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Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget. 
 
 
DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG 
 
 
TIRSDAG 25. MARS 2014 KL 18.00 
 
I SOMMERROGT. 1,  
 
Åpen halvtime  
Opprop 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
                                                                                                                                                                                                           

DAGSORDEN:                                                                                                                                  14.3. 21.3. 25.3.                                                        
SAK 70/14 Protokoll fra bydelsutvalgets møte 25.2.14 X   
 71/14 Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) 18.3.14  X  
 72/14 Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK) 

18.3.14 
 X  

 73/14 Referat fra arbeidsutvalget 12.3.14 X   
 74/14 Referat fra seniorrådet 18.3.14  X  
 75/14 Referat fra råd for funksjonshemmede 17.3.14  X  
 76/14 Referat AMU 18.3.14  X  
 77/14 Referat MBU 18.3.14  X  
 78/14 Referat fra ungdomsrådet 19.3.14  X  
 
Miljø- og byutviklingskomiteen: 
SAK 45/14 Jacob Aalls gate 28, gnr 215, bnr 136 

Søknad om bruksendring 
X   

 64/14 Filipstad – forslag om småbåthavn og cruisekai 
Anmodning om uttalelse 

X   

 79/14 Jacob Aalls gate 3, gnr 215, bnr 111 
Bestilling av oppstartmøte videresendt bydelen 

X   

 80/14 Arbins gate 5, gnr 209, bnr 4 
Forslag til detaljregulering 
Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 03.03.2014 til 14.04.2014 

X   

 81/14 Sørkedalsveien 8, gnr 38, bnr 90 
Detaljregulering 
Underretning om offentlig ettersyn 03.03.2014 – 14.04.2014 

X   

 82/14 Skatetilbud og skateanlegg 
Høring vedrørende planutkast 

X   

 83/14 Strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo – for 
folkehelse og trivsel 
Bystyremelding nr 2/2013 
Badeanlegget på Ruseløkka skole 

X   
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Helårssvømming på Frognerbadet 
 84/14 Navnsetting av plass mellom Vestbanestasjonen og nytt 

Nasjonalmuseum  
Opprettelse av arbeidsgruppe 

X   

 100/14 Navnsetting av holdeplass i Bogstadveien X   
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen:  
SAK 85/14 Frognerparken café, Frognerveien 67 – ny bevilling X   
 86/14 St Raw, Eilert Sundts gate 39 – ny bevilling X   
 87/14 Cafe hjemme hos svigers AS, Fredriksborgveien 16 – ny 

bevilling 
X   

 88/14 Horgans & Vu, Hegdahaugsveien 24-26 – ny uteservering X   
 89/14 Lille Herbern, Herbernveien 1 – eierskifte X   
 90/14 Delicatessen Aker Brygge, Stranden 3 – ny uteservering X   
 
Saker til behandling:     
SAK 91/14 Økonomiprognose med aktivitetstall pr. februar2014  X  
 92/14 Budsjettjustering 2014  X  
 93/14 Strategidokument – forslag fra Høyre  X  
 
Orienteringssaker: 
SAK 94/14 Brukervalg praktisk bistand – februar X   
 95/14 Brukervalg hjemmesykepleie – februar X   
 96/14 Årsmelding seniorrådet 2013 X   
 97/14 Årsmelding 2013 tilsynsutvalget for hjemmetjenesten med 

kommentarer  
  X 

 98/14 Tilsynsrapport Frognerhjemmet 4.11.2013 / svar fra SYE X   
 99/14 Driftsstyrene ved kommunale sykehjem – videreføring X   
 
X – når sakspapirene vil være tilgjengelig på www.bfr.oslo.kommune.no/politikk  
 
Eventuelt 
 
Vel møtt! 
 
 
Oslo, 14. mars 2014 

 
Bjarne Ødegaard (H) 
bydelsutvalgets leder 
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Wenche Ørstavik 
bydelsdirektør 
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Frogner bydelsutvalg 
Postboks 2400 Solli 
0201 Oslo 
 
 

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

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

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

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 28.1.14 
 
VEDTAK:  
Protokollen ble godkjent.  
 
