vedrorende soknad fra FINSTUA (DRIFT) AS om serverings- og


skjenkebevilling etter eierskifte ved Frognerseteren Hovedrestaurant, Holmenkollveien 200


I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bor gis bl.a. legge veld på


antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige


forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til Iokalmiljøet 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 utover av kommunens helse- og


omsorgstjcnester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § jf. Folkehelseloven § 5. I . 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 tilgjengehghetsloven er ikke


relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ I .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 aveir en uttalelse i forhold iii soknaden.


Der bvdelsutvalget anbefaler soknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,


eventuelt bydelsulvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.


Med hilsen


Sjonnesen. Inger


saksbehandler


fl
N æringsel allen A(IrLSC I elefow 02 I an Org. nr 979 594 N87


Tullbugata 27. 3 eig Felefirks 23 46110 50


inneang slousgi Iniemon ww nae.oslo kommune no


Posiboks 715 Sentrum Fopost posunonakas natuslo komalune nu


0106 OSI O







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


SOKER
Firma organisasjon nat.n


FINSTUA (DRIFT) AS


Organisasjonsnr Personnt soker


912582515


Selskapsform


Aksjeselskap


Postadresse


Holmenkollveien 200


Postnr.


0791


Posisred


OSLO


Telefon


229204040


Saksnr: 01419


I. BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn


Frognerseteren Hovedrestaurant


Telefon


Gateadresse


Holmenkollveien 200


Postnr.


0791


Bydel


Vestre Aker


Soknad om


Serverings - skjenkebevilling Eierskifte


Beskrivelse


Fusjon, samme eier bak


SOKNADSDETALIER


Åpningstid inne


03:30


Skjenketid inne


03:00


Äpningstid ute


03:30


Skjenkend ute


03:00


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





















































































 


  
 Oslo kommune 
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Møteprotokoll 


1/14  


 


 


Møte: 


 


Arbeidsmiljøutvalget 


Møtested: Møterom Bogstad 


Møtetid: 13.02.2014 kl. 13:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


Møteleder: Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 


  


Tilstede:  Karin Elisabeth Jensen, enhetsleder HR 


Elin Kate Målsnes, enhetsleder helsestasjon og skolehelsetjenesten 


Anne Lexow, enhetsleder boliger, dagsentra og psykisk helse  


Furet Rolando Eugenio De Jesus, Fagforbundet Vestre Aker 


Asle Jøran Frisvold, Fagforbundet Vestre Aker  


Marit Ek, Norsk Sykepleierforbund 


Børge Skilbrigt, hovedverneombud 


  


Forfall: Helene Skaug, enhetsleder hjemmetjenester og omsorgsboliger 


Gunnar Langsø, FO 


  


Som vara møtte:  Reidun Strøm, enhetsleder bydelsdirektørens stab 


  


I tillegg møtte: Caroline Dyrnes, bedriftshelsetjenesten 


Edith Aars, enhetsleder barnehager 


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


 


Godkjenning av innkalling 
Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent med en tilleggssak: 


18/14 Årsrapport 2013 - bedriftshelsetjenestens arbeid i bydelen 


 


Informasjon fra bydelsdirektøren 


Bydelsdirektøren har faste møter med de tillitsvalgte i forkant av AMU. Disse vil bli benyttet 


som arena for 14 f møter. 
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Det ble gitt informasjon om konkurranseutsettingen av barnehagene. 


 


Bydelsdirektøren informerte om at det utarbeides en tilleggssak med omstillingsplan med 


tidsperspektiv til bydelsutvalget. 


Saker til behandling 


1/14 14/00016-1 Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 5. desember 2013 3 


2/14 14/00068-1 Sakskart til Bydelsutvalgets møte 27. februar 2014 4 


3/14 14/00069-1 
Bydelsdirektørens driftsorientering til bydelsutvalgets møte 12. 


desember 2013 
5 


4/14 14/00118-3 Regnskap 2013 Bydel Vestre Aker 6 


5/14 14/00003-3 Årsberetning og årsstatistikk 2013 Bydel Vestre Aker  7 


6/14 14/00131-2 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013  8 


7/14 14/00055-2 
Bydelens deltakelse i sentral rammeavtale for kjøp av 


bedriftshelsetjeneste 
9 


8/14 14/00074-2 
Handlingsplan for bedriftshelsetjenestens arbeid i Bydel Vestre 


Aker 2014 
10 


9/14 14/00119-1 
Avvik i forhold til Arbeidsmiljøloven i samlokaliserte boliger i 


2013 
11 


10/14 14/00119-2 


Avvik i forhold til Arbeidsmiljølovens 


arbeidstidsbestemmelser i Enhet for hjemmetjenester 2. halvår 


2013 


12 


11/14 14/00125-1 
Omgjøring/endring av stillinger og stillingsbeskrivelse for 


førstekonsulent i publikumsmottaket - Enhet for sosial/NAV 
13 


12/14 14/00123-1 Skademeldinger for 2013 14 


13/14 14/00112-2 
Nytt varamedlem til Arbeidsmiljøutvalget fra 


Utdanningsforbundet 
15 


14/14 13/01547-9 Informasjon vedr konkurranseutsetting og salg av barnehager 16 


15/14 14/00135-1 Informasjon om sammenslåingen av barnehagene i FO-bygget 17 


16/14 14/00144-1 
Bygging av bolig for utviklingshemmede i Holmenkollveien 


22 
18 


17/14 14/00146-1 Sykefraværsstatistikk for 2013 - Bydel Vestre Aker 19 


18/14 14/00074-3 Årsrapport 2013 - bedriftshelsetjenestens arbeid i bydelen  20 
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Saker til behandling 


 


1/14 Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 5. desember 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 13.02.2014 1/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsmiljøutvalget godkjenner protokollen fra møte 5. desember 2013. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget godkjenner protokollen fra møte 5. desember 2013. 
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2/14 Sakskart til Bydelsutvalgets møte 27. februar 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 13.02.2014 2/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 13.02.2014 2/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Utvalget tar sakskartet til bydelsutvalgets møte 27. februar 2014 til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget tar sakskartet til bydelsutvalgets møte 27. februar 2014 til orientering. 
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3/14 Bydelsdirektørens driftsorientering til bydelsutvalgets møte 12. 


desember 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 13.02.2014 3/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 13.02.2014 3/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 
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4/14 Regnskap 2013 Bydel Vestre Aker 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 13.02.2014 4/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 13.02.2014 4/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Utvalget tar regnskap 2013 Bydel Vestre Aker til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget tar regnskap 2013 Bydel Vestre Aker til orientering. 
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5/14 Årsberetning og årsstatistikk 2013 Bydel Vestre Aker  


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 13.02.2014 5/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 13.02.2014 5/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Utvalget tar årsberetning og årsstatistikk 2013 for Bydel Vestre Aker til orientering.  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget tar årsberetning og årsstatistikk 2013 for Bydel Vestre Aker til orientering. 
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6/14 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013  


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 13.02.2014 6/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 13.02.2014 6/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Utvalget tar brukerundersøkelse ved NAV-kontorene i Oslo 2013 til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget tar brukerundersøkelse ved NAV-kontorene i Oslo 2013 til orientering. 
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7/14 Bydelens deltakelse i sentral rammeavtale for kjøp av 


bedriftshelsetjeneste 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 13.02.2014 7/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsmiljøutvalget tar til orientering at bydelen vil knytte seg opp mot den sentrale 


rammeavtalen for kjøp av bedriftshelsetjeneste fra 16.07.14.  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget tar til orientering at bydelen vil knytte seg opp mot den sentrale 


rammeavtalen for kjøp av bedriftshelsetjeneste fra 16.07.14. 
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8/14 Handlingsplan for bedriftshelsetjenestens arbeid i Bydel Vestre Aker 


2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 13.02.2014 8/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsmiljøutvalget tar handlingsplan for bedriftshelsetjenestens arbeid i bydelen i 2014 til 


orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget tar handlingsplan for bedriftshelsetjenestens arbeid i bydelen i 2014 til 


orientering. 
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9/14 Avvik i forhold til Arbeidsmiljøloven i samlokaliserte boliger i 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 13.02.2014 9/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsmiljøutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak: 


Saken om avvik i forhold til arbeidsmiljøloven tas til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak: 


Saken om avvik i forhold til arbeidsmiljøloven tas til orientering. 
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10/14 Avvik i forhold til Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i 


Enhet for hjemmetjenester 2. halvår 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 13.02.2014 10/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsmiljøutvalget tar saken om avvik i forhold til arbeidsmiljølovens 


arbeidstidsbestemmelser til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget tar saken om avvik i forhold til arbeidsmiljølovens 


arbeidstidsbestemmelser til orientering. 
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11/14 Omgjøring/endring av stillinger og stillingsbeskrivelse for 


førstekonsulent i publikumsmottaket - Enhet for sosial/NAV 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 13.02.2014 11/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 13.02.2014 9/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Utvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak om omgjøring av stilling fra 


merkantil fagkonsulent til mottaksvert i Enhet for sosial/NAV. Stillingen organiseres under 


publikumsmottaket.  Endringen skjer ihht avtale inngått i 2010.  


Resterende endringer tas til orientering. 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak om omgjøring av stilling fra 


merkantil fagkonsulent til mottaksvert i Enhet for sosial/NAV. Stillingen organiseres under 


publikumsmottaket.  Endringen skjer ihht avtale inngått i 2010.  


Resterende endringer tas til orientering. 
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12/14 Skademeldinger for 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 13.02.2014 12/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsmiljøutvalget tar skademeldinger for 2013 til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget tar skademeldinger for 2013 til orientering. 
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13/14 Nytt varamedlem til Arbeidsmiljøutvalget fra Utdanningsforbundet 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 13.02.2014 13/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Anne Sundet, Utdanningsforbundet fratrer som varamedlem i Arbeidsmiljøutvalget. 


Anita Walle, Utdanningsforbundet trer inn som nytt varamedlem til Arbeidsmiljøutvalget. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Anne Sundet, Utdanningsforbundet fratrer som varamedlem i Arbeidsmiljøutvalget. 


Anita Walle, Utdanningsforbundet trer inn som nytt varamedlem til Arbeidsmiljøutvalget. 
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14/14 Informasjon vedr konkurranseutsetting og salg av barnehager 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 13.02.2014 14/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. 
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15/14 Informasjon om sammenslåingen av barnehagene i FO-bygget 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 13.02.2014 15/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Informasjon om sammenslåingen av barnehagene i FO bygget tas til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Informasjon om sammenslåingen av barnehagene i FO bygget tas til orientering. 
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16/14 Bygging av bolig for utviklingshemmede i Holmenkollveien 22 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 13.02.2014 16/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Arbeidsmiljøutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak: 


Hovedverneombudets uttalelse tas til orientering. 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak: 


Hovedverneombudets uttalelse tas til orientering. 
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17/14 Sykefraværsstatistikk for 2013 - Bydel Vestre Aker 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 13.02.2014 17/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværet samlet for 2013 til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværet samlet for 2013 til orientering. 
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18/14 Årsrapport 2013 - bedriftshelsetjenestens arbeid i bydelen  


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 13.02.2014 18/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsmiljøutvalget tar årsrapport 2013 fra bedriftshelsetjenesten til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget tar årsrapport 2013 fra bedriftshelsetjenesten til orientering. 


 


 


 


 


Oslo, 13.02.2014 


 


 


 


 


Jan Olsen Nytveit     Rolande Eugenio De Jesus Furet 


leder       sekretær 
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1 
 


Møteprotokoll 


1/14  


 


 


Møte: 


 


Medbestemmelsesutvalget 


Møtested: Møterom Bogstad 


Møtetid: 13.02.2014 kl. 14:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


Møteleder: Jan Olsen. Nytveit, bydelsdirektør 


  


Tilstede:  Karin Elisabeth Jensen, enhetsleder HR  


Stein Vesterkjær, enhetsleder økonomi 


Edith Aars, enhetsleder barnehager 


Furet Rolando Eugenio De Jesus, Fagforbundet Vestre Aker 


Asle Jøran Frisvold, Fagforbundet Vestre Aker  


Lungi Mbilase, Fagforbundet Vestre Aker  


Anne Sundet, Utdanningsforbundet 


  


Forfall: Helene Louise Skaug 


Lill Havstein, Fagforbundet Vestre Aker 


  


Som vara møtte:  Reidun Strøm, enhetsleder bydelsdirektørens stab 


  


I tillegg møtte:  


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


 


Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent uten merknader. 


 


Informasjon fra bydelsdirektøren 


Bydelsdirektøren har faste møter med de tillitsvalgte Disse vil bli benyttet som arena for 14 f 


møter. 


 


Det ble gitt informasjon om konkurranseutsetting av barnehagene. 
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Bydelsdirektøren informerte om at det utarbeides en tilleggssak med omstillingsplan med 


tidsperspektiv til bydelsutvalget.  


 


Saker til behandling 


1/14 14/00017-1 
Protokoll fra møte i Medbestemmelsesutvalget 5. desember 


2013 
3 


2/14 14/00068-1 Sakskart til Bydelsutvalgets møte 27. februar 2014 4 


3/14 14/00069-1 
Bydelsdirektørens driftsorientering til bydelsutvalgets møte 12. 


desember 2013 
5 


4/14 14/00118-3 Regnskap 2013 Bydel Vestre Aker 6 


5/14 14/00003-3 Årsberetning og årsstatistikk 2013 Bydel Vestre Aker  7 


6/14 14/00131-2 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013  8 


7/14 14/00061-1 Disponering av velferdsmidler 2014 9 


8/14 14/00073-1 


Stillingsbeskrivelse for helsesøster med 20 % fagansvar i 


helsestasjon og skolehelsetjenesten samt 


barnepleier/medhjelper - Enhet for helsestasjon og 


skolehelsetjeneste  


10 


9/14 14/00125-1 
Omgjøring/endring av stillinger og stillingsbeskrivelse for 


førstekonsulent i publikumsmottaket - Enhet for sosial/NAV 
11 


10/14 14/00120-1 Opprettelse av stillinger i Aslakveien samlokaliserte bolig 12 


11/14 14/00122-1 Omgjøring av stilling i Hovseter bofellesskap, Hovsterveien 88 13 


12/14 12/00398-10 
Samarbeidsdokument mellom Bydel Vestre Aker og 


tillitsvalgte - revisjon 
14 


13/14 14/00113-1 Personalpolitisk strategi 2014 - 2017 - Bydel Vestre Aker 15 


14/14 14/00134-1 Opplærings- og kompetanseplan for 2014 16 


15/14 14/00112-1 
Nytt medlem til medbestemmelsesutvalget fra 


Utdanningsforbundet 
17 


16/14 14/00070-1 
Oversikt over faste nyansettelser i perioden 27.11.2013 - 


29.1.2014 
18 
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Saker til behandling 


 


1/14 Protokoll fra møte i Medbestemmelsesutvalget 5. desember 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 13.02.2014 1/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Medbestemmelsesutvalget godkjenner protokollen fra møte 5. desember 2013. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Medbestemmelsesutvalget godkjenner protokollen fra møte 5. desember 2013. 


 


 


 


 


 


  







 


 4  


 


2/14 Sakskart til Bydelsutvalgets møte 27. februar 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 13.02.2014 2/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 13.02.2014 2/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Utvalget tar sakskartet til bydelsutvalgets møte 27. februar 2014 til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget tar sakskartet til bydelsutvalgets møte 27. februar 2014 til orientering. 
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3/14 Bydelsdirektørens driftsorientering til bydelsutvalgets møte 12. 


desember 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 13.02.2014 3/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 13.02.2014 3/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 
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4/14 Regnskap 2013 Bydel Vestre Aker 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 13.02.2014 4/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 13.02.2014 4/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Utvalget tar regnskap 2013 Bydel Vestre Aker til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget tar regnskap 2013 Bydel Vestre Aker til orientering. 
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5/14 Årsberetning og årsstatistikk 2013 Bydel Vestre Aker  


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 13.02.2014 5/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 13.02.2014 5/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Utvalget tar årsberetning og årsstatistikk 2013 for Bydel Vestre Aker til orientering.  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget tar årsberetning og årsstatistikk 2013 for Bydel Vestre Aker til orientering. 
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6/14 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013  


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 13.02.2014 6/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 13.02.2014 6/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Utvalget tar brukerundersøkelse ved NAV-kontorene i Oslo 2013 til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget tar brukerundersøkelse ved NAV-kontorene i Oslo 2013 til orientering. 


 


 


 


 


  







 


 9  


 


7/14 Disponering av velferdsmidler 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 13.02.2014 7/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Avsatte beløp til velferdstiltak i 2014, kr 300.000 disponeres og fordeles som følger: 


Det avsettes kr 220.000 til arrangementer i regi av miljø og kulturgruppa 


Det avsettes kr 70.000 til bedriftsidrettslaget  


Det avsettes kr 10.000 til julelunsj for pensjonister 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Avsatte beløp til velferdstiltak i 2014, kr 300.000 disponeres og fordeles som følger: 


Det avsettes kr 220.000 til arrangementer i regi av miljø og kulturgruppa 


Det avsettes kr 70.000 til bedriftsidrettslaget  


Det avsettes kr 10.000 til julelunsj for pensjonister 
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8/14 Stillingsbeskrivelse for helsesøster med 20 % fagansvar i helsestasjon 


og skolehelsetjenesten samt barnepleier/medhjelper - Enhet for helsestasjon 


og skolehelsetjeneste  


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 13.02.2014 8/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Medbestemmelsesutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til revidert 


stillingsbeskrivelse for helsesøster med 20 % fagansvar og stillingsbeskrivelse for barnepleier/ 


medhjelper i Enhet for helsestasjon og skolehelsetjeneste.  


 


Møtebehandling 


Fagforbundet fremmet følgende protokolltilførsel: 


 


Fagforbundet kan ikke se at denne saken er blitt drøftet med de tillitsvalgte og ber om at dette 


blir gjort. 


 


Votering 


Medbestemmelsesutvalget ga sin tilslutning til saken. 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Medbestemmelsesutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til revidert 


stillingsbeskrivelse for helsesøster med 20 % fagansvar og stillingsbeskrivelse for barnepleier/ 


medhjelper i Enhet for helsestasjon og skolehelsetjeneste. 
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9/14 Omgjøring/endring av stillinger og stillingsbeskrivelse for 


førstekonsulent i publikumsmottaket - Enhet  for sosial/NAV 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 13.02.2014 11/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 13.02.2014 9/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Utvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak om omgjøring av stilling fra 


merkantil fagkonsulent til mottaksvert i Enhet for sosial/NAV. Stillingen organiseres under 


publikumsmottaket. Endringen skjer ihht avtale inngått i 2010.  


Resterende endringer tas til orientering. 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak om omgjøring av stilling fra 


merkantil fagkonsulent til mottaksvert i Enhet for sosial/NAV. Stillingen organiseres under 


publikumsmottaket. Endringen skjer ihht avtale inngått i 2010.  


Resterende endringer tas til orientering. 
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10/14 Opprettelse av stillinger i Aslakveien samlokaliserte bolig 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 13.02.2014 10/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Medbestemmelsesutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak: Følgende 


stillinger opprettes i Aslakveien samlokaliserte bolig: 


 


To stillinger for miljøterapeut 3-årig (1 x 75 % og 1 x 70 %), og seks stillinger for 


miljøarbeidere på henholdsvis 20,72, 19,01, 13, 85 og 12,09 % 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Medbestemmelsesutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak: Følgende 


stillinger opprettes i Aslakveien samlokaliserte bolig: 


 


To stillinger for miljøterapeut 3-årig (1 x 75 % og 1 x 70 %), og seks stillinger for 


miljøarbeidere på henholdsvis 20,72, 19,01, 13, 85 og 12,09 % 
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11/14 Omgjøring av stilling i Hovseter bofellesskap, Hovsterveien 88 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 13.02.2014 11/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Medbestemmelsesutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak: 


 


100 % miljøarbeiderstilling i Hovseter bofellesskap gjøres om til stillingskode 0236000, 


helsefagarbeider. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Medbestemmelsesutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak: 


 


100 % miljøarbeiderstilling i Hovseter bofellesskap gjøres om til stillingskode 0236000, 


helsefagarbeider. 


 


 


 


 


  







 


 14  


 


12/14 Samarbeidsdokument mellom Bydel Vestre Aker og tillitsvalgte - 


revisjon 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 13.02.2014 12/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Medbestemmelsesutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til revisjon av 


Samarbeidsdokumentet. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Medbestemmelsesutvalget ga sin tilslutning til saken. 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Medbestemmelsesutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til revisjon av 


Samarbeidsdokumentet. 
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13/14 Personalpolitisk strategi 2014 - 2017 - Bydel Vestre Aker 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 13.02.2014 13/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Medbestemmelsesutvalget tar Personalpolitisk strategi 2014 – 2017 for Bydel Vestre Aker til 


orientering.  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Medbestemmelsesutvalget tar Personalpolitisk strategi 2014 – 2017 for Bydel Vestre Aker til 


orientering. 
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14/14 Opplærings- og kompetanseplan for 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 13.02.2014 14/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Medbestemmelsesutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til opplærings- og 


kompetanseplan for 2014 – Bydel Vestre Aker. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Medbestemmelsesutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til opplærings- og 


kompetanseplan for 2014 – Bydel Vestre Aker. 
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15/14 Nytt medlem til medbestemmelsesutvalget fra Utdanningsforbundet 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 13.02.2014 15/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Anne Sundet, Utdanningsforbundet fratrer som fast medlem i Medbestemmelsesutvalget. 


Anita Walle, Utdanningsforbundet trer inn som nytt medlem i Medbestemmelsesutvalget  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Anne Sundet, Utdanningsforbundet fratrer som fast medlem i Medbestemmelsesutvalget. 


Anita Walle, Utdanningsforbundet trer inn som nytt medlem i Medbestemmelsesutvalget  
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16/14 Oversikt over faste nyansettelser i perioden 27.11.2013 - 29.1.2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 13.02.2014 16/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Medbestemmelsesutvalget tar oversikt over faste nyansettelser i perioden 27.11.2013 - 


29.1.2014 til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Medbestemmelsesutvalget tar oversikt over faste nyansettelser i perioden 27.11.2013 - 


29.1.2014 til orientering. 


 


 


 


 


 


Oslo, 13.02.2014 


 


 


 


 


Jan Olsen Nytveit     Rolando Eugenio De Jesus Furet 


leder       sekretær 





































































































































































































































































































SKATEANLEGG OG AKTIVITET I OSLO


1_ STREETANLEGG
2_ BOWLANLEGG
3_ FLOWANLEGG
4_ LONGBOARDANLEGG


B_MATERIALBRUK


C_KOSTNADSANSLAG


LANDSKAP
30.09.2013


1_VOLLEBEKK SKATETORG


A_ ANLEGGSTYPER


D_ EKSEMPLER


3_ KUBAPARK
4_ KORKETREKKERN LONGBOARDANLEGG


3_FILIPSTAD SKATEPARK











1_ STREETANLEGG


_ELEMENTER


Et streetanlegg er et anlegg som tar plass i offentlige områder. Anlegget skal inneholde skatebare elementer trukket inn i urbane gater, torg og industrielle områder. 
Elementer skal være multifunksjonell og godt integrert med bymiljøet og derav ikke tre frem som et fremmed element.
I et streetanlegg benytter skateren trapper, rekkverk, kanter (benker, plantekasser), murer og ramper som landskap for sine triks. I tillegg kan dette også kombineres 
med tradisjonelle skateelementer som skateramper. Streetanlegg er ofte flate og skateren dytter fra med foten for å få fart. Derfor er det viktig i at det er satt av nok 
areal foran trapper, kanter og rekkverk til dette.


Det skal legge opp til god ”flyt” i anlegget. Dette oppnås gjennom gode siktlinjer og flere elementer langs en strekning. Elementer skal ligge i retning med ganglinjene 
og ikke oppleves som barrierer for andre brukere.


Det er viktig å tenke på variasjon i størrelse på elementer for ulike mestringsnivå. Variasjon i høyde og lengde på trapper, rekkverk og kanter gjør et streetanlegg 
interesant for flere brukere. Denne typen anlegg skal være åpent og tilgjengelig for både skate og offentlig bruk. Anlegget bør ha belysning som reflekterer ønsket bruk 
av anlegget.


_MATERIALER & UTFORMING


I et streetanlegg benyttes det materialer 
som vanligvis brukes i offentlige anlegg: 
naturstein, betong, stål og tre. Dekket i et 
slikt anlegg bør være enhetlig uten for store 
fuger. Natursteinsbelegg, betongheller i 
store formater eller plasstøpt betong er å 
foretrekke. Kanter i anlegget bør utformes 
i naturstein (granitt) for best sliteevne. Ved 
bruk av betong kan stålbeslag benyttes for 
å hindre brekkasje i hjørnene. Treverk kan 
benyttes i større områder, men sittekanter i 
tre fliser seg fort. 







2_ BOWLANLEGG


_ELEMENTER


Bowlanlegg bygger på opplevelse av pool skating, altså skate i et tømt basseng. Skateren skal kunne bevege seg uten å ta foten av brettet og pumper fart i 
buene for å opprettholde et ”run”. Et run kan beskrives som perioden en skater holder seg på brettet fra skateren dropper ned i anlegget til skateren faller av 
brettet.
 
Det skal legges opp til ulike i mestringsnivå i et slikt anlegg. Det kan gjennomføres gjennom variasjon i høyde og krumminger på buer i anlegget. Det kan være 
hensiktsmessig å dele opp et slikt anlegg etter mestringsnivå, da farten i et bowlanlegg kan være stor og bevegelseslinjene hos utøverene kan være vanskelig å 
forutse.


Anlegget skal være åpent med innsyn for å hindre uønsket bruk av område.


_MATERIALER & UTFORMING


I et bowlanlegg benyttes det det 
oftest finslipt betong. I kanter 
kan det benyttes naturstein eller 
stålrør. Overflale i et slikt anlegg 
skal være uten merkbare fuger 
og rister i bunn av bowlen må ha 
små åpninger.







3_ FLOWANLEGG


_ELEMENTER


Et flowanlegg er en kombinasjon av street- og bowlanlegg med tradisjonell skateelementer som halfpipe, quarterpipe, fullpipes, bowls, pools, håndlister, og ulike typer skateramper. 
De skal legge opp til ”flyt” der brukerer kan bevege seg i parken uten å dytte for mye egen fart. De kan bruke fart for å klare streetelementer som trapp, håndlister og kanter.  
Anlegget bygges primært til skate, men brukes også av BMX og inline skate. 


Et flowanlegg må ha variasjon i elementer med tanke på at anlegget skal være for utøvere med forskjellig mestringsnivå. 


Anlegget skal være åpent med innsyn for å hindre uønsket bruk av område.


_MATERIALER & UTFORMING


I et flowanlegg kan det benyttes 
en variasjon av forskjellige 
materialer: betong, asfalt, 
naturstein, stål og tre.
Dekket i et slikt anlegg kan 
varierere for å understreke 
bruken i anlegget. En god 
variasjon av materialer danner et 
anlegg med mange forskjellige 
kvaliteter for brukeren.







4_ LONGBOARDANLEGG


_ELEMENTER


Det finnes flere stiler av longboarding, men de fleste involere skating i nedoverbakke i høy fart. I hovedsak er longboarding inndelt i 3 kategorier: 
- Slalom der man kjører sikk sakk gjennom hindringer i konkurranse for best mulig tid. 
- Freeride der man skal gjør tricks i mellom partier med helning. 
- Downhill der man kjører nedover raskest mulig fra start til mål.


Longboardanlegg skal tilrettelegge for dette på en asfaltert veibane, med lange strekninger med god fall for å få momentum og fart. En jevn asfaltert 
overflate er viktig, samt variasjon med store lange svinger og kort rask svinger. Bredden på longboardanlegg bør ha en minimumbredde på 4 m asfaltert 
flate og 0,5m veiskulder på hver side.


For å ivareta sikkerhet skal det være frisikt i korte svinger, samt større bredde på veibanen. Det skal tilrettelegges for bremsing i områder der man får 
høy fart eller i tilnærming til korte svinger. Dette kan være i form av veimerking, skilt, større bredde på veibanen, doserte svinger, samt myke barrierer.


_MATERIALER & UTFORMING


I et longboardanlegg er det kun 
fokus på veibanen sin horisontale 
og vertikale linjeføring. Det 
eneste elementet her er veibanen 
som skal være i finkornet asfalt. 
Det kan legges inn elementer 
som doserte svinger for å skape 
variasjon og for at utøver ikke 
mister for mye fart.







B_MATERIALBRUK
_PLASSTØPT BETONG 
Material til overflater og elementer alle typer skateboardanlegg (street-, bowl-, og flowanlegg) til skateelementer og overflater i an-
legget. Foretrekkes på grunn av jevn overflate og fleksibelt utforming som gir spennende skatemuligheter. Lang holdbarhet og kan 
fargelegges / males. Levetid: 20-50 år


_PREFABRIKERT BETONG
Bruket begrenset til enkelt skateelementer i street- og flowanlegg (ramper, trapper). Begrenset utforming og lite mulighet 
for tilpasninger på stedet. Prefabrikerte betongelementer kan benyttes i kombinasjon med stål for å forlenge levbarhet. Ikke 
jevn i overganger. Brukes i midlertidig anlegg og anlegg på overflate. Levetid: 10-20 år


_PREFABRIKERT STÅL OG METAL
Bruket begrenset til enkelt skateelementer i street- og flowanlegg (ramper, trapper). Begrenset utforming og lite mulighet for 
tilpasninger på stedet. Levetid: 10-20 år







_STÅLKANT
Rustfritt stål montert på kanter til alle typer skateelementer som skateelement. Gir lengre holdbarhet til materialet. Levetid: 10-20 år


_TEGL OG STEIN
Bruket begrenset til enkelt skateelementer i street- og flowanlegg (ramper, trapper). Skaper variasjon i anlegget. 
Kan brukes som kant i bowl- og flowanlegg. Levetid: 20-50år


C_KOSTNADSANSLAG
PLASSTØPT BETONG ANLEGG 
2500 m2 
inkl utførelse og prosjetkering
 
25 000 000,-  eks mva


_TRE
Skateelementer laget i trematerialer. Dette er ofte trekonstruksjoner dekket med finerplater. Best for innendørs- og midlertidige anlegg. Levetid: 5-10 år







D_ EKSEMPLER







1_VOLLEBEKK SKATETORG







Vollebekk torg er tegnet som et streetanlegg blender med et urbant miljø, nemlig en torgsituasjon. Omkransende bygg er tiltenkt funksjon som næringslokaler i 
1.etasje. Dette vil gi liv langs fasadene med uteserveringer, butikker og kontor for servicetjenester.
Torget er inndelt i 2 hovednivåer som skaper gode forhold for bruk av rullebrett, sykkel, rulleskøyter og sparkesykkel. Nedtrappingen til det nedre torget skjer 
gjennom trapper og ramper som varierer i lengde og bredde. I tillegg er det lagt inn kanter og rails som med forskjellig mestringsnivå i høyde og lengde. Det er i 
planen lagt inn plantekasser i naturstein og betongelementer som er gode for bruk for rullebrett.


1_VOLLEBEKK SKATETORG


Nattsituasjon


Trapper med kanter


Torg med skateelementer







2_FILIPSTAD SKATEPARK







Skateanlegget på Filipstad er et stort skateanlegg integret i park og urbane rom i Filipstad. Anlegget tilbyr diverse skatetyper, med streetskate elementer i en sone 
langs gatetun og bowl- og flowelementer i et sammenhengende område. Det er i tillegg lagt opp til bruk av barn med mindre utfordrende elementer i nærhet til områ-
de regulert til undervisning. Amfiet skaper en naturlig overgang fra torget til skateanlegg. Anlegget er åpen for å skape en trygg og tilgjengelig plass for alle. Det skal 
brukes materialier med lang holdbarhelt, hovedsakelig plasstøpt betong, naturstein. Det kan brukes asfalt og betong på overflater i streetanlegg. Innslag av vegetasjon 
bidrar til et myk og parkmessig preg. Anlegget skal holdes mest mulig åpen for å skape et trygg plass som er tilgjengelig for alle. 


Skateområde for barn


Større bowl- og flowanlegg mellom park og torg


2_FILIPSTAD SKATEPARK







3_KUBA SKATEPARK, MARSELISGATE







3_KUBA SKATEPARK, MARSELISGATE


Marselisgate ligger i den populære bydelen Grünerløkka og grenser til parkdraget Grünerhagen i sør, studentsiloene i vest, det eksisterende aktivitetsområdet Kuba 
parken i nord og bygårder i Fossveien i øst.


Skateparkens plassering er derfor viktig å se i sammenheng med de eksisterende omgivelsene. Kubaparken er i dag et mye brukt område med basketballbaner, 
fotballbane og bordtennisbord. I tillegg brukes grøntdraget i sør mye om sommeren og må derfor flettes inn i utformingen. 


Kuba skatepark er tegnet som et anlegg over 2 nivåer og har en utforming som gir flere muligheter enn kun å være et avgrenset areal mot omgivelsene. På det øverste 
nivået (kote +18,00) er det lagt inn et flatt areal med en skatepark i betong og asfalt. Det er her lagt inn triangulerte betong elementer som kan benyttes for triksing 
og for å skape fart. En gul betongsti avgrenser området og skaper en rundløype med innslag av forskjellige skateelementer. I nord er det lagt inn et sitteamfi i betong 
og tre som skiller skateparken fra eksisterende basketbane. Mot Fossveien er det lagt inn en skategate ”Kubagata” som fungerer som en linjær forbindelse gjennom 
parken med variasjon av skateelementer i utforming og materialbruk.


Den nedre delen av parken (kote +17,00) er utformet som en skatepark med flere parkelementer og åpner opp for bruk både med og uten skatere. Utformingen åpner 
opp det i dag innestengte området og inviterer befolkningen inn i en ny spennende aktivitetspark.


Sitteamfi med malt betongsti


Avslutning av ”Kubagata” med trapp og kanter


Nedre del av skatepark/park







4_KORKETREKKERN LONGBOARDANLEGG







Asfaltert sti i 4 meter bredde i ca 1500 meter, med startområde ved Frognerseteren og sluttområde ved Midstuen. Stien blir lagt på eksisterende korketrekkern sti som har et bredde av ca 3,0  - 3,5 meter i dag. Utvidelse fra 
eksisterende sti skal legges med jevn linjeføring og kan utvides på utsiden for å overdrive svinger. Det skal legges en skulder på sidene i 0,5 meter. Sikkerhetsgjerde må forbedres eller anlegges der stien er langs bratte skrå-
ninger. Det må i tillegg anlegges diverse sikkerhetstiltak som beskrevet i beskrivelse av anleggstype.
Perspektivet viser en sving dosering. 


4_KORKETREKKERN LONGBOARDANLEGG
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Oslo kommune
Bymiljøeta ten


Se rnottakerkste


Deres rel. 201001860-Ver rel 12/11287-27


056


Saksheh.: Mats A. Larsen


Org. enhet: Seksjon Cor idrea og
erunnstniktur


Dato:05.02.2014


Arkivkoele: 565


HORING VEDRØRENDE PLAN FOR SKATE-TILBUD OG ANLEGG


Bymiljoctaten har, på oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, laget utkast til plan
for skatetilbud og —anlegg i Oslo. Planen er utarbeidet i dialog mcd skatemiljø og bydelene i
Oslo. For å sikre innhold og forslag til nye anlegg og områder for skateboard er vi bedt om å
sende planene på høring for uttalelser fra akwelle interessenter.


Materialet som sendes på horing omfatter et utkast til plan Forskatetilbud og —anleggi Oslo
mcd vedlegg.


Eventuelle innspill anmodes sendt til postmottak(»ym.oslo.kommune.no med saksreferanse
(12/11287-27) innen 6 uker fra brevets dato.


Med vennlig hilsen


Gunhild Bogseth
Seksjonssjef
Godkjen r elektronisk


Kopi til: Byrådsavdeling for miljo og samferdsel


Vedlegg: 2


Mats A. Larsen
Avdelingsarkitekt 11


13ymiljeetaten Besoksadresse Felefon 02 180 Ilankgao 1315 01 03376


Hollendergata 5 Felelaks 23 38 20 01 Ore nr NO 096 922 766


Postadresse







Mottaker Kontaktperson Adresse Post
Plan- og
bygn ingsetaten






Boks 364 Sentrum 0102 OSLO


Bydel Alna






Pb 116, Furuset 1051 OSLO
Kulturetaten






Postboks 1453 Vika 0116 OSLO
Bydel Søndre
Nordstrand






Postboks 180 Holmlia 1203 OSLO


Eiendoms- og
byfornyelsesetaten






Postboks 491
Sentrum


0105 OSLO


Bydel St. Hanshaugen






Pb 6999 St. Olavs
plass


0130 OSLO


Utdanningsetaten






Postboks 6127
Etterstad


0602 OSLO


Bydel Gamle Oslo






Postboks 9406
Grønland


0135 OSLO


Bydel Bjerke






Postboks 13 økern 0508 OSLO
Bydel Stovner






Karl Fossums vei 30 0985 OSLO
Bydel Frogner






Postboks 2400 Solli 0201 OSLO
Bydel Ullern






Postboks 43, Skøyen 0212 OSLO
Bydel Vestre Aker






Sørkedalsveien 150 b 0754 OSLO
Oslo Havn KF






Pb 230 Sentrum 0103 OSLO
Bydel Ostensjø






Postboks 157
Manglerud


0680 OSLO


Bydel Nordre Aker






Postboks 4433
Nvdalen


0403 OSLO


Underv isningsbygg
Oslo KF






Postboks 6473
Etterstad


0605 OSLO


Bydel Grånerløkka






Postboks 2128
GrUnerløkka


0505 OSLO


Bydel Grorud






Ammerudveien 22 0958 OSLO
Bydel Sagene






Thorvald Meyers gate
7


0555 OSLO


Bydel Nordstrand






Postboks 98
Nordstrand


1112 OSLO


Bærum kommune






1304 SANDVIKA
Helseetaten






Postboks 30 Sentrum 0101 OSLO
Arena Bekkestua Stig Fallingen






Griinerlokka
Skateboardklubb


Magnus Drogset






Norges Downhill
Skateboard Forbund
[NDSF]


Cedric Cornell






Norsk Organisasjon
for Rullebrett
[NORBI


Per Olav Hetland






Skatelogic Fritjof C. Krogvold






Nøstedhallen Trond Bardalen






Oslo
Skateboardforening
[OSF]


Petter Hatlem






Pinto Armada Fredrik Stensrud






RulleJordal Joakirn Henrik Wang











Sentralt Ungdomsråd


[SUR]





Oslo Idrettskrets






Ekebergveien 101 1178 OSLO


Gamlebyen Sport og


Fritid


Aalto Braveboy St. Halvards gate I C 0192 OSLO
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BYDELVESTRE7ER


Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bydel Vestre Aker
Sørkedalsveien 150 B
0754 OSLO


Dato:23.12.2013


Deres ref: Vår ref (saksnr):201303319-35 Saksbeh:SimonLøvdal Arkivkode:531
Oppgis alltid ved henvendelse


Byggeplass: HOLMENKOLLVEIEN 109 Eiendom: 33/2303/0/0


Tiltakshaver: Neptune Bolig 4 AS Adresse: Postboks 1368 Vika, 0114 OSLO
Søker: Streken Arkitekter AS Adresse: Hegdehaugsveien 22 B, 0167 OSLO
Tiltakstype: Enebolig Tiltaksart: Oppføring


KLAGE OVER PLAN—OG BYGNINGSETATENS RAMMETILLATELSE
PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV TO ENEBOLIGER.


DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN.
Byggesak- innstilling til bydelsurvalget


Plan- og bygningsetatens rammetillatelse på søknad om oppføring av to eneboliger er påklaget av
Erle-Grieg Astrup og Ole Wilhelm Munthe-Kaas, Johanna og Ketil Berstad, Lelf Frisenberg og
Terje Schøyen, Truls E. Astrup, Lillian B. Olsson, Føyen advokatfirma på vegne av Olsson, Odd
Jacobsen og Anne-Mette Krohn de Lange, samt Holmenkollens vel.


Dette er en felles klageinstilling for sakene 201303319 og 201303310 —'Hus A' og 'Hus B'.


Det klages på dispensasjon fra bestemmelsene om utnyttelsesgrad, avstand mot nabogrense, samt
regulert formål 'gangvei', og anføres at dispensasjonene samlet sett vesentlig tilsidesetter
reguleringsplanen.


Klagen anbefales ikke tatt til følge.


Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak 26.11.03 sak 420
viderefort i bystyrevedtak av 17.06.2009 sak 201.


UTDYPENDE SAKSFREMSTILLING
Gjeldende regulering og eksisterende forhold
Eiendommen ligger nær Besserud, mellom Holmenkollveien og Dr. Holms vei. Eiendommen er i dag
ubebygget, trebevokst og bratt. Eiendommen er i følge matrikkelen 1976 m2 stor.


•
•• • sw:••:.


Plan- og bygningsetaten


Boks 364Sentrum
0102 0s10


Besøksadresse:
Vahls gate 1,0187 Oslo


www.pbe.oslo.kommune.no


Sentralbord:02 180Bankgiro: 1315.01.01357
Kundesenteret:23 49 1000Org.nr.: 971 040 823 MVA
Telefaks:23 49 1001
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
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Eiendommen er regulert til byggeområde for bolig gjennom reguleringsvedtekter for Holmenkollområdet,
S-1020, vedtatt 28.11.1962. Eiendommen tillates bebygget med småhusbebyggelse. Minste tomtestørrelse
er 2,5 mål. Maksimal tillatt utnyttelsesgrad for eiendommen er U=0,06. Det tillates gesimshøyde inntil 7,0
m, mønehøyde inntil 9,0 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Bebyggelsen skal plasseres minimum
10,0 m fra nabogrense og minimum 15,0 m fra midte vei.


Søknad om rammetillatelse
Plan- og bygningsetaten mottok den 12.03.2013 søknader om oppføring av til sammen to eneboliger på
eiendommen i Holmenkollveien 109, gnr. 33 bnr. 2303. Eneboligene er utformet som enkle, avlange
volum med flatt tak og takterrasse, og har innebygget garasje. Det ble søkt dispensasjon fra
reguleringsplanens bestemmelser om utnyttelsesgrad, slik at boligene kunne oppføres med et samlet BRA
på 466m2, og en u-grad lik U=0,206. Det ble søkt dispensasjon fra bestemmelsene om minimum 10,0 m
avstand til nabogrense, slik at den ene boligen kunne plasseres inntil 4,8 m fra nabogrense. Det ble søkt
dispensasjon fra regulert formål 'gangvei' slik at kjørbar adkomst kunne legges over en mindre del av en
innregulert gangsti.


Protester
Tiltaket ble møtt med omfattende protester. Protestene gjaldt bl.a.:


Trafikkforhold internt på tomten og avkjøringsforhold til Holmenkollveien
Privatrettslige forhold knyttet til adkomst samt et byggehindrende servitutt
Overvannsproblematikk som følge av utbyggingen
Merknader til tiltakets innvirkning for biologisk mangfold og vegetasjon
Merknader til utformingen (flate tak), og fjernvirkning
Merknader til innsyn (takterrasser)
Merknader til høyde og etasjetall.
Merknader til dispensasjonssøknadene


Ansvarlig søker Streken Arkitekter AS besvarte protestene i brev datert 08.03.2013. I tilsvaret uttalte søker
bl.a. at:


Avkjørsel og parkering vil bli utbedret og etablert i henhold til gjeldende normer
At det ikke er registrert biologisk mangfold på tomten og det tilstrebes å bevare vegetasjon
At flate tak gir bedre utsynsforhold for bakenforliggende eiendommer
At inntrukne takterrasser reduserer innsynsulempen
At etasjeantallet er i tråd med reguleringsplanens begrensninger


Rammetillatelse
Plan- og bygningsetaten ga rammetillatelse til tiltakene den 15.10.2013. Det ble gitt dispensasjon slik at
eiendommen kunne utbygges med en utnyttelsesgrad inntil U=0,206, hvilket tilsvarer et bebygd areal på
12% av tomtens areal. Det ble videre gitt dispensasjon fra bestemmelsen om 10,0 m minsteavstand mot
nabogrense slik at 'Hus B' kunne plasseres med en avstand 4,8 m fra nabo mot øst. I tillegg ble det gitt
dispensasjon fra regulert formål 'gangvei' slik at eiendommen kunne gis kjøreadkomst som vist på
situasjonsplanen.


I det følgende hitsettes etatens begrunnelse for dispensasjonene: 

"Plan og bygningsloven § 19-2 åpner for at det kan gis dispensasjon dersom ikke hensynet bak
bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Videre er det et vilkår at fordelene
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
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Det er søkt dispensasjon fra reguleringsplanens § I.0 vedrørende tillatt utnyttelsesgrad, fra
reguleringsplanens § 11.3vedørende minste avstand til nabogrense, fra reguleringsformål
(gangvei), samt fra pb1. § 18-1 vedrørende veiopparbeidelse.


Dispensasion fra I.0 (utnyttelsesgrad): 

Ansvarlig søker har avgitt en omfattende begrunnelse for søknad om dispensasjon fra
maksimal tillatt utnyttelsesgrad. Ansvarlig søker ønsker dispensasjon slik at eiendommen kan
utbygges med en utnyttelsesgrad tilsvarende 12% BYA. Søkers begrunnelse går i korthet ut
på:
Historiske forhold.


Det vises til at det allerede ved opprettelse av eiendommen ble gitt dispensasjon fra
kravet til minste tomtestørrelse, og anføres at det ble forutsatt at tomten kunne
utbygges med en høyere utnyttelse og mindre avstand til nabogrense enn S-1020
åpner for.


At dagens regulerte utnyttelsesgrad ikke er i tråd med den utnyttelsesgrad kommunen ønsker
for området.


Det vises her til at utnyttelsesgraden på tilliggende eiendommer er vesentlig høyere.
At tilsvarende og til dels mer omfattende dispensasjoner fra § I.0 er gitt i nærområdet.


Det vises her særlig til gnr. 33 bnr. 1667 som iflg. søker har en utnyttelsesgrad
tilsvarende 0,3. Bnr. 1667 er den eneste eiendommen i nærområdet som også er
regulert under S-1020.


Søker hevder på denne bakgrunn at bestemmelsene i S-1020 ikke med rimelighet kan sies å ha
vært styrende for utnyttelsesgraden i nærområdet.


Etatens vurdering av om hensynene bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes:
Hensynet bak bestemmelsen om maksimal tillat utnyttelsesgrad er å begrense
bygningsvolumet i forhold til tomtens størrelse, og sikre lys og luft på og mellom
eiendommene. Hensynet er i tillegg å legge til rette for at naturlig vegetasjon og topografi
bevares, og derigjennom sikre at åsens grønne preg opprettholdes.


Enhver overskridelse av tillatt utnyttelsesgrad vil til en viss grad tilsidesette hensynet bak
bestemmelsen. Sørsmålet her er altså primært om overskridelsen er så stor at hensynene bak
bestemmelsen kan sies å bli vesentlig tilsidesatt av tiltaket. Tiltaket er prosjektert med en
samlet utnyttelsesgrad tilsvarende U=0,206 eller %BYA=12%. Dette er i seg selv en relativt
stor overskridelse av tillatt utnyttelsesgrad, men sett i forhold til tilliggende eiendommer vil
eiendommen fremstå med en noe lavere utnyttelsesgrad. Eiendommen vil fremdeles ha et
relativt stor ubebygd areal, og Plan- og bygningsetaten finner derfor at hensynet til
ivaretakelse av lys og luft på og mellom eiendommene ikke vesentlig tilsidesettes av en
dispensasjon. Det er her vektlagt at tiltaket er i tråd med overordnede føringer og planverk for
utbygging i Holmenkollåsen.


Tiltaket slik det er prosjektert bevarer en vesentlig del av eiendommen. Terrenginngrep er
konsentrert, og i stor grad begrenset til det som vil være nødvendig ved utbygging i såpass
bratt terreng. Det er vist utomhusplan hvor vesentlige deler av eksisterende vegetasjon søkes
bevart. Det vil være en forutsetning for dispensasjon at denne følges. Plan- og bygningsetaten
finner at hensynet til bevaring av eksisterende vegetasjon og topografi ikke vesentlig
tilsidesettes, og at tiltaket i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til opprettholdelse av åsens
grønne preg.
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Da Plan- og bygningsetaten finner at hensynene bak bestemmelsen ikke vesentlig tilsidesettes,
vil etaten nå gå videre til å vurdere om fordelene ved å gi dispensasjon fremstår klart større
enn ulempene.


Etatens vurdering av omfordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene:
Eksisterende reguleringsplan er fra 1963, og var ment å sikre bevaring av Holmenkollåsens
grønne preg. Denne planen gjaldt tidligere store deler av Holmenkollen, men er senere i stor
grad erstattet av nyere planer, da især S-3273 som i 1991 omregulerte store deler av
Holmenkollåsen til en moderat utnyttelsesgrad på 12% BYA. Formålet med det overordende
planarbeidet for Holmenkollåsen har i perioden fra 1963 til i dag i stor grad ligget fast; å
bevare Holmenkollens grønne preg som et viktig landskapselement. I tråd med
samfunnsutviklingen har man imidlertid ved omregulering tillatt vesentlig høyere
utnyttelsesgrader enn S-1020 la opp til. Slik nyere planarbeid både med S-3273, og senere 5-
4040 (Besserud-Midtstuen) og S-4381 (Vettakollen), vil man i dag typisk kunne godta en
utnyttelse inntil 12% BYA for eiendommer med omsøkte eiendoms beliggenhet og betydning
for fjernvirkningen. Det er derfor sannsynlig at en omregulering av eiendommen vil føre frem.
En omregulering vil imidlertid kreve relativt omfattende utredninger samt utgjør en langvarig
og kostbar prosess. Det er dermed åpenbart at dispensasjon vil medføre store fordeler for
utbygger, i det eiendommen kan gis en vesentlig høyere utnyttelse uten at utbygger må bære
kostnadene og risikoen knyttet til en planprosess. Spørsmålet blir derfor om det er vesentlige
ulemper knyttet til å gi dispensasjon fremfor å kreve en omregulering.


Ved en omregulering vil bl.a. tiltakets påvirkning på eksisterende infrastruktur (både teknisk
og sosial), så vel som innvirkningen på naturlig miljø m.m. måtte utredes. Dette er
hensiktsmessig og i høy grad nødvendig der det dreier seg om større utbygginger, med
vesentlige konsekvenser for både infrastruktur og naturlig miljø. Dispensasjon i dette tilfelle
vil imidlertid kun i svært begrenset grad ha innvirkning på disse forhold. Det vises til at
eiendommen kan utbygges innenfor eksisterende plan med 1 boenhet og inntil 136,4 m2BRA.
Omsøkte tiltak innebærer en samlet ubygging med 2 boenheter og et samlet areal tilsvarende
466 m2 BRA. Overskridelsen av planens begrensninger vil dermed kun i mindre grad påvirke
de forhold en planprosess er ment å ivareta. Fordelene ved en planprosess fremstår dermed
begrensede.


Plan- og bygningsetaten finner etter dette at fordelene ved å gi dispensasjon fremstår klart
større enn ulempene. Vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 er etter
det ovennevnte oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges.


Dispensasjonfra § 11.3

Søkers begrunnelse for dispensasjon fra kravet om en byggeavstandsgrense på 10,0 meter fra
nabogrense går i korthet ut på:


At dette kravet ikke er overholdt i nærområdet
At bebyggelsen er plassert med større avstand til nabogrense enn omkringliggende
bebyggelse
At bebyggelsen der den er plassert nærmere nabogrense enn 10 meter i hovedsak
berører areal som ikke kan benyttes til uteoppholdsareal, eller som er regulert til
fellesareal.
At terrenget vil bidra til at inntrykket av lys og luft ivaretas







Saksnr: 201303319-35 Side 5 av 13


At plasseringen nærmere nabogrense enn 10 meter er motivert ut fra et ønske om å
ivareta utsiktsforhold for naboer samt bevaring av vegetasjon.
At de eierne som blir berørt av dispensasjonen ikke har protestert.


Etatens vurdering av om hensynene bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes:
Hensynet bak bestemmelsen om minste byggeavstand mot naboeiendom er å ivareta lys og
luft mellom eiendommene, ivareta brannvernhensyn, samt sikre miljømessige forhold på
eiendommen og naboeiendommen. Hensynene bak bestemmelsen er altså sammenfallende
med hensynene bak pb1. § 29-4, som regulerer byggeavstand mot nabogrense på flere av de
tilliggende eiendommer


Tiltaket holder en minimumsavstand godt over 8,0 meter til nabobebyggelse. Hensynet til
brannvern vil dermed ikke tilsidesettes av dispensasjon. Dispensasjon vil heller ikke vesentlig
tilsidesette hensynet til lys og luft mellom bebyggelsen og eiendommene. Det vises her til at
dispensasjon ikke vil medføre at tiltaket plasseres nærmere nabobebyggelse enn det som er
vanlig i området. Plan- og bygningsetaten kan heller ikke se at miljømessige forhold på
naboeiendommene taler mot å gi dispensasjon. Tiltaket overholder en minimumsavstand mer
enn 4,0 meter mot naboenes eiendommer, og plasseringen kan heller ikke sies å medføre
urimelig ulempe for naboene verken i form av innsyn, sjenerende støy eller tap av sol og
utsyn.


Plan- og bygningsetaten finner etter dette at hensynene bak bestemmelsene om minste
byggeavstand til nabogrense ikke vesentlig tilsidesettes av dispensasjon, og vil gå videre til å
vurdere om fordelene ved dispensasjon fremstår klart større enn ulempene.


Etatens vurdering av omfordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene:
Fordelene ved å gi dispensasjon vil i hovedsak være at bebyggelsen kan plasseres mer fritt på
eiendommen, og nærmere naboers eiendom, i tråd med øvrig bebyggelse i området. Ulempene
ved dispensasjon vil være at tiltaket plasseres nærmere naboeiendommene en planen tilsier, og
at avstanden mellom bebyggelsen således blir mindre.


Plan- og bygningsetaten finner at fordelene ved å gi dispensasjon fremstår klart større enn
ulempene. Det er her særlig vektlagt at plasseringen er i tråd med de avstander som er vanlige
i nærområdet, og at plasseringen ikke medfører urimelige ulemper for naboer.


Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og
bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges.


Dispensasjon fra reguleringsformål (gangvei): 

Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra reguleringsformål gangvei slik at adkomst kan løses
som forutsatt i tidligere regulering samt i de privatrettslige avtaler som foreligger.


Ansvarlig søker anfører at kjøring over gangveien har vært en forutsetning ved regulering av
området, og dermed må ha vært vurdert som en akseptabel konsekvens av reguleringsplanens
utforming allerede på vedtakstidspunkt. Søker anfører også at innregulering av arealformålet
'felles opphold —lek' umuliggjør en annen plassering, samt at utforming av avkjørsel ivaretar
trafikksikkerheten.


Etatens vurdering av om hensynet bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes:
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Hensynet bak reguleringsformål gangvei er å sikre trygg og farbar vei for gående og syklister.
Plan- og bygningsetaten vurderer at den begrensede trafikk tiltaket vil medføre ikke vesentlig
tilsidesetter dette hensynet.


Etatens vurdering av omfordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene
Fordelene ved å gi dispensasjon vil være at eiendommen kan sikres en hensiktsmessig
adkomstvei. Plan- og bygningsetaten vurderer at den begrensede trafikk dispensasjon vil
medføre ikke kan sies å utgjøre en vesentlig ulempe. Plan- og bygningsetaten finner derfor at
fordelene i form av en hensiktsmessig adkomst fremstår klart større enn ulempene i form av
trafikk over en mindre del av regulert gangvei.


Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og
bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges"


Rettelser til rammetillatelse
Plan- og bygningsetaten bemerker at det i rammetillatelsen forekommer to feil. Plan- og bygningsetaten ga
i vedtaket dispensasjon fra veikravet i plan- og bygningslovens § 18-1. Ved en nærmere gjennomgang
fremgår det at eiendommens veiplikt er oppfylt, i det Holmenkollveien er opparbeidet i full regulert
bredde. Denne dispensasjonen bortfaller derfor. Videre forekommer det en skrivefeil i fastsettelsen av
høydeplasseringen. Riktig cotenivå for overkant ferdig gulv i 1. etasje skal være cote + 272,0 m for 'Hus
A' og cote + 269,05 m for 'Hus B', slik det for øvrig fremgår av de godkjente tegninger.


Plan- og bygningsetaten ga videre fritak fra nabovarslingsplikten for varsling av dispensasjon fra regulert
formål 'gangvei'. Plan- og bygningsetaten ser i ettertid at dispensasjonsforholdet kan være av betydning
for naboenes interesser. Dispensasjon er varslet i ettertid, og det er ikke innkommet nye merknader til dette
forholdet. Saksbehandlingsfeilen har derfor ikke fått betydning for vedtakets innhold, og vedtaket er derfor
å anse som gyldig, jf. forvaltningslovens § 41.


Klager og representativ klage
Plan- og bygningsetaten mottok til sammen syv klager på rammetillatelsen. Klage innkom fra naboene
Johanna og Ketil Berstad (04.11.2013), Erle-Grieg Astrup og Ole Wilhelm Munthe-Kaas (05.11.2013),
Truls E. Astrup (06.11.2013), Leif Frisenberg og Finn Terje Schøyen (03.11.2013), Holmenkollens Vel
(06.11.2013), Føyen Advokatfirma på vegne av nabo Lillian B. Olsson (04.11.2013), Lillian B. Olsson
(06.11.2013), samt fra Odd Jacobsen og Anne-Mette Krohn de Lange (12.12.2013). Med unntak av klagen
fra Jacobsen og Krohn de Lange anser Plan- og bygningsetaten klagene for å være innkommet rettidig, jf.
fv1. § 29. Plan- og bygningsetaten anser at klagerne har rettslig klageinteresse, jf. fv1. § 28.


Klagene er omfattende, men i hovedsak sammenfallende. Hovedpunktene i klagene er i korthet at:
At økt utnyttelse ikke kan gis gjennom dispensasjon. Det anføres at man må gjennomføre en
omregulering som ser på helheten i området.
Det anføres at dispensasjon fra utnyttelsesgrad ikke er gitt i området tidligere. Det anføres at
dispensasjon vil uthule reguleringsplanen. Det anføres at begrensningene som her ønskes fraveket
er av generell art, og at det ikke er grunnlag for dispensasjon.
Det anføres at dispensasjon vil være til hinder for reguleringsplanens intensjon om å 'bevare
skogen intakt mellom bebyggelsen'
Det anføres at trafikk- og parkeringsforholdene er problematiske, og at det må utarbeides en
samlet plan for området som tar stilling til problemene.
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At tiltaket bryter med områdets karakter, og medfører vesentlige ulemper for naboene. Det er
særlig tiltakets bruk av flate tak og takterrasser som her trekkes frem. Det anføres at dette aldri
tidligere er godtatt i Holmenkollen. Det anføres at bygningene ikke oppviser sammenheng med
bebyggelsen 'Villa Skansen'.
Klager på beregningstekniske forhold. Naboene er bl.a. uenig i hvordan etasjetall og
utnyttelsesgrad er beregnet.
To av klagerne klager på manglende nabovarsling. De mener de som medsameiere i en tilliggende
tomt burde vært varslet i saken. Tomten brukes til avkjørsel og parkering for østenforliggende
boliger.
Det påpekes formaliafeil, bl.a. at dispensasjon fra opparbeidelseskravet i pb1. § 18-1 er gitt uten
søknad, og at høydeplasseringen er definert feil.
Ovenforliggende nabo frykter masseutglidninger som følge av tiltaket. nedenforliggende naboer
har merknader til overvannsproblematikken på tomten.
Flere av naboene har anført at bestemmelser fra andre reguleringsplaner eller veiledere utarbeidet
for andre formål må gis anvendelse i saken.
Det anføres at privatrettslite forhold er til hinder for tiltaket. Bla. foreligger det et servitutt som
regulerer maksimal cotehøyde for bygnigner på tomten. I tillegg stilles det spørsmål ved om
veiretten er dekkende for tiltaket. Det anføres hevd på en sti over eiendommen.
Anførsler om at tiltaket er i strid med politiske føringer.
Flere av naboene trekker Plan- og bygningsetatens habilitet i tvil. Det anføres at saksbehandlingen
er ensidig og egnet til å svekke tilliten til forvaltningen.


Streken arkitekter ga i brev datert 06.12.2013 tilsvar til klagene. Tilsvaret går i korthet ut på:
At de privatrettslige forholdene ikke krenkes.
At opparbeidelse av avkjørsel ivaretar hensynet til trafikksikkerhet
At etasjeantall og utnyttelsesgrad er beregnet korrekt
At dispensasjon for kjøring over gangveien er en logisk konsekvens av den adkomstløsningen som
er forutsatt i reguleringsplan.
At dispensasjonen kun dreier seg om to kontra en enebolig, og dermed er begrenset i omfang. Det
anføres at det er hensiktsmessig med dispensasjon fremfor omregulering der konsekvensene av
utbygging er så begrensede som her.
At det er den reelle utnyttelsen i området dispensasjonen må vurderes opp mot.
At prosj ektet vil ta hensyn til overvannshåndtering gjennom ansvarsbelegging. Søker vil vurdere
mulighetene for støttemur for å sikre mot utglidning.


Det henvises for øvrig til vedleggene for en komplett gjennomgang av protester, klageanførsler, og tilsvar.


Utsatt iverksetting av vedtak
Plan- og bygningsetaten har besluttet å ikke gi vedtaket oppsettende virkning. Dette begrunnes med at en
oppstart av byggearbeidene ikke vil medføre irreversible inngrep. Det understrekes at en eventuell oppstart
av byggearbeidene før klagesaken er forvaltningmessig avgjort skjer på egen risiko.


Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling
Innledende kommentarer 
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Bydelen bes bemerke seg at det kun er byggesaken på gnr. 33 bnr. 2303 ('Hus A' og 'Hus B') som
oversendes til vurdering. De øvrige fire eneboligene er omfattet av en annen reguleringsplan, og utformet i
tråd med denne. Klagene på disse vil avgjøres av Fylkesmannen.


I pågjeldende sak er det gitt dispensasjon fra planens § 1.0 vedrørende utnyttelsesgrad og § 2.3 vedrørende
minsteavstand mot nabogrense, samt fra regulert formål 'gangvei'. Det er klagene på disse forholdene som
nå fremlegges bydelsutvalget for avgjørelse. Øvrige klageanførsler vil bli vurdert ved en evt. oversendelse
til Fylkesmannen.


Plan- og bygningsetaten bemerker for øvrig at takform og spørsmålet om takterrasser ikke er regulert
konkret i reguleringsplanen. Bruk av flate tak og takterrasser utløser dermed ikke krav om dispensasjon.
Om slik løsning skal tillates vil bero på en konkret tolkning av strøkets karakter tiltakets konsekvenser opp
mot bestemmelsene i plan- og bygningslovens §§ 29-2 (visuelle kvaliteter) og 29-4 (plassering av
byggverk). Disse spørsmålene er ikke gjenstand for bydelens behandling, men kan overprøves av
Fylkesmannen.


Spørsmål om trefelling
Plan- og bygningsetaten har mottatt henvendelser fra naboene om at det er foretatt felling av trær på
tomten. Plan- og bygningsetaten har ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å konkludere i dette spørsmålet,
men vil se alvorlig på det dersom vilkårene for tillatelse ikke følges opp. Plan- og bygningsetaten vil følge
opp dette spørsmålet separat, og ber Bydelsutvalget ta utgangspunkt i den situasjonen som fremgår av det
vedlagte materialet.


Om dispensasjonsadgangen
Plan- og bygningslovens § 19-2 åpner for at det kan gis dispensasjon der 'hensynet bak bestemmelsen eller
lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt' og hvor 'fordelene ved dispensasjon fremstår
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering'. Vilkårene er kumulative, dvs, at man først må
vurdere om hensynet blir vesentlig tilsidesatt. Hvis så er tilfelle, kan dispensasjon uansett ikke gis. Der
hensynet ikke vesentlig tilsidesettes, kan man gå videre til å vurdere fordelene og ulempene ved
dispensasjon. For at dispensasjon skal kunne innvilges må begge vilkårene være tilstede.


Man kan i vurderingen ikke trekke inn hensyn som ikke knytter seg direkte til hensynet bak bestemmelsen
det dispenseres fra eller følgene (positive eller negative) av dispensasjonen. Vurderingen skal være konkret
og knytte seg til det enkelte tiltak.


Om plangrunnlaget og tidligere historikk
Eiendommen er regulert gjennom Holmenkollvedtektene fra 1962. Eiendommen er fradelt fra gnr. 33 bnr.
1667, og det ble ved fradeling gitt dispensasjon fra bestemmelsen om minste tomtestørrelse, samt
bestemmelsen om u-grad for bnr. 1667. Eiendommen er en av to eiendommer i nabolaget som er regulert
under denne reguleringsplanen. Tilliggende eiendommer er regulert gjennom henholdsvis reguleringsplan
for Holmenkollen felt II (S-3273) og en mindre reguleringsplan for gnr. 33 bnr. 60 samt syv senere utskilte
eiendommer fra denne (S-2080). Det er ingen åpenbare forskjeller i tomtenes beliggenhet eller
beskaffenhet som tilsier at de skal være omfattet av tre forskjellige reguleringsplaner med tre forskjellige
utnyttelsesgrader.


Holmenkollvedtektene er en eldre reguleringsplan som tidligere gjaldt for store deler av Holmenkollen.
Planens hovedgrep er å legge opp til et svært spredt bebyggelsesmønster med strenge krav til
tomtestørrelse, avstand mellom bebyggelse, og med en lav utnyttelsesgrad. I 1991 ble store deler av
planområdet omregulert til reguleringsplan for Holmenkollen Felt II (S-3273). De gamle
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Holmenkollvedtektene ble beholdt bl.a. i randsonen mellom byggesonen og Marka, i noen eksisterende
byggeområder innenfor markagrensen, samt på noen få enkelttomter, bl.a. omsøkte eiendom.


Formålet i de to reguleringsplanene er det samme; bevaring av Holmenkollens grønne preg. Forskjellen er
at S-3273 legger opp til en høyere utnyttelse og samtidig strengere krav til bevaring av vegetasjon.


Tidligere eier av eiendommen påbegynte i 2010 prosess rundt mulig omregulering av eiendommen. Det
ble gjennomført oppstartsmøte hvor Plan- og bygningsetaten fant å kunne anbefale en omregulering slik at
eiendommen ble gitt en utnyttelsesgrad tilsvarende 12% BYA. Dette under forutsetning at det ble tatt
hensyn til fjernvirkning, vegetasjon og terreng. Bydelen hadde ingen merknader til en slik omregulering.


Plansaken ble avsluttet i september 2012, og Plan- og bygningsetaten mottok i stedet søknad om oppføring
av to eneboliger på tomten, med dispensasjon fra reguleringsplan.


Plan- og bygningsetatens vurdering av dispensasjon 

Det er ikke slik at Plan- og bygningsetaten anser Holmenkollvedtektene som utdaterte og uaktuelle. Hadde
så vært tilfelle, burde Plan- og bygningsetaten foreslått omregulering av planområdet.
Holmenkollvedtektene er fortsatt gjeldende regulering for et mindre antall eiendommer. Flere av disse
ligger i sammenhengende strøk langs eller innenfor Markagrensen, hvor reguleringsplanens strenge
bestemmelser fremstår begrunnede. Dispensasjonsadgangen representerer et unntakstilfelle som helt klart
skal benyttes med varsomhet. Plan- og bygningsetaten har i vurderingen av tiltaket lagt vekt på at
eiendommen representerer et unntakstilfelle, og at dispensasjon her fremstår som et hensiktsmessig
verktøy for å tillempe bestemmelsene i reguleringsplanen med realiteten på tomten og i strøket.


Plan- og bygningsetaten har lagt vekt på at eiendommen på alle kanter er omkranset av reguleringsplaner
som åpner for en langt høyere utnyttelse, og at disse er bestemmende for strøkets karakter. Den eneste
andre eiendommen i nærområdet som fremdeles er omfattet av Holmenkollvedtektene, er Dr. Holms Vei
20, som på 1980-tallet ble tillatt fradelt slik at utnyttelsesgraden i dag langt overstiger de tillatte U=0,06.
Det er ingen åpenbare forskjeller mellom omsøkte eiendoms beskaffenhet og omkringliggende
eiendommer. Man kan derfor til en viss grad stille spørsmål ved rimeligheten av å håndheve planens
bestemmelser strengt i dette tilfellet.


Det er også lagt vekt på at dispensasjon ikke vil bryte med de overordnede føringer for Holmenkollen eller
Holmenkollvedtektenes overordnede mål. Tiltaket er ikke til hinder for bevaring av vegetasjon og terreng.


Når Plan- og bygningsetaten mottar en søknad om dispensasjon, plikter den å behandle søknaden.
Vilkårene for dispensasjon er klare, og der vilkårene er tilstede kan dispensasjon innvilges. I det omsøkte
tiltaket mener Plan- og bygningsetaten så er tilfelle. Hensynet bak planens bestemmelser blir ikke vesentlig
tilsidesatt. Tiltaket endrer ikke strøkets karakter i nevneverdig grad. Gjennom vilkår for dispensasjonen
forpliktes tiltakshaver til å følge en utomhusplan som sikrer bevaring av vegetasjon og terreng.
Dispensasjon vil heller ikke svekke muligheten for å anvende Holmenkollvedtektenes bestemmelser i
andre situasjoner; forholdene på tomten er i liten grad sammenlignbare med øvrige eiendommer hvor
planen gjelder.


Fordelene som tiltakshaver oppnår gjennom å unngå en kostbar omreguleringsprosess er åpenbare og
store. Spørsmålet er om fordelene ved økt utnyttelse og en plassering nærmere nabogrense er større enn
ulempene dette medfører.
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Plan og bygningsetaten mener dette er tilfelle. Utbygging medfører ulemper for naboer, men i et tettbygd
strøk må en påregne en viss fortetting. Tomten er med sine nesten 2,0 mål relativt stor, og vil selv uten
dispensasjon fra plan kunne bebygges med én enebolig. Konsekvensen av dispensasjon er at eiendommen
kan bebygges med to eneboliger. Eneboligenes plassering og høyder får i liten grad konsekvenser for
naboers sol- og utsynsforhold, og forholdene blir ikke markant annerledes enn om eiendommen utbygges
med énenebolig. Der tiltaket plasseres nærmere nabogrense, er dette mot arealer som i liten grad er egnet
som uteoppholdsareal. Det opprettholdes en relativt stor avstand til bebyggelsen for øvrig. Den mest
markante ulempen ved tiltaket, synes å være innsynsproblematikken knyttet til takterrassen på 'Hus A'.
Dette er imidlertid ikke en ulempe som kan knyttes mot dispensasjonsforholdet, da en slik takterrasse også
vil kunne realiseres uten dispensasjon.


Når det gjelder spørsmålet om trafikk og parkering vurderer Plan- og bygningsetaten forskjellen mellom
&-tog to boenheter å være liten.


Samlet sett ser Plan- og bygningsetaten at tiltaket medfører enkelte ulemper, men anser at disse på langt
nær fremstår større enn hva som tåles ved fortetting i strøket for øvrig. På grunn av tomtens størrelse
fremstår ulempene ved dispensasjon moderate. Plan- og bygningsetaten mener derfor det er grunnlag for å
si at fordelene her er større enn ulempene.


Plan- og bygningsetaten merker seg forøvrig at ingen av naboklagene synes å legge til grunn at tomten
med dispensasjon gis en urimelig høy utnyttelse i seg selv. Ankepunktene er først og fremst forhold knyttet
til trafikk, parkering, innsyn, vegetasjon, terreng, utforming m.m. Plan- og bygningsetaten mener disse
hensynene i tilstrekkelig grad kan ivaretas også gjennom dispensasjon. Tiltaket viser en moderat
utbygging. Hensynet til terreng og vegetasjon ivaretas ved at det som vilkår for dispensasjon kreves
forpliktende utomhusplan. Plan- og bygningsetaten vurderer derfor at dispensasjon samlet sett gir et
resultat som er til å leve med.


Forslag til vedtak
"Bydelsutvalget ved bydel Vestre Aker finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens
rammetillatelse av 15.10.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra
gjeldende regulering hva gjelder utnyttelsesgrad og minsteavstand til nabogrense.


Klagen fra Erle-Grieg Astrup og Ole Wilhelm Munthe-Kaas, Johanna og Ketil Berstad, Leif Frisenberg og
Terje Schøyen, Truls E. Astrup, Lillian B. Olsson, Føyen advokatfirma på vegne av Olsson, Odd Jacobsen
og Anne-Mette Krohn de Lange, samt Holmenkollens vel anbefales ikke tatt til følge.


Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse."


PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Vest


Dette dokumentet er elektronisk godkjent 23.12.2013 av:
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Utkast til plan for skateboard-tilbud og anlegg i Oslo 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Side 2  


 


  
 


Saksfremstilling: 


 


Skating er en idrett i vekst. I en rekke byer det er naturlig å sammenligne med er det etablert 


flere og bedre skateboardanlegg enn i Oslo. Det antas at det er ca. 10 000 skatere i Oslo i dag. 


Skaterne møtes ofte på tvers av kjønn, alder, bakgrunn, kultur og sosial status. Miljøet er 


preget av toleranse og samhold hvor de møtes for å skate sammen. Skating er en urban 


aktivitet som har tette bånd til kultur, mote, musikk og trender. 


 


Om planen  


 


Plan for skateboard-tilbud og -anlegg i Oslo er utarbeidet på bakgrunn av dialog med bydeler, 


skateklubber og skatemiljøer i Oslo. I forbindelse med arbeidet for ny skatehall på Voldsløkka 


er det utarbeidet en behovsplan som også har vært viktig som grunnlag for arbeidet.  


 


Intensjonen med planen er å: 


  


- sette lys på dagens situasjon for skatere i Oslo  


- legge grunnlaget for et videre arbeid for å finne aktuelle og realistiske lokaliseringer av 


skateanlegg  


- sikre et helårstilbud for både topp og bredde  


- sikre kreative, gode anlegg som er laget for brukerne og bidrar til å sette Oslo på kartet 


på en ny måte  


 


Som vedlegg til planen er det vist hvordan skateanlegg kan utvikles for ulike brukergrupper og 


på ulike steder i byen. Det er eksemplifisert ulike typer skateanlegg og vist hvordan ulike 


anleggstyper kan utformes på gitte områder (vedlegg 1). Eksemplene er ikke definert som 


prioriterte prosjekter men ment til å synliggjøre hvordan anlegg kan utformes. Valgte områder 


er Vollebekk, Marselisgate ved Kuba, Filipstad og Korketrekkeren. Det er i forbindelse med 


planarbeidet åpnet for at interesserte kan melde inn behov og hvilke anlegg de ønsker seg på 


Bymiljøetatens sosiale nyhetsrom. Forslag som er kommet inn fremkommer i tabell 3.  


 


I byrådssak 235/13 - Plan for idrett og friluftsliv i Oslo 2013-2016 - er skatehall på Voldsløkka 


et av de høyest prioritert anlegg i handlingsprogrammet. I tillegg fremgår det av 


handlingsprogrammet flere anlegg som er ønsket prioritert i planperioden. Dette fremgår i 


tabell 3.  


 


Historikk og status  


 


På 50-tallet begynte noen å sette rulleskøytehjul på planker i California. Brettene ble satt i 


produksjon, og aktiviteten gikk også under navn som sidewalk surfing eller skurfing. De første 


konkurransene ble arrangert på 1960- tallet, og besto av gymnastiske turnøvelser med blant 


annet piruetter og håndstående. På 70-tallet i USA startet to gutter en gruppe kalt Z-boys. 


Sammen oppdaget de nye steder hvor man kunne skate. Etter hvert som bakkekjøring og 


street-skating var utprøvd fikk de øynene oppe for badebassengene i det velstående nabolaget. 


De egnet seg til å rulle i, og i Hollywood var det mange bassenger å ta av. Asfalt – surferne 


fant derfor veien fra gatene og ned i "pools", fortrinnsvis i folketomme hager.  


 


På samme tid i Norge ble det vedtatt totalforbud for skating. Forbudet varte fra 1978 til 1989, 


og det var ikke lov til å selge, kjøpe, eller stå på skateboard. Norge var det eneste landet i 


verden som hadde et slikt forbud. Trolig førte forbudet til at utviklingen av skateboard som 


aktivitet ble satt kraftig tilbake, selv om flere trosset forbudet.  


                                 


Norge har i dag en interesseorganisasjon, Norsk Organisasjon for Rullebrett (NORB), som 


jobber for å tilrettelegge for rullebrett over hele landet. NORB arrangerer årlig NM i 


skateboard. Organisasjonen som også bidrar til byggeveiledning for baner i betong og trevirke, 


sorterer under Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.  


 







Side 3  


 


  
 


Skating er i all hovedsak en egenorganisert aktivitet. Det er derfor vanskelig å anslå eksakt 


hvor mange skatere som finnes på landsbasis og i Oslo. Norsk Organisasjon for Rullebrett 


anslår at det er ca 39.000 skatere i landet. Resultatet fra Barn og ungdomsundersøkelsen (MMI 


2011) viser derimot at det sannsynligvis er rundt 63 000 barn og unge som skater rundt om i 


landet.  


 


I Oslo er det i dag ca. 10 000 personer som driver med en eller annen form for skating. Det er 


en stadig økende oppmerksomhet rundt skatingens utvikling og popularitet, og byen har et 


økende behov for å kunne tilby gode områder og anlegg for skating.  


 


Skateren – kjennetegn og organisering 


 


Skaterne er en sammensatt gruppe som møtes på tvers av alder, kjønn, sosial status og 


bosted. Skaterne ser gjerne på seg selv som individualister som søker sammen for å drive 


felles aktivitet. De beskriver en kultur og et miljø med vennskap, toleranse og likeverd. 


Innen miljøet forgreiner det seg egne kulturer og spesialdisipliner. Det kan tyde på at mange 


skatere finner seg bedre til rette i dette miljøet enn innen for et organisert og mer tradisjonelt 


idretts- eller organisasjonsmiljø. Det er en overvekt av gutter som skater, men erfaringer fra 


Malmø viser at en bevisst satsing fører til flere aktive jenter.  


 


Utviklingen av skateboard kan sammenlignes med utviklingen av snowboard for en del år 


siden. Sammen med aktivitetens vekst og publisitet vokser det frem nye disipliner og behov. 


Fra å være en egenorganisert aktivitet har skateboard blitt en aktivitet hvor vi kan vente oss 


flere konkurranseutøvere og nye grener. Det finnes i dag utøvere som reiser verden rundt og 


konkurrerer i ulike skateboard- og longboardkonkurranser.  


 


NORB er ikke en del av Norges Idrettsforbund og har frem til i dag tatt avstand fra å involvere 


skating i OL. Det er likevel mye som tyder på at deler av det internasjonale og norske 


skateboardmiljøet jobber for at skating skal tas opp som en olympisk gren. Utviklingen er 


trolig en naturlig konsekvens av at det har etablert seg et elite-/ konkurransenivå som 


fremtvinger nye og andre konkurranseformer også innen skateboard. For å kunne delta med 


utøvere i et fremtidig OL forutsettes det at Norge søker om å få skateboard godkjent som 


idrettsgren / særforbund i Norges Idrettsforbund (NIF). Om skateboard blir en OL – gren vil 


det få konsekvenser for både organisering av aktiviteten og krav til anlegg i årene som 


kommer.  


 


Anlegg og disipliner  


 


Anlegg for skating kan grovt deles inne i tre hovedkategorier: streetskating, bueskating og 


longboard. Anleggstypene er beskrevet nedenfor og er også omtalt og visualisert i vedlegget, 


utarbeidet av Link Arkitektur.  


 


 


Tabell 1. Beskrivelse av skating inndelt i hovedkategorier 


 


Kategorier        Kjennetegn 
 


1.Streetskating  


 - Horisontale flater i flere nivåer bundet sammen med hellende flater, 
krumme flater, trapper, store blokker og lave gelender  


- Generelt er streetanlegg et imitert gatelandskap 
- Elementene kan minne om ordinære handikapramper, lave sittebenker, 


gelender, trapper og lignende 
- Anleggene er relativt rettlinjet i formen og sammensatt av mange ulike 


enkeltelementer 


2. Bueskating  


 1. Bowl 
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- Horisontale flater som er forbundet med krumme og dobbeltkrumme flater 
- Identifiseres av runde og organiske former 
- Kan ligne et gigantisk badekar 


 2. Microramp 
- Består av to enkeltkrumme flater på hver side av en horisontal bunnseksjon 
- Lav høyde 


 3. Miniramp 
- Består av to enkeltkrumme flater på hver side av en horisontal bunnseksjon 
- Noe høyere enn microramp 


 4. Vertramp 
- Består av to enkeltkrumme flater på hver side av en horisontal bunnseksjon 
- Relativt store ramper med en høyde fra bunn til topp på rundt 4,5 m 
- Vertramp har fått sitt navn på grunn av at den øvre delen er vertikal.  
- Muliggjør høye svev og luftige tricks som krever erfaring og mot 


Flowanlegg - Mellomting av bowl og street 
- Runde, organiske former, men har lavere og slakere krumme flater 
- Kan minne om et månelandskap 
- Elementer av flowanlegg kan med fordel kombineres med streetanlegg 


Snakerun - langtrukne smale anlegg med sideflater som i hovedsak består av buer 
- Kan minne om vannsklier i et badeanlegg, men med slakere helning.  
- Anleggstype som hører hjemme ute i terrenget og sjelden i skatehall 


Megaramp - Store hopp som gjerne ender i en stor quarter (halv rampe eller en 
fjerdedels sirkel) 


- Krever stor plass. Fullskala megaramp er ikke vanlig innendørs 
- Finnes nedskalerte versjoner, minimega, i noen haller. Landingen kan da 


være en foampit som er en grop fylt med skumgummi 


3. Longboard - Downhill, slalom, sliding og dancing beskrevet nedenfor 


 


 


Det antas at ca. 70-80 % av skaterne i Norge primært kjører street og at de resterende 20-30 % 


i hovedsak foretrekker buer. Det er liten tradisjon for å bygge anlegg for bueskating i Norge. 


Noen skater både buer og street, men mange holder seg i stor grad til en av grenene. Det er 


ofte de samme som bruker bowl og miniramp, men om de får valget vil de trolig foretrekke en 


bowl. En miniramp kan etableres som et mer økonomisk og mindre plasskrevende alternativ til 


en bowl, men byr ikke på samme utfordringer og varierte kjøremønster. En microramp er litt 


mindre enn en miniramp. Disse rampene er egnet for de aller minste, og brukes til å øve inn 


nye tricks i eller for oppvarming i starten av en økt.  


 


For å nå aktive på ulike nivå bør Oslo ta sikte på å etablere helårsanlegg for street, bueskating 


og longboard og tilby et variert utvalg av anleggstyper.  


 


Longboard 


Downhill (DH) er longboardings svar på utfor. Mange kjører i dag longboard for å komme seg 


fra et sted til et annet, i tillegg til at de kjører bakker og trener svinger. For de mest aktive 


handler det om å kjøre fort, gjerne hastigheter mellom 70 og 100 km/ time, og konkurransene 


består som oftest av 4- manns heat. Slalom på longboard foregår oftest på bakker med svak 


helling og god asfalt. Sliding er en teknisk variant av loangboarding hvor man fokuserer på å 


gjøre triks ved hjelp av at hjulene mister grepet. Man bruker gjerne slidehansker for kunne 


flytte kroppsvekten bort fra brettet eller til å støtte seg på. Dansing er en egen sjanger innen 


longboarding og fokuset er på tekniske triks hvor man gjerne hopper, spretter, snutter og går 


på brettet. Forholdsvis lange og fleksende brett brukes som regel til å danse.   


 


Byrom for skating – et byutviklingsperspektiv  


Flere steder tar man i dag i bruk skateanlegg som en ny og leken inngang til nye 


utviklingsområder. Gater kombineres med aktiviteter. Det finnes gode eksempler på slike 


anlegg i byer som København, Barcelona, Esperantoplassen i Göteborg, Rabalderparken i 


Roskilde og Stapelbädssparken i Malmø. Det er ikke er et mål å ha skateanlegg i alle områder i 


byen, men små grep vil i bybilde kunne gi store effekter på tilbudet til skaterne og andre 
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aktive. Det blir viktig å finne en balanse mellom innendørsanlegg, noen større utendørsanlegg 


og skatespotter som ubevisst eller bevisst blir plassert i bybildet.  


 


Skating som fenomen og kultur kan bidra til å skape kreative og levende byrom.  


Det er også ønskelig at man i et byutviklingsperspektiv benytter anledningen til å tenke 


tilrettelegging for aktivitet og flere brukergrupper, spesielt knyttet til plassering av 


aktvitetsområder, materialvalg etc. 


 


Krav til anleggene  


For å sikre gode investeringer når det bygges nye skateanlegg er det ønskelig å ha fokus på 


medvirkning og gode valg både i planleggings- og byggefasen. Anleggene skal være 


tidsriktige og fremtidsrettet og det skal sikres at fagpersoner med kompetanse og erfaringer fra 


denne type anlegg er med i investeringsprosessen og spesielt i byggefasen. Det er også 


nødvendig å ha fokus på at flere av anleggene som bygges bør være fleksible, kunne 


videreutvikles eller bygges om.  


 


Anleggssituasjonene i Oslo  


 


Oslo mangler en fullskala skatepark og byen har et langt dårligere skatetilbud enn andre land 


og byer som det er naturlig å sammenligne seg med. Det finnes få skateanlegg som kan 


defineres som tilfredsstillende og som bidrar til å dekke behovet til byens skatere. Til 


sammenlikning finnes det flere store anlegg både utendørs og innendørs i Stockholm, 


København og i mindre byer i Skandinavia. Også i Norge er det bygget eller det planlegges 


bygging av større skateanlegg i perioden 2010 – 2015. Gode eksempler på dette er Moss, 


Stavanger, Larvik, Drammen og Tønsberg.  


 


Bydel Stovner har i dag en mindre innendørs skatehall, Haugenhallen. Bydelen jobber nå for å 


få bygd en ny og større skatehall på et nytt område og leverer høsten 2013 en 


konseptvalgutredning (KVU) hvor ny hall utredes. Foruten Haugenhallen er det nærmeste 


innendørstilbudet for ungdom i Oslo Arena Bekkestua i Bærum kommune. Denne har ca. 


100.000 årlig besøkende. Fordelt på 312 åpne dager i året gir dette et besøkstall på ca. 320 per 


dag. Manglende og lite tilfredsstillende tilbud til skatere i Oslo er en av grunnene til det høye 


besøkstallet. Ungdomstjenesten i Bærum opplever så stor pågang at tilbudet må begrenses. 


Nøstedhallen i Drammen selger årlig ca. 9.000 billetter i skatehallen. Fordelt på 126 åpne 


dager gir dette et besøkstall per dag på ca. 70, hvorav 5-10 typisk er fra Oslo. Haugenhallen 


har rundt 40.000 besøkende hvert år.  


 


Utendørsanlegget på Jordal ble sommeren 2013 oppgradert med ombygging og nytt dekke. 


Oppgraderingen kom som et resultat av bevilgning til Jordal skatepark i 2013. Anlegget sto 


ferdig til norgesmesterskapet NORB – NM på Jordal i august og arrangementet ble en suksess. 


NORB-NM er arrangert åtte ganger i Oslo. De fleste ganger i delvis provisoriske anlegg eller i 


anlegg som i dag er nedlagt.  


 


Det finnes også en del gode, mindre skatespots - anlegg og ramper - rundt i Oslo, blant annet 


på Torshov, Marienlyst, Vika og i Gamlebyen. De fleste anleggene er «spots 5», dvs. mindre 


arealer med innslag av trappeanlegg, hageanlegg, gatemøbler o.l. Fyrstikkalleen skole og 


Rådhuset er eksempler på denne type spots. Rådhuset og rådhustrappa blir av mange sett på 


som et av landets mest legendariske streetspots og er en yndet møteplass for små og store 


skatere. Området ligger på solsiden, består av trapper med alt fra to til åtte trappetrinn, 


rekkverk, benker, marmor-underlag og "gress gaps. Skating her har vært omdiskutert.  


5 Spots eller skatespott er små anleggsdeler, en benk, rekkverk eller annet element som 


benyttes til skating.  


 


Driftsmodeller og kostnader  


 


Driftsmodeller  
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Skateanlegg i Oslo blir i all hovedsak driftet av kommunen, enten av bydeler, Bymiljøetaten 


eller Undervisningsbygg Oslo KF ved anlegg knyttet til skoler. Fremtidige driftsmodeller vil 


avhenge av anleggets beliggenhet og størrelse. Generelt er det ønskelig å se på ulike 


driftsmodeller og hvordan valg av driftsmodeller kan sikre et godt vedlikehold av anleggene. 


På enkelte anlegg, som på Jordal, vil det være naturlig å inngå driftsavtaler med skateklubber.  


 


I Bærum kommune har man lagt skatehallen inn under kommunens ungdomstjeneste. Daglig 


drift og vedlikehold blir ivaretatt av heltidsansatte som dermed ivaretar anleggene, samtidig 


som de har en definert rolle i miljø- og ungdomsarbeidet i kommunen. Eksempelet viser at det 


finnes en rekke måter å håndtere driften på. Valg av driftsmodeller må derfor vurderes opp 


mot gjeldende regelverk og definerte mål med investeringen.  


 


Når nye anlegg bygges bør det i hvert tilfelle vurderes hva som vil være den mest effektive 


driftsformen. Det er spesielt ønskelig å se på hvordan driften av ny skatehall på Voldsløkka 


skal ivaretas. Valg av driftsform bør gå inn som en del av detaljprosjekteringen av hallen.  


 


Kostnader  


Kostnader knyttet til bygging av et skateanlegg vil avhenge av anleggsstørrelse og 


anleggstype, men også av hvilke materiale det velges å bygge i. Kostnaden for anlegg som 


støpes i betong vil følge pris / m3 på betong. Eksempelvis vil en betongpark som visualisert i 


eksemplet på Filipstad ha en kostnad på ca. 25 mill kroner, forutsatt en størrelse på ca. 2500 


m2. Generelt skal etablering av nye anlegg følge investeringsregimet i Oslo og kostnader for 


hvert enkelt anlegg vil fremkomme som et resultat av denne prosessen. Selv små 


anleggselementer kan gi stor aktivitet, og prioritering av anlegg bør hele tiden gjøres i dialog 


med skatemiljøet.  


 


Innenfor skatemiljøet har man hva man kaller DIY culture - Do it yourself – kulturen 


innebærer at skaterne selv går inn for å bygge anleggene. Det bør vurderes om det er mulig å 


få til et slikt samarbeid med skatemiljøet i årene fremover.  


 


Spillemidler  


Som ved etablering av andre anlegg til idrett og fysisk aktivitet er det mulig å søke om 


tilskudd fra spillemiddelordningen, enten i form av tilskudd til nærmiljøanlegg eller ordinære 


idrettsanlegg. De ulike tilskuddene stiller ulike krav til innhold, bruk og drift av anleggene. 


Ved etablering av nye anlegg eller rehabilitering av eksisterende anlegg, gjøres en vurdering 


av mulig spillemiddelandel i finansieringsplanen.  


 


Holdninger og grensesnitt mot andre grupper 


 


Holdninger og sikkerhet  


Skateboard og longboard vil, som for mange andre idretter, bety risiko for fall og skader. I 


tillegg til faremomenter i aktivitet på anleggene, er skaterne generelt utsatt i trafikksituasjoner, 


ved dårlig vedlikeholdte veier, ramper etc. Tilbakemeldinger fra miljøet viser likevel at det er 


få skader generelt, og få alvorlige skader blant de aktive. Skatere må lære seg å falle for å 


utvikle ferdighetene sine, og er avhengig av å finne balanse mellom beskyttelse og berøvelse 


av bevegelse.  


 


Innad i skatemiljøet jobbes det aktivt for at skaterne skal ha en bevisst holdning til bruk av 


hjelm og nødvendig sikkerhetsutstyr. En regulering eller et påbud er i dag ikke aktuelt, men 


enkelte innendørsanlegg har valgt å stille krav til at utøverne skal benytte hjelm. Det er 


ønskelig at barn, unge og foreldre får gode holdninger. Det bør til enhver tid gjøres vurdering 


av hvorvidt alle / grupper skal pålegges bruk av hjelm for å kunne benyttes seg av anleggene.  


Det er viktig å støtte opp om holdningsskapende arbeid for økt sikkerhet i 


skateboardanleggene. 


  


Det er ingen registrerte anlegg for longboard i Oslo. Dette medfører at longboardkjørere 


utsetter seg for stor risiko da de velger å kjøre langs veier og spesielt benytter seg av lange og 
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svingete nedoverbakker. Holmenkollveien og Grefsenkollveien er eksempler på dette. I et 


trafikksikkerhets-perspektiv kan beste løsning være å etablere en egen trase til longboard og 


annen tilsvarende aktivitet.  


 


Naboer / støy  


En av de største utfordringene ved etablering av større skateanlegg i byen, er å finne en 


balanse mellom aktivitet og menneskers behov for et rolig og lite støybelastet nær- og bomiljø. 


Toleranse for støy vil ofte henge sammen med egen kunnskap om hva som planlegges og 


mulighet til å påvirke. I arbeidet for å finne egnede områder for skateanlegg er det viktig å ha 


fokus på følgende:  


 
 Etablere forståelse for og åpenhet rundt miljøet skaterne representerer  


 Tidlig involvering og medvirkning  


 Møteplasser hvor menneskene snakker sammen og får kunnskap om hverandre  


 Søke å finne arealer / områder som ikke er så utsatt i forhold til boliger  


 Bruke lokale initiativ som inngang til nye prosjekter  


 Prioritere arealer som ligger til næringsbygg og industri fremfor arealer i boligområder  


 Se på muligheter for å benytte «restarealer» i parker el.  


 Se på mulig samlokalisering med andre aktivitetsanlegg (basket, rulleskøyter, sykkel 
etc.)  


 Søke å finne områder innenfor allerede etablere idrettsparker / anlegg  


 Søke å finne egnede områder som gir god mulighet for å benytte kollektiv transport til 


og fra  


 


Grensesnitt mot andre brukergrupper  


Ved bygging av nye anlegg bør det vurderes grensesnitt mot grupper som vil kunne bruke 


samme anlegg og områder. Aktuelle grupper vil være; rulleskøyter, sykkel, BMX, tricksykkel 


og sparkesykkel.  


 


Generelt ser man at spesielt rulleskøyter og sparkesykler brukes i anlegg som er bygget for 


skateboard. Erfaringer fra andre byer med hensyn til sambruk av anlegg varierer. Enkelte 


steder har de regulert bruken av anlegget. Andre steder er det åpent for alle brukere. Det bør 


være en bevisst holdning til hvilke brukergrupper det bygges for og til hvordan sambruk 


eventuelt skal håndteres dersom det oppstår konflikter mellom disiplinene. Sambruk må 


spesielt vurderes ut fra de aktives ferdighetsnivå, størrelse på anlegget og mulighet til å 


regulere bruken. Et anlegg med store flater og flere elementer kan lettere deles mellom flere 


disipliner, enn små og kompakte anlegg. Det vil også være større utfordringer knyttet til 


sambruk når det er alders- og nivå forskjeller blant de aktive (eks. småbarn som står på 


sparkesykkel i samme anlegg som erfarne skatere). Det er lettere å regulere bruken i et 


innendørs anlegg enn utendørsanlegg.  


 


Det er viktig å ha bevissthet om ulike anleggstyper og plasseringer, ulike behov, nivå, 


disipliner og aktiviteter. Det skal søkes å finne gode modeller for sambruk, uten at det går 


utover funksjonalitet, kvaliteten på anleggene eller sikkerheten for utøverne.  


 


For å kunne ivareta ulike retninger innen skatedisiplinene og sikre idrettens utvikling bør det i 


utvikling av nye anlegg tas hensyn til at de aktive er en sammensatt gruppe.  


 


Lokalisering av nye anlegg  


 


Anlegg under planlegging  


Oslo bør ha et helhetlig tilbud til de som ønsker å skate i Oslo. I forbindelse med budsjett 2013 


ble det bevilget til sammen 6,5 mill kroner til skateanlegg på Skøyen skole og Jordal 


skateanlegg. Jordal skateanlegg ble oppgradert og rehabilitert til NM i august 2013. Midlene 


til Skøyen skole vil delvis bli omdisponert til flere mindre prosjekter. Bymiljøetaten vil i løpet 


av 2013 få bygd flere mindre anlegg, trolig som satt opp i tabell 2.  
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Tabell 2. Oversikt over planlagte mindre anlegg i 2013/2014 


 


Sted Anleggstype / elementer Status 
Møllerparken Nye streetelementer og 


utbedring av dekke 
Underplanlegging / bygging 2014 


Teisenparken Nye streetelementer Ferdigstilling innen 1.mars 2014 


Torshovrampen Mikrorampe, minirampe, 
skatelite, streetareal, etablere 
dekke.  


Rehabilitering/bytting av 
eksisterende ramper. 
Ferdigstilling innen 01.02.2014. 
Torshovdalen street: må 
avklares med aktivitetshuset, 
igangsettes 2014. 
 


Ruseløkka skole DIY - betongpark Byggemeldes våren 2014 


Hemingbanen Mikro / minirampe, 
streetelementer 


Under planlegging / bygging 2014 


Tryvann Minirampe Avventer foreløpig 


Skøyen skole Betonganlegg Må byggemeldes og plassering 
avklares. Mulig kobles sammen 
med planlagt kunstgressbane i 
samme område 
 


Frognerkilen Flytte elementer, skatelitedekke, 
mini/spinerampe, etablere buer 


Avklaringer pågår, planen er å 
flytte ramper fra Vika før jul 
2013. PIF 2013 -2016


1
 


 
1
 Plan for idrett og friluftsliv i Oslo 2013 – 2016, handlingsprogrammet 


 


 


 


Tabell 3. Oversikt over planlagte større anlegg i 2014/2015 


 


Anleggssted Anleggstype/ elementer Status 


Voldsløkka skatehall Større innendørs skatehall. PIF 2013 – 2016 


 


Skatehallen på Voldsløkka vil gi skaterne et godt helårstilbud som Oslo ikke har i dag. I 


tillegg til å gi mulighet for skating i vinterhalvåret vil hallen også gi mulighet for skating 


når det regner i sommerhalvåret. Hallen vil inneholde både en street og en bowl, som vil gi 


et variert tilbud for skaterne. Det planlegges i tillegg en utedel i tilknytning til hallen. 


Skaterne vil være den primære brukergruppen, men anlegget vil også kunne brukes av 


inlines, BMX-sykler og sparkesykler. Eventuell sambruk med disse brukergruppene må 


reguleres for å ivareta sikkerheten og unngå konflikter. 


 
Fremtidens anlegg  


I møter og dialog med bydeler og skatemiljøet er det kommet frem en rekke behov og ønsker 


om nye anlegg i Oslo. Skaterne påpeker at det viktigste er å få etablert et godt helårstilbud med 


en stor innendørs skatehall og minimum et stort utendørs anlegg. Anleggene skal være lett 


tilgjengelige og fordelt rundt omkring i byen. De er også opptatt av at byen utvikles på en slik 


måte at det er mulig å finne gode skatespots i bybildet, uten at det nødvendigvis er et anlegg 


bygget for skating.  
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I en by med stort press på arealene blir det avgjørende å tenke alternative tilrettelegginger for 


aktivitet. For skaterne kan dette være at man velger å bygge gater og byrom med kanter, buer, 


nivåer etc. Ved å velge holdbart materiale, som granitt, stein og betong, vil enkle grep kunne 


gi gode spots for skatere.  


 


Tabell 4 viser en oversikt over områder som er foreslått i dialog med bydelene og skatemiljøet, 


samt forslag som er fremmet på bymiljøetatens nyhetsrom (nettside). Det understrekes at dette 


er en oversikt over foreslåtte anlegg, og ikke planlagte anlegg. 


 


 


Tabell 4. Oversikt over foreslåtte anlegg / arealer for anlegg i Oslo (ikke uttømmende) 
 


Anleggssted Anleggstype/ elementer Status 


Voldsløkka uteanlegg Må avklares PIF 2013 – 2016 


Haugenstua skatehall KVU utarbeides i regi av bydel 


Stovner 


 


Olafiaplassen, Akerselva Streetskateanlegg PIF 2013 – 2016 


Dyvekes bro Må avklares PIF 2013 – 2016 


Sørenga bro Må avklares PIF 2013 – 2016 


Øvre Foss Må avklares PIF 2013 - 2016 


Filipstadbrygga Må avklares Foreslått 


Innerst i Frognerkilen Må avklares Foreslått 


Groruddalen Må avklares Foreslått 


Tinkern park, Framnesveien, 


Skillebekk 


Må avklares Foreslått 


Bøler Garasjeanlegg, innendørs Foreslått 


Groruddalen, generelt Må avklares Foreslått 


Linderud 
 


Må avklares Foreslått 


Huk/Bygdø, ved parkeringsplassen Må avklares Foreslått 


Grønn Åre, Bydel Bjerke  For skateboard og longboard Foreslått 


Huken pukkverk, Grorud Skatepark Foreslått 


Lilloamarka arena Skatepark Foreslått 


Humleby/ Romsås Må avklares Foreslått 


Bydel St. Hanshaugen Må avklares Foreslått 


Shoddyfabrikken, Grorud Mulig innendørs skateanlegg Foreslått 


Sognsvann/ Kringsjå Ikke avklart Foreslått 


Lambertseterveien / Langbølgen Ønsker skateboardpark Foreslått 


Mortensrud Ønsker skateboardpark Foreslått 


Deler av Korketrekkeren: 


Frognerseteren - Midtstuen 


Utendørsanlegg longboard Foreslått 


Røa Ønsker skateboardpark Foreslått 


 


PIF 2013 - 2016: Plan for idrett og friluftsliv i Oslo, handlingsprogrammet 


 


Bymiljøetaten vil sette i gang arbeid med en konseptvalutredning (KVU) hvor man ser på 


ulike alternative plasseringer av skateanlegg. Det bør være fokus på kvalitet og funksjonalitet 


fremfor antall anlegg som etableres. I dette arbeidet vil det være naturlig å samarbeide med 


Utdanningsetaten om mulig plassering av anlegg i tilknytning til skoler. Dette skal også sees i 


sammenheng med den planlagte «Behovsplan for idrett og friluftsliv»  


 


Bymiljøetaten vil også at det utvikles en nettbasert oversikt over skateanlegg og tilbud i Oslo, 


som vil utarbeides i tett dialog med skatemiljøet i byen.  
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Anbefalinger  
 


I arbeidet for et bedre tilbud på skateanlegg skal Oslo ha spesielt fokus på de positive sidene 


ved anleggene og aktivitet som foregår i byen. Utvikling av nye anlegg skal skje ut fra 


medvirkning og tett dialog med skatemiljø og andre berørte. Når nye anlegg bygges skal det 


være fokus på funksjonalitet og kvalitet, fremfor kvantitet. Videre er det ønskelig at 


skateanleggene bidrar til å plassere Oslo på det nasjonale og det internasjonale «skatekartet». 


Det skal søkes samarbeid med andre kommuner og byer, nasjonalt og internasjonalt. Det skal 


være et mål at Oslo blir hovedstaden med de «kuleste spottene» og de gode anleggene.  


 


Mål med oppfølging av skateplan i Oslo:  


 


- Voldsløkka skatehall ferdig kvalitetssikret (KS2) i 2014.  


 


- Prosjektering av Voldsløkka utendørsanlegg starter opp i 2014 


 


- Det jobbes videre med å utrede nye Haugenstua skatehall (Områdeløftet Haugenstua, 


Groruddalssatningen).  


 


- Det igangsettes i 2014 / 2015 et KVU - arbeid med å etablere 1 – 2 utendørs skateparker 


på minimum 2500 m2. Innerste del av Frognerkilen og Filipstadbryggen skal vurderes 


som aktuelle alternativer. I samme KVU skal det utredes arealer som kan benyttes til 


permanente anlegg på minimum 1000 m2. Målet på lengre sikt er å etablere 1 - 2 anlegg 


på minimum 2500 m2 og minst 4 anlegg på minimum 1000 m2.  


 


- Bymiljøetaten foreslår å legge til rette for flere mindre anlegg og ta ulike byrom i bruk til 


mindre skateanlegg. Små investeringer kan frigjøre stor skateaktivitet. 


 


- Det igangsettes en KVU for å finne et egnet område for å anlegge en løype for longboard i 


Oslo. Aktuelle områder som bør inngå i alternativanalysen er Korketrekkeren, 


Grefsenkollen, områder i bydel Bjerke og bydel Alna.  


 


- Det utvikles en egen nettbasert oversikt over skateanlegg og tilbud i Oslo. Nettsiden ses i 


sammenheng med den planlagte «Behovsplan for idrett og friluftsliv» og utarbeides i tett 


dialog med skatemiljøet.  


 


- Det settes i gang et kartleggingsarbeid for å få en oversikt over ledige haller, 


industrihaller, verkstedhaller etc. som i samarbeid med eiere kan utvikles eller 


transformeres til innendørs skatehallanlegg. Bymiljøetaten ønsker også å se på muligheten 


for å videreutvikle eksisterende «kunstige tak» for skateanlegg, som eksempelvis etablerte 


broer og/eller bygninger som gir muligheter for tørt utendørs helårsbruk.  


 


- Det søkes i byutviklingssammenheng å legge til rette for nye skatespots gjennom bevisste 


materialvalg (granitt, betong etc.) og enkle tilpasninger i gater og det offentlige rom  


 


 


 


 


 


 


 


Vedlegg: Skateanlegg og -aktivitet i Oslo  
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FORORD 
Årsberetningen er et av bydelens viktigste dokumenter som skal bidra til å dokumentere 
bydelens tjenesteutøvelse innenfor bydelens rammebetingelser. Årsberetningen fra 
bydelsutvalget er videre bydelens tilbakemelding til byrådet og bystyret om bydelenes 
aktivitet innenfor de ulike tjenesteområdene og den skal i tillegg være relevant for 
bydelsutvalgenes egen styring og planlegging av bydelenes virksomhet. 
 
Innenfor hvert funksjonsområde er mål/ansvar/situasjonsbeskrivelse og vurdering beskrevet 
for å gi et tilstrekkelig bilde av vår tjenesteproduksjon og de resultater som er oppnådd. 
 
Bydelen har gjennom de siste år hatt budsjettreduksjoner som har resultert i omstillingstiltak. 
Tiltak som har medført økt produktivitet i form av mer effektive arbeidsprosesser. 
Omstillingen har ikke medført en kvalitetsreduksjon i tjenestenivået og tjenestetilbudet har 
vært opprettholdt. 
 
 
 
 
 
 
 


 
Jan O. Nytveit 
Bydelsdirektør 
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1 INNLEDNING 
Årsberetningen beskriver bydelens aktiviteter i 2013 knyttet opp mot regnskapstall og 
plantall. Rapporteringen foretas pr. funksjonsområde, med kommentarer til avvik og 
beskrivelse av utfordringer. 
 
Bydelens ansvarsområder: 
Bydelens oppgaver og myndighetsutøvelse er knyttet til følgende områder: 
1. lov om kommunale helse -og omsorgstjenester av 24.06.2011 nr. 30 
2. lov om folkehelse av 24. 06.2011 
3. lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 15.12.2009 nr. 131 
4. lov om pasientrettigheter av 02.07.1993 nr. 63 
5. lov om barnevernstjenester av 17.07.1992 nr. 100 
6. lov om barnehager av 17.06.2005 nr. 64 
7. lov om strålevern og bruk av stråling av 12. mai 2000 nr. 36 
8. lov om vern av smittsomme sykdommer av 05.08.1994 nr. 55 
9. lov om vern mot tobakkskader av 09.03.1973 nr. 14 
10. lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere av 04.07.2003 nr. 80 kap. 2 


introduksjonsprogram og kap.3 introduksjonsstønad. 
11. andre lover som pålegger kommunen oppgaver, og hvor bydelen er delegert 


myndighet 
12. kommunale forskrifter der bystyret har delegert myndighet til bydelen 
13. kommunale oppgaver vedtatt av bystyret, og hvor bydelen er tillagt ansvar 
 
Bydelen er organisert med en bestillerenhet og ni fagenheter. Enhet for helsestasjon og 
skolehelsetjeneste, resurssenhet for barn og unge, enhet for barnehager, enhet for barnevern, 
samt enhet for forebygging barn og unge har ansvar for tjenester til barn og unge i bydelen. 
Ansvaret for tjenester til voksne og eldre ivaretas innenfor enhet for hjemmetjenester, enhet 
for NAV sosial og enhet for forebygging og rehabilitering. Bestillerenheten har 
forvaltningsansvar knyttet til saksbehandling og tildeling av tjenester til helse og 
omsorgstjenester. 
 
Enhet for HR, enhet for økonomi og enhet for bydelsdirektørens stab utgjør interne stabs- og 
støttefunksjoner som bistår enhetene som produserer tjenester til befolkningen. Her ivaretas 
blant annet økonomi, regnskap, arkiv, HR, innkjøp og IKT-funksjoner. Ansvarsområdet til 
bydelsdirektørens stab har i tillegg ansvar for tjenester til hele befolkningen på områder som 
helsetjenester, miljørettet helsevern, folkehelse. 
 
Oppbygning av årsberetningen 
 
Kapittel 2 gir en beskrivelse av bydelens organisering, befolkningsutvikling og politiske 
organisasjoners virksomhet. 
 
Kapittel 3 gjennomgår det enkelte funksjonsområde og bydelens måloppnåelse. Hvert 
funksjonsområde inneholder en situasjonsbeskrivelse hvor blant annet utfordringer påpekes. 
Rapportering på oppnåelse av obligatoriske og egenproduserte plantall fremstilles under 
produksjons- og produktivitetstallene på hvert formål. 
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Kapittel 4 beskriver bydelens utkvittering av særskilte rapporteringer, bystyrets verbalvedtak 
og merknader, samt utkvittering av merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget og 
redegjørelse av andre spørsmål fra byrådet / bystyret. 