 

SAK 37/14 
 

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

SAK 38/14 
 

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

SAK 39/14 
 

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

SAK 40/14 
 

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

SAK 41/14 
 

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

SAK 42/14 
 

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

SAK 43/14  
 

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

 
 
Miljø- og byutviklingskomiteen: 
SAK 44/14  
 

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

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

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

SAK 45/14 
 

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

SAK 46/14 
 

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

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

SAK 47/14 
 

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

SAK 48/14 
 

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

SAK 49/14 
 

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

SAK 50/14 
 

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

SAK 51/14 
 

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

SAK 52/14 
 

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

 
 
Saker til behandling: 
SAK 13/14 
 

NORDAHL ROLFSENS PLASS, URANIENBORG, GNR 213, BNR 
439 
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN 23.12.2013 – 
10.02.2014 
DETALJREGULERING 
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UTRYKT VEDLEGG – UTSATT FRA BU-MØTE 28.1.2014 
 
Forslag fra H: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan for Nordahl Rolfsens plass, gnr 213, bnr 439. 
Bakgrunnen for forslaget til detaljregulering er et behov for å vurdere om 
Uranienborg skole kan bygges ut med flerbrukshall for å dekke behovet 
for kroppsøvingslokaler og flere spesialrom. 
 
Bydelsutvalget mener at omreguleringen bør støtte mulighet for 
flerbrukshall under bakken dersom et fremtidig bystyrevedtak går inn for 
en slik løsning. Bydelsutvalget har tidligere avgitt uttalelser vedrørende 
deler av samme areal i forbindelse med behov og tidligere planer for 
barnehageutbygging og forutsetter at omreguleringen ikke kommer i 
konflikt med dette. 
 
Bydelsutvalget er enig i at Nordahl Rolfsens plass må sikres som en del 
av kulturmiljøet rundt Uranienborg kirke og som et bruksområde for 
nærområdet. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at den gamle alleen langs Skovveien beskyttes 
på linje med trærne langs Holtegata, men er ikke opptatt av at almetre mot 
skolegården bevares. 
 
Bydelsutvalget mener det er viktig å ivareta områdets karakter og bruk, 
inkludert den grønne kollen med parkanlegg og trapp med fontene samt 
ballplassen. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at plassering av eventuelle luftetårn fra 
flerbrukshallen vurderes nøye i forhold til støy og siktlinjer  
 
Forslaget fra Høyre ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 24/14 
 

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

SAK 54/14 
 

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

SAK 55/14 
 

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

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

Fo1 Fo2A Fo2B Fo3 Økonomisk 
sosialhjelp 

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

     

Kommunaldirektørens sak nr 
40/13 

1 520 000     380 000 

Kommunaldirektørens sak nr 
55/13 

-10 000     

Kommunaldirektørens sak nr 
66/13 

1 440 000    360 000 

Kommunaldirektørens sak nr 
70/13 

200 000     

Kommunaldirektørens sak nr 
74/13 

1 000 000     

Kommunaldirektørens sak nr 
8/13 

 9 000    

Kommunaldirektørens sak nr 
9/13 

 1 318 000    

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

   1 500 000  
Byrådens sak 27/13 

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

     
Mindreforbruk 2012  

-5 820 000  5 820 000   
Sum funksjonsområder 
etter justering 

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

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

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

SAK 57/14 
 

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

 
 
Orienteringssaker: 
O-SAK 53/14 
 

GRUNNSKOLENE – EVALUERING AV 
RESSURSFORDELINGSMODELL  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 58/14 
 

BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND - JANUAR 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 59/14 
 

BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE - JANUAR 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 60/14 
 

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

O-SAK 61/14 
 

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

O-SAK 62/14 
 

SPRÅKRÅDET - INFO OM STEDSNAVNTJENESTEN  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 63/14 
 

KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE -  HEGDEHAUGSVEIEN 25 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

 
Tilleggssaker: 
SAK 64/14 
 

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

SAK 65/14 
 

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

SAK 66/14 
 

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

O-SAK 67/14  
 

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

SAK 68/14 
 

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

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

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

 

Bjarne Ødegaard (H)        
bydelsutvalgets leder       Maren Langlo  
         bydelsutvalgets sekretær 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen 
 

  

 

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02 180 Bankkonto: 6004.06.02081 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 
 