2 SITUASJONSBESKRIVELSE 
 
Bydelen søker å tilpasse organisasjonen til de utfordringer bydelen til enhver tid står ovenfor. 
Hovedstrukturen i dagens organisering er at områdene ledes av enhetsledere som rapporterer 
direkte til bydelsdirektøren. Organiseringen sikrer god informasjon, kontroll og styring av 
tjenester og de økonomiske forutsetninger som ligger til grunn. Videre har det i denne 
prosessen vært viktig å ha en organisering som sikrer god informasjon, kontroll og styring i 
forhold til tjenester og de økonomiske forutsetninger. Hovedstrukturen i organiseringen er at 
områdene ledes av enhetsledere som rapporterer direkte til bydelsdirektøren.  
 


2.1 ORGANISASJON/BEMANNING 
 
Bydelens organisering: 
 


 
 
BEMANNING 
 


  01.01.2013 31.12.2013 Endring 
Ansatte 1394            1427               33 
Årsverk 924,49 934,01 9,52 


Tabell 2 vedr. organisasjon og bemanning 
Bydelens vurdering: 
I henhold til fellesskriv har bydelen tatt ut i henhold med veiledning fra HR. 
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2.2 BEFOLKNINGSGRUNNLAG 
 


BEFOLKNINGSGRUNNLAG 
    


       


Befolknings-
utvikling 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 


Andel av 
bef. i Oslo 


pr. 
01.01.2012 


Andel av 
bef. i Oslo 


pr. 
01.01.2013 


0 år   
 


629 659    6,7 
1-2 år 1 999 1 998 1 348 1 338 4,82 7,4 
3-5 år 1 898 1 971 2 093 2 090 9,27 8,8 
6-12 år 2 273 2 342 4 092 4 204 16,51 9,6 
13-17 år 4 267 4 325 2 724 2700 6,12 9,6 
Sum 0-17 år 10 437 10 636 10 886 10 991 9,08 8,9 
18-24 år 3 545 3 744 3 774 3728 6,87 6,4 
25-66 år 24 740 25 062 25 419 26574 6,99 6,8 
67-79 år 3 323 3 508 3 736 4 007 9,91 9,7 
80-89 år 1 731 1 664 1 692 1 678 9,26 9,6 
90 år + 426 456 527 477 11,28 9,9 
Sum 67 år + 5 480 5 628 5 955 6 162 9,82 9,7 
Sum bydel 44 202 45 070 46 034     46 555  7,68 7,5 
Herav 
innvandrere  2 584 2 837 3 014 3 115 2,46 2,35 
*) Innvandrere er definert som personer med bakgrunn fra land utenom vestlige land iht. SSB’s definisjon.   
 
OMFANG AV POLITISK ORGANISERT VIRKSOMHET 


       2012 2013 
  Møter Saker Møter Saker 
POLITISK UTVALG         
Bydelsutvalg 9 206 9 217 
Arbeidsutvalg 9   9   
Lokal klagenemd     0   
Oppvekst/kulturkomite 9 37 8 51 
Miljø/byutviklingskomite 8 72 9 71 
Andre utvalg/komiteer 9 71 9 54 
          
BRUKERUTVALG         
Eldreråd 9 49 9 49 


Råd for funksjons-hemmede 
7 82 9 87 


Tilsynsutvalg alders- og sykehjem 
10   6   


Andre utvalg/komiteer 9 83 9 74 
 
Bydelens vurderinger: 
Det er små variasjoner i antall møter og saker i respektive utvalg og råd fra tidligere. 
Tilsynsutvalg og arbeidsutvalg behandler ikke saker. Det er gjort endringer i organisering av 
politisk møtestruktur for å kvalitetssikre og effektivisere den politiske saksbehandlingen.  
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3 MÅL OG RESULTATER 2013 


3.1 Bydelens overordnede mål og oppnådde resultater 


3.1.1 Bydelens totale ressursinnsats – driftsregnskapet 
 
DRIFTSREGNSKAPET 


     
      Tabell 0.1 Brutto driftsutgifter i 1000 kr. 


   


Brutto driftsutgifter 
Regnskap 


2012 


Oppr. 
Budsjett 


2013 


Regulert 
budsjett 


2013 
Regnskap 


2013 


Avvik 
reg.bud/regn-


skap 2013 
Funksjonsområde 1 116 645  146 488  129 218  103 378  25 840  
Funksjonsområde 2A 447 149  424 660  439 247  472 537  -33 290  
Funksjonsområde 2B 71 412  61 106  75 181  89 657  -14 476  
Funksjonsområde 3 717 919  726 714  832 266  871 034  -38 768  
Sum brutto utgifter, 
drift 1 353 125  1 358 968  1 475 912  1 536 606  -60 694  
    


 
  


 
  


Funk.omr. 4, sosialhjelp 24 720 26 706 27 006 26 121 885 
og kvalifiseringsprogram 
(brutto utg.)   


 
  


 
  


Sum brutto utgift + 
sosialhjelp 1 377 845  1 385 674  1 502 918  1 562 727  -59 809  


      Tabell 0.1 B Netto driftsutgifter i 1000 kr. 
   


Netto driftsutgifter 
Regnskap 


2012 


Oppr. 
Budsjett 


2013 


Regulert 
budsjett 


2013 
Regnskap 


2013 


Avvik 
reg.bud/regn-


skap 2013 
Funksjonsområde 1 96 434 134 551 119 974 88 344 31 630 
Funksjonsområde 2A 396 022 387 428 402 015 423 029 -21 014 
Funksjonsområde 2B 60 168 52 990 67 339 78 322 -10 983 
Funksjonsområde 3 563 352 581 174 608 984 610 758 -1 774 
Sum netto utgifter, drift 1 115 976 1 156 143 1 198 312 1 200 453 -2 141 
    


 
  


 
  


Funk.omr. 4, sosialhjelp 22 811 24 086 24 386 24 915 -529 
og kvalifiseringsprogram 
(netto utg.)   


 
  


 
  


Sum netto utgift + 
sosialhjelp 1 138 787 1 180 229 1 222 698 1 225 368 -2 670 


 
Bydelens vurderinger: 
Bydelens resultat viser et merforbruk på 2,67 mill. kroner. Slik regnskapet fremstår i forhold 
til justert budsjett på funksjonsnivå er det avvik mellom justert budsjett og resultat. Dette 
skyldes at aktiviteter kan være budsjettert på en annen funksjon enn hvor den er 
regnskapsført. I bydelens vurderinger under hvert funksjonsområde har man kommentert de 
reelle avvik i tjenesteaktivitet som man har synliggjort i de månedlige rapporteringer til 
bydelsutvalget. 
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3.1.2 Bydelens investeringer 


 
 
 
Bydelens vurderinger: 
Bydelen har ansvar for 3 investeringsprosjekter. To er på kapittel 007 Bydel Vestre Aker og 
ett på 271 By omfattende barnehager. Årsakene til mindreforbruk i bydelens prosjekter er 
kommentert i noter til regnskapet. Bydelen forventer å ferdigstille prosjekt «sikksakkstien» i 
løpet av 2014 grunnet endinger i opprinnelige planer. 
 
  


Investeringsregnskap på prosjektnivå
Investeringsprosjekter for kap. 007 Bydel Vestre Aker


I II III IV V VI VII VIII IX X


Prosjektnavn
Prosjekt-
nummer


Arts-
gruppe


Bystyre-
vedtatt 
ferdig 
(kv/år)


Faktisk/  
forventet 


ferdig 
(kv/år)


Dok 3 
2013


Regulert 
budsjett 


2013 (inkl. 
y.disp- fra 


2012)
Regnskap 


2013
Avvik  (VII-


VIII) Kommentarer/årsak til avvik


"Sikksakkstien" 108064 02300 4/2014 0 1948000 403364,6 1544635,4
Forsinkelser i forbindelse med 
tillatelser til bygging.


Uteområder 
kom.bhg 112034 02350 løpende 0 4462000 0 4462000 Avventer konkuranseutsetting/salg


Sum kap.007
* Budsjett- og regnskapstall skal kun være sum finansieringsbehov, dvs. sum artsgruppene 000-599 


Investeringsregnskap på prosjektnivå
Investeringsprosjekter for kap. 271 Byomfattende barnehageoppgaver


I II III IV V VI VII VIII IX X


Prosjektnavn
Prosjekt-
nummer


Arts-
gruppe


Bystyre-
vedtatt 
ferdig 
(kv/år)


Faktisk/  
forventet 


ferdig 
(kv/år)


Dok 3 
2013


Regulert 
budsjett 


2013 (inkl. 
y.disp- fra 


2012)
Regnskap 


2013
Avvik  (VII-


VIII) Kommentarer/årsak til avvik
"inventar og utstyr i 
barnehager" 105073 2080 0 292000 182139 109861


Knyttet til investeringer i nye 
barnehager


Sum kap.271 292000 182139 109861
* Budsjett- og regnskapstall skal kun være sum finansieringsbehov, dvs. sum artsgruppene 000-599 
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3.1.3 Noter i regnskapet 
 
Bydelen har valgt å ta med følgende noter fra bydelens regnskap 2013: 
 


Note 3 Vesentlige transaksjoner 
 


Det er avsatt 60,1 mill. kroner på balansen, konto 2131005. Dette er gjort for å møte 
statsstøtten for kostnadskrevende pasienter i 2013. Bydelen har gjort en vurdering ut fra en 
oppdatert oversikt. Påvirkningen av endret refusjonsgrad og innslagspunkt er hensyntatt. Det 
er ikke foretatt justering for antatt lønnsvekst. Det er gjort en skjønnsmessig fordeling mellom 
KOSTRA funksjon 253 og 254 med henholdsvis 21 mill. kroner og 39,1 mill. kroner. 
 


 
 


Oppsummering note 


Type avtale Årlig 
driftsutgift 


Avtalen 
utløper 


Leiekontrakt lokaler 21 900 471,- Fortløpende 
Leasingavtale 
transportmidler 


  2 378 491,- 2014 – 2017 


Fast driftsavtale 28 040 568,- Fortløpende 
Leie kopimaskiner 213 858,- 2014 - 2015 
Totalt forpliktelse 52 533 388,-  


Tabell 4.3: Forpliktelser i Bydel Vestre Aker. 
 
 
 


Kommentarer til eventuelle avvik i forhold til investeringsplaner. 
Bydelen har ikke fått tilført investeringsmidler til nye barnehageplasser i 
2013. 
I 2008 fikk bydelen tilført et nytt prosjekt 10806400 på kr 2 500 000,- til utbedringstiltak i 
”sikksakkstien”, gangforbindelsen mellom jerpefaret – grinbakken skole, på kapittel 007. 
Bydelen har i desember 2011 vedtatt et langt mindre omfang som kun angår kommunens 
grunn. Prosjektet ventes avsluttet i 2014. 


 
Bydelen opprettet et nytt prosjekt knyttet til uteområdene i kommunale barnehager i 2012. 
Dette prosjektet vil ha i 2013 overført saldo på 4,46 mill. 
 


  


Note 3 
 


 


Note 4 
 


 


Note 6 
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3.2 FUNKSJONSOMRÅDE 1: HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ  


3.2.1 ANSVARSOMRÅDE 
Funksjonsområdet helse, sosial og nærmiljø er tredelt og gjelder helsetjenester, sosialtjenester 
og mottak og integrering av flyktninger. Helsetjenesten omfatter bydelshelsetjenesten, 
fastlegeordningen, fysioterapitjenesten, tjenester til personer med psykiske lidelser, 
folkehelsearbeid, miljørettet helsevern og smittevern. Sosialtjenesten skal arbeide for å 
fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte og bidra til økt 
likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Sosialtjenesten skal bistå den enkelte 
med råd og veiledning, praktisk bistand, boligtiltak og økonomisk sosialhjelp. Hjelpen skal 
medvirke til at den enkelte i størst mulig grad blir selvhjulpen. For mottak og integrering av 
flyktninger er de viktigste elementene bolig, kvalifisering og arbeid. Bydelen har ansvar for å 
gi tjenester innenfor alle disse områdene. 


3.2.1.1 ADMINISTRASJON (FUNKSJON 100-190) 
Administrasjonen skal ivareta den politiske og administrative ledelsen av bydelens tjenester, 
samt sikre en effektiv og forutsigbar organisering av disse tjenestene. Administrasjonen skal 
påse at tjenesteytingen skjer i henhold til gitte økonomiske rammer, lover, forskrifter og 
reglement for øvrig. Administrasjonen skal videre legge til rette for at tjenesteapparatet skal få 
mest mulig tid til tjenesteproduksjon rettet mot bydelens innbyggere. 
 
Dette innebærer at administrasjonen skal betjene det politiske apparatet; bydelsutvalget, råd 
og komiteer på en måte som sikrer at disse kan ivareta sitt ansvar for styring av bydelens 
virksomhet overfor bystyret, samt være ansvarlig for den daglige styringen og koordineringen 
av bydelens virksomhet i overenstemmelse med bystyrets og bydelsutvalgets forutsetninger 


3.2.1.2 HELSETJENESTER (FUNKSJON 233,241) 
Helsetjenesten omfatter bydelshelsetjenesten, herunder fastlegeordningen, fysio - og 
ergoterapitjenesten, tjenester til personer med psykiske lidelser, folkehelsearbeid, miljørettet 
helsevern og smittevern. Høringsuttalelser til søknader om skjenkebevillinger. 
Det individrettede helsetilbudet skal være helhetlig, brukerorientert og tilgjengelig både 
innenfor forebyggende, behandlende og rehabiliterende helsearbeid. 
Bydelen har ansvar for fastlegeordningen herunder inngåelse og oppfølging av individuelle 
avtaler med fastleger i privatpraksis etter gjeldende lov, forskrift og avtaleverk. 


3.2.1.3 MILJØRETTET HELSEVERN OG SMITTEVERN (FUNKSJON 233) 
Miljørettet helsevern og smittevern er lovfestede, samfunnsrettede ansvarsområder innen det 
forebyggende helsearbeidet og omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller 
indirekte kan ha innvirkning på helsen.  
Arbeidet omfatter tilsynsoppgaver etter folkehelselovens kapittel 4 og forskrift om miljørettet 
helsevern samt behandling av søknader om dispensasjon fra støyforskriften og klage på støy. 


3.2.1.4 FOLKEHELSE (FUNKSJON 233) 
Folkehelseloven fra 01.01.2012 fører til at Oslo kommune pålegges å jobbe aktivt for 
utjevning av sosiale helseforskjeller, styrke faktorer som virker positivt på helsen og beskytte 
mot faktorer som virker negativt på helsen. Vektingen av et bredt spekter av 
påvirkningsfaktorer, betyr en dreining fra et sykdomsperspektiv til et påvirkningsperspektiv. 
Loven stiller krav til en samfunnsrettet folkehelsepolitikk og utfordrer alle samfunnssektorer 
til å ta et selvstendig ansvar og et ansvar for samarbeid for bedre folkehelse. Bydel Vestre 
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Aker har i 2013 utarbeidet en Folkehelseplan med fem strategier for perioden 2013-2016. 
Planen er politisk forankret og de enkelte enheter har innarbeidet tiltak knyttet opp mot de 
ulike strategier i planen. Bydelen har en egen folkehelsekontakt som deltar i Helseetatens 
folkehelsenettverk. 


3.2.1.5 FYSIO - OG ERGOTERAPITJENESTEN (FUNKSJON 241) 
Den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten omfatter tjenestene i enhet for forebygging og 
rehabilitering som yter tjenester til eldre, i resurssenhet for barn og unge og ved 
helsestasjonen og skolehelsetjenesten som yter tjenester til barn og unge. Bydelens beboere 
skal sikres forsvarlige fysio- og ergoterapitjenester. Disse yrkesgruppene inngår også i de 
tverrfaglige teamene dagrehabiliteringstjeneste og innsatsteam, som beskrives under 
funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg. Rehabilitering og individrettede 
folkehelsetiltak/helseforebyggende tiltak for eldre beskrives også under funksjonsområde3. 
 
Bydelen har ansvar for inngåelse av avtaler med private fysioterapeuter og oppfølging av 
disse. Bydelen har til sammen 19,8 driftstilskudd fordelt på 33 privatpraktiserende 
fysioterapeuter 


3.2.1.6 PSYKISK HELSEARBEID (233, 241) 
Bydelen har ansvar for å tilby hjelp og tjenestetilbud til brukere som trenger dette på grunn av 
sin psykiske helse. Bydelenes ansvar og utfordringer innenfor dette feltet er betydelig. Den 
statlige opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet i 2008, men oppfølgingen av det 
psykiske helsearbeidet er videreført i 2013 på samme nivå som tidligere.  
Bydelene har utarbeidet lokale handlingsplaner for det videre arbeidet. Dette er et ledd i en 
bevisst koordinering av det psykiske helsearbeidet opp mot hvert individs behov, og skal 
bidra til at innsatsen innenfor det psykiske helsearbeidet i kommunen fortsatt opprettholdes. 
Mange av dem som har rusmiddelmisbruk som et tilleggsproblem til sin psykiske lidelse, eller 
rusmiddelmisbruk som følge av sin psykiske lidelse, har behov for tjenester og hjelpetiltak 
både fra spesialisthelsetjenesten og kommunen. Det er en stor utfordring å etablere egnede 
tilbud til denne gruppen mennesker innen psykisk helsearbeid, og det er behov for tett 
samarbeid og samhandling med spesialisthelsetjenesten. 


3.2.1.7 RESURSSENHET FOR BARN OG UNGE (FUNKSJON  241) 
Ansvarsområdet er barn og unge (0-18) med nedsatt funksjonsevner (psykisk og/eller fysisk) 
hensiktsmessige hjelpetiltak innenfor gjeldende lover, rammer og retningslinjer, knyttet til 
områdene fysioterapi, ergoterapi, psykisk helse og spesialpedagogikk. Området dekker 
tjenester innen fysioterapi, ergoterapi, spesialpedagogikk og psykisk helse. 
Arbeidet består i hovedsak av direkte arbeid med enkeltbarn/ungdom der de oppholder seg på 
dagtid, samt veiledning til personalet/foresatte. Enheten skal også arbeide med forebyggende 
tiltak innen alle fagområdene for nevnte aldersgruppe.  


3.2.1.8 SOSIALTJENESTEN (FUNKSJON 242-300) 
Sosialtjenesten skal arbeide for å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økonomisk og 
sosial trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme 
overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Sosialtjenesten skal 
bistå den enkelte med råd og veiledning, praktisk bistand, boligtiltak og økonomisk 
sosialhjelp. Hjelpen skal medvirke til at den enkelte i størst mulig grad blir selvhjulpen. For 
mottak og integrering av flyktninger er de viktigste elementene bolig, kvalifisering og arbeid. 
Bydelen har ansvar for å gi tjenester innenfor alle disse områdene. Bolig, kvalifisering og 
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arbeid er de viktigste elementene i integrering. Integrering innebærer at flyktninger og 
innvandrere får, og i økende grad benytter, muligheter til sosial, kulturell og politisk 
deltagelse i samfunnet på lik linje med resten av befolkningen. Bydelen skal sørge for 
bosetting av flyktninger og gi dem tilbud om introduksjonsprogram. 
 
Kommunen i NAV har også ansvar for Introduksjonsprogrammet for ny bosatte flyktninger 
og andre som har rett til introduksjonsprogram i henhold til introduksjonsloven. En god 
oversikt over klientmassen, tett samarbeid med Boligkontoret og en rask saksbehandling gjør 
at mange mottar statlig og kommunal bostøtte som inntekt. 


3.2.1.9 NÆRMILJØ (FUNKSJON 315-385) 
Bydelen har ansvar for å være en aktiv høringsinstans i trafikk, miljø-, plan, - bygge og 
byutviklingssaker og bidra til at bydelen utvikler gode nærmiljøer. 
 
Bydelen har ansvar for forvaltning av bydelens parker og nærmiljøanlegg. Dette dreier seg om 
generell forvaltning som utleie av arealer og avtaler om arrangementer, kontroll av 
lekeplasser, publikumshenvendelser og samarbeid med brukerne. Planlegging og 
gjennomføring av vedlikehold, rehabilitering og utvikling av anleggene som ikke inngår i 
løpende drift. Bydelen har ansvar for utleie og tillatelser til salg/ servering på fortau, torg og 
plasser på kommunal grunn og på fortau til riksveier. 
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3.2.2 Hovedmål 


3.2.2.1 ADMINISTRASJON (FUNKSJON 100-190) 
Bydelsadministrasjonen skal arbeide i forhold til å sikre en god og effektiv utnyttelse av de 
ressursene bydelen har til rådighet. Administrasjonen skal aktivt følge opp og gi bistand til 
bydelens tjenesteapparat gjennom fokus på: 
 
• Budsjett og regnskapsoppfølging  
• Økonomisk og administrativ intern-kontroll 
• Innkjøpsrutiner 
• Personalpolitikk og personaladministrative rutiner 
• Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
• IKT 
• Informasjon 
• Arkiv og postrutiner 
• Tjeneste og kvalitetsutvikling  
 


3.2.2.2 Byrådets mål for funksjonsområde 1: 
Helsetjenesten 
 
Byrådets mål er å:  
• sikre at konsekvenser for folkehelse skal vurderes i alt planarbeid  
• bedre helsen til Oslos befolkning med fokus på utsatte grupper  
• sørge for at befolkningen tilbys likeverdige helsetjenester uavhengig av bakgrunn  
• sikre gode pasientforløp og en god behandlingskjede ” hjemmefra og hjem igjen ”  
• videreutvikle Aker som samhandlingsarena  
• samarbeide med Universitetet i Oslo om viktige områder for forskning og utvikling 
 
For å nå målene vil byrådet: 
• at alle bydeler skal ha en folkehelseplan som følger opp og konkretiserer satsinger i sentral 


folkehelse-plan 
• samarbeide med ideelle organisasjoner, brukerorganisasjoner og private virksomheter om 


tjenester og tiltak som kan skape merverdi for brukerne, deres familier og lokalsamfunnet. 
• ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne i egen 


bydel 
• gjennomføre helsefremmende og forebyggende tiltak som reduserer helseforskjeller 
• øke innsatsen på forebygging og rehabilitering 
• etablere frisklivssentraler og frisklivstilbud i bydelene i tråd med befolkningens behov 
• forebygge psykiske lidelser og sikre tidlig intervensjon 
• at informasjon skal nå alle og tilgjengeligheten til tjenestene skal være god 
• benytte tolk når det er nødvendig for å sikre god kommunikasjon 
• bygge Samhandlingsarena Aker i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og de andre 


sykehusene som betjener Oslos befolkning 
• at bydelene medvirker til utvikling av Samhandlingsarena Aker 
• legge til rette for at ansvar for medfinansiering kan overføres til bydelene 
• utvikle lokale tilbud som gir redusert behov for spesialisthelsetjeneste 
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• at elektronisk dokumentasjon og meldingsutveksling skal være standard i kommunal 
tjenesteproduksjon og samhandling 


• at bydelenes samordnede planer for barn og unge i en vanskelig livssituasjon utvides til å 
omfatte fore-bygging av vold i nære relasjoner 


• videreføre og utvikle tiltak som forebygger overgrep 


 
Sosialtjenesten 
 
Byrådets mål er å:  
• sikre at virksomhetene driver forebyggende arbeid  
• gjøre flere i stand til ¨å klare seg selv¨  
• gi tilbud om egnete boliger og en sammenhengende kjede av botiltak for vanskeligstilte  
• sikre bedre og mer tilpasset yrkesrettet norskopplæring 
 


3.2.3 Situasjonsbeskrivelse 


3.2.3.1 ADMINISTRASJON (FUNKSJON 100-190) 
Bydelen er organisert slik at de utøvende tjenestestedene er enheter som rapporterer til 
enhetsleder i bydelens lederteam som igjen rapporterer til bydelsdirektør. Administrasjonen 
består av støtteenhetene HR, økonomi og bydelsdirektørens stab. Det legges vekt på å ha en 
stabs/støtte avdeling som har kompetanse og ressurser til å følge opp resultatenhetene, særlig 
innenfor økonomi- og personalområdet. Med henvisning til stramme budsjetter vil det være 
avgjørende å ha fokus på økonomistyring og regnskapsoppfølging, videre på utvikling av 
gode personal- og lønnsrutiner.  
 


3.2.3.2 HELSETJENESTER (FUNKSJON 233,241) 
Bydel Vestre Aker har ansvar i henhold til lov om kommunale helse -og omsorgstjenester og 
Folkehelseloven for at bydelens innbyggere får nødvendige allmennlegetjenester. 
Bydelen har individuelle fastlegeavtaler med 29 fastleger fordelt på 12 legesentre.  
Det er til enhver tid avtale om turnusplass for 2 turnusleger i bydelen, disse er lokalisert ved 
Vinderen legesenter og Husebyskogen Medisinske senter. Turnuslegene er i bydelen i seks 
måneder, og har forut for dette hatt turnustjeneste i spesialisthelsetjenesten. Fastlegene i 
bydelen har ved utgangen av 2013 en samlet liste-kapasitet til ca. 46 000 personer, av disse er 
5500 ledige. Dette vurderes som tilstrekkelig til å dekke innbyggernes behov innenfor 
fastlegeordningen. Bydelens fastleger deltar i Oslo kommunes legevaktordning som 
administreres av Helseetaten. Offentlige legeoppgaver knyttet til forebyggende helsearbeid 
ved helsestasjon og skoler i bydelen er dekket av fastlegene. De fleste legene benytter 
elektronisk meldingsutveksling mellom pleie og omsorgstjenestene og sektorsykehus, noe 
som har bidratt til kvalitetssikring av samhandling og kommunikasjon mellom de ulike 
helsetjenestene.   
Bydelen hatt en bydelsoverlege i 50 % stilling deler av året, og har utfordringer knyttet til 
rekruttering av denne funksjonen. Bydelsoverlegen skal ha ansvar for bydelens 
samfunnsmedisinske oppgaver, herunder folkehelse, miljørettet helsevern og smittevern. 
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3.2.3.3 MILJØRETTET HELSEVERN OG SMITTEVERN (FUNKSJON 233) 
Bydelens oppgaver og myndighetsutøvelse på dette området er knyttet til følgende områder: 
Lov om folkehelse, Lov om strålevern og bruk av stråling, Lov om vern av smittsomme 
sykdommer, Lov om vern mot tobakkskader. Forskrifter som er hjemlet i folkehelseloven er; 
Forskrift om miljørettet helsevern, Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, 
Støyforskriften, Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstue mv., Forskrift om 
hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings -og hulltakingsvirksomhet mv., Forskrift om 
røyking på restauranter og andre serveringssteder, internkontroll mv. Bydelens helsetjeneste 
har godkjennings- og tilsynsansvar iht. disse forskriftene. 
Bydelen har en stilling som helsekonsulent, og tilsynsoppgavene utføres etter en flerårig plan 
og årsplan. Det er mange barnehager og skoler i bydelen og det er et etterslep på tilsyn og 
godkjenninger på dette området. Dispensasjoner fra støyforskriftene saksbehandles 
fortløpende. Klagesaker vedrørende støy er hovedsakelig relatert til støyplager som følge av 
pågående utbyggingsprosjekter og samferdselsstøy, samt støy knyttet til årlige 
russearrangementer på Tryvann. Bydelen følger Oslo kommunes smittevernplan som er en del 
av Oslo kommunes beredskapsplanverk, og har i deler av 2013 hatt avtale med en fastlege om 
løpende oppfølging i smittevernsaker.  


3.2.3.4 FOLKEHELSE (FUNKSJON 233) 
Med bakgrunn i St.meld.nr.47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, ny folkehelselov fra 
1.1.2012 og Folkehelseplan for Oslo kommune 2013-2016 er det er i 2013 utarbeidet 
Folkehelseplan for bydel Vestre Aker for samme periode. Denne konkretiserer strategier og 
mål for folkehelsearbeidet og er utarbeidet i samarbeid med alle tjenesteytende enheter. 
Folkehelseutfordringer og satsningsområder i perioden er; psykisk helse, oppvekst og 
utdanning, rus, kosthold, fysisk aktivitet og tobakk, samt samfunn og nærmiljø. Byrådet 
ønsker at barn og unge skal være et særskilt satsningsområde i planperioden, dette gjenspeiles 
også i bydelens plan. Planen er forankret i bydelens overordnede Strategiske plan, og sees i 
sammenheng med bydelens øvrige planverk. Bydelen har en egen folkehelsekontakt som 
deltar i Helseetatens folkehelsenettverk. 


3.2.3.5 FYSIO - OG ERGOTERAPITJENESTEN (FUNKSJON 241) 
Den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten omfatter tjenestene i enhet for forebygging og 
rehabilitering som yter tjenester til eldre, i resurssenhet for barn og unge og ved 
helsestasjonen og skolehelsetjenesten som yter tjenester til barn og unge. Bydelens beboere 
skal sikres forsvarlige fysio- og ergoterapitjenester. Disse yrkesgruppene inngår også i de 
tverrfaglige teamene dagrehabiliteringstjeneste og innsatsteam, som beskrives under 
funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg. Rehabilitering og individrettede 
folkehelsetiltak/helseforebyggende tiltak for eldre beskrives også under funksjonsområde3. 
 
Bydelen har ansvar for inngåelse av avtaler med private fysioterapeuter og oppfølging av 
disse. 
Bydelen har til sammen 19,8 driftstilskudd fordelt på 33 privatpraktiserende fysioterapeuter 


3.2.3.6 FYSIOTERAPI (FUNKSJON 241) 
Ressursenhet for barn og unge har totalt 3,8 årsverk som skal ivareta bydelens barn og unge (0 
til 18 år) med hensyn til behov for behandling fra denne faggruppen. 
I tillegg dekker terapeutene salg av fysioterapitjenester til barn som bor i andre bydeler og har 
tilbud på Voksenhagen barneskole, Hovseter ungdomsskole og Mølleplassen 
spesialbarnehage.  
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Av målgruppen for fysioterapi er 96 habiliteringsbarn/unge pr.31.12.2013. Det vil si 
barn/unge med behov for langvarige og sammensatte hjelpetiltak.  
Kommunale fysioterapeuter har også arbeidet med forebyggende tiltak, men kapasiteten til 
dette er begrenset. Pr 31.12.2013 er det registrert 256 barn/unge som mottar behandling fra 
barnefysioterapeutene. Totalt i løpet av 2013 har det vært 457 barn/unge som har mottatt 
behandling.  


3.2.3.7 ERGOTERAPI (FUNKSJON 241) 
Ressursenhet for barn og unge har, pr. 31.12.2013, 1.8 årsverk ergoterapeuter. Brukere med 
behov for ergoterapi er i vesentlig grad habiliteringsbarn/unge. Det vil si at det er behov for 
tjenesten over tid, og at problematikken er sammensatt og omfattende. 
Ergoterapeutene behandler barn/unge og tilpasser eventuelle hjelpemidler. Barn/unges behov 
for hjelpemidler endrer seg i forhold til endring av funksjonsnivå, og i forhold til at de har 
behov for utskifting av hjelpemidler etter som de vokser. Rett hjelpemiddel til rett tid er en 
utfordring, og et kvalitativt godt samarbeid med Hjelpemiddelsentralen er helt sentralt. 
Totalt er det 108 brukere med behov for denne tjenesten pr. 31.12.2013. 


3.2.3.8 NÆRMILJØ (FUNKSJON 315-385) 


3.2.3.8.1 Frivillig innsats 
Frivillighetssentralene skal skape trivsel og trygghet i nærmiljøet, og omsette nestekjærlighet 
til praktisk medmenneskelighet for å bedre alles livskvalitet og livslyst. 
 
Hovstua Frivillighetssentral og nærmiljøsenter er kommunalt eiet og mottok i 2013 kr. 
310.000 i statlig økonomisk støtte fra Kultur- og kirkedepartementet. Dette er et bidrag til 
lønn for daglig leder. I tillegg til leder er det ansatt en person i 50 % stilling. Hovstua har et 
styre med deltakelse fra politikere og brukerrepresentanter. Styret ble i 2013 ledet av 
enhetsleder for boliger, dagsentra og psykisk helse. Hovstua er lokalisert på Hovseter og 
kanaliserer frivillige hjelpere til personer i bydelen som har behov for hjelp til blant annet 
innkjøp eller praktisk hjelp hjemme. Til sammen er 30 personer er innom Hovstua hver dag, 
og ca. 10 frivillige er med på å tilrettelegge for bistand og aktiviteter. Blant mange aktiviteter 
finnes språkkurs, dans, sanggrupper, kvinnegruppe, quiz og bordtennis. De frivillige følger 
også grupper på bussturer og til kulturtilbud i byen og står som arrangører av en rekke 
arrangementer som internasjonal kvinnefest, selvhjelpsgrupper, julaften og ID. (fest etter 
ramadan.) Og lignende. Det serveres lunsj hver dag og middag to ganger i uken.  
 
Vestre Aker frivillighetssentral er en privat stiftelse som er lokalisert på Vinderen. Stiftelsen 
har daglig leder og et styre og mottar støtte fra ulike bidragsytere til sin drift, bl.a. fra Bydel 
Vestre Aker og fra Kultur- og kirkedepartementet. Frivillighetssentralen kanaliserer frivillige 
hjelpere til individuelle hjelpebehov, som innkjøp, praktisk hjelp, følge til lege og lignende. 
Samarbeid med sentralen om transporttjeneste til Røa eldresenter og Vinderen seniorsenter 
har vært mye brukt og bidra til høye besøkstall ved de to eldresentrene 


3.2.3.9 PSYKISK HELSEARBEID (FUNKSJON 233, 241) 
Kontoret for psykisk helse og Treff 88 flyttet i løpet av sommeren og høsten 2013 til Villa Ly 
i Tennisveien. I forbindelse med flyttingen har Treff 88 byttet navn til Villa Ly 
Aktivitetssenter. Flyttingen har vært meget vellykket og antall brukere på Aktivitetssenteret 
har økt med 35 %.  
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Kontoret for psykisk helse har til sammen 9 årsverk inkludert to årsverk til det NAV-støttede 
prosjektet Vilje Viser Vei, og to årsverk til boveilederstillinger. 
Tjenestestedet ga i 2013 tjenester til i overkant av 100 brukere. De psykiske helsearbeiderne 
driver oppsøkende virksomhet og tilbyr samtalegrupper og gruppeaktiviteter for personer med 
psykiske lidelser. To boveiledere hjelper brukere med å etablere seg i egen bolig og å etablere 
og opprettholde sosiale nettverk. Bydelen har et nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten 
generelt og med Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen ved Diakonhjemmets sykehus spesielt 
både på system og individnivå. 
Ansatte ved Voksenpsykiatrisk avdeling tilbyr også undervisning og gir veiledning til de 
ansatte. 
Det har vært arbeidet blant annet med følgende oppgaver i 2013: 
 
• Utvikling av arbeidstilbud gjennom samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten,  


NAV/Sosial. 
• Samarbeid med ansatte i PSYKSAM-prosjektet. 
• Samarbeid med hjemmetjenesten om brukere som får tjenester både fra kontoret for 


psykisk helse og hjemmetjenesten 
• Samarbeid med Enhet for ambulant samhandling ved Voksenpsykiatrisk avdeling 


Vinderen spesielt i forhold til brukere med rusavhengighet og psykiske lidelser. 
Ansatte i PSYKSAM-prosjektet har også inngått i dette samarbeidet. 


• Avslutning av PSYKSAK-prosjektet.  
 
Flere brukere skrives nå ut med omfattende problemstillinger både innenfor rus og psykiatri. 
En del av disse er voldelige og det er sentralt at det blir foretatt voldsrisikovurderinger på 
disse brukerne. I tillegg til å gi gode tilbud til brukerne må bestiller også bidra til at de ansatte 
har et trygt arbeidsmiljø i møte med krevende brukere.  
 
I størst mulig grad forsøker bydelen å gi brukeren et tjenestetilbud innad i bydelen, men 
bydelen kjøper i tillegg et betydelig antall boliger og institusjonsplasser for denne 
brukergruppen.  
 
Bydelen kjøper også institusjonsplasser og boliger med bemanning til 26 brukere. Dette er i 
hovedsak yngre brukere. I tillegg kjøper bydelen flere sykehjemsplasser som er tilrettelagt for 
eldre psykiatriske pasienter. 
I leieforholdet med Blindern og Vinderen sanitetsforening om leie av Villa Ly, Tennisveien  
2 G, inngår også syv mindre leiligheter. Leilighetene skal benyttes av personer med alvorlige 
psykiske lidelser og rusproblematikk. Det skal inngås avtale med bydelene Frogner og Ullern 
om tildeling av leilighetene. I leieavtalen inngår også drift av Cafe Lydia. Cafeen er et sosialt 
samlingspunkt med enkel matservering, men også et arbeidstreningstiltak for dem med noe 
restarbeidsevne. 
 
I hovedsak er det et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten vedrørende utskriving av 
pasienter. Det er imidlertid også helt klart at utskrivelsesprosessen i enkelte tilfeller kan bli 
mye bedre. Bydelen ser det som nødvendig å ha oppmerksomhet rundt dette temaet også i 
2014. 


3.2.3.10 SOSIALTJENESTEN i NAV (FUNKSJON 242-300) 
Sosialtjenesten har som mål å skape et inkluderende Oslo som gir muligheter for alle og å 
bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon. Sosialtjenesten skal bidra til at den enkelte får 
anledning til å leve og bo selvstendig og til å ha en meningsfylt tilværelse i fellesskap med 
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andre. Sosialtjenesten skal yte råd, veiledning, faglig bistand og økonomisk sosialhjelp til de 
som midlertidig er ute av stand til å forsørge seg selv. Dette er hjemlet i: Lov om sosiale 
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 
 
Byrådets hovedmål med kvalifiserings- og sysselsettingsarbeidet er iverksatt gjennom: 
  ”lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, 
kvalifiseringsprogrammet og kvalifiseringsprogrammets innhold”.  
 
Loven gir en rett til et toårig helhetlig kvalifiseringsprogram. I tillegg benytter bydelen andre 
aktive tiltak for å hjelpe sosialhjelpsmottakere til å komme i arbeid og bli økonomisk 
selvhjulpne. Deltakere i kvalifiseringsprogrammet har i hovedsak rett på kvalifiseringsstønad 
tilsvarende 2G (folketrygdens grunnbeløp). 
 
Sosialtjenesten har bygget opp en tjeneste med kompetanse og kapasitet til å motta og bosette 
bydelens kvote av nyankomne flyktninger. Det fattes vedtak etter: 
 ”lov om introduksjonsordning for nyankomne flyktninger”. Loven gir flyktninger en 
grunnleggende rett og plikt til å delta i et toårig kvalifiseringsprogram, med oppstart senest tre 
måneder etter bosetting i bydelen. Deltakere i introduksjonsprogrammet har i hovedsak rett på 
introduksjonsstønad tilsvarende 2 G (folketrygdens grunnbeløp).  
 
NAV sosialtjenesten utarbeider, i henhold til hjemmel i lov, individuelle planer til brukere 
med sammensatte problemer.  
 
Sosialtjenesten målretter gjennom boligkontoret de statlige og kommunale boligvirkemidlene 
til de som trenger det mest. Husbankens START-lån og boligtilskudd gir mange med svak 
økonomi, muligheter til å kjøpe sin egen bolig. Boligkontoret saksbehandler de ulike statlige 
og kommunale bostøtteordningene og tildeler kommunale boliger. Fortsatt reduksjon av antall 
begjæringer om utkastelse fra Namsmannen er et satsningsområde. Bydel Vestre Akers mål 
og arbeid er sammenfallende med byrådets målsetninger.  
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3.2.4 3.2.4 Hovedoversikt økonomi FO1 - netto driftsutgifter 


Netto driftsutgifter pr. 
KOSTRA-funksjon 


Regnskap 
2012 


Oppr. 
Budsjett 


2013 


Regulert 
budsjett 


2013 
Regnskap 


2013 


Avvik 
reg.bud/regn-


skap 2013 
100 Politisk styring 1 448 2 273 2 297 1 056 1 241 
110 Kontroll og revisjon 235 0 0 249 -249 
120 Administrasjon 24 592 48 598 38 142 6 081 32 061 
130 Adm.lokaler 490 13 879 13 879 3 227 10 652 
170 Årets premieavvik   


 
  


 
  


180 Div. fellesutgifter 20 4 250 4 250 44 4 206 
190 Interne serviceenh. 0 12 027 0 0 0 
233 Annet forebyggende 
helsearbeid 4 031 1 953 2 097 5 480 -3 383 
241 Diagnose, 
behandling og 
rehabilitering 21 234 24 937 26 240 24 247 1 993 
242 Råd, veiledning og 
sosialt forebyggende 
arb. 11 872 11 329 14 155 14 774 -619 
243 Tilbud til personer 
med rusproblemer 7 815 3 780 5 094 8 122 -3 028 
265 Kommunalt 
disponerte boliger 8 411 2 935 2 960 7 232 -4 272 
273 Kommunale 
sysselsettingstiltak 6 175 5 561 5 720 8 145 -2 425 
275 Introduksjonsordn. 4 456 2 444 4 544 5 414 -870 
301 Plansaksbehandling 0 0 0 3 500 -3 500 


332 Kommunale veier, 
miljø og 
trafikksikkerhetstiltak og 
parkering 0 0 0 7 -7 
335 Rekreasjon i tettsted 297 215 227 528 -301 
385 Andre kulturakt. 150 150 150 150 0 
386 Komm. kulturbygg 182 220 220 154 66 
Sum netto utgifter *) 96 747 134 766 120 202 88 945 31 257 
*) Tall overføres hovedoversikten, tabell 0.1.B 


    
 
Bydelens vurderinger: 
Slik regnskapet fremstår i forhold til justert budsjett på funksjonsnivå er det avvik mellom 
justert budsjett og resultat. Dette skyldes at aktiviteter kan være budsjettert på en annen 
funksjon enn hvor den er regnskapsført. I bydelens vurderinger under hvert funksjonsområde 
har man da kommentert de reelle avvik i tjenesteaktivitet som man har synliggjort i de 
månedlige rapporteringer til bydelsutvalget. 
 
Tall for funksjonsområdet viser regnskapet ett mindreforbruk på 31,26 mill. kroner. Avviket 
skyldes nødvendigvis ikke aktivitetsendringer i tjenestebehovet men skyldes at avsetninger og 
midler til nye tiltak er budsjettert på funksjonsområdet 1 men regnskapsført på funksjoner de 
hører inn under. Dette gjelder i hovedsak funksjonene 120 og 130. 
 
Avvik knyttet til 301 plansaksbehandling er en forlikssak knyttet til ett vedtak gjort i 2010. 
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3.2.5 Måltall for tjenesteproduksjon 
 


Obligatoriske måltall for funksjonsområde 
1 – Sosialtjenesten 


Resultat 
2011 


Resultat 
2012 


Måltall 
2013 


Resultat 
2013 


Avvik 
resultat - 
måltall 


Finansiering til kjøp av boliger - andelen 
søknader behandlet innen 1 måned 53 % 71 % 80 % 56 % -24 % 
Søknad om kommunal bolig - andelen 
søknader behandlet innen 3 måneder 95 % 82 % 95 % 79 % -16 % 
Andel positive vedtak for kommunal bolig 
effektuert innen 6 måneder 67 % 60 % 80 % 55 % -25 % 
Antall personer i døgnovernattingssteder 
uten kvalitetsavtale (pr 31.12.) 2 2 0 0 0 % 
Antall personer i døgnovernatting pr 31.12 
med opphold > 3 måneder 2 2 0 0 0 % 
Økonomisk sosialhjelp - andel søknader 
behandlet innen to uker 89 % 92 % 95 % 94 % -1 % 
Minimum andel fornøyde brukere etter 
brukerundersøkelser i sosialtjenesten  74 % 84 %   70 %  89 %  19 % 
 
Bydelens vurderinger: 
Boligkontoret har hatt økt mengde søknader på alle boligvirkemidler, og dette gjenspeiler 
resultatene. Boligkontoret har i perioder vært bemannet med en ansatt og ikke to. På bakgrunn 
av dette har ikke boligkontoret nådd måltall. 
 
Sosialtjenesten erfarer at mangel på bolig er et økende problem for klientene. Det arbeides 
grundig med å følge opp at klientene betaler sin husleie selv og det iverksettes tiltak, som 
økonomisk rådgivning og tilbud om frivillig forvaltning, dersom det er behov for dette. Dette 
arbeidet er med på å redusere antall utkastelser av boliger. I de tilfelle der klienter må bo på 
døgnovernatting er oppholdet av kort varighet og det arbeids tett med klientene for å finne 
egnet bolig. Sosialtjenesten har ansatt medarbeider i prosjekt boligsosialt arbeid med 
rusmisbrukere. Her arbeides det for å finne egnede boliger for rusmisbrukere samt tilby 
booppfølging ved behov. Det fattes vedtak på denne tjenesten. 
 
Ved søknad om økonomisk sosialhjelp til barnefamilier kartlegger sosialtjenesten situasjonen 
til både barna og foreldrene. Det fremkommer i alle vedtak at både barnas og foreldrenes 
livsopphold er ivaretatt. Bydelen gir barnetillegg til alle barna i familien. I flere saker gis det 
tilskudd til aktive tiltak for barna, som f eks støtte til barnehager, aktivitetsskole og 
fritidsaktiviteter.  
 
En stor andel av sosialhjelpsklientene har et rusproblem. NAV sosialtjenesten har en 
ruskonsulent som har et faglig- og veiledningsansvar overfor saksbehandlerne. Sosialtjenesten 
motiverer brukerne til behandling, men det er få som ønsker å søke om og enda færre som 
klarer å gjennomføre en behandling. NAV sosialtjenesten benytter i stor grad de ulike bo- og 
omsorgstilbudene gjennom Velferdsetaten. Bydelen har i tre år fått prosjektmidler til å jobbe 
ekstra tett og individuelt med rusmisbrukerne med mål om økt aktivitet. Disse klientene er i 
ulike statlige og kommunale tiltak. Noen har også skaffet seg arbeid. Prosjektet er avsluttet i 
2013. 
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Nøkkeltall for: Funksjonsområde 1 og 4 - 
Helse, sosial og nærmiljø (EST) 


Resultat 
2010 


Resultat 
2011 


Resultat 
2012 


Resultat 
2013 


Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp 563 580 507 516 
Antall deltakere i kvalifiseringsprogram pr 
31.12. * 41 40 33 33 


Antall deltakere i introduksjonsordning pr 
31.12. * 24 33 35 35 


Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år i 
forhold til innbyggere 25-66 år 2,0 1,8 1,6  1,9 


Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i 
forhold til innbyggere 18-24 år  1,9 0,6 0,2 0,9 


Brutto driftsutgifter til økonomisk 
sosialhjelp pr mottaker 34 936   35 641  40 248 40 134 


Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk 
sosialhjelp (måneder) 4,7 4,2 4,6 4,6 


Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk 
sosialhjelp - mottakere 18-24 år 3,8 2,2 3,7 4,9 


Andel mottakere med sosialhjelp/ 
introduksjonsstønad som 
hovedinntektskilde 


47,4 47,0  47 47,7 


Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 
måneder eller mer 


34,1 30,0  29 25 


Kilde SSB - spesialbestilling fra SSB for fjerne dobbelttelling av klienter. 
  Offisielle KOTRA-tall har for høye brukerrater, for kort stønadsperiode og for lave enhetskostnader for Oslo - 


fordi klienter som flytter mellom bydeler blir telt flere ganger  
* Kilde for disse tallene er årsstatistikk for bydelene pr. 31.12.       
          
Bydelens vurderinger: 
Gjennomsnittlig stønadslengden er stabil på de som mottar økonomisk sosialhjelp. Dette er en 
viktig indikator som sier at vi får mange klienter ut i jobb eller over på andre type stønader 
enn økonomisk sosialhjelp. Dette igjen viser at brukerne mottar økonomisk sosialhjelp i 
lengre tid enn i 2012.  
 
 
 
Antall sosialhjelpsmottakere (KOSTRA bydel nivå 3) 516  
Antall deltakere i introduksjonsordningen 31.12. (årsstatistikk) 35 
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet 31.12. (Qustback) 33 
Utbetalt sosialhjelp (funksjon 281 brutto utgift i 1 000 kr.)  19723 
Utbetalt introduksjonslønn (funksjon 275 art 1089 i 1000 kr.)  4842 
Utbetalt kvalifiseringsstønad (funksjon 276 art 1089 i 1000 kr.)  4906 
  







22       Årsberetning for Bydel Vestre Aker|  


3.3 FUNKSJONSOMRÅDE 2 A: BARNEHAGER 
 


3.3.1 Ansvarsområde 
Innenfor dette ansvarsområdet ligger barnehager (funksjon 201) førskolelokaler (funksjon 
221) og Ressursenhet for barn og unge (funksjon 211) 


3.3.1.1 Barnehager, barneparker og styrket tilbud (funksjon 201, 211, 221) 
Barnehage er et pedagogisk tilrettelagt tilbud som reguleres i Lov om barnehager med 
forskrifter. Tilbudet omfatter kommunale og ikke-kommunale barnehager. Barnehagene har 
ulike driftsformer og åpningstider, og omfatter også åpne barnehager og familiebarnehager. 


3.3.2 Hovedmål 


3.3.2.1 Barnehager og barneparker (funksjon 201, 211, 221) 
 


Byrådets mål for barnehageområdet: 
• Alle barn skal kunne norsk før skolestart. 
• Det skal være høy kvalitet og likeverdig tilbud i Oslos barnehager  
• Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og ha kunnskaper om barns 


• språkutvikling 


• Det skal gis tilbud om barnehageplass til flere barn enn de barna som har rett på   
• barnehageplass 
 


3.3.3 Situasjonsbeskrivelse 


3.3.3.1 Barnehager og barneparker (funksjon 201, 211, 221) 
Kommunale barnehager 
Mærrabekken barnehage ble lagt ned med virkning fra 01.08.13, og det er nå 21 kommunale 
barnehager og 17 styrerstillinger i bydelen. Nedleggelse av Mærrabekken ga ingen 
overtallighet, de ansatte ble tilbudt jobb i bydelens kommunale barnehager. Barna ble flyttet 
til en av de tre andre barnehagene i samme bygg (FO-barnehagene). 
Bydelen har, som en del av effektiviseringskravet til bydelen, de siste årene hatt fokus på 
ledelsesstrukturen i de kommunale barnehagene. Det er et mål å få enhetlige barnehager hva 
gjelder ledelsesressurser og utnyttelse av disse. En konsekvens av dette arbeidet er at 
Liabakken og Holmen med virkning fra 01.08.13 har samme styrer. Styrerteamene i de 
sammenslåtte barnehagene er videreutviklet og vi erfarer at modellen fungerer 
tilfredsstillende, samtidig som den hele tiden kan forbedres. 
Arbeidet med hensiktsmessig og enhetlig drift er videreført i 2013. Det er utarbeidet felles 
ledelsesverktøy som skal bidra til en enhetlig drift av de kommunale barnehagene. Eksempler 
på verktøy er: ledersamtaleskjema for pedagogiske ledere, jobbsamtaleskjemaer for 
assistenter, årshjul for styrer og pedagogisk leder… 
 
Som et ledd i helhetlig drift av barnehagene, har vi hatt fokus på å styrke pedagogiske ledere i 
lederrollen og det er gjennomført to samlinger. Våren 2013 var temaet «barna i et 
folkehelseperspektiv», med blant annet deltakelse av barnevernet. Samlingen høsten 2013 
hadde temaet «pedagogisk leder – arbeidsgiverrollen». Bydelen får gode tilbakemeldinger på 
initiativet, og vil videreføre satsningen.   
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Det ble høsten 2013 inngått 15 års leieavtale for tre etasjer i FO-bygget, og de tre barnehagene 
i bygget, Huseby, Persbråten og Pyramiden med til sammen 18 avdelinger, er nå permanente. 
I den forbindelse vil de bli organisert under felles ledelse og felles navn i løpet av 2014.  
Bydelen har fortsatt to barnehager / 8 avdelinger i midlertidige lokaler; Tråkka og Piloten. 
Omsorgsbygg Oslo KF istandsatte lokaler i Hovseterveien 20 til bruk som erstatningslokaler 
for blant annet Røa senter og Liabakken. Barnehagene flyttet inn sommer/høst 2013. 
Rehabiliteringen av Liabakken barnehage ble forsinket og kom førts i gang i midten av 
desember. Den nye barnehagen i Landingsveien, Jarbakken, hvor Røa senter flytter inn med 
sine fem avdelinger er under bygging. Ferdigstillelse er mars 2014. 
 
Etter gode erfaringer, i tre av våre barnehager, med bruk av I-PAD som et pedagogisk 
virkemiddel i arbeidet med språkopplæring er det kjøpt inn I-PAD til alle de kommunale 
barnehagene. 
Bydelen fikk tre nye lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget høsten 2013, hvorav to 
trenger spesiell tilrettelegging.  
Det er gjennomført 1.hjelps kurs. Alle ansatte skal ha kurs 2.hvert år og alle nyansatte skal 
delta på 1 hjelps kurs i løpet av første halvår.  
Bydelen har i 2013 brukt egne kompetansemidler til norskkurs for 10 ansatte i kommunale 
barnehager. Erfaringene i år var at det kun var 10 interesserte / aktuelle deltakere. 
Tilbakemeldingene på kurset som ble gjennomført var noe blandet, det handler blant annet om 
ulike forventninger. Styrerne har ansvar for å følge opp de ansatte som har fått 
norskopplæring, det må stilles krav til de ansatte på arbeidsplassen i forhold til å bruke 
språket, skriftlig og muntlig for at kurset skal ha ønskelig effekt. 
Sykefraværet i de kommunale barnehagene viser en fortsatt nedgang, med store variasjoner 
barnehagene i mellom. Barnehagene med høyt sykefravær får tett oppfølgning fra bydelen.  
 
Bystyrets beslutning om konkurranseutsetting og salg av barnehager berører bydel Vestre 
Aker som en av tre bydeler. De ansatte og foresatte i Grindbakken og Rønningen barnehager 
fikk før jul beskjed om at de skal utsettes for konkurranse. Noe som naturlig skaper uro i 
barnehagene. 
Åpen barnehage har vært gjenstand for en turbulent sommer og høst, grunnet en rekke 
uheldige omstendigheter og manglende informasjonsflyt. De ble flyttet inn i nye lokaler i 
familiehuset, som imidlertid må vente med åpning grunnet rehabilitering av blokken. Åpen 
barnehage er tilbake i sine gamle lokaler i klubben og har et stort antall trofaste brukere.  
Det er store vedlikeholdsbehov i flere av kommunale barnehager, og i 2013 er det blant annet 
foretatt utskiftning av garderober i Vestjordet, Landingsveien og Rønningen og utbedring av 
bad i Orebakken og Landingsveien. Bydelen har avsatt midler til rehabilitering av uteareal i 
kommunale barnehager. Beskjeden om at bydel Vestre Aker skal konkurranseutsatte/selge 
barnehager innebærer at gjennomføring av rehabilitering er satt litt på vent. 
 
Ikke-kommunale barnehager 
Kattugla Steiner barnehage flyttet i august inn i nye flotte lokaler og ligger nå «vegg i vegg» 
med Jarbakken barnehage. Det er etablert to nye friluftsbarnehager, Frognerseteren og 
Tomlekollen, sistnevnte en videreføring av Tomleplassen barnepark. Norlandia har kjøpt opp 
Skistua og er nå eier av tre store barnehager i bydelen. 
I løpet av høsten har 3 barnehager valgt å legge ned, i hovedsak skyldes dette manglende 
brukstillatelser fra Plan og bygningsetaten, avdekket i forbindelse med bydelens tilsyn.  
Bydelen har et godt samarbeid med de private barnehagene og gjennomfører jevnlige 
informasjonsmøter med god deltakelse. Vi erfarer at enkelte barnehager krever en tett 
oppfølgning i forhold til drift og bemanning.  
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Fellesområder - kommunale og ikke-kommunale barnehager 
 
Foreldreutvalg (FUB) 
Foreldrene i kommunale og ikke-kommunale barnehager etablerte våren 2013 et 
foreldreutvalg. Bydelsdirektør og enhetsleder har hatt to samarbeidsmøter med FUB. 
 
Rekruttering 
Bydelens satsning på rekruttering og deltakelse på karrieredager på høyskoler ga gode 
resultater, både i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Det er en stor nedgang i antall 
pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet. Vi ser og at det er god 
rekruttering gjennom å være øvingslærer. 
 
Brukerundersøkelse 
Det er en økning i andelen ikke-kommunale barnehager som deltar i brukerundersøkelsen. Av 
43 ordinære barnehager deltok 40 og av 14 familiebarnehager deltok 5. Svarprosenten i 2013 
var 73,6. Barnehagene i bydelen scoret 5,2 på foresattes tilfredshet med barnehagene. Det er 
fortsatt store forskjeller barnehagene i mellom, men vi registrerer at det er en positiv utvikling 
for tilnærmet alle barnehager.  
 
Oslo barnehagen 
Samarbeidsgruppe mellom barnehagene og barnevernet er etablert, med deltakelse av to 
kommunale og to ikke-kommunale styrere. Det er gjennomført ½ årlige samarbeidsmøter med 
deltakelse av alle barnehager. Pedagogiske ledere i de ikke-kommunale barnehagene har 
deltatt på samling med barnevernet hvor temaet var «til barnets beste – samarbeid mellom 
barnehagene og barnevernstjenesten». 
Alle standarder som er utarbeidet av Oslo barnehagen følges opp i kommunale barnehager og 
økende andel av de ikke-kommunale barnehager. Oslobarnehagen er tema på alle 
samarbeidsmøter med de ikke-kommunale barnehagene. I de kommunale barnehagene følges 
Oslobarnehagen også opp på jevnlige ledersamtaler. 
Samarbeidet med skolene er i positiv utvikling, og det var god deltakelse fra barnehagene på 
fagdagen som ble gjennomført i høst. 
 
Tilsyn etter lov om barnehager  
Januar 2013 ble det gjennomført skriftlig tilsyn i alle kommunale barnehager, det ble ikke 
registrert noen avvik. Høsten 2013 ble det gjennomført skriftlig tilsyn i alle ikke-kommunale 
barnehager. I den forbindelse ble de etterspurt sikkerhetskontroll av utelekeplassen. Det ble i 
den forbindelse noen få avvik, dette handler primært om bemanningsressursen. 
Bydelen erfarer at enkelte eiere og styrere ikke følger opp i forhold til bydelens systemtilsyn 
og bruker uforholdsmessig mye tid på oppfølgning av barnehagene. I 2013 har vi innkalt 
aktuelle eiere til møte hvor bydelens forventninger til leveranse fra eiere og styrere ble 
tydeliggjort. 
Det er i 2013 kun gjennomført et uanmeldt tilsyn. Tilsynet førte til varsel om stengning 
grunnet manglende pedagogisk veileder. Forholdene ble rettet opp. 
 
Veiledning / kompetanseheving 
Som et resultat av den vellykkede rekrutteringen ble det igangsatt to veiledningsgrupper for 
nyutdannede. Tilsvarende ser vi at det er en nedgang i behovet for veiledningsgrupper for 
pedagogiske ledere på dispensasjon, og vi har i år to grupper.  
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Bydelen fikk høsten 2013 tre nye plasser på arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (Ablu) 
for assistenter, en kommunal og to ikke-kommunale.  
Bydelen har valgt å satse på «trygg i barnehagen» med innføring av Circle of Security (COS) 
Dette er et langsiktig prosjekt som startet opp høsten 2013 og vil strekke seg over flere år. Det 
er fokus på barns psykiske helse og voksenrollen i barnehagen som omsorgsgiver. Barns 
tilvenning og tilknytning er sentrale begrep. Alle kommunale barnehager er med på 
satsningen og av de ikke-kommunale er det 23 som deltar. Satsningen er finansiert av 
kompetansemidlene bydelen får fra Fylkesmannen. Høsten 2013 ble første samling 
gjennomført for styrere og pedagogiske ledere, til sammen 260 deltok. Assistentene hadde 
samling 2.jan 2014.  
 
Tilbudet til fremmedspråklige barn i barnehage – uten barnehageplass 
Minoritetsspråklige midler, som skal brukes til å bedre språkforståelsen blant 
minoritetsspråklige barn i førskolealder, er i 2013 benyttet til språkpedagog. Hovedvekten av 
de minoritetsspråklige barna går i kommunale barnehager og i Sætra barnehage er nærmere 50 
% av barna minoritetsspråklige. Språkpedagog stillingen som er plassert i Sætra har tilbudt 
veiledning til andre barnehager og det er gjennomført kurs i «metodisk opplegg rundt 
minoritetsspråklige barn». 
Midlene ”Språkopplæring for barn som ikke har barnehageplass” forvaltes av helsestasjonen 
som i samarbeid med åpen barnehage gir et tilbud om språkgruppe «språkkvarten» fire dager 
uken for barn og foresatte. Helsestasjonen gjør en viktig jobb i forhold til å rekruttere barn til 
tilbudet. Åpen barnehage har fokus på språkutvikling, både hos barn og foresatte. De 
minoritetsspråklige er i overvekt blant brukerne.  
 
Full barnehagedekning  
I 2013 har det vært en nedgang i antall plasser i bydelen, og andelen barn på venteliste med 
ønske om oppstart innen desember 2013 var høyere enn tidligere år og vi erfarer at vi ikke er i 
stand til å gi alle som ønsker barnehageplass underveis i året et tilbud.  
Bydelen samarbeider tett med byrådsavdelingen i forhold til etableringer og nedtrapping av 
midlertidige barnehager.  
 
Bydelens vurdering 
I 2013 har de kommunale barnehagene holdt seg innenfor tildelte rammer og holdt god 
kvalitet på barnehagetilbudet, noe brukerundersøkelsen bekrefter.  
Tilsyn, samordnet opptak og likebehandling av kommunale og private barnehager er 
ressurskrevende, samtidig som det bidrar til gode likeverdige tilbud til bydelens barn. 


3.3.3.2 Ressursenhet for barn og unge (funksjon 211) 
Ressursenheten organiserer spesialpedagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter og 
støttepedagoger/assistenter. 
Enheten har pr. 31.12.2013 ansatt 3,8 årsverk barnefysioterapi, 1,8 årsverk barneergoterapi, 
3,5 årsverk spesialpedagoger og 28,8 årsverk støttepedagoger. 
Antall årsverk innenfor støttepedagoggruppen er variabel. Omfanget er avhengig hvor mange 
barn som til enhver tid trenger direkte hjelp innen det spesialpedagogiske området, eller på 
annen måte trenger hjelpetiltak i barnehagene. 
Ressursenheten har også ansvar tilknyttet faglig oppfølging og økonomisk ansvar for 
støttepedagoger som er ansatt i bydelens private barnehager. Barn som bor i vår bydel, men 
har sitt barnehagetilbud i annen bydel, har enheten økonomisk ansvar for et eventuelt 
forsterket tilbud.  
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3.3.3.3 Styrket pedagogisk tilbud til førskolebarn (211) 
Alle barn over ett år med spesielle behov, kode 10 fra opptakskriteriene, har fått tilbud om 
barnehageplass enten i kommunale/ private barnehager eller i en av de byomfattende 
spesialbarnehagene. Pr. 31.12.2013 kjøper bydelen 3 plasser i den sistnevnte type barnehage; 
Mølleplassen spesialbarnehage, Berg gård og Trosterud barnehage.  
Ressursenheten tildeler barnehagen hjelpetiltak i form av støttepedagoger der det ikke kan 
forventes at barnehagens grunnbemanning kan dekke det enkelte barns behov for hjelp/støtte i 
sin utvikling. 
 
Ansvar for spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder i henhold til Lov om 
opplæring i grunnskolen § 5.7, effektueres av Ressursenheten. Det innebærer bl.a. at barn som 
vurderes å ha behov for spesialpedagogisk hjelp, henvises via Ressursenheten til Pedagogisk-
psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) for utredning. Resultat av utredning sendes bydelen, som 
fatter enkeltvedtak i henhold til utredningen. Rett til spesialpedagogisk hjelp er uavhengig om 
barnet går i barnehage eller ikke.  
Bydelen tilhører skolegruppe F i PP-tjenesten, og det er etablert gode rutiner for samarbeid 
mellom denne skolegruppen og bydelen. I løpet av 2013 har det vært jevnlige møter med 
leder av skolegruppe F og leder av ressursenheten. Hensikten er blant annet å sikre kvalitet på 
samarbeid mellom utreder i PP-tjenesten og veileder fra enheten.  


3.3.3.4 Individuelle Planer (IP) 
Foresatte (brukere) godkjenner alle planer vedrørende tiltak som igangsettes rundt deres barn. 
De er invitert til deltagelser på alle møter som avholdes. Når det gjelder ungdom er de 
involvert der det er hensiktsmessig og naturlig. 
Brukere er blitt tilbudt Individuell Plan (IP) der to eller flere tjenester er involvert over tid.  
I samarbeid med andre tjenestesteder i bydelen, har alle som har rett til IP, og ønsker det, fått 
tilbud om koordinator. Enheten har pr. 31.12.2013 koordinatoransvar for 29 Individuelle 
Planer.  
Koordinatoren har en sentral rolle i forhold til målsetting om at våre brukere skal få 
koordinerte tjenester. Dette ansvar er fordelt mellom fysioterapeutene, ergoterapeutene, 
spesialpedagogene. Alle faggruppene bruker fagsystemet Gerica som verktøy for 
dokumentasjon. 
 
Habiliteringsteam 0-18 (23) 
Enhetens ergoterapeut er leder for bydelens Habiliteringsteam 0-18 (23). Dette teamet består 
av representanter for yrkesgrupper som arbeider med barn/unge med sammensatte 
funksjonsnedsettelser. 
Enheten har også en spesialpedagog og en fysioterapeut i teamet, i tillegg til helsesøster og en 
fagkonsulent for avlastning og støttekontakt. De to sistnevnte er fra Enhet for helsestasjon og 
Enhet for Bestiller. Teamet er en ressursgruppe for koordinatorer og gir opplæring i 
utarbeidelse av IP for brukere. Teamet fungerer også som en informasjons kilde for brukere. 
 
Tverrfaglig samarbeid: 
Enheten har samarbeidet nært med barnehager, helsestasjon og barnevern på systemnivå og i 
enkeltsaker. Dette samarbeidet har fungert bra i 2013, og spesielt i kompliserte og 
sammensatte enkeltsaker er dette samarbeidet vesentlig.  
Nedenfor følger satsingsområder som enheten har fokus på i et forebyggende perspektiv: 
 
  







27       Årsberetning for Bydel Vestre Aker|  


”Aktivitet, mestring og glede”:  
Dette er et skoleforberedende opplegg rettet mot de eldste barna i barnehagen. Målet er å 
bevisstgjøre barnehageansatte på tiltak som kan forberede barna på skolestart. Det omhandler 
utfordringer som møter dem på skolen; i skolegården, i gangen, i klasserommet – og sikre at 
alle barn får instruksjon/opplæring og erfaring i aktiviteter som er aktuelle i denne 
sammenheng. Enheten har gitt tilbud om kurs i dette opplegget til barnehageansatte i 2013.  
 
”En god skolestart» 
Dette er et opplegg laget for elever i første klasse der lærer, sosiallærer, logoped, PP-
tjenesten, helsesøster, ergoterapeut og fysioterapeut er på skolen en uke i løpet av høsten. 
Hver faggruppe bidrar med hver sitt område. Det hele oppsummeres ved at man gjennomgår 
hver klasse med tanke på barn som kunne trenge ekstra fokus i en eller annen form. Målet er å 
kunne legge til rette for aktiviteter i klassen som alle elevene kan delta i og som samtidig gir 
elever som trenger det nødvendige erfaringer og utfordringer 
 
 «Familiesenter»: 
Det er igangsatt et prosjekt for å etablere et møtested i bydelen for barn, unge og deres 
foresatte. Et ledd i å sikre et variert tilbud til utsatte grupper barn, unge og deres familier i vår 
bydel. Senteret har lokaler i Hovseterveien 88. Grunnet totaloppussing av denne blokken er 
åpning av senteret utsatt til 2014.   
 
Annet:  
Det er et fokus på samarbeid med bydelens barneskoler /ved rektorene og enhetsleder 
barnehage og enhetsleder ressursenheten. Dette samarbeidet knytter seg konkret til ” 
Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole”, utgitt av 
Byrådsavdelingen for kultur og utdanning i 2011. Denne skal fungere som overordnet og 
forpliktende for alle kommunale barnehager og skoler i Oslo. Anbefales også for private 
barnehager og skoler. Barn med nedsatt funksjonsevner skal bli godt ivaretatt ved å følge 
denne standarden. Leder av enheten deltar også på samarbeidsmøter med skolene og bydelen 
knyttet til forebygging av rus og kriminalitet. En ergoterapeut deltar i en tverrfaglig gruppe 
med fokus på bekymringsfullt skolefravær. 
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3.3.4 Hovedoversikt økonomi FO2A- netto driftsutgifter 
3.3.4 Hovedoversikt økonomi FO2A netto driftsutgifter 


  
     


Tall i 1000 kr. 


Netto driftsutgifter pr. 
KOSTRA-funksjon 


Regnskap 
2012 


Oppr. 
Budsjett 


2013 


Regulert 
budsjett 


2013 
Regnskap 


2013 


Avvik 
reg.bud/regn-


skap 2013 
201 Førskole 337 553 335 498 348 857 362 449 -13 592 
211 Styrket tilbud til 
førskolebarn 16 870 16 067 17 294 19 664 -2 370 
221 Førskolelokaler og 
skyss 41 599 35 864 35 864 40 916 -5 052 
Sum netto utgifter *) 396 022 387 429 402 015 423 029 -21 014 
*) Tall overføres hovedoversikten, tabell 0.1.B 


    
Bydelens vurderinger: 
Slik regnskapet fremstår i forhold til justert budsjett på funksjonsnivå er det store avvik 
mellom justert budsjett og resultat. Avviket skyldes nødvendigvis ikke aktivitetsendringer i 
tjenestebehovet men skyldes at avsetninger og midler til nye tiltak er budsjettert på 
funksjonsområdet 1 men regnskapsført på funksjoner de hører inn under. Dette gjelder i 
hovedsak funksjonene 120 og 130. 
 
Bydelen registrerer at under funksjonsområdet 2A ligger mindre kostnaden til likebehandling 
av ikke-kommunale barnehager under funksjon 201. Dette er forårsaket i at det har vært 
vanskelig å budsjettere konsekvensen av ny forskrift. Når det gjelder styrket tilbud til 
førskolebarn skyldes avviket aktivitetsvekst. Funksjon 221 gir ett merforbruk grunnet budsjett 
ligger på funksjon 130. Disse budsjetterte og regnskapsførte utgifter er teknisk fordelt mellom 
de øvrige funksjonene og kan derfor medføre avvik som ikke kan knyttes til aktivitetsendring 
i tjenestene. 
 


3.3.5 Måltall for tjenesteproduksjon 


Obligatoriske måltall for funksjonsområde 
2A - Barnehager 


Resultat 
2011 


Resultat 
2012 


Måltall 
2013 


Resultat 
2013 


Avvik 
resultat - 
måltall 


Innhold           
Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle 
tilfredshet* 


Ikke målt 5,2 5,2 5,2 0 


* ”Alt i alt, hvor fornøyd er du med barnehagen?” Skala fra 1-6 der 6 er best.  


3.3.5.1 Barnehager og barneparker (funksjon 201, 211, 221) 
Nedgangen i antall kommunale plasser skyldes nedleggelsen av Mærrabekken og redusert 
drift i Liabakken og Røa senter grunnet mindre kapasitet i erstatningslokaler. 
 
 
 
 
 
 
 







29       Årsberetning for Bydel Vestre Aker|  


Barnehagetilbudet i Bydel Vestre Aker Jf. KOSTRA rapportering. pr. 15.12.2013. 
 
Barnehagetype 


 
Barn u. 3 år 


 
Barn o. 3 år 


 
SUM 


 
KOMMUNALE BARNEHAGER  


 
473 


 
840 


 
1313 


 
IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER  


 
452 


 
1032 


 
1484 


 
Familiebarnehager 


 
102 


  
102 


 
Sum Vestre Aker 


 
1027 


 
1872 


 
2899 


 
Åpen bhg. 


 
20 


  
20 
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Nøkkeltall for: Funksjonsområde 2A  – 
Barnehager 


Resultat 
2010 


Resultat 
2011 


Resultat 
2012 


Resultat 
2013 


Innhold         
Andel skolestartere som barnehagen sendte 
informasjonsskjema til skolen om - 
kommunale barnehager       99,0 % 
Andel skolestartere som barnehagen sendte 
informasjonsskjema til skolen om -                    
ikke-kommunale barnehager       98,0 % 
Andel kommunale barnehager som bruker 
Oslobarnehagens mal for årsplan *       100,0 % 
Andel ikke-kommunale barnehager som 
bruker Oslobarnehagens mal for årsplan *       80,0 % 
Andel kommunale barnehager som har 
evaluert språkmiljøet i tråd med Oslostandard 
for Godt språkmiljø *       100,0 % 
Andel ikke-kommunale barnehager som har 
evaluert språkmiljøet i tråd med Oslostandard 
for Godt språkmiljø *         
Andel kommunale barnehager som har tilbudt 
to foreldresamtaler til alle foreldre i løpet av 
året *       100,0 % 
Andel ikke-kommunale barnehager som har 
tilbudt to foreldresamtaler til alle foreldre i 
løpet av året *         
Andel kommunale barnehager som har deltatt 
i to samarbeidsmøter med 
barneverntjenesten *       85,0 % 
Andel ikke-kommunale barnehager som har 
deltatt i to samarbeidsmøter med 
barneverntjenesten *       65,0 % 
Utbygging         
Andel barn 1-5 år med barnehageplass 90,0 % 91,0 % 87,5 % 85,0 % 
Andel barn 1-2 år med barnehageplass 
(dekningsgrad) 86,0 % 81,0 % 79,0 % 78,0 % 
Andel barn 3-5 år med barnehageplass 
(dekningsgrad) 91,0 % 94,0 % 92,5 % 89,0 % 
Antall barn 1-2 år med barnehageplass  1107 1074 1067 1047 
Antall barn 3-5 år med barnehageplass  1768 1852 1939 1872 


* Ny rapportering for 2013 
 
Norskopplæring for ansatte i barnehager 
      
Antall ansatte med 
mangelfulle 
norskkunnskaper 


Antall ansatte 
som har deltatt 
på norskkurs 


Finansiering 
(sentrale eller 
bydelens midler) 


15 10 Bydelens midler 
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FUNKSJONSOMRÅDE 2 B: OPPVEKST 


3.3.6 Ansvarsområde 
Innenfor dette ansvarsområdet ligger Forebyggende barne- og ungdomsarbeid (funksjon 231), 
Helsestasjoner og skolehelsetjeneste (funksjon 232) og Barnevernstjenesten (funksjon 244, 
251 og 252). 
 


3.3.6.1 Barnevern (Funksjon 244, 251 og,252) 
Barneverntjenesten er lovhjemlet i Lov om barneverntjenester. Barneverntjenesten har 
vedtakskompetanse og gjennomløpende saksansvar i forhold til det enkelte barn og dets 
familie.  
Området omfatter forebyggende arbeid, råd og veiledning, mottak/avklaring av 
bekymringsmeldinger og gjennomføring av undersøkelser. Videre forberedelse til, 
iverksetting og oppfølging av hjelpe- og omsorgstiltak og tvangstiltak etter behandling i 
Fylkesnemnda. 
Barneverntjenesten omfatter også å være kommunens partsrepresentant i klage saker for 
rettsapparatet. 


3.3.6.2 Forebyggende barne- og ungdomsarbeid (funksjon 231)   
Bydelene skal bidra til å sikre alle barn og ungdom i Oslo en best mulig oppvekst. Frivillige 
tiltak for unge, herunder idretten, og de kommunale fritidstiltakene i bydelene, er grunnmuren 
i det forebyggende ungdomsarbeidet. Ved uheldig sosial og helsemessig utvikling hos barn og 
unge, skal tidlig inngripen vektlegges. 
For å gi nødvendig og tilstrekkelighjelp til utsatte barn og unge, kreves det at alle instanser 
med ansvar for denne gruppen har et kvalitativt godt samarbeid, som må bygge på god 
kjennskap til hverandres fagområder og høy kompetanse på hvert enkelt fagområde. 


3.3.6.3 Helsestasjon og skolehelsetjeneste (funksjon 232) 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er lovpålagte tjenester hjemlet i Lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester fra 2012 med tilhørende forskrifter. 
Arbeidet retter seg mot gravide kvinner samt barn og unge i alderen 0 – 20 år og deres 
familier. Tilbudet skal også fange opp familier og barn med spesielle behov eller som er i 
risikosonen for skjevutvikling. Tjenesten nyter stor tillit i befolkningen og skal være et 
kraftsenter for helse og oppvekst i kommunen i nært samarbeid med bl.a. fastleger, 
spesialisthelsetjenester, skoler, barnehager, ressursenhet for barn og unge, enhet for 
barnevern, enhet for forebyggende barn og unge, NAV sosial, BUP og DPS med flere. 
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3.3.7 Hovedmål 
 
A Barnevern 
 
Byrådets mål er å: 


• sikre at barn og unge får tiltak som er i tråd med den enkeltes behov  
• sikre at barn i barnevernet fullfører skolegang gi familier i barnevernet en helhetlig 


oppfølging 
 
B Forebyggende barne og ungdomsarbeid 
 
Byrådets mål er at: 


• alle barn og unge i Oslo har tilbud om gode og inkluderende fritidsaktiviteter hvor de 
unge selv kan medvirke i utforming av tilbudene 


• barne- og ungdomskriminaliteten reduseres og at unges rusbruk reduseres 
• barn og ungdom deltar i og fullfører utdanning 


 
Satsningsområder for SaLTo arbeidet har vært: 


• Å samordne ressursene gjennom SaLTo-arbeidet for å redusere barne- og 
ungdomskriminaliteten og redusere rusmisbruket blant barn og unge 


 
C Helse og sosialtjenester til barn og unge 
 
Byrådets mål er å: 


• ha en god og lett tilgjengelig helsestasjons- og skolehelsetjeneste til alle barn, unge og 
deres foresatte 


• bidra til at barn, unge og familier med spesielle behov får koordinerte tjenester og 
hjelp så tidlig som mulig. 


• Forhindre tvangsekteskap og bistå de som har vært utsatt for dette. 
• Forhindre og avdekke overgrep mot barn. 
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3.3.8 Situasjonsbeskrivelse 


3.3.8.1 BARNEVERN 
Enhet for barnevern (heretter kalt enheten) sin hovedoppgave er å gi barn, unge og deres familier 
hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. Enheten har en sentral rolle i det lokale forebyggende 
arbeidet rundt barn og unges oppvekstsvilkår. Enheten skal kjennetegnes ved faglig godt arbeid, 
rettssikkerhet for brukerne og god ressursutnyttelse. Enhetens arbeid er hjemlet i Lov om 
barneverntjenester med forskrifter og rundskriv. 
 
Området omfatter forebyggende arbeid og utstrakt samarbeid med andre instanser internt og 
eksternt. Enheten gir råd og veiledning til klienter og samarbeidspartnere, den mottar og avklarer 
bekymringsmeldinger og gjennomfører undersøkelser. Videre gjennomfører enheten forberedelse, 
iverksetting og oppfølging av frivillige hjelpe- og omsorgstiltak. I tillegg fremmer enheten saker 
for behandling i Fylkesnemnda, og er kommunens partsrepresentant i klagesaker som føres for 
rettsapparatet. 
 
Status og utfordringer  
I 2013 hadde enheten samme antall meldinger sammenlignet med 2012. Alvorlighetsgraden i 
meldingene er fortsatt høy spesielt innen problemområdene: Vold i nære relasjoner, psykiatri, 
barn og unge med sammensatte/ komplekse problemer og barnefordelingssaker. I 2013 omhandlet 
21 % av meldingene rus hos foreldre eller ungdom, dette er 2 % mer enn i 2012. 
 
De som meldte bekymring hyppigst i 2013 til barneverntjenesten er Barnevernsvakten, politi, 
foreldre og skoler.  
 
I løpet av 2013 økte antall barn/unge med barneverntiltak sammenlignet med 2012. 
 
I tråd med utviklingen enheten har referert til de siste årene ser vi at alvorlighetsgraden og 
kompleksiteten i barnevernssaker fortsatt er stor. Et stort antall barn og unge lever i alvorlige 
omsorgssvikts situasjoner med betydelig innslag av psykiske og rusrelaterte problemer hos 
omsorgspersonene. Videre er det fortsatt en høy andel av saker hvor vold i nære relasjoner er 
en større del av problemstillingen, 25 % av meldinger i 2013 omhandlet vold, økning på 4% 
fra 2012. 
 
Enheten har mange saker med alvorlig problematikk i forbindelse med barnefordelingssaker. 
Konfliktnivået mellom foreldrene blir så høyt at det tenderer til alvorlig omsorgssvikt for 
barna.  
 
Enheten har per 31.12.13 11 Enslige umyndige asylsøkere samme som på samme tid 2012. 
 
Antall saker som er forberedt for og behandlet av Fylkesnemnda, Oslo Tingrett, Borgarting 
lagmannsrett og Høyesterett var i 2013 4 saker. Dette er en nedgang fra 12 saker i 2012. 
 
Enheten har fokus på arbeidet med barn/ unge og deres familier samt nettverket for å avklare 
muligheter, og for å få til gode løsninger uten at barnet tas ut av hjemmet. Enheten 
samarbeider med Enhet for forebygging barn og unge på dette området. 
 
Enheten har fortsatt en høy andel ungdommer som pga. den totale livssituasjonen ikke kan bo 
hjemme. Noen av disse er plassert i ulike hybeloppfølgingstiltak, andre i 
fosterhjem/institusjon.  
Enheten har et høyt antall klienter over 18 år, 20 % av alle klienter på tiltak pr. dags dato.  
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Enheten vil fortsatt ha et fokus på tiltak for denne gruppen og sørge for gode overganger til 
Enhet for Nav/sosial eller selvstendig liv. Denne typen oppfølging vil kunne ha en 
forebyggende effekt på skjevutvikling i voksen alder. 
 
Det vil fortsatt bli lagt vekt på å stabilisere og kvalitetssikre enheten gjennom å vedlikeholde 
den generelle fagkompetansen og videreutvikle spisskompetanse slik at det er samsvar 
mellom kompetansenivå og ansvarsområde. Det vil bli lagt vekt på fortsatt intern og ekstern 
veiledning. 
 
Enheten har gode samarbeidsrutiner med flere aktører i og utenfor bydelen. Det vurderes som 
nødvendig å vedlikeholde samt videreutvikle disse samarbeidsrutinene.  
 


3.3.8.2 FOREBYGGENDE BARNE- OG UNGDOMSARBEID (FUNKSJON 
231) 


Bydelen skal bidra til å sikre alle barn og ungdom i Oslo en god oppvekst. Gode og trygge 
forebyggende tiltak er grunnmuren i dette arbeidet.  
Oslo er en trygg by å vokse opp i, og oppvekstmiljøene er i hovedsak gode. Mange unge 
bruker sentrum som fritidsarena og faren for å knyttes til uheldige rus og kriminalitetsmiljøer 
der, er større enn i lokalmiljøene. For å dempe sentrumsbruken gis det støtte til aktiviteter sen 
kveldstid lørdager lokalt.  
Samarbeid mellom forebyggende arbeid og øvrige tiltak er avgjørende for å oppdage og 
unngå uheldig utvikling for enkelte ungdommer og utsatte grupper. 
SaLTo med egne koordinatorer for bydelene er etablert for å styrke samarbeidet mellom 
forebyggende tiltak og øvrige ressurser. 
 
Tjenesteområdet omfatter en kommunal fritidsklubb, SaLTo-kordinator, prosjektfinansiert 
nærmiljøkontakt og uteteam. 
 
Hovseter fritidsklubb 
Hovseterklubben er delt inn i junior- og ungdomsklubb, bandvirksomhet og Sætra scene. I Det 
Gule Huset på Slemdal er det internettcafè og skatehall for ungdom. Tilbudene er rusfrie og 
legger til rette for at ungdommene selv kan delta aktivt.  
I Bydel Vestre Aker har frivillige organisasjoner en rekke tilbud som mange unge benytter 
seg av. Bydelens mål er at det kommunale fritidstilbudet i vesentlig grad bør være rettet mot 
de som ikke benytter seg av andre organiserte tilbud. Likevel ønsker vi en variert 
brukergruppe og det jobbes kontinuerlig med rekruttering. 
 
I 2013 har det kommunale klubb-tilbudet omfattet følgende aktiviteter: 
 


• Juniorklubb 4 klasse – 7 klasse     2 kvelder i uken 
• Ungdomsklubb 8 klasse – 18 år      3 kvelder i uken 
• Det Gule Huset      2 kvelder i uken 
• Bandtilbud       Hver kveld  
• Lørdagstilbud       1-2 g. Pr. mnd 


 
Ungdomsklubben har hatt et stabilt høyt besøkstall første halvdel av 2013 med ca. 360 
besøkende i snitt på vanlige klubbkvelder pr måned. Fra august av, begynte vi å håndheve 
øvre aldersgrense på 18 år, for å gi plass til de yngste. Det førte til et fall i besøkstall og vi 
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kom ut med et årsgjennomsnitt på ca. 209 besøkende i mnd. på vanlige klubbkvelder. 
Hovedfokus for 2014 er rekruttering av nye brukere, spesielt blant de yngste i målgruppen 
vår. Vi har fortsatt en teater-/skuespillergruppe, som treffes ukentlig utenom klubbtid. 
På grunn av mye tyverier vårhalvåret 2013 (Mac-lab, playstationmaskin, harddisk på bruker-
PC) har tilbudet vårt vært noe redusert. Vi har samarbeidet med politiet, men ingen av 
tyveriene er oppklart.  
 
Det har vært et snitt på 127 besøkende på lørdagsarrangementene pr. mnd. Her er det stor 
variasjon, siden noen av lørdagene bare er åpen klubb med film og mat, mens vi andre 
lørdager har store arrangement som Kampen om Sætra med opp mot 300 besøkende.  
 
Juniorklubben har hatt en stor vekst i besøkstall med 206 besøkende i snitt pr måned, mot 168 
i 2012. Her har vi en mer blandet brukergruppe enn på ungdomsklubben. Målet er å holde på 
disse og håpe at noen følger med opp til ungdom når de blir gamle nok. I 2013 var 
juniorklubben et satsningsområde for oss og det kommer vi til å fortsette med. Mye av 
rekrutteringsgrunnlaget for ungdomsklubben blir lagt her. Det blir servert gratis mat hver 
klubbkveld med meny på månedsplanen, sammen med dagens aktivitet. Det er stort 
engasjement både blant barn og voksne. Vi kommer til å ha noen AKS-disko også i 2014.  
 
Etter skoletid-tilbudet er, fra etter sommeren, endret til å bli et gruppetilbud. På juniordagene 
(mandag og onsdag) er det leksehjelp for utvalgte barn, i samarbeid med skolen. Fredagene er 
forbeholdt skuespillergruppa. Dette gir noe lavere besøkstall, men mer kvalitet i tilbudet vi 
gir. Det gir også klubbledere noe mer tid til å forberede klubbkvelder, jobbe med 
månedsplaner o.l. som gir mer kvalitet på klubbkveldene.  
 
Onsdager er det bordtennis fra kl. 16.00 – 18.00, med både faste spillere og drop-in. Det er 
vanligvis fullt med minimum 5 spillere pr. gruppe. 
 
Vi har ikke klart å rekruttere tilfredsstillende til øvingslokalene våre og er usikker på hva det 
skyldes. Vi fortsetter å gå ut med informasjon og håper det når evt. interesserte. Det er likevel 
godt med liv på Sætra Scene. Kampen om Sætra var fullbooket med 20 band i år som i fjor, 
og arrangementene var godt besøkt. Mange av bandene som har kommet langt i Kampen om 
Sætra, har senere fått store oppdrag, og arrangementet synes å kunne være et springbrett for 
unge fremadstormende band. Vårt lyd og produksjonsstudio har blitt pusset opp bl.a. ved 
hjelp av midler fra Ungdomsrådet.  
 
Både UKM og Hovseterdagen hadde sitt beste år i 2013. Vi hadde 16 bidrag på UKM og fikk 
honnør fra arrangøren sentralt for godt arbeid. Hovseterdagen ble opplyst av sol for en gangs 
skyld, og det vistes på besøkstallet. Folk koste seg, og vi håper at inntrykket gjør at dagen har 
satt seg i bevisstheten til folk.  
 
Totalt besøkstall på klubben pr mnd. har i snitt ligget på ca. 542 besøkende. Tallet er lavere 
enn i fjor, hovedsakelig fordi etter skoletid ikke lenger er et åpent tilbud 
 
 
 
Det gule huset 
Internettcafeen og skatehallen i Det Gule Huset på Slemdal har hatt åpent 2 kvelder pr. uke.  
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Besøkstallet har gjennomsnittlig vært på ca. 48 besøkende pr. mnd. Vi er i gang med 
rekrutteringstiltak for å spre info til riktig målgruppe, og gjøre huset mer oppdatert og 
attraktivt for ungdom som kommer dit.   
  
Åpen barnehage. 
Åpen barnehage har i 2013 fortsatt drift i klubbens lokaler fire dager pr. uke. 
Tilbudet er svært positivt og mye brukt. Sambruk utnytter ressurser i bydelen, samtidig som 
foreldre får et positivt inntrykk av klubben som en senere bruksarena for deres barn.  
 
Vestre Aker Uteteam  
 
Tall for 2013 viser at vi har hatt oppfølging av 72 familier, hvorav 40 av disse har/ eller har 
hatt sak i barnevernet. Når det gjelder barn og ungdom er tallet 153, hvorav 40 personer er 
barn under 12 år. Disse tallene viser en økning  med 15% i forhold til 2012.  
 
Vestre Aker Uteteam er et lavterskel hjelpetilbud. Vi kommer hjem til familier og tilbyr råd 
og veiledning der problemene oppstår. Uteteamet tilbyr både intensiv og langvarig 
oppfølging. På Hovseter har vi kontakt med familier med minoritetsbakgrunn. Mange sliter 
med dårlig økonomi, helse og sosiale problemer. I 2013 har vi registrert at seks familier som 
har kontakt med barnevernet, har reist med barna ut av Norge når saken har blitt trappet opp. 
Noen barn har sannsynligvis reist alene uten forsørgere. Dette er en svært bekymringsfull 
utvikling som bydelen som helhet må se nærmere på i 2014.  
I bydelen for øvrig er vi i kontakt med familier med både enslige forsørgere, gifte/samboende 
par, og familier som sliter med store skilsmissekonflikter. Vi ser en tendens til at 
skilsmisseprosesser kan bli langvarig, særlig når det er store verdier som skal fordeles. Barna 
blir de skadelidende og går i noen tilfeller inn i rollen som meglere. 
Flere ungdommer tar kontakt og søker råd i forhold til uønsket eller utilsiktet eksponering på 
digitale medier. Det gjelder både tekst og bilder. Både gutter og jenter utsatt for sexpress fra 
jevnaldrende. 
I høst har det vært mye fokus på barneranere. Dette har ført til at både gutter og jenter i 
økende grad er engstelige for å gå ute alene.  
Familieterapeuten ansatt i uteteamet jobber hovedsakelig med oppdrag fra barnevernet 
 
Rus 
Blant ungdommer er det økende interesse for hallusinogene og sentralstimulerende stoffer. Vi 
har også sett behov for å sette i gang HAP kurs i samarbeid med helsestasjonen og politi.  
I samarbeid med ungdom fra bydelen, har vi laget en brosjyre som heter Ungdom og Rus er 
du oppdatert. Målet med brosjyren er å spre kunnskap om rusmidler, slik at foreldre kan 
forebygge rusmisbruk. Vi har deltatt på flere foreldremøter ved bydelens skoler 
 
OT- arbeid 
Hovseter Mek og Prep ble startet i sommer og ble raskt et populært tiltak på Hovseterområdet. 
Her utfører vi enkle reparasjoner av ski, sykler, barnevogner, rullestoler, samt sliping av 
skøyter. Tiltaket er en utvidelse av vårt OT arbeid, som skal forebygge at ungdom dropper ut 
av videregående skole.5 ungdommer har jobbet7hatt praksis på verkstedet høsten 2013. 
Bydelen har gode rutiner for ungdom som dropper ut. Uteteamet har utarbeidet prosedyrer og 
fått til et godt samarbeide med skoler og NAV. Dermed reduseres risikoen for å falle ut av 
skole og arbeidsliv. En gledelig tendens i starten av 2014 er synkende antall ungdom på lister 
over frafall i videregående. Årsaken ligger først og fremst i bedre rutiner for oppfølging, 
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bedre samarbeid mellom skolene og bydelen, noe som gir oss bedre oversikt, og mulighet til å 
hjelpe flere. 
 
Oppsøkende virksomhet 
Oppsøkende virksomhet er en del av vår drift, både i helger og på dagtid. Uteteamet har feltet 
annenhver helg fra kl. 18.00-01.00. I helgene samarbeider vi med natteravnene og benytter 
anledningen til å oppdatere foreldre på ungdomstrender i bydelen. 
 Vi har vært ved arrangementer som juleball på ungdomsskolene, ungdomsfest på Sognsvann, 
Tryvann, natt til 1 mai, russetreff og konserter. Synlighet og tilgjengelighet er stikkordet. 
Noen få av bydelens unge har begynt å bruke Oslo sentrum som fritidsarena. Foreldrene blir 
informert om dette. En ansatt var med som forfatter i en bok om Oppsøkende arbeid. Boken 
ble utgitt i høst. 
Uteteamet har arrangert fotballturnering og diverse ferieaktiviteter for å glede bydelens barn 
og unge. En idrett- og utfordringsgruppe ble startet for yngre jenter. I høst fikk de lov til å 
reise på Skuterud gård.  
Uteteamet har i 2013 etablert godt samarbeid med flere av bydelens idrettslag. Vi har flere 
grupper barn og unge som vi har fått inn i organisert idrett med gor støtte fra idrettslagene. 
Uteteamet ønsker å utvikle samarbeidet også videre i 2014. 
 
SaLTo- ”Sammen Lager vi et Tryggere Oslo (tidligere SLT)  
Etablering av SaLTo-modellen i hele Oslo ble vedtatt av byrådet 19.1.2006.  
Byrådet legger vekt på SalTo-satsingen og den virkning de kriminalitetsforebyggende og 
rusforebyggende tiltakene SaLTo ivaretar. 
Bydelen har i 2013 etablert samarbeid med skolene gjennom SaLTo-systemet. Det er laget en 
lokal handlingsplan for bydelen, med mål og hovedsatningsområder 
 
Mål for bydel Vestre Aker 2013-16: 
 


• Redusere skolefravær/frafall/drop-out 
• Redusere rusmisbruk hos unge 
• Samordne ressurser og arbeide systematisk og målrettet innen rus og 


kriminalitetsforebygging 
• Trygge skoler og trygge oppvekstmiljø 
• Tett oppfølging av barn og unge som har begått kriminalitet 


 
Nærmiljøkontakten har etablert et tett samarbeid med to av bydelens barneskoler- tidlig 
intervensjon i forhold til fravær, skoleproblematikk, rus og kriminalitet. Enheten er 
samarbeidspartnere i ungdomsskolenes rusprogram - ”ung og rus”.  
Det skal i 2014 gjennomføres en ny rusundersøkelse 
 
SaLTo har i flere år hatt et samarbeid med LiONS club, hvor barn på 3.og 4.trinn tilbys 
langrennskurs. Lions står for arrangement og midler, og enheten følger opp og stiller med 
utstyr. Dette er et tilbud til barn som ikke har andre fritidsaktiviteter av økonomiske eller 
andre årsaker. 
Med midler fra Ungdomstiltak i større bysamfunn, har SaLTo i samarbeid med politiet 
arrangert tur til Jotunheimen i skolens sommerferie med bl.a. brevandring, høstferietur og 
egne jente- og gutteturer 
Utstyrslageret til utlån er supplert med ski og støvler, skøyter, hjelmer, twintip-ski, sekker og 
klær 
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Ungdomsråd 
Ungdomsrådet har møter i tilknytning til Bydelsutvalgets møter, og kommer med uttalelser i 
saker som angår ungdomsmiljøet i bydelen. Foruten representanter fra bydelens 
ungdomsskoler og frivillige organisasjoner, sitter det også en representant fra ungdomsstyret 
ved Hovseter fritidsklubb i rådet. 
Rådet har engasjert seg i Sentralt ungdomsråd og vært aktivt deltakende på Ungdommens 
bystyremøte. 


3.3.8.3 HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTE (FUNKSJON 232) 
Vestre Aker Helsestasjon og skolehelsetjeneste består av en helsestasjon i Sørkedalsveien 
150B med helsesøstre, barnepleiere, jordmødre og fastleger. Skolehelsetjenesten har 
helsesøster på hver skole 1 – 3 dager i uken jf. skolens elevtall. Persbråten vgs. har  daglig 
helsesøstertjeneste. Helsestasjon for ungdom og forebyggende tuberkulosearbeid/smittevern  
er samlokaliserte med helsestasjonen. 
 
Helsestasjon 
Vestre Aker helsestasjon mottok 652 fødselsmeldinger i 2013. Åpen veietime for babyer 0 – 6 
uker hver mandag hele året har et godt besøkstall. I snitt kommer 20 nybakte mødre hver 
gang. Helsesøster og barnepleier vurderer bl.a. barnets vektutvikling og gir ammeveiledning 
ved behov. I tillegg kommer de med dårlig vektøkning tilbake for ny vektkontroll på 
torsdager. Premature og syke nyfødte skrives ut tidligere enn før. Vi har to kontakthelsesøstre 
som er «prematureksperter». Begge har tidligere arbeidserfaring med premature på sykehus 
og de får regelmessige opplæringstilbud fra OUS ( Oslo Universitetssykehus). De har ansvar 
for prematurprogrammet på helsestasjonen og gir råd og veiledning til kollegaer og 
samarbeidende enheter. 
 
Hjemmebesøk til nyfødte er en viktig indikator for kvalitet og en høyt prioritert oppgave. Alle 
har fått tilbud om slikt besøk og 466 har takket ja, flest førstegangsforeldre. Det tar flere dager 
før vi mottar fødselsmeldingen og alle nybakte mødre skal få beskjed på fødeavdelingen om 
at de straks må kontakte helsestasjonen når de er hjemme.  
Helsestasjonen skal gi et forebyggende helsetilbud til alle barn i aldersgruppen 0 – 5 år og blir 
benyttet av nær 100 %. Hvert barn har fått tilbud om 9 konsultasjoner første leveåret. Der vi 
ser at barn og mødre har ekstra behov for oppfølging har tilbud om ekstrakontakt blitt gitt. 
Barn med nedsatt funksjonsevne og sammensatte behov  har fått tilbud om ansvarsgruppe og 
individuell plan.  
Helsesøstrene har kontinuerlig et spesielt fokus på mødre som har symptom på 
barseldepresjon. Kartleggingsverktøyet EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale, er et 
verktøy som benyttes for tidlig å kunne oppdage mødre som er i fare for å utvikle 
barseldepresjon. Forskning har vist at utvalgte mødrene har god effekt av en til fire 
ekstrasamtaler med helsesøster. Helsestasjonen benytter metoden. 
Helsestasjonen effektiviserte tilbudet ved 2 års konsultasjonen i 2010. Foreldre og barn møter 
helsestasjonens lege og får en enkel legesjekk. Tilbudet er kvalitetssikret og analysert i en 
ROS (risiko og sårbarhetsanalyse)  og har vært uendret siden 2011. 
 
«Helsesøsters hjørne» i Akersposten 
”Helsesøsters hjørne” er folkehelseopplysning til foreldre og andre som kan trenge en 
oppfriskning om forskjellige temaer som  barn og søvn 0-6 år, den evigvarende hodelusen,  
ungdom og smittsom hjernehinnebetennelse med mer.. Alle artiklene legges fortløpende ut på 
helsestasjonens nettside under punktet ”helsesøsters hjørne og lure tips”. 
Førstehjelpsundervisning med nettverksgrupper. 
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Helsestasjonstjenesten legger stor vekt på nettverksskapende arbeid. Alle nyfødte med deres 
foreldre får tilbud om å delta i barselgruppe på helsestasjonen. Helsesøster leder første 
gruppemøte. Deretter blir foreldrene oppfordret til å møtes privat. Helsestasjonen har i flere år 
gitt tilbud om barseltreff med førstehjelp. Effektivisering av tilbudet har vært å gi denne 
undervisningen til to og to barselgrupper samtidig. Tilbakemeldingene er svært gode. Tiltaket 
er ROS analysert og ble lagt om til et 4 måneders gruppe tilbud i 2013. 
 
Jordmortilbud ved helsestasjonen 
Jordmortjenesten med 1stilling og 10 % hadde oppfølging av 304  gravide i 2013. De gravide 
som kommer til jordmor får i snitt 4 konsultasjoner hver i løpet av svangerskapet. De andre 
anbefalte kontrollene er vanligvis hos fastlegen. Gravide med spesielle behov får ekstra 
oppfølging i nært samarbeid med fødeavdelingene. Her ser vi at gravide med ekstra behov for 
oppfølging, fødselsangst etc. ofte ønsker å få sine kontroller hos jordmor. For å imøtekomme 
et knapt jordmortilbud har helsestasjonen i flere år hatt et tilbud om åpen jordmor time en 
kveld hver måned. Temaet er fødsel og forberedelse til amming. Tilbudet blir godt mottatt og 
10 - 12 gravide kommer hver gang.  
 
Elektronisk journalsystem 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten innførte nytt elektronisk journalsystem november 2009. 
Helse – og velferdsetaten (HUSIT) har en styringsgruppe som fortløpende melder inn feil og 
mangler til leverandøren. Vi har dessverre også i 2013 avdekket flere feil og mangler. Spesielt 
savner vi fortsatt SMS funksjonen som sender automatisk påminnelse om timeavtaler. 
Statistikkmodulen kan ikke stoles på. All statistikk må derfor telles manuelt og alle epikriser 
må fortsatt noteres i barnas elektroniske journaler, da skanning funksjonen også lar vente på 
seg. Dette er fortsatt våre tøffeste tidstyver. 
 
Foreldreveiledning ICDP 
Foreldreveiledning er et nødvendig og anerkjent verktøy i det helsefremmende og 
forebyggende arbeidet. Helsestasjonen benytter ICDPs program for foreldreveiledning, ”8 
temaer for godt samspill”, utgitt av Barne- ungdoms – og familiedirektoratet, Bufetat. 
Helsedirektoratets ICDP foreldreperm for helsestasjoner deles ut til alle nybakte foreldre. 
Målet er at den enkelte mor og far skal finne trygghet og bekreftelse på at de er gode foreldre 
ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Der helsesøster har vært usikker på 
foreldrenes samspillkompetanse med barnet,  har vi tilbudt forsterket hjemmebesøk samt 
henvisning til BUP (barne- og ungdomspsykiatrien) Nic Waal. 
 
Rusforebygging 
Rusforebyggende arbeid er et satsningsområde. Alle gravide som har gått til jordmor har fått 
en kartlegging på sitt forhold til rus før svangerskapet og evt. under graviditeten. Gravide som 
benytter jordmor sier alle at de ikke drikker alkohol eller benytter andre rusmidler under 
svangerskapet. I barselgruppene er temaet også aktuelt i forbindelse med ammingen. På 
helsestasjonens hjemmeside ligger et ”audit” skjema for personlig kartlegging av 
alkoholvaner. Vi anbefaler alle foreldre å benytte dette skjemaet. Helsestasjonen har også 
laget en egen brosjyre om barn og rusmidler. Brosjyren er delt ut til alle foreldre på 10 
måneders kontroll på helsestasjonen. 
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Folkehelse i samarbeid med bydelens kirker 
Småbarnstreff i Ris og Voksen kirke har vært et godt benyttet tilbud. Helsesøstrene har ved 
flere anledninger stilt opp som foredragsholdere om temaer som søvn, påkledning, kulde, 
grensesetting med mer Tilbakemeldingene har vært gode. 
 
Helsestasjonen har et tett samarbeid med ressursenhet for barn og unge vedr. rask oppfølging 
av barn som trenger barnefysioterapi, språkopplæring og andre tiltak  
I tillegg har alle enheter med ansvar for barn og unge sammen lagt til rette for vår årlige 
konferanse om tidlig intervensjon og tiltak for barn som lever i utsatte familier. 
Storsatsningen 2013 ble oppstart av Trygghetssirkelen i alle barnehager i regi enhet for 
barnehager, der helsestasjonen også kunne melde seg på. «Hvordan forstå småbarns sosiale – 
og emosjonelle utvikling med vekt på tilknytning. Opplæringen fortsetter i 2014. 
 
Språk og helse 
I 2010 tok helsestasjonen over språkstimuleringsmidler til barn som ikke går i barnehage. I 
nært samarbeid med Tusenbein Åpen barnehage har tjenesten forsøkt å nå alle familier med 
hjemmeværende barn 1 – 5 år. De har fått tilbud om å delta i uforpliktende norskopplæring. 
Foresatte må være tilstede sammen med barna. Felles lunsjmåltid har vært vellykket og 
tilbudet er utvidet med språkkvarten alle åpningsdagene. 
 
Tuberkuloseundersøkelser og smittevern 
Lovfestet smittevern og forebyggende tuberkulosearbeid er lagt til helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten. Publikum har bestilt time via e-post og telefon. Vi har hatt en økning i 
antall tuberkulosetester i 2011,2012 og 2013 spesielt på grunn av noen miljøundersøkelser. 
Utenlandske praktikanter kan ha latent tuberkulose. Dette er ikke smittsomt, men 
forebyggende behandling anbefales. Dette medfører noe merarbeid og bekymring for 
vertsfamilien. Vi har forfattet et brev til foreldre som planlegger å anskaffe en praktikant / au 
pair. Brevet ble trykket i Akersposten og deles nå ut til barnehagene og alle nye foreldre. Nye 
rutiner hos politiet og Diagnosestasjonen har også medført økt arbeidsmengde i oppsporing og 
testing av nyankomne innvandrere fra land med høy forekomst av tuberkulose. I 2013 har vi 
benyttet 60 % helsesøster  til forebyggende tuberkulosearbeid. 
 
Skolehelsetjenesten 
Skolehelsetjenesten har gitt et forebyggende helsetilbud til ca.7800 skolebarn og ungdom 
fordelt på 16 skoler samt helsestasjon for ungdom. Skolehelsesøstre har gjennom sin posisjon 
en enestående mulighet til å bistå unge som trenger hjelp. Skolehelsesøster i 100 % stilling må 
forvente å ta hånd om 1000 elever fordelt på to til tre skoler. Skolehelsesøster har flere 
lovpålagte oppgaver som vaksinering, helseregistrering hos alle 1. klassinger, undervisning, 
høyde og vekt med oppfølging og nødvendig veiledning til lærere i helserelaterte spørsmål. 
I ungdomsskolen og vgs. har helsesøster tett oppfølging av elever med spiseforstyrrelser, 
mistrivsel, ME, kronisk utmattelse, søvnforstyrrelser, angst, depresjon og rusproblematikk i 
nært samarbeid med foreldrene og barne- og ungdomspsykiatrien. Vi samarbeider med 
voksenpsykiatrien om unge voksne mellom 17-18 år med alvorlige rusproblemer.  
De fleste barn og unge har god helse. Likevel ser vi at mye av helsesøsters tid går med til 
individuelle samtaler med elever som sliter. Flere elever kommer regelmessig til helsesøster i 
korte eller lengre perioder. Tilbudet består av støttende samtaler. I 2010 startet vi opp med å 
registrere konsultasjoner som er relatert til psykisk helse. I 2013 har vi journalført 1532 slike 
samtaler. Elever som viser seg å ha behov for langvarig behandling henvises fortsatt til barne- 
og ungdomspsykiatrien. Prosjekt psykolog i kommunehelsetjenesten ble avsluttet i september 
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måned. Et nært samarbeid med en psykologspesialist har gitt oss gode erfaringer og styrket 
kompetanse i vanskelige saker. 
 
Tilbud om skilsmissegrupper 
Noen helsesøstre har i flere år drevet grupper for barn som har opplevd samlivsbrudd, såkalte 
PIS grupper/skilsmissegrupper. Mange skoler har etterspurt tilbud. Skolehelsetjenesten 
inngikk et samarbeid med Homansbyen Familievernkontor og startet opp med 
skilsmissegrupper på tre barneskoler og en ungdomsskole nå i høst. Foreldrene fikk samtidig 
tilbud om samtaler på Familievernkontoret. Elevene har gitt positive tilbakemeldinger. 
Foreldrene har i liten grad takket ja til sitt tilbud. 
 
Videregående skole  
Helsesøster har vært tilstede på skolen alle dager og de mange  elever  kommer uten 
timeavtale. Flere elever har hatt behov for tett oppfølging og noen har i perioder hatt ukentlig 
kontakt med helsesøster. I tillegg til psykisk helse og rus har det også vært mange 
konsultasjoner om prevensjon og seksuell helse. Helsesøster på Persbråten har deltatt i tett 
samarbeid med skolen i oppfølging av elever som har stått i fare for å få for stort fravær. 
Tjenesten ble styrket med 220 000 i 2013.  
 
Høyde- og vektmålinger med oppfølging 
Nasjonal faglig veileder for høyde- og vektmålinger av alle elever i 1., 3. og 8. klasse er 
innført.  Myndighetenes mål er at helsesøster tidlig skal fange opp barn som står i fare for å 
utvikle overvekt. Alle mål må dokumenteres i elektronisk journal og elever som har avvik fra 
percentilen skal få tilbud om oppfølgende samtaler sammen med sine foreldre. Dette er en 
betydelig arbeidsmengde som ble ROS analyserte oktober 2012 Elever som sliter med over 
eller undervekt får alle tilbud om oppfølging på indikasjon. 
 
Undervisning og veiledning til studenter 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har i løpet av året gitt veiledning til to 
helsesøsterstudenter og fire sykepleierstudenter samt 14 medisinstudenter. 
 
Barn av psykisk syke og eller rusmisbrukere 
Vi registrerer få henvendelser fra barnekontaktene på sykehusene. Dette til tross for flere 
oppfordringer i felles møter. De har i noen få tilfeller ringt helsesøster og rådført seg om 
barnas situasjon og videre oppfølging. Det kan variere om helsesøster eller psykolog har tatt 
oppfølgingen, eller om barnet ble meldt til barnevernet. 
 
Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. 
Følger faste prosedyrer som er lagt i Kvalitetslosen. 
 
Tverrfaglig kompetanseteam i bekymringsfullt skolefravær består av ergoterapeut fra 
ressursenhet for barn og unge, Uteteamet, sosiallærer på Svendstuen og Persbråten skole, 
skolelegen, PPT og helsesøstre. Skolene ved helsesøster kan ta kontakt med skolelegen for å 
drøfte og utelukke sykdom, der eleven har mye fravær. 
 
Tverrfaglig kompetanseteam i selvmordsforebygging består av medlemmer fra enhet for 
forebyggende barn og unge, RVTS (Regionalt Senter for Vold og Traumatisk Stress) og 
helsesøstre som alle har tatt Vivat kurs.(kurs i førstehjelp ved selvmordsfare). 
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Tverrfaglig kompetanseteam i tidlig intervensjon består av medlemmer fra enhet for 
barnehager, enhet for barnevern, ressursenhet for barn og unge og helsestasjonen. Alle i 
teamet har gjennomført et toårig opplæringsprogram i tidlig å kunne oppdage skjevutvikling 
hos barn. Teamet arrangerte en tverrfaglig fagdag med Nic Waal i 2012 med tema tidlig 
tilknytning. Dette var spiren til storsatsningen Trygghetssirkelen i alle barnehager 2013. 
 
Felles for alle teamene er å samordne spesialkompetansen og skolere aktuelle ansatte samt å 
fremme folkeopplysning og handlingskompetanse. 
 
Helsestasjon for ungdom  
Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis tilbud til ungdom i alderen 13-23 år. Fra 2013 vil 
tilbudet utvides til 24 år. Helsesøster og kvinnelig og mannlig legestudent med lisens er 
tilstede hver onsdag kl. 16.00-19.00. Åpningstiden ved helsestasjon for ungdom er 
kvalitetsindikator nr. 2 fra Sosial- og helsedirektoratet vedr. Helsefremmende og 
forebyggende innsats overfor ungdom.  
Vi har siden 2011 søkt Helsedirektoratet og fått innvilget 60 000 til forebygging av uønsket 
svangerskap og abort. Midlene har dekket innkjøp av prevensjonsmidler og lønn til den 
mannlige legestudenten. Ny søknad om friske midler til 2014 er sendt til Fylkesmannen.  
 
Tjenesten er godt besøkt med 913 journalførte konsultasjoner i 2013.Markedsføring på 
Facebook med egen side og plakater på skolene. Ungdomsrådet etterlyste visittkort på møtet 
før jul. Vi vil etterkomme deres forslag, selv om vi er i ferd med å bli papirløse. Blant 
arbeidsoppgavene kan nevnes prevensjonsveiledning og oppfølging av ungdom med ulike 
problemer relatert til seksualitet, seksuelt overførbare sykdommer, psykisk helse og rus. HFU 
har fortsatt sitt banebrytende samarbeid med politiet vedrørende rusmiddeltesting av enkelte 
ungdommer. I 2010 tok vi 19 slike tester, 154 tester i 2011 og 450 tester i 2012 og 430 tester i 
2013. Nytt er vårt samarbeid med uteteamet, der en representant tilbyr HAP 
(hasjavvenningprogram). Her ligger det en betydelig innsats i motivasjonsarbeid. 
Ungdommen sier ikke umiddelbart «ja» til tilbudet. Vi har derfor alliert oss med politiet som 
kan bestemme og kontraktfeste at enkelte skal ta imot HAP tilbudet. Dette er i den spede 
begynnelse og vil trappes opp i 2014. Politiet følger opp ungdommen i samsvar med 
kontrakten. Helsesøster har samtaler og oppfølging i forbindelse med prøvegivelse. Flere 
foreldre har i sin fortvilelse tatt direkte kontakt med helsesøster for å få råd og hjelp. Et 
gruppetilbud til foreldrene har blitt utsatt til 2014. 
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3.3.9 Hovedoversikt økonomi FO2B- netto driftsutgifter 
3.4.4 Hovedoversikt Økonomi FO2B - netto driftsutgifter 


  
     


Tall i 1000 kr. 


Netto driftsutgifter pr. 
KOSTRA-funksjon 


Regnskap 
2012 


Oppr. 
Budsjett 


2013 


Regulert 
budsjett 


2013 
Regnskap 


2013 


Avvik 
reg.bud/regn-


skap 2013 
231 Aktivitetstilbud for 
barn og unge 5 850 4 075 4 929 5 509 -580 
232 Forebygging - skole- 
og helsestasjonstjeneste 15 205 13 392 15 130 18 709 -3 579 
244 Barneverntjeneste 13 277 12 073 13 830 15 272 -1 442 
251 Barneverntiltak i 
familien 2 783 1 633 1 633 3 129 -1 496 
252 Barneverntiltak 
utenfor familien 23 052 21 817 31 817 35 702 -3 885 
Sum netto utgifter *) 60 167 52 990 67 339 78 321 -10 982 
*) Tall overføres hovedoversikten, tabell 0.1.B 


    
Bydelens vurderinger: 
Slik regnskapet fremstår i forhold til justert budsjett på funksjonsnivå kan det forekomme 
avvik mellom justert budsjett og resultat. Dette skyldes at aktiviteter kan være budsjettert på 
en annen funksjon enn hvor den er regnskapsført. I bydelens vurderinger under hvert 
funksjonsområde har man da kommentert de reelle avvik i tjenesteaktivitet som man har 
synliggjort i de månedlige rapporteringer til bydelsutvalget. 
 
Merforbruket knyttes til aktivitetstilbud, barnevernstjeneste og barnevernstiltak utenfor 
familien. Bydelen har hatt økende mengde av plasseringer på institusjon knyttet til  flere 
fosterhjemsplasseringer som  ikke fungerer grunnet  alvorlige problemstillinger hos 
barnet/ungdommen. 
 
Utover det som er nevnt over vil det være utgifter som er budsjettert og regnskapsført på 190 
funksjon. Disse budsjetterte og regnskapsførte utgifter på 190 funksjon er teknisk fordelt 
mellom de øvrige funksjonene og kan derfor medføre avvik som ikke kan knyttes til 
aktivitetsendring i tjenestene. 
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3.3.10 Måltall for tjenesteproduksjon 


Obligatoriske måltall for funksjonsområde 
2B - Barnevern 


Resultat 
2011 


Resultat 
2012 


Måltall 
2013 


Resultat 
2013 


Avvik 
resultat - 
måltall 


Andel avsluttede undersøkelser innen 3 
mnd. 100,0 % 98 % 100 % 100 % 0 % 
Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr 
fosterbarn under 18 år hvor Oslo har 
tilsynsansvaret 4 3,4 4 3  - 1 
Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr 
fosterbarn 4 3,9 4 3,7 -0,3 
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig 
tiltaksplan pr 31.12. Ikke målt 100 % 100 % 93,85 % 6,15 % 
Resultatene for 2013 hentes ut fra Datavarehuset mandag 20.01.2014. Det betyr at oppdateringene i Familia må være 
fullført senest ved midnatt søndag 19.01.2014. Det betyr også at bydelene må ta ut tall til måltallstabellen for barnevern 
mandag 20.01.2013 slik at det blir overensstemmelse med det byrådsavdelingen tar ut og det bydelene tar ut. 
 
Nøkkeltall for: Nøkkeltall: Funksjonsområde 
2B - Barnevern (EST) 


Resultat 
2010 


Resultat 
2011 


Resultat 
2012 


Resultat 
2013 


Barn med tiltak i løpet av året 
170 188 189 


Upublisert 
KOSTRA-tall 


Andel barn med barnevernstiltak ift. 
innbyggere 0-17 år 1,6 1,7 1,7 


Upublisert 
KOSTRA-tall 


Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år - 
barneverntjenesten 3 611 3 433 3 558 


Upublisert 
KOSTRA-tall 


Netto driftsutgifter (f. 244, 251 og 252) pr barn 
i barnevernet 137 161 121 331 118 151 


Upublisert 
KOSTRA-tall 


Brutto driftsutgifter pr barn (f. 244) 30 825 42 494 42 864 
Upublisert 
KOSTRA-tall 


Brutto driftsutgifter pr barn i opprinnelig 
familie (f. 251) 25 140 17 417 22 079 


Upublisert 
KOSTRA-tall 


Brutto driftsutgifter pr barn utenfor 
opprinnelig familie (f. 252) 545 032 554 429 477 143 


Upublisert 
KOSTRA-tall 


Kilde: SSB/Kostra - barnevern, bydel - nivå 3, bydelene summert.       
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3.4 Funksjonsområde 3: PLEIE OG OMSORG 


3.4.1.1 Ansvarsområde 
Funksjonsområdet omfatter aktivisering og servicetilbud til eldre og funksjonshemmede, 
habilitering og rehabilitering, pleie og omsorgstjenester som praktisk bistand, 
hjemmesykepleie og annen hjelp til hjemmeboende, bo- og institusjonstilbud samt transport 
for funksjonshemmede. 
Pleie og omsorgstjenestene skal tilrettelegges slik at den enkelte i størst mulig grad kan 
bevare sin selvstendighet og selvhjulpenhet. Tjenestetilbudet skal være differensiert og 
tilpasset den enkelte brukers behov, og medbestemmelse og valgfrihet skal være i fokus. 


3.4.1.2 Alders- og sykehjem (funksjon 253) 
Sykehjemsetaten (SYE) har ansvaret for at innbyggerne i Oslo til enhver tid kan få tilbud om 
sykehjemsplass når de har fått vedtak om dette. SYE skal sørge for at sykehjemstilbudet er 
differensiert og tilpasset ulike brukergruppers behov, og at det er riktig kapasitet og kvalitet 
på sykehjemstilbudene innen politisk vedtatte rammer. Enhet for bestiller utreder og fatter 
vedtak om langtidsplass i sykehjem og enheten bestiller deretter plasser fra Sykehjemsetaten. 


3.4.1.3 Hjemmetjenester (funksjon 254) 
Hjemmetjenester omfatter tjenester som hjemmesykepleie og praktisk bistand og til hele 
befolkningen. Tjenestene er hjemlet i lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene. Enhet 
for bestiller vurderer behov for tjenester og fatter vedtak om hjemmesykepleie, 
hjemmesykepleie natt og praktisk bistand. Tjenestene gis til brukere med behov for tjenester 
slik at eldre, syke og funksjonshemmede kan bli boende i eget hjem så lenge som mulig. 


3.4.1.4 Botilbud til eldre (funksjon 254)  
Målsettingen er at eldre skal kunne bo hjemme så lenge de kan sikres nødvendig helsehjelp i 
hjemmet. I denne forbindelse kan dagtilbud være et godt supplement for å ivareta god 
ernæring og sosialt samvær. For noen er egen bolig ikke lenger egnet å bo i. Disse må i 
utgangspunktet finne nytt boalternativ selv, men bydelen kan for noen finne det 
hensiktsmessig å tilby noen en bolig tilrettelagt for eldre, med eller uten bemanning. Enhet for 
bestiller utreder og fatter vedtak på omsorgsbolig med og uten bemanning. 


3.4.1.5 Botilbud til yngre funksjonshemmede (funksjon 254) 
Botilbudet omfatter boliger og tjenester i boliger for mennesker med fysisk og/eller psykisk 
funksjonshemming.  
Bydelen har 12 samlokaliserte boliger for til sammen 64 personer med utviklingshemming. 
Disse er tilrettelagt for funksjonshemmede. Det er også flere leiligheter i Hovseterveien 68 
som er tilrettelagt for funksjonshemmede. Disse eies imidlertid ikke av Oslo Kommune. 


3.4.1.6 Andre tiltak for yngre funksjonshemmede (funksjon 254) 
Tiltak for hjemmeboende utviklingshemmede ved å tilrettelegge for hensiktsmessige tjenester 
tilpasset de ulike familiene og brukerne. Videreføre og styrke tiltak for hjemmeboende 
utviklingshemmede ved å tilrettelegge for hensiktsmessige tjenester tilpasset brukerne. 
Bydelen har to dagsenter for utviklingshemmede for til sammen 37 brukere. I slutten av 2013 
startet prosessen med flytting til nye moderne lokaler i Aslakveien 14. Hit flytter 
Aktivitetssenteret og Etter skoletilbud (EST) fra Hovseter og Blåklokka fra Vinderen. De nye 
lokalene er på 975 m2 og det forventes at flere brukere kan få plass.  
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Bydelen organiserer en rekke fritidstilbud for utviklingshemmede: trening på Svendsuen skole 
for de yngste og i Heminghallen for de eldste. Det er musikkgrupper, turgrupper og 
kulturgrupper og det er en egen sommerferieklubb. Bydelen organiserer også deltakelse i 
Bislet Special Olympics og i Holmenkollen Special Olympics. 25 assistenter er engasjert i 
ulikt omfang til de forskjellige aktivitetene. 
Bydelen tilbyr gruppeavlastning i helgene til 11 utviklingshemmede. Flere av disse brukerne 
har i tillegg sterkt nedsatt funksjonsevne.  


3.4.1.7 TT – spesialtransport (funksjon 733) 
Tilbudet om transport av forflytningshemmede er en frivillig ordning og er pålagt 
kommunene gjennom lov. Tjenesten reguleres av Forskrift for transport for 
funksjonshemmede og hjemles i bystyrevedtak. Målet er å sikre de som trenger tilrettelagt 
transport en fleksibel transportordning. I 2013 fikk personer over 67 år utvidet fritidsreiser 
med 20 hvert år. Dette medførte noe høyere fakturaer for oktober, november og desember 
2013. 


3.4.2 Hovedmål 
Byrådets mål: 


• bidra til at flere eldre skal kunne bo hjemme og mestre egen hverdag. 
• videreutvikle seniorsentrene til som en sosial og aktiv møteplass for flere eldre 
• skape større trivsel og matglede rundt måltidene 
• bedre ernæringssituasjonen for brukere av hjemmetjenesten 
• styrke demenskunnskapen i kommunenes ulike tjenesteledd 
• legge til rette for at kommunens tilbud innen pleie og omsorgssektoren fortsatt leveres 


av kommunale, ideelle og private aktører. 
• ha lik praksis ved tildeling av sykehjem uavhengig av bydelstilhørighet 
• bidra til økt trygghet og sosial aktivitet gjennom satsingen på Omsorg+ boliger i alle 


bydeler. 
• tilby brukerne fleksible hjemmetjenester av god kvalitet 
• legge til rette for at personer med funksjonsnedsettelser skal få egen bolig 
• gi forflytningshemmede mulighet til å leve frie og selvstendige liv. 
• prøve ut behovstilpassede arbeidstidsordninger for å tilby brukere kontinuitet og 


ansatte mer fleksible arbeidstider. 
 
Bydelen har som mål å kunne tilby tjenester som skal sikre at bydelens befolkning sikres 
retten til å kunne bli boende i eget hjem så lenge som mulig. Det har vært stort fokus på 
identifisering og oppfølging av demente, samt personer med ernæringsproblemer.  
 
Det skal finnes et differensiert og fleksibelt tjenestetilbud hvor medbestemmelse, individuell 
tilpasning og valgfrihet er satt i fokus. 
Det er også et mål å øke innsatsen innen individuelt forebyggende helsearbeid rettet mot 
voksne og eldre. 
  







47       Årsberetning for Bydel Vestre Aker|  


3.4.3 Situasjonsbeskrivelse 


3.4.3.1 Samhandlingsreformen 
 
Samhandlingsreformen trådte i kraft 01.01.12. og også i 2013 har bydelen lykkes med å ta 
pasientene raskere ut fra sykehuset. Bydelen har ikke hatt som mål ikke å ha utskrivningsklare 
pasienter på sykehuset. Målet er at det ikke skal ligge utskrivningsklare pasienter på 
sykehuset ut over det som er planlagt. I enkelte situasjoner kan det være mer korrekt å ha en 
pasient liggende to dager på sykehuset for deretter å tilby tjenester og oppfølging i hjemmet.   
Enhet for bestiller har i perioder hatt problemer med å rekke å se alle de aktuelle brukerne på 
sykehuset. Dette har vært prioritert høyt og en intern turnus, samt god hjelp fra Innsatsteamet 
gjør at vi har lykkes mer med dette i siste halvdel av året. 
 
Bydelen har mottatt melding om utskrivningsklar pasient på 657 brukere. Dette er en økning 
på totalt 218 sammenlignet med 2012 og 336 flere enn i 2011. De ansatte på bestiller har gjort 
en fantastisk oppgave med å ta ut pasienter fra sykehuset. 
 
I forbindelse med utskrivelser fra sykehuset skal bydelen få opplysninger om pasientens 
status, antatt forløp og forventet utskrivningstidspunkt. Selv om bydel og sykehus som 
hovedregel klarer å få til en god utskrivelse for brukeren er det dessverre slik at bydelene 
opplever å få mangelfulle og/eller dårlige opplysninger ved utskrivelser. Spesielt kan det være 
problemer med å få med alle relevante opplysninger når pasienten har vært innom flere 
sykehus. Elektronisk meldingsutveksling mellom Diakonhjemmet sykehus og bydeler ble 
igangsatt 01.04.12. I april 2013 var Bydel Vestre Aker vertskap for et samhandlingsmøte 
mellom bydelene Frogner, Ullern, Vestre Aker og Diakonhjemmet sykehus, samt 
representanter fra Prosit (Pleie Rehabilitering Omsorg – Sentralt system - Informasjons 
Teknologi.) om kvaliteten og utfordringer med elektronisk meldingsutveksling. Dette var 
svært nyttig. 
 
To år etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft er det tydelig at det er behov for å avklare 
hva som er spesialisthelsetjenestens ansvar og hva som er kommunehelsetjenestens ansvar. 
Bydelene får stadig flere krevende oppgaver og det er viktig å avklare hvor omfattende ansvar 
kommunen har. Dette er spesielt viktig innenfor psykiatri hvor potensielt farlige brukere blir 
skrevet ut fra psykiatrien. Forventningene til kommunen er at de skal kunne gi tjenester som 
realiteten innebærer bruk av tvang. Når kommunen ikke har lovhjemmel til å bruke tvang kan 
oppfølgingen av denne brukergruppen svært vanskelig. 


3.4.3.2 Alders- og sykehjem (funksjon 253) 
Langtidsplasser  
Enhet for bestiller har tildelt mange flere sykehjemsplasser i 2013 enn på flere år. Totalt 179 
mot 137 i 2012 og 137 i 2011. Antall dødsfall var 143 i 2013 mot 151 i 2012 og 159 i 2011. 
Dette har medført et merforbruk på antall sykehjemsplasser.  
 
Korttidsplasser 
Bydelen har også i 2013 korttidsplasser ved Hovseterhjemmet. Det har i perioder vært behov 
for å kjøpe flere korttidsplasser enn det antallet som kjøpes en bloc på Hovseterhjemmet. Ifra 
og med oktober 2013 har bydelen redusert antall rehabiliteringsplasser på Hovseterhjemmet 
med to og økt en bloc kjøp på Samhandlingsarena Aker tilsvarende. I tillegg har bydelen ofte 
benyttet seg av plasser ved de lindrende enhetene som Sykehjemsetaten driver. 
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Spesialisert korttidsenhet (SKE) gikk i 2012 over til Sykehjemsetaten. I august 2013 ble SKE 
nedlagt. Dette er bydelen fornøyd med da brukerne som skulle overføres SKE var de som ikke 
var utskrivningsklare. Modellen passet dårlig inn i hovedregelen i Samhandlingsreformen; der 
bydelen skal ta imot utskrivningsklare pasienter. Nedleggelsen har derfor vært uproblematisk 
for bydelen. 


3.4.3.3 Hjemmetjenester (funksjon 254) 
Det er fritt brukervalg på hjemmesykepleie og praktisk bistand. Enhet for bestiller fatter 
vedtak på disse tjenestene. I løpet av 2013 har Enhet for bestiller og kommunal leverandør av 
hjemmetjenester gjennomført månedlige møter. Tema har vært analyse av aktivitetsnivået og 
dialog rundt utvalgte emner. Dette oppleves som svært nyttig og vil videreutvikles i 2014.  
For å sikre at tildelte tjenester er korrekte og ikke fører til at brukeren mister sine evner til å 
utføre basale oppgaver selv, har bydelen arbeidet med hverdagsrehabilitering. Dette gjøres for 
at brukeren skal gjenvinne tapte funksjoner. Dette krever et tett samarbeid mellom bestiller og 
kommunal hjemmetjeneste og private leverandører slik at tildelte tjenester til enhver tid er i 
tråd med brukernes behov.  
 
Det tilstrebes å få foretatt hjemmebesøk ved alle nye henvendelser. Dessuten foretas det 
utvalgte hjemmebesøk i forbindelse med revurderinger av vedtak. 
 
Det er fritt brukervalg på hjemmesykepleie og praktisk bistand. Enhet for bestiller fatter 
vedtak på disse tjenestene. Dette krever et tett samarbeid mellom bestiller og kommunal 
hjemmetjeneste og private leverandører slik at tildelte tjenester til enhver tid er i tråd med 
brukernes behov. Det tilstrebes å få foretatt hjemmebesøk ved alle nye henvendelser. 
Dessuten foretas det utvalgte hjemmebesøk i forbindelse med revurderinger av vedtak. 
 
Kommunal hjemmesykepleie- Enhet for hjemmetjenester 
De ansatte i hjemmesykepleien er sykepleiere og hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og 
helsefagarbeidere. Kommunal utfører har egen nattjeneste som også betjener brukere av 
private leverandører. De ansatte i nattjenesten er sykepleiere og hjelpepleiere og har hele 
bydelen som arbeidsfelt. 
 
Det er totalt 128 årsverk i enhet for hjemmetjenesten. Ansatte yter tjenester på dag, kveld, 
helg og natt.  
 
I første kvartal 2013 var antall vedtakstimer på hjemmesykepleie stabil, vi ser en nedgang i 
andre kvartal, med en økning i tredje og fjerde kvartal. Antall brukere har økt noe fra andre 
kvartal og tjenesten har det siste halvåret registrert en økning av brukere med behov for 
omfattende pleie hvor man må benytte to ansatte ved hvert besøk. 
 
Per 31.12.2013 var det 514 brukere som valgte kommunal utfører mot 82 som valgte privat 
leverandør. Nattjenesten har 34 brukere pr. 31.12.2013. 
 
Kommunal utfører har hatt faste månedlige møter med bestiller for å analysere vedtakstimer 
og tjenesten vi levere til bydelens brukere, samt dialog rundt aktuelle emner. Målet er å sørge 
for at brukerne har riktig tjenestenivå til enhver tid.  
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Kommunal praktisk bistand – Enhet for hjemmetjenester 
De ansatte i praktisk bistand er hjemmehjelpere med ulik kompetanse. Det har i 2013 vært en 
liten nedgang i antall brukere. Per 31.12.13 er det 248 brukere i tjenesten. Vi registrerer en 
nedgang i løpet av 2013 på antall brukere og tildelte vedtakstimer på praktisk bistand.  
 
Flere av hjemmetjenestens brukere har et stort og omfattende pleiebehov, noe som gjenspeiler 
seg i vedtakene og arbeidstyngden til hjemmetjenesten. For å bidra til at brukerne kan bli 
boende lengst mulig hjemme vil det i noen tilfeller være nødvendig å fatte vedtak om 
regelmessige korttids - /avlastningsopphold på sykehjem, eller bistand fra innsatsteamet i 
perioder.  
 
Demens 
Hjemmetjenesten har fokus på å identifisere og følge opp demente brukere i samarbeid med 
bydelens demenskoordinator. Demente med diagnose blir fortløpende registrert i pleie – og 
omsorgsprogrammet Gerica.  
 
Ernæringsprosjekt 
Enhet for hjemmetjenesten har i 2013 sammen med Enhet for bestiller og Enhet for 
forebygging og rehabilitering deltatt i ernæringsprosjekt «Løft for bedre ernæring» i regi 
Utviklingssenter for hjemmetjenester. Brukers ernæringsstatus er kartlagt og tiltak er 
igangsatt. Det har blitt avholdt flere kurs i forbindelse med ernæringsprosjektet til 
hjemmetjenestens ansatte for å øke deres kompetanse på ernæring og underernæring hos 
eldre.  Deltakelsen i prosjektet har gitt hjemmetjenesten økt fokus på betydningen av riktig og 
god.  
 
Legemiddelsamstemming 
Enhet for hjemmetjenesten har høsten 2013 deltatt i prosjekt legemiddelsamstemming. 
Prosjektet er i regi Utviklingshjemmetjenesten og vil fortsette våren 2014. To team i 
hjemmesykepleien deltar i prosjektet og går igjennom brukers legemiddel sammen med 
fastlege og farmasøyt for å kvalitetssikre riktig legemiddel til brukere av hjemmesykepleien. 
Prosjektet er en del av landsomdekkende kampanjen «I Trygge Hender 24/7». 
 
Brukerundersøkelsen 
Tilbakemelding på brukerundersøkelsen i 2012 viste 91 % fornøydhet på hjemmesykepleie og 
86 % for praktisk bistand. 


3.4.3.4 Organisering av tjenestene 
Det har i 2013 vært lederskifter i enheten, og det har vært fokus på tilpasning til 
organisasjonen etter innføring av ny modell i 2012. Hjemmetjenesten er organisert i 4 team 
for hjemmesykepleie, et team nattjeneste og vikarer, samt et team for praktisk bistand. Hvert 
team ledes av en teamleder. Fokus i enheten har vært å sikre tydelig ledelse, klar 
oppgavefordeling, effektiv drift og økt fleksibilitet i bruk av bemanning.  
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Kompetanse 
Arbeidet med BOB (behovsstyrt bemanning) fortsetter i hjemmesykepleien og tjenesten vil ha 
økt fokus på dette i 2014. 
Hjemmetjenesten har bidratt til at utskrivningsklare brukere fra sykehus har kunnet komme 
hjem på kort varsel ved at ansatte har god kompetanse. Innføringen av elektronisk 
meldingsutveksling har sikret informasjonsutvekslingen mellom bydelen, sykehus og 
legekontor.  
Hjemmetjenesten har 2 palliative sykepleiere. Deres arbeid har bidratt til at bydelen har hatt et 
godt tilbud til alvorlig syke og døende. Deres deltakelse i palliativt nettverk har vært viktig for 
oppdatering av kunnskap og samarbeid med andre bydeler. 
 
Seks av hjemmetjenestene ansatte har i 2013 deltatt på Norskopplæring og fortsetter 
opplæringen i 2014 hvor målet er å bestå Norskprøve 3. Norskkurset er finansiert med midler 
fra Oslo kommune sentralt.  
 
Hjemmetjenesten har flere ansatte som tar videreutdanning for å styrke kompetansen i 
tjenesten. Det er også avholdt ulike kurs internt i virksomheten, blant annet i lovverk, 
lederutvikling, sår og palliasjon.  
 
Ansatte i hjemmetjenesten har i 2013 deltatt på kompetansenettverk og utførernettverk i regi 
av Helseetaten. 
 
En av de palliative sykepleierne ble i 2013 tildelt prisen som årets sykepleier i Oslo av NSF. 
 
Studenter og lærlinger 
Hjemmetjenesten har også i 2013 styrket samarbeidet med Diakonhjemmet høgskole ved å ha 
praksisplasser for sykepleiestudenter. Enhet for hjemmetjenester tar imot 12 andre års 
studenter, 2 ganger i året. Det også lagt til rette for å ta imot studenter i siste semester. 
Bydelen er godkjent som lærebedrift og har per 31.12.13 en lærling hos oss. 
Det er utarbeidet et variert praksisløp for lærlinger i helsearbeiderfaget. Bydelen tilbyr praksis 
i flere enheter som strekker seg frem til avslutning etter 2 år.  
Sykepleier som har ansvar for lærlingene har fått veilederkompetanse. Det styrker arbeidet 
med lærlingene og kommer også de som skal bli helsefagarbeidere til gode.  
Det er flere ansatte som har fulgt Oslo kommunes kompetansetilbud og bestått eksamen i 
helsearbeiderfaget i 2013. 
 
Sykefravær 
Enhet for hjemmetjenester og omsorgsboliger har i 2013 arbeidet med nærværstiltak for å 
redusere sykefraværet, dette er en kontinuerlig prosess.  
Vi har i 2013 videreført samarbeidet med Nav arbeidslivssenter. Det er gjennomført IA 
verksteder for alle ledere med fokus på oppfølging av sykefravær i samarbeid med Nav. 
Sykefraværet er pr.31.12.2013 14,78 %.   
 
Ny teknologi 
Enheten har tatt i bruk ny teknologi ved at GAT arbeidsplansystem og nytt HR system for 
personaloppfølging er tatt i bruk, opplæring er gjennomført. Det har gjennom hele året vært 
gitt opplæring i Gerica til 158 ansatte; nyansatte, vikarer og sykepleietstudenter. 
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Kvalitetssystemet Kvalitetslosen er tatt i bruk og opplæring til ansatte er gjennomført. I 2013 
ser vi en stor økning i antall avvik som meldes i systemet, tjenesten ser en forbedringskultur  
og fortsetter det viktige arbeidet med internkontroll i tjenesten.  
Hjemmetjenesten disponerte i 2013 34 biler til bruk for ansatte til transport til og fra brukere.  
Det er fokus forebygging av skader av bil, økonomisk bilkjøring og opplæring av ansatte.  
 
Tilsyn  
Enheten har i 2013 hatt tilsyn fra Diakonhjemmet sykehusapotek som har utført farmasøytisk 
rådgivning i hjemmetjenesten. Tilsynet avdekket noen avvik og forbedringsområder, som 
tjenesten tar alvorlig og tiltak er iverksatt. Videre har vi hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet i 2013 
og har fått varsel om pålegg knyttet til manglende risikovurdering på arbeidsbelastningen for 
ansatte. Hjemmetjenesten har igangsatt tiltak og har frist til 01.05.14 med å etterkomme 
pålegg..  
Kvalitetsrevisjon er ikke fortatt i tjenesten 2013.  
Hjemmetjenesten har hatt ett møte med bydelens Tilsynsutvalg for hjemmetjenester høsten 
2013.  


3.4.3.5 Botilbud til eldre (funksjon 254) 
Bydelen har mange leiligheter i Pilotveien 6. Seks etasjer har ordinære leiligheter med 12 
leiligheter pr. etasje. 29 omsorgsboliger fordelt på tre etasjer er døgnbemannede boliger driftet 
av hjemmetjenesten med 17 årsverk. Omsorgsboligene tildeles personer som har behov for 
mye tjenester, og er et alternativ til sykehjem for de brukerne som ligger i grenseland mellom 
ordinære hjemmetjenester og sykehjem. Leilighetene i 4 etasje er tilrettelagte, har store bad, 
men ikke kjøkkenkrok. Brukere spiser derfor alle måltidene sammen.  
Leilighetene i 5 etasje har kjøkkenkrok, men beboerne har mulighet til å spise flere måltider i 
fellesrom dersom de ønsker det. I 6 etasje er leilighetene tilrettelagt for demente, alle måltider 
spises i fellesskap. Bydelen opplever at det er mange aktuelle søkere til leilighetene i 
Pilotveien 6 i 4, 5 og 6 etasje. På grunn av rehabilitering av bad og kjøkken i omsorgsboligen  
har ikke alle leilighetene har vært belagt i 2013. Enhet for bestiller tildeler bolig og tjenester.  
 
Rehabiliteringen av Pilotveien 6 medførte beboerne midlertidig er flyttet til gamle Casinetto 
sykehjem i Ullern bydel. Leilighetene i Pilotveien 6 forventes å være innflyttingsklare i løpet 
av første halvår av 2014. 
 


3.4.3.6 Enhet for forebygging og rehabilitering 
Enheten gav tjenester til 2 173 brukere i 2013, mot 1 912 i 2012. Da er eldresentrene ikke 
medregnet. Nesten alle tjenestene i enheten har økt antall brukere. To nye tjenester; 
hukommelsesteamet (demensteam) og dagaktivitetssenteret for demente som har vært i drift 
hele året, bidrar også. Utviklingsarbeidet i enheten har omfattet følgende: 
 


- Prosjekt hverdagsrehabilitering. Avsluttet 1. september og videreført i vanlig drift. 
Resultatene var gode, med betydelig reduksjon av vedtakstid på hjemmetjeneste for 
deltakerne 


 
- Prosjekt dagaktivitetssenter for hjemmeboende demente i Pilotveien 6. Det startet i 


november 2012 og har 10 plasser, hvorav 7,9 ble brukt i snitt. Flere av brukerne har 
tilbudet 4 og 5 dager pr uke, og ville uten dette vært raskt på sykehjem. Det 
videreføres som prosjekt frem til 1. september 2014, før endelig beslutning om 
bydelen skal ha dette tilbudet tas. 
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Prosjektene har mottatt finansiell støtte fra statlige samhandlingsmidler og Oslo kommune 
sentralt. 
Innen kompetansebygging har det vært satset på å lære kommunikasjons- og samtaleteknikker 
for å motivere til endring. To fagseminarer har vært gjennomført med dette temaet. 
 
Bydelen har ikke satset på frisklivssentral, men 727 innbyggere har deltatt i et bredt spekter 
av ukentlige trimaktiviteter ved Røa eldresenter og Vinderen seniorsenter. Dette er en økning 
i forhold til året før.  
 
Sykefraværet for året har vært lavt, totalt 3,17 %.  
 
Bydelens vurdering:  
Rehabilitering skal i følge samhandlingsreformen først og fremst ytes i kommunene, og 
tjenesten reduseres derfor i sykehusene. Bydelen har derfor over flere år satset på 
kapasitetsutvikling og kompetanseutvikling innen forebygging og rehabilitering. Bydelen har 
en stor eldrebefolkning, og bydelens tjenester innen forebygging og rehabilitering for voksne 
har sterkt fokus på geriatri og bistand til å mestre hverdagen selv tross funksjonssvikt. 
Enheten har rettet virksomheten inn mot de områdene effekten av bistanden antas å være 
størst. Særlig er tilbudet til demente i bydelen økt. Enheten har økt effektiviteten, blant annet 
gjennom nye prosedyrer for brukeroppfølgingen. Fleksibilitet og samordning i enheten er god, 
brukere kan om nødvendig fortsette i den tjenesten som har ansvaret til andre kan overta. 
Dette har ikke minst hindret ventetid på hjemme fysioterapi. Både innsatsteam, fysio- og 
ergoterapitjenestene, hukommelsesteamet og hverdagsrehabilitering registrerer nå brukertid i 
Gerica for å gi et bedre bilde av praksis.  
 


3.4.3.7 Innsatsteam (funksjon 254) 
Innsatsteamet har i 2013 bestått av 1 ergoterapeut, 2 sykepleiere og 2 fysioterapeuter. Totalt 
fungerer 4,6 årsverk som innsatsteam, da en ansatt arbeider 40% i hukommelsesteamet 
(demensteam). Teamet har gjennomsnittlig håndtert 69 brukere pr måned, 12 flere enn i 2012. 
Ca. halvparten av dette er rehabiliteringsoppdrag. Resten er kortvarig bistand knyttet til 
utskriving, rene vurderinger og ulike former for tilrettelegging i en kaotisk og uavklart 
situasjon. Totalt bistod innsatsteamet 518 brukere i 2012. Det er en stor økning fra 2012 
(391), og skyldes at de er brukt langt mer på korte oppdrag. Det har ikke vært hensiktsmessig 
å innføre turnus i 2013.  
 
Bydelens vurdering: 
Bydelens vurdering er at innsatsteamet har bra kapasitet, bidrar til å sikre riktig utskrivning og 
gir god støtte til brukerne. Innsatsteamet er en viktig faktor som bidrar til fleksibilitet både i 
enheten og bestiller.  


3.4.3.8 Dagrehabilitering (funksjon 254) 
Dagrehabiliteringens team består av 2 fysioterapeuter, 1 ergoterapeut og 1 sykepleier med 
videreutdanning i demensomsorg, alle i full stilling. Totalt 95 har mottatt tjenesten, det 
samme som i 2012. Gjennomsnittlig har 24 personer brukt dagrehabiliteringen hver måned, 
det er lavere enn fjorårets nivå. Årsaken er at flere av de henviste ikke har vært i stand til å ta 
imot tilbudet. Teamet inngår nå også i hverdagsrehabiliteringstjenesten med 1 årsverk. 
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Fysioterapeutene ved dagrehabiliteringen har i tillegg ansvar for fallforbyggende 
treningsgrupper som tar inn innbyggere fra hele bydelen.  
 
Bydelens vurdering: 
Bydelens vurdering er at dagrehabiliteringen fungerer godt og avlaster bruk av 
institusjonsplassering. Kompetansen er god. Flere brukere kan og bør henvises til 
dagrehabilitering i forbyggende hensikt – underernæring, marginalisert gangfunksjon og 
fallproblematikk nevnes spesielt.  


3.4.3.9 Fysio - og ergoterapitjenesten (funksjon 241) 
 
Fysioterapitjenesten for voksne 
Bydelen har i 2013 hatt 2 fysioterapeuter i 2 årsverk til voksne, oppfølging i hjemmet. 
Ytterligere 4 årsverk fysioterapi arbeider i ulike team.  
 
Hjemmefysioterapitjenestens 2 årsverk har fra 1. oktober vært omdisponert med 0,6 årsverk 
til hverdagsrehabilitering, slik at kapasiteten har vært noe lavere enn før. Fysioterapeutene har 
i 2013 likevel hatt 272 brukere, mot 213 i 2012. Antall brukere under behandling pr måned 
var 51, omtrent som året før. 
 
Ergoterapitjenesten for voksne 
Bydelen har i 2013 hatt 3 ergoterapeuter i 3 årsverk til voksne, oppfølging i hjemmet. 
Ytterligere 2 årsverk arbeider i ulike team. Prosjektet hverdagsrehabilitering hadde som 
prosjektleder ytterligere 1 ergoterapeut i 1 årsverk, delt likt med bydel Ullern. 
 
Hjemmeergoterapitjenesten har fra 1. oktober vært omdisponert med 0,5 årsverk til 
hverdagsrehabilitering, slik at kapasiteten har vært noe lavere enn før. Tjenesten håndterer 
alle de større hjelpemiddel- og boligsakene, også for innsatsteam og dagrehabilitering. Alle, 
inkludert fysioterapeuter, innsatsteam og dagrehabilitering, tar hastesaker og enklere saker.  
Bydelens eget forskutteringslager har vært nødvendig for å unngå ventetid på hjelpemidler 
som må på plass med én gang.  
Ergoterapeutene har i 2013 hatt 765 saker, mot 694 i 2012. Antall åpne saker pr måned er 
171, lavere enn i 2012. Forklaringen er sannsynligvis at den sentraliserte 
hjelpemiddeltekniske tjenesten i Oslo kommune etter hvert fungerer bedre. Dermed avsluttes 
sakene raskere. Gjennomsnitt åpne saker pr måned for ergoterapeutene er likevel nær 60, som 
er høyt.  
 
Bydelens vurdering: 
Fysio- og ergoterapitjenesten har klart å unngå ventelister, med noen få unntak etter at 
hverdagsrehabiliteringen ble inkludert i ansvarsområdet. Antall brukere henvist til 
hverdagsrehabilitering har likevel vært lavt, slik at kapasiteten stilt til rådighet i enheten ikke 
har vært utnyttet fullt ut. Bydelen har fulgt felles prioriteringsnøkkel for storbyene, utarbeidet 
av blant annet Helseetaten i Oslo kommune. For fysioterapeutene er det store flertallet av 
brukere 1. prioritetsbrukere. Fysioterapeutene store økning i totalantallet brukere, samtidig 
med at antall brukere pr måned er det samme, tyder på at behandlingstiden er blitt kortere, en 
ønsket utvikling.  
Forskutteringslageret må opprettholdes i dagens situasjon, men innebærer liten ekstra kostnad 
for bydelen, da de fleste hjelpemidlene bare forskutteres, og blir erstattet fra NAV. 
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3.4.3.10 Seniorveiledertjenesten  
Seniorveiledertjenesten har vært klart redusert i 2013. Av det 2 årsverkene har 0,6 inngått i 
hukommelsesteamet. Fra 1. juni har den andre stillingen vært delvis stedfortreder ved Røa 
eldresenter, i påvente av ny leder. Mange oppgaver har derfor vært skjøvet frem i tid. 
Innkomne henvendelser/konsultasjoner har vært, 89 pr måned mot 110 i fjor. Gjennomsnittlig 
pr måned har 20 eldre fått tilbud om å bli oppsøkt i 2013, mot 26 året før. Alle i målgruppen 
vil likevel være kontaktet i løpet av første kvartal av 2014. Totalt sett er antall personer som 
har mottatt tilbud fra seniorveilederne redusert fra 456 i 2012 til 373 i 2013. 
 
Hukommelsesteamet (demensteam) 
Hukommelsesteamet har bestått av ergoterapeut i 60% stilling (fra seniorveiledertjenesten) og 
sykepleier (fra innsatsteamet) i 40% stilling. 49 brukere har henvendt seg eller blitt henvist til 
teamet. Teamet har prioritert kartlegging av behov og tilrettelegging, som har vist seg 
tidkrevende. Den planlagte halvårlige oppfølgingen etter at første runde er gjennomført og 
situasjonen er tilrettelagt lengst mulig har det så langt ikke vært mulig å gjennomføre for 
noen.  
 
Bydelens vurdering: 
Seniorveiledertjenesten har hatt redusert aktivitet i 2013. Dette skyldes dels at ressursen også 
brukes til hukommelsesteamet. En av stillingene har hatt stedfortrederfunksjon for leder på 
Røa eldresenter siste halvdel av året, som ble avsluttet 31 12 2013. Aktiviteten vil gå opp 
igjen i 2014, selv om de i større grad rettes inn mot risikogrupper i bydelens befolkning.  


3.4.3.11 Eldresenter (funksjon 234) 
I de to eldresentrene er til sammen 11 personer fast ansatt i 9,10 årsverk. 213 frivillige yter en 
helt nødvendig innsats for sentrenes drift, enn økning fra 186 i 2012. Det totale årsverket 
nedlagt av frivillige har økt noe, fra 5,34 i 2012 til 5, 69 i 2013. Eldresentrene er en naturlig 
del av bydelens forebyggende helsearbeid. Hele 727 personer har deltatt ukentlig i ulike 
fysiske aktivitetsgrupper, en økning fra i fjor. Totalt registrerte brukere av de to sentrene har 
gått ned, i 2013 er 2580 personer er registrerte brukere av de to sentrene, mot 3169 i fjor.  
 
Bydelens vurdering: 
Begge sentrene er en viktig ressurs for eldrebefolkningen i bydelen. Ikke minst utgjør det 
store antallet trimaktiviteter og – deltakere et viktig folkehelsetiltak. Begge sentrene har nå 
aktiviteter rettet mot brukere med særlige behov. Sentrenes rolle som helseaktører bør og kan 
videreutvikles i bydelens folkehelseplan 2013-16. Vi ser en trend i retning flere deltakere i 
aktivitetene sentrene tilbyr, mens færre bare kommer på besøk.  


3.4.3.12 Dagaktivitetssenter for hjemmeboende demente (funksjon 253) 
Senteret er beskrevet under enhetens prosjekter. 
 
Bydelens vurdering 
Senteret fungerer godt. Brukerne får større vedtak enn antatt ved oppstart, og antall brukere 
som til enhver tid er inne er færre enn forventet. Det viser verdien av dette mer fleksible 
tilbudet, som bidrar til at demenssyke kan bo hjemme lengre. 
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3.4.3.13 Botilbud til yngre funksjonshemmede (funksjon 254) 
Bydel Vestre Aker har 12 samlokaliserte boliger med døgnbemanning for 
utviklingshemmede. Det er til sammen 140 årsverk fordelt på 63 brukere i boligene. I tillegg 
gis det bistand til 8 utviklingshemmede som bor i egen bolig uten døgnbemanning innenfor de 
nevnte årsverkene. Alderssammensetningen er fra 20 til 79 år. Enhet for bestiller foretar i 
samarbeid med tjenestelederne i boligene kartlegging av brukernes behov for tjenester og 
fatter vedtak om tjenester. For flere av brukerne i de samlokaliserte boligene har behovet for 
praktisk bistand og opplæring, samt behov for ulike dagtilbud økt i 2013. Dette har 
sammenheng med at brukerne blir eldre og funksjonsevnen reduseres. Dels har dette også 
sammenheng med pålegg fra spesialisthelsetjenesten om økt bemanning for å styrke brukernes 
rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, 
kapittel 9.  
 
Totalt er det 10 brukere som har denne type vedtak. Bydelen forsøker så langt det er mulig å 
tilpasse økte behov hos brukerne til eksisterende bemanning i boligene. Flere av brukerne i 
boligene har behov for omfattende tjenester som praktisk bistand, praktisk bistand og 
opplæring og ulike typer dagtilbud.  
Bydelen kjøper 25 boliger fra andre bydeler, kommuner eller private leverandører. I tillegg 
kjøpes et stort antall dag – og aktivitetstilbud til brukere som er i behov av dette.  
 
Bydelen har hatt en økning i antall vedtak om tvang og makt. Denne type vedtak er svært 
omfattende og krever som hovedregel to ansatte på brukeren til enhver tid jf. lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 9. I tillegg stilles klare krav om kompetansen 
til de ansatte som skal utøve tvang og makt. 
 
Omleggingen av finansieringsordningen i forhold til VTA (Varig tilrettelagte arbeidsplasser) 
medfører at det overføres økte utgifter til kommunene. Bydelen betaler for i alt 45 brukere 
som har vedtak fra NAV på VTA plass. Dette er en fortsatt økning sammenlignet med 
tidligere år. Bydelens betalingsandel er 25 % av de totale kostnadene. Det kan inngås avtaler 
om at bydelen må betale en høyere prosentsats. 


3.4.3.14 Andre tiltak for yngre funksjonshemmede (funksjon 254) 
Bydelen skal videreføre og styrke tiltak for hjemmeboende med funksjonsnedsettelse ved å 
tilrettelegge for hensiktsmessige tjenester tilpasset de ulike familiene. Enhet for bestiller 
foretar vurderinger og fatter vedtak.  
 
Avlastning og omsorgslønn 
Det fattes vedtak om omsorgslønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid og 
kontantstønad til de som har et særlig hjelpebehov og som opplever at tradisjonell 
hjemmetjeneste ikke strekker til. Disse kan velge å kjøpe privat hjelp for å dekke sitt 
hjelpebehov. 
Det gis ulike typer avlastningstiltak, både individuell og gruppeavlastning. For å få dekket 
brukernes behov på dette området må bydelen kjøpe mange avlastningsplasser fra private og 
kommunale aktører. I tillegg inngås kontrakter med individuelle avlaster. 
 
Trening og aktivitetstiltak 
Hver lørdag er det fysisk trening for de yngste på Svendstuen skole og for de eldste i 
Heminghallen. Dette er populære tiltak med mange deltakere fra hele bydelen. Trenerne er 
ofte bosatt i bydelen og har fra før kjennskap til utviklingshemmede. Blindernveiklubben 
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arrangerer ulike aktiviteter på torsdager som tur i marka, ski, skøyter, bowling, minigolf, 
filmkveld. 
Lørdager er det også tilbud med dans og sang til eldre utviklingshemmede på Hovstua. Det er 
også stor deltakelse fra bydelen til Vi-Vil lekene og til andre by- og landsomfattende 
arrangementer. 
 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 
Bydelen har 23 brukere som har vedtak om BPA, blant disse er det flere brukere som har 
assistanse 24 timer i døgnet. Mange fysisk funksjonshemmede har på grunn av sin 
funksjonsnedsettelse behov for betydelig bistand fra hjemmetjenesten i form av praktisk 
bistand og/eller hjemmesykepleie, dette også i tillegg til BPA. Det er nå brukervalg på BPA. 
Dette medfører at brukerne kan velge mellom ulike leverandører. 
 
Dagsenter for fysisk funksjonshemmede 
Noen brukere har også vedtak om dagsenterplass for fysisk funksjonshemmede.  
 
Bydelen har også i 2013 hatt behov for å sette i gang tjenester for alvorlig syke barn. I disse 
sakene er det svært viktig å ha god dialog med spesialisthelsetjenesten for å kunne gi gode 
tjenester. Dessverre får bydelen ofte dårlige opplysninger og korte frister for å etablere disse 
tjenestetilbudene. Bydelens tradisjonelle tjenester er ikke utformet slik at det er lett å 
imøtekomme de behov disse familiene har. En sentral arbeidsgruppe i Oslo kommune har 
arbeidet for å bedre disse rutinene. 


3.4.3.15 TT – spesialtransport (funksjon 733) 
Bydelen har ansvar for å behandle søknader om TT-kort. Ved klager behandles disse først ved 
Enhet for Bestiller. Dersom søker etter ny behandling ved opprettholder sin klage blir denne 
sendt til sentral klagenemnd for endelig avgjørelse. Bydelen hadde også i 2013 en streng 
vurdering av TT søknader inklusiv søknader om tilleggsreiser. 
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3.4.4 Hovedoversikt økonomi FO3 – netto driftsutgifter 
3.5.4 Hovedoversikt økonomi FO3 - netto driftsutgifter 


  
     


Tall i 1000 kr. 


Netto driftsutgifter pr. 
KOSTRA-funksjon 


Regnskap 
2012 


Oppr. 
Budsjett 


2013 


Regulert 
budsjett 


2013 
Regnskap 


2013 


Avvik 
reg.bud/regn-


skap 2013 


234 Aktivisering og 
støttetjenester ovenfor 
eldre og 
funksjonshemmede 26 195 29 062 30 884 28 328 2 556 
253 Helse- og omsorgstj. 
i institusjon 228 798 249 655 260 890 214 432 46 458 
254 Helse- og omsorgstj. 
til hjemmeboende 291 010 283 815 298 017 350 057 -52 040 
261 Institusjonslokaler 354 0 550 359 191 
733 Transport 
(ordninger) for 
funksjonshemmede 16 994 18 643 18 643 17 581 1 062 
Sum netto utgifter *) 563 351 581 175 608 984 610 757 -1 773 
*) Tall overføres hovedoversikten, tabell 0.1.B 


    
Bydelens vurderinger: 
Slik regnskapet fremstår i forhold til justert budsjett på funksjonsnivå er det store avvik 
mellom justert budsjett og resultat. Dette skyldes at aktiviteter kan være budsjettert på en 
annen funksjon enn hvor den er regnskapsført. 
 
Funksjonsområdet går med merforbruk på ca.1,7 mill. Differansene mellom funksjon 253 og 
254 dreier seg hovedsakelig om statsstøtte til kostnadskrevende pasienter.  
 
Avviket skyldes nødvendigvis ikke aktivitetsendringer i tjenestebehovet men skyldes at 
avsetninger og midler til nye tiltak er budsjettert på funksjonsområdet 1 men regnskapsført på 
funksjoner de hører inn under. Dette gjelder i hovedsak funksjonene 120 og 130. 
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3.4.5 Måltall for tjenesteproduksjon 


Obligatoriske måltall for funksjonsområde 
3 - Pleie og omsorg 


Resultat 
2011 


Resultat 
2012 


Måltall     
2013 


Resultat 
2013 


Avvik 
resultat - 
måltall 


Andel av bydelenes årsverk i pleie og 
omsorg med relevant fagutdanning 


ikke målt 61 % 65 % 70 % 5 % 


Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel 
fornøyde brukere  


85 % 91 % 85 % 91 % * 6 % 


 


Nøkkeltall for FO3 - Pleie- og omsorg (EST) 
Resultat 


2010 
Resultat 


2011 
Resultat 


2012 
Resultat 


2013 


Andel personer 80+ pr 31.12 4,9 4,8 4,6 
Upublisert 
KOSTRA-tall 


Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr 
innbygger 1)         10 824          11 163        11 736  


Upublisert 
KOSTRA-tall 


Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og 
omsorgstjenester 1)       313 186        330 672      351 125  


Upublisert 
KOSTRA-tall 


Netto driftsutgifter pr. 
hjemmetjenestemottaker 1)       215 370        229 456      249 364  


Upublisert 
KOSTRA-tall 


Andel egne innbyggere 80 år og over som 
mottar hjemmetjenester 2) 28,3 29,1 28,4 28,0 
Andel egne innbyggere 66 år og under som 
mottar hjemmetjenester 2) 0,8 0,9 0,9 1,0 
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som mottar 
hjemmetjenester 2) 5,7 5,3 4,9 4,3 
Andel egne innbyggere 80-89 år som mottar 
hjemmetjenester 2) 24,1 25,6 23,9 22,9 
Andel egne innbyggere 90 år og over som 
mottar hjemmetjenester 2) 42,7 49,2 42,9 45,7 
Andel egne innbyggere 80 år og over som bor 
i institusjon 3) 14,5 14,1 13,0 13,5 
Andel egne innbyggere 67 - 79 år som bor i 
institusjon 3) 1,1 1,3 1,5 0,7 
Andel egne innbyggere 80 - 89 år som bor i 
institusjon 3) 10,3 8,7 8,2 8,9 
Andel egne innbyggere 90 år og over som bor 
i institusjon 3) 29,2 33,9 28,3 29,4 
Andel sykehjemsbeboere på  tidsbegrenset 
opphold  4) 8,7 10,8 11,0 10,3 


1) Netto driftsutgifter, kommuneregnskapet, Rapporteres kun kun ved årsslutt pr 31.12 


2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 
6)Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid.I henhold til loven omfatter 
praktisk bistand: Hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring 
i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrst personlig assistent. 


3) Sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg som er hjemlet i lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 6, dvs boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.  
4) Sykehjem, hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunenene 
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FUNKSJONSOMRÅDE 4: ØKONOMISK SOSIALHJELP OG 
KVALIFISERINGSPROGRAM 
 


3.4.6 Ansvarsområde 


3.4.6.1  Sosialtjenesten 
NAV sosialtjenesten hovedoppgave er å gi råd, veiledning og saksbehandle etter lov om 
sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen. Sosialtjenestelovens formål er å bedre 
levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte 
får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og 
aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får 
et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. 
 
Sosialtjenestens hovedoppgave er å saksbehandle etter lov om sosiale tjenester i NAV. 
Saksbehandling etter dette lovverket er en prioritert oppgave. 


3.4.6.2 Økonomisk sosialhjelp 
Økonomisk sosialhjelp er en behovsprøvd ytelse, som gis til de som ikke kan sørge for sitt 
livsopphold i en vanskelig livssituasjon. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende 
selvhjulpen. NAV sosialtjenesten vil videreføre det sosialfaglige oppfølgingsarbeidet med 
tanke på å gjøre klientene mer økonomisk selvhjulpne. 


3.4.6.3 Kvalifiseringsprogrammet 
Formålet med Kvalifiseringsprogrammet er å forsterke innsatsen overfor personer i yrkesaktiv 
alder med nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til 
livsopphold etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven. Personer som fyller vilkårene, 
har en hjemlet rett til deltagelse i et grunnleggende kvalifiseringsprogram på inntil 2 år. 
Deltagerne mottar en kvalifiseringsstønad på 2G (folketrygdens grunnbeløp) hver måned. 
 
Lov om sosiale tjenester i NAV omhandler kvalifiseringsprogrammet. Forvaltningsloven 
krever at søknadene skal utredes tilstrekkelig før det fattes vedtak. Får å oppnå dette har NAV 
sosialtjenesten innarbeidet gode rutiner og en rask og effektiv forvaltning. NAV 
Sosialtjenesten legger stor vekt på kvalitetssikring og brukermedvirkning. 
Alle vedtak innenfor dette området fattes av utdannede sosionomer med til dels lang erfaring 
og tilleggsutdannelse i rus og psykiatri. 
 
Sosialtjenesten i NAV viderefører arbeidet med å sette lovlige og adekvate vilkår i den 
hensikt å kvalifisere brukerne for arbeidslivet. Vilkår blir aktivt fulgt opp av NAV 
sosialtjenesten i samarbeid med statlig del av kontoret. Brudd på vilkår vil kunne få 
konsekvenser for søker. 
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3.4.7 Hovedmål 
Byrådets mål er: 
 
• å sørge for at sosialhjelpsmottakere i størst mulig grad blir selvhjulpne 
• å sørge for at unge voksne raskt kommer i arbeid eller annen aktivitet 
• å tilby vanskeligstilte egnede botilbud 
 
Bydelens mål: 
Bydelen har en helhetlig styring og effektiv bruk av ressursene, for derigjennom å redusere 
antall mottagere av sosialhjelp.  
 
Delmål: 
• Bydelen har etablert tett og individuell oppfølgning av sosialtjenestens brukere 


gjennom gode arbeidsprosesser og god oppfølgningsmetodikk. 
• Bydelen har tilrettelagt for en aktiv brukermedvirkning for å finne treffsikker 


arbeidsrettet aktivitet og kvalifisering. 
• Brukerundersøkelser for NAVs publikumsmottak gir minst 70 % tilfredshet 
• NAV Vestre Aker sosialtjenesten har videreutviklet tverrfaglige team og 


publikumsmottaket i NAV 
• Sosialtjenestens brukere er mer selvhjulpne. 
 


3.4.8 Situasjonsbeskrivelse 


3.4.8.1 Sosialtjenesten 
Hovedmålet for NAV Vestre Aker er å få flere i arbeid, kvalifisering og aktivitet og færre på 
stønad. NAV sosialtjenesten er en del av NAV Vestre Aker.  
 
NAV Vestre Aker har todelt ledelse med en kommunal og en statlig enhetsleder, samt et 
lederteam bestående av fire kommunalt ansatte ledere og to statlig ansatte ledere. NAV Vestre 
Aker har fått til et godt partnerskap mellom stat og kommune. Det er et stabilt og meget godt 
arbeidsmiljø. I 2013 har også korttidsfraværet har vært lavt. De kommunale ansatte har gitt et 
meget godt bidrag inn i NAV Vestre Aker.  
 
NAV sosialtjenesten har i 2013 har hatt en liten nedgang i antall trusler og vold mot ansatte. 
Det er i 2013 registrert seks episoder med trusler og vold, mot sju i 2012. Disse sakene har 
resultert i fem politianmeldelser, hvorav en har resultert i besøksforbud fra politiet. Av de sju 
episodene omhandler to episoder fysisk vold mot inventar og de resterende fem sakene trusler 
mot ansatte. Nav sosialtjenesten har gode rutiner på sikkerhet og oppfølging av ansatte i slike 
situasjoner.  
 
Det har vært gjennomført en brukerundersøkelse i 2013. Brukerundersøkelsen har vært 
gjennomført i publikumsmottaket, og vært et samarbeid mellom Oslo kommune og NAV 
Oslo. Det foreligger ikke resultater fra denne undersøkelsen ennå. Oslo kommune har som 
mål at 70 % av brukerne skal være fornøyd med sosialtjenesten. 
 
Får å oppnå dette har sosialtjenesten innarbeidet gode rutiner og en rask og effektiv 
forvaltning. Sosialtjenesten legger stor vekt på kvalitetssikring og brukermedvirkning. 
Alle vedtak fattes av utdannede sosionomer med til dels lang erfaring og ulike 
tilleggsutdannelser. 
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3.4.8.2 Kvalifiseringsprogrammet 
Kommunen i NAV har ansvar for heltids Kvalifiseringsprogrammet for personer i yrkesaktiv 
alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller begrensede ytelser til 
livsopphold etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven. NAV sosialtjenesten skal foreta 
en arbeidsevnevurdering for å finne hvilket grunnleggende behov våre brukere har for 
kvalifisering. Sammen med brukers egenevaluering, blir det laget en handlingsplan med tiltak 
for å kvalifisere av bruker. Mange har så marginal arbeidsevne, at det blir søkt om statlige 
ytelser som arbeidsavklaringspenger og uførepensjon. 
 
Sosialtjenesten i NAV viderefører arbeidet med å sette lovlige og adekvate vilkår i den 
hensikt å kvalifisere brukerne for arbeidslivet. Vilkår blir aktivt fulgt opp av NAV 
sosialtjenesten i samarbeid NAV stat. Brudd på vilkår vil kunne få konsekvenser for søker. 


3.4.9 Hovedoversikt økonomi FO4 – netto driftsutgifter 
3.6.4 Hovedoversikt økonomi FO4 - netto driftsutgifter 


  
     


Tall i 1000 kr 


Netto driftsutgifter pr. 
KOSTRA-funksjon 


Regnskap 
2012 


Oppr. 
Budsjett 


2013 


Regulert 
budsjett 


2013 
Regnskap 


2013 


Avvik Reg. 
Bud/regn-
skap 2013 


276 Kvalifiseringsordn. 4 267 7 369 7 369 5 192 2 177 
281 Økonomisk 
sosialhjelp 


18 544 16 717 17 017 19 723 -2 706 


Sum FO4 *) 22 811 24 086 24 386 24 915 -529 
*) Tall overføres hovedoversikten, tabell 0.1.B       


 
Bydelens vurderinger: 
Bydelen har ett betydelig mindre forbruk på funksjonsområdet. Årsakene til dette ligger i ikke 
oppfylte kvoter i kvalifiseringsprogrammet og relativt stabil økonomisk sosialhjelp. 
Snitt antall flyktninger med utbetaling er lavt. Dette beror på at nyankomne flyktninger ikke 
mottar økonomisk sosialhjelp de to første årene, da de mottar introduksjonsstønad. 
Vi ser gjennomsnittlig antall klienter med utbetaling ligger lavere enn måltallet.  
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Økonomisk og sosial trygghet 
Måltall 2013 (Måltallet defineres som det antall deltakere som er i 
kvalifiseringsprogrammet 31.12. inkl. evt. i permisjon) 33 


Registrerte søknader i 2013 29 
Innvilgede søknader i 2013 20 
Søknader vedtatt avslått 4 
Antall deltakere som har vært i programmet i løpet av året 50 
Deltakere 31.12. (Deltakere med kvalifiseringsstønad som løper inkl. 
evt. i permisjon) 33 


Droppet ut i 2012 (Antall vedtak om varig stans i stønad som følge 
av ikke avtalt uteblivelser fra tiltak i programmet) 1 


Antall deltakere med KVP 31.12. som har mottatt supplerende 
sosialhjelp samtidig med kvalifiseringsstønad i løpet av siste tertial. 7 


 
 Antall sosialhjelpsmottakere (KOSTRA bydel nivå 3) 183 
Antall deltakere i introduksjonsordningen 31.12. (årsstatistikk) 35 
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet 31.12. (Qustback) 33 
Utbetalt sosialhjelp (funksjon 281 brutto utgift i 1 000 kr.)  19723 
Utbetalt introduksjonslønn (funksjon 275 art 1089 i 1000 kr.)  4842 
Utbetalt kvalifiseringsstønad (funksjon 276 art 1089 i 1000 kr.)  4906 
 


3.5 GJENNOMFØRTE omstillings- og effektiviseringstiltak, samt større 
”prosjekter” 


 
ISF – Innsatsstyrt finansiering av hjemmetjenesten 
Bydelen er pilot på prosjekt innsatsstyrt finansiering av hjemmetjenesten i regi av 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester.  
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4 SÆRSKILT RAPPORTERING 


4.1 Tiltak for forbedret service overfor brukerne 
Bydelen har iverksatt en rekke tiltak for å bedre servicen for bydelens brukere. Følgende 
fokus ble vektlagt i 2013: 
 


• Bydelen har hatt høyt fokus på å benytte Ullern avis/Akersposten som 
informasjonskanal hvor målet er å presentere og informere om bydelens tjenester. 
Bydelen kjøper ekstra sider for å informere om det arbeidet som drives i de ulike 
tjenestene. 


• Innenfor praktisk bistand og hjemmesykepleien er det gjennomført 
brukerundersøkelser og brukertilfredsheten er høy sammenlignet med andre bydeler.  


• Bydel Vestre Aker deltar i effektiviseringsnettverkene innenfor eldreomsorg, 
barnehager, sosialtjenesten og barnevern. Bydelen vil benytte erfaringer med disse 
nettverkene ved å videreutvikle våre tjenester med tanke på effektivitet og 
brukerfokus. 


• Bydelens Servicetorg fungerer  som mottak for publikum i bydelen hvor man kan få 
nødvendig informasjon og bistand i forbindelse med de tjenestene bydelen yter til 
befolkningen. 


 


4.2 Saksbehandlingstid 
Henvendelser fra publikum besvares, så langt det er mulig, innenfor frist av 2 uker. Eventuelt 
sendes det foreløpig svar etter 2 uker dersom henvendelsen tar lengre tid å utrede/besvare. 
Restanselister benyttes og følges opp, men det er ikke etablert faste rutiner for dette innenfor 
alle systemer. 
 
Bydelens arkivsystem (Public 360) har egen varsling knyttet til saksbehandlingstider. Rutinen 
ligger i bydelens internkontrollsystem (Kvalitetslosen). Restanser følges opp av 
arkivseksjonen i Enhet for HR. 
 
Bydelens barneverntjeneste overholder de frister som følger av Lov om barnevern. Tjenesten 
oppfyller bystyrets måltall for saksbehandling i barneverntjenesten. 
 
Sosialtjenesten behandler 89 % av søknader om økonomisk stønad innen to uker.  
 
Boligkontoret har redusert sin saksbehandlingstid, men når ikke bystyrets måltall, blant annet 
på grunn av tidkrevende prioritering av få kommunale boliger til mange søkere. Restanselister 
benyttes både for sosialtjenesten og boligkontoret. 
 
Bydelen følger for øvrig veiledende frister i forvaltningsloven og særlover. 
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4.3 Handlingsplan for mennesker med funskjonsnedsettelser 
Oslo kommunes handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser  har som mål å 
fremme full deltakelse og likestilling for mennesker med funksjonshemminger, jf. bystyresak 
441/02.  
 
Hovedmålet er at Oslo kommune i alt sitt virke skal være tilgjengelig og fremme likeverdig 
tilgjengelighet for alle. 
  
 
Områder fra handlingsplanen Ja/nei 
Har virksomheten utarbeidet 
handlingsplan for mennesker med 
funksjonsnedsettelser? Ja 
Er det utarbeidet konkrete tiltak på 
handlingsplanens satsingsområder? Ja 


Tiltak gjennomført i 2013 
 1. Rådet for  


funksjonshemmede overvåker alle planer og 
nybygg med tanke på krav til universell 
utforming Ja 


 
Rådet for funksjonshemmede i Bydel Vestre Aker skal sikre deltakelse og likestilling for 
mennesker med funksjonshemning. Spesielt med tanke på tilgjengelighet, arbeid mot 
diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne, samt tjenester med nedsatt 
funksjonsevne. Dette gjelder forhold innenfor plan- og bygningssektoren, samferdsel, 
barnehage, skole, idrett, kultur, friluftsliv og helse- og omsorgstjenester. 
 


4.4 Tiltak/aktiviteter i tråd med Oslo kommunes folkehelseplan 
Byrådssak 158/12 – Folkehelseplan for Oslo 2013-2016 ble avgitt av byrådet 04.10.2012. 
Saken ble behandlet av Oslo bystyre den 30.01.2013, sak 8. Planens overordnede målsetting 
er at samordnet innsats skal gi mulighet for god helse og trivsel, uavhengig av hvem du er og 
hvor du bor i Oslo.  
Planen gjelder samtlige virksomheter i Oslo kommune, og har 15 mål og inneholder 34 tiltak. 
Noen av tiltakene er rettet mot spesifikke virksomheter, andre er mer generelle og gjelder for 
alle bydeler/etater/foretak. 
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Folkehelsetiltak/prosjekter pr. 31.12.2013       


Navn på 
tiltaket 


Ansvarlig 
kommunal 


instans 
Samarbeids-


partnere Finansiering Tidsrom 
Avsluttet 


Ja/Nei 


Kontakt-
informa-


sjon 
Nytt lavterskel-
tilbud på Villa Ly 
har økt antall 
brukere med 
nesten 40 % 


Kontoret for 
psykisk helse, 
Bydel vestre Aker 


Hjemme- 
tjenesten, 
NAV/sosial  


Innenfor 
eksisterende 
rammer 


01,06.13-
31.1.13 


 Nei. 
Permanent 


Henny 
Telvik 


Rådet for  
funksjonshemme
de overvåker alle 
planer og nybygg 
med tanke på 
krav til universell 
utforming 


Enhet for boliger, 
dagsentra og 
psykisk helse  


 Funksjons-
hemmedes 
organisasjoner 


Innenfor 
eksisterende 
rammer 


 Kontin-
uerlig 


 Kontin-
uerlig 


 Anne 
Lexow 


Identifisere og 
forebygge 
underernæring, 
prosjekt for 
prosedyrer 


Enhetfor foreb og 
rehab, 
dagrehabilitering
en  


Hjemmetjenest
en, bestiller 


 Oslo 
kommune, 
Utviklings-
sentret  01 10 13 Ja  


 Ragnhild 
Lorentzen 


Frivilligbussen-
transport til 
eldre/seniorsentr
ene mm 


 Enhet for 
forebygging og 
rehabilitering 


 Vestre Aker 
frivillighetssentr
al 


Innenfor 
eksisterende 
rammer   Hele året  Nei 


 Marianne 
Ziesler 


 Lærings- og 
mestringsgrupper 
til pårørende  
med store 
omsorgsoppgave
r i hjemmet 


 Enhet for foreb  
og rehab, 
seniorveiledertjen
esten 


 LMS, 
Diakonhjemmet 
sykehus 


Innenfor 
eksisterende 
rammer  Hele året  Nei 


Cecilie 
Håland 


Trimaktiviteter- 
727 registrerte 
brukere trimmer 
ukentlig 
 


Enhet for foreb 
og rehab - Røa 
eldresenter 


Vinderen 
seniorsenter 
(samarbeidsavt
ale  


Innenfor 
eksisterende 
rammer  Hele året  Nei 


Arne 
Harald 
Foss 
Pieter Don 


Fall-
forebyggende 
trenings-grupper  
 


 Enhet for foreb 
og rehab, 
seniorveiledertj 
og fysio tj   


 Innenfor 
eksisterende 
rammer  Hele året  Nei 


Madeleine 
Karlstrøm 


Prosjekt Circle of 
security – 
fremme barns 
psykiske helse 


Enhet for 
barnehager 


Ressursenhet 
for barn og 
unge 


Midler fra 
FMOA Hele året Nei Edith Aars 


Tidlig fange opp 
barn med 
utfordringer 
relatert til 
skole/utdanning 


Enhet for 
forebygging barn 
og unge Skolene 


Nærmiljø 
kontakt Hele året Nei 


Jeannette 
Wold 


Bidra til fullføring 
av videregående 
skole 


Enhet for 
forebygging barn 
og unge Skolene/NAV 


Innenfor 
eksisterende 
rammer Hele året  


Vegard 
Dybvad 


       
Identifisere 
rusproblematikk 
og sette inn tiltak 


 


Enhet for 
forebygging barn 
og unge 


Helsestasjon 
for 
ungdom/politi/fo
resatte 


Innenfor 
eksisterende 
rammer Hele året Nei 


Elin 
Halvorsen 


Påvirke til økt 
fysisk aktivitet 


Enhet for 
forebygging barn 
og unge Idrettslag 


Innenfor 
eksisterende 
rammer Hele året Nei 


Elin 
Halvorsen 
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4.5 Likestilling og mangfold 
I henhold til kommuneloven skal det i årsberetningen ”redegjøres for den faktiske tilstanden 
når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for 
tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å 
hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt å fremme formålet i 
diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven” 
 
I følge lovgivningen skal det gis en tilstandsrapportering på kjønnslikestillingen i kommunen. 
Det skal i tillegg redegjøres for planlagte og iverksatt tiltak rettet mot kjønn, nedsatt 
funksjonsevne, etniske minoriteter, religion med mer.  
 
Tilstandsrapportering likestilling 
 


 
 
 


  


Totalt i virksomheten 
(N)


Kjønn M % K% M % K% M % K% M % K% M % K %
2013 21 % 79 % 27 % 73 % 27 % 73 % 11 % 89 %
2012 20 % 80 % 25 % 75 % 26 % 75 % 4 % 96 %


Heltid Deltid Midlertidig ansatte Fravær pga 
foreldrepermisjon Personalpolitisk tiltak


Kategori Menn
 %


Kvinner 
%


Total 
(N)


Menn
 (kr)


Kvinner 
(kr)


Kvinner andel 
av menn %


2013 25 75 1286 20319 24978 122,45
2012  23,56 76,44 1265 20303  24251  119,45
2013 7,69 92,31 13 56833 55494 97,64
2012 14,29 85,71 14  64375  53187  82,62
2013 14,12 85,88 85 35297 33687 95,44
2012  13,51 86,49 74 34992 34072 97,37
2013 30,77 69,23 78 22729 24285 106,84
2012  23,88  76,12 67 22720 23755 104,56
2013 29,41 70,59 34 25557 26756 104,69
2012  25,93 74,07 27 20589 25321 122,99


Kjønnsbalanse Lønnsbalanse


Totalt i virksomheten


Toppleders ledergruppe inkl 
toppleder
0237, pedagogisk leder 


0058, Sykepleier


0087, miljøterapeut
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    Ja  Nei 


Har virksomheten en overordnet plan for 
tilrettelegging av tjenestetilbud til en etnisk 
mangfoldig befolkning? 


    x  


Hvis ja, beskriv kort hvilke områder eller tjenestesektorer dette gjelder 


Har virksomheten benyttet brukerundersøkelser i 
arbeidet med å tilrettelegge tjenester? 


   x 


Har virksomheten konsultert 
innvandrerorganisasjoner e.l. i arbeidet med å 
tilrettelegge tjenester 


   x 


Har virksomheten gjennomført tiltak som gir 
ansatte økt innsikt i eller opplæring om 
mangfoldspørsmål? 


   x 


Har virksomheten tilpassete og tilrettelagte 
tjenestetilbud for disse gruppene? 


    x 


Hvis ja, gjelder dette Informasjonstiltak 
(oversettelse, tolk, o.l.) 


  


  Minoritetsrådgivere, 
linkarbeidere o.l. 


   


  Samarbeid med frivillige 
aktører 


  


  Tilpasninger til brukernes 
tro og livssyn 


    


Har virksomheten utviklet måter å tilrettelegge 
tjenester som har vært vellykket (eksempler på best 
practice) 


    x 


Beskriv kort 


Andre kommentarer 


 


Likestillingstiltak 


 


  


LIKESTILLINGSTILTAK
Tilstandsanalyse Ja Nei Hvis nei, hvorfor ikke?
Har virksomheten i løpet av 2013 analysert 
hvilke likestillings- og mangfoldsutfordringer 
den står overfor? x ift. Innstillingen
I tilknytning til opplæring og kompetanseutvikling? x
I arbeidet mot trakassering/diskriminering? x


Likestillings- og mangfoldstiltak* Bakgrunn/tilstand Mål for tiltaket Tidsplan Status på rapporterings-
tidspunktet


Tiltak 1
Utarbeide handlingsplan for likestilling 
og mangfold 


Følge opp byrådssak 152/12 
Mangfoldets muligheter – Om Oxlo


Arbeide for 
mangfold, 
likestilling og 
likebehandling i 
bydelen 


31.12.2014 Arbeider med handlingsplanen
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Bydelens vurderinger: 
Bydelen har utarbeidet handlingsplan for likestilling. Planen bygger på Lov om likestilling 
mellom kjønnene av 1978 nr. 45 med endringer av 2002, Rammeavtale om likestilling i Oslo 
kommune og Handlingsplan for likebehandling og økt rekruttering av personer med 
minoritetsbakgrunn til stillinger i Oslo kommune.  
 
Bydelen har en høy andel kvinner i stillinger på alle nivåer. Bydelen har større andel kvinner 
enn menn representert. Likevel finnes ulike grupper hvor menn er bedre representert og 
grupper hvor kvinner er overrepresentert. Bydelen jobber aktivt for likestilling. 
Andel ansatte med minoritetsbakgrunn er ikke kartlagt, men det finnes mange ansatte med 
minoritetsbakgrunn i våre tjenester.  
 
Som tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering er det særlig satt fokus på 
ansettelsesprosessen til stillinger i bydelen. Bydelen har som standardtekst ved alle 
utlysninger at personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Bydelen mottar mange 
søknader fra personer med minoritetsbakgrunn, særlig til stillinger som assistent i barnehager, 
boliger for psykisk utviklingshemmede og hjemmetjenesten. Før bydelen sender ut tilbud om 
ansettelse i form av arbeidsavtale kvalitetssikres alle innstillinger i forhold til om 
likestillingsaspektet er vurdert, og at minst en kvalifisert søker med minoritetsbakgrunn er 
innkalt til intervju.  


4.6 RAPPORTERING INNEN HR – OMRÅDET OG HELSE – MILJØ OG 
SIKKERHET (HMS) 


Medarbeiderundersøkelse: 
 
Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse i Bydel Vestre Aker i mars 2013. Bydelen 
benyttet undersøkelsen til Bedre kommune og hadde en svarprosent på 86 %.  
 
Medarbeiderundersøkelsen ”Bedre kommune” Resultat 2013 Resultat 2012 Kommentar 
Gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet 4,6 4,5   


Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 86 85 
Fortsatt økning, 


anses som 
positivt 


Svarprosent på gjennomførte medarbeidersamtaler  85,7 83,4 God økning 
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS), herunder IA-avtalen, sykefravær og arbeidstid 
 
HMS 
Bydelen gjennomfører årlige HMS-grunnkurs for ledere og verneombud. Dette er for 2013 
forskjøvet til januar 2014. Dette for å følge perioden for valg av nye verneombud. Alle 
verneområdene i bydelen har gjennomført årlig HMS-tilsyn og kontroll i form av års 
rapportering og utarbeidelse av lokale handlingsplaner for helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet. 
I 2011 ble det gjennomført en prosess der systemet er bearbeidet og lagt inn i vårt nye 
internkontroll- og avviksrapporteringssystem Kvalitetslosen. I Kvalitetslosen ligger også den 
enkelte enhets prosedyrer, og bydelens varslingsordning.  
 
I tillegg til bydelens overordnede HMS-system finnes det på hvert tjenestested en perm hvor 
dokumentasjon av lokale rutiner og HMS-saker oppbevares sammen med materiell, rapporter 
og skjemaer. 
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Arbeidsmiljøutvalget (AMU) vedtar de overordnede hovedmål og delmål for arbeidet med helse, 
miljø og sikkerhet (HMS) i Bydel Vestre Aker.  
 
HMS må etterfølge den øvrige målprosessen i bydelen og blir revidert i den årlige budsjett og 
økonomiplan. 
  
Bydel Vestre Aker har 5 hovedområder det er utarbeidet hovedmål og tiltak. Hovedområdene er 
som følger: Arbeidsmiljø, brannsikkerhet, EL - sikkerhet, produktkontroll og ytre miljø.  
 
  


MÅL Ja Nei Kommentarer
Er det fastsatt egne mål på HMS-området?


X


På hvilke lovområder er det fastsatt HMS-mål 
(arbeidsmiljø, brannsikkerhet, el-sikkerhet, 
produktkontroll og ytre mål) 
Hvis ikke det er fastsatt på disse områdene; hvorfor?


Med utgangspunkt i målformuleringene, er det 
utarbeidet tiltaksplaner/handlingsplaner? X


Er handlingsplaner/tiltaksplaner innpasset i de årlige 
budsjetter og økonomiplaner? X


RISIKOVURDERINGER


Er det gjennomført risikovurderinger innen HMS?
X


Er det iverksatt tiltak for å redusere risiko?
X


REVISJON


Er det gjennomført internt tilsyn (systemrevisjon, 
verifikasjoner) i egen virksomhet for å sikre at HMS-
systemet fungerer som forutsatt? (Det spørres ikke om 
det har vært gjort endringer - revisjon i eget HMS-
system)


X


ARBEIDSTID


Har virksomheten rutiner og internkontroll som sikrer 
etterlevelse av arbeidsmiljølovens 
arbeidstidsbestemmelser og som fanger opp og retter 


X HMS KURS forskjøvet til januar 2014


Er uttatte rapporter tilgjengelige for Arbeidstilsynet og 
tillitsvalgte, herunder vernetjenesten? X HMS KURS forskjøvet til januar 2014
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Mål 1 Arbeidsmiljø  
Bydelens helse, miljø og sikkerhetssystem skal oppdateres løpende i henhold til gjeldende lov og 
avtaleverk  
 
Tiltak:  
Kvalitetsgruppen skal møtes hvert halvår innen 01.04 og 01.10  
HMS – systemet skal løpende oppdateres ved behov for endringer  
 
Mål 2 Arbeidsmiljø  
Det utarbeides lokale HMS - mål på alle tjenestesteder med utgangspunkt i 
arbeidsplassundersøkelse, vernerunde, medarbeidersamtaler.  
 
Tiltak:  
Det gjennomføres arbeidsmiljøkartlegging på alle tjenestesteder innen 30.04 årlig  
Det utarbeides handlingsplaner på alle tjenestesteder innen 01.06 årlig  
Det gjennomføres ledersamtaler innen 01.03 årlig  
Leder gjennomfører medarbeidersamtale med alle sine ansatte innen 01.06 årlig  
Leder og verneombud gjennomfører vernerunde på alle tjenestesteder innen 01.06 årlig  
 
Mål 3 Arbeidsmiljø  
Alle ledere skal være orientert og oppdatert på gjeldende regelverk når det gjelder oppfølging av 
sykemeldte løpende  
 
Tiltak:  
Oppdatert informasjon i sykefraværsoppfølging ligger i Kvalitetslosen. 
Nyansatte ledere får introduksjon i sykefraværsoppfølging snarest mulig etter tilsetting.  
Alle ledere skal følge opp sine sykmeldte i henhold til prosedyrer for sykefraværsoppfølging, og 
rapportere i HMS-modulen i HR-systemet.  
 
Mål 4 Arbeidsmiljø  
Alle ledere og verneombud skal være godt kjent med sitt ansvar innenfor arbeidet med HMS  
 
Tiltak:  
Det gjennomføres årlig 3 dagers HMS - kurs for ledere og verneombud.  
Leder og verneombud skal gjennomføre HMS kurs minimum hvert 4 år  
 
Mål 5 Arbeidsmiljø  
Sikre god kommunikasjon mellom ledelse og vernetjenesten  
 
Tiltak:  
Hovedverneombud og tillitsvalgte har fast møte med bydelens ledelse 9 ganger pr. år  
Tjenesteleder og verneombud skal ha faste, månedlige møter minimum 9 ganger pr. år  
Hovedverneombudet har møte med verneombudene 4 g. pr. år og etter behov  
Hovedverneombudet og administrasjonen har møte med alle verneombudene 2 ganger pr. år  
 
Mål Brannsikkerhet  
Det skal foreligge brannrutiner på alle tjenestesteder  
 
Tiltak:  
Branninstruks gjennomgås på alle tjenestesteder på vernerunden innen 01.06  
Det avholdes brannøvelse minimum 1 ganger per år  
Branninstruksen gjennomgås 1 gang pr. år på personalmøter for å sikre at den er kjent for  
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Alle ansatte  
Alle tjenestesteder skal ha en brannansvarlig og brannberedskap  
Teorikurs i brannforebyggende tiltak holdes 1 gang pr. år for ledere, verneombud og· 
brannvernleder  
Sjekk røykvarsler og brannslukningsutstyr 1 gang pr. år.  
 
Mål EL - sikkerhet  
Elektriske anlegg og utstyr skal til enhver tid være i forskriftsmessig stand og jevnlig vedlikeholdt  
Tiltak:  
Alle tjenestesteder skal gjennomgå sine elektriske installasjoner minimum 1. gang pr. år.  
Alle tjenestesteder har å etablere et avviksrapporteringssystem for området el - sikkerhet  
 
 
Mål Produktkontroll  
Sikre forsvarlig bruk og oppbevaring av helsefarlige stoffer  
 
Tiltak:  
Dersom det skal benyttes helsefarlige stoffer skal det utarbeides instrukser for dette  
Bruk av helsefarlige stoffer skal umiddelbart rapporteres til enhetsleder  
Bydelen skal til enhver tid ha oversikt over renholdsprodukter som benyttes av private  
leverandører av renhold (HMS blad)  
 
Mål Ytre miljø- Miljøfyrtårn  
Det innføres miljøledelse med miljøbudsjettering, miljørapportering og miljørevisjon for å 
redusere energibruk, forurensing og avfall  
 
Tiltak:  
Alle tjenestesteder miljøfyrtårnsertifiseres  
Bydelen har en miljøgruppe som aktivt og kontinuerlig jobber med miljøspørsmål  
 
IA-handlingsplan for Bydel Vestre Aker 2011 til 2013  
 
IA-avtalens overordnete mål:  
Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt 
hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.  
 
Delmål 1:  
Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2005.  
 
Delmål 2:  
Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. De konkrete målene fra tidligere 
tilleggsavtaler videreføres. Tilrettelegge for å hindre unødvendig sykefravær for gravide  
Opprette én IA-tiltaksplass i 2011, 2012 og 2013 (pr. år).  
 
Delmål 3:  
Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning 
sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for person over 50 år) 
 
IA-arbeidet både lokalt og sentralt er en integrert del av bydelens HMS- arbeid. 
Arbeidstid 
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Bydelen hadde i 2011 tilsyn knyttet til overtidsbruk. Her ble det oppdaget avvik, og bydelen 
ser meget positivt på det at vi har innført GAT – som arbeidsplansystem i hjemmetjenesten og 
i våre boliger. Det arbeides tett og kontinuerlig i tjenestene med disse utfordringene på 
ledernivå og i samarbeid med hovedtillitsvalgt og hovedverneombud ift overholdelse av 
Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Ved rapportering til AMU følger en 
vurdering for hvorledes avvikene kan reduseres.  
 
  


Overtid - aml § 10-6 Ja Nei Ikke aktuelt Kommentarer 


Har virksomheten etablert internkontrollsystem som  
kan avdekke om arbeidstiden ved overtidsarbeid  
overstiger 13 timer i løpet av 24 timer? 


X 


Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik i  
2013?  X   
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp. 


Det rapporteres kvartalsvis til AMU 
Arbeidsfri periode - aml. § 10-8 Ja Nei Ikke aktuelt Kommentarer 


Har virksomheten etablert internkontrollsystem som  
kan avdekke om arbeidstaker har hatt mindre enn 11  
timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer? 


X 
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik i  
2013?  X 


Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp. 


Det rapporteres kvartalsvis til AMU 
Søndagsarbeid - aml § 10-8 og § 10-10 Ja Nei Ikke aktuelt Kommentarer 


Har virksomheten etablert internkontrollsystem som  
kan avdekke om arbeidstaker har arbeidet 2 eller flere  
søn- og helgedager etter hverandre? 


X 


Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik i  
2013?  X 


Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp. 


Det rapporteres kvartalsvis til AMU 
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IA-AVTALEN 


 
 


Sykefravær i % - 
Gjennomsnitt pr. år 2011 2012 2013 


Endring i %-
poeng 2012-


2013 
Menn 8,14 % 5,81 % 7,38 % -1,57 % 
Kvinner 10,00 % 9,40 % 10,65 % -1,25 % 
Totalt 9,61 % 8,68 % 9,99 % -1,31 % 
Herav barnehager        
Menn   


 
 7,85 %   


Kvinner   
 


 11,10 %   
Totalt barnehager      10,53 %   


 
Bydelens kommentar 
Sykefraværet er ganske stabilt totalt sett. Det er etablert gode rutiner for oppfølging av 
arbeidstakere som er fraværende på grunn av sykdom. Nye regler gjeldende fra 01.07.2011 
innebar endring i disse rutinene og ny opplæring av lederne er gjennomført. Rutinene er også 
godt kjent for ansatte og tillitsvalgte, og innarbeidet ved tjenestestedene. Det gjennomføres 
dialogmøter med den enkelte ansatte etter 7 ukers sykefravær i samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten. Ansatte med hyppig korttidsfravær blir også innkalt til dialogmøter. 
Bydelen har gjennomført 48 dialogmøter i 2013. I disse møtene deltar, foruten den sykmeldte, 
også bedriftshelsetjenesten, nærmeste leder og i noen tilfeller spesialkonsulent fra HR-
enheten. I tillegg innebærer de nye reglene at f.o.m. 01.07.11 skal også den som sykemelder 
(oftest fastlegen) delta, - dette kan være utfordrende å tilrettelegge for. Det løses ved at det 
også gjennomføres dialogmøter på fastlegens kontor. 
I det nye HR-system finnes en HMS-modul hvor oppfølging av sykmeldte inngår. Dette er et 
godt hjelpemiddel for leder som får varsling i forbindelse med frister for oppfølgingen.  
Bydelen har i tråd med avtale om inkluderende arbeidsliv utarbeidet en handlingsplan hvor 
målene er å forebygge og redusere sykefraværet, å gi mulighet for utprøving i arbeid for flere 
arbeidstakere med redusert funksjonsevne og å legge til rette for at flere arbeidstakere velger å 
være i arbeid frem til oppnådd aldersgrense. 
 
Bydelen bruker fortsatt store ressurser på oppfølging av sykemeldte arbeidstakere. Dette 
gjelder både oppfølging fra HR-enhetens side og kontinuerlig oppfølging fra bydelens ledere, 
som fra 2012 i all hovedsak har overtatt ansvaret for dialogmøtene. Arbeidet med HMS og 
oppfølging av sykmeldte arbeidstakere anses svært viktig.  


Delmål i IA-avtalen Ja Nei Kommentar
Delmål 1. Har virksomheten oppdaterte mål og 
tiltaksplaner i forhold til sykefravær? X


Delmål 2. Har virksomheten oppdaterte mål og 
tiltaksplaner for å ansette personer med nedsatt 
funksjonsevne?


X


Delmål 3. Har virksomheten oppdaterte/gjeldende mål 
og tiltaksplaner for å øke avgangsalder for pensjonering 
blant ansatte.


X
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Personalutvikling 
Det er vedtatt sentrale planer innen personalområdet som skal følges opp lokalt. 
Tabellen nedenfor viser på hvilke områder det er utarbeidet planer.  
Område ja nei Kommentar 


 
Strategisk plan x  Strategisk plan 2012-2015 
Personalpolitisk plan x  Personalpolitisk strategi 2012-2015 
Plan for 
kompetanseutvikling 


x  Opplærings- og kompetanseplan 2013 


Plan for seniorpolitikk x  Seniorpolitiske tiltak videreført  
Implementering av 
etiske regler 


x  Alle ansatte signerte i 2013 at de hadde lest og 
var kjent med de etiske reglene. Nyansatte får 
reglene tilsendt sammen med arbeidsavtalen 
og signerer på at de har lest og er kjent med 
disse.  


4.7 Risikostyring og internkontroll 
Risikostyring er en integrert del av virksomhetsstyringen i bydelen. Bydelen har implementert 
kommunens prinsipper for virksomhetsstyring samt mål og resultatstyring. Gjennom sitt 
internkontrollsystem, kvalitetslosen, har bydelen en egen modul knyttet til risikostyring. 
Bydelens enheter utfører risikostyring innen sine fagfelt. Bydelen har dokumentert sine 
metoder for etterlevelse av prinsipp for virksomhetsstyring i Oslo Kommune 
 
Bydelen har en egen sikkerhetshåndbok for informasjonssikkerhet i Bydel Vestre Aker med 
sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi. Sikkerhetshåndboken fastlegger Bydel Vestre Akers krav til 
beskyttelse av informasjon som samles inn, lagres, bearbeides, overføres og formidles så vel 
manuelt som elektronisk. Håndboken er harmonisert med relevante krav i Oslo kommunes 
Instruks for informasjonssikkerhet med veiledning og Personopplysningsloven. 
 
Bydelen var i 2012/2013 en pilot innenfor informasjonssikkerhet. Bydelen har følgende 
informasjonsverdier under vurdering: Konfidensialitet, fysisk sikkerhet, systemteknisk og 
tilgjengelighet. Bydelen planlegger å jobbe videre med dette i 2014. 
 
Prioriterte områder for 
risikostyring 2013 


Risikostyring 
gjennomført 2013: 
Ja/Nei (resultat tas 
i styringsdialogen) 


Tiltak/kontrollaktiviteter som er etablert/planlagt 2013 
på bakgrunn av risikovurdering (stikkord, detaljer tas i 
styringsdialogen) 


Informasjonssikkerhet Ja Sikkerhetshåndbok 


Anskaffelser Ja Lokal handlingsplan 
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Anskaffelser 
Bydelen har foretatt en analyse av anskaffelses kostnader i forhold til budsjett i 2013. Bydelen 
gjennomfører avrop på samkjøpskontrakter og mini konkurranse der det er mulig. Bydelen har 
en plan for gjennomgang av alle bydelens kontrakter vedrørende kjøp av tjenester for og 
kostnadseffektivisere anskaffelser i tråd med byrådssak 1002.2/09.  
 
Som et ledd i økt fokus på internkontroll aktiviteter har bydelen en Controller som jobber 
blant annet med kvalitetssikring på anskaffelsesområdet. Bydelens internkontrollsystem har 
rutiner og prosedyrer knyttet til anskaffelser. 
 
I 2013 har bydelen oppdatert egen lokal tiltaksplaner for anskaffelser. 
 


4.8 Forvaltning av kunstverk i Oslo kommunes virksomheter 
Endringer i løpet av 2013. Rapportering på OKK.E.nr.*) og OKK.nr.**) 
Type Antall OKK 


registrerte 
kunstverk 
(Ref. liste) 


Kunstverk 
ikke funnet 
2013, 
oppgi 
OKK.E.nr. 


Kunstverk 
stålet, 
oppgi 
OKK.E.nr. 


Kunstverk 
skadet, 
oppgi 
OKK.E.nr. 


Innkjøp 
2013, antall 
uregistrerte 
kunstverk 


Maleri 11   
 


    
Grafikk 3   


 
    


Skulptur 1   
 


    
Tekstil 1   


 
    


Foto 0   
 


    
Diverse 0   


 
    


Totalt 16  0  0  0  0 
 
Bydelens vurderinger: 
Bydelen forvalter kun 16 kunstverk fra Kulturetaten.  
 


4.9 Rekruttering av lærlinger 
Bydelen er godkjent som lærling bedrift innen helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsfaget. 
Bydelen hadde i 2013 1 lærling i helsearbeiderfaget og 6 i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 
Rekrutteringen i 2013 var på 3 i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og 1 i 
helsefagarbeiderfaget. 
 


4.10 Gjeldsofferassistanse 
Bydelens sosialtjeneste har ansvar får gjeldsrådgivning. Dette arbeidet innebærer råd og 
veiledning samt hjelp til å kontakte kreditorer for å stoppe/redusere trekk eventuelt forhandle 
frem nedbetalingsavtaler. Bydelens sosialtjeneste bistår også brukere med å søke 
gjeldsordning, dersom de er varig ute av stand til å betjene sin gjeld. Bydelens sosialtjeneste 
har ikke hatt saker med vanskeligstilte skatteytere som pga. sin livssituasjon har pådratt seg 
skattegjeld som de ikke makter å betjene. 
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4.11  Språkstimulerende tiltak for barn i førskolealder. 
Minoritetsspråklige midler er i 2013 benyttet til språkpedagog. Hovedvekten av de 
minoritetsspråklige barna går i kommunale barnehager og i Sætra barnehage er nærmere 50 % 
av barna minoritetsspråklige. Språkpedagog stillingen som er plassert i Sætra har tilbudt 
veiledning til andre barnehager og det er gjennomført kurs i «metodisk opplegg rundt 
minoritetsspråklige barn». 
 
Midlene ”Språkopplæring for barn som ikke har barnehageplass” forvaltes av helsestasjonen 
som i samarbeid med åpen barnehage gir et tilbud om språkgruppe «språkkvarten» fire dager 
uken for barn og foresatte. Helsestasjonen gjør en viktig jobb i forhold til å rekruttere barn til 
tilbudet. Som igjen gir økt rekrutering til barnehagene. 
 


4.12 Vikarbruk i barnehager 
Bydelen har felles retningslinjer for bruk av vikarer. Det er delegert leder av barnehagen å 
vurdere behov for vikar i forhold til sikkerhet og forsvarlig drift. Bydelen bruker tilnærmet lik 
refunderte sykepenger. 
 


4.13 Norskopplæring for ansatte i barnehagene 
 
Det er ikke gjennomført norskopplæring for assistenter i private barnehager. Bydelen er ikke 
tildelt midler.  
 
Norskopplæring for ansatte i barnehager 
      
Antall ansatte med 
mangelfulle 
norskkunnskaper 


Antall ansatte 
som har deltatt 
på norskkurs 


Finansiering 
(sentrale eller 
bydelens midler) 


15 10 Bydelens midler 
 


5 UTARBEIDELSE AV OSLO KOMMUNES MILJØ- OG 
KLIMARAPPORT 2013 
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6 OPPFØLGING AV VERBALVEDTAK OG 
FLERTALLSMERKNADER 


6.1 utkvittering av bystyrets verbalvedtak og merknader 
 
Følgende merknader og verbaler fra budsjettbehandlingen 2013 budsjett forventes omtalt i 
bydelenes årsberetning for 2013 
 


VERBALVEDTAK VEDTATT I BUDSJETTET FOR 2013 SOM FORUTSETTES 
OMTALT I BYDELENES TERTIALRAPPORTERING SAMT ÅRSBERETNINGEN 
 
H7 Mottak av flyktninger 
Oslo kommune tar i mot 450 flyktninger i 2013. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
Bydelen jobber hardt for å bosette sin kvote, men har ikke lyktes med dette. Dette skyldes i 
hovedsak mangel på boliger.  
 
 
H15 Demensteam 
Demensteam i alle bydeler må sikre at de som jobber i hjemmebasert omsorg har god 
opplæring i hvordan avdekke og rapportere kognitiv svikt. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering 
Bydelen har siden 2011 hatt demensteam med ergoterapeut og sykepleier. Teamet følger 
Helsedirektoratets anbefalinger i sitt arbeid og kartlegger samt veileder pårørende og 
omsorgspersonell.  
 
H19 Informasjon om hjelpemidler 
Alle brukere og deres pårørende i hjemmetjenesten skal få informasjon om aktuelle 
hjelpemidler som kan hjelpe dem i hverdagen. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
Bydelen har gode ressurser innen hjelpemiddelformidling. Innsatsteam, dagrehabilitering og 
fysio- og egoterapitjenesten håndterer bestillingsordningen. 3 årsverk ergoterapeuten har 
ansvar for større hjelpemiddelsaker og boligtilpasninger. 
 
 
H27 Innføring av garanti i hjemmetjenesten 
Byrådet bes så langt det er mulig organisere hjemmetjenesten slik at brukere har mulighet til å 
velge selv om de kun ønsker bistand fra personer av samme kjønn til intim hjelp som dusjing. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
Bydel forsøker å legge til rette for brukernes ønsker. 
 
H30 Vern for eldre 
Byrådet bes å sørge for at kontakttelefonen for eldre som er utsatt for vold blir bedre kjent i 
alle deler av befolkningen. 
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Bydelens vurdering/utkvittering: 
Bydelens bestiller kontor og utøvende tjenester har kjennskap til vakttelefonen.  Brukere og 
pårørende blir informert om telefonen og den hjelpen som Vern for eldre kan gi. 
 
H32 Forebyggende helsearbeid i bydelene 
Familieplanlegging skal inngå som en naturlig del av det forebyggende helsearbeidet i 
bydelene. 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
Helsestasjon og skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom og fastleger gir råd og veiledning 
vedr. familieplanlegging. Det inngår som en naturlig del av det forebyggende helsearbeidet. 
 
 
H45 Bekjempelse av barnefattigdom 
Antall fattige barn i Oslo øker. En stor andel er barn i minoritetsfamilier. Byrådet bes å 
gjennomgå de tiltak som er rettet inn mot å bekjempe barnefattigdom, for å se hvordan disse 
kan bli bedre og mer effektive, samt behovet for nye tiltak som bringer barn ut av fattigdom. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
Nav/sosialtjenesten har et sterkt fokus på denne gruppen når det søkes om økonomisk støtte. 
Barnas situasjon vurderes alltid når det søkes om økonomisk stønad. 
Enhet forebygging barn og unge jobber for å utjevne ulikheter grunnet barnefattigdom og 
sosial eksklusjon. Bydelen bidrar med midler til ferieopplevelser, fritidsaktiviteter, og 
nødvendig utstyr til barn og familier der fattigdom bryter med prinsippet om sjanselikhet. 
 
Verbalvedtak vedtatt i budsjettet 2013 som bydelene bør være kjent med 
 
H8 Kostnader ved å bosette flyktninger 
Det gjennomføres en kartlegging for å undersøke hvorvidt integreringstilskuddet fra staten 
dekker de reelle kostnadene kommunen har i forbindelse med integrering, og om 
tilskuddsordningen er innrettet på en hensiktsmessig måte. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
Bydelen jobber med å bosette flyktninger innenfor de tildelinger som gjøres på området. 
 
H11 Vilkår for tildeling av tilskudd til integrering og mangfold 
Byrådet bes å prioritere tverretniske tiltak ved tildeling av tilskudd til integrering og 
mangfold. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
 
 
H17 Levering av hjemmetjenester i brukervalgordning (1112/2012) 
Byrådet gis fullmakt til å inngå nye avtaler med leverandører for levering av hjemmetjenester 
i brukervalgordning i hjemmetjenesten. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
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H18 Reell valgfrihet i hjemmetjenesten 
Byrådet bes å legge frem en sak om å gi brukerne av hjemmesykepleie og praktisk bistand 
reell valgfrihet. Med det menes større fleksibilitet i utførelsen av tjenesten, som for eksempel 
å kunne velge både person og tidspunkt for når tjenesten utføres. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
 
 
 
H20 Konkurranseutsetting av heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift) 
(1115/2012) 
Byrådet gis innenfor sitt ansvarsområde fullmakt til å konkurranseutsette heldøgns 
institusjoner til eldre (sykehjemsdrift).  
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
 
 
H22 Byomfattende tilskuddsordning for drift av eldresentrene 
Byrådet bes opprette en byomfattende tilskuddsordning for drift av eldresentrene (jamfør 
tallforslaget). 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
 
H26 Lik konkurranse i hjemmetjenesten 
Byrådet bes å orientere komiteen om hvordan man sikrer at bydelenes hjemmetjeneste og 
private tilbydere konkurrerer på mest mulig like vilkår. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
 
 
H28 Kontrakter om etablering av Omsorg+ 
Ved inngåelse av nye kontrakter om etablering av Omsorg+ skal bydelene involveres slik at 
mulige synergieffekter mellom bydelstiltak og Omsorg+ kan sees i sammenheng. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
 
 
H39 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold 
Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 3,4 % 
(deflator), og fastsettes slik for 2013: 
 
Enslige aleneboende 6 068 
Ektepar/sarnboere 9 525 
Enslige forsørgere 6 909 
Barnetillegg 0-10 år 1 365 
Barnetillegg 11-18 år 1 812 
Unge hjemmeboende 18-23 år 1 812 
Bvs Tevedtak 28.9.2011 sak 286: 
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Byrådet bes umiddelbart presisere overfor bydelene at barnefamilier med flere enn tre barn 
skal behandles individuelt ved utmåling av barnetillegg, og at eventuell praksis med 
automatikk i bortfall av ytterligere barnetillegg opphører. Denne presiseringen gjentas årlig i 
forbindelse med orientering om budsjettvedtak mht sosialstønad.  
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
Bydelen benytter veiledende normer for økonomisk sosialhjelp. Ved søknad om økonomisk 
sosialhjelp behandles alle barnefamilier behandles individuelt.  
 
H41Informasjon ved sosialhjelp 
Ved tildeling av sosialstønad skal det gjøres oppmerksom på at sosialhjelp tildeles for 
livsopphold i Norge. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
Bydelen informere rom dette til brukere som henvender seg. 
 
H49 Pris pr vektet sykehjemsplass 2013 
Pris pr vektet sykehjemsplass i 2013 fastsettes til kroner 633 334. 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
 
Administrativ presisering: 
Bystyret vedtok å legge inn kroner 70 mill. til reduksjon av sykehjemsprisen i 2013. Som 
følge av dette er pris pr vektet sykehjemsplass i 2013 kroner 633 334. 


 
 
H54 Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen 
Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen skal være kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar 
med vedtatte effektiviseringskrav og inntektsforutsetninger. Når avtaler om kjøp av tjenester 
inngås skal det være dialog med kjøperbydel om tjenesteinnhold. Justering av pris på avtaler 
om salg av tjenester til bydelene skal holdes innenfor kommunens deflator. Ved 
aktivitetsendringer i tjenestekjøpene skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
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H66 Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner under Velferdsetaten 
Bydelsbetaling for opphold på samtlige rusinstitusjoner under Velferdsetaten prisjusteres med 
3,4 % og utgjør i 2013 kr. 280 pr. døgn pr. klient. Velferdsetaten gis i samarbeid med aktuell 
bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for særlig kostnadskrevende klienter. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
Bydelen benytter Velferdsetatens tiltak og bruker overnevnte bydelsbetaling i den forbindelse. 
 
H67 Egenbetaling ved rusinstitusjoner 
Rusinstitusjoner som til nå har benyttet vederlagsforskriften for klienters egenbetaling går fra 
01.01.2013 over til å benytte en fastsatt egenbetaling slik som de øvrige rusinstitusjonene. Det 
vises til verbalvedtak H26/2008; Byrådet gis fullmakt til å fastsette egenbetaling for klienter 
ved rusinstitusjoner der vederlagsforskriften ikke brukes.  
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
Bydelen informerer brukere dette gjelder og følger opp dette ved innsøking til 
rusinstitusjoner. 
 
Administrativ presisering 
Inntektsforventning i bydelsrammen er redusert med 8 mill. fra 2013 som følge av 
verbalvedtaket. 
 
H74 Øremerket tilskudd til det kommunale barnevernet 
Byrådet gis fullmakt til å utforme søknad til fylkesmannen om midler øremerket det 
kommunale barnevernet. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
 
 
H79 Brukerundersøkelse i barnevernet 
Byrådet bes å gjennomføre en brukerundersøkelse blant barn og ungdom som har tiltak fra 
barnevernet. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
 
 
H80 Brukerundersøkelse blant dem som har ettervern 
Byrådet bes å igangsette en brukerundersøkelse blant dem som har ettervern. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
 
H94 Bruk av OPS- avtaler ved bygging og rehabilitering av sykehjem (KON) 
Alle nye sykehjem og totalrehabiliteringer skal som hovedregel utføres som OPS - avtaler. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
 
H95 Salg av kommunale sykehjemsbygg og tilbakeleie ved OPS (KON) 
Byrådet bes å legge frem sak om salg av kommunale sykehjemsbygg til private 
eiendomsforvaltere med tilbakeleie i form av OPS-avtaler. 
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Bydelens vurdering/utkvittering: 
 
 
F6. Forsøksprosjekt — salg av kommunale barnehager (FIN) 
Byrådet bes å gjennomføre et forsøksprosjekt med salg av ti kommunale barnehager i løpet av 
2013 og konkurranseutsetting av ytterligere sju barnehager i løpet av 2013 og 2014. Det 
forutsettes at det finnes aktuelle kjøpere. Erfaringene brukes som grunnlag for å ta stilling til 
mer omfattende salg og konkurranseutsetting av kommunale barnehager. Barnehagene skal 
konkurranseutsettes på seksårskontrakter, og det skal ikke legges til grunn kommunens 
bemanningsnorm som ble sagt opp pr. mai 2012. Byrådet bes fortrinnsvis konkurranseutsette 
de barnehagene som er dyrest i drift. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
Som en av tre utvalgte bydeler bistår bydelen i gjennomføring av prosjektet ved at to av våre 
barnehager er lagt ut på konkurranse og at et ukjent antall skal legges ut for salg i 2014 
 
 
K9. Privat barnehageutbygging (KOU) 
Byrådet bes om å legge til rette for at barnehageutbyggingen foretas i privat regi. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
Ikke aktuelt i 2013 
 
K34. Salg av barnehager (KOU) 
Barnehager som er i så dårlig forfatning at de planlegges å rives for så å bygge nytt, skal 
selges til private barnehagebedrifter. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
 
 
Barnehagebedrifter — utbytte (KOU) 
Byrådet skal ikke stille krav om at barnehagebedrifter ikke skal ha anledning til å kunne ta ut 
utbytte av driften. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
 
 
Barnehageinvesteringer (KOU) 
Byrådet bes å justere bevilgningene til barnehageinvesteringer i økonomiplanperioden i tråd 
med de vedtatte verbalforslagene på området. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
 
K75. Utbyggingsstrategi for skoleprosjekter (KOU) 
Byrådet bes å legge frem sak for bystyret om utbyggingsstrategi for de siste fem 
skoleprosjektene i skolebehovsplanen 2012-22 hvor det ikke er vedtatt utbyggingsstrategi. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
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K129. Vedlikehold og rehabilitering av utendørskunst (KON) 
Innenfor avsetningen til kunst i kommunale bygg og uterom, skal det øremerkes 2 millioner 
kroner årlig til vedlikehold og rehabilitering av utendørskunsten. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
 
B9. Brannsikkerhet i kommunale boliger (BYU) 
Byrådet bes å sørge for at Boligbygg KF prioriterer midler til nødvendig brannsikring av 
kommunale leiligheter og gårder. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
 
 
VERBALVEDTAKENE FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER OG 
SOM FORVENTES OMTALT I BYDELENES TERTIALRAPPORTERING SAMT 
ÅRSBERETNINGEN 
 
H32/2012 
Byrådet bes å instruere bydelene om å skjerpe kravene til deltakelse på aktivitetstiltak som 
vilkår for utbetaling av sosialhjelp. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
Bydelen benytter vilkår ihht. lov om sosiale tjenester i NAV der det er nødvendig for å sikre 
deltakelse på aktivitetstiltak. 
 
H9/2011 Krav om bestått eksamen i nasjonale fag 
Før ansatte/søkere fra land både utenfor og innenfor E0S-området, med unntak av Norden 
som har egne avtaler for dette, kan få ansettelse som helsefagarbeider i Oslo kommune, 
kreves bestått eksamen i nasjonale fag. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
 
H47/2011 Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten 
Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten består av revisjonsbesøk, objektive 
indikatorer, brukerundersøkelser, pårørendeundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. 
Brukerundersøkelser foretas årlig i samtlige sykehjem og brukere av hjemmetjenesten. 
Objektive indikatorer i sykehjem registreres per tertial og årlig i hjemmetjenesten. 
Revisjonsbesøk gjennomføres annet hvert år i bydelenes bestillerkontor og hos kommunale og 
private utførere av hjemmetjenester og annet hvert år i sykehjemmene. 
Pårørendeundersøkelser gjennomføres årlig i samtlige sykehjern. Kvalitetsrevisjonene skal 
også omfatte sammenfatning av mottatte avviksmelding  og eventuelle klager fra 
beboere/brukere. Analyse av medarbeiderundersøkelser skal presenteres sammen med 
resultater av kvalitetsmålinger. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
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H24/2008 


Byrådet bes i samarbeid med bydelene medvirke til at sosialkontorene også leger vekt på 
barnas behov for fritidsaktiviteter når de vurderer støtte til barnefamilier. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
Det legges stor vekt på barnas situasjon når barnefamilier søker om økonomisk sosialhjelp, 
også til overnevnte formål 
 
F8/2007. Lærlingplasser 
Byrådet ber alle kommunens etater og virksomheter igangsette tiltak for å rekruttere flere 
lærlinger. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
Bydelen har undersøkt om lærlinger innen administrasjon knyttet til IKT. 
 
Administrativ pressisering: 
Bystyret har i sak 311/11 Økt inntak av lærlinger i Oslo kommunes virksomheter vedtatt at fra 
og med 2015 skal det tegnes 355 nye lærekontrakter årlig i kommunale virksomheter. Det er 
forventet at EST-sektor inngår 171 nye lærekontrakter årlig fra 2015. 
Sykehjemsetaten skal analysere hvilke fagområder (stillingsgrupper) som er aktuelle å 
rekruttere til gjennom fag- og yrkesopplæringen. Sykehjemsetaten skal på bakgrunn av dette 
vurdere på hvilke områder det kan tas inn flere læringer, og hvor mange. 
Byrådsavdelingen vil i samarbeid med bydelene fastsette måltall for nye lærekontrakter i løpet 
av første halvår 2013. 
 
Bydelens kommentar: 
Enhet for barnehager følger opp vedtaket og fikk i 2013 tre nye lærlinger i barne- og 
ungdomsarbeiderfaget 
 
H5/2007 Opprettelse av seniorveiledertjeneste 
Alle bydeler skal tilby en seniorveiledertjeneste som har ansvar for å tilrettelegge systematisk 
oppsøkende virksomhet og gjennomføre forebyggende hjemmebesøk hos alle over 80 år som 
ikke er i kontakt med kommunens tjenester. I tillegg skal det vurderes om andre målgrupper 
er aktuelle for dette. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
Bydelen har hatt seniorveiledere i mange år. 
 
K72 Det sentrale ungdomsrådet. 
Det minnes om at det sentrale ungdomsrådet skal inkluderes som høringsinstans i de saker der 
det er naturlig.  
 
Flertallsmerknader 
Når det foreligger vedtak om flertallsmerknader fra bystyrekomiteenes behandling av 
byrådets årsberetning for 2012, samt kontrollutvalgets merknader til årsoppgjøret for 2012, 
som eventuelt krever oppfølging fra bydelenes side forutsetter byrådsavdelingen at disse 
følges opp. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
 







85       Årsberetning for Bydel Vestre Aker|  


Flertallsmerknader fra bystyrets behandling av budsjett som krever utkvittering  
 
Samhandlingsreformen - utskrivingsklare 
Komileens flertall, medlemmene fra H, V, F og R, viser til at 2013 blir det første året der vi 
kan se virkningene av Samhandlingsreformen. Reformen har et folkehelseperspektiv og det 
blir viktig at byrådet har fokus på å se sammenhenger mellom det forebyggende arbeidet og 
de tiltakene der ansvaret deles mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Disse medlemmer 
minner også om den betydning det har for den enkelte og for samfunnet at alle pasienter som 
skrives ut av sykehusene og overføres til kommunen får et hensiktsmessig oppfølgings- og 
rehabiliteringstilbud. Det må derfor arbeides systematisk med å bygge opp kompetanse på 
dette området. Disse medlemmer er bekymret for at reformen er underfinansiert fra Statens 
side og forutsetter at byrådet orienterer bystyret jevnlig om situasjonen.  
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
Bydelen har gjennom flere år bygget opp et godt rehabiliteringstilbud til sine brukere, dette 
gjelder så vel rehabilitering i institusjon som utenfor institusjon.  Bydelen har etablert 
dagrehabilitering og tverrfaglig innsatsteam.  
 
Administrativ presisering: 
Spørsmål fra byrådsavdelingen knyttet til oppfølging av merknaden må påregnes. 
 
HSK-komiteen 
Komiteen er glad for at byrådet nå har innført "Sambogarantien" og mener denne gir en 
trygghet for eldre hjelpetrengende par. Sambogarantien sikrer at ektefelle og 
samboer/ektefelle, der begge har hjelpebehov, og en av dem har behov for sykehjemsplass, 
skal få tilbud om å bo sammen på sykehjem. 
 
Bydelens vurdering/utkvittering: 
Bydelen legger til rette for dette. 
 
Administrativ presisering: 
Bydelene må påregne og omtale status for "Sambogarantien" i tertial- og årsrapporteringen.  
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6.2 MERKNADER FRA KOMMUNEREVISJONEN OG 
KONTROLLUTVALG 


 
Kommunerevisjonen har i løpet av 2013 kontrollert: 


• etter oppgjør for egenbetaling for langtidsopphold ved sykehjem for 2012/2013  
• oppsummering av regnskapsrevisjon 2012 
• husleieinntekter 
• oversikt over tilganger til SATS barnehage 
• gjennomgang av faktura-bilag per september 2013 
• foreldrebetaling barnehager, lønn, avstemminger, overføring fra forsystemene til 


agresso og noe oppfølging av Gerica 
• gjennomgang av sosialhjelp ved Bydel Vestre Aker 
• Lønnsrapporter i HR-systemet 


 
Alle henvendelser er besvart og ukvittert eventuelt tatt til etterretning. 
 


6.3 ANDRE SPØRSMÅL BYSTYRET/BYRÅDET 
 
Bydelen er ikke kjent med andre spørsmål fra byråd/bystyre som vedrører bydelen. 
 
 
Vedlegg 1: Utkvitteringer av Årsplaner 2013 







Vedlegg 1 


 
 
 
 


UTKVITTERING AV  
MÅL, STRATEGIER OG TILTAK 


FRA BUDSJETT 2013 
 
  







  


Enhet for HR, Økonomi og 
bydelsdirektørens stab 


Utkvittering 


Mål, strategier og tiltak  Status mål, strategier og tiltak 
Bydelens informasjonsstrategi benyttes aktivt 
ved intern og ekstern kommunikasjon og 
informasjonsarbeid 


Utført- videreføres 


Enhetene skal i samhandling med øvrige enheter 
implementere mål og strategier i 
Folkehelseplanen 


Utført- videreføres 


Enhetene utnytter hele potensialet i nytt arkiv og 
saksbehandlingssystem Public 360  


Videreføres 


Kvalitetslosen er tatt i bruk som et fullverdig 
internkontrollsystem. 


Utført- videreføres 


Enheten bidrar med til god samhandling med 
politisk ledelse ved profesjonell 
sekretariatfunksjon. 


Fortløpende 


Enheten skal sammen med øvrige stabsenheter 
bidra til godt servicenivå i organisasjonen  


Gjennomført 


Enhetene skal være pådrivere for å nå 
målsettingen om at alle virksomheter blir 
miljøsertifisert. 


Påbegynt- videreføres 


Bydelens verdigrunnlag skal i løpet av 2013 
gjennomgås med ledere og ansatte.  


Utført 


Enhetene skal ha to artikler i lokalavisen som 
profilerer tjenesten og bydelen på en positiv 
måte 


Videreføres 


Enhetene skal utarbeide handlingsplan på 
bakgrunn av resultatene av 
medarbeiderundersøkelsen 


Gjennomført 


Ledere i enheten skal gjennomføre prosess med 
fokus på aktivt medarbeiderskap og arbeidsglede 
med utgangspunkt i utviklet program 


Gjennomført 


Enheten skal forvalte innholdet i 
samarbeidsdokumentet mellom tillitsvalgte og 
ledelsen innenfor eget myndighetsområde.   


Gjennomført 


Alle enhetsledere skal delta på opplæring i 
hovedavtalen  


Videreføres 


Enheten skal gi innspill og gjennomføre tiltak i 
henhold til kompetanseplan 


Gjennomført 


Enheten skal ta imot studenter fra høyskole- og 
universitetssystemet iht. Samarbeidsavtalen  


Videreføres 


Ta i bruk Kvalitetslosen innenfor prioriterte 
områder 


Gjennomført 


Innføre nye moduler i HR system Gjennomført 
Enhetsledere skal sikre at alle ledere har 
tilstrekkelig kompetanse innenfor tilgjengelig 
teknologi som bydelen velger å ta i bruk 


Gjennomført, videreføres 







 
Enhet for sosial/NAV Utkvittering 
Mål, strategier og tiltak Status mål, strategier og tiltak 
Bydelens verdigrunnlag og etiske regler skal 
gjennomgås med alle ansatte på et personalmøte. 


Utført 


Nav sosialtjenesten skal ha en artikkel i 
lokalavisen som presenterer tjenesten og bydelen 
på en positiv måte. 


Artikkel om samarbeidsprosjekt norsk og 
kvalifisering utarbeides. 


Utarbeide handlingsplan på bakgrunn av 
resultatene i arbeidsmiljøundersøkelsen. 


Utført 


Ta i bruk Kvalitetslosen innenfor prioriterte 
områder. 


Tatt i bruk innen kvalifisering og sosial. 


Lage liste over private aktører i utleiemarkedet 
som kan kontaktes i bosettingsarbeidet i 
samarbeid med prosjekt boligsosialt arbeid. 


Liste utarbeidet.  


Annonse i lokalavisen 3 ganger i løpet av året 
etter leiligheter til flyktninger som skal bosettes. 


Tre annonser er satt – ingen respons.  


Søke videreføring av norskprosjekt sammen 
med vestlige bydeler. 


Søknad sendt ihht frist.  
Prosjektet er i gang og går bra. 


Kartlegge leietakere i kommunale boliger 
(sjekke likning + innkalle til møte ca. 6 mnd før 
leiekontrakt utgår) med formål om å se på andre 
muligheter enn forlengelse/bedre 
gjennomstrømning i de kommunale leilighetene.  


Gjennomføres fra august 2013. 


Utvikle system for gjennomføring og evaluering 
av hjelpetiltaksavtaler i kommunale boliger. 


Ny prosjektleder ansatt. Avventes til nytt 
fagsystem er i gang i første halvår 2014. 


Søke videreføring av prosjekt boligsosialt 
arbeid. 


Søknad sendt innen frist og midler innvilget. 
Prosjektet er i gang 


Videreutvikle eksisterende kartleggingsverktøy 
som sikrer kartlegging av barnefamilier. 


Henvisningsskjema, sosialrapport og rutiner 
oppdatert  


Utvikle interne rutiner for vedtak etter § 17 i 
Lov om sosiale tjenester i NAV. 


Rutine utarbeidet og lagt inn i kvalitetslosen  


Utarbeide forbedringstiltak på bakgrunn av 
resultater i brukerundersøkelsen. 


Forbedringstiltak utarbeidet  


 
Felles mål med NAV stat Utkvittering 
Arbeidsmarkedskompetanse 
 
Hovedmål: Øke overgang til arbeid for brukere 
som er registrert arbeidssøkere. 
 
Delmål: 


- Økt tiltaksbruk i det ordinære 
arbeidsmarkedet 


- Økt arbeidsmarkedskompetanse 
 


Utført 


Ungdom – felles jobbing om felles brukere 
 
Hovedmål: Sikre at unge brukere (18 – 24 år) får 
tidlig avklaring samt individuell og planmessig 


Utført 







oppfølging mot arbeid. 
 
Delmål: 


- Tidlig avklaring mot arbeid 
- Plangaranti 
- God oversikt 
- Arbeidsgiverkontakt 


 
Interne overganger – oppfølging uavhengig av 
ytelse 
 
Hovedmål: Sikre at brukere som har behov for 
oppfølging over tid får god kvalitet i oppfølgingen 
uavhengig av ytelse. 
 
Delmål: 


- Sikre at relevant informasjon om bruker 
overføres når en bruker går fra en ytelse 
som krever oppfølging og over til en annen 
ytelse som krever oppfølging. 


 
 


Utført 


 
5.2 Enhet for barnehager Utkvittering 
Mål, strategier og tiltak Status mål, strategier og tiltak 
Gjennomføre kompetansehevende tiltak for 
kommunale og ikke-kommunale barnehager i 
henhold til kompetanseplanen 


Prosjekt Trygg i barnehagen «COS» er  
igangsatt, arbeid vil pågå i 2014 


Følge opp Oslobarnehagens standarder, 
herunder også brukerundersøkelse 
 


OK, økning i andel private barnehager som 
følger opp de ulike standarder i 
Oslobarnehagen og deltar i 
brukerundersøkelsen 


Utarbeide mål og tiltak for helsefremmende 
barnehager 


Det er synliggjort i barnehagenes årsplan for 
2014 


Gjennomføre norskkurs for assistenter OK. 10 kommunalt ansatte assistenter har 
gjennomført kurs (bydelens egne 
kompetansemidler) 


Etablere veiledningsgrupper/nettverk for 
pedagogiske ledere 


Utsatt på ubestemt tid, oslostandard språk og 
COS tar mye plass 


Følge opp plan for tilsyn OK, høsten 14 gjennomført skriftlige tilsyn i 
alle private barnehager 


Videreføre arbeidet med effektiv og enhetlig 
drift/organisering av barnehagene 
Utarbeide ledelsesverktøy for tjenesteledere  


OK, nye lederverktøy er utarbeidet for å sikre 
enhetlig ledelse av de kommunale 
barnehagene, på styrer og pedagogisk leder 
nivå. 


Effektivisering og enhetlig drift av FO 
barnehagene 


Arbeidet påbegynt høsten 2013, videreføres 
vår 14 







Miljøsertifisering FO barnehagene Igangsatt, ferdigstilles vinter 2014 
Sette mål i forhold til sykefraværet i form av 
nedgang eller opprettholdelse 


Ok, nedgang i sykefraværet i snitt 


Ledersamlinger for pedagogiske ledere OK gjennomført, med gode tilbakemeldinger 
Kvalitetslosen skal benyttes for å sikre god 
internkontroll og avviksbehandling 
 


OK.  Aktive brukere av kvalitetslosen, lagt 
inn sikkerhet og beredskapsperm for barn og 
ledelsesverktøy  


Gjennomføre halvårig samarbeidsmøte med 
tillitsvalgte og vernetjenesten  
 


OK 


  


Ressursenhet for barn og unge Utkvittering 
Felles mål, strategier og tiltak barn og unge:  Status mål, strategier og tiltak  
Vedlikeholde og kvalitetssikre samarbeid og 
samhandling mellom aktuelle enheter på 
individnivå.  


Dette gjøres løpende, og kvaliteten på samarbeid 
forbedres.  


Lage forpliktene rutiner for samhandling med 
eksterne instanser.  


Under arbeid 


Utvikle et forpliktende samarbeid med bydelens 
skoler. 


Er i gang 


Gjennomføre aktuelle fagkonferanser og kurs for 
kompetanseheving og styrking av samarbeid på 
tvers av enhetene 


Dette avholdt fagkonferanser, med ulikt innhold. 
Fokus har vært på kompetanseheving knyttet til «å 
se og handle» overfor barn/unge som strever.   


Rullere bydelens handlingsplaner for utsatte barn 
og unge.  


Gjennomført 


Tiltak som er nedfelt i bydelens lokale 
folkehelseplan for 2013 skal følges. 


Fortløpende  


Enheten skal gjennomgå bydelens verdi- 
grunnlag i løpet av 2013  


Gjennomført 


Enheten skal presentere seg i lokalavisen på en 
positiv måte 


Dette arbeides det med. 


Enheten skal benytte Kvalitetslosen som 
system for å sikre god internkontroll og god 
avviksbehandling 


Gjennomført 


Enhetsleder skal sikre at alle medarbeidere har 
tilstrekkelig kompetanse innenfor tilgjengelig 
teknologi som bydelen velger å ta i bruk 


Kontinuerlig arbeid 


Enheten skal utarbeide handlingsplaner på 
bakgrunn av resultatene av 
medarbeiderundersøkelsen 


Gjennomført 


Enheten skal gjennomføre prosess med fokus 
på aktivt medarbeiderskap og arbeidsglede med 
utgangspunkt i utviklet program.   


Kontinuerlig arbeid 


Enheten skal ta imot studenter fra høyskole- og 
universitetssystemet  


Gjennomført 


Enheten skal forvalte innholdet i 
samarbeidsdokumentet mellom tillitsvalgte og 
ledelsen innenfor eget myndighetsområde  


Løpende 







Daglig drift skal gjennomføres i tråd med 
gjeldende lovverk og rammer 
 


Gjennomføres 


 Tilby kurset ”Aktivitet, Mestring og Glede”, et 
skoleforberende tiltak for 5. åringer i 
barnehager. Tilbudet skal gå til private og 
kommunale barnehager. 


Alle barnehagene har fått tilbudet. 


Tilby oppfølgingskurs til barnehageansatte i 
språkkartleggingsverktøyet «TRAS» 


Ikke gjennomført i 2013. 


Videreføre og videreutvikle oppfølging 
/kartlegging av 1.klassinger, ”En god 
skolestart»” 
 


Gjennomført og videreutviklet 


Aktuelle prosedyrer og rutiner skal legges inn i 
Kvalitetslosen. 
 


Gjøres fortløpende 


”Drøftingsteam” skal løpende evalueres og 
kvalitetssikres med tanke på effektivitet og 
hensikt. 


Gjennomføres kontinuerlig, økt hyppighet 
grunnet stor etterspørsel  


Etablere Familesenter i bydelen knyttet til 
barn/unge og deres familier. 


Innhold og lokalet er klargjort. Åpning utsatt 
grunnet oppussing av blokken der 
Familiesenteret har tilholdssted.   


Utarbeide et gruppetilbud til  foresatte med 
barn med sammensatte funksjonsnedsettelser. 
(0-6 år) 


Ikke igangsatt. Tilbudet er tilknyttet 
Familiesenteret. 


Videreføre og videre- utvikle den systematiske 
oppfølging av barn med cerebral parese knyttet 
til nasjonalt registreringssystem og oppfølgings 
program  (CPOP). 
 


Fortløpende 


Utarbeide skriftlige rutiner for tverrfaglig 
arbeid rundt barn med psykisk 
utviklingshemming. 


Gjennomført 


Vedlikeholde og kvalitetssikre samarbeid og 
samhandling mellom aktuelle enheter på 
individnivå.  


Kontinuerlig prosess 


Lage forpliktene rutiner for samhandling med 
eksterne instanser.  


 


Utvikle et forpliktende samarbeid med 
bydelens skoler. 


Opprettet SalTo styrings- og 
koordineringsgruppe 


Gjennomføre aktuelle fagkonferanser og kurs 
for kompetanseheving og styrking av 
samarbeid på tvers av enhetene 


Er gjort 


Rullere bydelens handlingsplaner for utsatte 
barn og unge.  


Rullert handlingsplan for utsatte barn og unge 


Tiltak som er nedfelt i bydelens lokale 
folkehelseplan for 2013 skal følges. 


Gjøres kontinuerlig 







Etablere familiesenter Ikke utført 
Bydelens verdigrunnlag og etiske regler skal i 
løpet året gjennomgås på enhetsmøte og på 
tjenestestedene.  


September 13 


Enheten skal bruke lokalavisen for å  profilerer 
tjenesten og bydelen på en positiv måte 


Utført 


Alle enheter og tjenestesteder skal utarbeide 
handlingsplaner på bakgrunn av resultatene av 
medarbeiderundersøkelsen 


Utført 


Ledere i enheten skal gjennomføre prosess med 
fokus på aktivt medarbeiderskap og 
arbeidsglede med utgangspunkt i utviklet 
program 


Ikke gjort systematisk 


Forvalte innholdet i samarbeidsdokumentet 
mellom tillitsvalgte og ledelsen innenfor eget 
myndighetsområde.   


Ikke utført 


Alle enhetsledere skal delta på opplæring i 
hovedavtalen  


Ikke vært med 


Gjennomføre tiltak i henhold til 
kompetanseplan 


utført 


Ta imot studenter fra høyskole- og 
universitetssystemet iht Samarbeidsavtalen  


Ikke fått forespørsel 


Ta i bruk Kvalitetslosen innenfor prioriterte 
områder 


brukes 


Sikre at alle ledere har tilstrekkelig kompetanse 
innenfor tilgjengelig teknologi som bydelen 
velger å ta i bruk 


Utført 


Implementere rutiner for samarbeid mellom 
barnevern og enheten 
Fokus på utvidet bruk av samtykkeavtale 
Samarbeidsseminar 


Utført 
 
 
Ikke utført 


Etablere rutiner for samarbeid med skolene 
med tanke på fravær/frafall  


Etablert, men ikke veldig brukt 


Etablere Hovseter mek og prep 
Fokus på fravær og frafall 
Utvikle samarbeid med NAV 


Utført 
Utført 
utført 


Etablere lokalt «Ut av tåka» kurs Igangsatt høsten 2013 
Videreutvikle samarbeid med barneskolene,  Nærmiljøkontakt etablert godt samarbeid med 


to prioriterte skoler 
Etablere koordinatorgruppe og arbeidsgruppe i 
SaLTo-modellen 


Etablert 


Videreføre Brotherhood Fått begrensede midler, utføres på Hovseter 
mek og prep     


Innføre tiltak rettet mot folkehelse Utføres i løpende drift, med fokus på helse, 
kosthold og rusforebygging 


 
  







Enhet for barnevern Utkvittering 
Mål, strategier og tiltak Status mål, strategier og tiltak 
Sikre og videreutvikle det tverrfaglige arbeidet 
 
Følge opp tiltak i bydelens samhandlingsplaner 
for utsatte barn og unge 


Utført 
Videreføres 
 
Utført 
Videreføres 


Gjennomføre årlige fagkonferanser for felles 
kunnskapsutvikling og styrking av samarbeid 
på tvers av enhetene.  


Utført 
Videreføres 


Kvartalsvis møter for 
kvalitetssikring/planlegging av mottak av 
flyktninger og oppfølging av disse. 
Forslag: Kvalitetssikring/planlegging av 
mottak av flyktninger og oppfølging av disse 
drøftes på Enhetsledermøter etter behov. 
 


Utført 
Videreføres 


Videreutvikle eksisterende rutiner overganger 
barn/unge/voksne og samarbeidet styrkes og 
kvalitetssikres ytterligere mellom gjeldende 
enheter. 
Kvalitetssikre og videreutvikle samarbeidet/ 
rutiner med Enhet for forebygging barn og 
unge 


Utført 
Videreføres 


Videreutvikle kompetansen i fht Vold i nære 
relasjoner og implementere 
kunnskapen/rutinene til alle ansatte.  
Enheten skal ha ansvaret for at kunnskapen 
videreformidles på samarbeidsmøter til 
helsestasjon, barnehager, skoler og andre 
relevante enheter i bydelen. 


Utført og videreføres 


Fokus på psykiatriarbeidt i enheten. Ansvarlige 
for fagfeltet skal være oppdatert i tema og 
sørge for å implementere kunnskapen/rutinene 
til øvrige ansatte. 
 


Utført og videreføres 


Fokus på tverrfaglig samarbeid med skolene 
styrkes spesielt jf Oslostandard Samarbeid 
skole og barnevern. 
 
Enheten vil tilstrebe å besøke flere skoler hvert 
år. 
 
Enheten vil invitere skolene til aktuelle 
fagseminarer. 
 


Utført og videreføres 


Enheten har 2 ansatte som har deltatt på 
prosjektet Barnesamtalen. De er ansvarlige 
sammen med enhetsleder for å få metoden 


Utført og videreføres 
 
 







implementert i enheten. Videre skal enheten ha 
fagdag med tema Barnesamtaler. 


 
Utført og videreføres 


 
Fokus på samarbeid med familievernkontoret Utført og videreføres 
Fortsatt fokus på økonomi i enheten.  
Første teammøte hver måned skal ha et 
hovedfokus på økonomi. 
 
Alle saksbehandlere skal første uke i hver 
måned avviksrapportere skriftlig til enhetsleder 
på alle saker med økonomi. Videre skal de i 
samarbeid med merkantil gjennomgå alle saker 
med økonomi hver 3. måned. 


Utført og videreføres 
 


Fokus på å videreutvikle arbeid med 
tiltaksplaner og evaluering av tiltak med 
nyutviklet metodikk og rutiner jf. 
Effektiviseringsnettverk i regi av KS. 


Utført og videreføres 


Videreutvikle samarbeid og rutiner sammen 
med Enhet for forebygging barn og unge. 
Gjennomføre årlige fagdager og jevnlig 
deltakelse på enhetens team-møter.  


Utført og videreføres 
 


Være oppdatert i fht rusproblematikk hos 
ungdom. Samordne rusarbeidet med Politiet, 
Enhet for forebygging og Enhet for 
Sosial/NAV 


Utført og videreføres 


 
Enhet for bestiller Utkvittering 
Mål, strategier og tiltak Status mål, strategier og tiltak 
Enhet for bestiller skal arbeide for å ta 
utskrivningsklare pasienter så raskt som mulig 
ut av sykehusene og bidra til at bydelens 
budsjett overholdes. 


I begynnelsen av 2013 hadde vi dessverre 
flere overliggere.  Etter at turnus på besøk på 
sykehuset er laget, klarer vi å gjennomføre 
dette i stor grad.  Ved stort påtrykk bistår 
innsatsteamet til dette.  Dette medfører faktisk 
at vi har klart å ta ut personer raskere fra 
sykehuset. 


Det skal utarbeides ny prosedyre for å håndtere 
utskrivningsklare pasienter.  Denne legges inn i 
Kvalitetslosen. 


Gjennomført 


Enhet for bestiller skal være à jour med vedtak 
og revurderinger på hjemmesykepleie og 
praktisk bistand slik at brukerne får et 
tjenestetilbud som bidrar til å hindre unødig 
innleggelse på sykehus og sykehjem. 


Dette varierer gjennom året, men stort sett 
klarer vi å være à jour.  Dette arbeidet 
prioriteres høyt av de ansatte ved bestiller. 
Dette punktet vil videreføres i 2014 fordi det 
anses som svært viktig. 


Enhet for bestiller skal etablere gode 
samhandlingsrutiner med bydelene Ullern og 
Frogner i forhold til inntak av nye brukere i 
Tennisveien 2 


Noe arbeid er gjort i forhold til dette, men 
bydelene er ikke helt ferdig med dette.   


Enhet for bestiller skal ha fokus på utnyttelse Dette gjøres kontinuerlig. 







av alle tjenestetilbudene i omsorgstrappen for å 
hindre unødvendig innleggelse på sykehus og 
sykehjem. 
Enheten skal arbeide for at det blir laget gode 
samhandlingsrutiner med spesialisthelsetjenesten 
innenfor psykiatri. 


Det arbeides kontinuerlig med dialog rundt 
krevende utskrivelser.  


Enheten skal legge prosedyre for håndtering av 
brukervalg Brukerstyrt personlig assistanse inn i 
Kvalitetslosen 


Dette er gjort. 


Enhet for bestiller skal Følge opp tiltak i 
Folkehelseplanen 


Gjøres. 


Enheten skal bidra til å utvikle det tverrfaglige 
samarbeide mellom enhetene ved å ta opp aktuelle 
problemstillinger på de tverrfaglige 
enhetsledermøtene. 


Dette gjøres, men vi kan alle bli bedre her. 


Enheten skal ha bydelens verdigrunnlag og etiske 
retningslinjer som tema på to personalmøter. 


Dette er gjort en gang og det er mange verdi 
debatter på bestiller, men det er ikke satt opp 
som tema to ganger som eget tema på 
personalmøtet. 


Gjennomføre dagsseminar hvor tema er: HMS, 
arbeidsmiljø og avvikshåndtering. 


Avvikshåndtering er tatt opp på personalmøte.  
HMS og arbeidsmiljø var tema på 
dagsseminar. 


  


Enhet for hjemmetjenester og 
omsorgsbolig 


Utkvittering 


Mål, strategier og tiltak Status mål, strategier og tiltak 
Bydelen skal ikke ha utskrivningsklare 
pasienter liggende på sykehus ut over det som 
er planlagt. 


Hjemmetjenesten gir tjenester til pasienter 
som skrives ut fra sykehus fortløpende 


Bydelen skal forebygge unødvendig 
innleggelser på sykehus og sykehjem. 


Gjøres fortløpende 


Bydelen skal ha systematisk oppfølging av 
brukere som er underernærte 


Gjennomført prosjekt, gjøres fortløpende 


Bydelen skal ha systematisk og samordnet 
oppfølging av brukere med demens sykdom 


Gjøres fortløpende 


Aktuelle enheter skal ha tiltak for å sikre at 
overordnet mål om brukermedvirkning blir 
ivaretatt. 


Gjennomført kurs i bruker- og 
pasientrettigheter, samt hatt fokus på 
oppfølging av klager og mishagsytringer 


Aktuelle enheter må følge opp tiltakene i 
Folkehelseplanen 


Fortløpende 


Bydelens verdigrunnlag skal gjennomgås med 
ledere og ansatte.  


Gjennomført 


To artikler i lokalavisen som profilerer 
tjenesten og bydelen på en positiv måte 


Gjennomført 


Utarbeide handlingsplaner på bakgrunn av 
resultatene av medarbeiderundersøkelsen 


Fortløpende 


  







Gjennomføre prosess med fokus på aktivt 
medarbeiderskap og arbeidsglede med 
utgangspunkt i utviklet program 


Fortløpende 


Forvalte innholdet i samarbeidsdokumentet 
mellom tillitsvalgte og ledelsen innenfor eget 
myndighetsområde.   


Fortløpende 


Delta på opplæring i hovedavtalen  Utsatt 
Gi innspill og gjennomføre tiltak i henhold til 
kompetanseplan 


Utført 


Ta imot studenter fra høyskole- og 
universitetssystemet iht Samarbeidsavtalen  


Utført 


Bruke Kvalitetslosen innenfor prioriterte 
områder 


Utført, fortløpende 


Sikre at alle ledere har tilstrekkelig kompetanse 
innenfor tilgjengelig teknologi som bydelen 
velger å ta i bruk 


Uført  


Følge opp resultatene i brukerundersøkelsen og 
utarbeide handlingsplan 


Utført, fortløpende  


Følge opp retningslinjer for bruk av PDA og 
kontrollere dokumentasjon i henhold til 
prosedyrer 


Utført, fortløpende 


Følge opp nødvendige tiltak i henhold til 
overordnede føringer for innsatsstyrt 
finansiering 


Utført, fortløpende 


Informere aktuelle brukere om retten til 
individuell plan og dokumentere tiltakene i 
Gerica 


Utført, fortløpende 


Gjennomføre årlig brann kontroll hos brukere Utført  
Vurdere konsekvenser av 
Samhandlingsreformen. Følge opp «trygg 
hjemme med KOLS» i samarbeid med 
Diakonhjemmet sykehus 


Fortløpende 


Vurdere status for Behovsstyrt bemanning og 
iverksette nødvendige tiltak 


Utført, fortløpende 


Innføre felles kvalitetskrav i hjemmetjenesten i 
henhold til Oslo kommunes krav 


Utført, fortløpende 


Følge opp Oslo kommunes 
kvalitetsmålingssystem med nødvendige 
handlingsplaner og tiltak 


Utført, fortløpende 


Følge opp tiltak i henhold til HMS og 
Internkontroll 


Utført, fortløpende 


Følge opp tiltak i henhold til kompetanseplanen 
for 2013 


Utført,  


Øke andelen årsverk med fagutdanning Fortløpende 
Øke andelen lærlinger Fortløpende 
Gjennomføre norskkurs for ansatte Utført, fortløpende 
Delta i kompetansenettverk og utførernettverk i 
regi av Helseetaten 


Utført  


Videreutvikle samarbeidet med diakonhjemmet Utført, fortløpende 







høgskole 
Delta i arbeidet med sentrale tiltak for 
håndtering av Vold og trusler 


Utført, fortløpende 


 
Enhet for Forebygging og 
rehabilitering 


Utkvittering 


Mål, strategier og tiltak Status mål, strategier og tiltak 
Bydelen skal ikke ha utskrivningsklare 
pasienter liggende på sykehus ut over det som 
er planlagt 


Løpende, innsatsteamet fungerer godt 


Bydelen skal forebygge unødvendig 
innleggelser på sykehus og sykehjem. 


Løpende, dagrehabilitering, fysio- og 
ergoterapitjeneste. Deltakelse i prosjekt med 
Diakonhjemmet, Ullern og Frogner 


Bydelen skal ha systematisk oppføling av 
brukere som er underernærte 


Gjennomført, dagrehabiliteringen 


Bydelen skal systematisk og samordnet 
oppfølging av brukere med demenssykdom 


Gjennomført, dagrehabiliteringen, 
demensteam og dagaktivitetssenteret 


Aktuelle enheter skal ha tiltak for å sikre at 
overordnet mål om brukermedvirkning blir 
ivaretatt. 


Overføres til 2014 


Bydelen må etablere gode samarbeidsrutiner 
med spesialisthelsetjenesten om utskrivning av 
psykiatriske pasienter 


Ikke involvert 


Bydelen skal arbeide aktivt for å sikre gode bo- 
og aktivitetstilbud til psykisk syke og brukere 
med dobbeltdiagnoser 


Ikke involvert 


Aktuelle enheter skal følge opp tiltakene i 
Folkehelseplan 2013- 2016 


Se kapittel om folkehelsel 


Bydelen skal forsterke sin rolle innen 
forebyggende helsearbeid ved utvidet 
frivillighet og mulige nye brukergrupper 


I gang med nye grupper. Se kapittel om 
folkehelse 


Bydelen skal ha etablert og i drift et 
dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente 


I gang og i god gjenge 


Bydelen skal videreføre funksjonen 
demensteam/hukommelsesteam integrert i 
eksisterende tjenester 


I gang og fungerer godt 


Bydelen skal sluttføre prosjektet og videreføre 
samarbeid med lærings- og mestringssenteret 
og kliniske avdelinger ved Diakonhjemmet 
sykehus 


Fullført og videreføres i drift 


Prosjekt Hverdagsrehabilitering skal gi 
grunnlag for beslutning om eventuell 
videreføring i bydelen 


Prosjekt fullført, arbeider med 
implementering i hjemmetjenesten 


Bydelen skal ha systematisk oppfølging av 
brukere med underernæringsproblematikk 


Gjennomført, dagrehabilitering 


Nytt HR system skal innføres og tas i bruk Alle tjenestesteder unntatt Røa eldresenter 
som skal med første kvartal 2014 


Alle ansatte skal bruke kvalitetslosen 
regelmessig  


Gjøres, fokus på avviksrapportering 







Fagoppdateringsarbeidet i enheten skal være 
systematisk, og med hovedvekt på geriatri  


Fungerer godt 


Bydelen skal sikre rehabiliteringstjenestenes 
effektivitet gjennom fleksibel bruk av enhetens 
ressurser, bla ved utlån av ansatte mellom 
tjenester 


Løpende og fungerer 


Bydelen skal bruke ny prioriteringsnøkkel for 
fysio- og ergoterapi 


Tatt i bruk felles nøkkel for storbyene, via 
HEL 


Bydelen skal profilere enhetens samlede 
virksomhet som AKTIV HELSE – VESTRE 
AKER 


Må videreføres og utvides i 2014 


 
 
Enhet for Boliger, dagsentra og 
psykisk helse 


Utkvittering 


Mål, strategier og tiltak Status mål, strategier og tiltak 
Kontoret for psykisk hele skal samarbeide med 
relevante enheter innenfor 
spesialisthelsetjenesten. 


Samarbeidet fungerer stort sett godt. 


Kontoret for psykisk helse og Treff 88 etablerer 
seg i lokalene til Villa Ly i Tennisveien 


Innflyttingen ble kraftig forsinket, men i løpet 
av høsten var alle tjenester på plass. 
Flyttingen har vært vellykket, og det er mange 
flere brukere på Villa Ly Aktivitetssenter enn 
det var på Treff 88; en økning på nesten 40 %. 


Systematisere prosedyrer for å hindre trusler og 
vold. Delta på relevante kurs. 


Det har vært avholdt flere kurs for ansatte 
med eksperter innenfor temaet rusler og vold 


Ansatte deltar på relevant opplæring i regi av 
Voksenpsykiatrisk avdeling på 
Diakonhjemmet. 


Ansatte deltar på all relevant opplæring. 


Ny brukerundersøkelse på Treff 88 Ikke gjennomført grunnet flytting 
Videreutvikle Treff 88 mht forbyggende arbeid. Pågående arbeid, blant annet med tanke på 


rusforebygging.. 
Videreføre samarbeidet mellom kontoret for 
psykisk helse og NAV sosial og 
hjemmetjenesten. 


Det kreves jevnlige møter spesielt med tanke 
på samarbeid med hjemmetjenesten. 


Videreutvikle brukermedvirkning til tjenestene 
innenfor området psykisk helse.  


(Treff 88) Villa Ly Aktivitetssenter 
praktiserer brukermedvirkning, blant annet 
gjennom et eget brukerråd.  


Implementere prinsippene i 
samhandlingsreformen ved kontoret for psykisk 
helse 


Dette gjøres blant annet ved at bydelen tar 
hovedansvaret for utarbeidelse og oppfølging 
av individuelle planer. 


5 Botilbud til yngre funksjonshemmede  Utkvittering 
Mål, strategier og tiltak Status mål, strategier og tiltak 
Tilrettelegge for at beboere i samlokaliserte 
boliger får bo i egen bolig livet ut, så sant det er 
medisinsk og pleiefaglig forsvarlig. 


Nødvendig tilrettelegging gjøres fortløpende, 
men likevel har to beboere med mange 
somatiske plager flyttet på sykehjem i løpet av 
2013. Farmasøyt fra Diakonhjemmet 


Ved endrede bistandsbehov og behov for 
endringer sosialt og miljømessig bør flytting 


Dette vurderes løpende. 
Det ikke vært foretatt noen flyttinger  i 2013 







mellom boligene løpende vurderes 
Vurdere behov for «eldresenter» for 
utviklingshemmede 


Et eget «eldresenter» for utviklingshemmede 
har av budsjettmessige årsaker ikke blitt 
vurdert i 2013.  


Påse at ansatte har gjennomført medisinkurs og 
repetisjonskurs. 


Kurs har blitt gjennomført jevnlig i 2013. 
Farmasøyt fra Diakonhjemmet holder kursene. 


Påse at farmasøytisk tilsyn blir gjennomført 
jevnlig 


Det har vært gjennomført fire tilsyn i 2013. 
Tilsynet utføres av farmasøyt fra 
Diakonhjemmet. 


 
Alle ansatte bruker Gerica 


 
Alle ansatte inkludert nyansatte bruker Gerica 


Gat er implementert på alle tjenestesteder Gat er implementert på alle tjenestestedene. 
Kvalitetslosen er implementert på alle 
tjenestesteder 


Alle tjenestestedene benytter kvalitetslosen til 
å melde avvik 


Vikarpool er etablert i enheten Dette må gjøres gjennom Gat. Efas-prosjektet. 
Boligene samarbeider om fleksibel bruk av 
personale til aktiviteter på fritiden for beboerne 


Dette foregår i liten utstrekning 


nføre kostnadsreduserende tiltak for å dempe 
bruken av ekstravakter og overtid 


ntinuerlig prosess 


Mer bruk av mellomvakter og ekstravakter Flere steder innføres det nå mer bruk av 
mellomvakter 


Vurdere om ansatte i boligen kan følge på 
dagsenteret og vise versa 


Vurderes fortløpende 


Sikre koordinerte tjenester ved å utarbeide 
individuelle planer til aktuelle brukere 


Planer utarbeides når bruker/hjelpeverge 
ønsker dette 


Fleksibel bruk av bemanning mellom 
dagsentrene og boligene 


 boliger og begge dagsentrene har innført 
system med fleksibel bemanning om 
morgenene 


Tilpasse økte behov hos brukerne til 
eksisterende bemanning i boligene 


Kontinuerlig prosess 


Tilbud om kompetanseheving hos de ansatte Kompetansehevende tiltak i tråd med 
kompetanseplanen. 


Andre tiltak for yngre funksjonshemmede Utkvittering 
Mål, strategier og tiltak Status mål, strategier og tiltak 
Bydel Vestre Aker skal ha et individuelt 
tilpasset tilbud til utviklingshemmede 


Kontinuerlig prosess. 


Bydelen skal ha etablert nye bofellesskap og 
uegnede bofellesskap skal ha blitt avviklet 


Nytt bofellesskap forventes å stå ferdig 
sommeren 2014. Da legges samtidig ned to 
bofellesskap. 


Kapasiteten på dagsentrene er økt fra 37 til 60 
plasser. 


Dette har ikke latt seg gjennomføre i de 
eksisterende lokaler i 2013. (Aktivitetssenteret 
og Blåklokka) 


Drifte dagsentrene i egen regi Gjennomført en flytting fra privat aktør 
Rekruttere flere fagpersoner til boligene og 
dagsentrene. 


Rekrutteringen har gjennomgående vært god i 
2013 
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Deres sak vil bli behandlet i Bydelsutvalget den 27. februar 2014 


 


Saken forbehandles i Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen den  


10. februar 2014 


 


 


I Reglementet for bydelsutvalg vedtatt av Bystyret lyder § 4-3:  


”Alle møter i Bydelsutvalget og andre folkevalgte organer i bydelen starter med 


”åpen halvtime”, der publikum gis anledning til å stille spørsmål og fremme 


synspunkter til organet uten debatt.  


Publikum har ikke anledning til å komme med spørsmål og meningsytringer 


under organets møte for øvrig.” 


 


 


 


BU- møtene starter kl. 17.00. 


 


BMS møtene starter kl. 18.00. 


 


Adresse: Sørkedalsveien 150 A, 3.etg., samme inngang som NAV 


 


  


 


 


Med vennlig hilsen 


Vestre Aker bydelsutvalg. 


 


 


Saksbehandler Berit Nilsen, Vestre Aker bydelsadministrasjon,  


tlf. dir.: 23 47 60 64 
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FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ


Tabell 1 - 1  Bydelens endringer i tildelt 1) sosialhjelpsramme pr 31.12


I hele 


1000 


kroner


Overføring fra FO4 Økonomisk sosialhjelp til driftsrammen:  xxxxx


1. Overføring til Introduksjonsordningen (Kostra F275) 0


2. Overføring til Kvalifiseringsprogrammet (Kostra F276) 0


3. Overføring til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak i sosialtjenesten 0


4. Overføring til kjøp av plasser for rusmisbrukere i rehab.-/omsorgsinstitusjoner 0


5. Overføring til andre driftsformål i bydelen 0


Sum overføringer fra økonomisk sosialhjelp til driftsrammen 0


Overføringer fra driftsrammen til økonomisk sosialhjelp 0


Netto omdisponert sosialhjelpsmidler 0


1) Med tildelt sosialhjelpsramme forstås det beløpet bydelen ble tildelt over FO4 Økonomisk sosialhjelp gjennom Bystyrets budsjettvedtak 


     for 2013 (jf DOK3 2013) og eventuelle seinere sentrale budsjettjusteringer foretatt gjennom Kommunaldirektørens sak.


BYDELENES KOMMENTARER OG SAMLEDE VURDERINGER


Spesielt skal kommenteres :


1. Avvik mellom helårsforbruk og disponibel budsjettramme for både ordinær drift og sosialhjelp (merinntekter/merutgifter


    og mindreinntekter/mindreutgifter) 


2. Har revisjoner av 2013-budsjettet medført vesentlige endringer i aktivitetsnivået siden førstegangsbehandling og vedtak av


    budsjettet i BU, og med de aktivitetsendringer som ble beskrevet der (jf. obligatorisk budsjettspesifikasjon)?


Kommentér ressursbruken sett i forhold til årets budsjett ut fra overnevnte punkter:


   Antall 


saker 


  1. Saker behandlet administrativt 50


  2. Saker behandlet i BU 0


  3. Saker behandlet ved inspeksjoner etc.    1) 0
 1)  Saker som ikke er medtatt under pkt. 1 og 2.


 Tabell 1 - 1 - A - Antall saker behandlet 


innen miljørettet helsevern etter 


kommunehelseloven


VIKTIG! 


Gule felt inneholder formler eller kobling til andre celler.  IKKE skriv inn tall her. 


Kontroller likevel tallene for å sikre at formler ikke er blitt endret. 


 


Felt markert med "xxxxx" skal ikke fylles ut eller endres. Tallene registreres i fargeløse 


celler merket med 0. 


Tabeller med lysegrønt navnefelt inneholder spørsmål om data som er relatert til 


obligatoriske måltall vedtatt av bystyret. Jf. også måltalltabeller i "Grønt hefte". 


Det skal ikke settes inn nye rader  eller enkeltceller.  


En kan ikke slette rader eller enkeltceller. 
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Time-


verk pr. 


uke


   Helsesøstre 22,50


   Annet fagpersonell 4,00


   Sum 26,50


  1) Gjelder arbeid utført av ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten som ikke dekkes av tabell 2 - 0 - A for


     eksempel tuberkulosearbeid, HIV/AIDS, reisevaksiner etc. ( i tillegg til timeverk i tabell 2 - 0 - A)


Tabell 1 - 3 - A - Bistand til 


kjøp/utbedring av bolig


Antall 


hittil i år


24


1


*Faktiske utbetalte lån - ikke forhåndstilsagn (innvilgede lån)


Antall 3. 


tertial


Antall 


hittil i år


Finansiering til kjøp av bolig 


gjennom Husbanken xxxx xxxx


 1. Antall mottatte søknader 21 177


 2. Antall behandlede søknader 19 86


 3.Herav antall behandlet innen 1 mnd.  1) 8 42


 4. Andel behandlet innen 1 mnd. 42,1% 48,8%


 5. Antall innvilgede søknader (tilsagn) 3 24


 6. Antall avslåtte søknader 16 62


Tildeling av kommunal bolig xxxx xxxx


 7. Antall mottatte søknader 62 158


 8. Antall behandlede søknader… 62 156


 9. Herav antall behandlet innen 3 mnd.  1) 60 153


 10. Andel behandlet innen 3 mnd. 96,8% 98,1%


 11. Antall innvilgelser av kommunal bolig 2)  3) 21 73


 12. Antall søknader som ble avslått  3) 41 82


 13. Antall effektuerte boligtildelinger  4) 7 22


 14.  - herav effektuert innen 6 md. 6 19


 15. Andel effektuert innen 6 mnd. 85,7% 86,4%


1)  Saksbehandlingstid skal regnes fra komplett søknad er mottatt til vedtak er fattet.


2)  Med innvilgelse forstås her tilsagn/positivt vedtak


3)  Inkluderer også innvilgelser/avslag på fornyelse


4) Fornyelse telles ikke med i effektuerte tildelinger


Antall pr. 


31.12.


   - gjennom husbanken 493


   - kommunal bostøtte 266


Sum personer med bostøtte 759


 0-2 md.  2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md.


Sum 


saker


Antall saker 0 0 0 0 0 0


1) Tid fra kommunal bolig er innvilget til boligtildeling er effektuert


Sum saker i denne tabell skal være lik antall effektuerte boligtildelinger i tabell 1-3 B1


Avvik kan oppstå ved at man i tabell 1-3-B3 ventetid på kommunal bolig 


har med saker med ventetid fra året før.


Kontrollformel Sjekk antall effektuerte tildelinger av kommunale boliger i tab. 1-3-B1-rad 13


Antall husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken - faktisk 


utbetalte lån*


Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig 


 Tabell 1 - 1 - B - Smittevern for hele 


befolkningen (KOSTRA-funksjon 233)   1)


Antall husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken- 


faktisk utbetalte lån*


Tabell 1-3 - B2 - Antall personer som har bostøtte


 Tabell 1 -3-B3 - Ventetid på kommunalt disp. 


utleiebolig i perioden 01.01. - 31.12.    1)
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 Tabell 1 - 4-A Oppholds- Oppholds- Oppholds- Oppholds- Totalt


 Perioden 01.01.-31.12.: lengde lengde lengde lengde


 Bruk av private døgnovernattingstilbud inntil fra 1 og fra 3 og 6 mnd


1 mnd inntil 3 


mnd


inntil 6 


mnd


eller 


lengre 


 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 1 0 0 0 1


 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 6 3 0 1 10


Sum antall personer 7 3 0 1 11


1) Registrering av oppholdslengde skal ikke begrenses av årsskiftet.


     Eksempelvis skal et opphold som startet 05.12.2012 regnes fra dette tidspunktet.


     Ved opphold på ulike overnattingssteder, men i en sammenhengede periode, registreres hele perioden.


     Ved opphold i flere ikke sammenhengende perioder, registreres perioden av lengst varighet.


 Tabell 1 - 4-B


 Perioden 01.01.-31.12.:


 Antall barn under 18 år 1
 Antall voksne over 18 år 8


Sum antall personer 9


Kontrollformel: Husk å kommentere nedenfor


 Tabell 1 - 5 I steder I steder Antall


 Status pr. 31.12.: med uten personer


 Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i kvalitets- kvalitets-


  tilbudet pr. 31.12. avtale avtale


 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0


 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0


Sum antall personer 0 0 0


Kontrollformel:


Antall personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr. 31.12. med opphold på 3 mnd eller mer 0


Kommentar: De som har døgnovernatting følges tett opp og jobbes tett med, slik at det kan fremskaffes andre tilbud. 


Grunnet til at det ikke er benyttet kvalitetsavtale er at det er fullt.


Antall Antall Personer Personer Antall Antall Antall


 Tabell 1 - 6 personer personer i steder i steder personer personer med


 Bydelens oppfølging av personer i besøkt besøkt besøkt besøkt ikke ikke alter-


 private døgnovernattingstilbud   1) innen 14 d innen 14 d hvert hver besøkt besøkt native


Antall personer som er i tilbudet pr. 31.12. etter inn- etter inn- kvartal måned m/avtale u/avtale planer


flytting flytting m/avtale u/avtale 2)


m/avtale u/avtale


 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0 0 0 0 0


 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0 0 0 0 0


Totalt 0 0 0 0 0 0 0


1) Jfr. Fellesskriv 7/2004 Sosialtjenestens formidling og betaling av døgnovernatting


2) Jfr. Fellesskriv 7/2004, pkt 3.2


Antall personer hittil i år - etter oppholdslengde 
1)


 Gjelder 


opphold både MED og UTEN kvalitetsavtale


 tilbud UTEN kvalitetsavtale hittil i år
Antall 


personer


 Antall personer som har vært i døgnovernattings-
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 Tabell 1 - 7


Saksbehandlingstid for søknader om økonomisk sosialhjelp i perioden 01.01. - 31.12. 1)


(Bystyrets krav er 2 uker)


 < 2 uker


2 uker-2 


md.  2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md.


Sum 


saker


Andel < 2 


uker


Antall saker beh. administrativt 3469 209 24 10 0 0 3712 93%


1) Saksbehandlingstiden er å regne tiden fra dato søknad er levert til dato vedtak er fattet. 


 Tabell 1 - 8


Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.01. - 31.12.  1) 


 < 2 uker


2 uker-2 


md.  2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md.


Sum 


saker


Andel < 2 


uker


 Antall saker 3 4 9 9 0 0 25 12%


 1) Med behandlingstid menes tiden fra klagen sendes fra klienten til bydelen og til bydelen sender 


     klagen videre til Fylkesmannen.


 Merknad til tabellene 1-7 og 1-8


 Tabellene tilsvarer bydelenes tilbakemelding til Fylkesmannen.


Tabell 1 - 9  -  Tilgjengelighet ved 


sosialtjenesten pr. 31.12.


  Ventetid: (angitt i antall dager)  xxxx


   -  for ordinær timeavtale: 3


   -  for timeavtale v/akutte behov: 0
   -  for nysøkere (mottak): 2


Ventetid oppgis i dager (en uke = 5 dager). Oppgi kun ett tall. Dersom f.eks. 1 - 3 dager, oppgi gjennomsnittet (2 dager).


Skriv kun tallet, ikke "d" eller "dager" bak.


Tabell 1-10-A1    Antall deltakere i Introduksjonsprogrammet 1) pr 31.12. 35


1) Omfatter ikke deltagere i permisjon


    En person regnes som deltaker i Introduksjonprogrammet dersom selve deltakelsen i programmet 


    har startet, selv om første utbetaling av introduksjonsstønaden ennå ikke har funnet sted. 


Tabell 1-10-A2    Antall deltakere i permisjon fra Introduksjonsprogrammet pr 31.12. 2


Tabell 1-10-B       Antall deltakere i Jobbsjansen 1) pr. 31.12. 0


1) Omfatter det tidligere "Ny sjanse". Ikke alle bydeler har "Jobbsjansen".


Tabell 1-11-C Tiltaksbruk i 


sosialtjenesten:  Antall deltakere 


som er i tiltak pr 31.12.  


Deltakere 


i INTRO


Deltakere 


i             


Jobb-


sjansen


1 0


32 0


2 0


SUM 35 0 52


1) Med "regi" menes her den instans som betaler tiltakskostnaden. Med "statlig regi" menes tilfeller der det er Nav stat som over 


det statlige tiltaksbudsjettet betaler  tiltakskostnaden og eventuell livsoppholdsytelse knyttet til tiltaket, f eks i form av kjøp av 


tiltaksplass, tilskudd til ordinær arbeidsgiver og/eller individstønad - jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak.


1


Antall som har tiltak/aktiviteter både i statlig 


og kommunal regi (kombinasjon)


6


Antall som kun har arbeidsmarkedstiltak i 


statlig regi  1) 45


Mottakere av 


økonomisk 


sosialhjelp som ikke 


er deltakere i KVP, 


Intro eller 


Jobbsjansen men 


som er i aktivisering


Antall som kun har tiltak/aktiviteter i 


kommunal regi
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Antall


3


2


1


6


2)  Med aktivisering som omfatter arbeid menes her: tiltak som arbeidspraksis i ordinær virksomhet (uten individstønad),  


      arbeidspraksis i kommunal arbeidstreningsgruppe og språkopplæring med arbeidspraksis, samt jobbklubb/jobbsøking.


Tabell 1-11-F
Resultat for deltakere som 


avsluttet Introduksjonsprogram i 


perioden 01.01.-31.12.   1) Antall


Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 6


Utdanning 1


Over til kvalifiseringsprogrammet 2


Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 5


Midlertidig inntektssikring 3) 0


Varig inntektssikring (uførepensjon) 0


Sosialhjelp som hovedinntektskilde 1


Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 3


Sum 18


Flyttet til annen bydel 0


Flyttet ut av kommunen 0


Sum 0


1)  Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden.


2)  Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak


3)  F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstønad


Tabell 1-11-G
Resultat for deltakere som 


avsluttet Jobbsjansen i perioden 


01.01.-31.12.    1) Antall


Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 0


Utdanning 0


Over til kvalifiseringsprogrammet 0


Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 0


Midlertidig inntektssikring 3) 0


Varig inntektssikring (uførepensjon) 0


Sosialhjelp som hovedinntektskilde 0


Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 0


Sum 0


Flyttet til annen bydel 0


Flyttet ut av kommunen 0


Sum 0


1)  Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden.


2)  Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak


3)  F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstønad


Sum


1)  En mottaker kan kun plasseres i en aktivseringskategori


Aktivisering som ikke omfatter arbeid, men som omfatter 


språkopplæring.


Aktivisering som omfatter arbeid 
2)


 - eventuelt samtidig 


med språkopplæring.


Aktivisering i KOMMUNALE tiltak av mottakere av 


økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, 


Intro eller Jobbsjansen. Antall mottakere som pr 


31.12. er aktivisert. 1)


Tabell 1-11-D


Aktivisering gjennom andre kommunale kurs eller tiltak 


som verken omfatter arbeid eller språkopplæring.
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Tabell 1-11-H
Resultat for mottakere av 


sosialhjelp (ikke deltakere i KVP, 


Intro og Ny Sjanse) som avsluttet 


kommunale tiltak i perioden 


01.01.-31.12.   1) Antall


Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 4


Utdanning 1


Over til kvalifiseringsprogrammet 3


Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 6


Midlertidig inntektssikring 3) 23


Varig inntektssikring (uførepensjon) 2


Sosialhjelp som hovedinntektskilde 7


Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 9


Sum 55


Flyttet til annen bydel 0


Flyttet ut av kommunen 1


Sum 1


1)  Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden.


2)  Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak


3)  F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstønad


  


  Tabell 1 - 11 - I Antall


  Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud Antall  pr.


  innen russektoren i 2013  1) hittil 31.12.


  i år 2)


 I  rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon      3) 48 42


 I statlig behandlingsinstitusjon 15 4


  Antall personer som har fått ett eller flere tilbud     4) 0 Sum 46


Kontrollformel 48 Antall personer med ett eller flere tilbud må minst være lik antallet i den største kategorien


Kontrollformel


 1)  Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass og/eller rehabiliterings -og omsorgstilbud gjennom


      bydelen i 2013.  Dersom en person har hatt mer enn ett opphold i den enkelte kategori, skal vedkommende 


      kun telles en gang i denne kategorien. Dersom en person har benyttet et institusjonstilbud 


      i mer enn en av kategoriene i løpet av perioden, skal vedkommende tas med på hver av de aktuelle linjene.


2)  Antall personer som har et tilbud den 31.12. En person kan bare ha ett tilbud på en gitt dato. Tallet må være likt eller lavere 


 enn tilsvarende tall under "Antall hittil i år".


3)  Gjelder kommunale og private institusjoner som er administrert av Velferdsetaten (jf. etatens "Tiltakskatalog").


4)  Det er ikke summen av tiltakene den enkelte klient har fått som skal føres opp her, men antall personer som har benyttet 


     ett eller flere tilbud. Må være lik eller mindre enn summen av antall personer i de to kategoriene.


  Tabell 1 - 14 - A Antall


  HMS - Trusler og vold episoder


  Sosialtjenesten i NAV i år


  Antall episoder med trusler  1) 6


  Antall episoder med bruk av vold   2) 2


  Voldsepisoder med fysisk/psykisk skade 0


  Antall sykemeldinger p.g.a. voldsepisoder 0


  Antall skademeldinger 0


  Antall anmeldelser av voldsbruk 5


1)  Med trussel menes et verbalt angrep eller handling mot en person i den hensikt å skremme eller skade personen.


2)  Med vold menes enhver fysisk eller psykisk skade på en person. Vold er også skadeverk på inventar og utstyr.


Bydelens kommentar:


  Tabell 1 - 14 - A2 Antall


  HMS - Trusler og vold episoder


  De øvrige virksomhetene (alle typer) i bydelen i år


  Antall episoder med trusler  1) 11


  Antall episoder med bruk av vold   2) 12


  Voldsepisoder med fysisk/psykisk skade 0


  Antall sykemeldinger p.g.a. voldsepisoder 1


  Antall skademeldinger 19


  Antall anmeldelser av voldsbruk 0


1)  Med trussel menes et verbalt angrep eller handling mot en person i den hensikt å skremme eller skade personen.


2)  Med vold menes enhver fysisk eller psykisk skade på en person. Vold er også skadeverk på inventar og utstyr.
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  Tabell 1 - 14 - B Antall


Anmeldte saker - urettmessig hevet sosialhjelp i år saker


 Antall anmeldte saker p.g.a. urettmessig hevet sosialhjelp  1
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  Tabell 1 - 14 - C    Antall


   Saksbehandling i saker etter helse- og omsorgstjenensteloven §9-5 og §9-6 


1. Antall meldinger sendt Fylkesmannen i år 0


2. Antall personer meldingene gjelder 0


3. Antall nye personer i år som det er sendt meldinger om til fylkesmannen 0


4. Antall godkjente vedtak fra fylkesmannen i år, fordelt på følgende: xxx


 - § 9-5, Bokstav a - skadeavvergende tiltak 0


 - § 9-5, Bokstav b - planlagte skadeavvergende tiltak 0


 - § 9-5, Bokstav c - omsorgstiltak 0


  - § 9-6 - mekaniske tvangsmidler som hindrer tjenestemottakerens bevegelsesfrihet 0


5. Antall personer vedtakene omfatter 0


6. Antall nye personer i år som vedtakene omfatter 0


Bydelens kommentar:


Tabell 1-14-D


Saksbehandling i saker etter Lov om pasient og brukerrettigheter § 4A-5 Antall


1. Antall vedtak fattet i år fordelt på (fylles ut automatisk): 0


 - mekaniske tvangsmidler som hindrer tjenestemottakerens bevegelsesfrihet 0


- medisinsk behandling 0


- annen behandling/pleie 0


- innleggelse eller tilbakeholdelse i institusjon 0


2 .Antall brukere vedtakene gjelder 0


3. Antall underretning om vedtak som er sendt i kopi til helsetilsynet i fylket 0


4. Antall vedtak som er påklaget av bruker/pårørende 0


5. Antall vedtak som er overprøvd av helsetilsynet i fylket uten klage 0


Antall 


klienter 


pr. 31.12.


1. Antall klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk) 206


 A) - herav barn (0 -18 år) 74


 B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): 132


  -  a) - herav med overvekt av rusproblemer 18


  -  b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) 6


  -  c) - herav med overvekt av psykiske lidelser 43


  -  d) - herav med utviklingshemming 40


  -  e) - annet 25


2. Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er 67 år eller eldre ? 0


3. Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er KVP-deltakere med IP iht Lov om sosiale tjenester i NAV §33 ? 0


4. Antall klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet 11


5. Antall klienter/brukere som har søkt om å få utarbeidet IP, men som har fåtrt avslag 0


6. Antall klienter/brukere som har takket nei til å få IP 18


Kommenter eventuelt tabell 1-15 nedenfor:


Det er en økning i antall pesoner som har takket nei til IP. Det er store avvik fra rapporteringen vedr. IP ift 1. tertial . 


Det har vært vanskelig å fremskaffe tall fra enhet Bestiller og dette gir store utslag, spesielt for tallene under pkt c og d. 


 1)  Retten til å få utarbeidet/plikten til å utarbeide en individuell plan er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV § 28 og 33, Pasientrettighetsloven § 2-5, 


Arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 15, Helse- og omsorgstjensteloven § 7-1, Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 og Psykisk helsevernloven § 4-1.


Tabell 1-15 Bruk av Individuell Plan (IP) pr. 31.12. - For klienter 


med behov for langvarige og koordinerte tjenester   1)
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FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER


Sum


65


680,5


10,47


  Tabell 2A - 1 - D Antall


 Barn i åpen barnehage per 15.12. plasser


 (Åpningstid per uke)


6-15 timer 0


16 timer eller mer 20


SUM 20


Tallene skal være identiske med tallene i bydelens rapportering til Kostra/SSB 


Tabell 2A - 1 - F - Antall barn 


bosatt i andre bydeler med 


barnehageplass i bydelen 


pr.31.12.


  Antall barn fra bydel:


0 år - 


født 


2013


1-2 år - 


født 2011-


2012


3-5 år - 


født 2008-


2010


6 år - født 


2007


0 år - født 


2013


1-2 år - 


født 2011-


2012


3-5 år - 


født 2008-


2010


6 år - født 


2007  


1 0 0 0 0 0 0 0 0


2 0 0 0 0 0 0 0 0


3 0 0 0 0 0 0 0 0


4 0 0 0 0 0 0 0 0


5 0 0 0 0 0 0 0 0


6 0 0 0 0 0 0 0 0


7 0 0 0 0 0 0 0 0


8 0 0 0 0 0 0 0 0


9 0 0 0 0 0 0 0 0


10 0 0 0 0 0 0 0 0


11 0 0 0 0 0 0 0 0


12 0 0 0 0 0 0 0 0


13 0 0 0 0 0 0 0 0


14 0 0 0 0 0 0 0 0


15 0 0 0 0 0 0 0 0


    Andre kommuner 0 0 0 0 0 0 0 0


   Sum barn 0 0 0 0 0 0 0 0


Ikke-kommunale barnehager omfatter alle kategorier utenom kommunale i KOSTRA-skjema 16, pkt. 3 A, barnehagens eier


  HUSK Å KVALITETSSIKRE TALLENE. Tabellen benyttes til beregning av dekningsgrader for den enkelte bydel.


  Data kan hentes fra SATS


Tabell 2A - 1 - G  - Søkerliste til 


barnehage pr. 31.12.  Sum barn 


på søker-


liste uten 


tilbud   1)


Søkere 


uten 


tilbud 


som 


ønsker 


plass 


innen 


31.12. 


2013


Søkere 


uten 


tilbud 


som 


ønsker 


plass etter 


31.12. 


2013


Søkere 


som har et 


komm.. 


tilbud   2)


Søkere 


som har 


et privat 


tilbud   2)


Sum barn 


på søker-


listen - 


som har 


tilbud


  Antall barn 0 år (født 2013) 146 2 144 1 6 7


  Antall barn 1-2 år (født 2011-2012) 94 20 74 86 104 190


  Antall barn 3-5år (født 2008 - 2010) 20 7 13 72 49 121


  Antall 6 år (født 2007) 0 0 0 0 0 0


1) Gjelder søknader om barnehageplass i bydelen, uavhengig av bostedsbydel 


1) Gjelder søknader om barnehageplass i bydelen, uavhengig av bostedsbydel og uavhengig av hvor barnet har barnehageplass


Data hentes fra SATS


Plasser i ordinære ikke-kommunale 


barnehager og private familiebarnehagerPlasser i kommunale barnehager


Antall timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr. 31.12.


Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke


Antall barn fra bydelen med vedtak om direkte hjelp pr. 31.12.


Tabell 2A - 1 - C - Direkte spesialpedagogisk hjelp til 


førskolebarn etter opplæringsloven § 5-7


NB!!  
Husk at 
bydelen 


ikke 
kjøper 
plasser 
av seg 
selv! 
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Tabell 2A - 1 - H


Antall barn i kommunale barnehager Antall


etter oppholdsbetaling for heldagsplass barn


(+ 41 timer)


100%-betaling pr. md.  (1. barn): xxxx


   kr 2 436  (inntekt ≥ 300 001) 0


   kr 2 319  (inntekt 164 256 -300 001) 0


   kr 830  (inntekt ≤ 164 256 ) 0


70%-betaling pr. md.  (2. barn): xxxx


   kr 1 737  (inntekt ≥ 300 001) 0


   kr 1 655  (inntekt 164 256 -300 001) 0


   kr 830  (inntekt ≤ 164 256 ) 0


50 %-betaling pr. md.  (3. barn): xxxx


   kr 1 271  (inntekt ≥ 300 001) 0


   kr 1 213  (inntekt 164 256 -300 001) 0


   kr 830 (inntekt ≤ 164 256 ) 0


   Sum 0


 Tallene benyttes i kriteriesystemet


 Data kan hentes fra SATS  (bydelen bør sammenholde sumtallet i forhold til antall i 


 heldagsopphold (41t +) med kommunale opptak).


NB! Barna fordeles etter de satser foreldrene skal betale fra 1.1.2013, inkl. kostpenger.


Tabell 2A- 1 - I 


Ledig kapasitet i bydelens 


barnehager (fulltidsplasser)


Antall 


plasser


Plasser for barn under tre år 0


Plasser for barn over tre år 0


SUM 0


Plasser det ikke er tatt opp barn til pr. 31.12.2013


Tabell 2A- 1 - J 


Informasjonsskjema fra 


barnehage/foresatte til skole  


2013


Antall 


skolestart


ere i 


bydelens 


barnehag


er


Antall 


skjema 


barnehage


ne sendte 


til aktuelle 


skoler 


Andel 


(%)  


Antall barn/skjema kommunale bh 292 290 99%


Antall barn/skjema private bh 349 342 98%


ref. Oslostandard for sammenheng og samarbeid mellom barnehage og skole


Gjelder kun barn med 
heldagsopphold, og ikke 
barn som deler slik plass. 
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FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST


  Tabell 2B - 1 - A


Personellinnsats innen 


helsestasjons- og 


skolehelstetjeneste (KOSTRA-


funksjon 232)


Helse-


stasjons-


tjeneste til 


gravide 


og barn 0-


5 år


Skole-


helse-


tjeneste i 


grunn-


skolen:


 Skole-


helse-


tjeneste i 


videre-


gående 


skole:


Helse-


stasjon 


for 


ungdom


Ledelse  


2) SUM


   Helsesøstre 228,75 258,50 37,50 11,25 52,50 588,50


   Jordmødre 41,25 0,00 0,00 0,00 0,00 41,25


   Legetjeneste 30,00 2,00 1,00 5,00 0,00 38,00


   Barnefysioterapi   1) 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00


   Annet fagpersonell (med min. 3-årig høyskoleutdanning) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


   Hjelpepersonell (sekretær, hjelpepleier, assistent m.v.) 82,50 0,00 0,00 0,00 0,00 82,50


   Sum 382,50 261,50 38,50 16,25 52,50 751,25


   Herav dekket av midler fra opptrappingsplan psykisk helse 0,00 37,50 37,50 0,00 0,00 75,00


 1) Her skal føres opp timeverk/uke for fysioterapeut som arbeider forebyggende i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 


 2) Her føres opp ledere med budsjett-/personal-/fagansvar. Kun faglig lederansvar rapporteres under det enkelte fagmrådet.


  Tabell 2B - 1 - B


Helsestasjon for ungdom - 


tjenesteproduksjon


Antall 


konsul-


tasjoner  


1)


Antall 


ungdom  


2)


   Sum 913 315


 1) Alle konsultasjoner telles: Dersom ungdommen har samtaler med helsesøster og lege/annen fagperson


    på samme dag, telles samtalene som to konsultasjoner


 2) En ungdom kan ha flere konsultasjoner i løpet av perioden.


Timeverk pr. uke
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  Er det Sum Antall  


Tabell 2B - 1 - C Antall valgt Antall antall unike


Fritidstiltak og klubber for barn klubber klubb- dager kvelder faste


og ungdom  1) styre? åpent lør/søn brukere


Kommunale/private m/komm.tilskudd Nei=0 pr. uke m/tilbud pr. år


(Før opp navn på klubb/tiltak) Ja=1 totalt


xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx


1 0 4 0 25


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


Sum/Gjennomsnitt 1 0 4 0 25


xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx


1 1 5 20 40


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


Sum/Gjennomsnitt 1 1 5 20 40


xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


Sum/Gjennomsnitt 0 0 0 0 0


xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


Sum/Gjennomsnitt 0 0 0 0 0


xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


Sum/Gjennomsnitt 0 0 0 0 0


1) Sett inn tallet 1 pr. klubb, slik at "Excel" kan summere antall klubber i bydelen


2) Med fast bruker forstås det som er sammenlignbart med tidligere medlemslister. Dette som et uttrykk for hvor mange en


når med tilbudet uten at en teller alle som har vært innom på enkeltdager


           


4. Ungdomstiltak rettet mot særskilte 


aktiviteter (motorsenter, musikk, media m.m.)


3. Ungdomssentre med høyere aldersgrense 


enn 18 år


1. Kommunale fritidslubber og lignende for 


barn og ungdom under 14 år


2. Kommunale fritidslubber og lignende for 


ungdom 14-18 år


5. Kommunalt støttede fritidstiltak for barn og 


unge opp til 18 år
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BARNEVERN


Rapporter tas direkte ut fra datavarehus.


Det ikke mulig å ta ut tall til tabell 2-4-2 fra Datavarehuset. Bydelene må hente rapporter fra Familia til tabell 2-4-2 og fylle tallene inn i tabellen 


under. 


0 - 5 år 6 - 12 år 13 - 17 år 18 år +


1. Barn med tiltak i barnevernet i alt jf 2-4-1, pkt. 1+2 13 56 48 26 143 200


1.1 Av pkt. 1, ant. barn med tiltak - ikke plasserte, jf 2-4-1, pkt. 111 49 35 3 98 154


 - herav innvandrerbarn 0 11 11 0 22 33


1.1.1 Av pkt. 1.1, Barn i foreldre/barn plasser 1 0 0 0 1 1


 - herav innvandrerbarn 0 0 0 0 0 0


 - antall oppholdsdøgn i fooreldre/barn institusjoner xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 288


1.2  Av pkt. 1, antall barn i fosterhjem 2 6 5 5 18 20


 - herav innvandrerbarn 0 0 0 2 2 2


 - antall oppholdsdøgn i fosterhjem totalt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 7260


1.3  Av pkt. 1, antall barn i familiehjem 0 0 0 0 0 0


 - herav innvandrerbarn 0 0 0 0 0 0


 - antall oppholdsdøgn i familiehjem totalt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 86


1.4  Av pkt. 1, antall barn i beredskapshjem 0 0 0 0 0 0


 - herav innvandrerbarn 0 0 0 0 0 0


 - antall oppholdsdøgn i beredskapshjem totalt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx


1.5  Av pkt. 1, antall barn i institusjon 0 0 8 4 12 19


 - herav innvandrerbarn 0 0 1 4 5 5


 - antall oppholdsdøgn i institusjon totalt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 4556


1.6  Av pkt. 1, antall barn i hybel o.a. 0 0 1 14 15 16


 - herav innvandrerbarn 0 0 0 7 7 7


 - antall oppholdsdøgn i hybel o.a. totalt xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 5476


KONTROLLSUM pkt. 1.1 - 1.6 13 55 41 22 143 209


Avvikskontroll 0 1 7 4 0


Kontrollformel


Kontrollformel "Sum pr. 31.12"


Kontrollformel "Sum hele året"


Tabell 2 - 4 - 2 - Barn under tiltak i 


barnevernet etter alder og type tiltak, pr. 


31.12. og  for hele året   1)


Sum pr. 31.12.


Sum alle


Sum hele 


året
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FUNKSJONSOMRÅDE 3 - PLEIE OG OMSORG


  


 


Om institusjoner og boliger knyttet til pleie og omsorg for eldre og funksjonshemmede 
 
Lovhjemlede boliger (institusjoner) 
Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie (hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven). 
Helseinstitusjon som skal gi beboeren nødvendig behandling og pleie ved opphold av lengre varighet og/eller 
korttidsopphold, innrettet på en eller flere av følgende oppgaver: 
  a) medisinsk rehabilitering med sikte på tilbakeføring til hjemmet 
  b) avlastning 
  c) permanent opphold 
  d) spesielt tilrettelagt opphold for funksjonshemmede 
  e) skjermet boenhet for senil demente 
  f) selvstendig boenhet for barn / ungdom 
  g) dagopphold 
  h) nattopphold 
  i) terminalpleie 
 
I tilknytning til oppholdet skal det være organisert legetjenesteste, fysioterapitjeneste og sykepleiertjeneste i 
samarbeid med andre deler av den kommunale helse- og sosialtjenesten.  
Helsetilsynet i Oslo fører tilsyn. 
 
Bolig med heldøgns omsorgstjeneste, hjemlet i sosialtjenesteloven:  
>  Aldershjem 
> Bolig for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for særlig omsorg  
> Privat forpleining (brukes i begrenset grad) 
 
Tilbudet omfatter både bolig og omsorgstjenester. Omsorgstjenesten skal være tilgjengelig hele døgnet. Ut over 
dette er det ingen definerte oppgaver og heller ikke spesifiserte krav til personell, utstyr eller bygningsmessig 
utforming. Fylkesmannen fører tilsyn. 
 
Definisjoner på ulike botilbud for eldre og funksjonshemmede: 
 
Uhjemlede boliger  er boliger som ikke hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. 


 
Omsorgsboliger: Boliger som fyller Husbankens krav til utforming for å få tilskudd til denne typen bolig. 
(Enkeltleiligheter kan i enkelte tilfeller hjemles i lov om sosiale tjenester eller lov om helsetjenester i kommunene, 
og vil da bli karakterisert som sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg og pleie). 
 
Tilrettelagte boliger: Omsorgsboliger og andre boliger som er fysisk tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede. 
Den er tilrettelagt slik at beboerne skal kunne motta heldøgns omsorg og pleie ved behov. 
 
Trygdeboliger/serviceboliger: Boliger som tilbys trygdede personer som har dårlig bostandard. Boligene er ofte ikke 
spesielt tilrettelagte for funksjonshemmede, annet enn at de har heis. De fleste trygdeboligene i Oslo er små (ett- 
eller toroms). Dette er et botilbud som er på vei ut. 
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  Tabell 3 - 1 - B         
 Antall beboere i institusjon 


som bydelen betaler for 1)  pr  


31.12. - etter kjønn og alder  0-17 år 18-49 år 50-66 år 67-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + SUM


Menn 3 10 14 18 11 17 35 21 129


Kvinner 3 5 15 17 18 33 65 119 275


Sum egne beboere 6 15 29 35 29 50 100 140 404


Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx


  -   i sykehjem 0 2 19 31 29 50 100 139 370


  -   i aldershjem 0 0 0 0 0 0 0 1 1


 - i boform m/ heldøgns oms. og 


pleie 0 7 10 4 0 0 0 0 21


 - i barneboliger/avlastningsboliger 6 6 0 0 0 0 0 0 12


Kontrollsum 6 15 29 35 29 50 100 140 404


Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx


 - med vedtak om korttidsopphold   


2) 0 0 3 8 2 5 10 10 38


 - i skjermet plass for demente 0 0 1 4 9 12 20 20 66


Sum 0 0 4 12 11 17 30 30 104


1) Beboere i plasser som forvaltes av Sykehjemsetaten (SYE) innenbys og utenbys, i plasser som drives av bydelen selv


   samt plasser utenbys som bydeler kjøper direkte.


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013


    Gjelder institusjoner som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.


2) Alle typer korttidsopphold


Kontrollformel


10,3%


     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.


17,8%


     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.


Tabell 3 - 1 - D1


Beboere i utenbys sykehjem pr. 31.12.     1)     2) Komm. Langtids Korttids- Sum


Skriv inn sykehjemmets navn (én rad pr. sykehjem): nr. opphold opphold beboere


Plasser kjøpt utenbys i regi av SYE:  xxxx xxxx xxxx xxxx


Fagertun 0 1 0 1


Villa Skaar 0 2 0 2


Søster Ninas 0 2 0 2


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


 Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE: 5 0 5


Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv (institusjonens navn, én rad pr. inst.):  xxxx xxxx xxxx xxxx


Skjeggerud bo-og omsorgshjem 0 1 0 1


Solstad bo- og omsorgssenter 0 3 0 3


Furukollen psykiatriske senter 0 2 0 2


Nøsteret bo- og omsorgssenter 0 4 0 4


Hvalheim bo- og servicesenter 0 2 0 2


Skjelfoss psykiatriske senter 0 1 0 1


Sjåstad 0 1 0 1


Grøstad bo - og omsorgshjem 0 1 0 1


Røysumtunet 0 1 0 1


Torstad bo - og omsorgshjem 0 2 0 2


0 0 0 0


0 0 0 0


  Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv: 18 0 18


  Sum beboere i utenbys sykehjem     3) 23 0 23


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013


 1)  Kun plasser med sykehjemsstandard skal registreres i denne tabellen. Sett inn flere rader ved behov. Sjekk sumformel!


 2) Hvis for eksempel plasser i utlandet er kjøpt via en annen kommune i Norge, redegjør under kommentarer nedenfor.


 3) Beboere i disse plassene skal være inkludert i tabell 3-1-B


 Kommentarer:


Antall pasienter


Andel beboere i skjermede enheter som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem


Andel beboere i korttidsplasser i sykehjem som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem
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Tabell 3 - 1 - D2


Beboere i øvrige plasser som bydelen kjøper  -  pr. 31.12.    1) Komm.-/ Sum


bydelsnr. beboere


Skriv inn institusjonens navn (én rad pr. inst.):  2) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx


Holtet Bosenter og Verksted 0 1


Skaarbu Gård 0 2


0 0


0 0


 0 0


0 0


0 0


0 0


0 0


0 0


0 0


0 0


  Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte 3


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013


 1) Gjelder institusjonsplasser som ikke har sykehjemsstandard. Både plasser utenbys og eventuelt plasser innenbys.


 2) Institusjoner hvor det kan kreves vederlag for opphold i institusjon etter vederlagsforskriften


 Kommentarer:


Tabell 3 - 2 - A


Antall personer som venter på fast plass i 


sykehjem pr. 31.12.      1)


 


Angi hvor lenge personene har Sum


ventet på < 1 md. 1-2 md. 2-3md. 3-4md. 4-6 md. 6-12 md. >12 md. personer


fast plass i sykehjem (1-30d) (31-60d) (61-90d) (91-120d) (121-180d) (181-365d) (> 366 d)


Antall personer som venter på xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx


sykehjemsplass:   xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx


 a) I eget hjem 2) 1 0 0 0 0 0 0 1


 b) I andre typer institusjoner 


(aldershjem, sykehus med mer) 0 0 0 0 0 0 0 0


 c) Korttidsplasser   3) 0 0 0 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0


Sum ant. personer som venter på plass 1 0 0 0 0 0 0 1


Antall personer som bor i 


sykehjem, men som iht. til fritt 


sykehjemsvalg venter på plass i et 


annet bestemt sykehjem 3 5 7 9 8 12 1 45


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013


Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem (alle kategorier ventestatus).  4) 15


1) Sykehjem som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.


2) Også personer som etter eget ønske venter hjemme på plass ved et bestemt sykehjem medregnes her.


 


4) Beregnes som gjennomsnitt i de enkelte grupper, dvs. < 1 md.=15 dager, 1-2 md.= 45 dager osv., > 12 md.=365 dager


Antall 


dager


Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass     2) 9


- Herav saksbehandlingstid for søknad om langtidsopphold i sykehjem 17


- Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegresenset opphold i sykehjem 5


- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem 0


- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie 51


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013


  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år.


  2) Gjelder institusjoner som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.


 Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - 


hittil i år - Institusjonstjenester        1)


Tidsintervall


3) KOSTRA-def.: "Innleggelse i institusjon med formål rehabilitering/avlastning. Tidsbegrenset opphold der vedtak og innskriving 


tilsier at oppholdet har begrenset varighet (inntil 3 måneder). Samme person kan ha mer enn ett korttidsopphold"
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 Antall Antall Betalt 


 Tabell 3-2-C liggedøgn meldt  I 1000  


 Utskrivningsklare pasienter i somatiske 


etter 


meldt utskr.-  kroner


 og psykiatriske avdelinger i sykehus


utskrivnin


gsklar klare i år


til 


sykehus


totalt 1) 2) i år 3)


  I somatiske sykehusavdelinger 520 655 2584


  I psykiatriske sykehusavdelinger 2 2 xxxxxxx


  Sum alle kategorier 522 657 xxxxxxx  


kontrollformel


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013


 1)  Samlet antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter totalt i 2013, både med og uten betalingsplikt. Bruk tallene 


som HEL har tatt ut fra Gerica over antall liggedøgn fordelt på somatisk og psykiatrisk sykehus.


 2)  Samlet antall utskrivningsklare pasienter totalt i 2013, både med og uten betalingsplikt. Bruk tallene som 


HEL har tatt ut fra Gerica over antall meldt utskrivningsklar fordelt på somatisk og psykiatrisk sykehus.


 3)  Påse at regnskapsføringen er ájour pr. 31.12. 


Bydelens kommentar:


Tabell 3-2-D


Langtids-


opphold


Tids-


begrenset 


opphold


Antall søknader om sykehjemsplass, overf. fra forrige år 6 3


Antall søknader om sykehjemsplass i år 188 572


Antall innvilgede søknader om sykehjemsplass 172 524


Antall saker som er trukket 6 26


Antall avslåtte søknader om sykehjemsplass 16 17


Antall saker fortsatt under behandling, overf. neste år 0 8


Prosent innvilgede søknader 91% 95%


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013


Tabell 3-2-E


Klager etter avslag på søknad om sykehjemsplass i år


Langtids-


opphold


Tids-


begrenset 


opphold


Antall klager etter avslag på sykehjemsplass 1) 2 0


 Antall vedtak omgjort av bydelen som følge av klage 2) 2 0


Antall klager som er anket videre til Fylkesmannen 3) 0 0


Antall vedtak omgjort av Fylkesmannen som følge av klage 4) 0 0


Sum antall vedtak omgjort som følge av klage 5) 2 0


Antall klager etter avslag på sykehjemsplass i år som fortsatt er under behandling i bydelen 0 0


Antall klager etter avslag på sykehjemsplass i år som fortsatt er under behandling hos Fylkesmannen 0 0


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013


1) Bydelene bes om å rapportere for antall klager på avslag på søknad om sykehjemsplass i år. 


2) Bydelene bes om å rapportere for antall vedtak om avslag på søknad om sykehjemsplass som er omgjort av bydelen selv som følge av klage. 


3) Bydelene bes her om å rapportere antall klager på avslag om sykehjemsplass som søkeren har anket videre til Fylkesmannen. 


4) Bydelene bes om å rapportere antallet klager på avslag om sykehjemsplass der Fylkesmannen har omgjort vedtaket. 


5) Sum antall omgjorte vedtak er summen av klager omgjort av bydelene eller Fylkesmannen


Tabell 3-2-E-1


Saksbehandlingstid - ferdigbehandlede klager etter avslag på søknad om sykehjemsplass i år


Langtids-


opphold


Tids-


begrenset 


opphold


Saksbehandlingstid fra mottatt klage til nytt vedtak er fattet i bydelen, gitt medhold 101 0


Saksbehandlingstid fra mottatt klage til saken er avgjort hos Fylkesmannen 0 0


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013


 


Søknader og avslag på sykehjemsplass i år
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Tabell 3-2-F


Alternativt tilbud til personer som har fått avslag på søknad om langtidsopphold i sykehjem Antall


Antall personer som har fått endelig avslag på søknad om langtidsopphold i sykehjem 1) 14


Herav antall som har fått vedak om tidsbegrenset opphold i sykehjem 5


Herav antall som har fått vedtak om kun praktisk bistand 2) 0


Herav antall som har fått vedtak om kun hjemmesykepleie 2


Herav antall som har fått vedtak om både praktisk bistand og hjemmesykepleie 3) 0


1


Herav antall som har fått vedtak om plass i dagsenter (ikke lovhjemlet vedtak) 3


Herav antall som har fått andre tilbud (spesifiser under) Omsorgsbolig 3


Sum antall personer som har fått alternativt tilbud 14


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013


1) Antall avslag på søknad om sykehjemsplass minus antall avslag omgjørt som følge av klage


2) Praktisk bistand -  vedtak fattet etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, 6b


3) Hjemmesykepleie  (jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.)


Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor benevnelsen psykisk helsearbeid.


Spesifisering: Tabellen bør forbedres. Det er noen som får kombinert tilbud. I vår bydel er det 10 stk som har fått 14 tilbud.


  Tabell  3 - 3 - B


 Gjennomsnittlig antall liggedøgn i sykehjem for beboere som Lang- Kort-


har avsluttet sitt opphold hittil i år tids- tids-


opphold opphold


Antall beboere som har avsluttet opphold i sykehjem hittil i år 150 393


Antall avsluttede opphold (korttids) hittil i år 1) xxxxxx 529


Ant. liggedøgn tot. for alle beboere som har avsluttet sitt opphold hittil i år 2) 107190 15276


Gjennomsnittlig antall liggedøgn per beboer 2) 715 39


Gjennomsnittlig antall liggedøgn per opphold (korttid) 1) 2) xxxxxx 29


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013


1) Gjelder kun for korttidsopphold


2) Rapporten teller bakover til førstegangsinnleggelsesdatoen på opphold som er påbegynt også før perioden.  Dvs at rapporten viser


gjennomsnittlig lengde for sykehjemsopphold som er avsluttet hittil i år.


Merk: Det er bare opphold som er avsluttet i perioden 01.01.2013 - 31.12.2013 som kommer med i rapporten . Hvis sak/tjeneste revurderes, 


eller hvis brukeren har flyttet mellom ulike institusjoner (har flere tjester knyttet til samme sak), og tjenestene er sammenhengende,


regnes det som et  opphold.


  Tabell  3 - 3 - C


Kjøp fra 


SYE


Kjøp fra 


andre 


innenbys/u


tenbys


Drevet av 


bydelen 


selv


Antall Antall Antall


(Kostrafunksjon 253 - institusjonstjenester)


liggedøgn 


hittil i år


liggedøgn 


hittil i år


liggedøgn 


hittil i år SUM


a) Tidsbegrenset opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx


Korttidsopphold (eksklusive korttidsopphold for rehabilitering) 10176 0 0 10176


Korttidsopphold for rehabilitering 4181 0 0 4181


Opphold i plass for for lindrende behandling 486 0 0 486


b) Opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx


Langtidsopphold - ordinært 86938 0 0 86938


Langtidsopphold -  skjermet enhet for demens 23203 0 0 23203


Langtidsopphold -  forsterket  (psykiatri, rus) 4565 0 0 4565


Langtidsopphold forsterket - annet 2169 0 0 2169


Langtidsopphold -  spesial (særskilt inngåtte kontrakter om enkeltkjøp) 1145 0 0 1145


Opphold i MRSA avdeling 0 0 0 0


langtidsopphold -rus 285 0 0 285


c) Opphold i aldershjem og andre boformer med heldøgns pleie xxx xxx xxx xxx


Opphold i andre boformer med heldøgns omsorg (og evt. pleie) 0 0 0 0


Langtidsopphold i aldershjem 365 0 0 365


Opphold i barne og avlastningsbolig 0 0 0 0


Sum 133513 0 0 133513


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013


1) Opphold i sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg (og evt pleie) som er hjemlet i 


helse- og omsorgstjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. 


Opphold i barneboliger og avlastningsboliger skal med.


Herav antall som har fått vedtak om plass i dagopphold i institusjon (vedtak hjemlet i Lov om 


Antall liggedøgn totalt i syke- og aldershjem fordelt på type opphold 1)
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  Tabell 3 - 4 I hele Oppgi hvilke arter som 


  Egenbetaling for beboere i heldøgnsplasser i 1000 beløpene baseres på


  institusjoner  1) som bydelen disponerer. kroner (VIKTIG!)


  Regnskapsført trygdetrekk 47451 16012, 16013, 16014, 16018, 16022


  Regnskapsført egenbetaling utover trygdetrekk 19533 og14730, 14791, 14792.


  Antall plasser som inntektene relaterer seg til 2) 385


Tallene benyttes i kriteriesystemet.


1)  Skal omfatte sykehjem, heldøgns  boform med pleie og omsorg og aldershjem.


     Skal inkludere egenbetaling for korttidsplasser


2) Oppgi gjennomsnittlig antall plasser til disposisjon i 2013 basert på registreringer 1., 2. og 3 tertial.


Internkontroll i sosial- og helsetjenesten


Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenestene med ikrafttredelse 1. juli 2003, jf. Forskrift om kvalitet i 


pleie- og omsorgstjenestene, pålegger kommunene å ha skriftlige og dokumenterte rutiner for å sikre kvalitet i tjenesten.


Har bydelen  etablert et skriftlig og dokumenterbart system for


 internkontroll i sosial- og helsetjenesten? Ja/Nei Ja


Når ble bydelens internkontrollsystem  for sosial- og helsetjenesten sist revidert (skriv slik: 04/13)? Mnd/år 12/13


Kommentar:


HMS i pleie- og omsorgssektoren:


Rullering av HMS-planen skal skje på bakgrunn av årlige kartlegginger og risikovurderinger


 av arbeidsmiljø i kommunale virksomheter i pleie- og omsorgsområdet. Angi måned og år 


for når slik rullering ble utført sist (skriv slik: 11/07): Mnd/år 12/13


Jf. Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter


 (i krafttredelse fra 1. januar 1997 - sist endret 2. januar 2005)


Er nødvendige tiltak i henhold til kartleggingen vedtatt iverksatt? Ja/Nei Ja


HJEMMETJENESTER OG BOLIGER


  Tabell 3 - 5A - Antall personer 


som mottar hjemmetjenester pr. 


31.12.    1)


Mottaker


e av 


BARE 


hjemme-


syke-pleie


Mot-


takere av 


BARE 


praktisk 


bistand


Mot-


takere av 


BEGGE 


tjenester


SUM mot-


takere 


Herav 


antall mot-


takere med 


private 


tjeneste-


ytere


 Antall mottakere 0-49 år 59 86 17 162 37


 Antall mottakere 50-66 år 50 63 53 166 58


 Antall mottakere 67-79 år 61 69 42 172 70


 Antall mottakere  80-84 år 59 62 50 171 69


 Antall mottakere  85-89 år 70 88 56 214 101


 Antall mottakere ≥ 90 år 56 65 97 218 106


 SUM - alle aldersgrupper 355 433 315 1103 441


 Sum mottakere ≥ 80 år 185 215 203 603 276


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013


 1.  Inkl. mottakere som bor i trygde-/serviceboliger, tilrettelagt boliger og bofellesskap


   I henhold til loven er praktisk bistand definert som hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpe-


   virksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personelig assistent m.v.
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  Tabell 3 - 5B - Antall 


vedtakstimer og antall utførte 


timer i hjemmetjenesten


Antall 


vedtaksti


mer hittil i 


år


Antall 


utførte  


vedtaksti


mer hittil 


i år


Herav 


antall  


utført av 


private 


leverandør


er


Antall timer praktisk bistand 491245 469092 78624


- herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1) 53007 30854 20195


- herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2) 379809 379809 0


- herav antall timer praktisk bistand - BPA 3) 58429 58429 58429


Antall timer hjemmesykepleie 4) 135604 108751 26438


3760 2972 0


SUM antall timer hittil i år for hjemmetjenesten 5) ved utgangen av måneden fordelt på: 626849 577843 105062


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013


1) Praktisk bistand - vedtak fattet etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, 6b


2) Praktisk bistand - opplæring: daglige gjøremål. (Formålet 


med praktisk bistand - opplæring er å gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet, dvs. opplæring i husarbeid og 


matstell, personlig hygiene, påkledning og i forbindelse med måltider) Omfatter også boveiledning.


3) Brukerstyrt personlig assistent. Vedtak fattet etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, 6a. Skal 


registreres uavhengig av hvem som har arbeidsgiveransvaret (kommunen, tjenestemottager eller andelslag for 


BPA (brukerstyrt personlig assistent) eks. Uloba).


4) Hjemmesykepleie (jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.


Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor benevnelsen psykisk helsearbeid.


  Tabell 3 - 6 SUM


  Antall innbyggere  1),  og andel mottakere av hjemmetjenester < 67 år 67-79 år  80-89 år ≥ 90 år  80 år +


  < 67 år, 67-79 år, 80 år-89 år, ≥ 90 år , pr. 31.12.


  Antall innbyggere i bydelen    1) 40393 4007 1678 477 2155


  Andel mottakere av hjemmetjenester   2) 1% 4,3% 22,9% 45,7% 28,0%


 1)  Antall innbyggere i bydelen basert på befolkningsstatistikk pr. 1.1.2013. For aldersgruppen 67-79 år og 80-89 år, og 90 år +,


      er det korrigert for sykehjemsbeboere (grunnlagsdata benyttes i kriteriesystemet). For aldersgruppen < 67 år 


      er slik korreksjon ikke foretatt. (Inngår ikke i kriteriesystemet. Antall beboere i andre bydelers sykehjem i denne aldersgruppen er lavt)


      Benytt tall fra tabellen som er lagt ved på egen arkfane; "Befolkning pr. 1.1.2013"


 2)  Tallet regnes ut automatisk, og viser forholdet mellom antall mottakere av hjemmetjenester < 67 år, 67-79 år og 80 - 89 år, og ≥ 90 år


      og antall innbyggere i bydelen i samme aldersgruppe. 


Antall 


dager


Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand 20


Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie 6


Iverksettingstid for vedtak om  praktisk bistand       2) 9


Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie 2


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013


  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år   (Fra søknad er mottatt til vedtak er fattet)


  2) Med fritt brukervalg for leverandør av hjemmetjenester vil også private leverandører ha ansvar for iverksettingstid for vedtak 


 om hjemmetjenester. Bydelene vil likevel ha et oppfølgingsansvar for iverksettelse av vedtakene, i tillegg til å ha ansvaret for  


 iverksettingstid der kommunen ved bydelen er leverandør.


Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten


Brukerundersøkelse  - total tilfredshet med hjemmesykepleie Andel fornøyde *) brukere i % 91%


Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 04/13 ): Mnd/år 11/12


Brukerundersøkelse  - total tilfredshet med praktisk bistand Andel fornøyde *) brukere i % 86%


Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 04/13 ): Mnd/år 11/12


*)Angi summen av prosentverdiene for score 3 og 4 som representerer brukernes svar på spørsmål om total tilfredshet med hhv 


hjemmesykepleie og praktisk bistand.


Kommentarer til brukertilfredshet i hjemmesykepleie og praktisk bistand:


Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten


Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året? Ja/Nei Nei


Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik? Ja/Nei


Kommentarer:


- herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk helsearbeid/utført av 


psykiatriske sykepleiere eller andre


 Tabell 3-7 - Saksbehandlingstider i pleie- og 


omsorgstjenesten - hittil i år  - Hjemmetjenester       1)
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  Tabell 3 - 8 - A Antall Antall


personer vedtaks- 


timer


Dagopphold  - gericatjenesten dagrehabilitering 1) 97 0


Dagsenter/dagtilbud (sumformel) 2) 295 176805


Herav gericatjeneste Dagsenter 230 97785


Herav gericatjeneste Dagsenter for fysisk funksjonshemmede 8 7430


Herav gericatjeneste Dagtilbud for psykisk utviklingshemmende 57 71590


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013


1) Opphold med pleie og rehabilitering  (vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester)


2) Dagsenter/ dagtilbud (vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester eller uhjemlet vedtak)


Lavterskeltilbud/ åpne kommunale tilbud der personer kan komme og gå uten avtale skal ikke registeres. 


Kommentarer:


  Tabell 3 - 8 - B


  Trygghetsalarmer pr. 31.12   Antall


  Personer med individuell alarm i egen bolig (inkl. beboere i trygdeleilighet) 844


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013


BOLIGER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE


  Tabell 3 - 9 - Beboere med 


vedtak om bolig til pleie- og 


omsorgsformål - etter kjønn og 


alder, pr. 31.12.    1)


Antall 


beboere 


0-17 år


Antall 


beboere 


18-49 år


Antall 


beboere 


50-66 år


Antall 


beboere 


67-74 år


Antall 


beboere 


75-79 år


Antall 


beboere 80-


84 år


Antall 


beboere 


85-89 år


Antall 


beboere 


90 år +


SUM 


antall 


beboere


Menn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx


Eldre 0 0 3 4 3 1 5 2 18


Fysisk funksjonshemmede 0 0 1 0 0 0 0 0 1


Utviklingshemmede 0 24 14 2 0 0 0 0 40


Personer med psykiske lidelser 0 5 1 0 0 0 0 0 6


 SUM menn 0 29 19 6 3 1 5 2 65


Kvinner xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx


Eldre 0 0 2 4 6 2 13 12 39


Fysisk funksjonshemmede 0 2 1 0 0 0 0 0 3


Utviklingshemmede 0 22 15 4 0 1 0 0 42


Personer med psykiske lidelser 0 5 0 1 0 0 0 0 6


 SUM kvinner 0 29 18 9 6 3 13 12 90


 SUM menn + kvinner 0 58 37 15 9 4 18 14 155


- herav beboere med omsorg+ bolig 


2) xxx xxx 0 1 0 0 0 0 1


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013


1) Med bolig til bolig- og omsorgsformål menes kommunalt eide eller disponerte boliger (boenheter) for eldre, funksjonshemmede, 


utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser


skal ikke registreres her, men i tabell 3-1-B


NB ! Boform i institusjon som er hjemlet (som det kan kreves vederlag for) etter helse- og omsorgstjenesteloven


2) Boliger innenfor omsorg+ konseptet, dvs. minimum 50 samlokaliserte boliger med heldøgns vakttjeneste, aktivitetssenter og 


middagsservering syv dager i uken. (Byrådssak 243/09 Omsorgs + organisering og innhold, byrådssak 174/10 Forskrift om tildeling av bolig i 


omsorg+ i Oslo kommune)


Antall personer som har hatt dagsenter/dagopphold/dagtilbud og totalt antall 


vedtakstimer hittil i år, fordelt på type tjeneste
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Tabell 3-9-B


Antall


Antall søknader om bolig omsorg +, overf. fra forrige år 0


Antall søknader om bolig omsrog+ i år 3


Antall innvilgede søknader om bolig omsorg+ 1


Antall saker som er trukket 0


Antall avslåtte søknader om bolig omsorg+ 1


Antall saker fortsatt under behandling, overf. neste år 1


Prosent innvilgede søknader 33%


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013


Tabell 3-9-C


Klager etter avslag på søknad om Omsorg+ i år Antall


Antall klager etter avslag på bolig i Omsorg+ 1) 0


Antall vedtak omgjort av bydelen som følge av klage 2) 0


Antall klager som er anket videre til Oslo klagenemd 3) 0


Antall vedtak omgjort av Oslo klagenemd som følge av klage 4) 0


Sum antall vedtak omgjort som følge av klage 5) 0


Antall klager etter avslag på bolig i Omsorg+ i år som fortsatt er under behandling i bydelen 0


Antall klager etter avslag på bolig i Omsorg+ i år som fortsatt er under behandling hos Oslo klagenemd 0


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 3. tertial 2013 (årsstatistikk) fra Gerica. Oppdatert 31.12.2013


1) Bydelene bes om å rapportere for antall klager på avslag på søknad om bolig i Omsorg+ i år. 


2) Bydelene bes om å rapportere for antall vedtak om avslag på søknad om bolig i Omsorg+ som er omgjort av bydelen selv som følge av klage. 


3) Bydelene bes her om å rapportere antall klager på avslag om bolig i Omsorg+ som søkeren har anket videre til Oslo klagenemd. 


4) Bydelene bes om å rapportere antallet klager på avslag om bolig i Omsorg+ der Oslo klagenemd har omgjort vedtaket. 


5) Sum antall omgjorte vedtak er summen av klager omgjort av bydelene eller Oslo klagenemd


  Tabell 3 - 10 Herav 
  Personer med psykisk utviklingshemming    1) Antall antall
  registrert i bydelen (som bydelen totalt med
  har økonomisk ansvar for) - pr.31.12 vedtak 2)


    0- 15 år 64 51


   16 - 49 88 87


   50 år og over 43 43


  Sum 195 181


Tall i kolonnen "herav antall med vedtak" benyttes i kriteriesystemet


 1)  Inklusive de som bydelen kjøper tilbud til i andre bydeler


 2)  Bare psykisk utviklingshemmede med vedtak om tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.


  Tabell 3 - 11  Antall


  Boforhold for psykisk utviklingshemmede - pr. 31.12 personer


  Bor i egen selvstendig bolig (med eller uten hjemmetjeneste)  11


  Bor i bofellesskap/samlokalisert bolig med fast tilknyttet personell 73


  Utviklingshemmede under 18 år som bor hos pårørende 66


  Utviklingshemmede 18 år eller eldre som bor hos pårørende 31


  Boform for heldøgns pleie og omsorg   1) 14


  Sum   2) 195


1)  Tilbud som er hjemlet i vedtak etter lov om kommunale helse- og Kontrollformel:


   omsorgstjenester, som det kan kreves vederlag for opphold i institusjon etter vederlagsforskriften


2)  Skal være lik summen i tabell 3-10


 Tabell 3 -12  - Aktiviteter for 


psykisk utviklingshemmede som 


bydelen forvalter eller kjøper av 


Antall 


personer


Antall utviklingshemmede i bydelen 21 år eller eldre 71


Herav antall som: xxxx


ikke har aktiviteter på dagtid 6


har aktiviteter på dagtid 1-2 dager/uke 3


har aktiviteter på dagtid 3-4 dager/uke 41


har aktiviteter på dagtid 5 dager/uke 21


  Sum     71


 1) Med aktiviteter på dagtid menes aktiviteter utenfor eget hjem, slik som arbeid, dagsenter, voksenopplæring m.v.


kontrollsum


Søknader og avslag på søknad om bolig i Omsorg+ i år


3) VIKTIG!  Bydelene må ved utfylling av denne kolonnen 
kontrollere at: 
- dokumentasjon foreligger i den enkeltes saksmappe på at 
personen er psykisk utviklingshemmet, og at det fremgår hvem 
som har uttalt dette. 
- alderskategori er korrekt 
- personen ikke samtidig er registrert som psyk. utvikl.hemmet i 
annen kommune 
- det foreligger enkeltvedtak med saksnr. i hht. nevnte lover 
- personer som danner grunnlag for vertskommunetilskudd ikke er 
tatt med. 


Omfatter velferdstiltak spesielt rettet mot 
 eldre og   funksjonshemmede,  først og fremst 
aktiviseringstilbud. 


3) VIKTIG!  Bydelene må ved utfylling av denne kolonnen 
kontrollere at: 
- dokumentasjon foreligger i den enkeltes saksmappe på at 
personen er psykisk utviklingshemmet, og at det fremgår hvem 
som har uttalt dette. 
- alderskategori er korrekt 
- personen ikke samtidig er registrert som psyk. utvikl.hemmet i 
annen kommune 
- det foreligger enkeltvedtak med saksnr. i hht. nevnte lover 
- personer som danner grunnlag for vertskommunetilskudd ikke er 
tatt med. 


Omfatter velferdstiltak spesielt rettet mot 
 eldre og   funksjonshemmede,  først og fremst 
aktiviseringstilbud. 
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VELFERDSTILTAK FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE


  Tabell 3 -14 - A Antall Antall   Antall


  Personell ved eldresentrene personer årsverk hjemler


  (kommunale og private med tilskudd) pr. pr. 


 31.12  31.12


  Fast ansatte 1) 11 9,1 10


  Frivillige 213 5,69 xxxx


1)  Sivilarbeidere regnes under fast ansatte.  Med hensyn til frivillige, anslås 


     hvor mange årsverk den frivillige innsatsen utgjør


  Tabell 3 - 14 - B Antall Inngåtte 
 Brukere av eldresentrene reg. drifts-


brukere avtaler
  1) Ja/Nei 2)


Senterets navn (Private merkes med *): xxxxx xxxxx


1) Røa Eldresenter 1585 0


2) Vinderen Seniorsenter* 995 ja


3) 0 0


4) 0 0


5) 0 0


6) 0 0


SUM brukere 2580


 1)  Personer som bruker flere av senterets tilbud, skal bare registreres en gang.


 2)  Skriv Ja eller Nei utenfor det enkelte senter


Tabell 3 - 14 - C - Organisering 


av seniorveiledertjeneste    1)


Er til-


knyttet 


eldre-


senteret


Er til-


knyttet 


hjemme-


tjenesten


Er ikke 


etablert


Årsverk 


2)


Seniorveiledertjeneste i bydelen 2 2,00


1) Skal omfatte oppsøkende virksomhet til alle hjemmeboende eldre > 80 år som ikke er i kontakt med kommunens tjenester.


 Sett inn et 1-tall i aktuell rute


2) Angi med en desimal
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FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP


Gj.snitt Gj.snitt Akkumulert


antall antall antall


Tabell 4 -2  med utbet. med utbet. klienter 


Aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån) 1) pr måned pr måned med utbet.


i 3. tert. hittil i år hittil i år


2) 3) 4)


  Antall klienter med økonomisk sosialhjelp 195 183 516


  som fordeler seg slik: xxxxx xxxxx xxxxx


  - herav klienter 18-24 år, flyktninger 0 0 0


  - herav klienter 18-24 år,  øvrige 23 23 56


  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 1 0 1


  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 171 160 459


  Kontrollsum  (alle herav) 195 183 516


Kontrollformel:


1) Aktive klienter = det antallet som i løpet av en måned har fått anvist økonomisk sosialhjelp i OSKAR - tilsvarende månedsrapporteringen til EST.


2) Alle tall skal regnes pr. mnd. Månedstallene summeres og deles på 4.


3) Sumtallet for hittil i år deles med: 8


4) Akkumulert antall klienter = antallet individer med anvist økonomisk sosialhjelp en eller flere ganger hittil i år.


Gj.snitt 


pr måned 


i 3. tert.   


2)


Gj.snitt 


hittil i år  


3)


  Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md. 9 621 9 327


1) Brutto utbetaling pr klient = anvist økonomisk sosialhjelp i OSKAR - tilsvarende månedsrapporteringen til EST.


2) Alle tall skal regnes pr. mnd. Månedstallene summeres og deles på 4.


3) Summen for hittil i år deles med: 12


Brutto 


utgifter 


pr. 


mottaker i 


snitt   2)


Gjennom-


snitt 


stønads-


lengde  3)


  2) Kr pr. klient m/øk. støtte. / 3) Stønadslengde i måneder (en desimal) 40 134 4,6


1) AGRESSO-tall


2) Ref. KOSTRA-definisjonen: Teller = Brutto driftsutgifter, Kontoklasse 1. ((010..480) + 590 - (690, 710, 729, 790), for funksjon 281. 


Nevner = Totalt antall sosialhjelpsmottakere i bydelen i rapporteringsåret. 


3)  Ref. KOSTRA-definisjonen: Teller = Samlet stønadslengde for alle sosialhjelpsmottakere i bydelen i rapporteringsåret. 


Nevner = Totalt antall sosialhjelpsmottakere i bydelen i rapporteringsåret. 


Akkum-


  Tabell 4 - 4    ulert


    Klienter uten vedtak om økonomisk sosialhjelp pr. 31.12


  Antall  klienter som kun har mottatt råd og veiledning  1): 369


  Antall  klienter med vedtak som ikke har mottatt økonomisk sos.hjelp  2): 99


1) Her skal alle klienter som har vært på mottakstime/kartleggingstime på sosialkontoret eller som gjennom


    telefonsamtale har mottatt tilsvarende for  veiledning. Kun klienter uten vedtak registreres her.


2) Dette er klienter som ikke har fått utbetalt sosialhjelp i perioden, men hvor det er registrert minst en av følgende aktiviteter: 


    arbeidsplan, journalnotat, søknad, tiltak, vedtak. Vedtak kan være: støttekontakter, avslag på søknad om økonomisk støtte, 


    forvaltningsklienter, avlastningstiltak etc.