 
Tilstede: Ulf Hordvik (H), Elisabet Parmeggiani (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig 

Auke (H), Vivian Ellingsen Gotaas (H), Elenor W Holter (H), Egil Heinert (A), 
Gunn von Krogh (A), Jan Tank-Nielsen (F), Karin Beate Theodorsen (SV), Tore 
Wilken Nitter Walaker (V) 

Fravær: Sverre Lorentzen (H), Anne-Lise Bergenheim (V) 
Møtegruppe: Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtested:  Sommerrogata 1, 5. etasje 
Møtetid: 18.03.2014 kl 18.00 
Referent.: Inger Almqvist 
Telefon: 23 42 49 32, mobil 416 200 76 
 
 
 

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 18.03.2014 
 

Åpen halvtime: 
 
Ole Peder Aannestad, styreformann i sameiet Jacob Aalls gate 5 og Katrine Boge, Jacob Aalls gate 
7 hadde ordet til Mibu-sak 38/14, BU-sak 79/14, Jacob Aalls gate 3. 
Bjørn Solheim, leder av Frogner svømmeklubb , samt Åsne Seierstad og Kari Ruud hadde ordet til 
Mibu-sak 42/14, BU-sak 83/14, Strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo – for folkehelse 
og trivsel. Bystyremelding 2/2013. Badeanlegget på Ruseløkka skole. Helårssvømming på 
Frognerbadet. 
 
Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 11.02.2014 ble enstemmig godkjent  
 

Sak 27/14 
BU-sak 
45/14 
 

Jacob Aalls gate 28, gnr 215, bnr 136 
Søknad om bruksendring 
 
Utrykt vedlegg 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse vedrørende søknad om bruksendring 
for 300 m2 i Jacob Aalls gate 28, 1. etasje fra kontor til servering.  
 
Bydelsutvalget går inn for omsøkt bruksendring med forutsetning at gjeldende 
krav og retningslinjer blir oppfylt (tilgjengelighet for forflytningshemmede, 
ventilasjon, støy, brann mv). 
 
Bydelsutvalget forutsetter at eventuelle krav fra Byantikvaren blir etterkommet.  
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Forslag til vedtak fra Egil Heinert (A) og Karin Beate Theodorsen (SV): 
Bydelsutvalget går ikke inn for omsøkt bruksendring. 
 
De to vedtaksforslagene ble satt opp mot hverandre. 
 
Forslag til vedtak ble vedtatt mot 3 stemmer (2A, 1SV) 
 
 

Sak 37/14 
BU-sak 
64/14 
 

Filipstad – forslag om småbåthavn og cruisekai  
Anmodning om uttalelse 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse vedrørende forslag om kombinert 
småbåthavn og cruisekai på Filipstad. 
 
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelser vedrørende cruisekai på Filipstad, bl.a. 
sak 365 og 364/10 – 21.12.2010, samt sak 325/10 – 30.11.2010 (vedtak følger 
vedlagt): ”En eventuell reduksjon av småbåtplasser langs Frognerstranda må 
kompenseres innenfor Filipstad planområde.” 
 
Bydelsutvalget har tidligere gått inn for en løsning hvor nåværende kai på 
Filipstad brukes som reservekai for cruisebåter med eksisterende utforming. 
Denne løsning er også anbefalt av Byantikvaren.  
 
Bydelsutvalget ser behovet for en sentrumsnær gjestehavn for familie- og 
småbåter i Oslo, og oppfatter den foreslåtte plasseringen som heldig. 
Bydelsutvalget mener den foreslåtte løsningen med flyteelementer i betong i en 
bredde på 5 – 8 meter ut fra kaifront, og med en sammenhengende lengde på 3 - 
400 meter vil ødelegge opplevelsen av den historiske kaifronten.  
 
Bydelsutvalget foreslår at Filipstadkaia utgår som reservekai for cruiseskip, og at 
det legges opp til gjestehavn langs kaia i materialer og utførelse som er tilpasset 
den historiske kaifronten. 
 
Forslag til vedtak fra H: 
Avsnitt 3, 4 og 5 utgår og erstattes med følgende tekst: 
Bydelsutvalget er positiv til småbåthavn på Filipstad, men mener dette bør sees i 
sammenheng med hovedplanen for Filipstad og ønsker å komme tilbake til dette 
da. 
 