Kommentar: 


Tabell 4 - 3A - Brutto utbetaling 
1)


 pr. klient pr. måned (bidrag og lån)


  Tabell 4 - 3B - Brutto driftsutgifter 1) til 


økonomisk sosialhjelp. Gjennomsnittlig 


stønadslengde for økonomisk sosialhjelp.
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Link:


http://www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/oslostatistikken/folkemengde/


Tabell 02.07. Kriteriebefolkningen i bydelene etter alder per 1.1.2013*


I alt 0 år 1-5 år 6-12 år 13-15 år 16-17 år 18-19 år


Oslo i alt 624 072 9 802 41 892 44 049 16 789 11 476 11 983


01 Gamle Oslo 46 283 945 3 419 2 467 800 534 657


02 Grünerløkka 50 366 979 2 936 2 092 604 473 635


03 Sagene 37 076 782 2 264 1 335 398 258 382


04 St.Hanshaugen 35 900 540 1 696 1 179 425 300 422


05 Frogner 53 677 713 2 171 1 833 727 570 741


06 Ullern 31 351 420 2 213 2 535 879 616 632


07 Vestre Aker 46 555 659 3 428 4 204 1 585 1 115 1 054


08 Nordre Aker 49 238 651 3 612 4 275 1 653 1 064 1 103


09 Bjerke 29 695 545 2 515 2 578 927 578 583


10 Grorud 26 868 392 1 924 2 281 963 661 645


11 Stovner 30 765 402 2 076 2 917 1 306 889 829


12 Alna 48 020 736 3 529 4 010 1 618 1 095 1 094


13 Østensjø 47 905 769 3 569 4 003 1 542 1 011 1 008


14 Nordstrand 48 405 685 3 409 4 208 1 625 1 140 1 068


15 Søndre Nordstrand 36 703 556 2 929 3 843 1 633 1 125 1 089


      Uten registrert adresse 5 265 28 202 289 104 47 41


* I aldersgruppene over 66 år er institusjonsbeboere i andre bydeler og kommuner tilbakeført til den bydelen som betaler for dem. (Herav 106 utenbys bosatte institusjonsbeboere)


Kilde:Statistisk sentralbyrå/Oslo kommune, Bydelsstatistikken



http://www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/oslostatistikken/folkemengde/





   20-24 år    25-29 år    30-39 år    40-49 år    50-66 år 67-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år +


46 157 65 448 117 642 87 542 107 447 30 064 11 407 10 202 7 352 4 820


3 583 6 510 12 482 6 271 6 254 1 274 359 296 238 194


5 104 9 110 13 849 6 332 5 844 1 217 370 327 247 247


3 263 6 715 10 270 4 520 4 541 1 146 368 334 258 242


4 361 6 951 9 009 4 245 4 448 1 185 373 293 245 228


5 458 8 616 10 776 6 418 9 316 3 126 1 108 895 658 551


1 553 1 895 4 716 4 486 6 714 2 341 808 702 534 307


2 674 2 757 6 431 6 561 9 925 2 990 1 017 956 722 477


3 829 3 781 7 344 7 432 9 034 2 451 980 902 682 445


1 799 2 404 5 485 4 418 4 771 1 251 568 562 459 252


1 653 1 898 4 207 4 140 4 968 1 438 651 528 329 190


1 972 1 927 3 976 4 628 6 002 2 157 731 521 281 151


2 928 3 829 7 907 6 766 9 212 2 631 941 857 534 333


2 467 3 043 7 593 7 547 8 398 2 442 1 506 1 528 989 490


2 646 2 867 7 039 7 303 9 657 2 844 1 195 1 156 979 584


2 582 2 473 5 276 5 305 7 447 1 442 405 316 175 107


285 672 1 282 1 170 916 129 27 29 22 22


* I aldersgruppene over 66 år er institusjonsbeboere i andre bydeler og kommuner tilbakeført til den bydelen som betaler for dem. (Herav 106 utenbys bosatte institusjonsbeboere)








































































































































































































































































































Berit Nilsen


	 /4q
Fra: lørn Grøttum <jogroett@online.no,


Sendt 28. januar 2014 00:40


Til: Beril Nilsen


Emne: VS: Navnsetting av veier i Sørkedalen - kommentarer fra Språkrådet.


Vedlegg: Brev med kommentarer fra Språkrådet. pdf


Hei!


Vedlagt våre kommentarer til Språkrådets behandling av veinavnsaken i Sørkedalen


Navsetting av veier i Sørkedalen, språkrådets kommentarer


Sørkedalen historielag og Sørkedalens vel har nå gått gjennom de kommentarer som har framkommet fra


Sprakrådet De foreliggende forslag til veinavn er basert på historisk bruk av navn på aktuelle veier samt at en har


forsøkt å ivareta bruk av gårds og stedsnavn så langt dette har vært mulig. Konflikter med eksisterende veinavn


Oslo har vært gjenstand for vurdering fra vår side gjennom den prosessen som har vært kjørt. Veinavnsaken


Sørkedalen har nå vært til grundig behandling i bygda vår, alle beboere har fått anledning til å uttale seg og vi mener


bestemt å kunne si at dalens innbyggere står bak veinavnforslaget. Vi har med interesse mottatt Språkrådet


vurdering av saken og har i et felles møte kommet fram til følgende kommentarer:


Våre kommentarer:


Punkt 3 og 8, Gamle og Nye Heggelivei. Begger disse veinavnene har vært vanlig i bruk siden tidlig på 1960


tallet. Veinavnene fin nes på offenlige karter tilbake fra samme tidsperiode_ Begge veier fører til Hegglia som


er et sentralt punkt på Krokskogen og er velkjent for alle som benytter området. Vi opprettholder våre


opprinnelige veinavnforslag på disse veiene.


Punkt 5, Gransveten. Dette veinavnet har også sterk tradisjonell knytning i bygda, et alternativt navn her vil


virke unaturlig og vil ikke understøtte den intuivitet som er forsøkt innebygget i de aktuell veinavnene og


som er ment å forenkle f. eks. nødetaters forståelse av veinettet i bygda.


Punkt 9, Langliveien. Langliveien er den eldste veien i vår del av marka, etablert rett etter forrige


århundreskifte. Veien fører fram til Langlia, et sted som har gitt husly til farende folk i uminnelige tider og


som var et knutepunkt for mange av de som hadde sitt virke i skogen Langlia gård er nå dessverre revet


grunnet Oslo kommunes utbygging og oppdemning av vassdraget. Det vil være av stor betydning for oss som


bygd å bevare dette navnet på veien som fører fram til dette stedet.


Punkt 15, Akevittsvingen. Språkrådet kommenterer at det navnet som har lengst tradisjon bør velges. Stedet


heter Akevittsvingen, alle sørkedøler bruker dette navnet og har brukt dette mange årtier. Navnet Årnes


parkering har kommet til i de senere år uten involvering fra bygdas befolkning, Årnes gård tigger opp på en


høyde nordvest for den aktuelle parkeringsplassen. Det skal her bemerkes at dette ikke er et veinavn men et


stedsnavn som skal slultes med hvit skiltbakgrunn.


Punkt 16, Tangenveien. Veien går fra Sørkedalsveien inn til gården Tangen Forslaget på Tangenveien


opprettholdes.


Punkt 17, Zinoberstubben Veinavnet referer til stedet Zmober som skrives med "Z" Forslaget opprettholdes.


Punkt 18, Styggdal'n. Dette er et vel innarbeidet stedsnavn som har vært i bruk i meget lang tid. Igjen er


dette en navnsetting av en parkeringsplass og vi antar at det Ikke er samme krav til shke navn som til


veinavn som faktisk bhr offisiell adresser. Navneforslaget oppretholdes.


Generett ønsker talktdaten hbtuirlag og Sterkedelens velå delta aktivt i prosessen med endelig avgrensning av de_


enkelte veier da det vil kreve lokalkunnskap å få dette helt nktig for enkelte veiers vedkommende_ Byveien og


tnoberstubben er eksempler på slikt


For Sorkedalen historielag og Sorkedalens vel








ÅRSMELDING 2013  


FRA TILSYNSUTVALGET FOR HJEMMETJENESTEN I VESTRE AKER 


 


Følgende personer er oppnevnt som medlemmer i tilsynsutvalget for perioden 2011- 2015: 


Faste medlemmer:    Varamedlemmer: 


Lene C Mathisen (H)    Åse Thomassen (A), vara for leder 


Karen Bjøro (V)    Arne Kolstad (H) 


Rigmor Mogård (SV), leder   Finn P. Reinholt (V) 


 


Utvalget startet arbeidet i 2013.  


Ingen av deltakerne hadde erfaring fra arbeid i denne type kommunalt tilsyn.  


Tilsynets oppgave er å føre kontroll og tilsyn med hvordan tjenesten faktisk fungerer, 


rapportere avvik hvis tjenesten ikke er i samsvar med krav fastsatt av staten eller Oslo 


kommune, samt påpeke ting som kan forbedres. Det skal se til at brukernes interesser blir 


ivaretatt. Brukerne kan be om tilsynsbesøk i eget hjem, enten via hjemmetjenesten eller 


direkte til tilsynets leder. At brukerne opplyses om dette på en tydelig måte, er en 


forutsetning.  


Det har derfor vært avholdt to opplærings/orienteringsmøter for tilsynet i bydelen, det ene 


sammen med tilsyn for sykehjem, det andre møtet ga en orientering om de ulike hjemme-


tjenestene som bydelen tilbyr.  


Leder deltok på Kommunerevisjonens seminar 30.10 om Bydelsutvalgenes tilsyn, med 


utgangspunkt i en ny rapport om tilsynenes fungering i de ulike bydelene. 


 


Klager:  


Opplysning om tilsynsutvalget til brukerne sendes sammen med de dokumenter som sendes 


til brukerne etter tildeling av tjenester i bestillerenheten.  For brukerne kan det fremstå som 


noe uklart hvilken rolle tilsynet skal ha; henvendelser til oss tyder på det. Samme erfaring ble 


gjort i andre bydeler. 


Tilsynsutvalget skal ikke behandle klager, men brukerne/pårørende har anledning til å ta 


kontakt med utvalget vedr brukeren eller tjenestene som tilbys.  


Vi har mottatt 3 henvendelser, hvorav en ble direkte videresendt til administrasjonen som 


en hastesak, de øvrige ble avklart pr telefon med utvalgets leder, og videresendt til rette 


instans. 







Generelt er erfaringene i bydelene at det kommer få klager på hjemmetjenestene. I 2012 ble 


det foretatt en brukerundersøkelse i hjemmetjenestene i Oslo kommune. Også denne viser 


samme tendens: 85% av de hjemmesykepleie, 83% av de som mottar praktisk bistand, er 


fornøyd med tjenestene, uavhengig av om tjenesteyter er kommunal eller privat. I Bydel 


Vestre Aker er 91% av brukerne tilfredse med hjemmesykepleien, 89% med praktisk bistand. 


Den årlige undersøkelsen er en kilde til kunnskap om tilstanden i tjenesten. Svar% i vår bydel 


i 2012 var 40, og akseptabel. 


En viktig oppgave fremover blir å få brukerne i tale. Et par andre bydeler har hatt god 


erfaring med å invitere til orienteringsmøte for brukerne, sammen med lederne for 


tjenestene. Utvalget vil lage et slikt møte i 2014. 


 


 


Oslo 10/2-2014 


    


Rigmor Mogård (SV), leder Lene C Mathisen (H)   Karen Bjøro (V) 


sign    sign     sign 


       


Åse Thomassen (A)        Arne Kolstad (H)   Finn P. Reinholt (H) 


Sign    sign   sign 
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POLITIET


Bydcl Vcstre Aker


v/ Berir Nilsen


postrnortak@boa.oslo.kornmune.no


Dav rtfeream 11/2 nfirazur Dal. Sabbehmelk.


Brev av 20032013 201302706.2.312 14022014 Inge E. Brekle


Svar vedmreadc trafikksituasionen for Vinderen skole


Vi riscr til Deres brev av 20. mars 2013 —vidercsendr i fra Oslo kommune, Bymiljoeuten


Vi bcklager at dette svaret har tan Imag 6d.


Politimestuen i Oslo har skilanyndigheren på en rekke offentfig trafikkskilr, herunder skilt


som regulerer ferdscl med motorvoga, jfr. SkAtforskriften § 28. Trafikkplan cr det avsninet


ved poliddiscriktet som vedtax faste og midlertidige skfirforskrifter.


Trafikkplan ansker at enhver offendig gme eller vci, skal være åpen for almen fcrdscl. Der


kjorende trafddc bevisst unngir hovedveinertet og mengden er berydelig, anbefaler vi at


vcien stenges fysisk med bom eller rilsvarende. Vår erfaring disics st bruk av offentlig


nafikkskik,gir liten effekt i forhold ril hindring av kjorende.


V årt avsnitt har hatt en rekkc befaringer i Haakon den godes ver. Vi kan ikke sc at der


forefigger grunn til en stenging av denne vcien. Å hindre enhver som velger kjore parallell


vcier, anser vi som lite hensiktsmcssig. Samddig vil en stenging et sted, mcdforc press på


andre vcier i samme omride.


forby eller fieme parkering langs veien, er ikke et tiltak som anscs å bcdre


trafildcsikkerheten. Vår cHaring ribier at parkering langs en vei, bidrar dl redusert hastighet


hos kjorende. Forbud mot parkering, benyttes i hovedsak for å sikre tilstrekkelig


fremkommelighet. Dct vil si at porkering forbys, denom dette stenger vcien for


jennornkjoring.


Mcd hilsen/4


erwil-et,1449
Odd-Asbjorn Olufscn


(


' Inge E. Brck.ke


Politiolerkiret PolikererWeer/ serialiif


Oslo politidistriki


31 Tmfikkplan, boat Grcurlarobkirrt25, 0790 OSLO
Post Posiboks 8101 Dep,0032 OSLO


 Tlf: 22 66 90 50


Eposc poscoporiciesno


Org nr4 961398142


Postgiro:7694.05.08319
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Møteprotokoll 


9/13  


Møte: Bydelsutvalg 


Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom over kantinen, 4 etg. 


Møtetid: 12.12.2013 kl. 17:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


Møteleder: Elin Horn Galtung (H) 


  


Tilstede:  Lars Asbjørn Hanssen (H) 


Anita Asdahl Hoff (H) 


Arild Gjervan (H) 


Lars Madsen (H) 


Ingrid Nyhus (H) 


Lene Mathisen (H) 


Jane Steenbuch (H) 


Trond Lind Petersen (H) 


Arne Kolstad (H) 


Carl Lindblad (A) 


Åse Ryvarden (A) 


Terje Bjøro (V) 


Arne Eugen Boysen (F),  


  


Forfall: Mona Helene Grønlie Herzog (V) 


  


Som vara møtte:  Mehmet Naci Akkøk (V)  


  


I tillegg møtte: Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 


Stein Vesterkjær, enhetsleder økonomi 


Monica Enge Eriksen, enhetsleder bestiller 


Edith Aars, enhetsleder barnehager 


Anne Lexow, enhetsleder boliger, dagsentra og psykisk helse 


Marianne Ziesler, enhetsleder forebygging og rehabilitering 


Reidun Strøm, enhetsleder bydelsdirektørens stab 


Karin Elisabeth Jensen, enhetsleder HR 


Marit Elisabeth Gunnes, enhetsleder sosial/NAV 


Vibeke Bonne Øyri, enhetsleder barnevern 


Nina Cleve, enhetsleder ressursenhet for barn og unge 


Elin Kate Målsnes, enhetsleder helsestasjon og skolehelsetjenesten 


Jeannette Wold, enhetsleder forebygging barn og unge 


Morten Christensen, bydelsingeniør 


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 
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Åpen halvtime 


Nicolay Bruusgaard tok ordet i forbindelse med eventuell gjenåpning av Mærradalsbekken 


gjennom Hovseterdalen. Han stilte bydelsutvalget seks spørsmål. 


 


Bernt Holli tok ordet til sak 199/13 Diakonhjemmet østre del - Kunngjøring om igangsetting 


av reguleringsarbeid. 


 


Svein Aartun Bye fra FUB ønsket bedre informasjon i forbindelse med  


konkurranseutsetting/salg av barnehager i bydelen. 


 


Tor Pedersen FAU-representant i Persbråten barnehage tok ordet til sak 195/13, Forslag til 


årsplan og budsjett 2014 Bydel Vestre Aker pkt. 10 forslag til ny organisering av Huseby 


bhg., Persbråten bhg. og Pyramiden bhg. Han overleverte et brev med underskrifter fra 


pårørende. 


 


Alf Skaug tok ordet til sak 195/13, Forslag til årsplan og budsjett 2014 Bydel Vestre Aker, 


tilbud til bydelens beboere over 70 år. 


 


Utdeling av kulturpris 2013 og Frivilligpris 2013 


 


Kulturprisen for 2013 ble delt ut til årets prisvinner – Organist Gunner Petersen-Øverleir. 


 


Frivilligprisen for 2013 ble delt ut til årets prisvinner – Frivilligbussen. 


 


Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent med følgende tilleggssaker: 


 


216/13 Røahagan 49 A-F - Vedtak om dekning av sakskostnader 


217/13 Foreløpig orientering om tilsyn Vinderen bo- og servicesenter 19. november 2013 


218/13 Søknad om ny skjenkebevilling Tryvannstua 


219/13Bydelsdirektørens tilleggsinnstilling - budsjett 2014 


Saker til behandling 


192/13 13/00074-17 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 14. november 2013 4 


193/13 13/00091-17 Bydelsdirektørens driftsorientering 5 


194/13 13/00505-23 Rapportering på aktivitet og måltall pr.31.10.2013 6 


195/13 13/00423-23 Forslag til årsplan og budsjett 2014 Bydel Vestre Aker 7 


196/13 12/01271-12 Bjørnveien 109 - Oppstart av planarbeid 11 


197/13 13/00399-4 
Vassfaret 1-16, Gaupefaret 2-23 - varsel om oppstart av 


planarbeid 
13 
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198/13 13/01462-2 
Vækerøveien 195 B, Austliveien 1, 2 og 4 - Røa torg - 


Planforslag til offentlig ettersyn - Detaljregulering 
14 


199/13 13/01478-2 
Diakonhjemmet østre del - Kunngjøring om igangsetting av 


reguleringsarbeid 
18 


200/13 12/00447-11 
Status på gang- og sykkelvei/utvidet veiskulder for 


Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass til Skansebakken 
20 


201/13 13/00317-36 Navneendring - del av Austliveien til Tore Hals Mejdells vei 22 


202/13 13/00830-5 Tilsyn ved Blåklokka dagsenter 14. november 2013 23 


203/13 13/01472-4 Tilsyn ved Aktivitetssenteret 5. juni 2013 24 


204/13 13/01472-2 Tilsyn ved Aktivitetssenteret 7. november 2013 25 


205/13 13/00946-7 Status barnehageplasser 26 


206/13 13/01464-1 
Oppsummering fra Oslobarnehagens brukerundersøkelse i 


Bydel Vestre Aker 2013 
28 


207/13 13/00423-20 Kjøp av ytterligere 5 elektriske biler til bydelen 30 


208/13 13/00058-18 
Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til driftsstyre 


ved bydelens skoler 
31 


209/13 13/01121-3 Folkehelsemeldingen - kortversjon 35 


210/13 13/01430-2 Ny veileder om lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 37 


211/13 13/01460-3 Forslag til møteplan for Bydelsutvalget 2014 38 


212/13 13/00092-17 Status utkvittering av bydelsutvalgets saker 39 


213/13 13/00093-17 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 12. desember 2013 40 


214/13 13/00094-17 Informasjonssaker til bydelsutvalgets møte 12. desember 2013 41 


215/13 13/00841-10 Gulleråsen stasjon 43 


216/13 13/00770-15 Røahagan 49 A-F - Vedtak om dekning av sakskostnader 45 


217/13 13/00305-21 
Foreløpig orientering om tilsyn Vinderen bo- og servicesenter 


19. november 2013 
46 


218/13 12/01623-6 Søknad om ny skjenkebevilling Tryvannstua 47 


219/13 13/00423-36 Bydelsdirektørens tilleggsinnstilling - budsjett 2014 48 
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Saker til behandling 


 


192/13 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 14. november 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 192/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra møte 14. november 2013. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra møte 14. november 2013. 
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193/13 Bydelsdirektørens driftsorientering 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 193/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 
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194/13 Rapportering på aktivitet og måltall pr.31.10.2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 194/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar redegjørelsen om bydelens økonomiske situasjon pr. 31.10.2013 til 


orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar redegjørelsen om bydelens økonomiske situasjon pr. 31.10.2013 til 


orientering. 
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195/13 Forslag til årsplan og budsjett 2014 Bydel Vestre Aker 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.12.2013 64/13 


2 Helse- og sosialkomiteen 05.12.2013 49/13 


3 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 05.12.2013 45/13 


4 Bydelsutvalg 12.12.2013 195/13 


 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 05.12.2013 sak 45/13 


 


 


Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende tillegg til bydelsdirektørens forslag: 


 


Bydelsutvalget støtter Bydelsdirektørens forslag til vedtak med følgende kommentar: 


 


Barnehager 


Bydelsdirektøren foreslår å avvikle Pyramiden og Persbråten barnehage og organisere tilbudet 


i Sørkedalsveien 150 under Huseby barnehages ledelse og drift. 


 


Pyramiden er en 6 avdelings barnehage med 75 barn, Persbråten er en 6 avdelings barnehage 


med 81 barn og Huseby er en 6 avdelings barnehage med 80 barn. Det vil si at 18 avdelinger 


og 236 barn skal komme under samme ledelse og drift (tallene kan variere litt). 


 


Vi har erfaring fra To-Husprosjektet og sammenslåing av 6 barnehager på Hovseter området. 


Her er 26 avdelinger og 328 barn under samme ledelse og drift (tallene kan variere litt). 


Brukerundersøkelsen for barnehagene i Vestre Aker bydel 2013 er meget bra med hensyn til 


Tilfredshet i Alt. Gjennomsnittet er 5.2 som er aldeles strålende, men det merkes at 4 av de 


sammenslåtte barnehagene har redusert Tilfredshet i Alt. Bydelsutvalget registrerer at bydelen 


mener at ”flere av forholdene som er kommentert ikke medfører riktighet og ikke har direkte 


sammenheng med redusert styrerstilling,” og at bydelen har innkalt til møte med 


foreldrerepresentantene fra alle 6 barnehagene. Det må allikevel tas alvorlig at et mindretall 


av foreldregruppen mener at bydelen må øke styrerressursen til 100 % styrer per barnehage 


for å sikre en god kvalitet på tilbudet til barna.” 


 


Vestre Aker bydelsutvalg har flere ganger rettet oppmerksomheten mot internasjonale 


undersøkelser som viser at 8-10 avdelinger er det maksimale ideelle tall for tilfredshet og 


trivsel. Det er viktig at barna ikke merker noe særlig forskjell med disse nye strukturer og det 


betyr at den nye ledelsen må være godt synlig. Det er antagelig enklere når barnehagen er i 


det samme huset.  


 


Det Gule Huset 


Det Gule Huset avvikles p.g.a. dårlige besøkstall. Ressursene overføres til Hovseter 


Fritidsklubb. Det betyr at det er ingen ungdomsklubb på østsiden av bydelen og det er på Ris 


og Midtstuen skole at bydelen opplever bekymringsfullt økning i rusmisbruk.  


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag med Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 5.12.2013 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 
Bydelsdirektøren viser til forslag til budsjett for 2014 og anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende 


vedtak: 


1. 


 


 


 


 


 


 


 


Bydelsutvalget slutter seg til de aktivitetsendringer, strategier, tiltak, måltall, budsjett, 


årsverk og budsjettforutsetninger som er angitt under de respektive enheter i Kap. 5: 


a) Pkt. 5.1  Stabsenhetene HR, økonomi og bydelsdirektørens stab) 


b) Pkt. 5.2.1  Enhet for sosial/NAV 


c)  Pkt. 5.2.2  Økonomisk sosialhjelp 


d) Pkt. 5.2.3  Enhet for barnehager 


e) Pkt. 5.2.4  Ressursenhet for barn og unge 


f) Pkt. 5.2.5  Enhet for helsestasjon og skolehelsetjeneste 


g) Pkt. 5.2.6  Enhet for forebygging barn og unge 


h) Pkt. 5.2.7  Enhet for barnevern 


i) Pkt. 5.2.8  Enhet for bestiller 


j) Pkt. 5.2.9  Enhet for hjemmetjenester 


k) Pkt. 5.2.10   Enhet for forebygging og rehabilitering 


l) Pkt. 5.2.11  Enhet for boliger, dagsentra og psykisk helse  


2. Bydelsutvalget avvikler 0,6 årsverk som kommunal fastlege 


3. Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag om budsjettfordeling innenfor 


funksjonsområder og KOSTRA funksjoner slik de fremkommer i Kap. 8. 


4. Bydelsdirektøren får fullmakt til å omdisponere budsjettmidler innenfor rammen for 


videredelegering som angitt i økonomireglementet pkt. 4.3 a, b og c.  


5. Bydelsutvalget slutter seg til tilleggsinnstillingen fra bydelsdirektøren som er lagt frem som 


følge av endringer i bystyrets budsjettbehandling.  


6. Driftstilskuddet til Vinderen seniorsenter fastsettes til 1,170 mill. kroner justert med 


prisvekst, men ekskl. husleie som dekkes direkte av bydelen. Husleien for 2014 er  


kr. 620 000. 


7. Driftstilskudd til Vestre Aker frivillighetssentral fastsettes til kr 290.000. 


8. Til frivillige tiltak avsettes kr. 120 000 generelt som er tilsvarende budsjett 2013 


9. Det iverksettes produktivitetstiltak i alle enheter i forbindelse med nedtak av 30 årsverk fra 


01.09.2014. For å redusere risikoen for et svekket tjenestetilbud skal det gjennomføres prosesser 


i alle enheter for å sikre en effektiv og målrettet drift. Prosessene har som hovedmål å øke 


produktiviteten med minst 15 % for å frigjøre ressurser. Prosessene skal avsluttes innen 


01.06.2013 


10. For barnehagene i Sørkedalsveien 150/FO bygget er det inngått en leieavtale på 15 år. Det er kun 


Huseby barnehage i FO bygget som i dag har status som permanent barnehage. Pyramiden og 


Persbråten er midlertidige. Bydelsdirektøren foreslår å avvikle Pyramiden og Persbråten 


barnehage og organisere tilbudet i Sørkedalsveien 150 under Huseby barnehages ledelse og drift 


 


Pyramiden er en 6 avdelings barnehage med 75 barn, Persbråten er en 6 avdelings barnehage 


med 81 barn og Huseby er en 6 avdelings barnehage med 80 barn. Det vil si at 18 avdelinger 


og 236 barn skal komme under samme ledelse og drift (tallene kan variere litt). 


 


Vi har erfaring fra To-Husprosjektet og sammenslåing av 6 barnehager på Hovseter området. 


Her er 26 avdelinger og 328 barn under samme ledelse og drift (tallene kan variere litt). 


Brukerundersøkelsen for barnehagene i Vestre Aker bydel 2013 er meget bra med hensyn til 


Tilfredshet i Alt. Gjennomsnittet er 5.2 som er aldeles strålende, men det merkes at 4 av de 
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sammenslåtte barnehagene har redusert Tilfredshet i Alt. Bydelsutvalget registrerer at bydelen 


mener at ”flere av forholdene som er kommentert ikke medfører riktighet og ikke har direkte 


sammenheng med redusert styrerstilling,” og at bydelen har innkalt til møte med 


foreldrerepresentantene fra alle 6 barnehagene. Det må allikevel tas alvorlig at et mindretall 


av foreldregruppen mener at bydelen må øke styrerressursen til 100 % styrer per barnehage 


for å sikre en god kvalitet på tilbudet til barna.” 


 


Vestre Aker bydelsutvalg har flere ganger rettet oppmerksomheten mot internasjonale 


undersøkelser som viser at 8-10 avdelinger er det maksimale ideelle tall for tilfredshet og 


trivsel. Det er viktig at barna ikke merker noe særlig forskjell med disse nye strukturer og det 


betyr at den nye ledelsen må være godt synlig. Det er antagelig enklere når barnehagen er i 


det samme huset.  


 


Det Gule Huset 


Det Gule Huset avvikles p.g.a. dårlige besøkstall. Ressursene overføres til Hovseter 


Fritidsklubb. Det betyr at det er ingen ungdomsklubb på østsiden av bydelen og det er på Ris 


og Midtstuen skole at bydelen opplever bekymringsfullt økning i rusmisbruk.  


 


 


Møtebehandling 


Bydelsdirektøren fremmet en tilleggsinnstilling etter Bystyrets vedtak for Budsjett 2014, og 


anbefalte Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak i tråd med det opprinnelige forslaget og  


Tilleggsinnstillingens forslag til følgende endringer: 


 


1. Øke antall sykehjemsplasser med 8, fra 346 til 354    kr 4 000 


2. Redusere saldering av hjemmesykepleie med 800 timer  kr    600 


3. Redusere saldering av lønnsskrap alle enheter   kr 2 800 


4. Redusere saldering barnevern      kr 1 094 


 


Høyre fremmet følgende tilleggsforslag: 


 


Det Gule Huset” skal opprettholde dagens åpningstider og aktiviteter. Bydelsdirektøren finner 


saldering for kostnadene da de ikke er spesifisert i Budsjettforslaget. 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag med Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 
 


1. 


 


 


 


 


 


Bydelsutvalget slutter seg til de aktivitetsendringer, strategier, tiltak, måltall, budsjett, 


årsverk og budsjettforutsetninger som er angitt under de respektive enheter i Kap. 5: 


a) Pkt. 5.1  Stabsenhetene HR, økonomi og bydelsdirektørens stab) 


b) Pkt. 5.2.1  Enhet for sosial/NAV 


c)  Pkt. 5.2.2  Økonomisk sosialhjelp 


d) Pkt. 5.2.3  Enhet for barnehager 


e) Pkt. 5.2.4  Ressursenhet for barn og unge 


f) Pkt. 5.2.5  Enhet for helsestasjon og skolehelsetjeneste 


g) Pkt. 5.2.6  Enhet for forebygging barn og unge 


h) Pkt. 5.2.7  Enhet for barnevern 
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i) Pkt. 5.2.8  Enhet for bestiller 


j) Pkt. 5.2.9  Enhet for hjemmetjenester 


k) Pkt. 5.2.10   Enhet for forebygging og rehabilitering 


l) Pkt. 5.2.11  Enhet for boliger, dagsentra og psykisk helse  


2. Bydelsutvalget avvikler 0,6 årsverk som kommunal fastlege 


3. Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag om budsjettfordeling innenfor 


funksjonsområder og KOSTRA funksjoner slik de fremkommer i Kap. 8. 


4. Bydelsdirektøren får fullmakt til å omdisponere budsjettmidler innenfor rammen for 


videredelegering som angitt i økonomireglementet pkt. 4.3 a, b og c.  


5. Bydelsutvalget slutter seg til tilleggsinnstillingen fra bydelsdirektøren som er lagt frem som 


følge av endringer i bystyrets budsjettbehandling:  


 


a) Øke antall sykehjemsplasser med 8, fra 346 til 354    kr 4 000 


b) Redusere saldering av hjemmesykepleie med 800 timer  kr    600 


c) Redusere saldering av lønnsskrap alle enheter               kr 2 800 


d) Redusere saldering barnevern      kr 1 094 


 


6. Driftstilskuddet til Vinderen seniorsenter fastsettes til 1,170 mill. kroner justert med 


prisvekst, men ekskl. husleie som dekkes direkte av bydelen. Husleien for 2014 er  


kr. 620 000. 


7. Driftstilskudd til Vestre Aker frivillighetssentral fastsettes til kr 290.000. 


8. Til frivillige tiltak avsettes kr. 120 000 generelt som er tilsvarende budsjett 2013 


9. Det iverksettes produktivitetstiltak i alle enheter i forbindelse med nedtak av 30 årsverk fra 


01.09.2014. For å redusere risikoen for et svekket tjenestetilbud skal det gjennomføres prosesser 


i alle enheter for å sikre en effektiv og målrettet drift. Prosessene har som hovedmål å øke 


produktiviteten med minst 15 % for å frigjøre ressurser. Prosessene skal avsluttes innen 


01.06.2013 


10. For barnehagene i Sørkedalsveien 150/FO bygget er det inngått en leieavtale på 15 år. Det er kun 


Huseby barnehage i FO bygget som i dag har status som permanent barnehage. Pyramiden og 


Persbråten er midlertidige. Bydelsdirektøren foreslår å avvikle Pyramiden og Persbråten 


barnehage og organisere tilbudet i Sørkedalsveien 150 under Huseby barnehages ledelse og drift 


 


11.     Bydelsutvalget slutter seg til tilleggsinnstillingen fra bydelsdirektøren som er lagt frem  


          som følge av endringer i bystyrets budsjettbehandling. 


 


12. Det Gule Huset” skal opprettholde dagens åpningstider og aktiviteter. 


Bydelsdirektøren finner saldering for kostnadene da de ikke er spesifisert i 


Budsjettforslaget. 
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196/13 Bjørnveien 109 - Oppstart av planarbeid 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.12.2013 65/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 196/13 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 02.12.2013 sak 


65/13 


 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslaget til tilføyelse om idrett i dagens regulering for 


tomten. Vestre Aker bydelsutvalg finner det imidlertid beklagelig at dette begrepet ikke ble 


lagt inn fra begynnelsen av da det var foreslått av flere hver gang saken var til høring, for det 


ville spart alle for en unødvendig ny runde om reguleringsbestemmelsene for tomten. 


 


Spesielt er dette beklagelig da vi er tilsendt to brev fra Undervisningsetaten om endringer av 


skolegrensene for flere av barneskolene i de vestlige bydelene, som understreker det store 


behovet det er for at ny skole på denne tomten etableres så fort som mulig. Bydelsutvalget 


forutsetter derfor at alle etater nå prioriterer denne skolen slik at den kan etableres så fort som 


mulig. 


 


Votering 


 


Høyres forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 2.12.2013 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslaget til tilføyelse om idrett i dagens regulering for 


tomten. Vestre Aker bydelsutvalg finner det imidlertid beklagelig at dette begrepet ikke ble 


lagt inn fra begynnelsen av da det var foreslått av flere hver gang saken var til høring, for det 


ville spart alle for en unødvendig ny runde om reguleringsbestemmelsene for tomten. 


 


Spesielt er dette beklagelig da vi er tilsendt to brev fra Undervisningsetaten om endringer av 


skolegrensene for flere av barneskolene i de vestlige bydelene, som understreker det store 


behovet det er for at ny skole på denne tomten etableres så fort som mulig. Bydelsutvalget 


forutsetter derfor at alle etater nå prioriterer denne skolen slik at den kan etableres så fort som 


mulig. 


 


Møtebehandling 


Venstre fremmet følgende tillegg til Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag: 


 


Bydelsutvalget mener at man ikke nødvendigvis skal bygge en underjordisk hall, men at det 


er viktig med fleksibilitet i reguleringsplanen slik at dette er en mulighet. 
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Votering 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag med Venstres tillegg ble enstemmig 


vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslaget til tilføyelse om idrett i dagens regulering for 


tomten. Vestre Aker bydelsutvalg finner det imidlertid beklagelig at dette begrepet ikke ble 


lagt inn fra begynnelsen av da det var foreslått av flere hver gang saken var til høring, for det 


ville spart alle for en unødvendig ny runde om reguleringsbestemmelsene for tomten. 


 


Spesielt er dette beklagelig da vi er tilsendt to brev fra Undervisningsetaten om endringer av 


skolegrensene for flere av barneskolene i de vestlige bydelene, som understreker det store 


behovet det er for at ny skole på denne tomten etableres så fort som mulig. Bydelsutvalget 


forutsetter derfor at alle etater nå prioriterer denne skolen slik at den kan etableres så fort som 


mulig. 


 


Bydelsutvalget mener at man ikke nødvendigvis skal bygge en underjordisk hall, men at det 


er viktig med fleksibilitet i reguleringsplanen slik at dette er en mulighet. 
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197/13 Vassfaret 1-16, Gaupefaret 2-23 - varsel om oppstart av planarbeid 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.12.2013 66/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 197/13 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 02.12.2013 sak 


66/13 


 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Vestre Aker bydelsutvalg er meget glad for at denne saken nå snart kan ferdigbehandles slik 


at Reguleringsplanen blir i henhold til Bystyrets vedtak, som er mange år gammelt. 


 


Det er alltid beklagelig når slike reguleringsplaner tar så lang tid å ferdigstille etter vedtak i 


Bystyret da det kan skape usikkerhet i forhold til faren for omkamp. 


 


Votering 


 


Høyres forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 2.12.2013 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg er meget glad for at denne saken nå snart kan ferdigbehandles slik 


at Reguleringsplanen blir i henhold til Bystyrets vedtak, som er mange år gammelt. 


 


Det er alltid beklagelig når slike reguleringsplaner tar så lang tid å ferdigstille etter vedtak i 


Bystyret da det kan skape usikkerhet i forhold til faren for omkamp. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg er meget glad for at denne saken nå snart kan ferdigbehandles slik 


at Reguleringsplanen blir i henhold til Bystyrets vedtak, som er mange år gammelt. 


 


Det er alltid beklagelig når slike reguleringsplaner tar så lang tid å ferdigstille etter vedtak i 


Bystyret da det kan skape usikkerhet i forhold til faren for omkamp. 
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198/13 Vækerøveien 195 B, Austliveien 1, 2 og 4 - Røa torg - Planforslag til 


offentlig ettersyn - Detaljregulering 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.12.2013 67/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 198/13 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 02.12.2013 sak 


67/13 


 


 


Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


BU anser at Forslagsstillers forslag er mer i tråd med bydelens ønsker for utvikling av dette 


området. I PBEs alternativ vises det til at planen for Bymessig fortetting på Røa ikke skulle 


inneholde handelssentre under bakken, men forretninger som henvender seg til Vækerøveien 


som handlegate med et tilnærmet yrende liv, og samtidig påviser etaten at utbyggingen av 


Røa Senter har medført at mye av handlemønsteret har blitt overført til Røa Senter og tappet 


de andre områdene. BU vil i den forbindelse minne Plan- og bygningsetaten om at det var 


etaten selv som godkjente planene for dagens utbygging av Røa Senter til tross for 


bydelsutvalgets protester, for vi ønsket å være tro mot Reguleringsplanens intensjoner, noe 


som overhodet ikke ble tatt hensyn til. Vestre Aker BU finner det derfor fordelaktig at med 


Forslagstillers plan vil det igjen kunne skapes balanse mellom de to områdene sør og nord for 


Griniveien og det i seg selv vil skape liv til Vækerøveien da det vil medføre vesentlig bedre 


varetilbud for hele bydelens vestligste del. Vestre Aker bydelsutvalg støtter derfor 


Forslagsstillers plan for handel både under og over bakken, og regner med at 


Samferdselsetatens krav til en tinglyst erklæring om at Kommunen ikke stilles ansvarlig for 


eventuelle skader et slikt anlegg kan medføre på Austliveien. 


 


BU anser at det med dagens trafikk er problematisk med den store utbyggingen hele 


Reguleringsplanen for Røa – bymessig fortetting medfører FØR Røa-tunellen er etablert, men 


da dette argumentet i sin tid ble hevdet fra bydelsutvalgets side, fant ikke Oslo Bystyre det å 


være tungtveiende grunner nok til å frafalle ønske om en fortetting ved trafikk knutepunktet 


Røa. Samtidig har Oslo Bystyre vært medpådriver til Bydelsutvalget for å få realisert denne 


tunnelen og vedtatt flere ganger at den skal bygges, og den er derfor lagt inn i Oslopakke 3, 


der vedtaket er at byggingen av Røa-tunnelen skal starte i 2016. Planprosessen er i full gang 


for Røa- tunnelen med samme siktemål; den skal påbegynnes i 2016! Vestre Aker 


bydelsutvalg mener derfor at PBEs argumenter mot en så stor utbygging på Planforslagets 


areal derfor er lite relevant, men samtidig mener Bydelsutvalget at nettopp derfor må det 


etableres tilstrekkelig med parkeringsplasser og at maksimumstallene må benyttes, ikke 


minimums som etaten foreslår. Det bør også vurderes om ikke det bør anlegges nok 


parkeringsplasser til å dekke et visst behov for såkalt Innfartsparkering, noe som vil styrke 


bruken av kollektivtrafikken fra Røa. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg anser at Forslagsstillers planforslag med 70 leiligheter, se s 12 av 


20, ikke 80 som etaten har lagt til grunn i sin oversendelse, er et akseptabelt antall og vil 


derfor støtte Forslagstillers plan også på dette området. 
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Hva gjelder høydebegrensningene PBE ønsker å legge til grunn, er BU også uenig i det da 


nettopp økt handelsareal under jorden og større høyder på bygningene syd for Austliveien gir 


et stort og åpent torg til glede for bydelens beboere. Selv dagens inneklemte torg har i alle år 


vært en viktig møteplass for beboerne, og et enda større og meget lysere torg vil derfor 


utvilsomt være meget gunstig. 


 


En videre utbygging og utvidelse av Samfunnshus Vest kommer også til å bli et kjærkomment 


tilbud for alle beboerne i de vestlige bydelene, og ikke minst vil det medføre vesentlig bedre 


kulturtilbud for alle aldersgrupper, noe som er helt påkrevet nå etter Bystyret meget 


beklagelig har avslått planene for en kulturskole i samarbeid med Røa Menighet på tomten 


der barnehagen skal bygges. 


 


Konklusjon: Vestre Aker bydelsutvalg støtter Forslagsstillers Plan for området, og er helt 


uenig i PBEs forslag. 


 


Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 2.12.2013 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


BU anser at Forslagsstillers forslag er mer i tråd med bydelens ønsker for utvikling av dette 


området. I PBEs alternativ vises det til at planen for Bymessig fortetting på Røa ikke skulle 


inneholde handelssentre under bakken, men forretninger som henvender seg til Vækerøveien 


som handlegate med et tilnærmet yrende liv, og samtidig påviser etaten at utbyggingen av 


Røa Senter har medført at mye av handlemønsteret har blitt overført til Røa Senter og tappet 


de andre områdene. BU vil i den forbindelse minne Plan- og bygningsetaten om at det var 


etaten selv som godkjente planene for dagens utbygging av Røa Senter til tross for 


bydelsutvalgets protester, for vi ønsket å være tro mot Reguleringsplanens intensjoner, noe 


som overhodet ikke ble tatt hensyn til. Vestre Aker BU finner det derfor fordelaktig at med 


Forslagstillers plan vil det igjen kunne skapes balanse mellom de to områdene sør og nord for 


Griniveien og det i seg selv vil skape liv til Vækerøveien da det vil medføre vesentlig bedre 


varetilbud for hele bydelens vestligste del. Vestre Aker bydelsutvalg støtter derfor 


Forslagsstillers plan for handel både under og over bakken, og regner med at 


Samferdselsetatens krav til en tinglyst erklæring om at Kommunen ikke stilles ansvarlig for 


eventuelle skader et slikt anlegg kan medføre på Austliveien. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg anser at det med dagens trafikk er problematisk med den store 


utbyggingen hele Reguleringsplanen for Røa – bymessig fortetting medfører FØR Røa-


tunellen er etablert, men da dette argumentet i sin tid ble hevdet fra bydelsutvalgets side, fant 


ikke Oslo Bystyre det å være tungtveiende grunner nok til å frafalle ønske om en fortetting 


ved trafikk knutepunktet Røa. Samtidig har Oslo Bystyre vært medpådriver til Bydelsutvalget 


for å få realisert denne tunnelen og vedtatt flere ganger at den skal bygges, og den er derfor 


lagt inn i Oslopakke 3, der vedtaket er at byggingen av Røa-tunnelen skal starte i 2016. 


Planprosessen er i full gang for Røa- tunnelen med samme siktemål; den skal påbegynnes i 


2016! Vestre Aker bydelsutvalg mener derfor at PBEs argumenter mot en så stor utbygging 


på Planforslagets areal derfor er lite relevant, men samtidig mener Bydelsutvalget at nettopp 


derfor må det etableres tilstrekkelig med parkeringsplasser og at maksimumstallene må 


benyttes, ikke minimums som etaten foreslår. Det bør også vurderes om ikke det bør anlegges 
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nok parkeringsplasser til å dekke et visst behov for såkalt Innfartsparkering, noe som vil 


styrke bruken av kollektivtrafikken fra Røa. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg anser at Forslagsstillers planforslag med 70 leiligheter, se s 12 av 


20, ikke 80 som etaten har lagt til grunn i sin oversendelse, er et akseptabelt antall og vil 


derfor støtte Forslagstillers plan også på dette området. 


 


Hva gjelder høydebegrensningene PBE ønsker å legge til grunn, er BU også uenig i det da 


nettopp økt handelsareal under jorden og større høyder på bygningene syd for Austliveien gir 


et stort og åpent torg til glede for bydelens beboere. Selv dagens inneklemte torg har i alle år 


vært en viktig møteplass for beboerne, og et enda større og meget lysere torg vil derfor 


utvilsomt være meget gunstig. 


 


En videre utbygging og utvidelse av Samfunnshus Vest kommer også til å bli et kjærkomment 


tilbud for alle beboerne i de vestlige bydelene, og ikke minst vil det medføre vesentlig bedre 


kulturtilbud for alle aldersgrupper, noe som er helt påkrevet nå etter Bystyret meget 


beklagelig har avslått planene for en kulturskole i samarbeid med Røa Menighet på tomten 


der barnehagen skal bygges. 


 


Konklusjon: Vestre Aker bydelsutvalg støtter Forslagsstillers Plan for området, og er helt 


uenig i PBEs forslag. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


BU anser at Forslagsstillers forslag er mer i tråd med bydelens ønsker for utvikling av dette 


området. I PBEs alternativ vises det til at planen for Bymessig fortetting på Røa ikke skulle 


inneholde handelssentre under bakken, men forretninger som henvender seg til Vækerøveien 


som handlegate med et tilnærmet yrende liv, og samtidig påviser etaten at utbyggingen av 


Røa Senter har medført at mye av handlemønsteret har blitt overført til Røa Senter og tappet 


de andre områdene. BU vil i den forbindelse minne Plan- og bygningsetaten om at det var 


etaten selv som godkjente planene for dagens utbygging av Røa Senter til tross for 


bydelsutvalgets protester, for vi ønsket å være tro mot Reguleringsplanens intensjoner, noe 


som overhodet ikke ble tatt hensyn til. Vestre Aker BU finner det derfor fordelaktig at med 


Forslagstillers plan vil det igjen kunne skapes balanse mellom de to områdene sør og nord for 


Griniveien og det i seg selv vil skape liv til Vækerøveien da det vil medføre vesentlig bedre 


varetilbud for hele bydelens vestligste del. Vestre Aker bydelsutvalg støtter derfor 


Forslagsstillers plan for handel både under og over bakken, og regner med at 


Samferdselsetatens krav til en tinglyst erklæring om at Kommunen ikke stilles ansvarlig for 


eventuelle skader et slikt anlegg kan medføre på Austliveien. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg anser at det med dagens trafikk er problematisk med den store 


utbyggingen hele Reguleringsplanen for Røa – bymessig fortetting medfører FØR Røa-


tunellen er etablert, men da dette argumentet i sin tid ble hevdet fra bydelsutvalgets side, fant 


ikke Oslo Bystyre det å være tungtveiende grunner nok til å frafalle ønske om en fortetting 


ved trafikk knutepunktet Røa. Samtidig har Oslo Bystyre vært medpådriver til Bydelsutvalget 


for å få realisert denne tunnelen og vedtatt flere ganger at den skal bygges, og den er derfor 
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lagt inn i Oslopakke 3, der vedtaket er at byggingen av Røa-tunnelen skal starte i 2016. 


Planprosessen er i full gang for Røa- tunnelen med samme siktemål; den skal påbegynnes i 


2016! Vestre Aker bydelsutvalg mener derfor at PBEs argumenter mot en så stor utbygging 


på Planforslagets areal derfor er lite relevant, men samtidig mener Bydelsutvalget at nettopp 


derfor må det etableres tilstrekkelig med parkeringsplasser og at maksimumstallene må 


benyttes, ikke minimums som etaten foreslår. Det bør også vurderes om ikke det bør anlegges 


nok parkeringsplasser til å dekke et visst behov for såkalt Innfartsparkering, noe som vil 


styrke bruken av kollektivtrafikken fra Røa. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg anser at Forslagsstillers planforslag med 70 leiligheter, se s 12 av 


20, ikke 80 som etaten har lagt til grunn i sin oversendelse, er et akseptabelt antall og vil 


derfor støtte Forslagstillers plan også på dette området. 


 


Hva gjelder høydebegrensningene PBE ønsker å legge til grunn, er BU også uenig i det da 


nettopp økt handelsareal under jorden og større høyder på bygningene syd for Austliveien gir 


et stort og åpent torg til glede for bydelens beboere. Selv dagens inneklemte torg har i alle år 


vært en viktig møteplass for beboerne, og et enda større og meget lysere torg vil derfor 


utvilsomt være meget gunstig. 


 


En videre utbygging og utvidelse av Samfunnshus Vest kommer også til å bli et kjærkomment 


tilbud for alle beboerne i de vestlige bydelene, og ikke minst vil det medføre vesentlig bedre 


kulturtilbud for alle aldersgrupper, noe som er helt påkrevet nå etter Bystyret meget 


beklagelig har avslått planene for en kulturskole i samarbeid med Røa Menighet på tomten 


der barnehagen skal bygges. 


 


Konklusjon: Vestre Aker bydelsutvalg støtter Forslagsstillers Plan for området, og er helt 


uenig i PBEs forslag. 
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199/13 Diakonhjemmet østre del - Kunngjøring om igangsetting av 


reguleringsarbeid 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.12.2013 68/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 199/13 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 02.12.2013 sak 


68/13 


 


 


Møtebehandling 


 


Høyre og Venstre fremmet følgende felles forslag: 
 
Vestre Aker bydelsutvalg finner forslaget fra Diakonhjemmets Stiftelse spennende da det 


inneholder forslag som kan være til stor nytte og gled for mange av bydelens nåværende og 


kommende beboere. Bydelsutvalget finner imidlertid at forslaget om høyder opp til 12 etasjer 


er langt over tålegrensen for en utbygging så nær store boligområder, og foreslår derfor 


høydebegrensninger som i Reguleringsvedtaket for Røa – bymessig fortetting. Spesielt vil 


høyder på 12 etasjer kunne medføre skyggelegging av villabebyggelsen i de aller nærmeste 


områdene, spesielt på østsiden av Slemdalsveien der store deler av området består av vernet 


bebyggelse med klare begrensninger for endring.  


 


Vestre Aker bydelsutvalg mener at det bør være differensierte høyder på utbyggingsarealene 


og at de største høydene legges på områdets flateste del. Det blir derfor helt nødvendig å 


utarbeide soldiagram som viser hvordan solen vil falle i løpet av hele året, ikke bare for et par 


måneder, og ta stort hensyn i utbyggingen til de funnene soldiagrammene vil vise.  


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslaget om at det etableres en felles stasjon for dagens 


stasjoner på Frøen og Steinerud som er tilrettelagt for funksjonshemmede, da en slik 


tilretteleggelse er umulig på disse stasjonene. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg forutsetter at det grønne preget området har i dag i størst mulig grad 


ivaretas. 


 


Votering 


Høyre og Venstres felles forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 2.12.2013 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg finner forslaget fra Diakonhjemmets Stiftelse spennende da det 


inneholder forslag som kan være til stor nytte og gled for mange av bydelens nåværende og 


kommende beboere. Bydelsutvalget finner imidlertid at forslaget om høyder opp til 12 etasjer 


er langt over tålegrensen for en utbygging så nær store boligområder, og foreslår derfor 


høydebegrensninger som i Reguleringsvedtaket for Røa – bymessig fortetting. Spesielt vil 
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høyder på 12 etasjer kunne medføre skyggelegging av villabebyggelsen i de aller nærmeste 


områdene, spesielt på østsiden av Slemdalsveien der store deler av området består av vernet 


bebyggelse med klare begrensninger for endring.  


 


Vestre Aker bydelsutvalg mener at det bør være differensierte høyder på utbyggingsarealene 


og at de største høydene legges på områdets flateste del. Det blir derfor helt nødvendig å 


utarbeide soldiagram som viser hvordan solen vil falle i løpet av hele året, ikke bare for et par 


måneder, og ta stort hensyn i utbyggingen til de funnene soldiagrammene vil vise.  


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslaget om at det etableres en felles stasjon for dagens 


stasjoner på Frøen og Steinerud som er tilrettelagt for funksjonshemmede, da en slik 


tilretteleggelse er umulig på disse stasjonene. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg forutsetter at det grønne preget området har i dag i størst mulig grad 


ivaretas. 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg finner forslaget fra Diakonhjemmets Stiftelse spennende da det 


inneholder forslag som kan være til stor nytte og gled for mange av bydelens nåværende og 


kommende beboere. Bydelsutvalget finner imidlertid at forslaget om høyder opp til 12 etasjer 


er langt over tålegrensen for en utbygging så nær store boligområder, og foreslår derfor 


høydebegrensninger som i Reguleringsvedtaket for Røa – bymessig fortetting. Spesielt vil 


høyder på 12 etasjer kunne medføre skyggelegging av villabebyggelsen i de aller nærmeste 


områdene, spesielt på østsiden av Slemdalsveien der store deler av området består av vernet 


bebyggelse med klare begrensninger for endring.  


 


Vestre Aker bydelsutvalg mener at det bør være differensierte høyder på utbyggingsarealene 


og at de største høydene legges på områdets flateste del. Det blir derfor helt nødvendig å 


utarbeide soldiagram som viser hvordan solen vil falle i løpet av hele året, ikke bare for et par 


måneder, og ta stort hensyn i utbyggingen til de funnene soldiagrammene vil vise.  


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslaget om at det etableres en felles stasjon for dagens 


stasjoner på Frøen og Steinerud som er tilrettelagt for funksjonshemmede, da en slik 


tilretteleggelse er umulig på disse stasjonene. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg forutsetter at det grønne preget området har i dag i størst mulig grad 


ivaretas. 
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200/13 Status på gang- og sykkelvei/utvidet veiskulder for Sørkedalsveien 


fra Peder Ankers plass til Skansebakken 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.12.2013 69/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 200/13 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 02.12.2013 sak 


69/13 


 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende tilleggsforslag: 


 


Vestre Aker bydelsutvalg mener at kommunen nå må prioritere denne veistrekningen i sitt 


arbeid med å skille de myke og harde trafikantene, for de meget trafikkfarlige forholdene er 


blitt klart forverret etter vi sendte inn bydelens Høringssvar på saken i februar 2011, se 


vedlegg. Spesielt er dette blitt betydelig forverret i driftssesongen for Wyller-


/Tryvannanlegget etter det er utvidet, en utvidelse vi finner meget gledelig, men ikke desto 


mindre har det også negative konsekvenser for trafikksikkerheten i Sørkedalsveien da 


pigging, sykling og rulleskibruk er blitt en nærmest helårs virksomhet. Og for gående er det 


livsfarlig å benytte veien da det ikke finnes fortau langs hele strekningen og veibanen er 


meget smal. 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag med Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 2.12.2013 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ber Bymiljøetaten om en redegjørelse for hva som til nå er gjort 


vedrørende gang og sykkelvei i Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass til Skansebakken. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg mener at kommunen nå må prioritere denne veistrekningen i sitt 


arbeid med å skille de myke og harde trafikantene, for de meget trafikkfarlige forholdene er 


blitt klart forverret etter vi sendte inn bydelens Høringssvar på saken i februar 2011, se 


vedlegg. Spesielt er dette blitt betydelig forverret i driftssesongen for Wyller-


/Tryvannanlegget etter det er utvidet, en utvidelse vi finner meget gledelig, men ikke desto 


mindre har det også negative konsekvenser for trafikksikkerheten i Sørkedalsveien da 


pigging, sykling og rulleskibruk er blitt en nærmest helårs virksomhet. Og for gående er det 


livsfarlig å benytte veien da det ikke finnes fortau langs hele strekningen og veibanen er 


meget smal. 
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Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende tilleggsforslag: 


Vestre Aker bydelsutvalg vil også minne etaten om at en av betingelsene fra 


Miljødepartementet til oppstartstillatelsen, var at det skulle utarbeides minst to alternativer der 


utvidet veibane var et av dem. 


 


Votering 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag med Høyres tilleggsforslag ble 


enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg ber Bymiljøetaten om en redegjørelse for hva som til nå er gjort 


vedrørende gang og sykkelvei i Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass til Skansebakken. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg mener at kommunen nå må prioritere denne veistrekningen i sitt 


arbeid med å skille de myke og harde trafikantene, for de meget trafikkfarlige forholdene er 


blitt klart forverret etter vi sendte inn bydelens Høringssvar på saken i februar 2011, se 


vedlegg. Spesielt er dette blitt betydelig forverret i driftssesongen for Wyller-


/Tryvannanlegget etter det er utvidet, en utvidelse vi finner meget gledelig, men ikke desto 


mindre har det også negative konsekvenser for trafikksikkerheten i Sørkedalsveien da 


pigging, sykling og rulleskibruk er blitt en nærmest helårs virksomhet. Og for gående er det 


livsfarlig å benytte veien da det ikke finnes fortau langs hele strekningen og veibanen er 


meget smal. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg vil også minne etaten om at en av betingelsene fra 


Miljødepartementet til oppstartstillatelsen, var at det skulle utarbeides minst to alternativer der 


utvidet veibane var et av dem. 
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201/13 Navneendring - del av Austliveien til Tore Hals Mejdells vei 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 05.12.2013 49/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 201/13 


 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 05.12.2013 sak 49/13 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 5.12.2013 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar kopi av brev om effektuering av vedtak om navneendring av del av 


Austliveien til Tore Hals Mejdells vei til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar kopi av brev om effektuering av vedtak om navneendring av del av 


Austliveien til Tore Hals Mejdells vei til orientering. 
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202/13 Tilsyn ved Blåklokka dagsenter 14. november 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 05.12.2013 50/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 202/13 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 05.12.2013 sak 50/13 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 5.12.2013 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Blåklokka dagsenter 14. november 


2013 til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Blåklokka dagsenter 14. november 


2013 til orientering. 
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203/13 Tilsyn ved Aktivitetssenteret 5. juni 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 05.12.2013 51/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 203/13 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 05.12.2013 sak 51/13 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 5.12.2013 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 5. juni 2013 til 


orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 5. juni 2013 til 


orientering 
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204/13 Tilsyn ved Aktivitetssenteret 7. november 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 05.12.2013 52/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 204/13 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 05.12.2013 sak 52/13 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 5.12.2013 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 7. november 2013 


til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 7. november 2013 


til orientering. 
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205/13 Status barnehageplasser 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 05.12.2013 46/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 205/13 


 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 05.12.2013 sak 46/13 


 


 


Møtebehandling 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen fremmet følgende tillegg til bydelsdirektørens forslag: 


 


Det er meget beklagelig at det er 65 barn uten plass pr. 22.11.2013. 


 


Bydelen har mistet 103 storebarnsplasser og 51 småbarnsplasser. Etter prognosen i Årsplan 


for Bydel Vestre Aker 2013 skal det være redusert behov for barnehageplasser i perioden 


2014-2015. Dette gjelder ca. 100 plasser. Man kan bare håpe at prognosen er riktig. 


 


Holmenveien/Ekelyveien skal være ferdigstilt 2. kvartal 2015 og det er avgjørende at denne 


barnehagen ikke blir forsinket. Barn-, ungdom- og kulturkomiteen ser med uro på tilgangen 


på nye barnehageplasser. Søking etter nye barnehagetomter bør prioriteres med sikte på 


ferdigstillelse fra ca. 2017. 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag med komiteens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 5.12.2013 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar status barnehager til orientering. 


 


Bydelen har mistet 103 storebarnsplasser og 51 småbarnsplasser. Etter prognosen i Årsplan 


for Bydel Vestre Aker 2013 skal det være redusert behov for barnehageplasser i perioden 


2014-2015. Dette gjelder ca. 100 plasser. Man kan bare håpe at prognosen er riktig. 


 


Holmenveien/Ekelyveien skal være ferdigstilt 2. kvartal 2015 og det er avgjørende at denne 


barnehagen ikke blir forsinket. Barn-, ungdom- og kulturkomiteen ser med uro på tilgangen 


på nye barnehageplasser. Søking etter nye barnehagetomter bør prioriteres med sikte på 


ferdigstillelse fra ca. 2017. 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar status barnehager til orientering. 
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Bydelen har mistet 103 storebarnsplasser og 51 småbarnsplasser. Etter prognosen i Årsplan 


for Bydel Vestre Aker 2013 skal det være redusert behov for barnehageplasser i perioden 


2014-2015. Dette gjelder ca. 100 plasser. Man kan bare håpe at prognosen er riktig. 


 


Holmenveien/Ekelyveien skal være ferdigstilt 2. kvartal 2015 og det er avgjørende at denne 


barnehagen ikke blir forsinket. Barn-, ungdom- og kulturkomiteen ser med uro på tilgangen 


på nye barnehageplasser. Søking etter nye barnehagetomter bør prioriteres med sikte på 


ferdigstillelse fra ca. 2017. 
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206/13 Oppsummering fra Oslobarnehagens brukerundersøkelse i Bydel 


Vestre Aker 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 05.12.2013 47/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 206/13 


 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 05.12.2013 sak 47/13 


 


 


Møtebehandling 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen fremmet følgende tillegg til bydelsdirektørens forslag: 


 


Brukerundersøkelsen for barnehagene i Bydel Vestre Aker 2013 er meget bra og et 


gjennomsnitt på 5,2 er strålende. 


 


Det merkes at Hov, Landingsveien, Vestjordet og Hamborg barnehager har Redusert 


tilfredshet i Alt. Disse barnehagene er sammenslåtte sammen med Meklenborg og Orebakken 


som har økt Tilfredshet i ALT. Bydelsutvalget registrerer at bydelen mener at «flere av 


forholdene som er kommentert ikke medfører riktighet og ikke direkte sammenheng med 


redusert styrerstilling,» og at bydelen har innkalt til møte med foreldrerepresentantene fra alle 


6 barnehagene. Det må likevel tas alvorlig at et mindretall av foreldregruppen mener at 


bydelen må øke styrerressursene til 100 % styrer pr. barnehage for å sikre en god kvalitet på 


tilbudet til barna. 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag med komiteens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 5.12.2013 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar redegjørelsen om brukerundersøkelsen i barnehagene til orientering. 


 


Brukerundersøkelsen for barnehagene i Bydel Vestre Aker 2013 er meget bra og et 


gjennomsnitt på 5,2 er strålende. 


 


Det merkes at Hov, Landingsveien, Vestjordet og Hamborg barnehager har Redusert 


tilfredshet i Alt. Disse barnehagene er sammenslåtte sammen med Meklenborg og Orebakken 


som har økt Tilfredshet i ALT. Bydelsutvalget registrerer at bydelen mener at «flere av 


forholdene som er kommentert ikke medfører riktighet og ikke direkte sammenheng med 


redusert styrerstilling,» og at bydelen har innkalt til møte med foreldrerepresentantene fra alle 


6 barnehagene. Det må likevel tas alvorlig at et mindretall av foreldregruppen mener at 


bydelen må øke styrerressursene til 100 % styrer pr. barnehage for å sikre en god kvalitet på 


tilbudet til barna. 


 


 


Møtebehandling 
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Votering 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar redegjørelsen om brukerundersøkelsen i barnehagene til orientering. 


 


Brukerundersøkelsen for barnehagene i Bydel Vestre Aker 2013 er meget bra og et 


gjennomsnitt på 5,2 er strålende. 


 


Det merkes at Hov, Landingsveien, Vestjordet og Hamborg barnehager har Redusert 


tilfredshet i Alt. Disse barnehagene er sammenslåtte sammen med Meklenborg og Orebakken 


som har økt Tilfredshet i ALT. Bydelsutvalget registrerer at bydelen mener at «flere av 


forholdene som er kommentert ikke medfører riktighet og ikke direkte sammenheng med 


redusert styrerstilling,» og at bydelen har innkalt til møte med foreldrerepresentantene fra alle 


6 barnehagene. Det må likevel tas alvorlig at et mindretall av foreldregruppen mener at 


bydelen må øke styrerressursene til 100 % styrer pr. barnehage for å sikre en god kvalitet på 


tilbudet til barna. 


 


 


 


 


 


  







 


 30  


 


207/13 Kjøp av ytterligere 5 elektriske biler til bydelen 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 207/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Bydelen går til innkjøp av 5 elektriske biler. 


2. Innkjøpet finansieres ved intern låneordning med rentefritt lån over 6 år. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


1. Bydelen går til innkjøp av 5 elektriske biler. 


2. Innkjøpet finansieres ved intern låneordning med rentefritt lån over 6 år. 
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208/13 Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til driftsstyre ved 


bydelens skoler 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 208/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


Ved følgende skoler utløper funksjonstiden for representantene 31.12.2013: 


 


Bogstad skole 


1 representant etter Arild Gjervan (H) 


1 representant etter Beate Holland (F) 


1 representant etter Sigurd Gulestøl (A)) 


1 vararepresentant etter Ida Helene Tschudi Heileman (H) 


1 vararepresentant etter Christian Holmesland (F)  


1 vararepresentant etter Ingrid Losnedal Harlem (A) 


 


Grindbakken skole 


1 representant etter Marianne Blystad (H) 


1 representant etter Siri Bogen (H) 


1 representant etter Olav Nøkling (V) 


1 vararepresentant etter Jane Steenbuch (H) 


1 vararepresentant etter Anita Asdahl Hoff (H) 


1 vararepresentant etter Arne Søiland (V) 


 


Hovseter skole 


1 representant etter Jørgen K. Flood (H)  


1 representant etter Daniela Kjøle Sæterbø (H) 


1 representant etter Marit Getz Wold (A) 


1 vararepresentant etter Jon Magne Nielsen (H) 


1 vararepresentant etter Per Barth Lilje (H) 


1 vararepresentant etter Elisabeth Hegstad (A) 


 


Huseby skole 


1 representant etter Jon Magne Nielsen (H) 


1 representant etter Jane Steenbuch (H) 


1 representant etter Ingrid Harlem Losnedahl  (A) 


1 vararepresentant etter Finn-Yngve (Jojo) Engnæs (H) 


1vararepresentant etter Gunnar Næsmoen (H) 


1 vararepresentant etter Sigurd Gulestøl (A) 


 


Midtstuen skole 


1 representant etter Ingrid Nyhus (H) 


1 representant etter Ida Helene Tschudi Heileman (H) 


1 representant etter Elin Bashevkin (V) 


1 vararepresentant etter Anne Naper Andersen (H) 
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1 vararepresentant etter Ågot Sundelin Johansen (H) 


1 vararepresentant etter Torgeir Ose (V) 


 


Ris skole 


1 representant etter Lars Madsen (H) 


1 representant etter Johan Cappelen (H) 


1 vararepresentant etter Daniela Kjøle Sæterbø (H) 


1 vararepresentant etter Ingeborg Tryti (H) 


 


Slemdal skole 


1 representant etter Jenny Clemet von Tetzschner (H) 


1 vararepresentant etter Siri Bogen (H) 


1 vararepresentant etter Elisabeth Madsen (H) 


 


Svendstuen skole  


1 representant etter Lars Madsen (H) 


1 representant etter Anne Naper Andersen (H) 


1 vararepresentant etter Christine Claudi (H) 


1 vararepresentant etter Tove Ore (H) 


1 vararepresentant etter Anne Hollerud (V) 


 


Sørkedalen skole 


1 representant etter Jon Magne Nielsen (H) 


1representant etter Asbjørn Hjertén (F) 


1 representant etter Frank Aubert (A) 


1 vararepresentant etter Elin Horn Galtung (H) 


1 vararepresentant etter Arne Eugen Boysen (F) 


 


Vinderen skole 
1 representant etter Jan Wang-Norderud (H) 


1 representant etter Finn P. Reinholt (V) 


1 representant etter Åse Ryvarden (A) 


1 vararepresentant etter Elisabeth Madsen (H)  


I vararepresentant etter Astrid Charlotte Seeberg (V) 


I vararepresentant etter Yasmin Mujahid (A)  


 


Voksen skole 


1 representant etter Jane Steenbuch (H) 


1representant etter Trond Lind Petersen (H) 


1 representant etter Kirsten Rytter (A) 


1 representant etter Lars Madsen (H) 


1 vararepresentant etter Ebba Jorde (H) 


1 vararepresentant etter Hanne Harlem (A) 


 


Voksentoppen skole 


1 representant etter Gunnar A. Stavnes (H) 


1 representant etter Anne Hollerud (V) 


1 vararepresentant etter Johannes Kaasa(H) 


1 vararepresentant etter Elin Bashevkin(V) 


1 vararepresentant etter Ida Helene Tschudi Heileman (H)  







 


 33  


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Følgende representanter ble foreslått for perioden 1.1.2014 – 31.12.2015: 


 


Bogstad skole 


Representant Arild Gjervan (H) 


Representant Beate Holland (F) 


Representant Yasmin Mujahid (A) 


Vararepresentant Ida Helene Tschudi Heileman (H) 


Vararepresentant Christian Holmesland (F)  


Vararepresentant Ingrid Harlem Losnedahl (A) 


 


Grindbakken skole 


Representant Marianne Blystad (H) 


Representant Siri Bogen (H) 


Representant Trond Boe-Tangen (V) 


Vararepresentant Jane Steenbuch (H) 


Vararepresentant Anita Asdahl Hoff (H) 


Vararepresentant Victoria Marie Bjøro (V) 


 


Hovseter skole 


Representant Lars Asbjørn Hanssen (H)  


Representant Daniela Kjøle Sæterbø (H) 


Representant Marit Getz Wold (A) 


Vararepresentant Jon Magne Nielsen (H) 


Vararepresentant Per Barth Lilje (H) 


Vararepresentant Thomas Largreid (A) 


 


Huseby skole 


Representant Jon Magne Nielsen (H) 


Representant Jane Steenbuch (H) 


Representant Ingrid Harlem Losnedahl (A) 


Vararepresentant Ingrid Nyhus (H) 


Vararepresentant Gunnar Næsmoen (H) 


Vararepresentant Yvonne Wiik(A) 


 


Midtstuen skole 


Representant Ingrid Nyhus (H) 


Representant Ida Helene Tschudi Heileman (H) 


Representant Elin Bashevkin (V) 


Vararepresentant Anne Naper Andersen (H) 


Vararepresentant Ågot Sundelin Johansen (H) 


Vararepresentant Torgeir Ose (V) 
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Ris skole 


Representant Lars Madsen (H) 


Representant Johan Cappelen (H) 


Vararepresentant Daniela Kjøle Sæterbø (H) 


Vararepresentant Ingeborg Tryti (H) 


 


Slemdal skole 


Representant Jenny Clemet von Tetzschner (H) 


Vararepresentant Siri Bogen (H) 


Vararepresentant etter Elisabeth Madsen (H) 


 


Svendstuen skole  


Representant Lars Madsen (H) 


Representant Anne Naper Andersen (H) 


Vararepresentant Christine Claudi (H) 


Vararepresentant Tove Ore (H) 


Vararepresentant Anne Hollerud (V) 


 


Sørkedalen skole 


Representant Elin Horn Galtung (H) 


Representant Asbjørn Hjertén (F) 


Representant Frank Aubert (A) 


Vararepresentant Jon Magne Nielsen(H) 


Vararepresentant Arne Eugen Boysen (F) 


 


Vinderen skole 
Representant Jan Wang-Norderud (H) 


Representant Finn P. Reinholt (V) 


Representant Åse Ryvarden (A) 


Vararepresentant Elisabeth Madsen (H)  


Vararepresentant Astrid Charlotte Seeberg (V) 


Vararepresentant Kristin Veierød (A)  


 


Voksen skole 


Representant Jane Steenbuch (H) 


Representant Trond Lind Petersen (H) 


Representant Kirsten Rytter (A) 


Vararepresentant Lars Madsen (H) 


Vararepresentant Ebba Jorde (H) 


Vararepresentant etter Hanne Harlem (A) 


 


Voksentoppen skole 


Representant Gunnar A. Stavnes (H) 


Representant Anne Hollerud (V) 


Vararepresentant Jon Magne Nielsen (H) 


Vararepresentant Elin Bashevkin(V) 


Vararepresentant Ida Helene Tschudi Heileman (H)  
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209/13 Folkehelsemeldingen - kortversjon 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.12.2013 70/13 


2 Helse- og sosialkomiteen 05.12.2013 53/13 


3 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 05.12.2013 48/13 


4 Bydelsutvalg 12.12.2013 209/13 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 02.12.2013 sak 


70/13 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 2.12.2013 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar folkehelsemeldingen kortversjon til orientering. 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 05.12.2013 sak 53/13 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 5.12.2013 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg tar folkehelsemeldingen kortversjon til orientering. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 05.12.2013 sak 48/13 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 5.12.2013 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg tar folkehelsemeldingen kortversjon til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Komiteenes forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg tar folkehelsemeldingen kortversjon til orientering. 
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210/13 Ny veileder om lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 210/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar ny veileder om lovlighetskontroll til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg tar ny veileder om lovlighetskontroll til orientering. 
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211/13 Forslag til møteplan for Bydelsutvalget 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 211/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Bydelsutvalget vedtar møteplan for 2014. 


2. Bydelsutvalget delegerer fullmakt til arbeidsutvalget til å behandle hastesaker som 


ikke kan vente til neste bydelsutvalgsmøte i 2014. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


1. Bydelsutvalget vedtar møteplan for 2014. 


2. Bydelsutvalget delegerer fullmakt til arbeidsutvalget til å behandle hastesaker som 


ikke kan vente til neste bydelsutvalgsmøte i 2014. 
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212/13 Status utkvittering av bydelsutvalgets saker 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 212/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar status utkvitteringer av saker til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar status utkvitteringer av saker til orientering. 
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213/13 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 12. desember 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 213/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 25. november 2013 


2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 2. desember 2013 


3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 5. desember 2013 


4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 5. desember 2013 


5. Protokoll fra Eldrerådets møte 5. desember 2013 


6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 5. desember 2013 


7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 2. desember 2013 


8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 5. desember 2013 


9. protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 5. desember 2013 


 


Tas til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 25. november 2013 


2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 2. desember 2013 


3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 5. desember 2013 


4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 5. desember 2013 


5. Protokoll fra Eldrerådets møte 5. desember 2013 


6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 5. desember 2013 


7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 2. desember 2013 


8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 5. desember 2013 


9. protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 5. desember 2013 


 


Tas til orientering. 
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214/13 Informasjonssaker til bydelsutvalgets møte 12. desember 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 214/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Brev fra Bymiljøetaten av 18.11.2013 vedrørende BU-sak 159/13 Svendstuen skole – 


trafikksituasjonen. 


2. Kopi av brev til Bymiljøetaten av 19.11.2013 vedrørende Kanalisering av trafikk 


gjennom Ringerike Gård. 


3. Kopi av brev fra Erik Grimm av 19.11.2013 vedrørende Områderegulering av Fossum, 


Bærum kommune. 


4. E-post fra Kjell Fr. Jacobsen av 20.11.2013 vedrørende Uttalelse vedr. planarbeidet 


for Øvre Smestadvei 1 B. 


5. Kopi av brev fra Utdanningsetaten av 13.11.2013 vedrørende Endring av 


inntaksområder mellom Bjørnsletta, Huseby, Lilleaker og Lysejordet skoler – 


beslutning. 


6. Kopi av brev fra Utdanningsetaten av 14.11.2013 vedrørende Endring av 


inntaksområder mellom Slemdal og Smestad skoler – beslutning. 


7. Brev fra Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning av 18.11.2013 vedrørende 


Videresendelse av brev fra Foreldreutvalget for barnehager. 


8. Kopi av brev fra Byrådsavdeling for byutvikling av 2.12.3013 vedrørende Asker 


kommuneplan 2014-2026. Oslo kommunes uttalelse. 


9. Kopi av Notat til bystyrets organer av 19.11.2013 vedrørende Svar på spørsmål fra 


Ivar Johansen (SV) om konkurranseutsetting av bydelstiltak. 


 


Tas til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


1. Brev fra Bymiljøetaten av 18.11.2013 vedrørende BU-sak 159/13 Svendstuen skole – 


trafikksituasjonen. 


2. Kopi av brev til Bymiljøetaten av 19.11.2013 vedrørende Kanalisering av trafikk 


gjennom Ringerike Gård. 


3. Kopi av brev fra Erik Grimm av 19.11.2013 vedrørende Områderegulering av Fossum, 


Bærum kommune. 


4. E-post fra Kjell Fr. Jacobsen av 20.11.2013 vedrørende Uttalelse vedr. planarbeidet 


for Øvre Smestadvei 1 B. 


5. Kopi av brev fra Utdanningsetaten av 13.11.2013 vedrørende Endring av 


inntaksområder mellom Bjørnsletta, Huseby, Lilleaker og Lysejordet skoler – 


beslutning. 
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6. Kopi av brev fra Utdanningsetaten av 14.11.2013 vedrørende Endring av 


inntaksområder mellom Slemdal og Smestad skoler – beslutning. 


7. Brev fra Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning av 18.11.2013 vedrørende 


Videresendelse av brev fra Foreldreutvalget for barnehager. 


8. Kopi av brev fra Byrådsavdeling for byutvikling av 2.12.3013 vedrørende Asker 


kommuneplan 2014-2026. Oslo kommunes uttalelse. 


9. Kopi av Notat til bystyrets organer av 19.11.2013 vedrørende Svar på spørsmål fra 


Ivar Johansen (SV) om konkurranseutsetting av bydelstiltak. 


 


Tas til orientering. 
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215/13 Gulleråsen stasjon 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 215/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Viser til BU-sak 135/13 den 5. september om en frivillig løsning med grunneierne om en 


midlertidig stasjon angående Gulleråsen stasjon. 


 


Drøftingene mellom de 9 berørte parter og Ruter/Sporveien pågår og er ikke sluttført. Da 


disse ventes avsluttet i løpet av kort tid avventer Bydelsutvalget å iverksette henvendelsen til 


Bymiljøetaten inntil de er avklart. Vi anser 14 dager dvs. 31. oktober som en rimelig tidsfrist, 


da det gjenstår kun et avsluttende møte mellom berørte parter. Dersom avklaring da ikke 


foreligger, blir dette å betrakte som at frivillig ordning ikke har latt seg gjennomføre og 


Bydelsutvalget opprettholder tidligere forslag om å anmode Bymiljøetaten om å iverksette en 


egen reguleringssak. Dette inkluderer om nødvendig en ekspropriasjon av de berørte 


naboeiendommer til stasjonen. 


 


 


Møtebehandling 


Lars Asbjørn Hanssen (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 


 


Siden saken sist var oppe i BU har Ruter behandlet de foreliggende fakta sammenholdt med 


dialogen de har hatt med partene i saken. På denne bakgrunn har Ruter sendt en statusrapport 


til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) som er deres oppdragsgiver. Der beskriver 


Ruter mulighetene til å bygge en midlertidig stasjon, hva de tror den vil koste, og de ønskene 


partene har fremsatt. Ruter venter på en tilbakemelding fra MOS før de kan gå videre. Blant 


annet må de ha en sikkerhet for at det finnes penger til dette prosjektet og at det er mulig å 


gjøre det på denne måten som partene har beskrevet. 


 


BU finner det følgelig hensiktsmessig og i tråd med hovedlinjene i strategien for en frivillig 


løsning for å få etablert en midlertidig stasjon på Gulleråsen å avvente svar fra MOS, før neste 


skritt foretas i denne saken. BU vil således følge saken videre. 


 


Ifølge opplysninger fra saksbehandler i MOS beregner de å kunne gi et svar i løpet av neste 


uke. 


 


Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Siden saken sist var oppe i BU har Ruter behandlet de foreliggende fakta sammenholdt med 


dialogen de har hatt med partene i saken. På denne bakgrunn har Ruter sendt en statusrapport 


til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) som er deres oppdragsgiver. Der beskriver 


Ruter mulighetene til å bygge en midlertidig stasjon, hva de tror den vil koste, og de ønskene 


partene har fremsatt. Ruter venter på en tilbakemelding fra MOS før de kan gå videre. Blant 
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annet må de ha en sikkerhet for at det finnes penger til dette prosjektet og at det er mulig å 


gjøre det på denne måten som partene har beskrevet. 


 


BU finner det følgelig hensiktsmessig og i tråd med hovedlinjene i strategien for en frivillig 


løsning for å få etablert en midlertidig stasjon på Gulleråsen å avvente svar fra MOS, før neste 


skritt foretas i denne saken. BU vil således følge saken videre. 


 


Ifølge opplysninger fra saksbehandler i MOS beregner de å kunne gi et svar i løpet av neste 


uke. 
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216/13 Røahagan 49 A-F - Vedtak om dekning av sakskostnader 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 216/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Vestre Aker bydelsutvalg tar vedtak om dekning av sakskostnader i Røahagan 49 A-F 


til orientering. 


2. Sakskostnader belastes bydelens budsjett under funksjonsområde 1. 


 


Møtebehandling 


Elin Horn Galtung (H) fremmet følgende forslag: 


 


Saken utsettes. 


 


Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Saken utsettes. 
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217/13 Foreløpig orientering om tilsyn Vinderen bo- og servicesenter 19. 


november 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 05.12.2013 54/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 217/13 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 05.12.2013 sak 54/13 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 5.12.2013 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 


19.november.2013 til foreløpig orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 


19.november.2013 til foreløpig orientering. 
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218/13 Søknad om ny skjenkebevilling Tryvannstua 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 218/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til serveringsstedet Tryvannstua, 


Bomveien 50 beliggende i Bydel Vestre Aker. Det anbefales at virksomheten får 


skjenkebevilling med åpningstider inne til kl. 01.00 og ute til kl. 17.00. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til serveringsstedet Tryvannstua, 


Bomveien 50 beliggende i Bydel Vestre Aker. Det anbefales at virksomheten får 


skjenkebevilling med åpningstider inne til kl. 01.00 og ute til kl. 17.00. 
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219/13 Bydelsdirektørens tilleggsinnstilling - budsjett 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 219/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Øke antall sykehjemsplasser med 8, fra 346 til 354    kr 4 000 


2. Redusere saldering av hjemmesykepleie med 800 timer  kr    600 


3. Redusere saldering av lønnsskrap alle enheter   kr 2 800 


4. Redusere saldering barnevern      kr 1 094 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Se sak 195/13 Forslag til Årsplan og budsjett. 


 


 


 


 


Oslo 12.12.2013. 


 


 


 


Elin Horn Galtung (H) 


leder 


 








1 VESTREpJ<ER
:71211-


nr:
'taksansv,


(;)
S-


rOslo kommune
Bystyrets sekretariat


Saksframlegg


Til: Valgstyret Dato: 26.11.2013


Fra: Direktøren Vår ref(saksnr): 13/02093-2


Saksbeh:


Telefon:


NYTT VALGOPPGJØRFOR BYDELSUTVALG VESTREAKER 2011-2015 -
FREMSKRIMPARTIET


Saken gjelder:


Bydelsdirektøren i Bydel Vestre Aker ber i brev datert 19.11.2013 om at det foretas nytt
valgoppgjør for bydelsutvalget for å fylle den ledige varamedlemsplassen til Fremskrittspartiet
etter at varamedlem Fredrik Juel Hagen (A) den 29.02.2013 har trådt ut av sitt verv grunnet
flytting fra bydelen.


Det ble gjennomført direkte valg til bydelsutvalg i alle Oslos bydeler for perioden 2011-2015. I
henhold til forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg § 8 gjelder valglovens bestemmelser
så langt de passer. I henhold til valglovens § 14-2 (2), jf forskriftens § 8, skal valgstyret forestå
nytt valgoppgjør for direkte valgte bydelsutvalg, etter melding fra bydelsutvalgene.


Fremskrittspartiet har nå 3 varamedlemmer til bydelsutvalget, mens de har krav på 4
varamedlemmer, jf. valgloven § 11-12 (3). Direktøren foreslår at valgstyret med hjemmel i
valglovens § 14-2 (2) foretar nytt valgoppgjør for bydelsutvalg Vestre Aker for å besette den
ledige varamedlemsplassen til Fremskrittspartiet. Etter valgresultatet vil da


Dag Myhre (F)


tre inn som varamedlem av bydelsutvalg Vestre Aker for den tid Fremskrittspartiets
varamedlemsplass ellers vil være ubesatt.


Kandidaten er registrert bosatt i bydelen, og anses valgbar.


Direktøren anbefaler valgstyret å fatte følgende vedtak:


1.
Dag Myhre (F)


trer inn som varamedlem av bydelsutvalg Vestre Aker.







2.
Bydelen orienteres om valgstyrets vedtak.
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Oslo kommune
Valgstyret i Oslo


[13/02093-2]


Sak 67 Nytt valgoppgjør for bydelsutvalg Vestre Aker 2011-2015 - Fremskrittspartiet


Sendt til sekretariatet.


Valgstyret i Oslo har behandlet saken i møtet 11.12.2013 sak 67


Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:


Fabian Stang (H), Libe Rieber-Mohn (A), James Stove Lorentzen (H), Annelise Høegh (H),
Saeeda Begum (H), Øystein R. Sundelin (H), Rina Mariann Hansen (A), Andreas Ha1se(A),
Anders Røberg-Larsen (A), Toril Berge Flatabø (V), Carl Ivar Hagen (F), Marianne Borgen
(SV), Bjørnar Moxnes (R), Harald A. Nissen (MDG), Erik Lunde (KrF)


Dokumenter innkommet:
- 19.11.2013 fra Bydel Vestre Aker - Nytt valgoppgjør for bydelsutvalg Vestre Aker 2011-


2015 - Fremskrittspartiet (13/02093-1)


Votering:


Innstillingen ble enstemmig vedtatt.


Etter dette er valgstyret i Oslos vedtak:


 
Dag Myhre (F) trer inn som varamedlem av bydelsutvalg Vestre Aker.


 
Bydelen orienteres om valgstyrets vedtak.


Oslo bystyres sekretariat, den 12. desember 2013


Ola Borgc Mann3åkor







Godkjent og ekspedert elektronisk
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o.t7Oslo kommune
Bystyrets sekretariat


Saksframlegg


Til: Valgstyret Dato:


Fra: Direktøren Vår ref(saksnr): 13/01911-2


Saksbeh:


Telefon:


NYTT VALGOPPGJØR FOR BYDELSUTVALG VESTRE AKER 2011-2015 -
ARBEIDERPARTIET


Saken gjelder:


Bydelsdirektøren i Bydel Vestre Aker ber i brev datert 21.10.2013 om at det foretas nytt
valgoppgjør for bydelsutvalget for å fylle den ledige varamedlemsplassen til Arbeiderpartiet etter
at varamedlem Per Anders Langerød (A) den 30.09.2013 har trådt ut av sitt verv grunnet flytting
fra bydelen.


Det ble gjennomført direkte valg til bydelsutvalg i alle Oslos bydeler for perioden 2011-2015. I
henhold til forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg § 8 gjelder valglovens bestemmelser
så langt de passer. I henhold til valglovens § 14-2 (2), jf forskriftens § 8, skal valgstyret forestå
nytt valgoppgjør for direkte valgte bydelsutvalg, etter melding fra bydelsutvalgene.


Arbeiderpartiet har nå 4 varamedlemmer til bydelsutvalget, mens de har krav på 5
varamedlemmer, jf. valgloven § 11-12 (3). Direktøren foreslår at valgstyret med hjemmel i
valglovens § 14-2 (2) foretar nytt valgoppgjør for bydelsutvalg Vestre Aker for å besette den
ledige varamedlemsplassen til Arbeiderpartiet. Etter valgresultatet vil da


Per Andreas Hildhe Kleppe (A)


tre inn som varamedlem av bydelsutvalg Vestre Aker for den tid Arbeiderpartiets
varamedlemsplass ellers vil være ubesatt.


Kandidaten er registrert bosatt i bydelen, og anses valgbar.


Direktøren anbefaler valgstyret å fatte følgende vedtak:


1.
Per Andreas Hildhe Kleppe (A)


trer inn som varamedlem av bydelsutvalg Vestre Aker.







2.
Bydelen orienteres om valgstyrets vedtak.
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Oslo kommune
Valgstyret i Oslo


[13/01911-2]


Sak 66 Nytt valgoppgjør for bydelsutvalg Vestre Aker 2011-2015 - Arbeiderpartiet


Sendt til sekretariatet.


Valgstyret i Oslo har behandlet saken i møtet 11.12.2013 sak 66


Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:


Fabian Stang (11),Libe Rieber-Mohn (A), James Stove Lorentzen (H), Annelise Heegh (11),
Saeeda Begum (H), Øystein R. Sundelin (H), Rina Mariann Hansen (A), Andreas Halse (A),
Anders Røberg-Larsen (A), Toril Berge Flatabø (V), Carl Ivar Hagen (F), Marianne Borgen
(SV), Bjørnar Moxnes (R), Harald A. Nissen (MDG), Erik Lunde (KrF)


Dokumenter innkommet:
- 21.10.2013 fra Bydel Vestre Aker - Nytt valgoppgjør for bydelsutvalg Vestre Aker 2011-


2015 - Arbeiderpartiet (13/01911-1)


Votering:


Innstillingen ble enstemmig vedtatt.


Etter dette er valgstyret i Oslos vedtak:


 
Per Andreas Hildhe Kleppe (A) trer inn som varamedlem av bydelsutvalg Vestre Aker.


 
Bydelen orienteres om valgstyrets vedtak.


Oslo bystyres sekretariat, den 12. desember 2013


Ola BorgeMannsåker







Godkjent og ekspedert elektronisk
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Oslo kommune
Byrådsavdeling for kultur og næring


2D/a0 /30c?


Bydelene
Kulturetaten


Dato: 15.08.2012


Deres ref: Var ref (saksnr): 8aksbeh: Arkivkode:


201004366-7 Ulla Byrnsio, 23 46 19 97 011


NAVNSETTING AV GATER, VEIER, PLASSER M.V. I OSLO - SAKSBEHANDLING
OG OPPLYSNINGER I FORBINDELSE MED VEDTAK


Byrådsavdeling for kultur og næring registrerer at det forekommer noe ulik praksis i
saksbehandlingen i navnesaker. I forbindelse med at bydelene fatter navnseningsvedtak for
gater, veier, plasser m.v. innen sin bydel, og byrådet innenfor sentrum sone, er det viktig at
saksbehandlingen følger gjeldende lovverk og retningslinjer for navnsetting.


Vi minner derfor om at en sak skal inneholde følgende, og at dette oversendes
byrådsavdelingen så snart vedtak er fattet:


kopi av saksframstilling, og protokoll til bydelsutvalget
kopi av uttalelse fra Språkrådet stedsnavnstjeneste (Stedsnavntjenesten for Østlandet og.
Agderfylkene) til skrivemåten på plassen, gaten. veien mv, jf § 6 i lov om stadnamn
kopi av høringsbrev, jf § 6 i lov om stadnamn
detaljert beskrivelse av navneobjektets utstrekning, inkludert kartutsnitt der
navnsettingen er markert. Start- og sluttsted må markeres og,vise hele gatas / veiens
forløp. Plasser og parker må beskrives med nøyaktig beliggenhet, for eksempel ved å
angi gatene som omgir det aktuelle stedet. Kartutsnittet må vise beliggenhet og
utstrekning. Alle kartutsnitt må minimum inneholde veier, bygninger og eksisterende
navn i området.


Byrådsavdelingen vil også ha interesse av å få opplyst begrunnelsen for navnevedtaket med
historiske data mv. dersom dette ikke framkommer i saksutredningen.


Så snart byrådsavdelingen har mottatt nødvendige dokumenter, orienterer vi kultur- og
utdanningskomiteen og aktuelle etater mv. om vedtaket.


Til orientering vedlegges brev av 08.10.2010 til bydelene vedr premisser for
navnsettingsmyndigheten.


Byradsavdeling for kultur og Postadresse:


næring
Rådhuset. 0037 Uslo


E-post: 1o.tniottakvi byr.oslo.kommune.no







I tillegg til det som fremgår av brevet av 08.10.2010, gjøres det oppmerksom på at
stadnamnloven § 3 setter visse materielle skranker for kommunens valg av stedsnavn. Når det
gjelder navneendringer spesielt, fremgår det av bestemmelsens annet ledd at et "nedervd
stadsnamn" ikke kan byttes ut med et navn uten tilknytnin (tradisjon) til stedet, uten at det er
særlige grunner for det. Med "nedervd stadsnamn" forstås navn som er overlevert fra "tidlegare
generasjonar". Bestemmelsens forarbeider presiserer at det må være tale om et navn som har
vært bruk i et lengre tidsrom. Det vises også til bestemmelsens første ledd om at et stadsnavn
som hovedregel ikke kan tas i bruk ein stad der det tradisjonelt ikkje hoyrer heime''.


Med hilsen


Gro Balas Lise Mjøs
kommunaldirektor konst. seksjonssjef


Godkjent og ekspedert elektronisk


Vedlegg: Kopi av brev av 08.10.2010 til bydelene vedr premisser for
navnsettingsrnyndigheten


Kopi til: Byrådsavdelin2: for byutvikling,
Plan- ou,bygninusetaten
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Oslo kommune
Byrådsavdeling for kultur og utdanning


Bydelene i Oslo (1-15)


Dato: 08.10.2010


Deres ref: Var ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:


201004366-3 Mona Hoset, 23 36 16 68 011


NAVNSETTING AV GATER, VEIER, PLASSER M.V. I OSLO - PREMISSER FOR
NAVNSETTINGSMYNDIGHETEN


Vi ønsker med dette å minne bydelene i Oslo om premisser som ligger til grunn for
vedtaksmyndigheten ved navnsetting av gater, veier, plasser m.v. i Oslo.


Følgende overordnede bestemmelser gjelder ved vedtak om navnsetting av gater, veier, plasser
m.v.:


Lov om stadnamn (LOV-1990-05-18- I I)
Forskrift om skrivemåten av stadnamn (FOR-2007-06-01-592)
Instruks for navnsetting av gater, veier, plasser m.v. i Oslo vedtatt av Oslo bystyre
30.08.2000 sak 488/2000


Vi setter nedenfor opp en nærmere gjenomgang av lov om stadnamn og instruksen for
navnsettinii av gater, veier, plasser m.v. i Oslo. Gjennomv_angenav lov om stadnamn er gjort i
samarbeid med Språkrådet, stedsnavntjenesten for Ostlandet og Agderfylkene.


Lov om stadnamn stedsnavnloven


Lov om stadnamn ble vedtatt av Stortinuet 18. mai 1990 og satt i verk I. juli 1991. Etter åtte år
ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle evaluere loven, og denne gruppen la fram en
rapport i 2001. En revidert lov ble vedtatt i 2005, og trådte i kraft 1. august 2006.


Etter lov om stadnamn § 1 er stedsnavn "namn på geografiske punkt, liner og område som kan
kartfestast", dvs, alle slags lokaliteter som kan kartfestes i ulike målestokker. Navn på 2-ater,
veier, plasser, bydeler, tomter, løkker, anlegg osv, som kommunen har ansvar for eller eier,
omfattes av betegnelsen. Også navn på bygninger faller inn under definisjonen, således er
Rådhuset et stedsnavn.


Byradsavdeling for kultur og Postadres,e:
utdanning


Radhusel, 0037 Oslo


E-post. postmottak(a bvr.oslo.kommune.no







Kommunestyret, eller den kommunestyret gir fullnmkt til, gjør vedtak om navn på kommunale
navneobjekt som gater. veier og plasser osv. Vedtak om skrivemåten faller inn under
stedsnavnloven.


Loven legger opp til en grundig saksbehandling med høring og medvirkning av
stedsnavntjenesten. I lovens § 6 er det unt nærmere reuler om saksbehandlinuen. jf. bl.a. forste
ledd siste setning "Før vedtak om skrivemåte blir gjort. skal namnekonsulentane gi tilrådinu om
skrivemåten."


Dette innebærer altså at stedsnavntjenesten skal få tilsendt navnesaker før det gjøres vedtak, og
uttale seg om dem hvis de finner det nødvendig, eller om vedtaksorganet ber om det.


Statens kartverk har gjennom en rekke kurs i samarbeid med Geoforums lokale avdelinger uitt
kommunene mulighet til å sette seg inn i de ulike sidene ved stedsnavnloven, bl.a.
saksbehandlingen.


Skrivemåter som har vært i offentlig bruk for loven trådte i kraft, dvs. for I. juli 1990 har status
som uodkjent. Ikke sjelden foreligger det mer enn én skrivemåte, og da vil begge eller alle ha
status som godkjent. Statens kartverk anbefaler at den skrivemåten som står på
navneenhetsplassen i Sentralt stedsnavnregister (SSR). brukes. For å få fastsatt en endelig
skrivemåte med status "vedtatt" i SSR. skal det reises navnesak.


Navnevedtak (skrivemåter) som er gjr.ortetter I. juli 1991, ou som ikke er i samsvar med
saksbehandlingsreglene i stedsnavnloven, kan gjenopptas dersom noen av de organ som er
nevnt i § 6 andre til fierde ledd, f eks. vedtaksorganet, en lokal organisasjon eller
navnekonsulentene. onsker det.


Tiltak til å endre uatenavn kan gjøres av de som har rett til å uttale seu etter § 6. Dersom en
bydel ønsker å vedta nye gatenavn eller endre eksisterende gatenavn, skal reglene i
stedsnavnloven følges med horing og oversendelse til stedsnavntjenesten.


Instruks for navnsettinu av oater. veier. lasser m.v. i Oslo


Oslo bystyre har i vedtak i sak 48812000 delegert myndigheten til bydelsutvalgene til å fatte
endelig avgjørelse i navnesaker, herunder navnsetting ou navneendring for gater, veier, plasser
m.v. i den enkelte bydel. Det fremgår av bestemmelsen at de alminnelige saksbehandlingsregler
for bydelsutvaluene og andre folkevalgte organer nedfelt i Reglement for bydelene kommer til
anvendelse.


Som det fremgår av instruksen, har Oslo bystyre satt vilkår for delegert myndiahet. Det vises
her til at bystyret i vedtakspunkt 5 har fastsatt vilkår for navnsetting. og at bystyret i
vedtakspunkt 6 har fastsatt vilkår for navneendringer, og hvor det fremuår at den delegerte
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myndigheten er begrenset til å gjelde endringer av navn på gater, veier, plasser m.v. der
eksisterende navn innebærer betydelig praktisk ulempe. Dette betyr at bydelsutvalgene ved
endringer av eksisterende navn må begrunne sitt vedtak ut fra premisset om at eksisterende
navn innebærer betydelig praktisk ulempe.


Med hilsen


Bente T. Fagerli Eli Vorkinn
kommunaldirektør seksjonssjef


Godkjent o ekspedert elektronisk


Vedlegg: Instruks for navnsetting av gater, veier, plasser m.v. i Oslo
Kopi til: Språkrådet


Kulturetaten
Byrådsavdeling, for eldre og sosiale tjenester
Byrådsleders kontor
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Instruks


Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 30.08.2000
Erstatter:






Saksnr: By 488/2000
Eier/ansvarlig: Byrådsavdeling for næring og Ikrafttredelse: 01.02.2001






kultur Versjon: 1


Bemyndiget: Byrådsavdeling for næring og
kultur


Dok.nr: A-0127


Instruks for navnsetting av gater, veier, plasser m.v. i Oslo


1.Virkeområde


Instruksen kommer til anvendelse og skal legges til grunn ved navnsetting av gater, veier,
plasser m.v. i Oslo. Instruksen gjelder for Oslo kommune.


Formål


Instruksen skal bidra til mest mulig effektiv og betryggende beslutningsprosess ved
navnsetting og navneendring av gater, veier, plasser m.v. i Oslo.


Instruksen har til hensikt å sikre en mest mulig enhetlig praksis ved navnsetting av gater,
veier, plasser m.v. i Oslo.


Definisjoner


I denne instruksen forstås sentrum sone som det til enhver tid gjeldende avgrensede område
av byens sentrum fastsatt av bystyret i forbindelse med bystyrets vedtak om desentralisert
bydelsforvaltning.


Gater og veier som krysser bydelsgrenser defineres som tilhørende den bydel hvor gaten eller
veien anses ha sin begynnelse. Tilsvarende gjelder gater og veier som går ut av/inn til
sentrum sone.


Administrasjon/forvaltning


Byrådet fatter endelig avgjørelse i navnesaker, herunder navnsetting og navneendring for
gater, veier, plasser m.v. i sentrum sone.


Byrådet gis myndighet til å korrigere gate-, vei- og plassnavn m.v. som er feil skrevet i
sentrum sone.W


Bydelsutvalgene selv fatter endelig avgjørelse i navnesaker, herunder navnsetting og
navneendring for gater, veier, plasser m.v. i den enkelte bydel. De alminnelige
saksbehandlingsregler for bydelsutvalgene og andre folkevalgte organer nedfelt i Reglement
for bydelene kommer til anvendelse.







Bydelsutvalgene skal selv korrigere gate-, vei- og plassnavn m.v. som er feilskrevet.


5. Vilkår for navnsetting


Ved navnsetting av gater, veier, plasser m.v. i Oslo bør det i størst mulig grad tas hensyn til
eksisterende navn i det aktuelle området. For øvrig kan man ved navnsetting av gater, veier,
plasser m.v. benytte navn knyttet til:


Stedegne eller hevdvunne navn,
gårdsnavn, husmannsplasser og lignende,
kjente/stedstilknyttede betydningsfulle avdøde personer eller
kjente steder


i den enkelte bydel.


Navn på personer som er i live skal ikke benyttes som gate-, vei- eller plassnavn m.v. i Oslo.


Gate-, vei- og plassnavn m.v. i Oslo av samme kategori bør i størst mulig grad søkes samlet i
samme strøk. En bør unngå å bruke gate-, vei- og plassnavn m.v. som kan forveksles med
navn som allerede er i bruk i Oslo.


6. Vilkår for navneendringer


Endring av navn på gater, veier, plasser m.v. i Oslo må bare foretas der eksisterende navn
innebærer betydelig praktisk ulempe. Ved endring av navn på gater, veier, plasser m.v. skal
vilkår for navnsetting som angitt i punkt 5 legges til grunn ved valg av nytt navn.


7. Rapportering


Byrådets vedtak i navnesaker oversendes fortløpende til Kultur- og utdanningskomiteen til
orientering. Bydelsutvalgenes vedtak i navnesaker oversendes fortløpende byrådet ved den
byrådsavdeling som har ansvaret for kulturområdet som underretter Kultur- og
utdanningskomiteen.


8. Endring av instruksen


Byrådet delegeres myndighet til selv å vedta mindre vesentlige endringer i instruksen.


9. Ikrafttredelse


Denne instruks trer i kraft fra det tidspunkt byrådet bestemmer.


Byrådet har i sak 1040, Ikrafttredelse —delegasjon, av 23.01.2001 vedtatt:
I medhold av bystyrets vedtak 30.08.2000, sak 488 om instruks for navnsetting av gater. veier, plasser m.v.
videredelegeres til byråden for kultur og utdanning myndighet til å korrigere gate-, vei- og plassnavn m.v. som er
feil skrevet i sentrum sone. Slike vedtak oversendes fortløpende kultur- og utdanningskomiteen.









































 


  
 Oslo kommune 
 Bydel Vestre Aker 
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Møteprotokoll 


1/14  


 


 


 


Møte: 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 


Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Rødkleiva, inngang på baksiden av bygget. 


Møtetid: 13.02.2014 kl. 17:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


 


Møteleder: Jane Steenbuch (H) 


  


Tilstede:  Mona Helene Grønlie Herzog (V) 


Arne Eugen Boysen (Frp) 


  


Forfall: Lene Mathisen (H) 


Sunniva Borgen (H) 


Åse Ryvarden (A) 


  


Som vara møtte:  Ingrid Harlem Losnedahl (A) 


  


I tillegg møtte: Edith Aars, enhetsleder for barnehagene 


  


Møtesekretær: Jeannette Wold, enhetsleder forebygging barn og unge 


  


 


 


Åpen halvtime 


Det var ikke publikum til stede. 


Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent med følgende tilleggssaker: 


 


5/14 Høring vedrørende plan for skate-tilbud og anlegg 
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Informasjon 


Edith Aars, enhetsleder for barnehager, informerte om konkurranseutsetting av barnehager. 


Eventuelt 


Komiteen diskuterte konkurranseutsetting av barnehager. 


 


Saker til behandling 


1/14 14/00018-1 
Protokoll fra møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 5. 


desember 2013 
3 


2/14 14/00003-2 Årsberetning og årsstatistikk 2013 Bydel Vestre Aker 4 


3/14 13/01215-7 Navnsetting av gater/veier i Sørkedalen 5 


4/14 14/00063-1 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 10. februar 2013 7 


5/14 13/01023-7 Høring vedrørende plan for skate-tilbud og anlegg 8 
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Saker til behandling 


 


1/14 Protokoll fra møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 5. desember 


2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13.02.2014 1/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen godkjenner protokollen fra møte 5. desember 2013. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende 


vedtak 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen godkjenner protokollen fra møte 5. desember 2013. 
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2/14 Årsberetning og årsstatistikk 2013 Bydel Vestre Aker 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 2/14 


2 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13.02.2014 2/14 


3 Bydelsutvalget 27.02.2014 4/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Bydelsutvalget tar statistikk for 2013 Bydel Vestre Aker til orientering. 


2. Bydelsutvalget godkjenner årsberetningen 2013 for Bydel Vestre Aker. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


1. Bydelsutvalget tar statistikk for 2013 Bydel Vestre Aker til orientering. 


2. Bydelsutvalget godkjenner årsberetningen 2013 for Bydel Vestre Aker. 
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3/14 Navnsetting av gater/veier i Sørkedalen 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13.02.2014 3/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 21/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg navnsetter veiene i Sørkedalen som følger: 


 


Nr. Navneforslag 


1 Gråseterveien 


2 Ospeskogveien 


3 Gamle Heggelivei 


4 Bergendalsveien 


5 Gransveien 


6 Lønnåsveien 


7 Åmot grustak 


8 Nye Heggelivei 


9 Langliveien 


10 Heikampveien 


11 Elveliveien 


12 Sakariasveien 


13 Svartorseterveien 


14 Grøttumsveien 


15 Akevittsvingen 


16 Tangenveien 


17 Zinoberstubben 


18 Styggdal´n 


19 Byveien 


20 Jegersborgveien 


21 Strømsbråtaveien 


 


Viser til vedlagt kart for lokasjoner. 


 


Bydelsutvalget anbefaler Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten kontakter Sørkedalen vel 


og Sørkedalen Historielag i forbindelse med endelig avgrensing av de enkelte veiene da 


lokalkunnskap vil bedre kunne sikre avgrensing. 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg navnsetter veiene i Sørkedalen som følger: 


 


Nr. Navneforslag 


1 Gråseterveien 


2 Ospeskogveien 


3 Gamle Heggelivei 


4 Bergendalsveien 


5 Gransveien 


6 Lønnåsveien 


7 Åmot grustak 


8 Nye Heggelivei 


9 Langliveien 


10 Heikampveien 


11 Elveliveien 


12 Sakariasveien 


13 Svartorseterveien 


14 Grøttumsveien 


15 Akevittsvingen 


16 Tangenveien 


17 Zinoberstubben 


18 Styggdal´n 


19 Byveien 


20 Jegersborgveien 


21 Strømsbråtaveien 


 


Viser til vedlagt kart for lokasjoner. 


 


Bydelsutvalget anbefaler Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten kontakter Sørkedalen vel 


og Sørkedalen Historielag i forbindelse med endelig avgrensing av de enkelte veiene da 


lokalkunnskap vil bedre kunne sikre avgrensing. 
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4/14 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 10. februar 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13.02.2014 4/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen tar protokollen fra Ungdomsrådets møte 10. februar 2014 


til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende 


vedtak 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen tar protokollen fra Ungdomsrådets møte 10. februar 2014 


til orientering. 
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5/14 Høring vedrørende plan for skate-tilbud og anlegg 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 11/14 


2 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13.02.2014 5/14 


3 Bydelsutvalget 27.02.2014 31/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


Vestre Aker bydelsutvalg er positive til at det bygges skateramper i bydelen. 


 


Det forutsettes at Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg og § 10 i 


reguleringsbestemmelsene for Hemingbanen S-4246. I tillegg at det tas hensyn til naboer når 


det gjelder plassering av lyskastere. 


 


Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende forslag til vedtak: 


 


Vestre Aker bydelsutvalg er positive til at det bygges skateramper i bydelen. 


 


Det forutsettes at Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg og § 10 i 


reguleringsbestemmelsene for Hemingbanen S-4246 ivaretas. I tillegg at det tas hensyn til 


naboer når det gjelder plassering av lyskastere. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ber om at det også vurderes et innendørs anlegg i Frognerseterveien 


63, tidligere Skogvesenets bygg, da bydelen vurderer denne tomten som særs egnet til et slikt 


anlegg. 


 


Vestre Aker bydel har behov for en større ungdomsklubb på denne siden av byen. Dette er i et 


område med økende rusmisbruk og skolefravær blant ungdom. Frognerseterveien 63 kunne 


kombineres som ungdomsklubb og innendørs skateanlegg. 


 


Frognerseterveien 63 har følgende fordeler: 


 


 Er rett ved Midtstuen skole. 


 Ligger i bunnen av Korketrekkeren som er tenkt som longboard løype. 


 Er egnet til innendørs skateanlegg som kan kombineres med treningsrom for 


kollenhopp. 


 Kan kombineres med Skiforbundets Freestyle anlegg som planlegges ved siden av 


Midtstubakken. Skiforeningen er positive til forslaget. 


 


Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg er positive til at det bygges skateramper i bydelen. 
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Det forutsettes at Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg og § 10 i 


reguleringsbestemmelsene for Hemingbanen S-4246 ivaretas. I tillegg at det tas hensyn til 


naboer når det gjelder plassering av lyskastere. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ber om at det også vurderes et innendørs anlegg i Frognerseterveien 


63, tidligere Skogvesenets bygg, da bydelen vurderer denne tomten som særs egnet til et slikt 


anlegg. 


 


Vestre Aker bydel har behov for en større ungdomsklubb på denne siden av byen. Dette er i et 


område med økende rusmisbruk og skolefravær blant ungdom. Frognerseterveien 63 kunne 


kombineres som ungdomsklubb og innendørs skateanlegg. 


 


Frognerseterveien 63 har følgende fordeler: 


 


 Er rett ved Midtstuen skole. 


 Ligger i bunnen av Korketrekkeren som er tenkt som longboard løype. 


 Er egnet til innendørs skateanlegg som kan kombineres med treningsrom for 


kollenhopp. 


 Kan kombineres med Skiforbundets Freestyle anlegg som planlegges ved siden av 


Midtstubakken. Skiforeningen er positive til forslaget. 


 


 


 


 


 


 


Oslo, 13.02.2014 


 


 


 


Jane Steenbuch (H) 


leder 


 








 


  
 Oslo kommune 
 Bydel Vestre Aker 


  
  


 


  


 


  


 


1 
 


Møteprotokoll 


1/14  


 


 


Møte: 


 


Helse- og sosialkomiteen 


Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. 


Møtetid: 13.02.2014 kl. 17:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


Møteleder: Anita Asdahl Hoff (H) 


  


Tilstede:  Trond Lind Petersen (H) 


Åse Thomassen (A) 


Anne Hollerud (V) 


Beate Holland (F) 


  


Forfall: Arne Kolstad (H) 


  


Som vara møtte:  Anne-Marit Petersen Lie (H) 


  


I tillegg møtte: Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


 


Åpen halvtime 


Det var ikke publikum til stede. 


Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent med følgende tilleggssaker: 


 


10/14 Årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for hjemmetjenesten  


11/14 Årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter 


 


Informasjon 


Det var ingen punkter til informasjon. 
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Eventuelt 


Anita Asdahl Hoff (H) stilte følgende spørsmål til bydelsdirektøren: 


 


BU vedtok å støtte bydelsdirektørens forslag til å avslutte kommunelegestillingen pga stram 


økonomi. Da det har kommet reaksjoner på dette ber jeg bydelsdirektøren redegjøre for på 


hvilken måte den tunge pasientgruppen, med samfunnsmedisinske behov, blir ivaretatt 


fremover?  


Bydelsdirektøren redegjorde for bydelens gode dekning av fastleger. 


 


Vi har tidligere tatt opp problemer med responstiden ved bestillerkontoret og andre tjenester i 


bydelen. Da det i den senere tid har vært klage på bla. boligkontoret (jfr blogger, FB, 


Østlandssendingen?) pga. manglende kontakt og respons ønskes en redegjørelse fra 


bydelsdirektøren på dette og hvilke tiltak som gjøres for å bedre situasjonen. 


Bydelsdirektøren informerte om tiltak bydelen gjør for å bedre tilgjengeligheten. Det er ikke 


innkommet klager til bydelen på at det er vanskelig å få kontakt.  


 


Alle bydeler har en demenskoordinator. Hvordan fungerer denne stillingen i vår bydel? 


Bydelsdirektøren informerte om at bydelen har demenskoordinator på bestillerkontoret og at 


bydelen også har flere tilbud til demente.  


Saker til behandling 


1/14 14/00019-1 
Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 5. desember 


2013 
3 


2/14 14/00003-2 Årsberetning og årsstatistikk 2013 Bydel Vestre Aker 4 


3/14 13/00305-26 Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 24. september 2014 5 


4/14 13/00830-9 Tilsyn ved Blåklokka dagsenter 13. desember 2013 6 


5/14 13/01472-11 Tilsyn ved Aktivitetssenteret 13. desember 2013 7 


6/14 13/00421-7 
Søknad om salgsbevilling - Rustal Røa Frukt og Dagligvarer 


Nærbutikken Røa 
8 


7/14 14/00131-1 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 9 


8/14 14/00111-1 Eldre fastleger - Prolongering av hjemmel etter fylte 70 år 10 


9/14 14/00082-1 
Informasjonssaker til møte i helse- og sosialkomiteen 13. 


februar 2014 
11 


10/14 14/00168-1 Årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for hjemmetjenesten  12 


11/14 13/00305-27 
Årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for Vinderen bo- og 


servicesenter  
13 
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Saker til behandling 


 


1/14 Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 5. desember 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 1/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Helse- og sosialkomiteen godkjenner protokollen fra møte 5. desember 2013. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Helse- og sosialkomiteen godkjenner protokollen fra møte 5. desember 2013. 


 


 


 


  







 


 4  


 


2/14 Årsberetning og årsstatistikk 2013 Bydel Vestre Aker 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 2/14 


2 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13.02.2014 2/14 


3 Bydelsutvalget 27.02.2014 4/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Bydelsutvalget tar statistikk for 2013 Bydel Vestre Aker til orientering. 


2. Bydelsutvalget godkjenner årsberetningen 2013 for Bydel Vestre Aker. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


1. Bydelsutvalget tar statistikk for 2013 Bydel Vestre Aker til orientering. 


2. Bydelsutvalget godkjenner årsberetningen 2013 for Bydel Vestre Aker. 
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3/14 Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 24. september 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 3/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 15/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter  


24. september 2013 og Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten til orientering.  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter  


24. september 2013 og Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten til orientering. 
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4/14 Tilsyn ved Blåklokka dagsenter 13. desember 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 4/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 17/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar rapporten fra uanmeldt tilsyn ved Blåklokka dagsenter 13. desember 3013 


og leders kommentarer til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar rapporten fra uanmeldt tilsyn ved Blåklokka dagsenter 13. desember 3013 


og leders kommentarer til orientering. 
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5/14 Tilsyn ved Aktivitetssenteret 13. desember 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 5/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 18/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar rapporten fra uanmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 13. desember 2013 og 


leders kommentarer til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar rapporten fra uanmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 13. desember 2013 og 


leders kommentarer til orientering. 
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6/14 Søknad om salgsbevilling - Rustal Røa Frukt og Dagligvarer 


Nærbutikken Røa 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 6/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 16/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg anbefaler at Rustal Røa Frukt Dagligvarer Nærbutikken Røa, 


Vækerøveien 165 gis salgsbevilling.  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg anbefaler at Rustal Røa Frukt Dagligvarer Nærbutikken Røa, 


Vækerøveien 165 gis salgsbevilling. 
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7/14 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 7/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 20/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar brukerundersøkelsen i sosialtjenesten 2012 til orientering. 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar brukerundersøkelsen i sosialtjenesten 2012 til orientering. 
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8/14 Eldre fastleger - Prolongering av hjemmel etter fylte 70 år 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 8/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 19/14 


 


 


Venstres forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydel åpner for at eldre leger ved fylte 70 år kan får prolongert sin hjemmel som 


fastleger ett år av gangen til max fylte 75, forutsatt at det tjener bydelen, den helhetlige 


tjenesten og at nødvendige kvalitetskrav innfris. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Vestre Aker bydel åpner for at eldre leger ved fylte 70 år kan får prolongert sin hjemmel som 


fastleger ett år av gangen til max fylte 75, forutsatt at det tjener bydelen, den helhetlige 


tjenesten og at nødvendige kvalitetskrav innfris. 
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9/14 Informasjonssaker til møte i helse- og sosialkomiteen 13. februar 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 9/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Brev fra Kontrollutvalget av 19.12.2013 vedrørende Oppfølgingsundersøkelse etter 


rapport 16/2011 kvalitet i sykehjem – Smestadhjemmet. 


2. Kopi av brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester av 02.01.2014 


vedrørende BU-vedtak om opprettelse av en egen sykehjemsnemnd. 


3. Brev fra Helse Sør-Øst av 02.12.2013 vedrørende Nye styrer i helseforetakene i Helse 


Sør-Øst fra 2014 – endringer i prinsipper for oppnevning av kandidater. 


4. Brev fra Fylkesmannen av 21.01.2014 vedrørende Klage på Bydel Vestre Akers 


vedtak om støydispensasjon. 


 


Tas til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og fattet følgende vedtak 


1. Brev fra Kontrollutvalget av 19.12.2013 vedrørende Oppfølgingsundersøkelse etter 


rapport 16/2011 kvalitet i sykehjem – Smestadhjemmet. 


2. Kopi av brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester av 02.01.2014 


vedrørende BU-vedtak om opprettelse av en egen sykehjemsnemnd. 


3. Brev fra Helse Sør-Øst av 02.12.2013 vedrørende Nye styrer i helseforetakene i Helse 


Sør-Øst fra 2014 – endringer i prinsipper for oppnevning av kandidater. 


4. Brev fra Fylkesmannen av 21.01.2014 vedrørende Klage på Bydel Vestre Akers 


vedtak om støydispensasjon. 


 


Tas til orientering. 
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10/14 Årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for hjemmetjenesten  


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 10/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 32/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar årsmelding for tilsynsutvalget for hjemmetjenestens arbeid i 2013 til 


orientering.  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar årsmelding for tilsynsutvalget for hjemmetjenestens arbeid i 2013 til 


orientering. 
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11/14 Årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter  


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 11/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 34/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter til 


orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter til 


orientering. 


 


 


 


 


 


Oslo, 13.02.2014 


 


 


 


Anita Asdahl Hoff (H) 


leder 
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 Oslo kommune 
 Bydel Vestre Aker 


  
  


 


  


 


  


 


1 
 


Møteprotokoll 


1/14  


 


 


 


Møte: 


 


Arbeidsutvalget 


Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. 


Møtetid: 03.02.2014 kl. 18:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


 


Møteleder: Elin Horn Galtung (H) 


  


Tilstede:  Lars Asbjørn Hanssen (H) 


Arild Gjervan (H) 


Carl Lindblad (A) 


Terje Bjøro (V) 


Arne Eugen Boysen (F) 


  


Forfall:  


  


Som vara møtte:   


  


I tillegg møtte: Reidun Strøm, stedfortreder for bydelsdirektør 


Stein Vesterkjær, enhetsleder for økonomi 


Edith Aars, enhetsleder for barnehager 


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


 


Åpen halvtime 


Bjørne Byhring, Jørgen Lindeman og Kai Gundersen tok ordet vedrørende Holmenkollen 


tennisklubb. 


 


Ole Falk Fredriksen, Svein Ove Faksvåg og Espen Pedersen tok ordet vedrørende 


utbyggingen på Diakonhjemmet. 


 


Jens Christian Hauge tok ordet og snakket for naboene i anledning utbyggingen på 


Diakonhjemmet. 
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Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent uten merknader. 


Gjennomgang av sakskartet til bydelsutvalgets møte 27. februar 2014 


Sakskartet ble gjennomgått. 


 


Ved gjennomgang av sakskartets sak 9/14 Lybekkveien 18 Klage over Plan- og 


bygningsetatens rammetillatelse på søknad om oppføring av støyskjerm. Dispensasjon fra 


reguleringsplan og sak 10/14 Lybekkveien 18 – Fylkesmannens vedtak i klagesak om 


støyskjerm, fratrådte Arild Gjervan (H) på grunn av inhabilitet. 


 


BU-sak 12/14 Hospitsveien 5 – Holmenkollen – planforslag til offentlig ettersyn 23.12.3013 – 


10.02.2014. Frist for å gi svar til Plan- og bygningsetaten er utsatt til 11.02.2014. 


Arbeidsutvalget gir Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen fullmakt til å uttale seg på 


vegne av bydelsutvalget å uttale seg i saken.  


 


Informasjon 


Edith Aars, enhetsleder for barnehager informerte om prosess, status og framdrift 


konkurranseutsetting og salg av barnehager. 


Eventuelt 


Arild Gjervan (H) tok opp rangering av varamedlemmer til driftstyrene i grunnskolene. 


 


Saker til behandling - vedtak fattet av Arbeidsutvalget 


1/14 14/00025-1 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 25. november 2013 3 


2/14 12/01824-9 Nettplan Stor-Oslo - Innspill til konseptvalg og kvalitetssikring 4 


3/14 13/01526-2 Tryvann vinterpark - Wyller - Bestilling av oppstartsmøte 5 


4/14 14/00009-2 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte - 


Frognerseteren Hovedrestaurant, Holmenkollveien 200 
6 
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Saker til behandling - vedtak fattet av Arbeidsutvalget 


 


1/14 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 25. november 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsutvalget 03.02.2014 1/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsutvalget godkjenner protokollen fra møte 25. november 2013. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsutvalgets behandlet saken i møte 03.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsutvalget godkjenner protokollen fra møte 25. november 2013. 


 


 


[Lagre]  
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2/14 Nettplan Stor-Oslo - Innspill til konseptvalg og kvalitetssikring 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsutvalget 03.02.2014 2/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 5/14 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


Vestre Aker bydelsutvalg ser behovet for en spenningsoppgradering av nettet. Oslo er en by i 


vekst og det er viktig å planlegge for økende kraftbehov fremover. Konsept 3 fremstår som 


det mest naturlige valget da det vil gi økt kraftforsyning, bli rimeligere på sikt og vil frigjøre 


areal i Oslo. 


 


Høyspent fremføring bør legges i bakken i bebygde strøk både av hensyn til 


befolkning/beboere og med tanke på å frigjøre areal. 


 


Møtebehandling 


Carl Lindblad (A) fremmet følgende forslag til tillegg: 


 


Det er svært positivt at de tre forbindelsene fra nordvest kan reduseres til én. En trasé med 


innføring til Sogn vil være den beste løsning for Oslo da den i svært liten grad berører bosatte. 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag med Arbeiderpartiets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsutvalget behandlet saken 23.01.2013 og fattet følgende vedtak etter fullmakt fra 


bydelsutvalget 


Vestre Aker bydelsutvalg ser behovet for en spenningsoppgradering av nettet. Oslo er en by i 


vekst og det er viktig å planlegge for økende kraftbehov fremover. Konsept 3 fremstår som 


det mest naturlige valget da det vil gi økt kraftforsyning, bli rimeligere på sikt og vil frigjøre 


areal i Oslo. 


 


Høyspent fremføring bør legges i bakken i bebygde strøk både av hensyn til 


befolkning/beboere og med tanke på å frigjøre areal. 


 


Det er svært positivt at de tre forbindelsene fra nordvest kan reduseres til én. En trasé med 


innføring til Sogn vil være den beste løsning for Oslo da den i svært liten grad berører bosatte. 


 


Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om Nettplan Stor-Oslo – Innspill til konseptvalg 


og kvalitetssikring til orientering. 


[Lagre]  
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3/14 Tryvann vinterpark - Wyller - Bestilling av oppstartsmøte 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsutvalget 03.02.2014 3/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 7/14 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innspill på det nåværende tidspunkt. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsutvalget behandlet saken 03.02.2013 og fattet følgende vedtak etter fullmakt fra 


bydelsutvalget  


Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innspill på det nåværende tidspunkt. 


 


Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om innspill til Tryvann vinterpark – Bestilling av 


oppstartsmøte til orientering. 


 


[Lagre]  
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4/14 Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte - 


Frognerseteren Hovedrestaurant, Holmenkollveien 200 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsutvalget 03.02.2014 4/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 6/14 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


Vestre Aker bydelsutvalg anbefaler at det innvilges følgende åpningstider i tråd med bydelens 


forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder: Åpningstid inne til kl. 03.30 og 


skjenketid til kl. 03.00. 


Åpningstid ute til kl. 24.00 og skjenketid til kl. 23.30. 


 


Åpningstiden ute er satt til kl. 24.00 da servering av alkohol ute kan føre til støy og annet 


ubehag for omkringboende. 


 


Bydel Vestre Aker anbefaler søknaden innvilget med ovenstående åpnings- og skjenketider.  


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsutvalget behandlet saken 03.02.2013 og fattet følgende vedtak etter fullmakt fra 


bydelsutvalget 


Vestre Aker bydelsutvalg anbefaler at det innvilges følgende åpningstider i tråd med bydelens 


forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder: Åpningstid inne til kl. 03.30 og 


skjenketid til kl. 03.00. 


Åpningstid ute til kl. 24.00 og skjenketid til kl. 23.30. 


 


Åpningstiden ute er satt til kl. 24.00 da servering av alkohol ute kan føre til støy og annet 


ubehag for omkringboende. 


 


Bydel Vestre Aker anbefaler søknaden innvilget med ovenstående åpnings- og skjenketider.  


 


Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte 


- Frognerseteren Hovedrestaurant, Holmenkollveien 200 til orientering. 


 


[Lagre]  


 


Oslo, 03.02.2014 


 


 


 


Elin Horn Galtung (H) 


leder 








 


  
 Oslo kommune 
 Bydel Vestre Aker 


  
  


 


  


 


  


 


1 
 


Møteprotokoll 


1/14  


 


 


 


Møte: 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 


Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. 


Møtetid: 10.02.2014 kl. 18:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


 


Møteleder: Arild Gjervan (H) 


  


Tilstede:  Lars Madsen (H) 


Ingrid Nyhus (H) 


Frank Aubert (A) 


Terje Bjøro (V) 


Asbjørn Hjertén (F) 


  


Forfall:  


  


Som vara møtte:   


  


I tillegg møtte: Elin Horn Galtung (H), BU-leder 


Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


 


Åpen halvtime 


 


Ingen i publikum tok ordet. 


 


Godkjenning av innkalling 


 


 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 
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Godkjenning av sakskart 


 


Sakskartet ble godkjent med følgende tilleggssaker: 


 


10/14 Garderobeanlegg og kiosk - Anmodning om uttalelse - Vestre Aker skiklubb 


11/14 Høring vedrørende plan for skate-tilbud og anlegg 


12/14 Underretning om politisk vedtak, detaljregulering Voksenkollveien 19 


 


Habilitet: 


 


Leder av komiteen, Arild Gjervan (H) erklærte seg inhabil i sak 3/14 og 4/14, som omhandlet 


Lybekkveien 18, fratrådte og forlot møtelokalet under behandlingen av disse sakene. 


Nesteleder, Frank Aubert (A) tok sete som leder og varamedlem Elin Horn Galtung (H) tok 


sete som medlem i Arild Gjervans fravær. 


 


Frank Aubert (A) erklærte seg inhabil og fratrådte under behandlingen av sak 10/14 angående 


garderobeanlegg for Vestre Aker skiklubb da han har styreverv i klubben. 


 


Informasjon 


 


Arild Gjervan (H) informerte om mulighet til å delta i Konseptutredning for økt 


transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo. Påmelding må skje i løpet av 11.02.2014. 


 


 


Eventuelt 


 


Det var ingen punkter til eventuelt. 


 


Saker til behandling 


1/14 14/00020-1 
Protokoll fra møte i Byutvikling-, miljø- og 


samferdselskomiteen 2. desember 2013 
4 


2/14 14/00002-2 


Holmenkollveien 109 - klage over Plan- og bygningsetatens 


rammetillatelse på søknad om oppføring av to eneboliger. 


Dispensasjon fra reguleringsplan 


5 


3/14 13/00277-20 


Lybekkveien 18 Klage over Plan- og bygningsetatens 


rammetillatelse på søknad om oppføring av støyskjerm. 


Dispensasjon fra reguleringsplan 


6 


4/14 13/00277-21 
Lybekkveien 18 - Fylkesmannens vedtak i klagesak om 


støyskjerm 
7 


5/14 13/00399-9 
Vassfaret og Gaupefaret - Kunngjøring om offentlig ettersyn 


13.01.14 - 24.02.2014 detaljregulering 
8 


6/14 14/00001-2 Hospitsveien 5 - Holmenkollen - Planforslag til offentlig 9 
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ettersyn 23.12.13 - 10.02.14 - Detaljregulering 


7/14 14/00102-2 Stasjonsveien 51 - Bestilling av oppstartsmøte 10 


8/14 14/00080-1 
Informasjonssaker til Byutvikling-, miljø- og 


samferdselskomiteens møte 10. februar 2014 
11 


9/14 12/01370-12 
Hovseterveien 70-72 - Kunngjøring om oppstart av 


detaljregulering 
13 


10/14 14/00160-2 
Garderobeanlegg og kiosk - Anmodning om uttalelse - Vestre 


Aker skiklubb 
15 


11/14 13/01023-7 Høring vedrørende plan for skate-tilbud og anlegg 16 


12/14 13/00604-7 
Underretning om politisk vedtak, detaljregulering 


Voksenkollveien 19 
17 
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Saker til behandling 


 


1/14 Protokoll fra møte i Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 2. 


desember 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 1/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen godkjenner protokollen fra møte 2. desember 


2013. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og fattet 


følgende vedtak 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen godkjenner protokollen fra møte 2. desember 


2013. 
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2/14 Holmenkollveien 109 - klage over Plan- og bygningsetatens 


rammetillatelse på søknad om oppføring av to eneboliger. Dispensasjon fra 


reguleringsplan 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 2/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 8/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 


rammetillatelse av 15.10.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi 


dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder utnyttelsesgrad og minsteavstand til 


nabogrense. 


 


Klagen fra Erle-Grieg Astrup og Ole Wilhelm Munthe-Kaas, Johanna og Ketil Berstad, Leif 


Frisenberg og Terje Schøyen, Truls E. Astrup, Lillian B. Olsson, Føyen advokatfirma på 


vegne av Olsson, Odd Jacobsen og Anne-Mette Krohn de Lange, samt Holmenkollens vel tas 


ikke til følge. 


 


Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse." 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag til vedtak: 


 


Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 


 


Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og fattet 


følgende vedtak 


 


Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 
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3/14 Lybekkveien 18 Klage over Plan- og bygningsetatens rammetillatelse 


på søknad om oppføring av støyskjerm. Dispensasjon fra reguleringsplan 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 3/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 9/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalget finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 


rammetillatelse av 31.05.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens  


§ 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder regulerte byggegrenser og krav 


til minste størrelse for uteoppholdsareal (jf. planens § 12). 


 


Klagen fra seksjonseierne i Sameiet Lybekkveien 18 anbefales ikke tatt til følge. 


 


Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse.  


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalget finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 


rammetillatelse av 31.05.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens  


§ 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder regulerte byggegrenser og krav 


til minste størrelse for uteoppholdsareal (jf. planens § 12). 


 


Klagen fra seksjonseierne i Sameiet Lybekkveien 18 anbefales ikke tatt til følge. 


 


Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 
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4/14 Lybekkveien 18 - Fylkesmannens vedtak i klagesak om støyskjerm 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 4/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 10/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar Fylkesmannens avgjørelse og tillegg til oversendelsen fra Plan- 


og bygningsetaten – Lybekkveien 18 til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 


 


Votering 


 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og fattet 


følgende vedtak 


 


Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 
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5/14 Vassfaret og Gaupefaret - Kunngjøring om offentlig ettersyn 13.01.14 - 


24.02.2014 detaljregulering 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 5/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 11/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg er meget glad for at denne saken nå snart kan ferdigbehandles slik 


at Reguleringsplanen blir i henhold til Bystyrets vedtak, som er mange år gammelt. 


 


Møtebehandling 


 


Arild Gjervan (H) fremmet følgende forslag: 


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslag til detaljregulering med reguleringsbestemmelser for 


Vassfaret og Gaupefaret, Slemdal, som omreguleres fra boliger med tilhørende anlegg til 


 


- Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse 


- Kombinert bebyggelse og anlegg - bolig/forretning 


- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - kjøreveg 


- Hensynssone - bevaring kulturmiljø H570 


 


som foreslått av Plan- og bygningsetaten, vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, kartnr. 


ABPN-201302172, datert 03.12.2013. 


 


Votering 


 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslag til detaljregulering med reguleringsbestemmelser for 


Vassfaret og Gaupefaret, Slemdal, som omreguleres fra boliger med tilhørende anlegg til 


 


- Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse 


- Kombinert bebyggelse og anlegg - bolig/forretning 


- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - kjøreveg 


- Hensynssone - bevaring kulturmiljø H570 


 


som foreslått av Plan- og bygningsetaten, vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, kartnr. 


ABPN-201302172, datert 03.12.2013. 
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6/14 Hospitsveien 5 - Holmenkollen - Planforslag til offentlig ettersyn 


23.12.13 - 10.02.14 - Detaljregulering 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 6/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 12/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter planforslaget slik det foreligger og det ønskes ikke 


barnehage på dette området. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 etter 


fullmakt fra Arbeidsutvalget og fattet følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter planforslaget slik det foreligger og det ønskes ikke 


barnehage på dette området. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak om 


Hospitsveien 5 - Holmenkollen - Planforslag til offentlig ettersyn 23.12.13 - 10.02.14 - 


Detaljregulering til orientering 
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7/14 Stasjonsveien 51 - Bestilling av oppstartsmøte 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 7/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 13/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg har ikke innspill til oppstartsmøte angående Stasjonsveien 51. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg har ikke innspill til oppstartsmøte angående Stasjonsveien 51. 
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8/14 Informasjonssaker til Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens 


møte 10. februar 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 8/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 19.11.2013 vedrørende Fylkesmannens vedtak i 


klagesak om reguleringsplan – Voksenkollveien 80-88. 


2. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 9.12.2013 vedrørende Ekraveien 24 – sak 


trukket. 


3. Brev fra Bymiljøetaten av 06.01.2014 vedrørende Svar på BU-sak 200/13 Gang- og 


sykkelvei/utvidet veiskulder i Sørkedalen. 


4. Kopi av brev fra Styreleder i Øvre Smestadvei vel av 10.01.2014 vedrørende Innspill 


til oppstart av reguleringsarbeid for Øvre Smestadvei 1 og 1B. 


5. Kopi av brev fra Trygve Bruland av 15.01.2014 vedrørende Øvre Smestadvei 1 og 1B 


6. Brev fra Bymiljøetaten av 18.12.2013 vedrørende Oslo kommunes skoger. 


Utarbeidelse av nye “mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes 


skoger” og ny “flerbruksplan” for perioden 2016-2025. 


7. Brev fra Fylkesmannen av 21.01.2014 vedrørende Klage på Bydel Vestre Akers 


vedtak om støydispensasjon. 


8. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 30.01.2014 vedrørende Vedtak i klagesak om 


avslag på søknad om oppføring av garasje – Holmenveien 108. 


 


Tas til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og fattet 


følgende vedtak 


 


1. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 19.11.2013 vedrørende Fylkesmannens vedtak i 


klagesak om reguleringsplan – Voksenkollveien 80-88. 


2. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 9.12.2013 vedrørende Ekraveien 24 – sak 


trukket. 


3. Brev fra Bymiljøetaten av 06.01.2014 vedrørende Svar på BU-sak 200/13 Gang- og 


sykkelvei/utvidet veiskulder i Sørkedalen. 


4. Kopi av brev fra Styreleder i Øvre Smestadvei vel av 10.01.2014 vedrørende Innspill 


til oppstart av reguleringsarbeid for Øvre Smestadvei 1 og 1B. 


5. Kopi av brev fra Trygve Bruland av 15.01.2014 vedrørende Øvre Smestadvei 1 og 1B 







 


 12  


6. Brev fra Bymiljøetaten av 18.12.2013 vedrørende Oslo kommunes skoger. 


Utarbeidelse av nye “mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes 


skoger” og ny “flerbruksplan” for perioden 2016-2025. 


7. Brev fra Fylkesmannen av 21.01.2014 vedrørende Klage på Bydel Vestre Akers 


vedtak om støydispensasjon. 


8. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 30.01.2014 vedrørende Vedtak i klagesak om 


avslag på søknad om oppføring av garasje – Holmenveien 108. 


 


Tas til orientering. 
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9/14 Hovseterveien 70-72 - Kunngjøring om oppstart av detaljregulering 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 9/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 29/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Innspill fra Høyre: 


 


”Høyre mener at bydelsutvalgets tidligere uttalelse er helt riktig, og fastholder den. Høyre vil 


derfor sterkt motsette oss den foreslåtte utbyggingen. En av konsekvensene ved slik 


utbygging vil også medføre at Torvet, som er en meget uheldig blanding av skolegård for 


Hovseter skole og fellesareal for alle beboerne, vil bli helt innestengt på alle kanter og delvis 


skyggelagt, spesielt er dette uheldig ved skolens inngangsparti, ref. blant andre 


Analyseplansje 5 av 9.  


 


Høyre vil også påpeke at nabohuset, Hovseterveien 68, er en blokk med bare spesialtilpassete 


leiligheter for funksjonshemmede der mange av beboerne har begrensete muligheter for å 


ferdes ute i naturen, og enhver forringelse av deres utsikt og lysforhold vil være meget mer 


negativt enn for de fleste andre. 


 


Den eneste utbygging Høyre kan vurdere som akseptabel er forslaget til byggetrinn 1, se 


Analyseplansje 4 av 9, da den vil ha begrenset påvirkning på naboers lysforhold.”  


 


Fremskrittspartiet slutter seg til Høyres innspill. 


 


Innspill fra Venstre: 


 


Venstre er for bygging i eksisterende område og absolutt innenfor 500 m fra T-bane.  Vi synes 


det foreslåtte bygget er greit hva gjelder volum, men muligens 1 etasje for høyt. Dette for å 


ivareta morgensol om morgenen sommertid for de i de nederste etasjene. Bygget passer inn i 


allerede eksisterende bebyggelse. Dette er for øvrig meget sentralt på Hovseter og kan derfor 


forsvare høyre "sentrumsutnyttelse". 


  


Løsningen med svalgang trukket vekk fra vegglivet er god, det skaper mer privacy, men har 


som ulempe at det er lite lys ned langs en slik fasade. 


 


Utearealet oppå butikktaket er ikke særlig attraktivt hvis det ikke legges stor vekt på 


landskapsarkitekturen. Den underliggende konstruksjonen må gjøres så sterk at den kan bære 


store arealer med tilstrekkelig tykt jordlag til å ha noen større trær. 


Venstre mener at denne tomt er egnet for boliger, men ønsker et begrenset volum. Ref vår 


stillingtagen ved forrige korsvei. 
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Møtebehandling 


 


Frank Aubert (A) støttet Høyres innspill. 


Votering 


 


Forslaget med enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Innspill fra Høyre: 


 


”Høyre mener at bydelsutvalgets tidligere uttalelse er helt riktig, og fastholder den. Høyre vil 


derfor sterkt motsette oss den foreslåtte utbyggingen. En av konsekvensene ved slik 


utbygging vil også medføre at Torvet, som er en meget uheldig blanding av skolegård for 


Hovseter skole og fellesareal for alle beboerne, vil bli helt innestengt på alle kanter og delvis 


skyggelagt, spesielt er dette uheldig ved skolens inngangsparti, ref. blant andre 


Analyseplansje 5 av 9.  


 


Høyre vil også påpeke at nabohuset, Hovseterveien 68, er en blokk med bare spesialtilpassete 


leiligheter for funksjonshemmede der mange av beboerne har begrensete muligheter for å 


ferdes ute i naturen, og enhver forringelse av deres utsikt og lysforhold vil være meget mer 


negativt enn for de fleste andre. 


 


Den eneste utbygging Høyre kan vurdere som akseptabel er forslaget til byggetrinn 1, se 


Analyseplansje 4 av 9, da den vil ha begrenset påvirkning på naboers lysforhold.”  


 


Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet slutter seg til Høyres innspill. 


 


Innspill fra Venstre: 


 


Venstre er for bygging i eksisterende område og absolutt innenfor 500 m fra T-bane.  Vi synes 


det foreslåtte bygget er greit hva gjelder volum, men muligens 1 etasje for høyt. Dette for å 


ivareta morgensol om morgenen sommertid for de i de nederste etasjene. Bygget passer inn i 


allerede eksisterende bebyggelse. Dette er for øvrig meget sentralt på Hovseter og kan derfor 


forsvare høyre "sentrumsutnyttelse". 


  


Løsningen med svalgang trukket vekk fra vegglivet er god, det skaper mer privacy, men har 


som ulempe at det er lite lys ned langs en slik fasade. 


 


Utearealet oppå butikktaket er ikke særlig attraktivt hvis det ikke legges stor vekt på 


landskapsarkitekturen. Den underliggende konstruksjonen må gjøres så sterk at den kan bære 


store arealer med tilstrekkelig tykt jordlag til å ha noen større trær. 


Venstre mener at denne tomt er egnet for boliger, men ønsker et begrenset volum. Ref vår 


stillingtagen ved forrige korsvei. 
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10/14 Garderobeanlegg og kiosk - Anmodning om uttalelse - Vestre Aker 


skiklubb 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 10/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 30/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ser positivt på bygging av garderobe med kiosk til Vestre Aker 


Skiklubb. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ser positivt på bygging av garderobe med kiosk til Vestre Aker 


Skiklubb. 


 


 


 


  







 


 16  


 


11/14 Høring vedrørende plan for skate-tilbud og anlegg 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 11/14 


2 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13.02.2014 5/14 


3 Bydelsutvalget 27.02.2014 31/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg er positive til at det bygges skateramper i bydelen. 


 


Det forutsettes at Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg og § 10 i 


reguleringsbestemmelsene for Hemingbanen S-4246. I tillegg at det tas hensyn til naboer når 


det gjelder plassering av lyskastere.  


 


Møtebehandling 


 


Høyres gruppe fremmet følgende tilleggsforslag: 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ber om at det også vurderes et innendørs anlegg i Frognerseterveien 


63, tidligere Skogvesenets bygg, da bydelen har vurdert denne tomten som særs egnet til et 


slikt anlegg. 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag med Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg er positive til at det bygges skateramper i bydelen. 


 


Det forutsettes at Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg og § 10 i 


reguleringsbestemmelsene for Hemingbanen S-4246. I tillegg at det tas hensyn til naboer når 


det gjelder plassering av lyskastere. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ber om at det også vurderes et innendørs anlegg i Frognerseterveien 


63, tidligere Skogvesenets bygg, da bydelen har vurdert denne tomten som særs egnet til et 


slikt anlegg. 
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12/14 Underretning om politisk vedtak, detaljregulering Voksenkollveien 19 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 12/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 33/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar bystyrets vedtak av 20.11.2013 detaljregulering for 


Voksenkollveien 19 til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar bystyrets vedtak av 20.11.2013 detaljregulering for 


Voksenkollveien 19 til orientering. 


 


 


 


 


 


Oslo, 10.02.2014 


 


 


 


Arild Gjervan (H) 


leder 


 








 


  
 Oslo kommune 
 Bydel Vestre Aker 


  
  


 


  


 


  


 


1 
 


Møteprotokoll 


9/13  


Møte: Bydelsutvalg 


Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom over kantinen, 4 etg. 


Møtetid: 12.12.2013 kl. 17:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


Møteleder: Elin Horn Galtung (H) 


  


Tilstede:  Lars Asbjørn Hanssen (H) 


Anita Asdahl Hoff (H) 


Arild Gjervan (H) 


Lars Madsen (H) 


Ingrid Nyhus (H) 


Lene Mathisen (H) 


Jane Steenbuch (H) 


Trond Lind Petersen (H) 


Arne Kolstad (H) 


Carl Lindblad (A) 


Åse Ryvarden (A) 


Terje Bjøro (V) 


Arne Eugen Boysen (F),  


  


Forfall: Mona Helene Grønlie Herzog (V) 


  


Som vara møtte:  Mehmet Naci Akkøk (V)  


  


I tillegg møtte: Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 


Stein Vesterkjær, enhetsleder økonomi 


Monica Enge Eriksen, enhetsleder bestiller 


Edith Aars, enhetsleder barnehager 


Anne Lexow, enhetsleder boliger, dagsentra og psykisk helse 


Marianne Ziesler, enhetsleder forebygging og rehabilitering 


Reidun Strøm, enhetsleder bydelsdirektørens stab 


Karin Elisabeth Jensen, enhetsleder HR 


Marit Elisabeth Gunnes, enhetsleder sosial/NAV 


Vibeke Bonne Øyri, enhetsleder barnevern 


Nina Cleve, enhetsleder ressursenhet for barn og unge 


Elin Kate Målsnes, enhetsleder helsestasjon og skolehelsetjenesten 


Jeannette Wold, enhetsleder forebygging barn og unge 


Morten Christensen, bydelsingeniør 


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 
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Åpen halvtime 


Nicolay Bruusgaard tok ordet i forbindelse med eventuell gjenåpning av Mærradalsbekken 


gjennom Hovseterdalen. Han stilte bydelsutvalget seks spørsmål. 


 


Bernt Holli tok ordet til sak 199/13 Diakonhjemmet østre del - Kunngjøring om igangsetting 


av reguleringsarbeid. 


 


Svein Aartun Bye fra FUB ønsket bedre informasjon i forbindelse med  


konkurranseutsetting/salg av barnehager i bydelen. 


 


Tor Pedersen FAU-representant i Persbråten barnehage tok ordet til sak 195/13, Forslag til 


årsplan og budsjett 2014 Bydel Vestre Aker pkt. 10 forslag til ny organisering av Huseby 


bhg., Persbråten bhg. og Pyramiden bhg. Han overleverte et brev med underskrifter fra 


pårørende. 


 


Alf Skaug tok ordet til sak 195/13, Forslag til årsplan og budsjett 2014 Bydel Vestre Aker, 


tilbud til bydelens beboere over 70 år. 


 


Utdeling av kulturpris 2013 og Frivilligpris 2013 


 


Kulturprisen for 2013 ble delt ut til årets prisvinner – Organist Gunner Petersen-Øverleir. 


 


Frivilligprisen for 2013 ble delt ut til årets prisvinner – Frivilligbussen. 


 


Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent med følgende tilleggssaker: 


 


216/13 Røahagan 49 A-F - Vedtak om dekning av sakskostnader 


217/13 Foreløpig orientering om tilsyn Vinderen bo- og servicesenter 19. november 2013 


218/13 Søknad om ny skjenkebevilling Tryvannstua 


219/13Bydelsdirektørens tilleggsinnstilling - budsjett 2014 


Saker til behandling 


192/13 13/00074-17 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 14. november 2013 4 


193/13 13/00091-17 Bydelsdirektørens driftsorientering 5 


194/13 13/00505-23 Rapportering på aktivitet og måltall pr.31.10.2013 6 


195/13 13/00423-23 Forslag til årsplan og budsjett 2014 Bydel Vestre Aker 7 


196/13 12/01271-12 Bjørnveien 109 - Oppstart av planarbeid 11 


197/13 13/00399-4 
Vassfaret 1-16, Gaupefaret 2-23 - varsel om oppstart av 


planarbeid 
13 
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198/13 13/01462-2 
Vækerøveien 195 B, Austliveien 1, 2 og 4 - Røa torg - 


Planforslag til offentlig ettersyn - Detaljregulering 
14 


199/13 13/01478-2 
Diakonhjemmet østre del - Kunngjøring om igangsetting av 


reguleringsarbeid 
18 


200/13 12/00447-11 
Status på gang- og sykkelvei/utvidet veiskulder for 


Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass til Skansebakken 
20 


201/13 13/00317-36 Navneendring - del av Austliveien til Tore Hals Mejdells vei 22 


202/13 13/00830-5 Tilsyn ved Blåklokka dagsenter 14. november 2013 23 


203/13 13/01472-4 Tilsyn ved Aktivitetssenteret 5. juni 2013 24 


204/13 13/01472-2 Tilsyn ved Aktivitetssenteret 7. november 2013 25 


205/13 13/00946-7 Status barnehageplasser 26 


206/13 13/01464-1 
Oppsummering fra Oslobarnehagens brukerundersøkelse i 


Bydel Vestre Aker 2013 
28 


207/13 13/00423-20 Kjøp av ytterligere 5 elektriske biler til bydelen 30 


208/13 13/00058-18 
Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til driftsstyre 


ved bydelens skoler 
31 


209/13 13/01121-3 Folkehelsemeldingen - kortversjon 35 


210/13 13/01430-2 Ny veileder om lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 37 


211/13 13/01460-3 Forslag til møteplan for Bydelsutvalget 2014 38 


212/13 13/00092-17 Status utkvittering av bydelsutvalgets saker 39 


213/13 13/00093-17 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 12. desember 2013 40 


214/13 13/00094-17 Informasjonssaker til bydelsutvalgets møte 12. desember 2013 41 


215/13 13/00841-10 Gulleråsen stasjon 43 


216/13 13/00770-15 Røahagan 49 A-F - Vedtak om dekning av sakskostnader 45 


217/13 13/00305-21 
Foreløpig orientering om tilsyn Vinderen bo- og servicesenter 


19. november 2013 
46 


218/13 12/01623-6 Søknad om ny skjenkebevilling Tryvannstua 47 


219/13 13/00423-36 Bydelsdirektørens tilleggsinnstilling - budsjett 2014 48 


    


 


 


 







 


 4  


Saker til behandling 


 


192/13 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 14. november 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 192/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra møte 14. november 2013. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra møte 14. november 2013. 
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193/13 Bydelsdirektørens driftsorientering 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 193/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 
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194/13 Rapportering på aktivitet og måltall pr.31.10.2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 194/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar redegjørelsen om bydelens økonomiske situasjon pr. 31.10.2013 til 


orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar redegjørelsen om bydelens økonomiske situasjon pr. 31.10.2013 til 


orientering. 
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195/13 Forslag til årsplan og budsjett 2014 Bydel Vestre Aker 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.12.2013 64/13 


2 Helse- og sosialkomiteen 05.12.2013 49/13 


3 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 05.12.2013 45/13 


4 Bydelsutvalg 12.12.2013 195/13 


 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 05.12.2013 sak 45/13 


 


 


Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende tillegg til bydelsdirektørens forslag: 


 


Bydelsutvalget støtter Bydelsdirektørens forslag til vedtak med følgende kommentar: 


 


Barnehager 


Bydelsdirektøren foreslår å avvikle Pyramiden og Persbråten barnehage og organisere tilbudet 


i Sørkedalsveien 150 under Huseby barnehages ledelse og drift. 


 


Pyramiden er en 6 avdelings barnehage med 75 barn, Persbråten er en 6 avdelings barnehage 


med 81 barn og Huseby er en 6 avdelings barnehage med 80 barn. Det vil si at 18 avdelinger 


og 236 barn skal komme under samme ledelse og drift (tallene kan variere litt). 


 


Vi har erfaring fra To-Husprosjektet og sammenslåing av 6 barnehager på Hovseter området. 


Her er 26 avdelinger og 328 barn under samme ledelse og drift (tallene kan variere litt). 


Brukerundersøkelsen for barnehagene i Vestre Aker bydel 2013 er meget bra med hensyn til 


Tilfredshet i Alt. Gjennomsnittet er 5.2 som er aldeles strålende, men det merkes at 4 av de 


sammenslåtte barnehagene har redusert Tilfredshet i Alt. Bydelsutvalget registrerer at bydelen 


mener at ”flere av forholdene som er kommentert ikke medfører riktighet og ikke har direkte 


sammenheng med redusert styrerstilling,” og at bydelen har innkalt til møte med 


foreldrerepresentantene fra alle 6 barnehagene. Det må allikevel tas alvorlig at et mindretall 


av foreldregruppen mener at bydelen må øke styrerressursen til 100 % styrer per barnehage 


for å sikre en god kvalitet på tilbudet til barna.” 


 


Vestre Aker bydelsutvalg har flere ganger rettet oppmerksomheten mot internasjonale 


undersøkelser som viser at 8-10 avdelinger er det maksimale ideelle tall for tilfredshet og 


trivsel. Det er viktig at barna ikke merker noe særlig forskjell med disse nye strukturer og det 


betyr at den nye ledelsen må være godt synlig. Det er antagelig enklere når barnehagen er i 


det samme huset.  


 


Det Gule Huset 


Det Gule Huset avvikles p.g.a. dårlige besøkstall. Ressursene overføres til Hovseter 


Fritidsklubb. Det betyr at det er ingen ungdomsklubb på østsiden av bydelen og det er på Ris 


og Midtstuen skole at bydelen opplever bekymringsfullt økning i rusmisbruk.  


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag med Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 5.12.2013 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 
Bydelsdirektøren viser til forslag til budsjett for 2014 og anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende 


vedtak: 


1. 


 


 


 


 


 


 


 


Bydelsutvalget slutter seg til de aktivitetsendringer, strategier, tiltak, måltall, budsjett, 


årsverk og budsjettforutsetninger som er angitt under de respektive enheter i Kap. 5: 


a) Pkt. 5.1  Stabsenhetene HR, økonomi og bydelsdirektørens stab) 


b) Pkt. 5.2.1  Enhet for sosial/NAV 


c)  Pkt. 5.2.2  Økonomisk sosialhjelp 


d) Pkt. 5.2.3  Enhet for barnehager 


e) Pkt. 5.2.4  Ressursenhet for barn og unge 


f) Pkt. 5.2.5  Enhet for helsestasjon og skolehelsetjeneste 


g) Pkt. 5.2.6  Enhet for forebygging barn og unge 


h) Pkt. 5.2.7  Enhet for barnevern 


i) Pkt. 5.2.8  Enhet for bestiller 


j) Pkt. 5.2.9  Enhet for hjemmetjenester 


k) Pkt. 5.2.10   Enhet for forebygging og rehabilitering 


l) Pkt. 5.2.11  Enhet for boliger, dagsentra og psykisk helse  


2. Bydelsutvalget avvikler 0,6 årsverk som kommunal fastlege 


3. Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag om budsjettfordeling innenfor 


funksjonsområder og KOSTRA funksjoner slik de fremkommer i Kap. 8. 


4. Bydelsdirektøren får fullmakt til å omdisponere budsjettmidler innenfor rammen for 


videredelegering som angitt i økonomireglementet pkt. 4.3 a, b og c.  


5. Bydelsutvalget slutter seg til tilleggsinnstillingen fra bydelsdirektøren som er lagt frem som 


følge av endringer i bystyrets budsjettbehandling.  


6. Driftstilskuddet til Vinderen seniorsenter fastsettes til 1,170 mill. kroner justert med 


prisvekst, men ekskl. husleie som dekkes direkte av bydelen. Husleien for 2014 er  


kr. 620 000. 


7. Driftstilskudd til Vestre Aker frivillighetssentral fastsettes til kr 290.000. 


8. Til frivillige tiltak avsettes kr. 120 000 generelt som er tilsvarende budsjett 2013 


9. Det iverksettes produktivitetstiltak i alle enheter i forbindelse med nedtak av 30 årsverk fra 


01.09.2014. For å redusere risikoen for et svekket tjenestetilbud skal det gjennomføres prosesser 


i alle enheter for å sikre en effektiv og målrettet drift. Prosessene har som hovedmål å øke 


produktiviteten med minst 15 % for å frigjøre ressurser. Prosessene skal avsluttes innen 


01.06.2013 


10. For barnehagene i Sørkedalsveien 150/FO bygget er det inngått en leieavtale på 15 år. Det er kun 


Huseby barnehage i FO bygget som i dag har status som permanent barnehage. Pyramiden og 


Persbråten er midlertidige. Bydelsdirektøren foreslår å avvikle Pyramiden og Persbråten 


barnehage og organisere tilbudet i Sørkedalsveien 150 under Huseby barnehages ledelse og drift 


 


Pyramiden er en 6 avdelings barnehage med 75 barn, Persbråten er en 6 avdelings barnehage 


med 81 barn og Huseby er en 6 avdelings barnehage med 80 barn. Det vil si at 18 avdelinger 


og 236 barn skal komme under samme ledelse og drift (tallene kan variere litt). 


 


Vi har erfaring fra To-Husprosjektet og sammenslåing av 6 barnehager på Hovseter området. 


Her er 26 avdelinger og 328 barn under samme ledelse og drift (tallene kan variere litt). 


Brukerundersøkelsen for barnehagene i Vestre Aker bydel 2013 er meget bra med hensyn til 


Tilfredshet i Alt. Gjennomsnittet er 5.2 som er aldeles strålende, men det merkes at 4 av de 
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sammenslåtte barnehagene har redusert Tilfredshet i Alt. Bydelsutvalget registrerer at bydelen 


mener at ”flere av forholdene som er kommentert ikke medfører riktighet og ikke har direkte 


sammenheng med redusert styrerstilling,” og at bydelen har innkalt til møte med 


foreldrerepresentantene fra alle 6 barnehagene. Det må allikevel tas alvorlig at et mindretall 


av foreldregruppen mener at bydelen må øke styrerressursen til 100 % styrer per barnehage 


for å sikre en god kvalitet på tilbudet til barna.” 


 


Vestre Aker bydelsutvalg har flere ganger rettet oppmerksomheten mot internasjonale 


undersøkelser som viser at 8-10 avdelinger er det maksimale ideelle tall for tilfredshet og 


trivsel. Det er viktig at barna ikke merker noe særlig forskjell med disse nye strukturer og det 


betyr at den nye ledelsen må være godt synlig. Det er antagelig enklere når barnehagen er i 


det samme huset.  


 


Det Gule Huset 


Det Gule Huset avvikles p.g.a. dårlige besøkstall. Ressursene overføres til Hovseter 


Fritidsklubb. Det betyr at det er ingen ungdomsklubb på østsiden av bydelen og det er på Ris 


og Midtstuen skole at bydelen opplever bekymringsfullt økning i rusmisbruk.  


 


 


Møtebehandling 


Bydelsdirektøren fremmet en tilleggsinnstilling etter Bystyrets vedtak for Budsjett 2014, og 


anbefalte Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak i tråd med det opprinnelige forslaget og  


Tilleggsinnstillingens forslag til følgende endringer: 


 


1. Øke antall sykehjemsplasser med 8, fra 346 til 354    kr 4 000 


2. Redusere saldering av hjemmesykepleie med 800 timer  kr    600 


3. Redusere saldering av lønnsskrap alle enheter   kr 2 800 


4. Redusere saldering barnevern      kr 1 094 


 


Høyre fremmet følgende tilleggsforslag: 


 


Det Gule Huset” skal opprettholde dagens åpningstider og aktiviteter. Bydelsdirektøren finner 


saldering for kostnadene da de ikke er spesifisert i Budsjettforslaget. 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag med Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 
 


1. 


 


 


 


 


 


Bydelsutvalget slutter seg til de aktivitetsendringer, strategier, tiltak, måltall, budsjett, 


årsverk og budsjettforutsetninger som er angitt under de respektive enheter i Kap. 5: 


a) Pkt. 5.1  Stabsenhetene HR, økonomi og bydelsdirektørens stab) 


b) Pkt. 5.2.1  Enhet for sosial/NAV 


c)  Pkt. 5.2.2  Økonomisk sosialhjelp 


d) Pkt. 5.2.3  Enhet for barnehager 


e) Pkt. 5.2.4  Ressursenhet for barn og unge 


f) Pkt. 5.2.5  Enhet for helsestasjon og skolehelsetjeneste 


g) Pkt. 5.2.6  Enhet for forebygging barn og unge 


h) Pkt. 5.2.7  Enhet for barnevern 







 


 10  


 


 


i) Pkt. 5.2.8  Enhet for bestiller 


j) Pkt. 5.2.9  Enhet for hjemmetjenester 


k) Pkt. 5.2.10   Enhet for forebygging og rehabilitering 


l) Pkt. 5.2.11  Enhet for boliger, dagsentra og psykisk helse  


2. Bydelsutvalget avvikler 0,6 årsverk som kommunal fastlege 


3. Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag om budsjettfordeling innenfor 


funksjonsområder og KOSTRA funksjoner slik de fremkommer i Kap. 8. 


4. Bydelsdirektøren får fullmakt til å omdisponere budsjettmidler innenfor rammen for 


videredelegering som angitt i økonomireglementet pkt. 4.3 a, b og c.  


5. Bydelsutvalget slutter seg til tilleggsinnstillingen fra bydelsdirektøren som er lagt frem som 


følge av endringer i bystyrets budsjettbehandling:  


 


a) Øke antall sykehjemsplasser med 8, fra 346 til 354    kr 4 000 


b) Redusere saldering av hjemmesykepleie med 800 timer  kr    600 


c) Redusere saldering av lønnsskrap alle enheter               kr 2 800 


d) Redusere saldering barnevern      kr 1 094 


 


6. Driftstilskuddet til Vinderen seniorsenter fastsettes til 1,170 mill. kroner justert med 


prisvekst, men ekskl. husleie som dekkes direkte av bydelen. Husleien for 2014 er  


kr. 620 000. 


7. Driftstilskudd til Vestre Aker frivillighetssentral fastsettes til kr 290.000. 


8. Til frivillige tiltak avsettes kr. 120 000 generelt som er tilsvarende budsjett 2013 


9. Det iverksettes produktivitetstiltak i alle enheter i forbindelse med nedtak av 30 årsverk fra 


01.09.2014. For å redusere risikoen for et svekket tjenestetilbud skal det gjennomføres prosesser 


i alle enheter for å sikre en effektiv og målrettet drift. Prosessene har som hovedmål å øke 


produktiviteten med minst 15 % for å frigjøre ressurser. Prosessene skal avsluttes innen 


01.06.2013 


10. For barnehagene i Sørkedalsveien 150/FO bygget er det inngått en leieavtale på 15 år. Det er kun 


Huseby barnehage i FO bygget som i dag har status som permanent barnehage. Pyramiden og 


Persbråten er midlertidige. Bydelsdirektøren foreslår å avvikle Pyramiden og Persbråten 


barnehage og organisere tilbudet i Sørkedalsveien 150 under Huseby barnehages ledelse og drift 


 


11.     Bydelsutvalget slutter seg til tilleggsinnstillingen fra bydelsdirektøren som er lagt frem  


          som følge av endringer i bystyrets budsjettbehandling. 


 


12. Det Gule Huset” skal opprettholde dagens åpningstider og aktiviteter. 


Bydelsdirektøren finner saldering for kostnadene da de ikke er spesifisert i 


Budsjettforslaget. 
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196/13 Bjørnveien 109 - Oppstart av planarbeid 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.12.2013 65/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 196/13 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 02.12.2013 sak 


65/13 


 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslaget til tilføyelse om idrett i dagens regulering for 


tomten. Vestre Aker bydelsutvalg finner det imidlertid beklagelig at dette begrepet ikke ble 


lagt inn fra begynnelsen av da det var foreslått av flere hver gang saken var til høring, for det 


ville spart alle for en unødvendig ny runde om reguleringsbestemmelsene for tomten. 


 


Spesielt er dette beklagelig da vi er tilsendt to brev fra Undervisningsetaten om endringer av 


skolegrensene for flere av barneskolene i de vestlige bydelene, som understreker det store 


behovet det er for at ny skole på denne tomten etableres så fort som mulig. Bydelsutvalget 


forutsetter derfor at alle etater nå prioriterer denne skolen slik at den kan etableres så fort som 


mulig. 


 


Votering 


 


Høyres forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 2.12.2013 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslaget til tilføyelse om idrett i dagens regulering for 


tomten. Vestre Aker bydelsutvalg finner det imidlertid beklagelig at dette begrepet ikke ble 


lagt inn fra begynnelsen av da det var foreslått av flere hver gang saken var til høring, for det 


ville spart alle for en unødvendig ny runde om reguleringsbestemmelsene for tomten. 


 


Spesielt er dette beklagelig da vi er tilsendt to brev fra Undervisningsetaten om endringer av 


skolegrensene for flere av barneskolene i de vestlige bydelene, som understreker det store 


behovet det er for at ny skole på denne tomten etableres så fort som mulig. Bydelsutvalget 


forutsetter derfor at alle etater nå prioriterer denne skolen slik at den kan etableres så fort som 


mulig. 


 


Møtebehandling 


Venstre fremmet følgende tillegg til Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag: 


 


Bydelsutvalget mener at man ikke nødvendigvis skal bygge en underjordisk hall, men at det 


er viktig med fleksibilitet i reguleringsplanen slik at dette er en mulighet. 
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Votering 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag med Venstres tillegg ble enstemmig 


vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslaget til tilføyelse om idrett i dagens regulering for 


tomten. Vestre Aker bydelsutvalg finner det imidlertid beklagelig at dette begrepet ikke ble 


lagt inn fra begynnelsen av da det var foreslått av flere hver gang saken var til høring, for det 


ville spart alle for en unødvendig ny runde om reguleringsbestemmelsene for tomten. 


 


Spesielt er dette beklagelig da vi er tilsendt to brev fra Undervisningsetaten om endringer av 


skolegrensene for flere av barneskolene i de vestlige bydelene, som understreker det store 


behovet det er for at ny skole på denne tomten etableres så fort som mulig. Bydelsutvalget 


forutsetter derfor at alle etater nå prioriterer denne skolen slik at den kan etableres så fort som 


mulig. 


 


Bydelsutvalget mener at man ikke nødvendigvis skal bygge en underjordisk hall, men at det 


er viktig med fleksibilitet i reguleringsplanen slik at dette er en mulighet. 
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197/13 Vassfaret 1-16, Gaupefaret 2-23 - varsel om oppstart av planarbeid 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.12.2013 66/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 197/13 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 02.12.2013 sak 


66/13 


 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Vestre Aker bydelsutvalg er meget glad for at denne saken nå snart kan ferdigbehandles slik 


at Reguleringsplanen blir i henhold til Bystyrets vedtak, som er mange år gammelt. 


 


Det er alltid beklagelig når slike reguleringsplaner tar så lang tid å ferdigstille etter vedtak i 


Bystyret da det kan skape usikkerhet i forhold til faren for omkamp. 


 


Votering 


 


Høyres forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 2.12.2013 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg er meget glad for at denne saken nå snart kan ferdigbehandles slik 


at Reguleringsplanen blir i henhold til Bystyrets vedtak, som er mange år gammelt. 


 


Det er alltid beklagelig når slike reguleringsplaner tar så lang tid å ferdigstille etter vedtak i 


Bystyret da det kan skape usikkerhet i forhold til faren for omkamp. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg er meget glad for at denne saken nå snart kan ferdigbehandles slik 


at Reguleringsplanen blir i henhold til Bystyrets vedtak, som er mange år gammelt. 


 


Det er alltid beklagelig når slike reguleringsplaner tar så lang tid å ferdigstille etter vedtak i 


Bystyret da det kan skape usikkerhet i forhold til faren for omkamp. 
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198/13 Vækerøveien 195 B, Austliveien 1, 2 og 4 - Røa torg - Planforslag til 


offentlig ettersyn - Detaljregulering 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.12.2013 67/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 198/13 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 02.12.2013 sak 


67/13 


 


 


Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


BU anser at Forslagsstillers forslag er mer i tråd med bydelens ønsker for utvikling av dette 


området. I PBEs alternativ vises det til at planen for Bymessig fortetting på Røa ikke skulle 


inneholde handelssentre under bakken, men forretninger som henvender seg til Vækerøveien 


som handlegate med et tilnærmet yrende liv, og samtidig påviser etaten at utbyggingen av 


Røa Senter har medført at mye av handlemønsteret har blitt overført til Røa Senter og tappet 


de andre områdene. BU vil i den forbindelse minne Plan- og bygningsetaten om at det var 


etaten selv som godkjente planene for dagens utbygging av Røa Senter til tross for 


bydelsutvalgets protester, for vi ønsket å være tro mot Reguleringsplanens intensjoner, noe 


som overhodet ikke ble tatt hensyn til. Vestre Aker BU finner det derfor fordelaktig at med 


Forslagstillers plan vil det igjen kunne skapes balanse mellom de to områdene sør og nord for 


Griniveien og det i seg selv vil skape liv til Vækerøveien da det vil medføre vesentlig bedre 


varetilbud for hele bydelens vestligste del. Vestre Aker bydelsutvalg støtter derfor 


Forslagsstillers plan for handel både under og over bakken, og regner med at 


Samferdselsetatens krav til en tinglyst erklæring om at Kommunen ikke stilles ansvarlig for 


eventuelle skader et slikt anlegg kan medføre på Austliveien. 


 


BU anser at det med dagens trafikk er problematisk med den store utbyggingen hele 


Reguleringsplanen for Røa – bymessig fortetting medfører FØR Røa-tunellen er etablert, men 


da dette argumentet i sin tid ble hevdet fra bydelsutvalgets side, fant ikke Oslo Bystyre det å 


være tungtveiende grunner nok til å frafalle ønske om en fortetting ved trafikk knutepunktet 


Røa. Samtidig har Oslo Bystyre vært medpådriver til Bydelsutvalget for å få realisert denne 


tunnelen og vedtatt flere ganger at den skal bygges, og den er derfor lagt inn i Oslopakke 3, 


der vedtaket er at byggingen av Røa-tunnelen skal starte i 2016. Planprosessen er i full gang 


for Røa- tunnelen med samme siktemål; den skal påbegynnes i 2016! Vestre Aker 


bydelsutvalg mener derfor at PBEs argumenter mot en så stor utbygging på Planforslagets 


areal derfor er lite relevant, men samtidig mener Bydelsutvalget at nettopp derfor må det 


etableres tilstrekkelig med parkeringsplasser og at maksimumstallene må benyttes, ikke 


minimums som etaten foreslår. Det bør også vurderes om ikke det bør anlegges nok 


parkeringsplasser til å dekke et visst behov for såkalt Innfartsparkering, noe som vil styrke 


bruken av kollektivtrafikken fra Røa. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg anser at Forslagsstillers planforslag med 70 leiligheter, se s 12 av 


20, ikke 80 som etaten har lagt til grunn i sin oversendelse, er et akseptabelt antall og vil 


derfor støtte Forslagstillers plan også på dette området. 
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Hva gjelder høydebegrensningene PBE ønsker å legge til grunn, er BU også uenig i det da 


nettopp økt handelsareal under jorden og større høyder på bygningene syd for Austliveien gir 


et stort og åpent torg til glede for bydelens beboere. Selv dagens inneklemte torg har i alle år 


vært en viktig møteplass for beboerne, og et enda større og meget lysere torg vil derfor 


utvilsomt være meget gunstig. 


 


En videre utbygging og utvidelse av Samfunnshus Vest kommer også til å bli et kjærkomment 


tilbud for alle beboerne i de vestlige bydelene, og ikke minst vil det medføre vesentlig bedre 


kulturtilbud for alle aldersgrupper, noe som er helt påkrevet nå etter Bystyret meget 


beklagelig har avslått planene for en kulturskole i samarbeid med Røa Menighet på tomten 


der barnehagen skal bygges. 


 


Konklusjon: Vestre Aker bydelsutvalg støtter Forslagsstillers Plan for området, og er helt 


uenig i PBEs forslag. 


 


Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 2.12.2013 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


BU anser at Forslagsstillers forslag er mer i tråd med bydelens ønsker for utvikling av dette 


området. I PBEs alternativ vises det til at planen for Bymessig fortetting på Røa ikke skulle 


inneholde handelssentre under bakken, men forretninger som henvender seg til Vækerøveien 


som handlegate med et tilnærmet yrende liv, og samtidig påviser etaten at utbyggingen av 


Røa Senter har medført at mye av handlemønsteret har blitt overført til Røa Senter og tappet 


de andre områdene. BU vil i den forbindelse minne Plan- og bygningsetaten om at det var 


etaten selv som godkjente planene for dagens utbygging av Røa Senter til tross for 


bydelsutvalgets protester, for vi ønsket å være tro mot Reguleringsplanens intensjoner, noe 


som overhodet ikke ble tatt hensyn til. Vestre Aker BU finner det derfor fordelaktig at med 


Forslagstillers plan vil det igjen kunne skapes balanse mellom de to områdene sør og nord for 


Griniveien og det i seg selv vil skape liv til Vækerøveien da det vil medføre vesentlig bedre 


varetilbud for hele bydelens vestligste del. Vestre Aker bydelsutvalg støtter derfor 


Forslagsstillers plan for handel både under og over bakken, og regner med at 


Samferdselsetatens krav til en tinglyst erklæring om at Kommunen ikke stilles ansvarlig for 


eventuelle skader et slikt anlegg kan medføre på Austliveien. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg anser at det med dagens trafikk er problematisk med den store 


utbyggingen hele Reguleringsplanen for Røa – bymessig fortetting medfører FØR Røa-


tunellen er etablert, men da dette argumentet i sin tid ble hevdet fra bydelsutvalgets side, fant 


ikke Oslo Bystyre det å være tungtveiende grunner nok til å frafalle ønske om en fortetting 


ved trafikk knutepunktet Røa. Samtidig har Oslo Bystyre vært medpådriver til Bydelsutvalget 


for å få realisert denne tunnelen og vedtatt flere ganger at den skal bygges, og den er derfor 


lagt inn i Oslopakke 3, der vedtaket er at byggingen av Røa-tunnelen skal starte i 2016. 


Planprosessen er i full gang for Røa- tunnelen med samme siktemål; den skal påbegynnes i 


2016! Vestre Aker bydelsutvalg mener derfor at PBEs argumenter mot en så stor utbygging 


på Planforslagets areal derfor er lite relevant, men samtidig mener Bydelsutvalget at nettopp 


derfor må det etableres tilstrekkelig med parkeringsplasser og at maksimumstallene må 


benyttes, ikke minimums som etaten foreslår. Det bør også vurderes om ikke det bør anlegges 
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nok parkeringsplasser til å dekke et visst behov for såkalt Innfartsparkering, noe som vil 


styrke bruken av kollektivtrafikken fra Røa. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg anser at Forslagsstillers planforslag med 70 leiligheter, se s 12 av 


20, ikke 80 som etaten har lagt til grunn i sin oversendelse, er et akseptabelt antall og vil 


derfor støtte Forslagstillers plan også på dette området. 


 


Hva gjelder høydebegrensningene PBE ønsker å legge til grunn, er BU også uenig i det da 


nettopp økt handelsareal under jorden og større høyder på bygningene syd for Austliveien gir 


et stort og åpent torg til glede for bydelens beboere. Selv dagens inneklemte torg har i alle år 


vært en viktig møteplass for beboerne, og et enda større og meget lysere torg vil derfor 


utvilsomt være meget gunstig. 


 


En videre utbygging og utvidelse av Samfunnshus Vest kommer også til å bli et kjærkomment 


tilbud for alle beboerne i de vestlige bydelene, og ikke minst vil det medføre vesentlig bedre 


kulturtilbud for alle aldersgrupper, noe som er helt påkrevet nå etter Bystyret meget 


beklagelig har avslått planene for en kulturskole i samarbeid med Røa Menighet på tomten 


der barnehagen skal bygges. 


 


Konklusjon: Vestre Aker bydelsutvalg støtter Forslagsstillers Plan for området, og er helt 


uenig i PBEs forslag. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


BU anser at Forslagsstillers forslag er mer i tråd med bydelens ønsker for utvikling av dette 


området. I PBEs alternativ vises det til at planen for Bymessig fortetting på Røa ikke skulle 


inneholde handelssentre under bakken, men forretninger som henvender seg til Vækerøveien 


som handlegate med et tilnærmet yrende liv, og samtidig påviser etaten at utbyggingen av 


Røa Senter har medført at mye av handlemønsteret har blitt overført til Røa Senter og tappet 


de andre områdene. BU vil i den forbindelse minne Plan- og bygningsetaten om at det var 


etaten selv som godkjente planene for dagens utbygging av Røa Senter til tross for 


bydelsutvalgets protester, for vi ønsket å være tro mot Reguleringsplanens intensjoner, noe 


som overhodet ikke ble tatt hensyn til. Vestre Aker BU finner det derfor fordelaktig at med 


Forslagstillers plan vil det igjen kunne skapes balanse mellom de to områdene sør og nord for 


Griniveien og det i seg selv vil skape liv til Vækerøveien da det vil medføre vesentlig bedre 


varetilbud for hele bydelens vestligste del. Vestre Aker bydelsutvalg støtter derfor 


Forslagsstillers plan for handel både under og over bakken, og regner med at 


Samferdselsetatens krav til en tinglyst erklæring om at Kommunen ikke stilles ansvarlig for 


eventuelle skader et slikt anlegg kan medføre på Austliveien. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg anser at det med dagens trafikk er problematisk med den store 


utbyggingen hele Reguleringsplanen for Røa – bymessig fortetting medfører FØR Røa-


tunellen er etablert, men da dette argumentet i sin tid ble hevdet fra bydelsutvalgets side, fant 


ikke Oslo Bystyre det å være tungtveiende grunner nok til å frafalle ønske om en fortetting 


ved trafikk knutepunktet Røa. Samtidig har Oslo Bystyre vært medpådriver til Bydelsutvalget 


for å få realisert denne tunnelen og vedtatt flere ganger at den skal bygges, og den er derfor 
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lagt inn i Oslopakke 3, der vedtaket er at byggingen av Røa-tunnelen skal starte i 2016. 


Planprosessen er i full gang for Røa- tunnelen med samme siktemål; den skal påbegynnes i 


2016! Vestre Aker bydelsutvalg mener derfor at PBEs argumenter mot en så stor utbygging 


på Planforslagets areal derfor er lite relevant, men samtidig mener Bydelsutvalget at nettopp 


derfor må det etableres tilstrekkelig med parkeringsplasser og at maksimumstallene må 


benyttes, ikke minimums som etaten foreslår. Det bør også vurderes om ikke det bør anlegges 


nok parkeringsplasser til å dekke et visst behov for såkalt Innfartsparkering, noe som vil 


styrke bruken av kollektivtrafikken fra Røa. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg anser at Forslagsstillers planforslag med 70 leiligheter, se s 12 av 


20, ikke 80 som etaten har lagt til grunn i sin oversendelse, er et akseptabelt antall og vil 


derfor støtte Forslagstillers plan også på dette området. 


 


Hva gjelder høydebegrensningene PBE ønsker å legge til grunn, er BU også uenig i det da 


nettopp økt handelsareal under jorden og større høyder på bygningene syd for Austliveien gir 


et stort og åpent torg til glede for bydelens beboere. Selv dagens inneklemte torg har i alle år 


vært en viktig møteplass for beboerne, og et enda større og meget lysere torg vil derfor 


utvilsomt være meget gunstig. 


 


En videre utbygging og utvidelse av Samfunnshus Vest kommer også til å bli et kjærkomment 


tilbud for alle beboerne i de vestlige bydelene, og ikke minst vil det medføre vesentlig bedre 


kulturtilbud for alle aldersgrupper, noe som er helt påkrevet nå etter Bystyret meget 


beklagelig har avslått planene for en kulturskole i samarbeid med Røa Menighet på tomten 


der barnehagen skal bygges. 


 


Konklusjon: Vestre Aker bydelsutvalg støtter Forslagsstillers Plan for området, og er helt 


uenig i PBEs forslag. 
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199/13 Diakonhjemmet østre del - Kunngjøring om igangsetting av 


reguleringsarbeid 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.12.2013 68/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 199/13 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 02.12.2013 sak 


68/13 


 


 


Møtebehandling 


 


Høyre og Venstre fremmet følgende felles forslag: 
 
Vestre Aker bydelsutvalg finner forslaget fra Diakonhjemmets Stiftelse spennende da det 


inneholder forslag som kan være til stor nytte og gled for mange av bydelens nåværende og 


kommende beboere. Bydelsutvalget finner imidlertid at forslaget om høyder opp til 12 etasjer 


er langt over tålegrensen for en utbygging så nær store boligområder, og foreslår derfor 


høydebegrensninger som i Reguleringsvedtaket for Røa – bymessig fortetting. Spesielt vil 


høyder på 12 etasjer kunne medføre skyggelegging av villabebyggelsen i de aller nærmeste 


områdene, spesielt på østsiden av Slemdalsveien der store deler av området består av vernet 


bebyggelse med klare begrensninger for endring.  


 


Vestre Aker bydelsutvalg mener at det bør være differensierte høyder på utbyggingsarealene 


og at de største høydene legges på områdets flateste del. Det blir derfor helt nødvendig å 


utarbeide soldiagram som viser hvordan solen vil falle i løpet av hele året, ikke bare for et par 


måneder, og ta stort hensyn i utbyggingen til de funnene soldiagrammene vil vise.  


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslaget om at det etableres en felles stasjon for dagens 


stasjoner på Frøen og Steinerud som er tilrettelagt for funksjonshemmede, da en slik 


tilretteleggelse er umulig på disse stasjonene. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg forutsetter at det grønne preget området har i dag i størst mulig grad 


ivaretas. 


 


Votering 


Høyre og Venstres felles forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 2.12.2013 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg finner forslaget fra Diakonhjemmets Stiftelse spennende da det 


inneholder forslag som kan være til stor nytte og gled for mange av bydelens nåværende og 


kommende beboere. Bydelsutvalget finner imidlertid at forslaget om høyder opp til 12 etasjer 


er langt over tålegrensen for en utbygging så nær store boligområder, og foreslår derfor 


høydebegrensninger som i Reguleringsvedtaket for Røa – bymessig fortetting. Spesielt vil 
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høyder på 12 etasjer kunne medføre skyggelegging av villabebyggelsen i de aller nærmeste 


områdene, spesielt på østsiden av Slemdalsveien der store deler av området består av vernet 


bebyggelse med klare begrensninger for endring.  


 


Vestre Aker bydelsutvalg mener at det bør være differensierte høyder på utbyggingsarealene 


og at de største høydene legges på områdets flateste del. Det blir derfor helt nødvendig å 


utarbeide soldiagram som viser hvordan solen vil falle i løpet av hele året, ikke bare for et par 


måneder, og ta stort hensyn i utbyggingen til de funnene soldiagrammene vil vise.  


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslaget om at det etableres en felles stasjon for dagens 


stasjoner på Frøen og Steinerud som er tilrettelagt for funksjonshemmede, da en slik 


tilretteleggelse er umulig på disse stasjonene. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg forutsetter at det grønne preget området har i dag i størst mulig grad 


ivaretas. 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg finner forslaget fra Diakonhjemmets Stiftelse spennende da det 


inneholder forslag som kan være til stor nytte og gled for mange av bydelens nåværende og 


kommende beboere. Bydelsutvalget finner imidlertid at forslaget om høyder opp til 12 etasjer 


er langt over tålegrensen for en utbygging så nær store boligområder, og foreslår derfor 


høydebegrensninger som i Reguleringsvedtaket for Røa – bymessig fortetting. Spesielt vil 


høyder på 12 etasjer kunne medføre skyggelegging av villabebyggelsen i de aller nærmeste 


områdene, spesielt på østsiden av Slemdalsveien der store deler av området består av vernet 


bebyggelse med klare begrensninger for endring.  


 


Vestre Aker bydelsutvalg mener at det bør være differensierte høyder på utbyggingsarealene 


og at de største høydene legges på områdets flateste del. Det blir derfor helt nødvendig å 


utarbeide soldiagram som viser hvordan solen vil falle i løpet av hele året, ikke bare for et par 


måneder, og ta stort hensyn i utbyggingen til de funnene soldiagrammene vil vise.  


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslaget om at det etableres en felles stasjon for dagens 


stasjoner på Frøen og Steinerud som er tilrettelagt for funksjonshemmede, da en slik 


tilretteleggelse er umulig på disse stasjonene. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg forutsetter at det grønne preget området har i dag i størst mulig grad 


ivaretas. 
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200/13 Status på gang- og sykkelvei/utvidet veiskulder for Sørkedalsveien 


fra Peder Ankers plass til Skansebakken 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.12.2013 69/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 200/13 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 02.12.2013 sak 


69/13 


 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende tilleggsforslag: 


 


Vestre Aker bydelsutvalg mener at kommunen nå må prioritere denne veistrekningen i sitt 


arbeid med å skille de myke og harde trafikantene, for de meget trafikkfarlige forholdene er 


blitt klart forverret etter vi sendte inn bydelens Høringssvar på saken i februar 2011, se 


vedlegg. Spesielt er dette blitt betydelig forverret i driftssesongen for Wyller-


/Tryvannanlegget etter det er utvidet, en utvidelse vi finner meget gledelig, men ikke desto 


mindre har det også negative konsekvenser for trafikksikkerheten i Sørkedalsveien da 


pigging, sykling og rulleskibruk er blitt en nærmest helårs virksomhet. Og for gående er det 


livsfarlig å benytte veien da det ikke finnes fortau langs hele strekningen og veibanen er 


meget smal. 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag med Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 2.12.2013 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ber Bymiljøetaten om en redegjørelse for hva som til nå er gjort 


vedrørende gang og sykkelvei i Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass til Skansebakken. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg mener at kommunen nå må prioritere denne veistrekningen i sitt 


arbeid med å skille de myke og harde trafikantene, for de meget trafikkfarlige forholdene er 


blitt klart forverret etter vi sendte inn bydelens Høringssvar på saken i februar 2011, se 


vedlegg. Spesielt er dette blitt betydelig forverret i driftssesongen for Wyller-


/Tryvannanlegget etter det er utvidet, en utvidelse vi finner meget gledelig, men ikke desto 


mindre har det også negative konsekvenser for trafikksikkerheten i Sørkedalsveien da 


pigging, sykling og rulleskibruk er blitt en nærmest helårs virksomhet. Og for gående er det 


livsfarlig å benytte veien da det ikke finnes fortau langs hele strekningen og veibanen er 


meget smal. 
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Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende tilleggsforslag: 


Vestre Aker bydelsutvalg vil også minne etaten om at en av betingelsene fra 


Miljødepartementet til oppstartstillatelsen, var at det skulle utarbeides minst to alternativer der 


utvidet veibane var et av dem. 


 


Votering 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag med Høyres tilleggsforslag ble 


enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg ber Bymiljøetaten om en redegjørelse for hva som til nå er gjort 


vedrørende gang og sykkelvei i Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass til Skansebakken. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg mener at kommunen nå må prioritere denne veistrekningen i sitt 


arbeid med å skille de myke og harde trafikantene, for de meget trafikkfarlige forholdene er 


blitt klart forverret etter vi sendte inn bydelens Høringssvar på saken i februar 2011, se 


vedlegg. Spesielt er dette blitt betydelig forverret i driftssesongen for Wyller-


/Tryvannanlegget etter det er utvidet, en utvidelse vi finner meget gledelig, men ikke desto 


mindre har det også negative konsekvenser for trafikksikkerheten i Sørkedalsveien da 


pigging, sykling og rulleskibruk er blitt en nærmest helårs virksomhet. Og for gående er det 


livsfarlig å benytte veien da det ikke finnes fortau langs hele strekningen og veibanen er 


meget smal. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg vil også minne etaten om at en av betingelsene fra 


Miljødepartementet til oppstartstillatelsen, var at det skulle utarbeides minst to alternativer der 


utvidet veibane var et av dem. 
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201/13 Navneendring - del av Austliveien til Tore Hals Mejdells vei 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 05.12.2013 49/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 201/13 


 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 05.12.2013 sak 49/13 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 5.12.2013 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar kopi av brev om effektuering av vedtak om navneendring av del av 


Austliveien til Tore Hals Mejdells vei til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar kopi av brev om effektuering av vedtak om navneendring av del av 


Austliveien til Tore Hals Mejdells vei til orientering. 
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202/13 Tilsyn ved Blåklokka dagsenter 14. november 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 05.12.2013 50/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 202/13 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 05.12.2013 sak 50/13 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 5.12.2013 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Blåklokka dagsenter 14. november 


2013 til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Blåklokka dagsenter 14. november 


2013 til orientering. 
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203/13 Tilsyn ved Aktivitetssenteret 5. juni 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 05.12.2013 51/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 203/13 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 05.12.2013 sak 51/13 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 5.12.2013 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 5. juni 2013 til 


orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 5. juni 2013 til 


orientering 
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204/13 Tilsyn ved Aktivitetssenteret 7. november 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 05.12.2013 52/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 204/13 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 05.12.2013 sak 52/13 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 5.12.2013 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 7. november 2013 


til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 7. november 2013 


til orientering. 
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205/13 Status barnehageplasser 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 05.12.2013 46/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 205/13 


 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 05.12.2013 sak 46/13 


 


 


Møtebehandling 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen fremmet følgende tillegg til bydelsdirektørens forslag: 


 


Det er meget beklagelig at det er 65 barn uten plass pr. 22.11.2013. 


 


Bydelen har mistet 103 storebarnsplasser og 51 småbarnsplasser. Etter prognosen i Årsplan 


for Bydel Vestre Aker 2013 skal det være redusert behov for barnehageplasser i perioden 


2014-2015. Dette gjelder ca. 100 plasser. Man kan bare håpe at prognosen er riktig. 


 


Holmenveien/Ekelyveien skal være ferdigstilt 2. kvartal 2015 og det er avgjørende at denne 


barnehagen ikke blir forsinket. Barn-, ungdom- og kulturkomiteen ser med uro på tilgangen 


på nye barnehageplasser. Søking etter nye barnehagetomter bør prioriteres med sikte på 


ferdigstillelse fra ca. 2017. 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag med komiteens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 5.12.2013 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar status barnehager til orientering. 


 


Bydelen har mistet 103 storebarnsplasser og 51 småbarnsplasser. Etter prognosen i Årsplan 


for Bydel Vestre Aker 2013 skal det være redusert behov for barnehageplasser i perioden 


2014-2015. Dette gjelder ca. 100 plasser. Man kan bare håpe at prognosen er riktig. 


 


Holmenveien/Ekelyveien skal være ferdigstilt 2. kvartal 2015 og det er avgjørende at denne 


barnehagen ikke blir forsinket. Barn-, ungdom- og kulturkomiteen ser med uro på tilgangen 


på nye barnehageplasser. Søking etter nye barnehagetomter bør prioriteres med sikte på 


ferdigstillelse fra ca. 2017. 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar status barnehager til orientering. 
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Bydelen har mistet 103 storebarnsplasser og 51 småbarnsplasser. Etter prognosen i Årsplan 


for Bydel Vestre Aker 2013 skal det være redusert behov for barnehageplasser i perioden 


2014-2015. Dette gjelder ca. 100 plasser. Man kan bare håpe at prognosen er riktig. 


 


Holmenveien/Ekelyveien skal være ferdigstilt 2. kvartal 2015 og det er avgjørende at denne 


barnehagen ikke blir forsinket. Barn-, ungdom- og kulturkomiteen ser med uro på tilgangen 


på nye barnehageplasser. Søking etter nye barnehagetomter bør prioriteres med sikte på 


ferdigstillelse fra ca. 2017. 
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206/13 Oppsummering fra Oslobarnehagens brukerundersøkelse i Bydel 


Vestre Aker 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 05.12.2013 47/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 206/13 


 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 05.12.2013 sak 47/13 


 


 


Møtebehandling 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen fremmet følgende tillegg til bydelsdirektørens forslag: 


 


Brukerundersøkelsen for barnehagene i Bydel Vestre Aker 2013 er meget bra og et 


gjennomsnitt på 5,2 er strålende. 


 


Det merkes at Hov, Landingsveien, Vestjordet og Hamborg barnehager har Redusert 


tilfredshet i Alt. Disse barnehagene er sammenslåtte sammen med Meklenborg og Orebakken 


som har økt Tilfredshet i ALT. Bydelsutvalget registrerer at bydelen mener at «flere av 


forholdene som er kommentert ikke medfører riktighet og ikke direkte sammenheng med 


redusert styrerstilling,» og at bydelen har innkalt til møte med foreldrerepresentantene fra alle 


6 barnehagene. Det må likevel tas alvorlig at et mindretall av foreldregruppen mener at 


bydelen må øke styrerressursene til 100 % styrer pr. barnehage for å sikre en god kvalitet på 


tilbudet til barna. 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag med komiteens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 5.12.2013 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar redegjørelsen om brukerundersøkelsen i barnehagene til orientering. 


 


Brukerundersøkelsen for barnehagene i Bydel Vestre Aker 2013 er meget bra og et 


gjennomsnitt på 5,2 er strålende. 


 


Det merkes at Hov, Landingsveien, Vestjordet og Hamborg barnehager har Redusert 


tilfredshet i Alt. Disse barnehagene er sammenslåtte sammen med Meklenborg og Orebakken 


som har økt Tilfredshet i ALT. Bydelsutvalget registrerer at bydelen mener at «flere av 


forholdene som er kommentert ikke medfører riktighet og ikke direkte sammenheng med 


redusert styrerstilling,» og at bydelen har innkalt til møte med foreldrerepresentantene fra alle 


6 barnehagene. Det må likevel tas alvorlig at et mindretall av foreldregruppen mener at 


bydelen må øke styrerressursene til 100 % styrer pr. barnehage for å sikre en god kvalitet på 


tilbudet til barna. 


 


 


Møtebehandling 
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Votering 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar redegjørelsen om brukerundersøkelsen i barnehagene til orientering. 


 


Brukerundersøkelsen for barnehagene i Bydel Vestre Aker 2013 er meget bra og et 


gjennomsnitt på 5,2 er strålende. 


 


Det merkes at Hov, Landingsveien, Vestjordet og Hamborg barnehager har Redusert 


tilfredshet i Alt. Disse barnehagene er sammenslåtte sammen med Meklenborg og Orebakken 


som har økt Tilfredshet i ALT. Bydelsutvalget registrerer at bydelen mener at «flere av 


forholdene som er kommentert ikke medfører riktighet og ikke direkte sammenheng med 


redusert styrerstilling,» og at bydelen har innkalt til møte med foreldrerepresentantene fra alle 


6 barnehagene. Det må likevel tas alvorlig at et mindretall av foreldregruppen mener at 


bydelen må øke styrerressursene til 100 % styrer pr. barnehage for å sikre en god kvalitet på 


tilbudet til barna. 
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207/13 Kjøp av ytterligere 5 elektriske biler til bydelen 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 207/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Bydelen går til innkjøp av 5 elektriske biler. 


2. Innkjøpet finansieres ved intern låneordning med rentefritt lån over 6 år. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


1. Bydelen går til innkjøp av 5 elektriske biler. 


2. Innkjøpet finansieres ved intern låneordning med rentefritt lån over 6 år. 
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208/13 Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til driftsstyre ved 


bydelens skoler 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 208/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


Ved følgende skoler utløper funksjonstiden for representantene 31.12.2013: 


 


Bogstad skole 


1 representant etter Arild Gjervan (H) 


1 representant etter Beate Holland (F) 


1 representant etter Sigurd Gulestøl (A)) 


1 vararepresentant etter Ida Helene Tschudi Heileman (H) 


1 vararepresentant etter Christian Holmesland (F)  


1 vararepresentant etter Ingrid Losnedal Harlem (A) 


 


Grindbakken skole 


1 representant etter Marianne Blystad (H) 


1 representant etter Siri Bogen (H) 


1 representant etter Olav Nøkling (V) 


1 vararepresentant etter Jane Steenbuch (H) 


1 vararepresentant etter Anita Asdahl Hoff (H) 


1 vararepresentant etter Arne Søiland (V) 


 


Hovseter skole 


1 representant etter Jørgen K. Flood (H)  


1 representant etter Daniela Kjøle Sæterbø (H) 


1 representant etter Marit Getz Wold (A) 


1 vararepresentant etter Jon Magne Nielsen (H) 


1 vararepresentant etter Per Barth Lilje (H) 


1 vararepresentant etter Elisabeth Hegstad (A) 


 


Huseby skole 


1 representant etter Jon Magne Nielsen (H) 


1 representant etter Jane Steenbuch (H) 


1 representant etter Ingrid Harlem Losnedahl  (A) 


1 vararepresentant etter Finn-Yngve (Jojo) Engnæs (H) 


1vararepresentant etter Gunnar Næsmoen (H) 


1 vararepresentant etter Sigurd Gulestøl (A) 


 


Midtstuen skole 


1 representant etter Ingrid Nyhus (H) 


1 representant etter Ida Helene Tschudi Heileman (H) 


1 representant etter Elin Bashevkin (V) 


1 vararepresentant etter Anne Naper Andersen (H) 
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1 vararepresentant etter Ågot Sundelin Johansen (H) 


1 vararepresentant etter Torgeir Ose (V) 


 


Ris skole 


1 representant etter Lars Madsen (H) 


1 representant etter Johan Cappelen (H) 


1 vararepresentant etter Daniela Kjøle Sæterbø (H) 


1 vararepresentant etter Ingeborg Tryti (H) 


 


Slemdal skole 


1 representant etter Jenny Clemet von Tetzschner (H) 


1 vararepresentant etter Siri Bogen (H) 


1 vararepresentant etter Elisabeth Madsen (H) 


 


Svendstuen skole  


1 representant etter Lars Madsen (H) 


1 representant etter Anne Naper Andersen (H) 


1 vararepresentant etter Christine Claudi (H) 


1 vararepresentant etter Tove Ore (H) 


1 vararepresentant etter Anne Hollerud (V) 


 


Sørkedalen skole 


1 representant etter Jon Magne Nielsen (H) 


1representant etter Asbjørn Hjertén (F) 


1 representant etter Frank Aubert (A) 


1 vararepresentant etter Elin Horn Galtung (H) 


1 vararepresentant etter Arne Eugen Boysen (F) 


 


Vinderen skole 
1 representant etter Jan Wang-Norderud (H) 


1 representant etter Finn P. Reinholt (V) 


1 representant etter Åse Ryvarden (A) 


1 vararepresentant etter Elisabeth Madsen (H)  


I vararepresentant etter Astrid Charlotte Seeberg (V) 


I vararepresentant etter Yasmin Mujahid (A)  


 


Voksen skole 


1 representant etter Jane Steenbuch (H) 


1representant etter Trond Lind Petersen (H) 


1 representant etter Kirsten Rytter (A) 


1 representant etter Lars Madsen (H) 


1 vararepresentant etter Ebba Jorde (H) 


1 vararepresentant etter Hanne Harlem (A) 


 


Voksentoppen skole 


1 representant etter Gunnar A. Stavnes (H) 


1 representant etter Anne Hollerud (V) 


1 vararepresentant etter Johannes Kaasa(H) 


1 vararepresentant etter Elin Bashevkin(V) 


1 vararepresentant etter Ida Helene Tschudi Heileman (H)  
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Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Følgende representanter ble foreslått for perioden 1.1.2014 – 31.12.2015: 


 


Bogstad skole 


Representant Arild Gjervan (H) 


Representant Beate Holland (F) 


Representant Yasmin Mujahid (A) 


Vararepresentant Ida Helene Tschudi Heileman (H) 


Vararepresentant Christian Holmesland (F)  


Vararepresentant Ingrid Harlem Losnedahl (A) 


 


Grindbakken skole 


Representant Marianne Blystad (H) 


Representant Siri Bogen (H) 


Representant Trond Boe-Tangen (V) 


Vararepresentant Jane Steenbuch (H) 


Vararepresentant Anita Asdahl Hoff (H) 


Vararepresentant Victoria Marie Bjøro (V) 


 


Hovseter skole 


Representant Lars Asbjørn Hanssen (H)  


Representant Daniela Kjøle Sæterbø (H) 


Representant Marit Getz Wold (A) 


Vararepresentant Jon Magne Nielsen (H) 


Vararepresentant Per Barth Lilje (H) 


Vararepresentant Thomas Largreid (A) 


 


Huseby skole 


Representant Jon Magne Nielsen (H) 


Representant Jane Steenbuch (H) 


Representant Ingrid Harlem Losnedahl (A) 


Vararepresentant Ingrid Nyhus (H) 


Vararepresentant Gunnar Næsmoen (H) 


Vararepresentant Yvonne Wiik(A) 


 


Midtstuen skole 


Representant Ingrid Nyhus (H) 


Representant Ida Helene Tschudi Heileman (H) 


Representant Elin Bashevkin (V) 


Vararepresentant Anne Naper Andersen (H) 


Vararepresentant Ågot Sundelin Johansen (H) 


Vararepresentant Torgeir Ose (V) 
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Ris skole 


Representant Lars Madsen (H) 


Representant Johan Cappelen (H) 


Vararepresentant Daniela Kjøle Sæterbø (H) 


Vararepresentant Ingeborg Tryti (H) 


 


Slemdal skole 


Representant Jenny Clemet von Tetzschner (H) 


Vararepresentant Siri Bogen (H) 


Vararepresentant etter Elisabeth Madsen (H) 


 


Svendstuen skole  


Representant Lars Madsen (H) 


Representant Anne Naper Andersen (H) 


Vararepresentant Christine Claudi (H) 


Vararepresentant Tove Ore (H) 


Vararepresentant Anne Hollerud (V) 


 


Sørkedalen skole 


Representant Elin Horn Galtung (H) 


Representant Asbjørn Hjertén (F) 


Representant Frank Aubert (A) 


Vararepresentant Jon Magne Nielsen(H) 


Vararepresentant Arne Eugen Boysen (F) 


 


Vinderen skole 
Representant Jan Wang-Norderud (H) 


Representant Finn P. Reinholt (V) 


Representant Åse Ryvarden (A) 


Vararepresentant Elisabeth Madsen (H)  


Vararepresentant Astrid Charlotte Seeberg (V) 


Vararepresentant Kristin Veierød (A)  


 


Voksen skole 


Representant Jane Steenbuch (H) 


Representant Trond Lind Petersen (H) 


Representant Kirsten Rytter (A) 


Vararepresentant Lars Madsen (H) 


Vararepresentant Ebba Jorde (H) 


Vararepresentant etter Hanne Harlem (A) 


 


Voksentoppen skole 


Representant Gunnar A. Stavnes (H) 


Representant Anne Hollerud (V) 


Vararepresentant Jon Magne Nielsen (H) 


Vararepresentant Elin Bashevkin(V) 


Vararepresentant Ida Helene Tschudi Heileman (H)  
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209/13 Folkehelsemeldingen - kortversjon 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.12.2013 70/13 


2 Helse- og sosialkomiteen 05.12.2013 53/13 


3 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 05.12.2013 48/13 


4 Bydelsutvalg 12.12.2013 209/13 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 02.12.2013 sak 


70/13 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 2.12.2013 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar folkehelsemeldingen kortversjon til orientering. 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 05.12.2013 sak 53/13 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 5.12.2013 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg tar folkehelsemeldingen kortversjon til orientering. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 05.12.2013 sak 48/13 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 5.12.2013 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg tar folkehelsemeldingen kortversjon til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Komiteenes forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg tar folkehelsemeldingen kortversjon til orientering. 
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210/13 Ny veileder om lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 210/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar ny veileder om lovlighetskontroll til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg tar ny veileder om lovlighetskontroll til orientering. 
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211/13 Forslag til møteplan for Bydelsutvalget 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 211/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Bydelsutvalget vedtar møteplan for 2014. 


2. Bydelsutvalget delegerer fullmakt til arbeidsutvalget til å behandle hastesaker som 


ikke kan vente til neste bydelsutvalgsmøte i 2014. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


1. Bydelsutvalget vedtar møteplan for 2014. 


2. Bydelsutvalget delegerer fullmakt til arbeidsutvalget til å behandle hastesaker som 


ikke kan vente til neste bydelsutvalgsmøte i 2014. 
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212/13 Status utkvittering av bydelsutvalgets saker 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 212/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar status utkvitteringer av saker til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar status utkvitteringer av saker til orientering. 
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213/13 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 12. desember 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 213/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 25. november 2013 


2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 2. desember 2013 


3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 5. desember 2013 


4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 5. desember 2013 


5. Protokoll fra Eldrerådets møte 5. desember 2013 


6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 5. desember 2013 


7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 2. desember 2013 


8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 5. desember 2013 


9. protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 5. desember 2013 


 


Tas til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 25. november 2013 


2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 2. desember 2013 


3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 5. desember 2013 


4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 5. desember 2013 


5. Protokoll fra Eldrerådets møte 5. desember 2013 


6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 5. desember 2013 


7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 2. desember 2013 


8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 5. desember 2013 


9. protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 5. desember 2013 


 


Tas til orientering. 
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214/13 Informasjonssaker til bydelsutvalgets møte 12. desember 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 214/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Brev fra Bymiljøetaten av 18.11.2013 vedrørende BU-sak 159/13 Svendstuen skole – 


trafikksituasjonen. 


2. Kopi av brev til Bymiljøetaten av 19.11.2013 vedrørende Kanalisering av trafikk 


gjennom Ringerike Gård. 


3. Kopi av brev fra Erik Grimm av 19.11.2013 vedrørende Områderegulering av Fossum, 


Bærum kommune. 


4. E-post fra Kjell Fr. Jacobsen av 20.11.2013 vedrørende Uttalelse vedr. planarbeidet 


for Øvre Smestadvei 1 B. 


5. Kopi av brev fra Utdanningsetaten av 13.11.2013 vedrørende Endring av 


inntaksområder mellom Bjørnsletta, Huseby, Lilleaker og Lysejordet skoler – 


beslutning. 


6. Kopi av brev fra Utdanningsetaten av 14.11.2013 vedrørende Endring av 


inntaksområder mellom Slemdal og Smestad skoler – beslutning. 


7. Brev fra Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning av 18.11.2013 vedrørende 


Videresendelse av brev fra Foreldreutvalget for barnehager. 


8. Kopi av brev fra Byrådsavdeling for byutvikling av 2.12.3013 vedrørende Asker 


kommuneplan 2014-2026. Oslo kommunes uttalelse. 


9. Kopi av Notat til bystyrets organer av 19.11.2013 vedrørende Svar på spørsmål fra 


Ivar Johansen (SV) om konkurranseutsetting av bydelstiltak. 


 


Tas til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


1. Brev fra Bymiljøetaten av 18.11.2013 vedrørende BU-sak 159/13 Svendstuen skole – 


trafikksituasjonen. 


2. Kopi av brev til Bymiljøetaten av 19.11.2013 vedrørende Kanalisering av trafikk 


gjennom Ringerike Gård. 


3. Kopi av brev fra Erik Grimm av 19.11.2013 vedrørende Områderegulering av Fossum, 


Bærum kommune. 


4. E-post fra Kjell Fr. Jacobsen av 20.11.2013 vedrørende Uttalelse vedr. planarbeidet 


for Øvre Smestadvei 1 B. 


5. Kopi av brev fra Utdanningsetaten av 13.11.2013 vedrørende Endring av 


inntaksområder mellom Bjørnsletta, Huseby, Lilleaker og Lysejordet skoler – 


beslutning. 
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6. Kopi av brev fra Utdanningsetaten av 14.11.2013 vedrørende Endring av 


inntaksområder mellom Slemdal og Smestad skoler – beslutning. 


7. Brev fra Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning av 18.11.2013 vedrørende 


Videresendelse av brev fra Foreldreutvalget for barnehager. 


8. Kopi av brev fra Byrådsavdeling for byutvikling av 2.12.3013 vedrørende Asker 


kommuneplan 2014-2026. Oslo kommunes uttalelse. 


9. Kopi av Notat til bystyrets organer av 19.11.2013 vedrørende Svar på spørsmål fra 


Ivar Johansen (SV) om konkurranseutsetting av bydelstiltak. 


 


Tas til orientering. 
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215/13 Gulleråsen stasjon 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 215/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Viser til BU-sak 135/13 den 5. september om en frivillig løsning med grunneierne om en 


midlertidig stasjon angående Gulleråsen stasjon. 


 


Drøftingene mellom de 9 berørte parter og Ruter/Sporveien pågår og er ikke sluttført. Da 


disse ventes avsluttet i løpet av kort tid avventer Bydelsutvalget å iverksette henvendelsen til 


Bymiljøetaten inntil de er avklart. Vi anser 14 dager dvs. 31. oktober som en rimelig tidsfrist, 


da det gjenstår kun et avsluttende møte mellom berørte parter. Dersom avklaring da ikke 


foreligger, blir dette å betrakte som at frivillig ordning ikke har latt seg gjennomføre og 


Bydelsutvalget opprettholder tidligere forslag om å anmode Bymiljøetaten om å iverksette en 


egen reguleringssak. Dette inkluderer om nødvendig en ekspropriasjon av de berørte 


naboeiendommer til stasjonen. 


 


 


Møtebehandling 


Lars Asbjørn Hanssen (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 


 


Siden saken sist var oppe i BU har Ruter behandlet de foreliggende fakta sammenholdt med 


dialogen de har hatt med partene i saken. På denne bakgrunn har Ruter sendt en statusrapport 


til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) som er deres oppdragsgiver. Der beskriver 


Ruter mulighetene til å bygge en midlertidig stasjon, hva de tror den vil koste, og de ønskene 


partene har fremsatt. Ruter venter på en tilbakemelding fra MOS før de kan gå videre. Blant 


annet må de ha en sikkerhet for at det finnes penger til dette prosjektet og at det er mulig å 


gjøre det på denne måten som partene har beskrevet. 


 


BU finner det følgelig hensiktsmessig og i tråd med hovedlinjene i strategien for en frivillig 


løsning for å få etablert en midlertidig stasjon på Gulleråsen å avvente svar fra MOS, før neste 


skritt foretas i denne saken. BU vil således følge saken videre. 


 


Ifølge opplysninger fra saksbehandler i MOS beregner de å kunne gi et svar i løpet av neste 


uke. 


 


Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Siden saken sist var oppe i BU har Ruter behandlet de foreliggende fakta sammenholdt med 


dialogen de har hatt med partene i saken. På denne bakgrunn har Ruter sendt en statusrapport 


til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) som er deres oppdragsgiver. Der beskriver 


Ruter mulighetene til å bygge en midlertidig stasjon, hva de tror den vil koste, og de ønskene 


partene har fremsatt. Ruter venter på en tilbakemelding fra MOS før de kan gå videre. Blant 
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annet må de ha en sikkerhet for at det finnes penger til dette prosjektet og at det er mulig å 


gjøre det på denne måten som partene har beskrevet. 


 


BU finner det følgelig hensiktsmessig og i tråd med hovedlinjene i strategien for en frivillig 


løsning for å få etablert en midlertidig stasjon på Gulleråsen å avvente svar fra MOS, før neste 


skritt foretas i denne saken. BU vil således følge saken videre. 


 


Ifølge opplysninger fra saksbehandler i MOS beregner de å kunne gi et svar i løpet av neste 


uke. 
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216/13 Røahagan 49 A-F - Vedtak om dekning av sakskostnader 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 216/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Vestre Aker bydelsutvalg tar vedtak om dekning av sakskostnader i Røahagan 49 A-F 


til orientering. 


2. Sakskostnader belastes bydelens budsjett under funksjonsområde 1. 


 


Møtebehandling 


Elin Horn Galtung (H) fremmet følgende forslag: 


 


Saken utsettes. 


 


Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Saken utsettes. 
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217/13 Foreløpig orientering om tilsyn Vinderen bo- og servicesenter 19. 


november 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 05.12.2013 54/13 


2 Bydelsutvalg 12.12.2013 217/13 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 05.12.2013 sak 54/13 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 5.12.2013 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 


19.november.2013 til foreløpig orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 


19.november.2013 til foreløpig orientering. 
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218/13 Søknad om ny skjenkebevilling Tryvannstua 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 218/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til serveringsstedet Tryvannstua, 


Bomveien 50 beliggende i Bydel Vestre Aker. Det anbefales at virksomheten får 


skjenkebevilling med åpningstider inne til kl. 01.00 og ute til kl. 17.00. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til serveringsstedet Tryvannstua, 


Bomveien 50 beliggende i Bydel Vestre Aker. Det anbefales at virksomheten får 


skjenkebevilling med åpningstider inne til kl. 01.00 og ute til kl. 17.00. 
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219/13 Bydelsdirektørens tilleggsinnstilling - budsjett 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalg 12.12.2013 219/13 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Øke antall sykehjemsplasser med 8, fra 346 til 354    kr 4 000 


2. Redusere saldering av hjemmesykepleie med 800 timer  kr    600 


3. Redusere saldering av lønnsskrap alle enheter   kr 2 800 


4. Redusere saldering barnevern      kr 1 094 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2013 og fattet følgende vedtak 


Se sak 195/13 Forslag til Årsplan og budsjett. 


 


 


 


 


Oslo 12.12.2013. 


 


 


 


Elin Horn Galtung (H) 


leder 


 

























































TILSYNSRAPPORT FRA ANMELDT TILSYN
VINDEREN BO- OG SERVICESENTER (VBS) - 24. SEPTEMBER 2013


Dato og tidspunkt for besøket:
24.09.2013 fra kl 15.00 til kl 17.00


Type besøk: Anmeldt tilsyn


Tilstede:
fra administrasjonen:


Helene Hortman, leder
Annamary Philip, avd.leder enhet 5 og 6
Ruta Sirbikaite, fagutviklingssykepleier


fra tilsynsutvalget:
Anita Asdahl Hoff (leder)
Beate Holland
Trygve Gjertsen (varamedlem)


forfall:
Anne Wenche Ore


Møtesekretær:
*Anita Asdahl Hoff


fr. PF VP


/3030.5--
/6


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


Ledelsen
Tilfeldige samtaler med noen beboere
1 pårørende


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.


Tilsynsutvaket skal påse at tjenestestedene:


• gir den enkelte beboer'bruker forsvarlig omsorg og hjelp, og behandler den enkelte beboer'bruker med respekt


har utarbeidet målsetting, oppleg4 og tidsplan for oppholdet for den enkelte bruker


følger bestemmelsene som regulerer forhold under oppholdet, herunder bestemmelse om bruk av tvang


har lokaler, utstyr, aktivitetsmateriell og lignende som er i samsvar med formålet for virksomheten


drives med forsvarlige personalforhold har opprettet medisinsk tilsyn for de institusjoner hvor dette er forutsatt


oppbevarer beboernes midler forsvarlig dersom tjenestestedene er gitt ansvar for dette


sørger for at informasjon om Helse- og sosialombudet og om hvordan ombudet kan kontaktes er lett
tilgjengelig for brukere/beboere.


Medisinskfaglige oppg_aver ligger utenfor tilsynsutvakets oppg_aver.







Hvordan ble tilsynet gjennomført:
(Institusjons-/hjemmebesøk, skriftlig/muntlig kommunikasjon)


Tilsynsutvalget hadde anmeldt tilsyn med forberedt agenda. Varaene var også
invitert til å delta. Tilsynet gikk gjennom agendaen med ledelsen i forkant av en
rask visitt av enhet 6, hvor vi også hadde en dypere samtale med en pårørende
(Helene Hortmann og Annamary Phillip var også tilstede).


På agendaen:


Orientering fra ledelsen om saker som tilsynsutvalget kan ha interesse av
Spørsmål fra tilsynsutvalget:


Hvordan ligger VBS an i forhold til:
De siste objektive kvalitetsindikatorene,(rapport fra juni-13)
Sykefravær og behovet for vikarer
Kompetanse/kompetanseoppfølging/språk
Kommunikasjon mellom beboer/pårårende/sykepleier/hjelpepleier
(hvordan sikres informasjonsoverføring ved vaktskifte)
Kontaktpersoner for beboerne
Kvalitetssikring av rutinene
Aktiviteter/lufteturer
Generell omsorg og trivsel blant beboerne/de ansatte
Utagerende beboere/støy mellom rommene
Ernæring


Eventuelt
Befaring


Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet:


Orientering fra ledelsen om saker som tilsynsutvalget kan ha interesse av
VBS har søkt om kursmidler slik at de nå har kurs i egne lokaler. Det gis tilbud
innen lesing, skriving, data, regnskap på ulike og tilpassede nivåer. 1-2 personer fra
hver avdeling møter av gangen. Dette bidrar til kompetanseheving og dermed også
kvalitetssikring. I tillegg har kursene positive effekter for arbeidsmiljøet.


VBS deltar i et prosjekt: «Som ringer i vann» som handler om lindrende behandling
ved livets slutt.


VBS deltar også i et legemiddelprosjekt for å vurdere og kartlegge
medisinering/dosering av pasientene og mulig forbedringspotensiale. Dette kan
medføre mere behov for legekapasitet.


Spørsmål fra tilsynsutvaiget:


Hvordan ligger VBS an i forhold til:







De siste objektive kvalitetsindikatorene,(rapport fra juni-13)
Vekttap
Kvalitetsindiakatorene kommer hver 4. måned. Det er viktig å ha i mente,
som det står i rapporten, at kvalitetsmålene kun skal brukes som incentiv til
forbedring.
Retningslinjene for antall veiinger er hver måned og hyppigere om
nødvendig. VBS har siden sist fått nye og mere hensiktsmessige sittevekter
på alle avdelingene. Veiingen er ikke lenger så ressurskrevende og
beboerne kan veies sittende med klær på. Sammenlignet med andre
sykehjem kom VBS dårlig ut vedrørende vektreduksjon. Ved gjennomgang av
resultatene ved sykehjemmet ble det konstatert at flere beboere var fornøyd
med at de hadde nådd sitt mål med å gå ned i vekt. Det er ikke funnet tilfeller
av underernæring.


Når det gjelder fall, kontrakturer, trykksår og urinkontinens har VBS gode
resultater i forhold til andre sykehjem.


Trykksår
VBS har for tiden ekstra fokus på sår. Lege og sykepleier samarbeider om
tiltak. Det tilstrebes at samme sykepleier skal følge opp sår(ene) over tid slik
at man lettere kan følge utviklingen. Det innføres sjekklister på «snuregime»


Forøvrig gikk vi ikke nærmere inn på de ulike områdene da det ble gjort ved
forrige anmeldte tilsyn.


VBS er bevisste på at alle registrerer på samme måte fra gang til gang for å
unngå feil i statistikkene.


Sykefravær og behovet for vikarer
Sykefraværet ved VBS har både ligget på topp og på bunn. Pr juni 2012 lå
VBS på 6,7% og i år på 10,6%. Sykefraværsprosenten kan gi skjeve utslag
avdelingsvis. Det er derfor viktig å kjenne til årsaken til sykefraværet
(korttidsfravær, svangerskapspermisjon, langtidsfravær, arbeidsmiljø etc).
Hvis det på en avdeling er 2 ansatte og en er syk gir det også stort prosentvis
utslag.


Pleiefaktoren på demensavdelingen (enhet 6) ble redusert i 2012. Dette kan
ha gitt utslag på fraværsstatistikken som er spesielt høy nettopp på enhet 6. I
tillegg skyldes det høye sykefraværet at enheten har hatt 4 gravide. Det
jobbes aktivt på å redusere sykefraværet i samarbeid med
bedriftshelsetjenesten Unicare. VBS har også fått tilretteleggingstilskudd slik
at f.eks de med bekkenløsning eller ryggplager kan ha en assistent. Siste
måned er sykefraværet redusert.







Kompetanse/kompetanseoppfølging/språk
Dette punktet ble godt dekket innledningsvis. Vikarer/ekstra vakter er ofte
medisinstudenter og sykepleierstudenter. Det er forskjellig egnethet på disse.
De gis opplæring og da sommeren ble evaluert, henholdsvis på ledermøte og
brukerrådsmøte, ble det gitt gode tilbakemeldinger på vikarene.


Kommunikasjon mellom beboer/pårørende/sykepleier/hjelpepleier
(hvordan sikres informasjonsoverføring ved vaktskifte)


Det jobbes kontinuerlig med å kvalitetssikre informasjonsoverføring. Det har
vært eksempler på at informasjon ikke er lagt inn i Gerica fordi nettet har vært
nede. I slike tilfeller må det rapporteres skriftlig. Det jobbes med å få alle
ansatte til å forstå viktigheten av videreformidling av informasjon. Rutinene er
på plass men fungerer ikke alltid i praksis. Det er flere avvik på at personalet
ikke følger opp meldinger.


Kontaktpersoner for beboerne
Hver beboer har en primærkontakt som er helsefagarbeider og en
tjenesteansvarlig som er sykepleier. Sykepleier har 8-9 beboere som de er
ansvarlige for. Primærkontakten har 3-4 beboere som de er ansvarlige for.