Forslag til vedtak med endring fra H ble vedtatt mot 1 stemme (1SV) 
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse vedrørende forslag om kombinert 
småbåthavn og cruisekai på Filipstad. 
 
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelser vedrørende cruisekai på Filipstad, bl.a. 
sak 365 og 364/10 – 21.12.2010, samt sak 325/10 – 30.11.2010 (vedtak følger 
vedlagt): ”En eventuell reduksjon av småbåtplasser langs Frognerstranda må 
kompenseres innenfor Filipstad planområde.” 
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Bydelsutvalget er positiv til småbåthavn på Filipstad, men mener dette bør sees i 
sammenheng med hovedplanen for Filipstad og ønsker å komme tilbake til dette 
da. 
 
 

Sak 38/14 
BU-sak 
79/14 
 

Jacob Aalls gate 3, gnr 215, bnr 111 
Bestilling av oppstartmøte videresendt bydelen 
 
Utrykt vedlegg 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til oppstartmøte vedrørende ønsket 
omregulering av del av eiendommen Jacob Aalls gate 3, gnr 215, bnr 111.  
 
Bydelsutvalget er positiv til forslaget om å omregulere det areal som i dag er i 
bruk som garasjer for 6 biler til boligbebyggelse i 5 etasjer med fellesfunksjoner i 
1. etasje.  
 
Bydelsutvalget mener både forslagets alternativ I og II vil gi kvalitativt langt 
bedre uteoppholdsareal for de beboere som sogner til utearealet, og ikke minst vil 
dette kunne gi gode og trygge lekearealer for barn. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at etablering av uteoppholdsareal med lekemuligheter 
for barn blir nedfelt som rekkefølgebestemmelse i reguleringsbestemmelsene, og 
stilles som en forutsetning for bygging av boligblokken. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at ansvaret for felles uteområde blir avtalefestet i en 
juridisk holdbar avtaleform mellom de berørte partene. 
 
Forslag til endret vedtak fra H: 
Avsnitt 2-5 utgår og erstattes med følgende tekst: 
Bydelsutvalget har følgende spesielle og konkrete innspill til oppstartmøte: 
Ved å eventuelt bygge i en bakgård må en ta særlig hensyn til alle parter. 
Bydelsutvalget ber om at alle eiendommer i kvartalsstrukturen nabovarsles, selv 
om de ikke har tilstøtende eiendomsgrense til tiltakshaver. 
 
Bydelsutvalget er gjort kjent med at det i 1990 ble behandlet en reguleringssak 
for samme eiendom, og ber om at denne legges ved saken. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at det inkluderes en befaring for høringsinstanser. 
 
Forslag til endret vedtak fra V og SV: 
Bydelsutvalget ser at et gårdsrom foreslås ytterligere fortettet. Dette vil innvirke 
på de øvrige – og nye – eiendommenes sikt og følelse av innestengthet når man 
bruker vinduene i bakgården.  
 
Bydelsutvalget viser til reguleringen fra 1990 da et tilsvarende forslag ble 
nektet/avvist. 
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Bydelsutvalget er negativ til å omregulere arealet som i dag er i bruk som 
garasjer. 
 
Forslag til vedtak falt enstemmig 
 
Forslag til endret vedtak fra H ble satt opp mot forslag fra V og SV. 
 
Forslag til endret vedtak fra H ble vedtatt mot 2 stemmer (1V, 1SV) 
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til oppstartmøte vedrørende ønsket 
omregulering av del av eiendommen Jacob Aalls gate 3, gnr 215, bnr 111.  
 
Bydelsutvalget har følgende spesielle og konkrete innspill til oppstartmøte: 
Ved å eventuelt bygge i en bakgård må en ta særlig hensyn til alle parter. 
Bydelsutvalget ber om at alle eiendommer i kvartalsstrukturen nabovarsles, selv 
om de ikke har tilstøtende eiendomsgrense til tiltakshaver. 
 
Bydelsutvalget er gjort kjent med at det i 1990 ble behandlet en reguleringssak 
for samme eiendom, og ber om at denne legges ved saken. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at det inkluderes en befaring for høringsinstanser. 
 