Kvalitetssikring av rutinene
VBS opplever store utfordringer i forhold til fungeringen av datasystemer.
VBS har intensivert samarbeidsmøtene hvor pårørende, beboer, lege,
sykepleier og avdelingsleder er tilstede. Ved behov er også fysioterapeut og
prest tilstede. Slike møter gir stor uttelling for alle parter og bidrar til
kvalitetssikring.


Aktiviteter/lufteturer
Flere fra Frivillighetssentralen går turer. Pårørende tar sjelden med seg flere
enn sine egne på tur. Aktivitør tar ofte med seg en eller flere beboere på
korte turer ut når været tillater det.


Generell omsorg og trivsel blant beboerne/de ansatte
Sjekkes på befaringsrunden.


Utagerende beboere/støy mellom rommene
Støy mellom rommene er tatt opp ved tidligere tilsyn. Det er så langt ikke
funnet løsning på å få lydisolert rom. Som en nødløsning flyttes derfor en av
beboerne med seng inn på badet om natten. Det fungerer lydmessig men er
kanskje tvilsomt etisk. Dette synes likevel å være beste løsning utifra rådende
forhold.


Ernæring
Det diskuteres stadig hvorvidt maten skal tilberedes på avdelingen. Det er
mest populært blant beboerne, men stjeler tid fra personalet. Tidspunktet for







middagsserveringen er også et tema og må også ses i sammenheng med
turnus og vaktskifte. De somatiske avdelingene; 2,3 og 4 har fått klarsignal til
å komme med forslag til løsning. Ernæringsforskriften, som bl.a går ut på at
det ikke skal gå for lang tid mellom kveldsmåltid og frokost, må overholdes.
2 kliniske ernæringsfysiologer fra Lovisenberg sykehus skal bistå
sykehjemmene frem til nyttår med veiledning og undervisning.


Eventuelt


Befaring
Vi rakk kun en rask befaring på enhet 6 før samtale med en av beboernes
pårørende.


Det virket rent og pent på avdelingen. På kjøkkenet var det
middagsservering; ertesuppe og blåbærpannekaker. Da vi spurte en av
beboerne om hvordan de hadde det var svaret: «Helt topp, og det er vi alle
enige i». En annen beboer stemte i. En av pleierne satt ved bordet og
assisterte en av beboerne som trengte hjelp til å spise.


Samtalen med den pårørende (foruten tilsynsutvalget var også Helene
Hortman og Annamary Philip tilstede) bekreftet problemene med
informasjonsoverføring generelt og ved vaktskifte. Hun stilte spørsmål om
pleiefaktoren og kom med eksempel fra Vinstra sykehjem der de har 3 pleiere
for 8 beboere på demensavdelingen. Ved VBS er det 4 og 5 pleiere
annenhver dag for 17 beboere.
Ved Vinstra sykehjem er det en helt annen oppfølging som hun mente
skyldtes bemanningen men også kompetansen. Beskjeder som gis blir ikke
alltid fulgt opp eller videreformidlet ved VBS. Pleierne er søte og hyggelige
men for mange mangler ansvarsfølelse og inngir ikke tillit/trygghet på at de er
kompetente nok. Når primærkontakten blir sykemeldt blir ikke vikarkontakt
introdusert.
Hun var misfornøyd med tann- og tannprotese-stellet. Avdelingsleder
forklarte at det til tider var vanskelig å pusse tennene til enkelte fordi de
strittet imot. Vi konkluderte med at det kunne være personavhengig hvem
som fikk det til. Avdelingsleder og pårørende vil finne frem til en
primærkontakt som har tillit hos beboeren og pårørende.


Saker som følges opp ved neste tilsynsbesøk:
(Inkludert eventuelle oppfolgingssaker fra tidligere tilsyn)


Oppsummering og spørsmål:
Rutinene for å følge opp beskjeder fra pårørende må fortsatt bedres og kvalitetssikres.
Kan rutiner/opplæring/bevisstzjøring om tannhelsen for beboerne bedres?
Er pleierne flinke nok til å henvise til andre når de selv ikke har kompetanse?
Kan man organisere primærkontakten slik at kontakten fungerer mere tilfredsstillende?







* Bemannings-faktoren ved demensavdelingen; er den forsvarlig?
* Lydisolering av rom vil være påkrevet såsant man ikke har alternativ plassering av urolige
beboere. Vil dette gjennomføres?


Oversikt over gjennomførte tilsyn 2013:


Enhet


2


3


5


6


Dagsenteret


1.tilsyn
Anmeldt


11.02.13


11.02.13


11.02.13


11.02.13


11.02.13


2. tilsyn
Uanmeldt


14.05.13


14.05.13


14.05.13


14.05.13


3. tilsyn4.tilsyn
AnmeldtUanmeldt


24.09.13


Oslo den 03.10.13


Leder tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalg Varamedlem tilsynsutvalg
Anita Asdahl Hoff Beate Holland Trygve Gjertsen


Tilsynsrapport oversendt til:
Bydelsadministrasjonen eller bydelsutvalget dato:
Institusjonens leder eller styre (private institusjoner) dato:


For sykehjem:
Sykehjemsetaten til kommentar dato:


Taushetsplikt: Tilsynsutvalget har taushetsplikt om personlige forhold som utvalgene blir kjent med i sitt
arbeide.








YDELVESTREA


Oslo kommune
Bymiljøetaten


Bydel Vestre Aker
Sørkedalsveien 150 b
0754 OSLO


Dato: 06.01.2014


Deres ref.: Vår ref.: 10/03136-109 Saksbeh.: Sissel Vestervik Arkivkode: 612,2
Org. enhet: Sykkelplan seksjon


SVAR PÅ BU-SAK 200/13 GANG- OG SYKKELVEI/ UTVIDET VEISKULDER I
SØRKEDALEN


Viser til brev mottatt 20.12.13. Bymiljøetaten har fått krav fra PBE om utarbeidelse av
planprogram med tilhørende konsekvensutredning for de to alternativene, gang- og sykkelvei,
og utvidet skulder i Sørkedalen.


Planprogrammet vil bli sendt ut på nyåret 2014, med seks ukers høringsfrist. Det vil deretter bli
utarbeidet en konsekvensutredning.


Angående krav fra Miljøverndepartementet (MD) om alternativer, siteres det til brev fra MD
20.08.10:


«Kommunen må iplanarbeidet utrede ulike alternativer » «...herunder et alternativ med
redusert hastighet og bred skulder som alternativ til gang og sykkelvei dersom man velger trase
langs Sørkedalen.»


Bymiljøetaten arbeider med å utrede begge disse alternativene, dette vil bli grundig vurdert i
konsekvensutredningen som sammen med konseptvalgutredningen, KVU med ekstern
kvalitetssikring, vil danne grunnlag for hvilket alternativ som sendes inn som planforslag.


Med vennlig hilsen


Aslaug Vassbotn
Seksjonsleder


Godkjent elektronisk


Sissel Vestervik
Avdelingsingeniør I


Bymiljøetaten Besøksadresse:Telefon: 02 180Bankgiro: 1315.01.03376
Hollendergata5Telefaks: 23 48 20 01Org.nr: NO 996 922 766
Postadresse:
Postboks9336 GrønlandE-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no
0135 OSLOInternett: www.bym.oslo.kommune.no








Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Heggelund & Koxvold as arkitekter mnal
Inkognitogata 36
0256 OSLO


1,911a-L5


53/


Deres ref Vår ref (saltsnr) 201303494-19
Oppgissttl henyendelse


Saksheh Islur155a IlLIS


Dacts 09 12 2013


1 Arkokode 531


Byggeplass: EKRAVEIEN 24 Eiendom: 27/759/010


Tiltakshaver Nordisk Husprosjekt AS Adresse: I loffsjef Lovenskiolds vel 69 B. 0382





OSLO


Soker: I leggelund & Koxvold as
arkitekter mnaI


Adresse: Inkognitogata 36. 0256 OSLO


Tiltakstype: Tornannsbolig/rekkehus Tiltaksan: Oppforing


SAK TRUKKET - EKRAVEIEN 24


Plan- og bygningselaten viser til e-post mottatt 21.11.2013 hvor sok nad om rammetillatelse trekkes.


Plan- og bygningsetaten bekrefter med dette at søknaden registreres som trukket og vil derfor ikke bli
behandlet videre.


PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for b)ggeprosjekter
Vest


Dette dokumentet er elektronisk godkjent 09.12.2013 ar:


Murtaza Hussain - SaAsbehandler


Jostein Eidsvåg - for enhetsleder Anne Torill Halse


Kopi til:
Nordisk Husprosjekt AS, Hoffsjef Løvenskiolds vei 69 B, 0382 OSLO, mortenfitnorcliskhusprosjek Imo


Byrådsavdeling for byutvikling, Radhuset, 0037 OSLO, postmottakfif Iwr.osIo.kommune.no 



Bydel Vestre Aker, Sørkedalsveien 1508, 0754 OSLO, postmottakfdlwa.oslo.kommune.no 



• Plffie- mg b2gningselatea BemIksitiresse SentraIhord02 180Damkgmo 1315 01 01357






Vahls gate I 0187 Oslo Kundesenteret23 49 10 00Org nr971 040 1423NIVA•• ww: Doks 3154Sentrum
0102 Oslo sysms phe ONII) kommune no


TeIefals23 49 10 01


kspost postmoctaki phst oslo kommune no•••:.













Oslo kommune
Kontrollutvalget


Sekretariatet


Alle bydelsutvalgene ved tilsynsutvalgene for institusjoner


Dato: 19. desember 2013


Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode
201100845-18 Kristin Lehre 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 103hvor det ble vedtatt:


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. Byrådsavdelingfor eldre og sosiale
tjenester opplyser at den harfulgt opp etaten gjennom styringsdialogen.


Kontrollutvalget forutsetter at Sykehjemsetaten gjennomfører tiltakfor å sikre at all
dokumentasjon av legemiddelhåndteringpå Smestadhjemmet gjøres i Gerica.


Kontrollutvalget tarfor øvrig oppfølgingsundersøkelsen 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.


dJe
Kristin Lehre
konsulent


V Innlighilsen


idar Eng r
sekretariatsleder


Kontrollutvalget Adresse : Telefon 23 48 68 03
Grenseveien 88 Telefax 23 48 68 01
0663 OSLO







Epost: reidarenger@krv.oslo.kommune.no
Internett: http://www.bystyret.oslo.kommune.no
(Underside: Kontrollutvalget)







Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 16/2011 Kvalitet i sykehjem —Smestadhjemmet


Kontrollutvalget behandlet saken i møte 17. desember 2013, sak 103.


Sendt til helse- og sosialkomiteen
Kopi til byråden for eldre, Sykehjemsetaten, alle bydelsutvalgene ved tilsynsutvalgene for
institusjoner, Kommunerevisjonen


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 Myndighetsutavelse 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 Smestadhjemrnet, 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 Smestadhjernmet og sentralt i
Sykehjemsetaten. Likevel ble en del av dokumentasjonen fortsatt arkivert i medisinperm.
Byrådsavdeling for eIdre og sosiale tjenester opplyste at Sykehjemsetaten var fulgt opp
gjennom styringsdialogen, uten at det forelå skriftlig dokumentasjon på dette.


Konnnunerevisorenfremmet.følgende Ibrslag til vedtak:
Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 16/2011Kvalitet i sykehjem —
Smestadhjemmet viser at Sykehjemsetaten har opplyst om en rekke tiltak i tråd med det som
bIe varslet i rapport 16/2011. Byrådsavde1ingfor 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.
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OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT 16/2011KVALITET 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 16/2011utover 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 Smestadhjemmet 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:
I. Undersøkelsen 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
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to somatiske langtidsavdelingene som i hovedsak var gjenstand for Kommunerevisjonens
undersøkelse.


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 sykehjernmet 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
informasjonsbrosjyre, 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


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 — Smestadhjernmet 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
relevans for oppfølgingen:


Driften ved Smestadhjemmet skal konkurranseutsettes. Dette er vedtatt av byråden for
eldre, og de ansatte ved Smestadhjemrnet ble informert i juni 2013.
Fylkesmannen gjennomførte ved begynnelsen av 2012 tiIsyn 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 énmerknad, og denne var relatert til noen
tilfeller av mangelfull dokumentasjon blant annet i tiltaksplaner og journalføring.


2. Oppfedgingsundersokelsen2013
ProblemstilIingen 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:


Intemkontroll og kvalitetssystem
Pasientdokumentasjon
Informasjon
Bemanning og kompetanse
Tannstell
Aktivisering og stimulering
Måltider og ernæring
Legemiddelhåndtering


I tillegg har Kommunerevisjonen undersøkt om Sykehjernsetatenhar 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 Sykehjemsetatenog
byrådsavdelingen, samt oversendt dokumentasjon på iverksatte tiltak fra Sykehjemsetaten.
Kommunerevisjonen har også innhentet annen informasjon, så som beboer-
/pårørendeundersøkelser, kvalitetsrevisjon, politiske saker om kvalitet i sykehjem,
årsberetning for Sykehjemsetaten m.m.


2.1 Sykehiemsetatens oppfokinz 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
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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


Internkontroll oa 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 inteme 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 fagutvildingssykepleier. 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/emæring, sår og Kvalitetslosen. Institusjonssjef har opplyst at av
arbeidsgruppene var det emæringsgruppen som hadde regelmessige møter, mens
virksomheten i de øvrige gruppene inngikk i det daglige arbeidet (utarbeidelse av rutiner,
opplæring o.1.).


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 ratt 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


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 tiItak som
synes relevante og i tråd med det etaten varslet etter rapport 16/2011 når det gjelder
internkontroll 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 opplærings-
planen, 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 flere 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 Sykehj emsetaten. 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 fyIle
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 fik.ktilsyn av tannpleier to ganger pr. år, og at
tannpleierne 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
mumihygiene, både i opplæringsplanen og ved deltakerlister.


Aktiviseringoa stimulering


Meldte tiltak
En stor del av beboerne ved Srnestadhjemmet 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 Smestadhjemmet 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.


Måltiderog 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 beboerne 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.







8


Faktabeskrivelse

Sykehjemsetaten opplyste at ernæring hadde fått økt fokus i etterkant av rapport 16/2011.
Dette blant annet gjennom månedlige emæringsmøter internt i sykehjemmet, jevnlige møter
med middagsleverandøren og undervisning med ernæringsfysiolog om ernæring 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 beboeme tilpasset emæringsplan. Andre beboere hadde ikke
tilpasset ernæringsplan, men det ble lagt inn i tiltaksplanen dersom beboeren hadde behov for
f.eks. moset mat.


Vurdering
Arbeidet med emæring 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 altemative 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 oppfolging av Sykehjenisetaten







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 hoc møter og samtaler gjennom året.
Ifølge byrådsavdelingen hadde ikke oppfølgingen av rapport 16/2011Kvalitet i sykehjem —
Smestadhjernmet 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 Sykehjernsetaten 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 Sykehjemsetaten jobber 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 ipleie- 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


4
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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 byrådsavdelhigens oppfølging
av rapporten overfor etaten. På grunn av lederskifter har det ifølge byrådsavdelingen vært
vanskelig å framskaffe dokumentasjon på oppfølging av rapporten.


Kommunerevisoren frernmerfolgende 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


0 G\
Unn H. Aarvold
kommunerevisor


Lkrs Nonnann Mikkelsen
avdelingsdirektør
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Utskrift av protokoll sendes:
Byråden for eldre
Sykehjemsetaten
Alle bydelsutvalgene ved tilsynsutvalgene for institusjoner








RAPPORT FRA TILSYNSBESØK


Navn på tjenestested: Blåklokka, Aslakveien


Dato for besøket: 13.12.2013Tidspunkt (fra kl. til kL): fra 12 til 13:30


MeldtManmeldt besøk/ekstraordinært besøk: Uanmeldt besøk


Hvis ekstraordinært besøk - hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært


det?
Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende ulstede: Gunhild Ramm Reistad, Åse


Thomassen, Ame Kolstad


Forfall:


Mertesekretær Arne Kolstad
Kontakter under tilsynet: Leder Marit Haugen andre ansatte og bmkere


Hvordan hle tilsynet gjennomført: Institusjonsbesøk
(Institusjons-/hjemmebesøk, skrifIlig/muntlig kommunikasjon)


Tilsynsutvalgets oppgaver:
(ref. bystyresak 165/05 og 432108)


Illsynsuivalget skal påse at ijenestemedene drives i samsvar med regler og


retningslinjer gin av maten og Oslo kommune.


Tilsynsutvalget skal påse at tjenestestedene:


gir den enkelte beboer/bruker forsvarlig omsorg og hjelp, og behandler den
enkelte beboer/bruker med respekt


har utarbeidet målsetting, opplegg og tidsplan for oppholdet for den enkelte
bruker


følger bestemmelsene som regulerer forhold under oppholdet, herunder


bestemmelse om bruk av tvang


har lokaler, utstyr, aktivitetsmateriell og lignende som er i samsvar med


formålet for virksomheten


drives med forsvarlige personalforhold har opprettet medisinsk tilsyn for de


institusjoner hvor dette er forutsatt


oppbevarer beboernes midler forsvarlig dersom tjenestestedene er gitt ansvarI
for dette


serger for at informasjon om Helse- og sosialombudet og om hvordan
ombudet kan kontaktes er len tilgjengelig for brukerelbeboere.


Medisinskfaglige oppgaver ligger utenfor tilsynsurvalgets oppgaver


Tilsynsurvalgets rapport fra tilsynet


Inngangen til de nye lokalene til Blåkloklca og Aktivitetswntrret liggerigateplan ut -


mot Aslakveien. Lokalene er nylig pusset opp. Det er langstrakte. brede korridorer


fra inngangen. med Aktivitetssenterets lokaler på den ene siden og Blåklokka på den







andre. I midten ligger et stort fellesrom som kan brukes av begge. Inngangspartiet


med toaletter er også felles. Lokalene til Blåklokka er tilpasset virksomheten og


personalsituasjonen, med store, åpne arealer slik at det er lett å ha oversikt.


Blåklokka har nå 12 faste brukere og 4 stillingshjemler.1/4 stilling er ikke besatt.


Flyttingen hadde gått greit. Brukerne hadde hatt en uke fri mens tingene fra Ris


skolevei ble satt på plass. Det var lett å kjenne igjen innredningen og de hjemlige


tingene fra de tidligere lokalene. Det var nye stoler og bord på spiserommet. De


andre møblene stort sett de samme. Den endrede reiseveien hadde ikke medført


problemer siden brukerne hadde øvd på den på forhånd.


Noen endringer hadde det blitt, og noe var som før: Det tok litt lengre tid med


aktivitetene. Selv om lokalene var oversiktlige hadde noen av brukerne problemer


med det fremmede. Mangel på dører var et problem for enkelte. Likevel så det ut til


at spisesituasjonen vi kom til, var rolig og trivelig. Ukerytmen var som før. Fredag er


det kaker og bingo. Dagene ellers går med til morgenstund, kaffe, jobbe med ulike


ting for de som kan, se på video, etc., altså som før. De filck til og med gjennomført


julemesse 3. og 4. desember, like etter flyttingen. Utearealet var blitt annerledes enn


før, og de jobbet med å finne måter å bruke dem. Fellesrommet ville bli fint til


bevegelser: gym, dans og disko. De var forberedt på at det kanskje kunne komme


flere brukere og så fram til å få Aktivitetssenteret som samarbeldspart.


Til oppfølging neste tilsyn:


Svært høy terskel til ett av toalettområdene.


Mye færre toaletter på deling enn det de to sentrene hadde hvert for seg.


Problematisk rømningsvei i motsatt ende av inngangen: høy og bratt vmdeltrapp


montert på vegg.


Oslo den 17.12.2013


Arne Kolstad Gunhild Ramm Reistad Åse Thomassen
Leder tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalg


Tilsynsrapport oversendt td:


Bydelsadministrasjonen eller bydelsutvalget dato: 17.12.2013
Institusjonens leder eller styre (pnvate Institusjoner) dato: 17.12.2013


Taushetsplikt Tilsynsutvalget har taushetsphia om personlige forhold som utvalgene blir kjent
med i sitt arbeide.
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OSLO KOMMUNES SKOGER
UTARBEIDELSE AV NYE " MAL OG RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING OG
DRIFT AV OSLO KOMMUNES SKOGER" OG NY "FLERBRIIKSPLAN" FOR
PER1ODEN 2016 - 2025


Varsel om oppstart av arbeid


Bymiljøetaten varsler med dette ot orbeidet med utorbeidelse ov nye «Mål og retningslinjer for


forvaltning og drift ov Oslo kommunes skoger» og utarbeidelse av ny «Flerbruksplan» for


perioden 2016 —2025 starter opp. Dokumentene skal frernmes for Oslo Bystyre og skal være


førende for forvaltningen og drift ov kommunens skoger i perioden. Bymiljøetaten planlegger


en bred prosess med deltakelse fro brukerorganisasjoner, relevante fogområder og andre


offentlige instanser.


Oslo kommunes skoger


Oslo kommune eier 162 000 dekar av skogområdene som omkranser byen. Eiendommer er


kjøpt opp i løpet av 125 år blant annet for å sikre Oslos befolkning gode rekreasjonsområder,


og for å sikre byens drikkevann. Oslo kommune har som visjon at kommunens skoger skal


overleveres til neste generasjon i en bedre miljøtilstand enn vi selv overtok dem.


Oslomarka er et unikt tilbud til befolkning i en stor by og er en viktig del av Oslos identitet.


Kommunens skoger er en sentral og viktig del av Marka. 86 % av byens befolkning oppgir at de


har brukt Marka i løpet av siste år. Friluftsliv, aktiviteter, trening, samvær og sjelef red oppgis


som hovedgrunn til bruk av Marka. Oslo kommune vektlegger å sørge for god og balansert


tilrettelegging for varierte frilufts- og idrettsaktiviteter


Skogen, jordbruksarealene og kulturlandskapet drives etter økologiske og bærekraftige


prinsipper. Vern, utvdding, opplevelsesverdier, naturverdier og langsiktighet vektlegges.
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Kommunens skoger har et rikt og variert dyre- og plantebv. Mangfoldet søkes ivaretatt ved


vern, områderestriksjoner, utvikling og ved kvalitetssikring i planleggingsprosessene.


Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger


Fra 1972 og fram til i dag har kommunens skoger blitt forvaltet og driftet etter en langsiktig


strategi vedtatt av Oslo Bystyre og nedfelt i «Mål og retningslinjer for Oslo kommunes


skoger».


I gjeldene «Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger» vedtatt av


bystyret i 2005 gis forvaltningen følgende mandat-


Kommuneskogene skal forvaltes og drives i pakt med økologiske og bærekraftige prinsipper.


Det biologiske mongfoldet skol bevores og utvikles. Forvaltningen skal ho frilufts- og


verneinteressene som det bærende grunnlag og Økonomiske hensyn skal underordnes disse.


Helhetlig og kunnskapsbasert forvalrning og drift skol bidra til at kommuneskogene er et


forbilde iflerbruk både nosjonalt og internasjonalt.


Vedforvaltning og drift skol en.


Bevare skog- og jordbruksarealene og områdenes notur- kulturverdier


Bevare og utvikle områdene for allsidig friluftsliv, vorierte naturopplevelser, ro og


stillhet


Bevare og utvikle et stedegent og variert dyre- og plonteliv


Bevare kulturminner og kulturmiljø som grunnlog for opplevelse og kunnskap


Tilrettelegge for markotilknyttede idrettsoktiviteter


Forvalte frie vann og vassdrog med damonlegg for friluftsliv og biologisk mangfold


Bidra til et aktivt fiskestell og et godt og rimelig fisketilbud


Stimulere til størst mulig bruk av skogens trivsels- og helseoppbyggende tilbud


Gi skoler og barnehager undervisningsmessig bistand innenfor skog, jord, natur og


friluftsliv


Tilfredsstille de krov som drikkevannsmyndighetene stiller for å beskytte drikkevannet


Samarbeide med frivillige orgonisasjoner om oktuelle ploner og tiltok


Leggeforholdene til rette for aktuelle forskningsprosjekter


Sikre viktige arealer for naturvern og friluftsliv, eventuelt med erverv


Flerbruksplan


«Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger» gir overordnede


føringer for forvaltning og drift av kommunes skoger.


Flerbruksplanen konkretiserer de overordnede målene. Planen anviser hvordan kommunen


skal forvalte, drifte og utvikle sine 162 000 dekar landbruks-, natur- og friluftsområder i neste


10 årsperiode.







Nye «Mål og retningslinjer» og ny «Flerbruksplan»


Bymiljøetaten starter nå opp arbeidet med nye Mål og retningslinjer og ny Flerbruksplan.


Etaten registrerer at verden endrer seg og mener at det vil være riktig å ta en full


gjennomgang og oppdatering av Mål og retningslinjer. Nye Mål og retningslinjer, som skal


vedtas av Oslo bystyre, vil danne grunnlag for ny Flerbruksplan_ Arbeidet med dokumentene


kan gjennomføres parallelt, men endelig utforming av Flerbruksplanen vil være avhengig av


bystyrets vedtak av Mål og retningslinjer.


Bymiljøetaten mener det er viktig at dokumentene blir utarbeidet på grunnlag av en aktiv


prosess med bred deltakelse fra brukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner, forskning,


statlige etater og kommunale etater.


Bymiljøetaten foreslår derfor at det opprettes et Målsettings- og flerbruksutvalg (MF-


utvalget). MF-utvalget gis følgende mandat:


Utvalget skal fungere som en faglig støtte for kommunens flerbruksplanlegging og


bidra til at kommunen skal være ledende innen flerbruk. Utvalget skal være


diskusjonsforum og rådgivende i arbeidet med nye Mål og retningslinjer og ny


Flerbruksplan.


MF-utvalget vil måtte jobbe seg gjennom en rekke fagområder og problemstillinger over en


lengre tidsperiode. For å få til en hensiktsmessig gjennomføring og en effektiv bruk av


ressursene inviteres de sentrale Markaorganisasjonene til å delta i en styringsgruppe


bestående av:


Bymiljøetaten, leder og sekretær


Byrådsavdeling for miljø og samferdsel


Oslo og omland friluftsråd


Oslo Idrettskrets


Naturvernforbundet i Oslo og Akershus


Skiforeningen


Den norske Turistforeningen, Oslo og omegn


Styringsgruppen gis fullmakt til å opprette relevante arbeidsgrupper og å sørge for en god og


representativ deltakelse til disse. Aktuelle områder for arbeidsgrupper kan være: skogsdrift,


vern og verneområder, kulturlandskapet, tilrettelegging, arrangementer / reklame /


kommersielle aktører, idrett, brukerkonflikter (listen er kun ment som eksempler).


Arbeidsgruppene rapporterer til styringsgruppen. Bymiljøetaten vil komme tilbake med en


egen forespørsel om deltakelse i arbeidsgruppene til relevante organisasjoner.


Byrniljøetaten ser for seg følgende framdriftsplan:


2014 01 Styringsgruppe, oppstartsmøte


2014 02 Arbeidsgrupper, oppstart


2014 05 Arbeidsgrupper, befaringer mm


2014 08 Arbeidsgrupper, rapportering til styringsgruppen


2014 09 Styringsgruppe, sammenfatting/konklusjoner
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2014 10 Forslag til Mål og retningslinjer sendes ut på høring


2014 12 Mål og retningslinjer fremmes for bystyret


2015 04 Styringsgruppe / Arbeidsgrupper, Flerbruksplan


2015 05 Forslag til Flerbruksplan sendes ut på høring


2015 08 Flerbruksplan fremmes for Bystyret


Kontakt og informasjon


Kontaktpersoner for arbeidet er:


Avdelingssjef Jon Karl Christiansen. mobil 934 5 I 321


jonchristiansentrftvm.oslolommune no 



Seksjonssjef Trond 1:nkerud, mobil 976 29 148. ftonchenkeruWirbvm.osIo_kommune.no


Eksisterende Mål og retningslinjer og Flerbruksplan er lagt ut på etatens hjemmeside. På


samme side vil også alle dokumenter (moteprotokoller, rapporter fra arheldsgrupper ol) knyttet


til arbeidet bli lagt ut:


vynyv.hvrn.oslo.kommuneno/article207693.btml 



Med vennlig hilsen


Jon Karl Chrishansen liond l'rikerud


avdelingssjef seksjonssjef


Codhjont clektronNk


Kopi til: Hydriftsdivisjon / KjetiI Storaas Hansen. Hymiljoetalen / I lans Edvardsen.


Kundedivisjon Ilans Homdalsveen, N1iljodivisjon / Signe Nyhuus, Natur- og


forurensningsavdelingen / Runar Ovesen. Seksjon for idren og gronnstruktur / Gunhild


Bogseth. Utredning Ann-Mari Nylund, Ihviklingsdivisjon / Solveig W Renestol.


Utviklingsdivisjon Roy Birger Evensen
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post
Lillomarkas Venner






v/Iver EldeMartin
Borrebekkens vei 19


0584 OSLO


Norsk oranisasjon for
terrengsykling






co Per Anders
NorsengHellerud faret
22a


0672 OSLO


Plan- og
bygn ingsetaten






Boks 364 Sentrum 0102 OSLO


Bydel Alna






Pb 116, Furuset 1051 OSLO
Vann- og
avlopsetaten






Postboks 4704
Sofienberg


0506 OSLO


Bydel Sondre
Nordstrand






Postboks 180 Holmlia 1203 OSLO


Byantikvaren






Postboks 2094
Gr0nerlokka


0505 OSLO


Bydel St. I lanshaugen






Pb 6999 St. Olavs
plass


0130 OSLO


Bydel Gamle Oslo






Postboks 9406
Gronland


0135 OSLO


Bsdel Bjerke






Postboks 13 Okern 0508 OSLO
Bvdel Stovner






Karl Fossums vei 30 0985 OSLO
Bvdel Frogner






Postboks 2400 Solli 0201 OSLO
FyIkesmannen i Oslo
og Akershus






Postboks 8111 Dep 0032 OSLO


Bydel Ullern






Postboks 43. Skoyen 02 12OSLO
Bvdel Vestre Aker






Sorkedalsveien 150 b 0754 OSLO
Bydel Ostensjø






Postboks 157
Manglerud


0680 OSLO


Bydel Nordre Aker






Postboks 4433
Nydalen


0403 OSLO


Bydel Grtinerlekka






Postboks 2128
Grilnerløkka


0505 OSLO


Bydel Grorud






Ammerudveien 22 0958 OSLO
Bydel Sagene






Thorvald Meyers gate
7


0555 OSLO


Bydel Nordstrand






Postboks 98
Nordstrand


I 112 OSLO


Naturvernforbundet i
Oslo ou Akershus






Voienvolden.
Maridalsveien 120


0461 OSLO


Norges
Handikapforbund






Postboks 9217
Gronland


0134 OSLO


DNT Oslo og omegn






Postboks 7 sentrum 0101 OSLO
Ostmarkas venner






Postboks 37
Haugerud


0616 OSLO


Skiforenineen






Koneeveien 5 0787 OSLO
Oslomarkas
Fiskeadministrasjon






Sorkedalen 914 0759 OSLO


Maridalens venner






Konvallvegen 67 2742 GRUA
Oslo Idrettskrets






Ekebergveien 101 1178 OSLO
Oslo og Ondand
Fri lu ftsråd






Postboks 8896
Youngstorget


0028 OSLO


Norges Jeger- og






Sorkedalen 915 0758 OSLO
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RAPPORT FRA TILSTNSBESOK


omn
9


13 39,?.° 



Navn på tjenestested: Aktivitetssenteret Hovseter


Dato for besøket: 13.12.2013Tidspunkt (fra kl. til kl.): fra 10.00-11.30


Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordinært besøk: Uanmeldt besøk


Hvis ekstraordinært besøk - hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært
det?
Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede: Gunhild Ramm Reistad, Åse
Thomassen, Arne Kolstad


Forfall: Ingen
Møtesekretær: Ame Kolstad
Kontakter under tilsynet: Wenche Karlsen
Hvordan ble tilsynet gjennomført: Institusjonsbesøk
(Institusjons-/hjernmebesøk, skriftlig/muntlig kornmunikasjon)
Tilsynsutvalgets oppgaver:
(ref bystyresak 165/05 og 432/08)


Tilsynsuivalget skal påse at rjenestestedene drives i samsvar med regler og retningslinjer


gitt av staten og Oslo kommune.


Tilsvnsutvalget skal påse ar tjenestestedene:


gir den enkelte beboer/bruker forsvarlig omsorg og hjelp, og behandler den
enkelte beboer/bruker med respekt


har utarbeidet målsetting, opplegg og tidsplan for oppholdet for den enkelte bruker
følger bestemmelsene som regulerer forhold under oppholdet, herunder
bestemmelse om bruk av tvang
har lokaler, utstyr, aktivitetsmateriell og lignende som er i samsvar med formålet
for virksomheten
drives med forsvarlige personalforhold har opprettet medisinsk tilsyn for de
institusjoner hvor dette er forutsatt


oppbevarer beboernes midler forsvarlig dersom tjenestestedene er gitt ansvar for
dette


sørger for at informasjon om Helse- og sosialombudet og om hvordan ombudet
kan kontaktes er lett tilgjengelig for brukerelbeboere.


Medisinskfaglige oppgaver ligger utenfor tilsynsutvalgets oppgaver


TdsonOvalgets rapport fra tilopet


Daglig leder var syk. Det var også hun som fungerer som leder når daglig leder er
borte. Da vi kom var det samlingsstund for de fleste av brukerne. Vi kikket inn, men
valgte å ikke være en del av samlingsstunden av respekt for brukerne. Vi gikk inn på
kjøkkenet der_WencheKartsen var i full sving med å lagr blomkMqoppe til brukere
og ansatte. Til stede var også to av brukerne.







Wenche Karlsen fortalte at flytteprosessen var i gang ved Aktil,itetssenteret. Det var
før øvrig flott å se hvordan hun snakket med brukerne samtichg som hun laget
blomkålsuppe fra bunnen av med blomkål og bladpersille.


Wenche Karlsen aktiviserte brukere på en måte som ivaretok deres evner og
ferdigheter, alt mens hun laget mat og forberedte fredagslunsjen og fortalte oss om
spisesituasjonene på Aktivitetssenteret. De som har spesielle behov eller må rnates.
spiser i et annet kjøkken. De som spiser selv, spiser i fellesskap i det store kjøkkenet.


De to brukerne på kjøkkenet hadde hver sine oppgaver. En handler brød hos
grønnsakshandleren på Hovseter. Hun hadde også kjøpt margarin på Rimi. Hun
betalte og sørget for å ha med kvittering, og hjalp så til med matlagingen. Den andre
hjalp til med matlagingen.


Aktivitetssenteret har juleferie fra 20. desember da flyttingen starter for fullt.
Brukerne begynner på det nye stedet i Aslakveien 13. januar. Da har personalet fått
en uke på å tilrettelegge i det nye senteret.


Da vi gikk, skulle de brukerne som hadde lyst, gå en liten tur på ea 15 minutter før
lunsj. Vi tok følge med dem til utgangen i første etasje og et stykke på vei.


En uke før tlytting til nytt sted ga Aktivitetssenteret fortsatt et god inntrykk med høyt
nivå på aktivitetene. Det virker både ryddig, profesjonelt og gjennomtenkt i forhold
til brukerne, brukernes behov og utvikling. Det er også betryggende at det ser ut til at
de andre ansatte holder moralen oppe selv om lederen og stedfortrederen tilfeldigvis
er fraværende.


Oslo den 17.12. 2013


Arne Kolstad Gunhild Ramm Reistad Åse Thomassen
Leder tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalg


Tilsynsrapport oversendt til:
Bydelsadmmistrasjonen eller bydelsutvalget dato: 17.11.2013
Institusjonens leder eller styre (private institusjoner) dato: 17.11.2013


Taushetsplikt: Tilsynsutvalget har taushetsplikt om personlige forhold som utvalgene blir
kjent med i sitt arbeide.








Helse Sør-Øst RHF
Postboks 404
2303 Hamar


Telefon: 02411
Telefaks: 62 58 55 01
postmottakhelse-sorost.no
Org.nr. 991 324 968


H ELSE (11 SØR-ØST
•


Kommunene i Helse Sør-Øst
Landets fylkeskommuner
Sametinget


MOTTATT
30.DES.2013


UKE
Fakturasentralen


Arki


BYDELVESTRE


Dr7
Saksansv.:


Saksbeh.:


Kopl:


Vår referanse: Deres referanse: Dato:


13/01054-97 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 styrenefor helseforetakenei Helse Sør-Øst.Det visesogså til brev
Nye sirer tilderegionalehelseforetakenefrajanuar2014 - endringeriprinsipperfor oppnevningav
sremedlemmer,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 regjeringenhar besluttet å oppheve
kravet om at et flertallav de eieroppnevnte styrmedlemmenetil de regionalehelseforetakeneog
helseforetakeneskaloppnevnes blant politikereforeslåttav fylkeskommuner,kommuner og
Sametinget.


Politiskog samfunnsmessigkompetansevil fortsatt væreviktigfor styrene,men eiervilmed disse
endringenefå større fleksibilitettil å sette sammen styrertilpassetutfordringsbildetfor det
enkeltehelseforetak.Kandidater til styrevalgskalvelgesbasert på kvalifikasjoner,og
minimumsbestemmelsenei helseforetakslovenskalleggestil grunn for utnevning av styrerfor
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


g


T824Xliks e
direktørstyre-ogeieroppfølging


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


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


Deres ref Vår ref


13/3531-
Dato
19.11.2013


Endring i prinsipper for oppnevning av styremedlemmer til helseforetakene


Regjeringenhar besluttetå opphevekravetomat et flertallav de eieroppnevnte
styremedlemmenetil de regionalehelseforetakeneog helseforetakeneskaloppnevnesblant
politikereforeslåttavfylkeskommuner,kommunerog Sametinget.Dette innebærerat
helseforetakslovensminimumskravlegges til grunnfor utnevningavstyrer forhelseforetak.


Politiskog samfunnsmessigkompetansevilfortsattvære viktigfor styrene,men eier vilmed
disse endringenefå større fleksibilitettil å sette sammenkompetentestyrer tilpasset
utfordringsbildetfor det enkeltehelseforetak.Det samledeantallstyremedlemmerskal også
reduseres.


Detvilbliforetattnødvendigeendringer i vedtektenei forbindelsemedforetaksmøteneforde
regionalehelseforetakenei januar 2014.


Med vennlighilsen


7=,/,' f


Frode Myrvolde.f
ekspedisjonssjef


Kopitil:
administrerendedirektør RHF


HildeSmedshammer
seniorrådgiver


Postadressetiesoks4dresse lelelon leravtielingenaksbehandler
Postboks 8011 DepTeatergata 922 24 90 90
NO-0030OsloOrg no. Telefaks


Hilde Smedshannner


wwwhod.dep.no
983 887 406
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Dato: 06.12.2013


Saksbeh: Arkivkode:


Vigdis Skovdahl, 23 43 30 10 204


Oslo kommune
Sykehjemsetaten


Administrasjonen


Bydel Vestre Aker
Sørkedalsveien 148
0754 OSLO


Deres ref: Vår ref (saksnr):


13/00305-17 201300001-71


VINDERN BO- OG SERVICESENTER - SVAR PÅ TILSYNSRAPPORT FRA 240913


Sykehjemsetaten har mottatt rapport fra anmeldt tilsyn.


«Rutinefor åfølge opp beskjederfra pårørende måfortsatt bedres og kvalitetssikres.»
Dette er et område som har kontinuerlig fokus. Når det gjelder kommentaren fra dette tilsynet,
er saken fulgt opp med den aktuelle pårørende. Misforståelser er oppklart og avtaler gjort. Ved
oppfølgingsspørsmål underveis, er den aktuelle pårørende for tiden meget fornøyd.


«Kan rutiner/opplæring/bevisstgjøring om tannhelsenfor beboerneforbedres?»
Generell tannpleie er en del av opplæringsprogrammet for nyansatte. Tannpleie er også en del
av tiltaksplanen for den enkelte beboer, det gis muntlige rapporter, men det ligger også et
ansvar på den enkelte å lese det som gjelder den beboeren de har ansvar for på hver vakt.


Alle pasienter har tilsyn av tannpleier en gang i året, i forbindelse med dette tilsynet gis det
også undervisning som blant annet har fokus på de problemområdene som eventuelt blir
avdekket under tilsynet.


Saken som er nevnt i rapporten gjelder den pårørende som snakket med tilsynsutvalget og
ledelsen under tilsynet. Det er direkte kontakt mellom avdeling og pårørende i denne saken og
det jobbes i fellesskap for å finne gode løsninger.


«Erpleierne flinke nok til å henvise til andre når de selv ikke har kompetanse?»
Mange tilbakemeldinger tyder på at dette for tiden ikke er et særlig problem. I vårt arbeid med
holdningsskapende adferd, har det skjedd en bevisstgjøring.


«Kan man organisereprimcerkontakten slik at kontaktenfungerer mer tilfredsstillende?»
Det er naturlig ut fra forholdene at dette spørsmålet blir stilt på denne aktuelle avdelingen. Det
har vært mange langtidssykemeldte ved avdelingen og det har vært nødvendig å leie inn
vikarer, noe som har vanskeliggjort en god kontinuitet i bemanningen i perioden. Bemanningen
er nå mer stabil og pårørende som var tilstede under tilsynet er svært fornøyd med beboerens
primærkontakt. 



Sykehjemsetaten
Administrasjonen


Postadresse:Beseksadresse:Telefon: 02 180
Postboks435,SentrumNedre Slottsgt.3Telefaks: 23433009
0103OsloBankkto.: 1315.01.03295


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







«Bemanningsfaktoren ved demensavdelingen; er denforsvarlig?»
Når det gjelder pleie og omsorg til pasientene ved demensavdelingen, vurderes denne som
forsvarlig. En kan alltid ønske seg bedre bemanning og mer ressurser, men det er et politisk,
økonomisk spørsmål som ikke lar seg besvare her.


«Lydisolering av rom vil værepåkrevet så sant man ikke har alternativplassering av urolige
beboere. Vil dette gjennomføres?»
Muligheter for å lydisolere et rom er tatt opp med huseier. Institusjonssjefen har brakt saken
videre i linjen, og det søkes å finne løsning på saken.


Med hilsen


Sølv. Karlstad
omr •edirektør


erg ørli
fung. etatsdirektør
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' clkS2/1511• Uok.rjr.:Aden Mohamed Mohamoud _ qi
Fra: Unni B. Lodden <ulodden@frisurf.no>


Sendt: 10. januar 2014 1244


Til: PBEPostmottak


Kopi: BVA-Postmottak


Emne: Innspill til oppstart av reguleringsarbeid for Øvre Smestadvei 1 og 1B -


Saksnr. 201311093


Vedlegg: Innspill ØSV 1 B.pdf


Hei!


På grunnlag av annonsert varsel om oppstart av reguleringsarbeid for øvre Smestadvei 1 og 1B og de


dokumentene som foreligger i saken, vil øvre Smestadvei Vel komme med noen innspill/bemerkninger til


det planlagte prosjektet (se vedlagte dokument).
Innspillet er også sendt arkitekt Kikkan Landstad i dag, 10. januar.


øvre Smestadvei Vel ønsker i fremtiden å bli holdt orientert om planlagte reguleringer og byggeprosjekter


i veien.


Med vennlig hilsen
øvre Smestadvei Vel


Unni B. Lodden
styreleder


1.







Bemerkning til oppstart av reguleringsarbeid for Øvre Smestadvei 1 og 1B
fra Øvre Smestadvei Vel


Vi viser til varsel i Aftenposten 13.12.2013 om at det er satt i gang arbeid med søknad om
endret reguleringsplan for Øvre Smestadvei 1 og 1B.


Som interesseorganisasjon for beboerne i Øvre Smestadvei er det viktig for oss å komme med
en bemerkning i forbindelse med det planlagte reguleringsarbeidet. Det er primært to forhold
vi ønsker å kommentere:


For det første mener vi prosjektet ikke bør unntas Småhusplanens retningslinjer.


For det andre mener vi prosjektet slik det nå er presentert, vil ha en negativ innvirkning på
nærmiljøet med tanke på trafikale forhold og trafikksikkerhet.


1 KONSEKVENSERI FORHOLDTILEKSISTERENDEBEBYGGELSE


1.1 Prosjektet bør omfattes av Småhusplanen og ikke avvike med
omkringliggende bebyggelse


Bebyggelsen i Øvre Smestadvei har siden utviklingen av området på 1920-tallet hatt et typisk
småhuspreg. Fortetningen til nå har ivaretatt småhuspreget. En lavblokk av den typen som
ligger til grunn for ønsket om å avvike fra Småhusplanen vil bryte klart med dette
småhuspreget. Vi er uenige i forslagsstillers påstand om at det tenkte prosjektet vil gi en
helhet i forhold til øvrige bygg ved begynnelsen av veien.
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Øvre Smestadvei nr. 1 og nr. 4 passer estetisk og funksjonelt inn i småhusbebyggelsen. Huset
i nr. 1 ("Handelshuset") har en karakter i tråd med andre eldre hus i veien (bilde 1).
Lavblokken i nr. 4 er kun på to etasjer, den er trukket langt inn fra veien og har store plener
foran. Den har dessuten et bygningsmessig preg som gjør at den ikke vesentlig bryter med
småhusbebyggelsen (bilde 2). Det er med andre ord bare nr. 2 (Rimibutikken/leiligheter) som
skiller seg ut, og dette bygget alene gir ikke grunnlag for uthuling av småhuspreget i denne
delen av Øvre Smestadvei.


1.2 Prosjektet avviker fra områdestruktur og byggehøyder


I følge Småhusplanen skal ny bebyggelse innordne seg stedlig struktur og byggehøyder,
særlig langs samme side av vei, ihht. §6.2.


Som illustrasjonen her viser (bilde 3), er
bebyggelsen på høyre side av Øvre
Smestadvei fra halvannen til to etasjer.
Dette gjelder også byggene på motsatt side,
bortsett fra Rimibygget som er på tre
etasjer. Dette er imidlertid trappet ned til
èn etasje mot nord. Lavblokken i Øvre
Smestadvei 4 har kun to etasjer, og il&e tre
slik det er oppgitt i prosessavklaringen fra
PBE.


For å være i tråd med Småhusplanen, må
nybygget oppføres i to etasjer.
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1.3 Ny byggelinje må følge eksisterende bygninger


Et nybygg på eiendommen ØSV 1B må ligge i flukt med de eksisterende
byggenes fasadelinjer, slik at ny bebyggelse styrker den stedlige byggestrukturen, ihht.§6.3 i
Småhusplanen. Slik prosjektet nå er planlagt, ligger det for nær vegen i forhold til
nabobyggenes plassering, se illustrasjon 1 under. Vi forutsetter at dette blir korrigert.


byggelinje for eksist. bebyggelse
rnå folges av planlagt nybygg


1.4 Beregningen for tomteutnyttelse må utdypes nærmere


Vi ser av plankartet at eiendomsgrensen for ØSV 1B går til midt i vei. I prosessavklarings-
dokumentene er det oppgitt en tomtestørrelse på 1122 m2, men det er uklart om dette
inkluderer vei. Det er også uklart om søknad om ny reguleringsplan også skal omfatte nr. 1
"Handelshuset".


Vi forutsetter at gjeldende forskrifter for beregning av BYA legges til grunn når % BYA for
ny bebyggelse skal oppgis, og at grunnlaget for beregningen utdypes.
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1.5 Plassen/torgdannelsen mellom bygningene mindre enn anført


Vi bemerker at "torgdannelsen" som omtales i plandokumentene (bilde 6), lain dannes av to
bygninger, og begrenser seg til området mellom Rimi og "Handelshuset" (rød figur). Området
bak Rimi er varelevering (blå figur), og ikke en del av det som oppfattes som torget. Grensen
mellom småhusbebyggelsen og torgbyggene/lavblokkene, følger av dette (gul stiplet linje).


2 KONSEKVENSER FOR TRAFIKALE FORHOLD,
TRAFIKKSIKKERHET OG GATEPARKERING


2.1 Allerede eksisterende utfordringer i forhold til trafikk


Øvre Smestadvei er en smal strøksgate som i tillegg er en blindvei. Det vil si at alle beboere i
veien, samt besøkende og utrykningskjøretøy, er avhengig av at området ved utkjøringen mot
Sørkedalsveien fungerer tilfredsstillende og forsvarlig trafikalt.


Utfordringene i dag skapes av flere forhold:


Generelt stor trafikk i Sørkedalsveien
Forventet trafikkøkning som følge av den nye amerikanske ambassaden
Trafikkøkning fra eventuell utvikling av ny virksomhet ved Njårdhallen
Økt trafikk til og fra Øvre Smestadvei som følge av fortetning
Betydelig trafikk av varetransport til Rimibutikken til lasterampen vis av vis nr. 1B
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Omfattende gateparkering ved utløpet av Øvre Smestadvei som skyldes:
Mangelfull kundeparkering for Rimibutikken og "Handelshuset"
Brukere av Njårdhallen parkerer her
Reisende med T-banen benytter første del av ØSV som innfartsparkering
Manglende parkering for leilighetene i nr. 2 og nr. 4


Konsekvensene av disse forholdene blir satt på spissen i perioder med mye snø, og det har da
vært gjentagende eksempler på at trafikken stopper nesten helt opp i dette området.


Vi viser for øvrig til kommentar fra Brann- og redningsetaten angående trafikale forhold
(datert 20.12.13).


2.2 Nåværende trafikkfarlige forhold må forbedres med den nye
reguleringsplanen


Ved Rimis varelevering er det svært trangt, med et lite, smalt fortau på den ene siden. Inn- og
utkjøring av store varebiler gjør området uoversiktlig og trafikkfarlig. Som fotoet viser (bilde
4), er det kun èri bil som kan passere når det er parkert langs veien. Det kjøres også ofte på
fortauet for å kunne passere møtende biler når det står biler parkert langs nr. 4. Dette skaper
trafikkfarlige situasjoner, særlig for fotgjengere.


Dagens veibredde ved Rimi er bredere enn i gaten for øvrig (se bilde 4 under).


nytt


eddenniaokes -veringen
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Når området nå foreslås omregulert, bør den største veibredden videreføres langs nr. 1B for å
øke trafikksikkerheten for både fotgjengere og bilister (rød pil). Dette gjelder i særdeleshet
ved vareleveringen. Fortauet bør forskyves tilsvarende og økes til 2,5m (blå linje), se
illustrasjon 2 under.


varelevering


2.3 Prosjektet må sikre nok parkeringsplasser for nye beboere


Småhusplanens intensjon er at all parkering skal skje på egen eiendom, herunder
gjesteparkering. Utfra den p-norm som er angitt i prosessavklaringen, må antall
parkeringsplasser for de to eiendommene være ca. 40 plasser —på egne eiendommer. (Normen
krever 2 plasser per boenhet (2 x 12 i nytt leilighetsbygg + 2 x 4 i "Handelshuset") + 25 %
gjesteparkering).


I tillegg til disse kommer parkering for forretningen i "Handelshuset" (nr. 1). Antallet
parkeringsplasser som i praksis er i bruk utenfor nr. 1B på gate og oppstillingsplass foran
butikk (opptil 10 plasser), vil reduseres som følge av kravene til opparbeidelse av sosialt rom
ved nr. 1"Handelshuset". Disse må opprettholdes for å unngå større parkeringsbelastning i
området.


Vi forutsetter at det ikke gis dispensasjon fra parkeringskravet, slik at trafikksikkerheten ikke
forverres ytterligere (se for øvrig bilde 5 neste side).
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2.4 Grunnforholdene må vurderes før underjordisk garasjeanlegg tillates


Det må gjøres en forsvarlig vurdering av grunnforholdene. Grunnen i området består for det
meste av leire, og tar generelt ikke godt nok unna for regnvann. Det oppstår dammer og
bekker i og langs vegen ved store nedbørsmengder. Problemet vil øke dersom de enkelte
eiendommene blir enda dårligere i stand til å håndtere overflatevann på egen grunn på grunn
av økt BYA og/eller underjordisk parkering utenfor bygningskroppen. Eiendommen ligger tett
ved Makrellbekken T-banestasjon, som har vært oversvømt flere ganger etter ombyggingen til
T-banestandard på midten av 90-tallet.
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3 KONKLUSJONER OG AVSLUTTENDE MERKNADER


Øvre Smestadvei Vel er kritiske til den planlagte reguleringsendringen av Øvre Smestadvei nr.
1 og 1B på bakgrunn av følgende forhold:


Prosjektet oppfyller ikke krav for å avvike fra Småhusplanen
Nybygget må oppføres i to etasjer og føye seg etter nåværende boligstruktur
Nybyggets fasade må ligge i flukt med eksisterende nabobygg
Tomteutnyttelsen må forholde seg til gjeldende beregningsforskrifter
Veibredden ved Rimi og Handelshuset må videreføres langs ØSV 1B og fortauet må
forskyves tilsvarende
Parkeringsdekningen for ØSV nr. 1 og 1B må være i henhold til p-norm for ikke å
skape ytterligere trafikale problemer
Det må påses at nåværende antall p-plasser ved Rimi og Handelshuset opprettholdes
Prosjektet bør ikke tillates gjennomført uten at det blir foretatt trafikkanalyse med en
grundig vurdering av trafikale forhold i denne delen av veien og i krysset mot
Sørkedalsveien


Øvre Smestadvei Vel støtter innspillet fra Vestre Aker bydelsutvalg av 17.09.2013 hvor
utvalget går sterkt imot en omregulering av denne tomten.


Hva gir prosjektet til nabolaget?


I referat fra oppstartsmøte med PBE heter det at utbygger må redegjøre for hvorfor man
ønsker å fortette og hva prosjektet vil gi til nabolaget. Slik prosjektet foreligger nå, kan vi
ikke se at det gir nabolaget positive virkninger. Vi ser derimot en del vesentlige ulemper som
vi har redegjort for. Vi vil også påpeke at Makrellbekken i kommuneplanen 2008 som
knutepunkt ikke er beskrevet som egnet for bymessig fortetting og at dette kan tale imot en
omregulering av tomten.


Utearealet i prosjektet er begrenset og lite anvendelig. I denne delen av Øvre Smestadvei er
det heller ikke direkte nærhet til lekeområder. Vi er enig med Plan og bygningsetaten i at
prosjektet må inneholde gode og solfylte uteoppholdsarealer for barn.
Prosjektet må også inneholde en vurdering av nødvendige tiltak på grunn av støy og vibrasjon
fra T-banen. Målinger i området ved nr. 1B har vist betydelige støyproblemer.


Plan- og bygningsetaten skal i en reguleringssak ivareta offentlighetens interesser. Etaten må
derfor påse at en eventuell omregulering av Øvre Smestadvei 1 og 1 B gir et løft til området
ved at det bøtes på de trafikale utfordringene og at planen for øvrig tilfører noe positivt til
nabolaget.


Øvre Smestadvei Vel forventer i det videre arbeidet å bli holdt underrettet om sakens gang og
motta varsel når reviderte planer offentliggjøres.


Styret i Øvre Smestadvei Vel


Unni B. Lodden, styreleder
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Oslo kommune
Næringsetaten /5/aolt21


9q-v-


Bvdel Vestre Aker
postmottakEfi hva.oslo.kommune.no


Dato: 28.01.21)14


Dere,, rer • Var ref I.akNnr.)• Saksbeh• Arkivkode:


SLNY-21)1411014- Abn. Anne 00349


SOKNAD OM BEN'ILLIN(;


Det viscs til vedlagte detaljskjema vedrørende soknad fra RUSTAL ROA FRUKT & GRONT om ny
salgsbevilling ved Rustal Roa Frukt og Dagligvarer Nærhutikken Roa, Vækeroveien 165.


1h.h.t alkohollovens § l7 kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bor gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgmppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljoet for ovrig.


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


Det ises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at hydelen. som utover av kommunens helse- og
omsorgstjenester. jf Helse- og omsoresnenesteloven § 3-3. jIT Folkehelseloven § 5. I. ledd eL uttaler seg
om stedets karakter og oversender kopicr av eventuelle klager på stov og uro.


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


Med bakgrunn i del 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 soknaden.


Der hydelsutvalget anbefaler soknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt hydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke ftemkommer av protokollen.


Med hilsen


Anne Abry
saksbehandler
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DETALJER OM SØKNAD OM SALGSBEVILLING VED FORESPØRSEL OM
SOSIALTJENESTEN / BYDELSU'TVALGETS UTTALELSE


Sakser: 00349


I. BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn


Rustal Rea Fruktog Dagligvarer Nærbutikken Rea


Telefon


Gateadresse


Vækerøveien 165


Postnr


0751


Bydel


Vestre Aker


SØKER
Fimut/organisasjoninavn


RUSTALRØAFRUKT&GRØNT


Organisasjonsnr/Personnr søker


988010332


Selskapsform


Postadresse


Vækereveien 167B


Postnr.


0751


Postsied


OSLO


Telefon


22 50 26 23


SØKNADSDETALJER
Søknad om


Salgsbevilling Ny


Beskrivelse


Apningstid inne Skjenketid inne Agningstid ute Skjenketid ute








BYDEL VESTW-I


5,:• ksansv.


Saksbek; 5/ 2
Trygve Bruland Kopl:


Arnebråtveien 3


0376 Oslo


Oslo, 15 januar 2014


Siv Ark K. Landstad


Solvangveien 8


0198 Oslo


Via e-post arkikkan@frisurf.no


RE:ØVRE SMESTADVEI1 OG 1B


Vi viser til"varsel om oppstart av mindre detaljregulering i Oslo" gjeldende for Øvre Smestadvei 1 og


1b ("051" og "ØS1B"), bydel Vestre Aker, som vi mottok fra deg forleden.


Vi protesterer på forslaget om omregulering. Reguleringen bør etter vårt syn forbli som den er og


evt. utvikling av eiendommene bør forholde seg til gjeldende regulering.


Vi går ut fra at bygningen i ØS1 vernes og føres opp på gul liste, i tråd med det vi oppfatter som


Byantikvarens syn. Dette medfører at evt. utvikling av bygningen bør skje med stor varsomhet, f.eks.


bør takvinduer i loftsetasje unngås eller begrenses.


Siden vi forutsetter at 051 føres opp på gul liste vil vi i det følgende begrense oss til å utdype vårt syn


når det gjelder eiendommen Ø51B. Eiendommen bør slik vi ser det beholde nåværende regulering,


og som vi skal komme inn på bør Byantikvaren vurdere vern av eiendommen.


Vår argumentasjon begrenser seg i det følgende til spørsmål knyttet til omregulering. Vi tar ikke opp


en subsidiær diskusjon knyttet til utforming av tiltak forutsatt omregulering, da vi ikke regner med at


det blir en aktuell problemstilling.


Sentrale generelle argumenter mot omregulering


Eiendommen ØS1B er i dag regulert under Småhusplanen. Den ligger med tilsvarende regulerte


eiendommer tilgrensende i nord og nordvest, og mot øst på andre siden av T-bane linjen. Relevant


utbyggbar del av tomta ser ut til å være i underkant av 1 mål når man trekker ut den delen som går


bort til veiformål. Eiendommen er bebygget med en tidstypisk enebolig i funkisstil, hvilket må anses


ganske som typisk for tilsvarende eiendommer regulert under Småhusplanen.


Men nettopp dette er det sentrale. Dette er en helt vanlig villaeiendom i Oslo bebygget med et


tidstypisk småhus fra 30-tallet. Hensikten med Småhusplanen er nettopp å bevare denne typen







småhusbebyggelse, kombinert med forsiktig utvikling innenfor en begrenset utnyttelsesgrad. Hvis
omregulering skal skje må det være tydelige, almennyttige årsaker som ligger til grunn, feks. bygging
av ny infrastruktur eller ny skole, som av naturlige grunner må legges til et bestemt område. Å bygge
et leilighetsbygg er ikke først og fremst et almennyttig formål, og det er mange andre steder det kan
bygges. Hovedformålet med omreguleringsforslaget er synes derfor å være å øke utnyttelsen av


eiendommen utover 24%. Dette er direkte i strid med intensjonen bak Småhusplanen. Å anbefale et
forslag som dette ville bidratt til en omgåelse av Småhusplanens intensjon og åpnet for en praksis
som raskt hadde uthult Småhusplanen. Hvis man skulle anbefale et slikt forslag, hvordan skal man da
senere kunne nekte hvis eieren av nabohuset kommer med et tilsvarende forslag?


Foruten dette overgripende og prinsipielt viktigste argumentet mot omregulering er det en rekke
spesifike argumenter å tilføre i denne konkrete saken.


Spesifike argumenter mot omregulering


Eiendommen ØS1B ligger som del av en husrekke mellom andre småhus og handelshuset i 051.


Sistnevnte, som ble bygget i 1928, bærer preg av en særegen stil og historikk i sin utforming, og kan
sammenlignes med andre handelshus fra samme periode, slik som f.eks. det på Heggeli.
Handelshuset i ØS1 er et landemerke i området, og Byantikvaren har skrevet at den vil oppføres på
gul liste. Relevant for ØS1Ber at bevaring av handelshuset også må ses sammen med sine omgivelser
og ikke bare isolert. Et moderne leilighetsbygg i ØS1Bvil bryte rekken av småhus med byggestil fra
før krigen, og isolere handelshuset fra sine naturlige omgivelser arkitektonisk sett. Omregulering av
ØS1Bvil altså ikke bare ha konsekvenser for eiendommen ØS1Bsom sådan, men også for
bevaringsverdige elementer knyttet til området, og da særlig forholdet mellom handelshuset i 051
og resten av bebyggelsen fra samme tidsepoke oppover Øvre Smestadvei som ØS1B knytter naturlig
sammen i dag.


Et beslektet argument er at samlingen med hus nederst i Øvre Smestadvei i dag fremstår visuelt som


et småhusområde. Eksistensen av en enkelt forretnings/leilighetsgård med dagligvarebutikk i Øvre
Smestadvei 2 ("ØS2") ødelegger ikke dette hovedinntrykket. Skulle man omregulere ØS1Bog oppføre
et leilighetsbygg her vil husklyngen skifte preg fra småhusområde til leilighets/forretningsbygg
område. Dette vil ha vidtrekkende visuelle effekter på hele det omkringliggende småhusområdet,
ikke bare i Øvre Smestadvei, men også i Arnebråtveien og andre veier på den østlige siden av T-bane
linja. Området rundt Makrellbekken stasjon vil ha endret seg visuelt fra småhusområde til
leilighetsområde. Dette er en ganske stor endring av et strøks karakter som fortjener en betydelig
mer omfattende vurdering enn de vurderinger som er knyttet til tomta ØS1B isolert sett.


I fortsettelsen bør diskusjonen ikke bare omhandle ja eller nei til omregulering av ØS1B, men heller
om småhuset fra 30-tallet i ØS1B bør settes på gul liste for bevaring. Argumentene for dette er dels
byggets egne kvaliteter, dels at man ivaretar den arkitektoniske kontinuiteten som hele husrekken
fra handelshuset og nordover representerer, og dels at man bevarer strøkets karakter av
småhusom råde.


Vi legger ved foto tatt som viser utsynet nordover fra Sørkedalsveien, og hvor vi ser at nåværende


bebyggelse danner en linje av bygg i klassisk småhusstil, og hvor handelshuset i ØS1fulgt av huset i
ØS1B utgjør en naturlig rekke.







Fra Sør-øst:


Fra Sør-Vest:







Et annet element som blir iøyenfallende fra bildet over er at det blir feil å omtale handelshuset i ØS1
som et bygg med tre etasjer. Stilmessig fremstår det som et "stort småhus" hvor enhver


forbipasserende vil oppfatte at det har to etasjer. At det er et loft med full høyde under saltaket på


toppen av bygningen forandrer ikke dette visuelle inntrykket.


Faktisk sliter vi med å kjenne oss igjen i beskrivelser og skisser utført av søker som kan indikere at


omgivelsene til ØS1B preges av bygg med tre etasjer. Søkers skisser som vi har sett på saksinnsyn er


som vanlig utarbeidet for å vise den volummessige effekten av bygningene og det foreslåtte tiltaket,


og vi har forståelse for at volumgjengivelsene til de forskjellige byggene ikke alltid blir helt nøyaktige,


samtidig som at fasademateriale, stil og farver ikke tas med i fremstillingen. Vi tillater oss derfor å


poengtere følgende. Leilighetsbygget i Øvre Smestadvei 4 ("054") er på to etasjer, ikke tre som man


kanskje kan få inntrykk av. Handelshuset i ØS1 er som nevnt på to etasjer, og har i tillegg loft under


saltak. Forretningsbygget i ØS2 er i hele sin utstrekning på en etasje, med et påbygg på ytterligere to


etasjer over ca. halve grunnflaten mot syd (lengst vekk fra ØS1B), tilsammen tre etasjer der dette


påbygget er. Dette påbygget utgjør den eneste omkringliggende bygningen som har tre etasjer.


Søker anfører at omkringliggende bebyggelse har tre etasjer, så derfor bør det være naturlig å bygge


tre etasjer på tomta ØS1Bogså. Slik som fakta står blir jo dette et argument rnot en søknad om å


bygge i tre etasjer: Med ett halvt unntak er samtlige omkringliggende bygg på to etasjer eller lavere,


hvilket må medføre at et evt. tiltak må begrenses til to etasjer.


Vedlagte fotografi er tatt fra øst, fra andre siden av T-bane linja, og viser nok en gang hvordan


bygninger med to etasjers høyde fremstår som de mest relevante, samt hvordan området i dag


bærer preg av å være et småhusområde. Leilighetsbygget på to etasjer i ØS4 skimtes bak småhuset i


ØS1Bog fremstår nesten mer som et rekkehus enn en blokk, visuelt sett.


Fra Arnebråtveien/ Øst:







Et viktig element som bør nevnes er hvordan det foreslåtte tiltaket vil virke visuelt og lyd/støy-messig


i denne retningen, dvs, mot øst. Sliksom det foreslåtte tiltaket er beskrevet fremstår det med en
ganske bred, høy, flat og unisonvegg i retning øst. På mange måter virker det som byggetsbakside.
For forbipasserende og naboer i Arnebråtveien og områdene bak vil en slikstor, firkantet og flat
blokk-veggvære visuelt negativt og fremmedartet i et småhusområde. Den tenkte veggen vil være
godt synligfra hele området mot øst, ikke bare fra Arnebråtveien, og vil virke fremmedartet for
opplevelsen av å være i et småhusområde i dette området. I tillegg kan veggen fort gi en ekko-effekt
for støy fra forbipasserende T-banevogner. Det er fare for at dette vil øke støyen betydelig for
småhusene som ligger i denne retningen (øst). Slikeekko-effekter fra fasader er ofte betydelige. For
tiden passerer det som kjent 16 T-bane tog i timen på den aktuelle linjen, eller ett hvert 4. minutt. Vi
tviler på at et tenkt nytt leilighetsbyggpå tomta i ØS1Bvil være tilfredsstillende i forhold til disse
problemstillingene.


Vi har følgende ytterligere kommentarer som går på argumentasjon som synestillagt vekt hittil i
saksbehandlingen.


Søker anfører at «Begrunnelsenfor en økt grad av utnytting er at eiendommen ligger helt i
ytterkanten av småhusbebyggelsen...».
Skulle dette argumentet bli tillagt vekt i vurderingen av saken innebærer det en uthuling av
Småhusplanen og praksis.Det vil implisere at alle eiendommer i småhusplanensytterkant vil kunne
vurderes for omregulering, simpelthen fordi de ligger i ytterkanten av planen. Når så disseer
omregulert ville andre eiendommer innenfor som kommer frem i den nye ytterkanten for
småhusplanen kunne vurderes for omregulering, osv. I praksisville en slik logikkuthule
småhusplanen fullstendig. Vår oppfatning er derfor at saksbehandlingenbør se helt bort fra dette
argumentet anført fra Søkersside.


Søker anfører «nærheten til Makrellbekken stasjon» som et argument for omregulering.
Igjen, hvisnærhet til en T-bane stasjon skalvære et generelt argument for å omregulere
eiendommer som i dag ligger under Småhusplanen står veldig mange slikeeiendommer i fare, med
den uthuling av Småhusplanen det representerer. Oslo Kommune har i sin Kommuneplan identifisert
visseT-bane stasjoner som egnet for fortetning/ bymessigutviking, og Makrellbekken stasjon er ikke
en av disse.Nærmeste stasjoner som er identifisert for slik utvikling er Hovseter, Vinderen og
Slemdal. Vår oppfatning er derfor at saksbehandlingenbør se helt bort fra dette argumentet anført
fra Søkersside.


Oppsummering


Avslutningsvis,for å oppsummere baserer vi våre innsigelservedr. foreslått omregulering av ØS1Bpå
følgende punkter:


1. Vi får ikke øye på noe annet reellt motiv bak søkersønske om å omregulere til høyere
utnyttelse enn nettopp å oppnå høyere utnyttelse. Hele poenget med Småhusplanener å
hindre denne typen eiendomsutvikling.


2. Enomregulering vil bryte med omgivelsene på flere måter:
Isolere det bevaringsverdige Handelshuset i 051 fra sine arkitektonisk tilsvarende
omgivelser.
Endre det aktuelle småhusområdet rundt Makrellbekken stasjonsin karakter fra
småhuspreg til forretnings-/leilighetsbyggpreg, både sett fra Øvre Smestadvei,
Sørkedalsveien, Arnebråtveien, Jensmessveien,Slyngveienog Bernhard Herres vei.


3. En byggslik som foreslått med tre etasjer bryter med bebyggelsenrundt som med et halvt
unntak er på to etasjer eller lavere. 








Et bygg som skissert vil trolig føre til økte støyproblemer pga. ekko fra T-banen for naboene
øst for T-bane linja, både i Arnebråtveien og Jensmessveien samt for eiendommene som
ligger oppe bak tennisbanen i Slyngveien og Bernhard Herres vei.
At eiendommen ligger helt i ytterkant av småhusbebyggelsen er ikke et relevant argument
for omregulering.
At eiendommen ligger nær Makrellbekken stasjon er ikke et relevant argument for
omregulering.


Til sist minner vi om at Byantikvaren bør oppfordres til å vurdere vern (gul liste) av ØS1B i tillegg til
051.


Vi ber om å bli holdt orientert om denne sakens videre gang.


Med vennlig hilsen


Trygve Bruland








Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


I


Bydel Vestre Aker
Sørkedalsveien 150 B
0754 OSLO


Dato: 10.09.2013


Deres ref Vår ref (saksnr): 201206893-6 Saksbeh: Stig Knutsen Arkivkode: 011.4
Oppgis alltid ved henvendelse


ANMODNING OM NAVNSETTING - SØRKEDALEN


Plan- og bygningsetaten har mottatt henvendelse fra Posten Norge samt nødetatene i Oslo med anmodning
om å navnsette veier i Sørkedalen for å sikre rett og effektiv fremkommelighet. Vegadresser er avgjørende
for å finne frem til en eiendom i en nødsituasjon.


1følge matrikkelforskriften § 50 punkt 1 skal kommunen tildele adresser til bygning som blir brukt til
fritidsformål, næringsvirksomhet, eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet. Plan- og bygningsetaten
har avventet slik adressering i Sørkedalen til en offisiell navnsetting er på plass.


Sørkedalen vel og Sørkedalen historielag ble invitert til å komme med forslag på veinavn. Plan- og
bygningsetaten har hatt forslaget til behandling. På grunn av en god dialog med Sørkedalen vel og
Sørkedalen historielag har etaten kun en bemerkning til vedlagte navneforslag. Plan- og bygningsetaten er
kjent med at vellet og historielaget har hatt en grundig prosess og at beboerne i Sørkedalen har fått
anledning til å uttale seg.


For å kunne adressere hytter og annen bebyggelse i markasonen, har Plan- og bygningsetaten foreslått at
navnsettingen skal gjelde skogsbilveier innover i marka. Bydelen bør vurdere om grunneier for de aktuelle
veiene skal få anledning til å uttale seg.


I slike omfattende navnesaker er det viktig at gjeldende regelverk for navnsetting blir fulgt. Spesielt
nevnes bydelens ansvar for å sende forslagene til høring hos stedsnavntjenesten. Vedlagt følger Oslo
kommunes instruks for navnsetting og brosjyre om navnsetting av gater og veier fra Språkrådet.


Når endelig vedtak er fattet, og Plan- og bygningsetaten får beskjed fra byrådsavdeling for kultur og
næring om å sette vedtakene i verk, vil Plan- og bygningsetaten melde navnene til SSR og prosessen med å
tildele adresser vil bli startet.


Dersom det er spørsmål, ta gjerne kontakt med Stig Knutsen eller Kristin Tveit.


Plan - og bygningsetatens kommentarer til forslaget


Ved gjennomgang av Oslos offisielle gateregister er det sikret at ingen av navnene er i bruk andre steder i
kommunen.


Plan- og bygningsetaten Besoksadresse:


	


OOOOO Vahls gate I, 0187 Oslo


.:
Boks 364 Sentrum


•
0102 Oslo www.pbe.oslo.kommune.no


 






Sentralbord: 02 180 Bankgiro: 1315.01.01357
Kundesenteret: 23 49 10 00 Org.nr.: 971 040 823 MVA
Telefaks: 23 49 10 01
E-post. postmottakrdpbe.oslo.kommune.no







Saksnr:201206893-6 Side 2 av 2


Statens kartverk fraråder i sin adresseveileder korte adresseparseller, og det er etatens forslag at foreslått
navn -Zinoberstubben- utgår og at bebyggelsen adresseres til Sorkedalsveien.
Sorkedalen vel og Sørkedalen historielag bemerker i denne sammenheng at de berorte beboerne har en
historisk knytning til Zinobernavnet og har et sterkt ønske om at veistrekningen navnsettes.
Etaten er også kjent med at "Akevittsvingen" også er kjent som Årnes parkeringsplass.


Tilstøtende og berørte kommuner vil bli informert om navnsetting i eget brev.


PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for Geodata
Matrikkelenheten


Dette dokumentet er elektronisk godkjent 10.09.2013 av:


Stig Knutsen - Saksbehandler


Kristin Tveit - Enhetsleder


Vedlegg:
Kart
Saksbehandling og opplysninger i forbindelse med vedtak
Premisser for navnsettingsmyndigheten
Instruks for navnsetting
Navnsetting av gater og veier
Kommentarer til navneforslag


Kopi til:
Sorkedalens vel og Sørkedalen historielag v/Jørn Grøttum. Sørkedalen. 0758 OSLO. jogroett@online.no
Byrådsavdeling for kultur og næring. Rådhuset. 0037 OSLO. postmottak@byr.oslo.kommune.no
Bydel Nordre Aker, Postboks 4433 Nydalen, 0403 OSLO, postmottak@bna.oslo.kommune.no


Kopi av brev:
Byrådsavdeling for kultur og næring
Rådhuset
0037 Oslo







Oslo kommune
Byrådsavdeling for kultur og næring


Bydelene
Kulturetaten


Dato: 15.08.2012


Deres ref: Var ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:


201004366-7 Ulla Bjornsjo, 23 46 19 97 011


NAVNSETTING AV GATER, VEIER, PLASSER M.V. I OSLO - SAKSBEHANDLING
OG OPPLYSNINGER I FORBINDELSE MED VEDTAK


Byrådsavdeling for kultur og næring registrerer at det forekommer noe ulik praksis i
saksbehandlingen i navnesaker. I forbindelse med at bydelene fatter navnsettingsvedtak for
gater, veier, plasser m.v. innen sin bydel, og byrådet innenfor sentrum sone, er det viktig at
saksbehandlingen følger gjeldende lovverk og retningslinjer for navnsetting.


Vi minner derfor om at en sak skal inneholde følgende, og at dette oversendes
byrådsavdelingen så snart vedtak er fattet:


kopi av saksframstilling og protokoll til bydelsutvalget
kopi av uttalelse fra Språkrådet stedsnavnstjeneste (Stedsnavntjenesten for Østlandet og
Agderfylkene) til skrivemåten på plassen, gaten, veien mv. jf § 6 i lov om stadnamn
kopi av høringsbrev, jf § 6 i lov om stadnamn
detaljert beskrivelse av navneobjektets utstrekning, inkludert kartutsnitt der
navnsettingen er markert. Start- og sluttsted må markeres og vise hele gatas / veiens
forløp. Plasser og parker må beskrives med nøyaktig beliggenhet, for eksempel ved å
angi gatene som omgir det aktuelle stedet. Kartutsnittet må vise beliggenhet og
utstrekning. Alle kartutsnitt må minimum inneholde veier, bygninger og eksisterende
navn i området.


Byrådsavdelingen vil også ha interesse av å få opplyst begrunnelsen for navnevedtaket med
historiske data mv. dersom dette ikke framkommer i saksutredningen.


Så snart byrådsavdelingen har mottatt nødvendige dokumenter, orienterer vi kultur- og
utdanningskomiteen og aktuelle etater mv. om vedtaket.


Til orientering vedlegges brev av 08.10.2010 til bydelene vedr premisser for
navnsettingsmyndigheten.


Byratisavdeling for kultur og Postadresse


næring
Rådhuset, 0037 Oslo


E-post postmottak'dhyr oslo kommune no







I tillegg til det som fremgår av brevet av 08.10.2010, gjøres det oppmerksom på at
stadnamnloven § 3 setter visse materielle skranker for kommunens valg av stedsnavn. Når det
gjelder navneendringer spesielt, fremgår det av bestemmelsens annet ledd at et "nedervd
stadsnamn" ikke kan byttes ut med et navn uten tilknytning (tradisjon) til stedet, uten at det er
særlige grunner for det. Med "nedervd stadsnamn" forstås navn som er overlevert fra "tidlegare
generasjonar". Bestemmelsens forarbeider presiserer at det må være tale om et navn som har
vært bruk i et lengre tidsrom. Det vises også til bestemmelsens første ledd om at et stadsnavn
som hovedregel ikke kan tas i bruk -pa ein stad der det tradisjoneh ikkje hoyrer heime".


Med hilsen


Gro Balas Lise Mjøs
kommunaldirektør konst. seksjonssjef


Godkjent og ekspedert elektronisk


Vedlegg: Kopi av brev av 08.10.2010 til bydelene vedr premisser for
navnsettingsmyndigheten


Kopi til: Byrådsavdeling for byutvikling
Plan- og bygningsetaten
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Oslo kommune
Byrådsavdeling for kultur og utdanning


Bydelene i Oslo (1-15)


Dato: 08.10.2010


Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:


201004366-3 Mona Hoset, 23 36 16 68 011


NAVNSETTING AV GATER, VEIER, PLASSER M.V. I OSLO - PREMISSER FOR
NAVNSETTINGSMYNDIGHETEN


Vi ønsker med dette å minne bydelene i Oslo om premisser som ligger til grunn for
vedtaksmyndigheten ved navnsetting av gater, veier, plasser m.v. i Oslo.


Følgende overordnede bestemmelser gjelder ved vedtak om navnsetting av gater, veier, plasser
m.v.:


Lov om stadnamn (LOV-1990-05-18-11)
Forskrift om skrivemåten av stadnamn (FOR-2007-06-01-592)
Instruks for navnsetting av gater, veier, plasser m.v. i Oslo vedtatt av Oslo bystyre
30.08.2000 sak 488/2000


Vi setter nedenfor opp en nærmere gjenomgang av lov om stadnamn og instruksen for
navnsetting av gater, veier, plasser m.v. i Oslo. Gjennomgangen av lov om stadnamn er gjort i
samarbeid med Sprakrådet. stedsnavntjenesten for Ostlandet og Agderfylkene.


Lov om stadnamn stedsnavnloven


Lov om stadnamn ble vedtatt av Stortinget 18. mai 1990 og satt i verk 1.juli 1991. Etter åtte år
ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle evaluere loven, og denne gruppen la fram en
rapport i 2001. En revidert lov ble vedtatt i 2005, og trådte i kraft 1. august 2006.


Etter lov om stadnamn § 1 er stedsnavn "namn på geografiske punkt, liner og område som kan
kartfestast", dvs, alle slags lokaliteter som kan kartfestes i ulike målestokker. Navn på gater,
veier, plasser, bydeler, tomter, lokker, anlegg osv, som kommunen har ansvar for eller eier,
omfattes av betegnelsen. Også navn på bygninger faller inn under definisjonen, således er
Rådhuset et stedsnavn.


Byrådsavdeling for kultur og Postadresse


utdanning
Radhuset. 0037 Oslo


E-post: postmottakbyr.oslo.kommune.no







Kommunestyret, eller den kommunestyret gir fullmakt til, gjør vedtak om navn på kommunale
navneobjekt som gater. veier og plasser osv. Vedtak om skrivemåten faller inn under
stedsnavnloven.


Loven legger opp til en grundig saksbehandling med høring og medvirkning av
stedsnavntjenesten. I lovens § 6 er det gitt nærmere regler om saksbehandlingen. jf. bl.a. første
ledd siste setning 'Tør vedtak om skrivemåte blir gjort. skal namnekonsulentane gi tilråding om
skrivemåten.-


Dette innebærer altså at stedsnavntjenesten skal få tilsendt navnesaker før det gjøres vedtak, og
uttale seg om dem hvis de finner det nødvendi2, eller om vedtaksorganet ber om det.


Statens kartverk har gjennom en rekke kurs i samarbeid med Geoforums lokale avdelinger gitt
kommunene mulighet til å sette seg inn i de ulike sidene ved stedsnavnloven, bl.a.
saksbehandlingen.


Skrivemåter som har vært i offentlig bruk før loven trådte i kraft, dvs. før 1.juli 1990 har status
som godkjent. Ikke sjelden foreligger det mer enn én skrivemåte. og da vil begge eller alle ha
status som godkjent. Statens kartverk anbefaler at den skrivemåten som står på
navneenhetsplassen i Sentralt stedsnavnregister (SSR). brukes. For å få fastsatt en endelig
skrivemåte med status "vedtatt" i SSR, skal det reises navnesak.


Navnevedtak (skrivemåter) som er gjort etter 1.juli 1991, og som ikke er i samsvar med
saksbehandlingsreglene i stedsnavnloven, kan gjenopptas dersom noen av de organ som er
nevnt i § 6 andre til flerde ledd, f.eks. vedtaksorganet, en lokal organisasjon eller
navnekonsulentene, ønsker det.


Tiltak til å endre gatenavn kan gjøres av de som har rett til å uttale seg etter § 6. Dersom en
bydel ønsker å vedta nye gatenavn eller endre eksisterende gatenavn, skal reglene i
stedsnavnloven følges med høring og oversendelse til stedsnavntjenesten.


Instruks for navnsettin av ater veier lasser m.v. i Oslo


Oslo bystyre har i vedtak i sak 488/2000 delegert myndigheten til bydelsutvalgene til å fatte
endelig avgjørelse i navnesaker, herunder navnsetting og navneendring for gater, veier, plasser
m.v. i den enkelte bydel. Det fremgår av bestemmelsen at de alminnelige saksbehandlingsregler
for bydelsutvalgene og andre folkevalgte organer nedfelt i Reglement for bydelene kommer til
anvendelse.


Som det fremgår av instruksen, har Oslo bystyre satt vilkår for delegert myndighet. Det vises
her til at bystyret i vedtakspunkt 5 har fastsatt vilkår for navnsetting. og at bystyret i
vedtakspunkt 6 har fastsatt vilkår for navneendringer. og hvor det fremgår at den delegerte


2







myndigheten er begrenset til å gjelde endringer av navn på gater. veier, plasser m.v. der
eksisterende navn innebærer betydelig praktisk ulempe. Dette betyr at bydelsutvalgene ved
endringer av eksisterende navn må begrunne sitt vedtak ut fra premisset om at eksisterende
navn innebærer betydelig praktisk ulempe.


Med hilsen


Bente T. Fagerli Eli Vorkinn
kommunaldirektør seksjonssjef


Godkjent o ekspedert elektronisl.


Vedlegg: Instruks for navnsetting av gater. veier, plasser m.v. i Oslo


Kopi til: Språkrådet
Kulturetaten
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester


Byrådsleders kontor
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Instruks


Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 30.08.2000
Erstatter:






Saksnr: By 488/2000
Eier/ansvarlig: Byrådsavdeling for næring og Ikrafttredelse: 01.02.2001






kultur Versjon: 1


Bemyndiget: Byrådsavdeling for næring og
kultur


Dok.nr: A-0127


Instruks for navnsetting av gater, veier, plasser m.v. i Oslo


1.Virkeområde


Instruksen kommer til anvendelse og skal legges til grunn ved navnsetting av gater, veier,
plasser m.v. i Oslo. Instruksen gjelder for Oslo kommune.


Formål


Instruksen skal bidra til mest mulig effektiv og betryggende beslutningsprosess ved
navnsetting og navneendring av gater, veier, plasser m.v. i Oslo.


Instruksen har til hensikt å sikre en mest mulig enhetlig praksis ved navnsetting av gater,
veier, plasser m.v. i Oslo.


Definisjoner


I denne instruksen forstås sentrum sone som det til enhver tid gjeldende avgrensede område
av byens sentrum fastsatt av bystyret i forbindelse med bystyrets vedtak om desentralisert
bydelsforvaltning.


Gater og veier som krysser bydelsgrenser defineres som tilhørende den bydel hvor gaten eller
veien anses ha sin begynnelse. Tilsvarende gjelder gater og veier som går ut av/inn til
sentrum sone.


Administrasjon/forvaltning


Byrådet fatter endelig avgjørelse i navnesaker, herunder navnsetting og navneendring for
gater, veier, plasser m.v. i sentrum sone.


Byrådet gis m ndighet til å korrigere gate-, vei- og plassnavn m.v. som er feil skrevet i
sentrum sone.


Bydelsutvalgene selv fatter endelig avgjørelse i navnesaker, herunder navnsetting og
navneendring for gater, veier, plasser m.v. i den enkelte bydel. De alminnelige
saksbehandlingsregler for bydelsutvalgene og andre folkevalgte organer nedfelt i Reglement
for bydelene kommer til anvendelse.







Bydelsutvalgene skal selv korrigere gate-. vei- og plassnavn m.v. som er feilskrevet.


5. Vilkår for navnsetting


Ved navnsetting av gater, veier, plasser m.v. i Oslo bør det i størst mulig grad tas hensyn til
eksisterende navn i det aktuelle området. For øvrig kan man ved navnsetting av gater. veier.
plasser m.v. benytte navn knyttet til:


Stedegne eller hevdvunne navn,
gårdsnavn, husmannsplasser og lignende.
kjente/stedstilknyttede betydningsfulle avdøde personer eller
kjente steder


i den enkelte bydel.


Navn på personer som er i live skal ikke benyttes som gate-, vei- eller plassnavn m.v. i Oslo.


Gate-. vei- og plassnavn m.v. i Oslo av samme kategori bør i størst mulig grad søkes samlet i
samme strok. En bør unngå å bruke gate-. vei- og plassnavn m.v. som kan forveksles med
navn som allerede er i bruk i Oslo.


6. Vilkår for navneendringer


Endring av navn på gater, veier, plasser m.v. i Oslo må bare foretas der eksisterende navn
innebærer betydelig praktisk ulempe. Ved endring av navn på gater, veier, plasser m.v. skal
vilkår for navnsetting som angitt i punkt 5 legges til grunn ved valg av nytt navn.


7. Rapportering


Byrådets vedtak i navnesaker oversendes fortløpende til Kultur- og utdanningskomiteen til
orientering. Bydelsutvalgenes vedtak i navnesaker oversendes fortløpende byrådet ved den
byrådsavdeling som har ansvaret for kulturområdet som underretter Kultur- og
utdanningskomiteen.


8. Endring av instruksen


Byrådet delegeres myndighet tiI selv å vedta mindre vesentlige endringer i instruksen.


9. Ikrafttredelse


Denne instruks trer i kraft fra det tidspunkt b),rådet bestemmer.


Byrådet har i sak 1040, lkrafttredelse —delegasjon, av 23.01.2001 vedtatt:


I medhold av bystyrets vedtak 30.08.2000, sak 488 om instruks for navnsetting av gater, veier, plasser m.v.


videredelegeres til byråden for kultur og utdanning myndighet til å korrigere gate-, vei- og plassnavn m.v. som er


feil skrevet i sentrum sone. Slike vedtak oversendes fortløpende kultur- og utdanningskomiteen.
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Forord


Denne brosjyren er en innføring i navnsetting av gater og veier (adresse-
navn). Den tar for seg de viktigste prinsippene for navngiving, hvilke


regler som gjelder for skrivemåten av navna, og prosedyren kommunen
må følge når skrivemåten av adressenavn skat fastsettes.


Alle bygninger som skat brukes tit boligformål, fritidsformål, nærings-


virksomhet eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet, skal ha
veiadresse med husnummer (adressenummed. Etter lov om eigedoms-


registrering (matrikkelloven) er det kommunen som fastsetter offisiell


adresse.


Når kommunen skal gjøre navnevedtak, har navngivingsprosessen to
sider. Den første gjelder valg av navn, attså hva de aktuelle gate- og


veistrekningene (adresseparsellene) skal hete. Her må en særlig ta
hensyn til kapittel 12 i forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelfor-


skriften). Den andre gjelder hvordan navnet skal skrives. Her må en
bruke lov 18.mai 1990nr 11om stadnamn (stedsnavnloven).


Navngivingsprinsippene nedenfor gjelder i første rekke valg av adresse-
navn, men de er også aktuelle ved navnsetting av andre lokalitetstyper
der kommunen har vedtaksmyndighet, for eksempel navn på:


hyttefelt, boligfelt og andre regulerte områder som ikke er adresse-
parseller
kommunale skoler, barnehager, sykehjem, parker, torg, kaier,
havner, idrettsantegg og friluftsområder
bruer, tunneler og veikryss som er en del av det kommunale vei-
nettet


Reglene om skrivemåte og saksbehandling etter stedsnavnloven


gjelder i alle navnesaker der kommunen er vedtaksorgan.
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Viktige dokumenter i adresseringsprosessen


Lovom stadnamn Istedsnavnloven) gir regler om skrivemåten
av stedsnavn og saksgangen i navnesaker. Loven er tilgjengelig
på www.tovdata.no.


Lovom eigedomsregistrering (matrikkelloven) skal sikre
tilgang tit viktige eiendomsopplysninger, ved at det blir ført
et ensartet og pålitelig register (matrikketen) over alle faste
eiendommer i landet, og at grenser og eiendomsforhold blir
ktarlagt.


Matrikkelforskriften gir mer utfyllende opplysninger om
innholdet i matrikkelloven. Forskriften er tilgjengelig på
www.lovdata.no.


Sentratt stedsnavnregister (SSR) ved Kartverket er Norges
nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i offentlig bruk.
Alle navnevedtak kommunen gjør, skal føres i dette registeret.


Kartverkets adresseveileder er en håndbok i tildeting og
forvaltning av adresser etter matrikkettoven. Adresseveitederen
er tilgjengetig på www.statkart.no.







Prinsipper for valg av adressenavn


Alle stedsnavn, også adressenavn, representerer viktige språklige og
kulturelle verdier. De er en del av lokalmiljøet og lokalhistorien, og de
er med på å styrke folks folelse av å høre til på et sted. Når nye navn
skat vedtas, må en ha i tankene at disse navna skal bli stående i gene-
rasjoner framover.


Stedsnavn er kulturminner.


I kapittel 6.6.1 i Kartverkets adresseveileder (se faktaboksen) er det
gitt en kort oversikt over prinsipper for valg av adressenavn. Disse
prinsippene blir her utdypet, med utgangspunkt i Botolv Hellelands bok
Adresser og stadnamn - del 2':


Se http://www.sprakrad.no/upload/Stedsnavn/Adresser%20og:/b2Ostadnam.pdf
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Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering


Av praktiske grunner er det viktig å unngå at samme navn blir brukt om
mer enn en adresseparsell i kommunen. Før et nytt navn blir vedtatt,
må en se til at det ikke kan forveksles med eksisterende navn i kom-


munen eller i tilstøtende områder i nabokommunene. En bør begrense
bruken av navn med samme forledd, som Bergsvegen og Bergsbakken.
Av hensyn til utrykningstjenestene og andre som skal finne fram, bør


slike navn plasseres i tilknytning til hverandre.


Navnet bør bygge på og føre videre den lokale navnetradisjonen


At en bygger på den lokale navnetradisjonen, vil si at en prøver å føre
videre lokale, tradisjonelle stedsnavn i adressetildelinga. Slik bidrar en til
å bevare stedsnavn som kanskje ellers ville gått ut av bruk. For eksem-


pel kan det være aktuelt å ta utgangspunkt i navn på gårder eller andre
virksomheter, eller en kan bruke navn på teiger og nedlagte husmanns-
plasser som Lykkja, Nyjordet, Sagbakken og Sørtorpet, enten direkte eller


med tillegg av et ord for vei. I kommuner med kvensk og samisk navne-


tradisjon er det aktuelt å bruke navn på disse språka, for eksempel navn
på gamle slåttemarker, myrer, fiskeplasser og skogteiger. Forutsetninga
for å bruke slike navn er at den veien eller det området som skal ha


navn, ligger på eller like ved stedet som har navnet fra før.


Nye adressenavn bør bygge på lokale
stedsnavn og tradisjonelt ordtilfang.


Dersom en lager nye stedsnavn, bør en bygge på det tradisjonelle ord-
tilfanget. En kan gjerne bruke mer dialektale ord som brekke, gang, geil,
gutu, kleiv, lei, linne, løype, rekster, renne, råk, smug, strede, tråkk og veit i


stedet for de mer vanlige etterleddene vei/veg og gate (se også punkt 3).


Det fins mange eksempler på at private utbyggere markedsfører pro-


sjektene sine med prangende navn som Finstad hageby, Nylund park eller
Oppenåsenpanorama. For å unngå at slike navn tas i bruk som adresse-
navn framfor mer tradisjonelle stedsnavn og navnelaginger, er det viktig


at kommunen er tidlig ute med adressetildeling og navnsetting.
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Navnet bør passe på stedet
At et navn passer på stedet, betyr at det uttrykker særdrag ved adresse-
parsellen eller området rundt. Ved siden av ord som vei/veg, gate/gutu,
sti osv, kan en også bruke ord som karakteriserer terrenget der veien
ligger, som bakke, eng, haug, helling, jorde, li, slette, voll osv. Tradisjo-
nelle stedsnavn har vantigvis bakgrunn i lokale natur- og kulturforhold,
og de har derfor en naturlig tilknytning til stedet.


Navnet bør ikke virke støtende eller komisk
Når en lager nye navn, må en tenke på dem som skal bo i området.
Derfor bør en ikke velge navn som kan virke støtende eller komiske.
Det vil likevel ikke si at en skal unngå tradisjonelle navn i området selv
om de kan gi negative assosiasjoner for folk som ikke kjenner til det
lokale navnetilfanget og talemålet.


Navna bør være varierte
En bør legge vekt på variasjon og mangfold i navngivingen. Det kan
gjøres ved å bruke ulike etterledd (se punkt 2 og 3), men også ved å
bruke tradisjonelle stedsnavn eller ord fra lokale kultur- eller nærings-
forhold i adressenavna, for eksempel navn fra gårds- og skogsarbeid
(Ploglendet, Slåttenga, Tørnmervelta), navn fra industrivirksomhet (Maskin-
gata, Sagbruksbakken, Verksveien), plantenavn (Bjørkebakken, Bringe-
bærstien, Fiolveien) eller dyrenavn (Ekornveien, Elgtråkket, Rådyrfaret).


Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale
Adressenavna skal hjelpe oss å finne fram dit vi skal. Når en skal velge
navn, bør en derfor legge vekt på at navnet er lett å oppfatte, skrive og
uttale. En kort sammensetning er som regel bedre enn en lang. For
eksempel kan en vurdere Bråtavegen som veinavn istedenfor Rønnerud-
bråtavegen.


En bør unngå å bruke navn på nålevende personer i
adressenavna
Grunnen til det er at omdømmet til en person kan endre seg over tid.
Helst bør det gå minst fem til ti år fra en person er død, til en velger å
ta i bruk vedkommendes navn som en del av et adressenavn.
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Hvordanskal navnaskrives?


Allment om skrivemåten av stedsnavn
Stedsnavn i offentlig bruk skal skrives i samsvar med reglene i steds-


navnloven. Som hovedregel skal en ta utgangspunkt i den nedarvede
lokale uttalen, det vilsi den uttalen av navnet som er overlevert fra
tidligere generasjoner, og som fortsatt er i bruk på stedet. Skrive-


måten skal likevel tilpasses gjeldende rettskrivingsprinsipper for norsk
og samisk. For kvenske stedsnavn skal skrivemåten følge gjeldende
rettskrivingsprinsipper i finsk. Avsnittene om skrivemåte nedenfor


gjelder norske navn, men Språkrådets stedsnavntjeneste gir også råd
om skrivemåten av kvenske navn (se siste side).


Eksisterende stedsnavn som del av et adressenavn
Skrivemåten av navnet i primærfunksjonen, det vil si navnet på den
opprinnelige lokaliteten, skal etter stedsnavnloven § 4 andre ledd være


retningsgivende for skrivemåten av navnet i andre funksjoner. Hvis et
gårdsnavn har vedtatt skrivemåte Steinvoll, må en skrive Steinvoll-
vegen, Steinvoltbakken osv, dersom dette gårdsnavnet skal inngå som


førsteledd i adressenavn.


Med et navns primærfunksjon menes den tokatiteten som først


bar navnet. For eksempel kan et gårdsnavn Steinvoll gi navn


til fjellet Steinvolinuten, vannet Steinvolltjernet og tettstedet
Steinvoll. Det vil da være gårdsnavnet Steinvoll som er navnets
primærfunksjon, og skrivemåten av gårdsnavnet blir retnings-


givende for navnet på fjellet, vannet og tettstedet.


Noen ganger kan det være tvil om hvilken skrivemåte som gjelder for et
eksisterende stedsnavn. Ifølge stedsnavnloven skal alle vedtatte skrive-
måter av stedsnavn, også adressenavn, innmeldes i Sentralt stedsnavn-


register (SSR). Dette registeret inneholder ikke bare vedtatte navn, men
også såkalte godkjente navneformer, det vil si skrivemåter som var
i offentlig bruk da stedsnavnloven tok til å gjelde 1. juli 1991. Når det


ikke er reist navnesak og gjort vedtak om skrivemåten av et navn etter
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regtene i stedsnavnloven, vit ofte ett og samme navn tigge inne med
flere godkjente skrivemåter. Kommunen bør da, i tråd med forskriften


til stedsnavnloven § 15 siste ledd, velge den skrivemåten som står
på navneenhetsplassen (den øverste plassen) i SSR når navnet skal


brukes på kart, på skitt etter i adresser, eller når det skal være fortedd i
en ny sammensetning.


Dersom kommunen ønsker å bruke et atterede eksisterende navn i
adressenavnet, men med en skrivemåte som ikke er registrert i SSR,
må det reises navnesak om skrivemåten av navnet i primærfunksjonen


før det kan tas i bruk som del av et adressenavn. Det framgår av § 5 i
stedsnavntoven hvem som har vedtaksmyndighet for navnet i primær-
funksjonen. Vantigvis er det Kartverket.


Å reise navnesak vit si å ta opp skrivemåten av ett etter flere
navn med det organet som har vedtaksmyndighet. Dette organet
følger saksgangen som er nedfelt i stedsnavntoven med
høringsrunder der atte som har uttalerett, får mulighet til å
uttale seg. Deretter skat stedsnavntjenesten gi sin titråding før
organet gjør vedtak om skrivemåten.


Skrivemåten av utenlandske navn og personnavn i adressenavn


Utentandske navn og nyere personnavn trenger ikke følge gjeldende
rettskriving. Personnavn skrives som hovedregel slik vedkommende


setv skrev navnet. Når navn på historiske personer skat brukes i adresse-
navn, følger en Språkrådets liste over historiske navn2.


Bestemt eller ubestemt form?
Når et personnavn i genitiv er brukt som fortedd i et adressenavn, kan
etterleddet skrives i ubestemt form: Karl Johans gate. Etters bør


navnet som hovedregel skrives i ett ord
• og med bestemt form av sisteleddet i


J DfJ t •
.


samsvar med vanlig norsk navnelaging:
Gamleveien, Grünerlokka, Myrsletta,
Leitet.


8 2. Se http://www.språkrådet.no/nb-NO/Sprakhjetp/RettskrivningOrdboeker/


1,J142-,-JY‘rkif
;







Stedsnavn skal oftest skrives i ett ord og
i bestemt form med bestemt artikkel.


Ett eller flere ord?
Det vantige i norsk navnelaging er at flerleddete navn skal skrives i ett
ord og har bestemt form (Dalsskogen og Nærøybrua, ikke Dal skog og
Nærøy bru). Når det gjelder gate- og veinavna, er det imidtertid en viss
tradisjon for særskriving, altså at navnet skrives i to etter ftere ord.
Dersom førsteteddet står i genitiv og sisteleddet har ubestemt form, er
det vantig at navnet særskrives, for eksempel Håkons veg og Ivar Aasens
gate. Det er imidlertid ikke noe i veien for at disse navna kan skrives i
bestemt form, altså Håkonsvegen og Ivar Aasen-gata. I det siste eksem-
plet viser bindestreken at ordet gata står tit hele personnavnet og ikke
bare tit etternavnet.







Stor eller liten forbokstav?
Stedsnavn skat alltid skrives med stor forbokstav. Ved løse sammen-


setninger skal bare det første ordet ha stor bokstav når resten av
navnet er et fellesnavn i ubestemt form: Nedre gate, Solli plass. Slike
navn kan også skrives Nedregata, Solliplassen, se forrige avsnitt.


Sammensetningsmåte
Når navn som Dalen, Fjellet, Tangenog Vika går inn som forledd i


andre navn, mister de vantigvis endelsen og får eventuelt en sammen-
setningsfuge: Dalsveien, Fjellvegen, Tangevegen, Vik[s]vegen. Såkalte
jamvektsord får endinger som -ån/-an (Bråt'ån/Bråtanl, -ua (Gutua).


I sammensetninger kan disse beholde den spesielle vokalen, altså
Bråtåvegen/Bråtavegen, Gutulia. Når en lager nye, sammensatte navn,
bør en alltid undersøke om det fins andre sammensetninger med


samme forledd som kan brukes som mønster.


Bruk av apostrof
Genitivs-s kan brukes når forleddet er et personnavn: Sigurds vei.
Etter personnavn som stutter på s, x etter z, skat det brukes bare


apostrof: Elias Blix' gate, Herman Foss' gate.


Aksenttegn
I ord som allé og chaussé er det ifølge rettskrivingen valgfritt å bruke
aksenttegn. I adressenavn er det tikevel vantig praksis at aksenttegnet
brukes i ubestemt form, men ikke i bestemt form: Madserud alle, men


Harbitzalleen.
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Prosedyre for behandling av nye
adressenavn


Denne prosedyren er mer utførlig beskrevet i Kartverkets adresse-


veileder.


Kommunen lager inndeling i adresseparseller
Det å legge til rette og bestemme adresseparsellene er en teknisk/
administrativ oppgave og foretas vanligvis av kommunens opp-
målingsmyndighet.


Kommunen lager forslag til adressenavn for parsellene


Forut for eller i forbindelse med det bør folk i kommunen og lokale lag
og foreninger inviteres til å komme med innspill og navneforslag. Dette
kan skje ved kunngjøring i lokale aviser og/eller på kommunens nett-


sider. Kommunen kan gjerne ta kontakt med stedsnavntjenesten i det
forberedende arbeidet.







3. Kommunen sender navneforslag(ene) til stedsnavntjenesten
til uttalelse
For adressenavn med forledd som ikke er registrert i SSR, bør det
legges ved en begrunnelse for navnevalget. Jo mer informasjon som
tas med, jo lettere blir arbeidet for stedsnavntjenesten. Stedsnavn-
tjenesten sjekker navna mot opplysningene og statusen i SSR og even-
tuelt i andre kilder, og gir sin tilråding om skrivemåten av navna.


L. Stedsnavntjenesten vurderer behovet for å reise formell
navnesak
Dersom kommunen ønsker å bruke en skrivemåte som avviker fra
skrivemåten(e) i SSR, må det reises formell navnesak etter saksgangen
i stedsnavnloven. Det vil si at kommunen tar opp navnesaken med ved-
taksorganet (vanligvis Kartverket), og at det blir gjennomført hørings-
runder slik at alle som har uttalerett, får muligheten til å uttale seg.
Før det gjøres vedtak, skal stedsnavntjenesten gi sin tilråding. Dersom
det er mange adressenavn som er til behandling samtidig, kan de
navna som det skal reises formell navnesak for, tas ut av hovedbehand-
lingen, slik at ikke hele adresseringsprosessen stopper opp. Se ellers
avsnittet «Eksisterende stedsnavn som del av et adressenavn» ovenfor.


Vedtak om valg av navn
Når skrivemåten av de foreslåtte navna er avklart, gjør kommunen ved-
tak om hvilke navn som skal gjelde for de aktuelle adresseparsellene,
og fører disse navna i matrikkelen. Det er ingen formell klageadgang
på slike vedtak.


Vedtak om skrivemåte
For navn som har vært behandlet i formell navnesak etter stedsnavn-
loven, gjør kommunen formelt vedtak om skrivemåten av adressenavna
og fører dem inn i matrikkelen.


Registrering av nye adressenavn
Nyeadressenavn skal føres i matrikkelen, i SSR og i FKB-vegnett
(Felles kartdatabase vegnett, Kartverkets register for veginfo). Mer
informasjon om dette fins i Kartverkets adresseveileder.
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8. Klage
Formelle vedtak om skrivemåten av adressenavn kan påklages. Etter


stedsnavntoven er det bare skrivemåten av adressenavn som kan på-
klages, og ikke selve navnevalget. Hvem som kan klage på skrivemåten,


går fram av stedsnavnloven § 10. Klagen skat sendes til vedtaks-
organet, det vit si til kommunen i saker som gjelder navn på adresse-
parseller. Kommunen forbereder klagesaken på samme måte som ved


første gangs behandling. Det vit btant annet si at navnet på nytt må ut
på lokat høring og sendes til stedsnavntjenesten for ny uttatelse. Der-
som klageren ikke får medhold av vedtaksorganet, skat saken sendes


til klagenemnda for stedsnavnsaker. Klagenemndas vedtak er endelig.


Nye adressenavn som det ikke er gjort formelt vedtak for etter steds-


navntoven (det vil si navn som har status godkjent i SSR), er det ikke
adgang tit å klage på, men det kan reises navnesak for å få gjort vedtak
om skrivemåten.


Samiske og kvenske navn har en litt annertedes saksgang enn den som
er beskrevet ovenfor. Mer informasjon om dette fins på Språkrådets
nettsider3.


3. Se http://www.språkrådet.no/nb-NO/Tema/Stedsnavn/Skrivematen-av-stedsnavn/Skisse-over-saksgang-/
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SPØRSMÅL FRA TERJE BJØRO (V) – ELDRE FASTLEGER   
 
Jeg har mottatt følgende spørsmål fra Terje Bjøro (V): 
 
Eldre fastleger 
Fastleger har sin hjemmel frem til fylte 70 år. I prinsippet kan man søke om prolongering i ett år 
om gangen, i praksis ser det ikke ut til å være mulig i Oslo. 
I flere kommuner behandles prolongeringssøknader av kommunestyret (dvs. av folkevalgte efter 
administrativ innstilling). I Oslo skulle man således vente at bydelsutvalgene ville få slike saker til 
behandling. På forespørsel i bydel Vestre Aker har jeg fått vite at dettte behandles administrativt, 
og at man kun i unntakstilfelle prolongerer selv om fastlegen er svært ønsket av sin pasientkrets 
og sogar inngår i arbeidsfellesskap i velfungerende helsesentre. Det henvises til rammeavtale og 
ønske fra Legeforeningen. 
 
Mener byråden at en velfungerende fastlege på nær 70 skal måtte pensjonere seg fremfor å 
fortsette å arbeide i sin praksis med ettårs prolongering? 
Mener byråden at man må sette en definitiv aldersgrense på legeutøvelse? 
Har byråden sikret seg at praksis er lik i alle bydeler? 
Er byråden fornøyd med at folkevalgt nivå ikke har innspillsmulighet, og at det kun er bydelsadm 
efter høring hos fagforeningene som avgjør slike saker? 
Vil byråden bidra til å endre praksis? 
 
Svar: 
Regler om aldersbegrensning for allmennleger med driftsavtale har eksistert siden innføringen av 
ordningen med driftstilskudd og kommunal avtale i 1984. Det fremgår eksempelvis av 
overenskomst av 01.07.1989 mellom Oslo kommune og Den norske lægeforening § 8.5 følgende: 
 
Avtale om praksis opphører når legen fyller 70 år uten hensyn til oppsigelsesfristene i § 8.3. 
 
Kommunen kan allikevel så langt loven tillater det inngå avtale om forlengelse for 1 år av gangen. 
 
I forbindelse med innføringen av fastlegeordningen i 2001 ble det inngått rammeavtale mellom 
henholdsvis Oslo kommune og KS, og Den norske legeforening. Reglene om aldersbegrensning er 
tilnærmet likelydende i de to avtalene der formuleringen i Oslo kommunes avtale er: 
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Den individuelle avtalen opphører uten oppsigelse når legen fyller 70 år. 
 
Kommunen og legen kan i særlige tilfeller inngå en tidsbegrenset avtale om fastlegevirksomhet ut 
over fylte 70 år, dog ikke etter at legen har fylt 75 år. 
 
I tillegg til den generelle bestemmelsen om aldersbegrensning er det en bestemmelse i 
rammeavtalen § 12.7 om nedtrapping mot pensjonsalder. Bestemmelsen ble oppdatert etter 
forhandlinger med Den norske legeforening med virkning fra 08.07.2012 og lyder:  
 
Lege over 60 år har rett til å dele sin fastlegeliste med henblikk på nedtrapping og overføring av 
praksis til annen lege. Legen forplikter seg da til å fratre senest ved fylte 70 år, med mindre 
kommunen skriftlig samtykker i noe annet. Nedtrappingsperioden kan ikke overstige fem år. 
 
Ny fastlegeforskrift trådte i kraft 01.01.2013 og reglene fra rammeavtalene er tatt inn i forskriften 
§ 32. Avslutning av individuell avtale der annet ledd lyder: 
 
Den individuelle avtalen opphører uten oppsigelse når legen fyller 70 år.  
 
Kommunen og legen kan inngå en tidsbegrenset avtale om fastlegevirksomhet ut over fylte 70 år, 
likevel ikke etter at legen er fylt 75 år. 
 
I merknader til forskriften § 32 fremgår det følgende: 
Det fremgår av andre ledd at den individuelle avtalen opphører uten oppsigelse når legen fyller 
70 år. Det innebærer at fastlegen ikke kan kreve å få fortsette avtalen utover fylte 70 år. Dette er 
imidlertid ikke til hinder for kommunen og fastlegen inngår en tidsbegrenset avtale utover fylte 
70 år, men da ikke lenger enn til fylte 75 år. 
 
Det går frem av det ovenstående at hovedregelen om at kommunal avtale om drift av 
allmennlegepraksis opphører ved fylte 70 år har vært fastslått i avtale med Den norske 
legeforening, både i Oslo og i KS-området, i nesten 30 år. Det er uendret innholdsmessig gjennom 
en rekke reforhandlinger av avtalen og ved innføring av fastlegeordningen. At dette skal være 
hovedregelen understrekes av at Helse- og omsorgsdepartementet har valgt å forskriftfeste 
bestemmelsen med virkning fra 01.01.2013. Jeg vil bemerke i den sammenheng at det ikke er slik 
at bydelene (kommunen) sier opp avtalen ved fylte 70 år, men at dette skjer automatisk etter 
forskriften med mindre legen søker om forlengelse og bydelen finner konkret grunn til å fravike 
hovedregelen. 
 
Til de konkrete spørsmålene vil jeg uttale følgende: 
 
1. Mener byråden at en velfungerende fastlege på nær 70 skal måtte pensjonere seg fremfor å 


fortsette å arbeide i sin praksis med ettårs prolongering? 
Jeg mener at det er naturlig at det er en øvre aldersgrense for leger som arbeider med 
pasientbehandling i den offentlige helsetjenesten. Aldersnivået er fastsatt i forskrift og er i 
overensstemmelse med det som gjelder for ansatte leger. Søknader om forlengelse etter denne 
alderen er enkeltsaker og det må foretas en individuell vurdering av saken. 
  
2. Mener byråden at man må sette en definitiv aldersgrense på legeutøvelse?  
Ja, men det er en statlig oppgave å sette denne aldersgrensen for utøvelse av legevirksomhet. Det 
fremgår av helsepersonelloven § 54. Bortfall av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning at: 
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Autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning bortfaller når vedkommende fyller 75 år. 
Yrkestittelen kan likevel benyttes. Helsepersonell over 75 år kan likevel gis lisens og 
spesialistgodkjenning på visse vilkår, jf § 49 fjerde ledd og § 51.  
Det er således en forskjell mellom aldersgrensen på 70 år som gjelder for arbeid som fastlege og 
for ansatte, og aldersgrensen for å ha autorisasjon som lege som er 75 år. 
 
3. Har byråden sikret seg at praksis er lik i alle bydeler? 
Fastlegeordningen er lovpålagt for kommunen etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 pkt 4. 
Bydelene er gitt ansvar for oppgaver etter Helse- og omsorgstjenesteloven i bydelsreglementet.  
Fastlegeordningen er regulert i egen forskrift og forvaltningslovens regler gjelder for tildeling av 
avtalehjemler. Jeg forutsetter at bydelene følger det gjeldende regelverket innenfor deres 
ansvarsområder uten detaljregulering fra sentralt hold. Jeg viser for øvrig til svaret til spørsmål 5 
nedenfor.  
 
4. Er byråden fornøyd med at folkevalgt nivå ikke har innspillsmulighet, og at det kun er 


bydelsadm efter høring hos fagforeningene som avgjør slike saker? 
Jeg kan ikke se at behandling av en søknad om forlengelse av en fastlegeavtale etter normal 
pensjonsalder krever avgjørelser eller vurderinger av politisk karakter. Hovedføringen for 
aldersgrensen ligger i en forskrift. Eventuelle søknader må behandles som enkeltsaker basert på 
faglige og administrative vurderinger.  
 
5. Vil byråden bidra til å endre praksis? 
Bydelene skal behandle søknader om prolongering som enkeltsaker og foreta en reell vurdering av 
saken. Her er det forhold som gjelder den enkelte bydelen, legen selv, praksisen og pasientene 
som kan påvirke beslutningen i den individuelle saken. Jeg kan ikke se at det er riktig å innføre en 
bestemt praksis i bydelene når problemstillingen i realiteten dreier seg om en rekke enkeltsaker 
som har ulikt innhold. Bydelene har ansvar for forvaltning og drift av fastlegeordningen og det er 
både naturlig og i tråd med Oslo kommunes styringssystem at bydelene tar beslutninger i disse 
sakene.  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
Øystein Eriksen Søreide 
byråd 
 
Godkjent og ekspedert elektronisk 
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Forord  
 


Høsten 2013 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge brukernes opplevelse av 


kvaliteten på servicen de mottar i publikumsmottakene ved NAV-kontorene i Oslo. 


Undersøkelsen er utført på oppdrag av Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og 


sosiale tjenester og Arbeids- og velferdsetaten i Oslo (heretter kalt NAV Oslo). 


Det er Helseetaten i Oslo kommune og NAV Oslo som har gjennomført undersøkelsen.  


 


Resultatene presenteres på Helseetatens og NAV Oslos nettsider (www.hel.oslo.kommune.no 


og www.nav.no/oslo).  


 


Spørreskjemaet som er brukt er det samme som i 2011. Da bidro representanter for 


brukerorganisasjoner med nyttige innspill i utformingen av skjemaet. Vi takker alle som har 


bidratt i gjennomføringen av undersøkelsen. Spesielt takker vi alle brukerne som har svart på 


undersøkelsen og som har delt med oss sine opplevelser av det å være bruker av et NAV-


kontor.  


 


NAV Oslo og Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester vil bruke resultatene fra 


undersøkelsen i sitt felles arbeid for å videreutvikle NAV-kontorene i Oslo. 


 



http://www.hel.oslo.kommune.no/

http://www.nav.no/oslo
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Oppsummering og hovedfunn  
 


Undersøkelsen ble gjennomført blant besøkende i publikumsmottakene som benyttet seg av 


tjenester ved NAV-kontorene i Oslo i perioden 7.-11.oktober 2013. Til sammen har 2245 


besøkende svart på undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 53. 


 


Analysen av resultatene har gitt følgende hovedfunn: 


 


 77 prosent av brukerne av publikumsmottakene ved NAV-kontorene i Oslo er 


fornøyde eller svært fornøyde med servicen helhetlig sett. 


 


 Mest fornøyd er brukerne som besøkte publikumsmottaket for informasjon/veiledning 


fra NAV og de som kom for jobbsøking. Av disse var henholdsvis 83 og 82 prosent 


fornøyd. 


 


 Minst fornøyd er brukere som besøkte publikumsmottaket fordi de ikke kom fram på 


telefon. Av disse var 40 prosent fornøyd. 


 


 Det er høyest ja-andel på spørsmålene om de ble møtt med respekt av de ansatte (89 


prosent), og om det er lett å orientere seg i publikumsmottaket (84 prosent). 


 


 Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er enkelt å finne ønsket informasjon om 


NAVs tjenester på internett (65 prosent), og hvorvidt det er mulig å legge frem saken 


sin uten at andre hører det (70 prosent). 


 


 Enkeltforholdene som har størst betydning for helhetsinntrykket av 


publikumsmottaket på NAV-kontorene er om brukerne blir møtt med respekt av de 


ansatte, om de fikk hjelpen de har behov for, og om de er fornøyd med informasjonen 


de fikk. 


 


 Brukertilfredsheten varierer mellom de ulike NAV-kontorene. Differansen på NAV-


kontorene med den høyeste og laveste andelen brukere som er fornøyd eller svært 


fornøyd helhetlig sett, er 22 prosentpoeng.  
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1 Gjennomføring av undersøkelsen 
 


På oppdrag fra Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester og NAV 


Oslo, ble det høsten 2013 gjennomført en felles brukerundersøkelse blant besøkende ved 


NAVs publikumsmottak i alle bydeler i Oslo. Hensikten var å måle brukeropplevelsen til de 


som besøkte det enkelte NAV-kontor i en valgt undersøkelsesperiode; med andre ord hvor 


tilfredse brukerne var med blant annet imøtekommenhet, service og tilgang på informasjon 


ved publikumsmottaket.  


 


Brukerundersøkelsen ble gjennomført på tilnærmet lik måte, og med samme spørreskjema 


som i 2011. Spørreskjemaet ble den gang utviklet i samarbeid med representanter fra ulike 


brukerorganisasjoner, og alle brukerutvalg ved NAV-kontorene i Oslo hadde anledning til å 


komme med innspill.  


 


Samtidig har det blitt gjort noen endringer med hensyn til den praktiske gjennomføringen. For 


det første var årets undersøkelse begrenset til en periode på en uke mot to uker i 2011. Dette 


gir færre svar og dermed noe større usikkerhet knyttet til resultatene i årets undersøkelse. 


Undersøkelsen ble også gjennomført på et annet tidspunkt i måneden enn i 2011. Utbetaling 


av stønader følger faste datoer, og dette kan ha en innvirkning på hvilke brukergrupper som er 


innom kontoret til ulike tidsrom i måneden. Dette er forhold som må tas hensyn til ved 


sammenligning av resultatene fra forrige undersøkelse. Videre ble alle spørreskjemaene i årets 


undersøkelse besvart på papir, og deretter samlet inn og sendt til optisk lesing. Som et ledd i 


at spørreskjemaet ble tilpasset optisk lesing, ble det i årets undersøkelse brukt et tosidig 


spørreskjema mens det i 2011 var et ensidig skjema. Dette ser ikke ut til å ha påvirket 


svarprosenten eller andelen ubesvarte spørsmål.  


 


1.1 Spørreskjema 


Følgende spørsmål ble stilt i undersøkelsen. Spørsmålene er gruppert i fire hovedområder: 


brukervennlighet, respektfull behandling, informasjon og helhetlig vurdering. Se vedlegg B 


for fullstendig presentasjon av spørreskjemaet.  


              


1. Hvorfor har du oppsøkt publikumsmottaket i dag? (Kan sette flere kryss)  


  Timeavtale      Kopiere dokumenter 


  Jobbsøking      Levere noe 


  Informasjon/veiledning fra NAV   Bruke PC/internett 


  Kom ikke fram på telefon    Ærend annet sted enn hos NAV 


  Annet 


 


BRUKERVENNLIGHET 


2. Er det lett å orientere seg i publikumsmottaket? 


3. Var ventetiden akseptabel? 


4. Fikk du den hjelpen du hadde behov for? 


 


RESPEKTFULL BEHANDLING 


5. Ble du møtt med respekt av de ansatte?   


6. Er det, ved behov, mulig å legge frem saken din uten at andre hører det? 
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INFORMASJON 


7. Er du fornøyd med den informasjonen du har fått? 


8. Er det enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på Internett?  


 


HELHETLIG VURDERING 


9. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett? 


 


1.1.1 Firedelt skala 


For hvert spørsmål kunne respondenten svare på en firedelt skala. Svarkategoriene på 


spørsmål 2 til 8 var ”ja, absolutt”, ”ja, delvis”, ”nei, ikke helt” og ”nei, ikke i det hele tatt”. På 


spørsmål 9 var de fire svarkategoriene ”svært fornøyd”, ”fornøyd”, ”misfornøyd” og ”svært 


misfornøyd”. I tillegg kunne de svare ”vet ikke/ikke aktuelt” på alle spørsmål med unntak av 


spørsmål 1. Den firedelte skalaen samsvarer med tidligere brukerundersøkelser i 


sosialtjenesten i Oslo kommune. Valget av de fire svarkategoriene var et kompromiss mellom 


å gjøre besvarelsen så brukervennlig som mulig, og samtidig få frem nyanser i respondentens 


vurderinger.  


 


Avslutningsvis hadde respondenten mulighet til å komme med forslag til hvordan 


publikumsmottaket kan bli bedre i et kommentarfelt. Om lag 33 prosent av respondentene 


benyttet muligheten til å komme med forbedringsforslag. Disse oversendes de respektive 


NAV-kontorene.   


 


1.2 Oversettelse og bruk av skjema på andre språk 


Med mål om å øke deltakelsen på undersøkelsen ble oversetting av spørreskjema til andre 


språk vurdert som et godt virkemiddel. Mange av publikumsmottakets besøkende snakker 


ikke norsk, og kan lettere forstå spørsmålene dersom de er oversatt til et mer nærliggende 


språk. Spørreskjema på flere språk ville også kunne forhindre en underrepresentasjon av 


personer med svake norskkunnskaper.  


 


Spørreskjemaet ble oversatt til i alt syv språk: engelsk, spansk, polsk, somali, arabisk, urdu og 


tyrkisk. I tabellen under ser vi hvor mange som har besvart undersøkelsen på de ulike 


språkene. Omtrent 17 prosent av besvarelsene ble besvart på annet språk enn norsk.  


 


Tabell 1.2 Språkvalg 


Antall svar samlet for bydelene Andel svar samlet for bydelene


Norsk 1869 83,3 %


Arabisk 44 2,0 %


Engelsk 164 7,3 %


Polsk 46 2,0 %


Somali 59 2,6 %


Spansk 27 1,2 %


Tyrkisk 8 0,4 %


Urdu 28 1,2 %


Samlet utenlandsk 376 16,7 %


Svar i alt 2245 100,0 %  
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1.3 Populasjon og utvalg 


Populasjonen i denne undersøkelsen er besøkende i publikumsmottakene som har benyttet 


tjenester ved NAV-kontorene i perioden 7.-11.oktober 2013. Ekskludert fra undersøkelsen er 


for eksempel ansatte ved NAV, leger, advokater, ansatte i barnevernet, venner/venninner, 


ektefeller eller andre personer som følger med en besøkende, men som ikke selv benyttet 


tjenester ved NAV-kontoret. Personer som ikke behersket norsk, eller et av de syv andre 


språkene, ble også ekskludert fra undersøkelsen. For de minste kontorene ble alle besøkende 


inkludert i utvalget, mens det på de større kontorene var etablert en prosedyre der man valgte 


hver andre eller hver tredje besøkende. Utvalget ble trukket ut etter endt besøk ved 


publikumsmottaket. Besøkende omtales også som brukere og respondenter i denne rapporten. 


 


1.4 Metode 


Det ble gjennomført en opplæring av intervjuere fra hvert NAV-kontor i forkant av 


undersøkelsesperioden. Intervjuerne var ansvarlige for uttrekket av respondenter, og for å 


registrere hvor mange som svarte på undersøkelsen og hvor mange som unnlot å svare. Av 


hensyn til habilitet rekrutterte intervjuerne respondenter til undersøkelsen på andre kontorer 


enn der de arbeider til daglig. De ble informert om at det var frivillig å svare, og at man svarte 


anonymt. Som et incentiv for å øke deltakelsen i undersøkelsen, fikk alle som besvarte 


undersøkelsen muligheten til å delta i trekningen av et universalt gavekort til en verdi av kr. 


1.000,-. Det ble trukket ut en vinner av et gavekort på hvert kontor.  


 


1.5 Svarprosenter og usikkerhet   


Tabell 1.5 viser bruttoutvalget i undersøkelsen. Det vil si at antallet personer som ble 


ekskludert fra undersøkelsen ikke er inkludert i oversikten. I tillegg til antallet som besvarte 


undersøkelsen og antallet som ikke ønsket å delta, viser oversikten også hvor mange 


besøkende som intervjueren ikke oppnådde kontakt med. Dette kan typisk være personer som 


intervjuerne ikke rakk å henvende seg til før de forlot publikumsmottaket, eller personer som 


var opptatt i telefonsamtaler da de forlot publikumsmottaket.  


 


Tabell 1.5 Utvalg og svarprosent 


Antall som har 


svart


Antall som ikke 


har svart


Antall ikke 


kontakt Totalt utvalg Svarprosent


NAV Frogner 130 133 30 293 44 %


NAV St. Hanshaugen 156 150 21 327 48 %


NAV Sagene 124 102 4 230 54 %


NAV Grünerløkka 150 103 9 262 57 %


NAV Gamle Oslo 125 163 36 324 39 %


NAV Nordstrand 178 104 25 307 58 %


NAV Søndre Nordstrand 214 129 16 359 60 %


NAV Østensjø 149 122 23 294 51 %


NAV Alna 193 210 12 415 47 %


NAV Stovner 211 147 21 379 56 %


NAV Grorud 111 70 1 182 61 %


NAV Bjerke 115 90 5 210 55 %


NAV Nordre Aker 130 135 17 282 46 %


NAV Vestre Aker 116 70 26 212 55 %


NAV Ullern 143 41 14 198 72 %


Samlet for bydelene 2245 1769 260 4274 53 %  
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Av totalt 4274 personer i bruttoutvalget besvarte 2245 personer undersøkelsen. Dette gir en 


svarprosent på 53. Lavest svarandel var det på NAV Gamle Oslo med 39 prosent, og høyest 


svarandel på NAV Ullern med 72 prosent. 


 


Fordi dette er en utvalgsundersøkelse vil resultatene være beheftet med feilmarginer. For 


resultatene samlet i bydelene kan vi med 95 prosent sannsynlighet si at de riktige resultatene 


ligger innenfor ± 2,1 prosentpoeng ved et resultat på for eksempel 50 prosent. Bryter vi 


resultatene ned på bydeler øker feilmarginene ved et slikt resultat til mellom ± 6,7 og ± 9,3 


prosentpoeng, avhengig av størrelsen på utvalget. Feilmarginene reduseres jo mer 


prosentresultatet avviker fra en andel på 50 prosent. 


 


1.6 Forklaring til figurpresentasjon i rapporten 


I rapporten presenteres samlede resultater for NAV-kontorene og resultater for hvert enkelt 


NAV-kontor. Fordi alle besøkende ble inkludert i utvalget på de små kontorene, mens hver 


andre eller tredje besøkende ble inkludert på de større kontorene, medfører dette at 


respondenter fra små kontorer er overrepresentert i utvalget. I de samlede resultatene vektes 


utvalget etter størrelse på populasjonen ved de enkelte NAV-kontorene. Vektingen hadde liten 


betydning for resultatene. 


 


Der det i undersøkelsen kartlegges hvorfor man har oppsøkt publikumsmottaket, ble 


respondenten gitt mulighet til å velge flere svaralternativer. I presentasjonen av resultatene for 


årsaken til besøk i publikumsmottaket (figur 2.1 for Oslo samlet og tilsvarende figur for 


bydelene) vises fordelingen av antall avkryssede alternativer. Til sammenligning er 


resultatene fra undersøkelsen som ble gjennomført i 2011 gjengitt i smalere søyler under årets 


resultat.   


 


I analysen av sammenhengen mellom årsak til besøk og vurdering av den helhetlige servicen 


(figur 2.4), kategoriseres respondentene ettersom de har krysset av for ett eller flere alternativ. 


Respondenter med kun ett alternativ kategoriseres etter årsaken for besøk i 


publikumsmottaket. Respondenter som har flere avkryssede alternativer er kategorisert i 


gruppen med flervalg. Til sammenligning er resultatene fra undersøkelsen som ble 


gjennomført i 2011 gjengitt i smalere søyler under årets resultat. 


 


I presentasjonen av resultatene på de fire hovedområdene: brukervennlighet, respektfull 


behandling, informasjon og helhetlig vurdering, vil vi i hovedsak vise hele svarfordelingen 


(figur 2.2 for Oslo samlet og tilsvarende figur for bydelene). Til sammenligning er resultatene 


fra undersøkelsen som ble gjennomført i 2011 gjengitt i smalere søyler under årets resultat. I 


diskusjonen av resultatene slås imidlertid kategoriene ”ja, absolutt” og ”ja, delvis” sammen 


til en ja-andel og ”svært fornøyd” og ”fornøyd” slås sammen til andelen fornøyde brukere. 


Sistnevnte kategorisering benyttes også i presentasjonen og i diskusjonen av 


sammenligningen av helhetlig vurdering for alle NAV-kontorene (figur 3.1).  


 


Det presenteres også en enkel statistisk analyse for å avklare hvilken samvariasjon det er 


mellom svarene på enkeltspørsmålene og vurderingen av den helhetlige servicen ved NAV-


kontorene (tabell 2.3). Analysen er gjennomført ved bruk av Pearsons korrelasjonstest 


(Pearsons r). Korrelasjon på ± sier noe om styrken på samvariasjonen. En korrelasjon på -1 er 


maksimal negativ samvariasjon, 0 gir uttrykk for ingen samvariasjon, mens 1 angir at det er 


maksimal positiv samvariasjon mellom verdiene på de aktuelle variablene. I den sammenheng 


presenteres også en gjennomsnittscore på spørsmålet om helhetlig vurdering, der ”svært 
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misfornøyd” er gitt verdien 1, ”misfornøyd” verdien 2, ”fornøyd” verdien 3 og ”svært 


fornøyd” verdien 4. Respondenter som svarte ”vet ikke/ikke aktuelt” er utelatt i denne 


analysen. 


 


Prosentfordelingene i figurene er avrundet. Det betyr at prosentfordelingene i figurene som 


viser tilfredshet ved publikumsmottakene vil kunne avvike fra 100 prosent. Når det gjelder 


årsak til besøk har respondenten hatt anledning til å avgi flere svar. Summen av 


prosentfordelingen i presentasjonen av disse resultatene vil derfor overstige 100 prosent.  
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2 Samlede resultater for alle NAV-kontor 
 


I dette kapitlet presenteres de samlede resultatene for brukerne av publikumsmottakene på de 


15 NAV-kontorene. Det gis innledningsvis en oversikt over svarfordelingen på det første 


spørsmålet i undersøkelsen, som presenterer hvorfor respondentene oppsøkte NAVs 


publikumsmottak. Videre presenteres en oversikt over svarfordelingene på de fire 


hovedområdene, målt i prosent av alle brukerne som har svart. For å gi et helhetlig bilde, er 


andelen som har svart ”vet ikke/ikke aktuelt” inkludert i fordelingen. De fullstendige 


spørsmålsformuleringene og en nærmere beskrivelse av svarkategoriene er tilgjengelig i 


kapitel 1.1. Deretter presenteres en enkel statistisk analyse for å avklare hvilken samvariasjon 


det er mellom svarene på enkeltspørsmålene og vurderingen av den helhetlige servicen ved 


NAV-kontorene. Avslutningsvis vises en oversikt over årsaken til besøk og vurdering av den 


helhetlige servicen i publikumsmottaket. 


 


2.1 Årsak til besøk 


Figur 2.1 presenterer resultatene på spørsmålet om hvorfor man har oppsøkt 


publikumsmottaket. 


 


Figur 2.1 Årsak til besøk ved publikumsmottakene samlet i Oslo 
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Årsaken som flest oppgir for sitt besøk ved publikumsmottakene i NAV-kontorene i Oslo, er 


for å få levere noe (30 prosent) og for informasjon/veiledning fra NAV (27 prosent).  Deretter 


oppgir 22 prosent at de har oppsøkt publikumsmottaket for jobbsøking. Det er en del 


endringer i årsak til besøk ved publikumsmottakene fra 2011. En mulig forklaring kan være at 


undersøkelsen er gjennomført på en annen tid i måneden enn i 2011, og at det derfor kan være 


endringer i gruppen besøkende.   







 12 


2.2 Tilfredshet ved publikumsmottakene samlet i Oslo  


Fra figur 2.2 ser vi at det er høyest ja-andel for brukerne samlet i Oslo på spørsmålene om de 


ble møtt med respekt av de ansatte (89 prosent), og om det er lett å orientere seg i 


publikumsmottaket (84 prosent). Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er enkelt å 


finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett (65 prosent), og hvorvidt det er 


mulig å legge frem saken sin uten at andre hører det (70 prosent). 


 


Figur 2.2 Tilfredshet ved publikumsmottakene samlet i Oslo 
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Den lave ja-andelen på spørsmålene om det er enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs 


tjenester på internett, og om det – ved behov – er mulig å legge frem saken sin uten at andre 


hører det, må sees i sammenheng med en større andel som har svart vet ikke/ikke aktuelt. En 


mulig årsak til en høyere andel ”vet ikke/ikke aktuelt” på disse spørsmålene, kan være at 


respondenten ikke har søkt etter NAVs tjenester på internett, eller ikke hatt behov for å legge 


frem saken sin ved sitt besøk i publikumsmottaket. På alle andre spørsmål er andelen ”vet 


ikke/ikke aktuelt” lavere.  


 


75 prosent av brukerne mener at ventetiden var akseptabel. Selv om dette er en forholdsvis 


høy ja-andel, har flere brukere forslag til hvordan ventetiden kan reduseres. I kapittel 2.1 så vi 


at 30 prosent av de som besøker publikumsmottakene er der for å levere noe. I noen av 


uttalelsene blir det nevnt at dersom det hadde vært en hurtigkasse, skuff eller en postboks for 


innlevering av utfylte søknadsskjemaer, kunne man slippe å trekke lapp for stå i kø bare for å 


levere noen papirer.  


 


77 prosent av brukerne i Oslo oppgir at de er fornøyde med servicen i publikumsmottakene 


helhetlig sett. Det er to prosentpoeng lavere enn fornøydheten blant brukerne i 2011.  
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2.3 Drivere bak helhetlige vurderinger 


Tabell 2.3 viser en rangering av enkeltspørsmålene i undersøkelsen etter hvilken betydning de 


har for helhetsinntrykket. Verdier opp til 0,2 er svak korrelasjon, verdier mellom 0,2 og 0,5 er 


moderat og verdier over 0,5 er sterk. I tabellen ser vi at hvorvidt de ble møtt med respekt av 


de ansatte er av størst betydning for hvordan brukerne vurderer den helhetlige servicen i 


publikumsmottakene. Vi ser også at det å få hjelpen man har behov for, og om de er fornøyd 


med den informasjonen de har fått, er av betydning for hvordan brukerne vurderer den 


helhetlige servicen. Av mindre betydning for vurderingen av den helhetlige servicen, er det 


om det er mulighet – ved behov – å legge frem saken sin uten at andre hører det.  


 


Tabell 2.3 Drivere bak helhetlige vurderinger samlet i Oslo 


Korrelasjon Gjennomsnitt


Ble du møtt med respekt av de ansatte? 0,552* 3,6


Fikk du den hjelpen du hadde behov for? 0,547* 3,3


Er du fornøyd med den informasjonen du har fått? 0,546* 3,3


Er det lett å orientere seg i publikumsmottaket? 0,484* 3,4


Var ventetiden akseptabel? 0,466* 3,2


Er det enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett? 0,303* 3,1


Er det, ved behov, mulig å legge frem saken din uten at andre hører det? 0,287* 3,2
*Resultatene er signif ikante på 0,01-niv å


 
 


I oversikten er det også av interesse å sammenligne rangeringen av enkeltspørsmålene, med 


tanke på hvor fornøyde eller misfornøyde brukerne er på det enkelte området. Områder med 


høy korrelasjon og høy gjennomsnittsscore representerer styrker ved tjenesten. Områder med 


høy korrelasjon og lav gjennomsnittsscore bør vurderes som prioriterte områder.  


 


2.4 Sammenheng mellom årsak til besøk og tilfredshet 


Figur 2.4 viser at det er høyest andel brukere som er fornøyde med servicen helhetlig sett 


blant de som kom for å få informasjon/veiledning fra NAV (83 prosent) og personer som kom 


for jobbsøking (82 prosent). Ikke overraskende er brukere som måtte oppsøke 


publikumsmottaket fordi de ikke kom fram på telefon minst fornøyde (40 prosent). Det er 


imidlertid svært få i denne kategorien av brukere. Nest lavest andel fornøyde brukere er det i 


gruppen som har krysset av for annet (71 prosent).
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Figur 2.4 Helhetlig tilfredshet for brukere samlet i Oslo  
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3 Resultater for bydeler  
 


I dette kapitlet presenteres resultatene på hvert enkelt NAV-kontor. Det gis innledningsvis en 


sammenligning av den helhetlige vurderingen brutt ned på de ulike NAV-kontorene. Deretter 


vises en oversikt fra hvert enkelt NAV-kontor over svarfordelingen på det første spørsmålet, 


som presenterer hvorfor respondentene oppsøkte NAVs publikumsmottak. Videre presenteres 


en oversikt over svarfordelingene på de fire hovedområdene, målt i prosent av alle brukerne 


som har svart. For å gi et helhetlig bilde, er andelen som har svart ”vet ikke/ikke aktuelt” 


inkludert i fordelingen. For hvert av NAV-kontorene gis det en beskrivelse av de viktigste 


funnene som har fremkommet i bearbeidelsen av resultatene fra undersøkelsen. Deretter 


omtales de resultatene som skiller seg mest fra totalen i Oslo samlet sett. 


 


3.1 Sammenligning av helhetlig vurdering for alle NAV-kontorene 


Resultatene i undersøkelsen kan brytes ned på de enkelte NAV-kontorene. Figuren under 


viser en rangering av NAV-kontorene etter helhetlig tilfredshet med servicen i 


publikumsmottaket. Undersøkelsen viser at det er forholdsvis store forskjeller mellom 


kontorene. Differansen mellom NAV-kontorene med den høyeste og laveste andelen fornøyde 


brukere er 22 prosentpoeng.  


 


Som nevnt i kapittel 1.5 vil resultatene i en utvalgsundersøkelse alltid være beheftet med 


feilmarginer. Brutt ned på bydelsnivå, øker feilmarginene ytterligere fordi utvalgene er 


mindre. Dette medfører at det ikke er mulig å si at det er signifikante forskjeller mellom 


NAV-kontorene med forholdsvis like resultater. Fargekodene i figuren under illustrerer hvilke 


bydelers resultater som er signifikant forskjellige, og hvilke som ikke er signifikant 


forskjellige fra hverandre
1
. Kontorer med like farger på søylen er ikke signifikant forskjellig 


fra hverandre, men er signifikant forskjellig fra kontorer med andre farger. 


 


Dette betyr at for eksempel NAV Nordre Aker, som har blå fargekode, ikke er signifikant 


forskjellig fra de andre 4 kontorene med samme farge. NAV Nordre Aker er imidlertid 


signifikant forskjellig fra de 10 kontorene som ikke har denne fargekoden. Ser vi på søylen til 


NAV Alna, som har både grønn og gul stripe, er dette kontoret ikke signifikant forskjellig fra 


kontor med en eller flere av de samme fargene. NAV Alna vil imidlertid være signifikant 


forskjellig fra NAV Bjerke og NAV Nordre Aker som ikke har en grønn eller gul stripe.  


 


I tillegg til forhold ved NAV-kontorene, kan det også være andre årsaker til forskjellene 


mellom kontorene i denne undersøkelsen. Det er for eksempel store forskjeller blant brukere 


av NAV-kontorene i bydelene. Andre brukerundersøkelser har vist at ulike grupper i 


varierende grad er fornøyde med servicen hos NAV helhetlig sett. 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
1
 En statistisk signifikanttest sier noe om den forskjellen man ser (her mellom NAV-kontor) er reell, eller om den 


er så liten at den kan være tilfeldig.  
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Figur 3.1 Andel som har svart svært fornøyd og fornøyd på helhetlig vurdering 
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3.2 Resultater for NAV Frogner   


I dette kapitlet presenteres resultatene for brukere av publikumsmottaket ved NAV Frogner. I 


alt deltok 130 av et utvalg på 293 personer. Dette gir en svarprosent på 44.  


 


25 prosent av brukerne valgte å besvare undersøkelsen på andre språk enn norsk. Det er 


høyere enn for undersøkelsen som helhet. De mest benyttede språkene, i tillegg til norsk, var 


engelsk, spansk og somali. 


 


3.2.1 Årsak til besøk 


Figur 3.2.1 presenterer resultatene på spørsmålet om hvorfor man har oppsøkt 


publikumsmottaket. Årsaken som flest oppgir for sitt besøk i publikumsmottaket ved NAV 


Frogner er jobbsøking, informasjon/veiledning fra NAV og for å levere noe (28 prosent).   


 


Figur 3.2.1 Årsak til besøk ved NAV Frogner 
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3.2.2. Tilfredshet ved publikumsmottaket  


Fra figur 3.2.2 ser vi at det er høyest ja-andel ved NAV Frogner på spørsmålene om de ble 


møtt med respekt av de ansatte (83 prosent) og om det er lett å orientere seg i 


publikumsmottaket (80 prosent). Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er enkelt å 


finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett (65 prosent), og hvorvidt de er 


fornøyd med den informasjonen de har fått (68 prosent).  


 


På de fleste spørsmålene er ja-andelen lavere på NAV Frogner enn ja-andelen samlet i Oslo. 


På spørsmålet om ventetiden var akseptabel er imidlertid ja-andelen noe høyere på NAV 


Frogner (2 prosentpoeng), enn for Oslo som helhet. 
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72 prosent av brukerne på NAV Frogner oppgir at de er fornøyde med servicen i 


publikumsmottaket helhetlig sett. Dette er 5 prosentpoeng lavere enn andelen samlet i Oslo. 


Det er en nedgang på 10 prosentpoeng fra 2011, da 83 prosent av brukerne ved NAV Frogner 


var fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett.  


 


Figur 3.2.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Frogner  
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3.3 Resultater for NAV St. Hanshaugen   


I dette kapitlet presenteres resultatene for brukere av publikumsmottaket ved NAV St. 


Hanshaugen. I alt deltok 156 av et utvalg på 327 personer. Dette gir en svarprosent på 48.  


 


21 prosent av brukerne valgte å besvare undersøkelsen på andre språk enn norsk. De mest 


benyttede språkene, i tillegg til norsk, var engelsk, somali og arabisk. 


 


3.3.1 Årsak til besøk 


Figur 3.3.1 presenterer resultatene på spørsmålet om hvorfor man har oppsøkt 


publikumsmottaket. Årsaken som flest oppgir for sitt besøk i publikumsmottaket ved NAV St. 


Hanshaugen er informasjon/veiledning fra NAV (33 prosent) og for å levere noe (26 prosent). 


Deretter oppgir 24 prosent at de har oppsøkt publikumsmottaket for jobbsøking. 


 


Figur 3.3.1 Årsak til besøk ved NAV St. Hanshaugen 
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3.3.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket  


Fra figur 3.3.2 ser vi at det er høyest ja-andel ved NAV St. Hanshaugen på spørsmålene om 


de ble møtt med respekt av de ansatte (94 prosent) og om det er lett å orientere seg ved 


publikumsmottaket (86 prosent). Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er enkelt å 


finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett (64 prosent), og hvorvidt det er 


mulig å legge frem saken sin uten at andre hører det (74 prosent).  


 


På de fleste spørsmålene er ja-andelen høyere på NAV St. Hanshaugen sammenlignet med 


totalen for Oslo. Størst forskjell er det på spørsmålet om hvor fornøyde eller misfornøyde de 


er med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett (5 prosentpoeng høyere).  
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82 prosent av brukerne på NAV St. Hanshaugen oppgir at de er fornøyde med servicen i 


publikumsmottaket helhetlig sett. Dette er 5 prosentpoeng høyere enn andelen samlet i Oslo. 


Det er en endring på 2 prosentpoeng fra 2011, da 84 prosent av brukerne ved NAV St. 


Hanshaugen var fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. 


 


Figur 3.3.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV St. Hanshaugen  
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3.4 Resultater for NAV Sagene 


I dette kapitlet presenteres resultatene for brukere av publikumsmottaket ved NAV Sagene. I 


alt deltok 124 av et utvalg på 230 personer. Dette gir en svarprosent på 54.  


 


13 prosent av brukerne valgte å besvare undersøkelsen på andre språk enn norsk. De mest 


benyttede språkene, i tillegg til norsk, var engelsk, polsk og somali.  


 


3.4.1 Årsak til besøk 


Figur 3.4.1 presenterer resultatene på spørsmålet om hvorfor man har oppsøkt 


publikumsmottaket i dag. Årsaken som flest oppgir for sitt besøk i publikumsmottaket ved 


NAV Sagene er informasjon/veiledning fra NAV (31 prosent) og for å levere noe (26 


prosent). Deretter oppgir 22 prosent at de oppsøker publikumsmottaket for jobbsøking.  


 


Figur 3.4.1 Årsak til besøk ved NAV Sagene 
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3.4.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket 


Fra figur 3.4.2 ser vi at det er høyest ja-andel ved NAV Sagene på spørsmålet om det er lett å 


orientere seg i publikumsmottaket (93 prosent), og om man ble møtt med respekt av de 


ansatte (93 prosent). Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er enkelt å finne ønsket 


informasjon om NAVs tjenester på internett (63 prosent), og hvorvidt det er mulig å legge 


frem saken sin uten at andre hører det (73 prosent). 


 


På de fleste spørsmålene er ja-andelen høyere på NAV Sagene enn ja-andelen samlet i Oslo. 


På spørsmålet om ventetiden var akseptabel var ja-andelen 9 prosentpoeng høyere på NAV 


Sagene enn for Oslo som helhet.  
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83 prosent av brukerne på NAV Sagene oppgir at de er fornøyde med servicen i 


publikumsmottaket helhetlig sett. Dette er 6 prosentpoeng høyere enn andelen samlet i Oslo. 


Det er en endring på 7 prosentpoeng fra 2011, da 76 prosent av brukerne ved NAV Sagene 


var fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. 


 


Figur 3.4.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Sagene 
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3.5 Resultater for NAV Grünerløkka  


I dette kapitlet presenteres resultatene for brukere av publikumsmottaket ved NAV 


Grünerløkka. I alt deltok 150 av et utvalg på 262 personer. Dette gir en svarprosent på 57.  


 


16 prosent av brukerne valgte å besvare undersøkelsen på andre språk enn norsk. De mest 


benyttede språkene, i tillegg til norsk, var engelsk, somali og arabisk.  


 


3.5.1 Årsak til besøk 


Figur 3.5.1 presenterer resultatene på spørsmålet om hvorfor man har oppsøkt 


publikumsmottaket. Årsaken som flest oppgir for sitt besøk i publikumsmottaket ved NAV 


Grünerløkka, er for å levere noe (37 prosent). Deretter oppgir 23 prosent at de har oppsøkt 


publikumsmottaket for informasjon/veiledning fra NAV og for jobbsøking. Det er forøvrig en 


nedgang fra 37 prosent som besøkte NAV Grünerløkka for informasjon/veiledning i 2011.  


 


Figur 3.5.1 Årsak til besøk ved NAV Grünerløkka  
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3.5.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket 


Fra figur 3.5.2 ser vi at det er høyest ja-andel ved NAV Grünerløkka på spørsmålene om de 


ble møtt med respekt av de ansatte (88 prosent), og om det er lett å orientere seg ved 


publikumsmottaket (81 prosent). Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er enkelt å 


finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på Internett (65 prosent), og hvorvidt det er 


mulig å legge frem saken sin ute at andre hører det (66 prosent).  


 


På de fleste spørsmålene er ja-andelen noe lavere på NAV Grünerløkka enn ja-andelen samlet 


i Oslo. Størst forskjell er det på spørsmål om du fikk den hjelpen du hadde behov for, som er 


6 prosentpoeng lavere, enn for Oslo som helhet.   
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74 prosent av brukerne på NAV Grünerløkka oppgir at de er fornøyde med servicen i 


publikumsmottaket helhetlig sett. Dette er 3 prosentpoeng lavere enn andelen samlet i Oslo.  


Det er en nedgang på 6 prosentpoeng fra 2011, da 80 prosent av brukerne ved NAV 


Grünerløkka var fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. 


 


Figur 3.5.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Grünerløkka 
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3.6 Resultater for NAV Gamle Oslo  


I dette kapitlet presenteres resultatene for brukere av publikumsmottaket ved NAV Gamle 


Oslo. I alt deltok 125 av et utvalg på 324 personer. Dette gir en svarprosent på 39, som er den 


laveste av alle NAV-kontor i Oslo  


 


30 prosent av brukerne valgte å besvare undersøkelsen på andre språk enn norsk. Det er 


høyere enn for undersøkelsen som helhet.  De mest benyttede språkene, i tillegg til norsk, var 


somali, engelsk, spansk og arabisk.  


 


3.6.1 Årsak til besøk 


Figur 3.6.1 presenterer resultatene på spørsmålet om hvorfor man har oppsøkt 


publikumsmottaket. Årsaken som flest oppgir for sitt besøk i publikumsmottaket ved NAV 


Gamle Oslo, er for å levere noe (30 prosent) og informasjon/veiledning fra NAV (23 prosent). 


Det er for øvrig en nedgang fra 36 prosent som besøkte NAV Gamle Oslo for 


informasjon/veiledning i 2011. Deretter oppgir 21 prosent at de har oppsøkt 


publikumsmottaket for jobbsøking. 


 


Figur 3.6.1 Årsak til besøk ved NAV Gamle Oslo 
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3.6.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket 


Fra figur 3.6.2 ser vi at det er høyest ja-andel ved NAV Gamle Oslo på spørsmålene om de 


ble møtt med respekt av de ansatte (85 prosent), og om det er lett å orientere seg ved 


publikumsmottaket (78 prosent). Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er mulig å 


legge frem saken sin uten at andre hører det (67 prosent), og hvorvidt de er fornøyd med den 


informasjonen de har fått (67 prosent).  
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NAV Gamle Oslos resultater er gjennomgående lavere på nesten alle spørsmål sammenlignet 


med totalen for Oslo. På spørsmål om det er enkelt å finne informasjon om NAVs tjenester på 


Internett, er ja-andelen imidlertid 5 prosentpoeng høyere ved NAV Gamle Oslo, enn for Oslo 


samlet sett.  


 


72 prosent av brukerne på NAV Gamle Oslo oppgir at de er fornøyde med servicen i 


publikumsmottaket helhetlig sett. Dette er 5 prosentpoeng lavere enn andelen samlet i Oslo. 


Det er en endring på 2 prosentpoeng fra 2011, da 74 prosent av brukerne ved NAV Gamle 


Oslo var fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. 


 


Figur 3.6.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Gamle Oslo 
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3.7 Resultater for NAV Nordstrand 


I dette kapitlet presenteres resultatene for brukere av publikumsmottaket ved NAV 


Nordstrand. I alt deltok 178 av et utvalg på 307 personer. Dette gir en svarprosent på 58.  


 


12 prosent av brukerne valgte å besvare undersøkelsen på andre språk enn norsk. De mest 


benyttede språkene, i tillegg til norsk, var engelsk, somali, polsk og urdu.  


 


3.7.1 Årsak til besøk  


Figur 3.7.1 presenterer resultatene på spørsmålet om hvorfor man har oppsøkt 


publikumsmottaket. Årsaken som flest oppgir for sitt besøk i publikumsmottaket ved NAV 


Nordstrand, er for å levere noe (35 prosent) og informasjon/veiledning fra NAV (29 prosent). 


Deretter oppgir 23 prosent at de har oppsøkt publikumsmottaket for jobbsøking.  


 


Figur 3.7.1 Årsak til besøk ved NAV Nordstrand 
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3.7.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket 


Fra figur 3.7.2 ser vi at det er høyest ja-andel ved NAV Nordstrand på spørsmålene om de ble 


møtt med respekt av de ansatte (93 prosent), og om det er lett å orientere seg ved 


publikumsmottaket (89 prosent). Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er enkelt å 


finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett (63 prosent) og om det er mulig å 


legge frem saken sin ute at andre hører det (70 prosent).  


 


På de fleste spørsmålene er ja-andelen høyere på NAV Nordstrand enn ja-andelen samlet i 


Oslo. Størst forskjell fra totalen er på spørsmålet om ventetiden var akseptabel, hvor ja-


andelen er 9 prosentpoeng høyere på NAV Nordstrand enn for Oslo samlet sett.  
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79 prosent av brukerne på NAV Nordstrand oppgir at de er fornøyde med servicen i 


publikumsmottaket helhetlig sett. Dette er 2 prosentpoeng høyere enn andelen samlet i Oslo.  


Det er en nedgang på 7 prosentpoeng fra 2011, da 85 prosent av brukerne ved NAV 


Nordstrand var fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. 


 


Figur 3.7.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Nordstrand 
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3.8 Resultater for NAV Søndre Nordstrand 


I dette kapitlet presenteres resultatene for brukere av publikumsmottaket ved NAV Søndre 


Nordstrand. I alt deltok 214 av et utvalg på 359 personer. Dette gir en svarprosent på 60.  


 


18 prosent av brukerne valgte å besvare undersøkelsen på andre språk enn norsk. De mest 


benyttede språkene, i tillegg til norsk, var engelsk, polsk, arabisk og urdu.  


 


3.8.1 Årsak til besøk  


Figur 3.8.1 presenterer resultatene på spørsmålet om hvorfor man har oppsøkt 


publikumsmottaket. Årsaken som flest oppgir for sitt besøk i publikumsmottaket ved NAV 


Søndre Nordstrand, er for å levere noe (33 prosent) og for informasjon/veiledning fra NAV 


(27 prosent). Deretter oppgir 23 prosent at de har oppsøkt publikumsmottaket for jobbsøking. 


 


Figur 3.8.1 Årsak til besøk ved NAV Søndre Nordstrand 
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3.8.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket 


Fra figur 3.8.2 ser vi at det er høyest ja-andel ved NAV Søndre Nordstrand på spørsmålene 


om de ble møtt med respekt av de ansatte (92 prosent), og om det er lett å orientere seg ved 


publikumsmottaket (85 prosent). Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er enkelt å 


finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett (63 prosent), og hvorvidt det er 


mulig å legge frem saken sin uten at andre hører det (69 prosent).  


 


På de fleste spørsmålene er ja-andelen høyere på NAV Søndre Nordstrand enn ja-andelen 


samlet i Oslo. Størst forskjell fra totalen er på spørsmålet om du ble møtt med respekt av de 
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ansatte, hvor ja-andelen er 3 prosentpoeng høyere på NAV Søndre Nordstrand enn for Oslo 


samlet sett.   


 


78 prosent av brukerne på NAV Søndre Nordstrand oppgir at de er fornøyde med servicen i 


publikumsmottaket helhetlig sett. Dette er 1 prosentpoeng høyere enn andelen samlet i Oslo.  


Det er en endring på 6 prosentpoeng fra 2011, da 71 prosent av brukerne ved NAV Søndre 


Nordstrand var fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. 


 


Figur 3.8.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Søndre Nordstrand 
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3.9 Resultater for NAV Østensjø 


I dette kapitlet presenteres resultatene for brukere av publikumsmottaket ved NAV Østensjø. I 


alt deltok 149 av et utvalg på 294 personer. Dette gir en svarprosent på 51.  


 


14 prosent av brukerne valgte å besvare undersøkelsen på andre språk enn norsk. De mest 


benyttede språkene, i tillegg til norsk, var engelsk og somali.  


 


3.9.1 Årsak til besøk 


Figur 3.9.1 presenterer resultatene på spørsmålet om hvorfor man har oppsøkt 


publikumsmottaket. Årsaken som flest oppgir for sitt besøk i publikumsmottaket ved NAV 


Østensjø, er for å levere noe (35 prosent) og informasjon/veiledning fra NAV (30 prosent). 


Deretter oppgir 23 prosent at de har oppsøkt publikumsmottaket for timeavtale.  


 


Figur 3.9.1 Årsak til besøk ved NAV Østensjø 
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3.9.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket 


Fra figur 3.9.2 ser vi at det er høyest ja-andel ved NAV Østensjø på spørsmålene om de ble 


møtt med respekt av de ansatte (86 prosent), og om det er lett å orientere seg i 


publikumsmottaket (81 prosent). Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er enkelt å 


finne informasjon om NAVs tjenester på internett (66 prosent) og om det er mulig å legge 


frem saken sin uten at andre hører det (66 prosent).  


 


75 prosent av brukerne på NAV Østensjø oppgir at de er fornøyde med servicen i 


publikumsmottaket helhetlig sett. Dette er 2 prosentpoeng lavere enn andelen samlet i Oslo.  
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Det er en nedgang på 11 prosentpoeng fra 2011, da 86 prosent av brukerne ved NAV Østensjø 


var fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. 


 


Figur 3.9.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Østensjø  
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3.10 Resultater for NAV Alna 


I dette kapitlet presenteres resultatene for brukere av publikumsmottaket ved NAV Alna. I alt 


deltok 193 av et utvalg på 415 personer. Dette gir en svarprosent på 47.  


 


11 prosent av brukerne valgte å besvare undersøkelsen på andre språk enn norsk. De mest 


benyttede språkene, i tillegg til norsk, var engelsk, arabisk og urdu.  


 


3.10.1 Årsak til besøk 


Figur 3.10.1 presenterer resultatene på spørsmålet om hvorfor man har oppsøkt 


publikumsmottaket. Årsaken som flest oppgir for sitt besøk i publikumsmottaket ved NAV 


Alna, er timeavtale (30 prosent) og for å levere noe (25 prosent). Deretter oppgir 20 prosent at 


de har oppsøkt publikumsmottaket for informasjon/veiledning fra NAV. 


 


Figur 3.10.1 Årsak til besøk ved NAV Alna 
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3.10.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket 


Fra figur 3.10.2 ser vi at det er høyest ja-andel ved NAV Alna på spørsmålene om de ble møtt 


med respekt av de ansatte (90 prosent), og om det er lett å orientere seg ved 


publikumsmottaket (84 prosent). Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er enkelt å 


finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett (63 prosent), og hvorvidt ventetiden 


var akseptabel (77 prosent). 


 


På de fleste spørsmål er ja-andelen noe høyere på NAV Alna, enn ja-andelen samlet i Oslo.  
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78 prosent av brukerne på NAV Alna oppgir at de er fornøyde med servicen i 


publikumsmottaket helhetlig sett. Dette er 1 prosentpoeng høyere enn andelen samlet i Oslo. 


Det er en endring på 1 prosentpoeng fra 2011, da 76 prosent av brukerne ved NAV Alna var 


fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. 


 


Figur 3.10.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Alna 
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3.11 Resultater for NAV Stovner 


I dette kapitlet presenteres resultatene for brukere av publikumsmottaket ved NAV Stovner. I 


alt deltok 211 av et utvalg på 379 personer. Dette gir en svarprosent på 56.  


 


14 prosent av brukerne valgte å besvare undersøkelsen på andre språk enn norsk. De mest 


benyttede språkene, i tillegg til norsk, var arabisk, engelsk og polsk. 


 


3.11.1 Årsak til besøk 


Figur 3.11.1 presenterer resultatene på spørsmålet om hvorfor man har oppsøkt 


publikumsmottaket. Årsaken som flest oppgir for sitt besøk i publikumsmottaket ved NAV 


Stovner, er for å levere noe (35 prosent) og informasjon/veiledning fra NAV (25 prosent). 


Deretter oppgir 24 prosent at de har oppsøkt publikumsmottaket for jobbsøking. 


 


Figur 3.11.1 Årsak til besøk ved NAV Stovner 
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3.11.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket  


Fra figur 3.11.2 ser vi at det er høyest ja-andel ved NAV Stovner på spørsmålene om de ble 


møtt med respekt av de ansatte (88 prosent), og om det er lett å orientere seg ved 


publikumsmottaket (85 prosent). Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er mulig å 


legge frem saken sin uten at andre hører det, og hvorvidt det er enkelt å finne ønsket 


informasjon om NAVs tjenester på internett (begge 71 prosent).  


 


På de fleste spørsmålene er ja-andelen høyere ved NAV Stovner, enn ja-andelen for Oslo 


samlet sett. Størst forskjell fra totalen er det på spørsmålet om en fikk den hjelpen en hadde 
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behov for, hvor ja-andelen er 7 prosentpoeng høyere på NAV Stovner enn for Oslo samlet 


sett.  


 


79 prosent av brukerne på NAV Stovner oppgir at de er fornøyde med servicen i 


publikumsmottaket helhetlig sett. Dette er 2 prosentpoeng høyere enn andelen samlet i Oslo.  


Det er en endring på 2 prosentpoeng fra 2011, da 77 prosent av brukerne ved NAV Stovner 


var fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. 


 


Figur 3.11.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Stovner 
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3.12 Resultater for NAV Grorud 


I dette kapitlet presenteres resultatene for brukere av publikumsmottaket ved NAV Grorud. I 


alt deltok 111 av et utvalg på 182 personer. Dette gir en svarprosent på 61.  


 


14 prosent av brukerne valgte å besvare undersøkelsen på andre språk enn norsk. De mest 


benyttede språkene, i tillegg til norsk, var engelsk, somali og urdu.  


 


3.12.1 Årsak til besøk 


Figur 3.12.1 presenterer resultatene på spørsmålet om hvorfor man har oppsøkt 


publikumsmottaket. Årsaken som flest oppgir for sitt besøk i publikumsmottaket ved NAV 


Grorud, er for å levere noe (28 prosent) og informasjon/veiledning fra NAV (24 prosent). 


Deretter oppgir 20 prosent at de har oppsøkt publikumsmottaket for timeavtale. 


 


Figur 3.12.1 Årsak til besøk ved NAV Grorud 
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3.12.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket 


Fra figur 3.12.2 ser vi at det er høyest ja-andel ved NAV Grorud på spørsmålene om de ble 


møtt med respekt av de ansatte (92 prosent), om de fikk den hjelpen de hadde behov for og 


om du er fornøyd med den informasjonen du har fått (begge 83 prosent). Lavest ja-andel er 


det på spørsmålene om ventetiden var akseptabel (62 prosent), og hvorvidt det er enkelt å 


finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett (77 prosent).  


 


To spørsmål skiller seg ut ved NAV Grorud. På spørsmål om ventetiden var akseptabel er ja-


andelen 13 prosent lavere ved NAV Grorud, enn ved Oslo samlet sett. Ja-andelen på 


spørsmålet om det er lett å finne informasjon om NAVs tjenester på internett, er imidlertid 11 


prosentpoeng høyere, enn ja-andelen samlet sett for Oslo.   
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77 prosent av brukerne på NAV Grorud oppgir at de er fornøyde med servicen i 


publikumsmottaket helhetlig sett. Det er samme som for Oslo totalt sett. Det er en endring på 


1 prosentpoeng fra 2011, da 75 prosent av brukerne ved NAV Grorud var fornøyde med 


servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. 


 


Figur 3.12.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Grorud 
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3.13 Resultater for NAV Bjerke 


I dette kapitlet presenteres resultatene for brukere av publikumsmottaket ved NAV Bjerke. I 


alt deltok 115 av et utvalg på 210 personer. Dette gir en svarprosent på 55.  


 


15 prosent av brukerne valgte å besvare undersøkelsen på andre språk enn norsk. De mest 


benyttede språkene, i tillegg til norsk, var engelsk og somali.  


 


3.13.1 Årsak til besøk 


Figur 3.13.1 presenterer resultatene på spørsmålet om hvorfor man har oppsøkt 


publikumsmottaket. Årsaken som flest oppgir for sitt besøk i publikumsmottaket ved NAV 


Bjerke, er for å levere noe (37 prosent) og informasjon/veiledning fra NAV (26 prosent). 


Deretter oppgir 21 prosent at de har oppsøkt publikumsmottaket for jobbsøking. 


 


Figur 3.13.1 Årsak til besøk ved NAV Bjerke 
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3.13.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket 


Fra figur 3.13.2 ser vi at det er høyest ja-andel ved NAV Bjerke på spørsmålene om de ble 


møtt med respekt av de ansatte (84 prosent), og om det er lett å orientere seg ved 


publikumsmottaket (77 prosent). Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er enkelt å 


finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett (55 prosent), og hvorvidt ventetiden 


var akseptabel (60 prosent). 


 


NAV Bjerkes resultater er gjennomgående lavere på alle spørsmål sammenlignet med totalen 


i Oslo. Størst forskjell fra ja-andelen i Oslo samlet sett er det på spørsmålet om ventetiden var 


akseptabel, som er 16 prosentpoeng lavere ved NAV Bjerke.    
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66 prosent av brukerne på NAV Bjerke oppgir at de er fornøyde med servicen i 


publikumsmottaket helhetlig sett. Dette er 11 prosentpoeng lavere enn andelen samlet i Oslo. 


Det er en endring på 6 prosentpoeng fra 2011, da 72 prosent av brukerne ved NAV Bjerke var 


fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. 


 


Figur 3.13.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Bjerke 
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3.14 Resultater for NAV Nordre Aker 


I dette kapitlet presenteres resultatene for brukere av publikumsmottaket ved NAV Nordre 


Aker. I alt deltok 130 av et utvalg på 282 personer. Dette gir en svarprosent på 46.  


 


11 prosent av brukerne valgte å besvare undersøkelsen på andre språk enn norsk. Det mest 


benyttede språket, i tillegg til norsk, var engelsk.  


 


3.14.1 Årsak til besøk 


Figur 3.14.1 presenterer resultatene på spørsmålet om hvorfor man har oppsøkt 


publikumsmottaket. Årsaken som flest oppgir for sitt besøk i publikumsmottaket ved NAV 


Nordre Aker, er timeavtale (35 prosent) og for å levere noe (25 prosent). Deretter oppgir 23 


prosent at de har oppsøkt publikumsmottaket for informasjon/veiledning fra NAV. 


 


Figur 3.14.1 Årsak til besøk ved NAV Nordre Aker 
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3.14.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket 


Fra figur 3.14.2 ser vi at det er høyest ja-andel ved NAV Nordre Aker på om de ble møtt med 


respekt av de ansatte (95 prosent) og om det var lett å orientere seg i publikumsmottaket (94 


prosent). Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er enkelt å finne ønsket informasjon 


om NAVs tjenester på internett (57 prosent) og om det er mulig å legge frem saken sin uten at 


andre hører det (72 prosent). 


 


På de fleste spørsmål er ja-andelen høyere på NAV Nordre Aker enn ja-andelen samlet i Oslo. 


På spørsmålet om det er enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett, er 


imidlertid ja-andelen 8 prosentpoeng lavere enn for Oslo som helhet.  
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88 prosent av brukerne på NAV Nordre Aker oppgir at de er fornøyde med servicen i 


publikumsmottaket helhetlig sett. Dette er 12 prosentpoeng høyere enn andelen samlet i Oslo.  


Det er en endring på 4 prosentpoeng fra 2011, da 85 prosent av brukerne ved NAV Nordre 


Aker var fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. 


 


Figur 3.14.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Nordre Aker 
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3.15 Resultater for NAV Vestre Aker  


I dette kapitlet presenteres resultatene for brukere av publikumsmottaket ved NAV Vestre 


Aker. I alt deltok 116 av et utvalg på 212 personer. Dette gir en svarprosent på 55.  


 


18 prosent av brukerne valgte å besvare undersøkelsen på andre språk enn norsk. De mest 


benyttede språkene, i tillegg til norsk, var engelsk, polsk og arabisk. 


 


3.15.1 Årsak til besøk 


Figur 3.15.1 presenterer resultatene på spørsmålet om hvorfor man har oppsøkt 


publikumsmottaket. Årsaken som flest oppgir for sitt besøk i publikumsmottaket ved NAV 


Vestre Aker, er informasjon/veiledning fra NAV (36 prosent) og for å levere noe (25 prosent). 


Deretter oppgir 21 prosent at de har oppsøkt publikumsmottaket for timeavtale og for 


jobbsøking.  


 


Figur 3.15.1 Årsak til besøk ved NAV Vestre Aker  
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3.15.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket 


Fra figur 3.15.2 ser vi at det er høyest ja-andel ved NAV Vestre Aker på om de ble møtt med 


respekt av de ansatte (88 prosent), og om det er lett å orientere seg i publikumsmottaket (87 


prosent). Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er enkelt å finne ønsket informasjon 


om NAVs tjenester på internett (60 prosent), og hvorvidt det er mulig å legge frem saken sin 


uten at andre hører det (66 prosent). 
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På de fleste spørsmålene er ja-andelen høyere på NAV Vestre Aker, enn ved Oslo som helhet. 


På spørsmål om det, ved behov, er mulig å legge fram saken din uten at andre hører der er 


imidlertid ja-andelen 5 prosentpoeng lavere ved NAV Vestre Aker enn for Oslo samlet sett.  


82 prosent av brukerne på NAV Vestre Aker oppgir at de er fornøyde med servicen i 


publikumsmottaket helhetlig sett. Dette er 5 prosentpoeng høyere enn andelen samlet i Oslo.  


Det er en endring på 2 prosentpoeng fra 2011, da 84 prosent av brukerne ved NAV Vestre 


Aker var fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. 


 


Figur 3.15.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Vestre Aker 
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3.16 Resultater for NAV Ullern 


I dette kapitlet presenteres resultatene for brukere av publikumsmottaket ved NAV Ullern. I 


alt deltok 143 av et utvalg på 198 personer. Dette gir en svarprosent på 72.  


 


24 prosent av brukerne valgte å besvare undersøkelsen på andre språk enn norsk. Det er 


høyere enn for undersøkelsen som helhet. De mest benyttede språkene, i tillegg til norsk, var 


engelsk, polsk og somali.  


 


3.16.1 Årsak til besøk 


Figur 3.16.1 presenterer resultatene på spørsmålet om hvorfor man har oppsøkt 


publikumsmottaket. Årsaken som flest oppgir for sitt besøk i publikumsmottaket ved NAV 


Ullern, er informasjon/veiledning fra NAV (31 prosent) og for å levere noe (31 prosent). 


Deretter oppgir 23 prosent at de har oppsøkt publikumsmottaket for timeavtale. 


 


Figur 3.16.1 Årsak til besøk ved NAV Ullern  
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3.16.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket  


Fra figur 3.16.2 ser vi at det er høyest ja-andel ved NAV Ullern på spørsmålet om det er lett å 


orientere seg i publikumsmottaket (92 prosent), og om de ble møtt med respekt av de ansatte 


(92 prosent). Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er enkelt å finne ønsket 


informasjon om NAVs tjenester på internett (69 prosent), og hvorvidt det er mulig å legge 


frem saken sin uten at andre hører det (71 prosent). 
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På alle spørsmål er ja-andelen høyere på NAV Ullern sammenlignet med Oslo som helhet. På 


spørsmål om ventetiden var akseptabel, er ja-andelen på NAV Ullern 9 prosentpoeng høyere 


enn andelen for Oslo samlet sett.  


 


80 prosent av brukerne på NAV Ullern oppgir at de er fornøyde med servicen i 


publikumsmottaket helhetlig sett. Dette er 3 prosentpoeng høyere enn andelen samlet i Oslo. 


Det er en nedgang på 14 prosentpoeng fra 2011, da 94 prosent av brukerne ved NAV Ullern 


var fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. 


 


Figur 3.16.2 Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Ullern  
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Vedlegg A Invitasjonsbrev til brukerne 


 


 


 


Bli med og si din mening! 


Hjelp oss å gjøre NAV-kontoret stadig bedre 


 
 


 
NAV Oslo og Oslo kommune arbeider med å skape bedre publikumsmottak ved NAV-


kontoret. Da er det viktig for oss å vite hva du som bruker mottaket synes om det. 


 


Vi gjennomfører derfor en brukerundersøkelse i en periode på 7 dager. Det vil ta deg ca. 3 


minutter å svare på undersøkelsen. Deltagelse i undersøkelsen er frivillig, og du svarer helt 


anonymt på spørsmålene. Jo flere som svarer, jo bedre oversikt får NAV Oslo og Oslo 


kommune over hva vi bør bli bedre på. Dersom du deltar i undersøkelsen har du muligheten 


til å vinne et gavekort på 1000 kroner. Trekning av vinneren gjøres i etterkant av 


undersøkelsen. 


 


Resultatet av undersøkelsen vil bli publisert på internett (NAV Oslo og Oslo kommune sine 


internettsider) vinteren 2014. 


 


Vi håper du på denne måten vil hjelpe oss å lage en bedre tjeneste. 


 


På forhånd tusen takk for hjelpen! 







Vedlegg B: Spørreskjema









		Brukerundersøkelse 2013 Utkast versjon 5

		Spørreskjema endelig

		Spørreskjema SSB_norsk_endelig-1

		Spørreskjema SSB_norsk_endelig-2












Språk- •
Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfyikene 6


o/7.4


Bydel Vestre Aker
v/Jan Olsen Nytveit
Sorkedalsveien 150B
0754 Oslo


REF. VÅR REF. DATO


13/01215-9 363-02, Sak 159/2013 9.12.2013


Navnsetting av veier i Serkedalen


Vi har gått gjennom navneforslagene og jamfort dem rned opplysningene i Sentralt
stedsnavnregister (SSR) og vårt arkiv, og våre merknader følger i skjemaet nedenfor.
Merknadene gjelder bare selve navnene og skrivernaten av dem, og ikke
parsellinndelingen eller selve adresseringen. For oversiktens skyld har vi nummerert
navnene.


Nr. Navneforslag Merknader fra navnekonsulentene
I Gråseterveien Vi har ingen opplysninger om navnet, men dersom det er


kjcnt og brukt lokalt. har vi ingen merknader.
') Ospeskog eien Ingen merknader
3 Gamle Heggelivei Adressenavnene I kggelibakken og Heggelireien finnes


allerede i Oslo (på Smestad). Av hensyn til
utrykningstjenestene og andre som skal finne frem, bør
navn med samme forledd ligge i tilknytning til hverandre.
Bydelen bør derfor finne et annet navn på denne veien og
vei nummer 8 nedenfor for å unngå forveksling.


4 Bergendalsveien Ingen merknader.
5 Gransveien Ingen merknader til skrivernåten, men dette navnet blir


svært likt de allerede eksisterende Granvezen og
Grasreien, som finnes andre steder i byen. Her bør
hydelen vurdere å finne ct annet navn for å unngå
forveksling.


6 Lønnåsvcien Ingen merknader.
7 Årnot grustak Ingen merknader.
8 Nye Heggelivei Se kommentar til navn nummer 3.
9 Langliveien Ingen merknader til skrivemåten, men forleddet Langli-


er allerede brukt 1adressenavnene Langlia og
Langlihakken andre steder i Oslo. Hadde det vært en
mulighet å heller kalle veien Pipenhusveien siden den går


ADRESSE
Språkrådet
Postboks 8107 Dep
0032 Oslo


TELEFON
22 B5 90 27


E-POST
stedsnavn@druflo.no


INTERNETE
http://språkrådet.nofrema/Stedsnavn/











til/forbi Pmenhus?


10 Helkampvelen Vi antar at dette cr en trykkfeil for I leikampveten? Vi har


ingen merknader til Heikanipveien
I I Elveliveien Ingen merknader.


12 i Sakariasveien Ingen merknader. Dette veinavnet I igger allercdc i


gatenavnregisteret for Oslo.


13 Svartorseterveien Dette navnet har i SSR Svartorsretra som anbefalt


skrivemåte, men ifolge vårt arkiv er uttalen av navnet


/svalrtorr(setra)/ Vi har derfor ingen merknader lil


Svanorseterreien.
14 Grottumsveien Ingen merknader .


15


._


Akevittsvingen Vi har ingen opplysninger om dette navnet i vårt arkiv,


og det cr heller ikke gitt noen begrunnelse for


navnevalget i brevet fra bydelen. Hva kommer dette


navnet av? I brevet fra bydelen står det at Årnes
parkeringsplass er et annet navn på denne lokaliteten.


Dersom begge navnene er i bruk, bor bydelen velge det


navnet som har lengst tradisjon på stedet.


16 Tangenveien Når et navn i bestemt form inngår som forledd i et annet


navn. faller som regel den bestemte endelsen bort, og t i


ville derfor vente skrivemåten Tangeveien her. Men


dersom skrivemåten Tangenreien er i samsvar med den


lokale uttalen. er det greit å bruke denne. lf. at SSR har


registrert navnet Tangenåsen på åsen nord for bruket


17 Zinoberstubben Vi tilrår skrivemåten Sinoberstubben i samsvar med


skrivemåten i SSR og norsk rettskrivning.


18 Stygg(c)dalen Dette navnet er skrevet forskjellig i brevet og


navnelisten. Bruken av bMde-c må rette seg etter den


lokale uttalen. Bydelen skriver at dette er navn på en


parkeringsplass ved Bogstad. men dette cr ikke registrert


i SSR eller gatenavnregisteret.


19Byveien Ingen merknader.


20Jegersborgveien Ingen merknader.


21 Stromsbråtaveien Ingen merknader.


For navnekonsulentene


Line Lysaker Heincsen


Sekretæriførstekonsulent


Side 2 av 2








FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Juridisk avdeling


Bydel Vestre Aker
Sørkedalsveien 150 B
0754 OSLO


13/00
/


Y3 3


Deres ref.: Deres dalo: Vår re.11- Saksbeh;indler: Dato:
13/00657 14.06.2013 2013/8641-6 FM-1 Elege Sbanes Nyhus 21.01.2014


Klage på bydel Vestre Akers vedtak om støydispensasjon


Det vises til oversendelse av klage på Bydel Vestre Akers vedtak om å innvdge dispensasjon
fra forskrift om begrensning av støy for russearrangementer 2013 på Tryvann. Vi beklaner
den lange saksbehandlingstiden.


Bydelen har vnrdert det slik at minst en av klagene tilfredsstiller de formelle krav for
realitetsbehandling. Fylkesmannen mottok kopi av klagene for seke klagesaken ble
oversendt, og merket seg at klagene var nInærmet identiske


Bydel Vestre Aker Fattet følgende vedtak 04.04.2013:
"Med henvisning dl 16 i stoyfOrskrtfien, gis herved dispensasion fra forskrytens § 6, s


omhandler bruk av urvendige hayttalere i boligstrok, jor ovennevnie arrangement følgende
dager og tidwom.
Fredag 26.04.2013 kL 18.00 - lørdag 27 04.2013 kl. 02.30
Lordag 27.01.2013 kl. 18.00 - søndag 28.04.2013 kl. 02.30
Tirsdag 30.04.2013 kt 18.00- onsdag 01.05.2013 kl. 02.30
Fredag 10.05.2013kl. 18.00 - lerdag 11.05.2013 kA 02.30
Lerdag I 1.05.2013kl. 18.00 - sondag 12.05.2013 kl. 02.30
Dispensasjonen gjelder altsa også for sakah "szille periode", jfr. § 8. Sydel Veszre Aker
presiserer at dispensasjonen kun gjelder s/ø), fra kilder pa det avgrensede arrangememsomradez
og noyutsondringzil omgivelsene derfra. Dispensasjonen gis videre underJorut.yetning av at
monaile opplysninger fra wker or korrekte og at vilkarene nedenfor etterleves


Formalia og saksopplysninger
Forskrilt om begrensning av støy (Sioyforskrifien i Oslo) er hjemlet i lov om jolkehelsearbeid
Uolkehelseloveni. Alyndigheten til å firvalte fbrskrifien i bydelen er delegert til
bydelsoverlegen, ogsaksbehandhngen utføres I hovedwk av spesialkonsulent miljorenet
helsevern i hydel.sadmimgrasjonen.
1 lehrwrr monok hydelen k0,171(II' allerede distrshuert nahovcurse/fra ROK om arets
arrangementer. Vedlagt dispensaslonssoknaden var C,urekke wiermauve og relevante
dokumemer lra ROK o andre aktorer redrorendeljorarelY og arets arrangemem. En serie
mwer der stoyhandlering har vært hoved- eller deltema har werz avvildet i vimer; deilakerelvd
de ulike anledningene har i ROK og Bvdel Vestre Aker værz Rusken. aktuell
1,e/prening sami dike enhezer fra politiet og B;miljoerazen.
Ener anmodning fra Sydel Vestre Aker skal Bymiljøetaten i ar utlere kontrollmi.ilinger av støy
frad med nærmere cmale mellom partene.
1 henhold td kontrukt mellom grunneier Bymiljodaten og ROK skal arrangementene avslune
senest kl. 03.30, mens musikken tråd med hydelens vedzak skal opphore innen kL 02.30
samilige dager.
Bydel Vestre Akers vurderinger
Remingsgivende for bydelens faglige tilnærming til støyhåndteringen i arrangementene har


Posladresse Beseksadresss. Teleton 22 00 35 00 Saksbehaniller I lege Skennes N611us


Posrhoks 8111 Dep 2 ordenskjelds gl 12 Telefaks 22 00 36 00 DIrekle Lelefon 22 00 35 90


0032 Oslo Inogang DoLiden Inlernea 11-goso forroaposunorlak@n6,1kesn1annen no


WWW DIkesmannen nolOsloOgNIre Org nooner N() 974 761 319







FY LKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS


vært Helsedirelaoratety vededer Musikkanlegg og helse (15-0327)samt en veiledning wviklet
av Helseetaten i Oslo hIa. basert pa den samme. I disse omhandles blant annet informasjonsvirksomhet,
skjerming mot stoy for ulike aktorer, kruv ff1 metodikk ved stoymålinger,
grenseverdier for støy pa publikamsomradet og ved boliger samt eksempler på vilkår som kan
stilles når det gis tillatelser som den alauelle dispensasjonen.


saksbehandlingen har hydelen grundig prosessert informasjon vedrorende tidligere og årets
Ttyvannsarrangementer som har fremkommet i nevnie dokumenter og moter. Nar Bydel Vestre
Aker etter en helheRvurdering finner å kunne innvilge dispensasjonen som den fremgar av
vedwket, er det dessuten lagl vekt på at russen nenger el tilholdssted og at Tryvannsarrangementene
avlaster Oslo slik at lokale russeireff i bydelene reduseres. Bydelen jinner al
arrangementenes art gjør det nødvendig også å dispensere for "stille periode" kl, 23,00-01,00. I
dette tidsrommet skal støy i boligområder i henhold til støyforskHfiens § 8 så vidt mulig
unngas.
Dispensasjonen innvilges på folgende
Støyhåndteringen i arrangementene skal være tråd med ROKs egne fremlagte planer for
2013 samt hovedprinsippene i de ovennevnte veiledernefra Helsedirektoratel og
Helseetaten. Til grunn for innvilgelse av dispensasjonen legger Bydel Vestre Aker de
grenseverdier for støy som angis i Helseelatens veiledning under punktene Lydforhold på
publikumsområdet og Grenseverdier for forebygging av sovnforslyrrelser og andre
helseplager for naboer og omgivelser for arenaer med seks arrangementsdager per år.
Nytt skrfllig nabovarsel fra ROK skal gjennom oppslag ogannen distribusjon gis i god tid
før forste arrangementskveld Ut over informasjon gin tidligere skal det her tydelig fremga
tidsrom for arrangementene med angivehe av seneste klokkeslen for musikkslun samt


opplysning om at eventuelle klager kan rettes til Politiet og'dler Bidel Vestre Aker  vd
bydelsoverlegen. med enkel komaktmformasjon herunder
Fordi det dispenseres Fa "sfille periude" og utorer nunen, skal det tilbys avbatende tiltak
eksempelms Iform alternativ overnaning for personer som er spestell utsan lor a hh
plaget stoy
Brdelen skal som mermere awalt mona fra ROK i arrangementsperioden lapende resultater


fra stoymahnger i deres regt ved stoyuRane adresser i omgivelsene, overnkter ol'er
eventuelle musikkanlegg i busser som stenges som folge av brudd på avtalte swygrenser samt
monatre klager pa stoy og tiltak trulfet i den forbindelse.
Deler av vedtaket, eksempelvis Idokkeslen for musikkslutt kan revurderes og endres i lopet
av arrangementsperioden hvis hvdelsoverlegen finner at vesendige sider av
sunhandteringen ikke forloper ener formsewingene


Dersom det kommer berenigede klager på helseskadelig stoyfra arrangementet kan dispensasjonen
trekkes tilbake med umiddelbar virkning.


Bydel Vestre Aker gjor oppmerksom pa ar arbeider Iherunder arrangementem på sondager og
helligdager også reguleres av Lov om helligdagsfreden og Arbeidsmiljoloven. Sporsmal
vedrorende disse forhold kan rettes til henholdsvis Folitiet og Arbeidstilsynet.


Bydel Vestre Akers innvilgelse av stovdispensasjon er et enkehvedtak ener forrahntngslovens § 28.
Vedtaket kan dermed paklages av en part eller annen med renslig klageimeresse.
Klagefmsten er ire uker fra det tidspunkt underretrung om rediaket er kommet frem lil
vedkommende par4 jfr. forvanningsloven § 29. Klagen må være undertegnet av klager eller
hans fullmektig Den rettes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men sendes Bydel Vestre
Aker. bydelsadministrasjonen, Sorkedalsveien 148, 0754 Oslo. Klagen bor nerne de grunner
som den stoner seg til, jf fon.altningsloren § 32.2


Gisle Flenden orienterte om klagen i e-post til Fylkesmannen 30.04.2013. Hilde Balke og Mai
Brill Worren har i e-post henholdsvis 30.04.2013 og 02.05.2013 onentert om at de klager på
kommunens vedtak om dispensasjon. Klagene tar opp støyen som er Forbundet mcd
arrangementene, men bærer også preg av generell misnøye med arrangementet.


Bydel Vestre Aker har formelt registrert klager fra følgende: Gisle I lenden i c-post og signert
brev, Sesella Hanseth, identisk e-post som Henden, Hilde Balke, e-post og fra Mai Briti
Worren, identisk e-post som Balke. I tillegg har kommunen registret at Trude Lerfald, Gisle
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I lenden og Ivar Lid klaget på støy fra russeaktivitetene. Lerfald har ikke fulgt opp klagen, da
hun har hatt kontakt med ROK, og opplever at bydelen fulgte opp hermes henvendelser. Lids
ønske er at det ikke arrangeres flere russetreff på Tryvann i fremtiden, og mener at så lenge
det arrangeres treff bør bydelen engasjere seg i andre helsemessige sider av arrangementet.
Bydelen har hatt omfattende kontakt med Henden om arrangementet. Klagen er imidlertid
begrenset til klage på lyd- og stoymessige forhold.


ROK har fått klagene til uttalelse, og har giit følgende avsluttende kommentar:
- Trannsarrangementene avlaster Oslo for russebrak ved a samle russen på ett sted med innleid vakthold


saniter lydkontroll, oppodding ele. Arrangementene er na sa goth organisert at de er til lite sjenanse. Ved at
arrangementene holder pa til kl. 02.30. oppnår vi at russen er ferdig med fewingen nar de drar hjem. Dersom
Tryvannstreffene hadde slutiet tidligere, ville russen fortsan festingen nedover Holmenkollen og i resten av
byen urover natten. Det er ikke ønskelig verken for beboerne i Holmenkollen eller resten av Oslo. og heller
ikke fttr politiet. Beboere i store deler av Oslo i er norre eller mindre grad plaget av stoyfra russ i april og maL
Vi herder imidlertid at de som bor i nærheten av Tryvann nui være blant de som er minst plaget p.ga, all
kontrollvirksomheten,


Etter at det nå har blitt gjort enda flere forbedringer i år vurderer ROK det dithen at lydforholdene vil bli enda
bedre neste år, og at det våledes ikke er grunnlag for å gjøre endringer i vedtaket til neste års arrangemeru,
verken med hensyn til støyregulering, fordeling av dager eller ridsrommene for arrangementene. Det vises
særlig til godt samarbeid med og oppfolging fra, Bydel Vestre Aker og Bymiljøetalen, og til at der siste helg
ikke var dn eneste høy måling i nabolager noe sted Som beskrevel lidligere i delle brever har vi også allerede
imorekommet vesentlige deler av forstagene/kravene som har blitt fremsall av klagerne. Vi mener, ogsa på
det grunnlag, at det vil vatre urimelig ogfeil å gjøre endringer na.
Det vises for øvrig til evalueringsmotene som kommer i etterkunt, hvor det vil vurderes hvordan
arrangementene skal kunne gjennomfores best mulig videre.
litt bakgrunn av redegjørelsen over, og hensen til innholdet i klagene, mener vi at det vil være klart urimelig
ont Bydel l'estre Aker omgjor sin vedtak eller Filkesmannen gir klagerne medhold Vedtakei ma haseres på
en helhetsvurdering, hvor de store positive sidene ved arrangementene hensvmas i betydelig grad Vi mener
det er apenbart urimdig dersom en klage fra beboer som ikke engang har hør Ad kan nwdlore at det gjores
emlringer i et ediuk og et opplegg som sikrer sa mange betmere i et stort område rolige nener hele
nmenden, og som avlaster byen generelt i sa stor grad
ROKs klare standpunkt er at vedtaket tkke skal endres og at arrangementene skal fortsene med de rammene


som na gjelder. Dersom det likevel vurderes en omgjøring, mener vi det må være hade tilstrekkelig og mer
hensiktsmessig å heller diskutere nye tiltak isamarbeid med Bvdel Vestre Aker og Bymiljoetaren for a sikre ar
vilkårene oppffiles i om mulig enda større grad Vi krever i safiill at det avholdes et mote for a diskutere slike
tiltak får det eventuen vurderes vedtak om endring.
Som det har fremgan av redegjorelsen over, er en rekke offentlige og private instanser involvert iforbindelse
med Trannsarrangementene. Dersom Bydel Vestre Aker vurderer a omgjøre sitt vedtak. eller Fylkesmannen
vurderer å gi klagerne medhold ber vi særskilt om at det innhentes unalelser fra politiet, Bymiljoetaten,
Frognerparkens Venner og naboer i områder som vil bli utsatt for russefewer dersom disse ikke kan avholdes
på Trann i de rammene som har vært de siste årene (for eksempel Frognerparken, Ingierstrand og
Sugnsvann). Vi ber i så fall også um afå varsel om slik omgjoring/medhold og om å få anledning til å uttale
oss om et eventuelt omgjoringsvedtaWvedlak om medhold i klage før et slikt vedtak fattes. Vi krever også at
del avholdes et mote med alle involverte parter for el slikt vedlak eventuell falles, for å sikre at saken blir så
godt opplyst som mulig.


Vi har notert oss at det muligens foreligger usikkerhet på om saksbehandlingen iforbindelse med vedtaket er
korrekt Vi finner ingen grunn til å komme med merknader til saksbehandlingen nå, men ber om åfå unale
oss dersom eventuelle feil i taksbehandlingen far betydninglar vedtaket av 5 april 2013.


ber om mer infOrmasjon der.vom deue brev trenger yuerligere tilfoyelser eller dokumentasjon i
forbindelse med behandling filkesmannen, Dersom det er onskelig, vil vi kunne gjennontlore
onaisning befaring pa omradet for a klargjøre sakens fakta"


Bydelen har gtennomgått klagene. men ikke funnet grunnlag for å endre vedtaket om
dispensasjon, og har gitt følgende oppsummering i oversendelsen til Fylkesrnannen:


Vestre Aker er kjent med at stot fra russearrangementene pa Tr:trann medforer sjenanse


sterhg for det begrensede antall naboer som bor utsatt til. Innul eventuelle polutske, jundiske


eller andre foringer av tungtveiende karakier skulle tilsi noe annet, hestår imidlertid Bydel
l'estre Akers helhetsvurdering ener veiing de ulike hensyn at der er riktig a akseptere de
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aktuelle russearrangementene pa kyvann innenfor nåværende rammer og formet ont angar og


har konsekvens Jor lydhandtering og sloyeksponering for naboer.


Om noe, er hvdelens syn styrket gjennam erfaringene ener det aktuelle vedtaket kr 2013 hle


fauet. drets vedtak sami de beste erfaringer fra lydhandtering 2013 vd dermed legges grunn


for hydelens hehandling av en soknad eller forhåndsmelding fra ROIC om russearrungementer


på Tryvann 1201 4,jfr. ogsa skisse til sekvens og fremdrilisplan for denne prasessen i


dakument 13/00260-37.


Bydel Vestre Aker legger som tidligere til grunn at hydelen har den nodvendige formelle


myndighet og kompetanse til å g arrangoren aksept for de lydmessige siderl.ed


arrangementene pa Tryvann. men er som signaliseri åpem for at spesaikk hjemmel og


tilhorende hegrepshruk vil kunne diskuteres og eventuelt måtte endres fra dagens praksis.


Bydel Veslre Akers konklusjon


Vedtak 13 00260-8 oppreaholdes i underinstansen Bydel Vestre Aker. Klagesaken oversendes


ifikesmannen i Oslo og Akershus for nærmere vurdering og endeligvedtak.-


Det følger av folkehelseloven § 19 at Fylkesmannen avgjør klager over vedtak truffet av
Kommunen eller kommuneoverlegen etter kapittel 3 i lov 24.06 2011 nr. 29 om
folkehelsearbeid.


Fy Ikesmannens vurdering.


Fylkesmannen skal vurderc om det cr grunnlag for å endre Bydel Vestre Akers vedtak om a
dispensere fra støyforskriften.


Innledningsvis vi knytte noen kommentarer til en klages innhold og form. I
forvaltningsloven § 32 cr følgende angitt:


Erklæring om klage skal:


fremseues for det fOrvaltningsorgan som har truffet vedtaket: dersom mundig klage er


skal erklæringen selles opp skriftlig av vedkommende forvanningsorgan:


være underlegnel av klageren eller hans fullmektig eller være autentisert som fastsan i


forskrtfl, jf


nevne de vedtak som det klages over, og om påkrevet gi opplysninger til bedommelse


av klageren og om klagefrist er overholdt;


d) nevne den nulring som onskes i det vedtakdel klages over.


Erklæringen bor også nevne de grunner klagen stotter seg til.


Inneholder en erklæring om klage feil eller mangler, setter forvahningsorganel en kort frist


for renetve eller utffiling.


Erklæring om klage kan fIemsettes ved bruk av elektronisk kommunikasj on dervorn det


fOrvaltningsorgan som skal mona klagen, har lagt til rette for del."


Vi legger til grunn at det er innkommet klager fra personer som hevder å være utsatt for støy
som følge av arrangementene bydelen har gitt dispensasjon til, og som på bakgrunn av dette
har rettslig klageinteresse. Vi har merket oss at bydelen stiller spørsmål til om de formelle
vilkårene som stilles tilen klage cr til stede. Det er bl.a vist til at ikke alle klagenc er
underskrevet I følge forvaltningsloven § 32 skal en klage være undenegnet av klageren eller
hans fullmektig eller være autentisert som fastsatt i forskrift, eller i medhold av forskri ft. jf. §
15a. Vi kan ikke se at bydelen har tatt opp manglende underskrift mcd de klagerne som
manglet det, jf. forvaltningsloven § 32 tredje ledd, og i tillegg så uttaler bydelen at en av
klagene er undertegnet, og at det derfor ikke har så stor betydning at alle klagene ikke er
undertegnet. Fylkesmannen kan ikke sc at det er grunnlag for å avvisc klagene på grunn av
manglende underskrift eller andre forhold.
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Helserisiko


Det sentrale i vår vurdering er hva som kan ha direkte eller indirekte innvirkning på helsen.


Det følger av § 8 i lov om folkehelsearbeid at: Miljoretter helsevern omfaner de faktorer i


miljoet som til enhver tid direkte eller indirelae kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter


blant annet biologiske. kjemiske, fi,siske og sosiale miljofaktorer.


Departememer kan innenfor formalene etter § I, gi forslaifier om miljorenet helsevern,


herunder bestemmelser om innemiljo, luftkvalllet, vann og vannfOrsyning, sloy,


congivelseshygiene. forebygging av ulykker og skader mv. ..."


Bydel Vestre Aker har med henvisning til støyforskriften. forskrift om begrensning av støy -
tillegg til helseforskrifiene § 16. dispensert fra § 6 i forskriften og gitt tillatelse til 5
russearrangement på Tryvann. Forskriften er gitt med hjemmel i tidligere helselovgivning. og
som i følge folkehelseloven § 33 fortsatt har virkning. Bydelen har i tillegg lagt
Helsedirektoratets veileder Musikkanlegg og helse (IS-0327)og en veileder utviklet av


ITelseetaten i Oslo til grunn i sin vurdering. Vedtaket innebærer, som nevnt ovenfor, at det
dispenscres for -stille periode- kl. 23.00 - 01.00. Som folge av sistnevnte er det tilbudt
avbøtende tiltak i form alternativ overnauing. Bydelen har i forbindelse behandlingen av
vedtaket om å dispensere fra stoyforskriften foretatt en helsefaglig vurdering. Slik vi forstår
bydelens vedtak og vilkår for dispensasjonen legger vi til grunn at bydelen vurdefte saken slik
at vedtaket ikke ville fremkalle helseskadelig støy.


I oversendelsen av klagesaken har bydelen uttalt følgende om sin vurdering med hcnsyn til
bruk av hjemmel i vedtaket om dispensasjon:
"Bydelen ser at en praksis med 0 dispensere fra stavforskrifien for dei man da per definisjon


oppfaner som porensielt helseskadelig støy for naboer av konsenarrangementer kan være


uheldig, ikke minst for Oslo kommune som helhel. I mangel av noe bedre legger bydelen til


grunn at grensen for hva som er helseskadelig swy for en gjennomsnitrlig nabovil vcere
omrrent p0 niva med grenseverdiene i netrue veiledere fra helsemyndigherene. Fra årers


erfaringer pa Tritann ser det ut til å itere mulig 0 holde seg innenfor disse grensene som en


hovedregel ogsa pa natien, og ide illfèllene grensene mane overskrides. fir de som eksponeres
tilbud om åfa dekker alternativ overnatling. Enkelte naboer sjeneres apenban av sloyen, men


amall registrerte klager er likevel begrenset i ar som tidligere. Alt i all synes risikoen for at del


skal oppsta støyrelaten helseskade hos naboer som følge av arrangementene så vidt redusert at
bydelen ikke kan se at dette Ivid opp mot andre bensyn skulle innebære at det alauelle vediaket


burde endres på dene grunnlaget


Kanskje kunne Melen i irad med HELs veileder like gjerne eller bedre ha behandlet saken
som en tillatelse pa vilkar etter forhanchmehling og kanskje med henvisning til en annen


hjemmel, eksempekis i lorskftli om millorenet helsevern. Gitt de fakriske forhold i det aktuelle


fremslar dette mtidlerlid lbr bydelen mest som enformalnet som egetulig ikke ville


berøre submansen eller endre vurderingene og veiingen av de ulike hensyn som ble gjort i
forbindelse med dei påklagede vedtaket Av plass- og kompetansemessige grunner kan ikke


bydelen gå mer i dybden av en diskusjon rundr mest relevante hjemmel tifr. eksempekts side


1-2 i HELs velleden og tilhorende begrepsbruk. men imoreserffikesmannens vurdermg av
disse jarholdene.


Det sentrale i både folkehelselovens kapittel om miljørettet helsevern, forskrift om miljørettet
helsevem og støyforskrifien er å unngå faktorer som kan ha direkte eller indirekte virkning på
helsen. Det må gjøres en såkalt vurdering av helserisiko. før det vurderes om tillatelse kan gis,
eventuelt om ulike tiltak må iverksettes for å unngå helseskade. For å komme frem til hva


. . nr .hvir.-rea(feilei h n e sg à sp hen iii hva ulike rettskilder sier om 



begrepet. helseskadefhelserisiko.
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"1folkehelseloven § 14 Oni retting er følgende angin:
Kommunen kan pålegge forhold ved en eiendom eller virksomhet i kommunen rettet hvis forholder direkte eller


indirekte kan ha negotiv innvirkning på helsen eller er i .urid med bestemmelser gin i medhold av dette kapittel.
Relting kan bare kreves dersom ulempene ved aforeta reiting står i rimelig forhold ti/de helsemessige hensyn
som tilster at forholder rettes.
Pålegget skal være skrif dig og rnneholde en frist for nar det skal vare u0Ort. Der skal rettes ril den som er
ansr arlig for forholdet eller til virksomheren som sadart Kostnadene ved å gjennomfore palegger skal dekkes av
den som er anwarlig for forholdet. eventuelt av forholdei som sådan."


Aktiviteten må ha innvirkning på helsen, og selv om det konstateres at yirksomheten har
innvirkning på helsen, så kan bydelen likevel beslutte å ikke iverksette tiltak. I
merknadene til folkehelseloven § 14 om retting er følgende angiu:


"For å kunne gi pålegg om retting må ro vilkår vare oppffit: det må foreligge et forhold som direkte eller
indirekie kan ha negariv innvirkning på helsen, eller der er i strid med bestemmelser gitt i medhold deue
kapinel" trilkåret om helserisikol og det må være forholdsmessighet mellom den helsegevinu som
oppnås og vedrakets ovrige konsekvenser. jf krover om at "ulempene ved åforeta rettingen står i rimelig forhold
til de helsemessige hensyn som tilsier at forholdet retres". Ifilkåret om forholdsmessighet har vokst fram
gjennom praksis og teori, og ble i 2003 kodifisertforskrift om miljorelter helsevern."


Forskrift om miljørettet helsevern § 7 gir en mer utdypende forklaring på hva som cr
helseskade og har folgende ordlyd:


"l'irksomheter og eiendommer skal planlegges, kigges, tilrettelegges. drives og antkles pa en
helsemessig tilfredsstillende mate slik at de ikke medforer fare for heheskade eller
helsemessig ulempe.
Aled helsemessig ulempe menes lorhold som ener en helsefaglig vurdering kun pavirke
helsen negativt og som ikke er helt uvesentlig.
Nar det er grunn til ô arua at planlagte eller eksisterende virksomheter og eiendommer
kan medfore fare for helseskade eller helsemessig ulempe. skai den anwarlige for
virksomhelen utfore de beskruelsestiltak og ta deforholdsregler som ellers er nodvendige for
åforeb>gge. hindre eller motvirke at slik virkning oppsrar."


kommentarene til forskriften § 7 er bla. følgende angitt:


Annet ledd presiserer hva som ligger i helsemessig ulempe. Det heter i bestemmelsen at med
helsemessig ulempe menes forhold som ener en helsefaglig vurdering kan påvirke helsen
negarivl og som ikke er heli uvesentlig. Med det menes ot forholdet må lare av en viss
alvorlighet eller overstige et minstemål av akseplabel helserisiko for der anses som en
helsemessig ulempe ». En viss grod av olminnelig risiko må nødvendigvis aksepteres i
samfunner, Det aller meste kan utgjøre en potensiell fare for omgivelsene, men det er  •erken
ønskelig eller praktisk mulig å regulere enhver mulig negativ helsemessig pavirkning.
Forhold som ikke går mover dagliglivets alminnelige risiko vil ikke omfattes av forskrilten.
Forhold som etter en helsefaglig vurdering må anses å were av liten betydning vil altsa falle
under ralegrensen.
Det kan tenkes en rekke eksempler på forhold som kan were både irriterende og
plagsomme, men som likevel ikke kan anses a were verre enn det mon med rimelighet ma tale
En midlertidig partrkning lkort varighe0 av en negativ miljefaktor er eksempel pa et forhold
som kan were uvewntlig iforhold til denne bestemmelsen.
Et typisk eksempel er at en virkromhet forarsaker et helt korwarig.rtoyforhold Dette kan
være sjenerende og forstyrrende for omgivelsene, men vil ofte ikke kunne benalues som en
helsemessig ulempe ». Helt kortvarige stoyforhold vil normalt falle utenfor forslerlften med
mindre stuvnivåer er så høyr at det er fare for helseskade.
Dei bor vanligvis kunne henvises til dokumentarjon når der er grunn til å anta ar en
virksomhei kan fore til helsemessig ulempe eller fare for helseskade. Der er imidlertid ingen


forutsetning at der skal foreligge klar dokumentarjon for kommunen ved sin helserjenesre skal


engasjere seg og gi eventuelle prilegg. Det eksisterer erfore-var-prinsipp ved at der ofre
være en viss usikkerhei og hvis man venter til full visshin, og sykdommen allerede er oppstatt.
er man for sent ute. Helserjenesten hor her mulighet til blont annet å gi påleggom at den
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ansvarlige skal gi opplysninger, utrede konsekvenser eller foreta granskning for å fastslå om


det foreligger fare for helseskade eller helsemessig ulempe_ Når det gjelder vedtak om rening


og stansing,li: forskrifien § 6 og kommunehelseljenesteloven kapittel skal del eller


fonwliningsloven § 17 og § 25 angis hvilke kunnskapsreferanser kommunen bygger sin vurdering pel"


Fylkesmannen forstår bydelens gjennomgang av saken slik at bydelen mener det ikke er
grunnlag for å benytte helselovens sanksjonsvirkemidler mot virksomheten. Bydelen har for
øvrig satt en rekke vilkår for dispensasjonen. og som ved brudd kan medforer at
dispensasjonen trekkes tilbake. Bydelen har i tillegg lagt verdiene i Helsedirektoratets
veileder om Musikkanlegg og helse vedrørende punktet om inntil seks arrangementer pr år til
grunn.


Fylkesrnannen har merket seg resultatene i målerapport fra Bymiljøetaten, datert 03.05.2013
som har følgende konklusjow


- Som maleresultatei viser er det pa publikumsområdet målt overskridelser i fbrhold ni de


anbefalle grenseverdiene giu i vedederenfr a Helsedireldorwer - ...tfusikkanlegg og helsel


Der er spesielt i bassen at overskridelsen er slorst


l'ed omliggende boliger er grenseverdiene tiffredsstili med god margin Jar kL 2300. Ener


2300. nar naukravel gjelder er grenseverdiene tilJredsslill innenfor malensikkerhefen.''


ROK har i mail 13.05.2013 til bydelen orienten at systemene på hovedplassen fungerte veldig
bra, og ga gode resultater. Videre er det opplyst at på målingene fra nabolaget var det ingen
måling over grensen. I tillegg er det opplyst at politiet ikke har mottatt klager på støy fra
Tryvannstreffene i 2013.


Fylkesmannen kan ikke se at det foreligger helserisiko for naboene ved russearrangement på
Tryvann. Vi har registren at måleresultatene viser at ingen av naboene. slik arrangementet ble
gjennomført de siste kveldene, har vært utsatt for høyere støy en dei som er anbefalt. Dette
sammenholdt mcd at det har vært få klager til bydelen og ingen til politiet tilsier at
befolkningen i området ikke har vært unødig sjenert av arrangementet. Vi har også merket oss
at personcr som vil bli utsatt for støy har fått tilbud om alternativ overnatting på hotell, og at
det er få som har benyttet dette.


I3ydelen har stilt sporsmal ved om vedtaket burde vært gjort i medhold av annen hjemmel,
feks under henvisning til forskrill om miljørettet helsevern. Fylkesmannen vurderer det slik
at ettersom Oslo kommune har en egen forskrift om begrensning av støy (støyforskriften) så
er det naturlig og hensiktsmessig å behandle tillatelsen etter nevnte forskrift. I tillegg mener vi
at arrangementel ligger innenfor det som er anbefalt i veileder til arrangører og kommuner om
musikkanlegg og helse, som nettopp er utarbeidet for å forebygge og redusere helseskade og
helseplager for omgivelsene.


Fylkesmannen har merket seg at flere av klagene har innhold som bærer preg en generell
misnøye med arrangementet. Dette er forhold Fylkesmannen ikke kan ta stilling da vår
klagebehandling cr konkret.
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Jurldislc avdsling


Oslo kommune, plan- og bygningsetmen
Postboks 364 Sentrum
0102 Oslo


al
53)


rå_


Fylkesmannen
I Oslo og Akershus Tordenslooldsgme 12


Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo
Telelon 22 00 35 00
frnoapostrnottak@fylkesmannen no
www.frnoa no
OrgarbesasjonsnamImer NO 974 761 319


Deres rel PBE-201112650-12
Deres dato 25 11 2013
Vår ret 2013/22914-4 FM-J
Saksbebandler Nann Sand Oftedal
DIreMetelefon 22 00 37 40


D•to 30 01 2014


Vedtak i Idagesak om avslag på søknad om oppføring av garasje - Oslo
kommune - Holmenkollveien 108 - gnr. 33 bnr. 217


Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse datert 25.11.2013.


Sakens bakgrunn


Saken gjelder søknad fra 0.M. Sanehik & Co AS Arkitekter mnal på vegne av filtakshaver Ole-
Andreas Klaveness om oppforing av gaxasje med bod og støttemur på overnevnte eiendom i
Holmenkollveien 108.


Plan- og bygningsetaten avslo søknaden i vedtak datert 13.03.2012.


Vedtaket ble pnklaget av ansvarlig søker 0.M. Sandvik & Co AS Arkitekter mnal i brev datert
30.03.2012.


Bydel Vestre Aker tok enstemmig ikke klagen til følge i møte den 21.06.2012. Saken ble deretter
oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse i brev datert 25.11.2013.


Fylkesrnannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke
ytterligere saksreferat.


Fylkesmannen er klageinstans for kommunalc vedtak etter plan- og bygningsloven. jf.
Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28.09.2009 og Miljøverndepartementets
rundskriv T-2/09.


Fylkesmannen ser slik på saken


Det omsøkte tiltaket omfatter oppføring av garasje med bod. Garasjen og boden utgjør til
sammen 40 m2, hvorav 25 m2 innebærer overbygging av eksisterende parkeringsplass på terreng.
Elendommens bebygde areal (BYA) vil som følge av tiltaket øke med 15 m2, hvilket tilsvarer en
økning av ciendommens grad av utnytting fra 14.5 %BYA 61 15.7 %BYA.


Tiltaket er søknadspliktig i medhold av plan- og bygningsloven (pbI.) § 20-1 første ledd bokstav
a).
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Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger i reguleringsplan S-3273. vedtatt
23.10.1991, med endrede reguleringsbestemmelser S-3469, vedtatt 15.02 1995. Planen tillater en
grad av utnytting på 12 %13YA, jf. reguleringsbestemmelsene § 4 B). og tiltaket er dermed
avhengig av dispensasjon for å kunne godkjennes.


Vilkårene for dispensasjon folger av pbI. § 19-2 andre ledd. Bestemmelsen I der slik:


Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene hak bestemmelsen det dispenseres fra.


eller hensinene i Im-ens formalsbestemmelse. blir vesentlig tilsidesan I iillegg ma


fordelene tTd a gi dispensasjon tære klart storre enn ulempene ener en sandet


vurdering.'


Fra Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) siteres følgende om bestemmelsens innhold:


- Andre ledd avgrenser kommunens adgang lila gi dispensasjon Vilkaret « særlige


grunner » i gjeldende 2; er erstanet med en mer detaljen angivelse som klargjor og


strummer inn dispensasjonsadgangen. Del kreves at hensynene bak den bestemmelsen det


dispenseres fra ikke blir vesendig tiLsidesan I tillegg må del foretas en


imeresseavvesning. der fordelene ved tillaker ma vurderes opp mot ulempene. Dagens \‘' -


blir pralaisert slik at det er tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt. men ener den


nye bestemmelsen må deIforeligge klar overvekt av hensvn som taler for dispensaVon.


Ordvalget innebærer at det normah ikke vil være anledning til a gi dispensusj on nar


hensynene bak hestemmelsen det sokes dispensasjon fra fortson gjor seg gjeldende med


styrke.-


Fylkesmannen bemerker at dispensasjonsbestemmelsen innehar en høy terskel for
dispensasjonsinnvilgelse. Det viscs til at lovgiver i den nye dispensasjonsbcstemmelsen har
strammet inn dispensasjonsadgangen sed å stille som vilkar at '1/4/-delene ved a gi


dispensasjon- må være "klart storre enn ulempene etter en sumlet vurdering...


Fylkesmannen bemerker videre at det må påvises en klart større fordel ved å innvilge
dispensasjon fremfor å avslå. Del presiseres i den sammenhcng at individuelle forhold og behov
normalt ikke vil være tungtveiende. Begrunnelsen for dette er at bygningsmyndighetenes
oppgave er å styre arealbruken og forvalte et regelverk for bygninger og konstruksjoner som
oppføres i et livslangt perspektiv. Eierforhold på stedet vil derimot ofte være skiftende, og
individuelle forhold skal av den grunn som hovedregel ikke tillegges særlig vekt. Fylkesmannen
understreker at det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.


Som grunnlag for dispensasjon har ansvarlig søker vist til at tiltaket gjelder en enkeltgarasje med
bod som erstauer en parkeringsplass på terreng i tillegg til et tidligere revet tilbygg. Avkjorsel og
atkomstforhold blir ikke endret som folge av tiltaket, og naboene har samtykket til tiltaket.


Plan- og bygningsetaten avslo søknaden om dispensasjon i vedtak dalert 13.03.2012 Fra
vedtaket siteres følgende


Vurdering av om hensvnet blir vesentlig tilsidesan


Hens3net bak reguleringsbestemmelsens § 4 II) er å begrense tornieutnvaelsen og


byggetettheten. og for å ivarew forhold som hw. luft og romfolelse. I I lolmenkollen tas det


spesielt hensvn til omradets særegenheter og fjernvirkning pa resten av bten. brilket


kommer til syne bl.a i reguleringsplanens formal: a grunnlag for enfortening som







tur hensyn til områdets betydningfbr Uslos bybdcle, ogdets sceregne millakvalnek og
grad av ulnyning er el viktig verktoy fOr å sikre dette.


Tinaket innebærer enjhrtetting av tomten, og medfirer at en tomt som ullerede
overskrider tillan grad av utnynelse, vil ytterligere overskride denne grensen. I
utregningen av %BYA vil tiltaket i stor grad erstane parkeringsareal, og elftkten av
overskridelsen blir storre enn okningen av antall kvadratmeter BYA Den
ynerligere okningen i BYA er 15 m2, men tillakel medfisrer at bebygd areal oker med 40
m' enersom nåværende dpent parkeringsareal blir bebygd


Tiltuket er plassert nære en vei, og tomten og det umiddelbare området rundt er preget av
dette, gjennom sloyskjerm og stottemur mot Ilolmenkollveien. Tinaket vil i liten grad
være synlig for andre enn fOr tiliakshuver, nabo i vest og/ru holmenkollveien.


Til noss fOr at tomten har en relativt stor overskridelse av BYA. vurderes det al


bens,inet bak bestenunelsen ikke er vesentlig tilsidesun. da tonnens beskajfenhet gjor at
tiltuket ikke vurderes å pavirke omradets fjernvirkning på resTenav byen


Vurdering av fOrdeler og ulemper
Fordelene ved a gi dispensasjon:


Tifiakshaver vil kunne opplOre garaVe i onsket storr
Bod kan plasseres i sammenheng med garasjen


Ulemper ved å gi dispensusjon:
Eiendommen har anerede en %BYA som er boyere enn hva planen tillater, og en


okning av dene forer til en ulnynelsesgrad som er vesentlig hoyere enn hva planen
legger, loringer fOr, og enn hva som er vanlig i områdel.


liltaket innebærer enfortening av tomlen på bekaytning av kvanteter som
lys og romfolelse


Plan- og bygningsetuten mener ener ovennevnte fOrdelene ikke er klart storre enn
ulempene ved å gi dispensasjon Jru gjeldende grad uy ulnyttelse. Garasjen vil erstane en
parkeringsfflass pà terreng som ener reguleringsplanens 4 Pij tilforer 25m2BYA.
Gurasjen er dermed av relativi stor storrelse jOr en enkefigarasje. Plan- og
bIgningselaten papeker al reguleringsplanenfremhever at "parkeringsplusser på terreng
skal regnes med Dene er fOr at regelen skal vi.seklart hvor stor del av tomta som bor
beskynes mottsiske inngrep". I dene filfellet onsker man å bebygge en del av tomten
som etter plunens firinger bor beskyttes mot tsiske inngrep.


Pa denne bakgrunn innvilges ikke soknad om dispensasjon."


Klagen fia ansvarlig søker datert 30.03 2012 kan sammenfattes i følgende anførsler:


Klager t:iser til reguleringsplan S-3273 og S-3469, felt 2, § 4 punkt B, der det fremgar at
Ipla tomter fradelt jor 01.01.1991 er bruksureal RRA = 160 m2, selv om det jbrer


til at BYA overstiger nevnte grenser.- Det anføres at det kan fillates at BYA overstiger
lillalte grense da eiendommen ble delt i tre parseller i august 1976 og senere bebygget.


Det anføres at hensynet bak reguleringsplanens krav ni ulnyningsgrad ikke berøres, og
vises til at tiltaket ligger inntil en 7 meter høy støttemur oppført av Oslo kommune i
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forbindelse med utvidelse av Flomenkollveien. Tiltaket vil heller ikke være synlig fra
offentlige omgivelser og det foreligger ikke protester.


Plan- og bygningsetaten uttalte følgende til klagers anførsler i forbindelse med sin forberedende
klagebehandling:


"Klagens jorste anforsel viser til reguleringshestemmelsenes § 4. punkt B„som, jor tomter
som er jradelt for 1991, tillater BRA—I60 m2, selv om forer til overskridelse av
%BYA. BRA på tomten oppgis å være 311m2 jør tihaket og 345m2 ener. Bestemmetsen
(§4 8) gir rom jar at det skal tillates 160m2 BRA på tomter skilt jør 1991. selv om dene
medforer overskridelse av %BYA. BRA er her langt over 160m2 og hestemmelsen gir ikke
rom jOr ynerligere overskridelst


Klagens andre anfarsel vi.ver til at hensynet bak reguleringsplanen og bestemmelsen ikke
tilsidesenes. I Plan- og bygningsetalens avslag vurderes


Til tross jar at tomlen har en relativt stor overskridelse av 011an BYA. rurderes det at
hensyned bak bestemmelsen ikke er vesendig tilvidesatt. da tonuens beskalfenhet gjor at
tillaket ikke vurderes å påvirke omradetsfjernvirkning på resten av bven


Ener Plan- og h3gningslovens § 19-2 kreves det også at fordelene ved a gi dispensusjon
må være vesentlig slorre enn ulempene, hvilket Plan- og bygningsetaien har rurdert at
ikke er


Fylkesmannen kan ikke sc at det cr grunnlag for å sette til side kommunens vurdering som sitert
oyer.


Ener vårt syn har kommunen foretatt en konkret og individuell vurdering av de hensyn som
gjor seg gjeldende i saken, herunder hensynet til lys og luft. Etter Fylkesmannens oppfatning
fremstår kommunens skjønnsutcwelse som forsvarlig.


Fylkesmannen er enig med kommunens vurderineer i at vilkårene for å gi dispensasjon fra
reguleringsplanens krav til utnyttelse ikke er til stede. Fylkesmannen slutter seg til kommunens
vurdering av at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er  esenthg større enn ulempene etter en
samlet vurdcring. jf. pb1. § 19-2 andre ledd. Det vises for øvrig til kommunens vurdennger som
Fylkesmannen finner å kunne slutte seg til.


Klagen tas etter dene ikke til følge. og plan- og bygningsetatens vedtak blir stående uendret.


*********
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