 

Sak 39/14 
BU-sak 
80/14 
 

Arbins gate 5, gnr 209, bnr 4 
Forslag til detaljregulering 
Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 03.03.2014 til 14.04.2014 
 
Utrykt vedlegg 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å fremme eventuelle bemerkninger til planforslag for 
Arbins gate 5, gnr 209, bnr 4. 
 
Bydelen har tidligere hatt saken til uttalelse 20.11.2012 – sak 327/12, vedtak 
følger vedlagt. Bydelsutvalget viser for øvrig til en tilsvarende sak i Arbins gate 3 
- 14.06.2011 – sak 150/11, hvor bydelsutvalget støttet søkers forslag til 
omregulering fra bolig til hotell/overnatting. 
 
Bydelsutvalget støtter søkers forslag til omregulering av eiendommen til 
Bebyggelse og anlegg - hotell/overnatting og Hensynssone H570 – bevaring 
kulturmiljø. Forslaget anbefales av Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren. 
 
Forslag til endring fra Beate Brovig Auke (H): 
Siste setning i forslaget utgår. 
 
Forslag til vedtak fra V: 
Bydelsutvalget anser at forslaget til omregulering ikke følger opp den 
overordende satsingen på boligutvikling, selv om normen for leilighetsfordeling 
ikke gjelder spesifikt for denne bydelen, så er Ruseløkka et område under press 
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fra store kontorutvidelser og omgjøring til korttidsutleide leiligheter/hybler, som 
forandrer befolkningssammensetningen. En første omregulering til 
hotell/overnatting og faktisk omgjøring av større leiligheter med potensial til å 
bosette familier, vil kunne resultere i en søknad om reseksjonering, og da er 
situasjonen låst for framtida. 
 
Bydelsutvalget har lagt merke til at flere eldre bygårder i området Ruseløkka har 
blitt oppdelt i mindre leiligheter i de siste årene. Det var mange store leiligheter, 
men nå er det begynt å bli mange små leiligheter. Bydelsutvalget mener denne 
utviklingen ikke bør overdrives, da det på noe sikt vil være så få store leiligheter 
igjen, at det vil bli vanskelig å etablere seg dersom man trenger mer plass enn en 
liten leilighet. 
 
Bydelsutvalget anser at området vil endre karakter ved en for stor tetthet av 
hotell/overnatting med omreguleringen. Fjerning av større leiligheter, slik 
forslagsstiller vil gjøre ved å omgjøre 8 – 10 leiligheter til 35 små, vil bidra til å 
endre strøket ytterligere, til bare å kunne bosette enslige. Videre vil det i 
framtiden bli umulig å omgjøre disse leilighetene tilbake til større enheter, 
dersom befolkningssammensetningen skulle tilsi at det ble behov for flere større 
leiligheter i sentrum. 
 
Forslag fra V ble satt opp mot administrasjonens forslag med endring fra Beate 
Brovig Auke (H). 
 
Administrasjonens forslag med endring fra Beate Brovig Auke ble vedtatt 
mot 2 stemmer (1V, 1SV) 
 
 

Sak 40/14 
BU-sak 
81/14 
 

Sørkedalsveien 8, gnr 38, bnr 90 
Detaljregulering 
Underretning om offentlig ettersyn 03.03.2014 – 14.04.2014 
 
Utrykt vedlegg 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å komme med bemerkninger til forslag til 
detaljregulering for Sørkedalsveien 8, gnr 38, bnr 90.  
 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak (vedlagt), sak 184/13 – 
18.06.2013 og sak 50/13 – 26.02.2013. 
 
Bydelsutvalget anbefaler forslaget med tilsvarende forbehold som Plan- og 
bygningsetaten (at ordinær avkjørsel mot Sørkedalsveien fjernes, utnyttelsen 
senkes, tekniske takoppbygg inkluderes i bebyggelsens hovedvolum, 
byggegrensen innstrammes, utadrettet virksomhet sikres plassert i 1. etasje mot 
Sørkedalsveien og Fr Nansens vei med egen inngang til virksomhet som vendes 
mot fortau, parkering for næring etableres etter minimumsnorm ….), men vil ikke 
anbefale etablering av boliger på dette området som synes ikke å kunne 
tilfredsstille foreslått norm for uteoppholdsareal. 
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Forslag til endret vedtak fra H: 
Siste avsnitt utgår og erstattes av følgende tekst: 
Bydelsutvalget anbefaler forslag til detaljregulering for Sørkedalsveien 8. 
 
Bydelsutvalget ser det som positivt at det etableres flere boliger i bydelen og 
nærme kollektivknutepunkt. Mangel på utearealer anses som kompensert for ved 
nærhet til Frognerparken. 
 
Bydelsutvalget støtter at ordinær avkjørsel mot Sørkedalsveien opprettholdes som 
i dag. 
 
Forslag til tillegg til vedtak fra V: 
Bydelsutvalget ønsker flere høyhus i dette området og anser denne tomten som 
gunstig for høyhus. 
 
Forslag til tillegg til vedtak fra V falt mot 2 stemmer (1V, 1F) 
 
Forslag til endret vedtak fra H ble stilt opp mot forslag fra administrasjonen. 
 
Forslag til endret vedtak fra H ble vedtatt mot 3 stemmer (2A, 1SV) 
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget er invitert til å komme med bemerkninger til forslag til 
detaljregulering for Sørkedalsveien 8, gnr 38, bnr 90.  
 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak (vedlagt), sak 184/13 – 
18.06.2013 og sak 50/13 – 26.02.2013. 
 
Bydelsutvalget anbefaler forslag til detaljregulering for Sørkedalsveien 8. 
 
Bydelsutvalget ser det som positivt at det etableres flere boliger i bydelen og 
nærme kollektivknutepunkt. Mangel på utearealer anses som kompensert for ved 
nærhet til Frognerparken. 
 
Bydelsutvalget støtter at ordinær avkjørsel mot Sørkedalsveien opprettholdes som 
i dag. 
 
 

Sak 41/14 
BU-sak 
82/14 
 

Skatetilbud og skateanlegg 
Høring vedrørende planutkast 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill på utkast til Plan for skatetilbud og 
skateanlegg i Oslo. Bydelsutvalget har tidligere, i sak 156/11 – Breddeidrett – 
tilbud til barn og unge uttalt seg positivt til bl a etablering av skatepark, 
sandvolleyballbane, ballbinge, streetbasket, samt lekeborg på Bygdøy og har 
foreslått nåværende arealer og fremtidig strandpromenade på Filipstad som et 
egnet sted. 
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Bydelsutvalget mener høringsutkastet gir en grundig innføring i skating som 
sportsaktivitet, og en detaljert beskrivelse av de ulike typene av skating. Dette er 
et godt grunnlag for videre arbeid med å vurdere etablering av ulike typer anlegg. 
 
Bydelsutvalget har merket seg følgende planlagte forslag i bydelen:  
Ruseløkka skole – DIY-betongpark, byggemeldes våren 2014, Frognerkilen – 
flytting av elementer, skatelitedekke, mini/spinerampe fra Vika, etablere buer. 
Avklaringer pågår. 
Planutkastet foreslår i tillegg anlegg av ulike typer på følgende plasser: Filipstad 
brygge, Tinkern park, Framnesveien, Skillebekk samt Huk/Bygdøy, ved 
parkeringsplassen.  
 
Bydelsutvalget ønsker at valg av sted vurderes i nært samarbeid med bydelen, og 
vil i denne sammenheng nevne at bydelens ungdom nylig har foreslått Colosseum 
torg og Vigelandsparken som egnede plasser for ulike typer skateanlegg. 
Bydelsutvalget ber om at disse forslagene blir vurdert i det videre arbeidet med 
skateplanen. 
 
Bydelsutvalget ber også, med henblikk på de begrensede arealer som er 
tilgjengelige,  
at skaternes behov for anlegg blir vurdert opp mot allmennhetens behov for 
rekreasjonsområder, samt andre spesielle gruppers behov. Bydelsutvalget 
etterlyser kreative løsningsforslag til multibrukbare, aktiviserende friarealer i 
bydelen.  
 
Forslag til tillegg fra V: 
Bydelsutvalget ønsker at Bymiljøetaten i forbindelse med byggemelding av DIY-
Betongpark nedenfor Ruseløkka skole, lager en helhetlig plan for hele denne 
delen av tomta i trekanten Cort Adelers gate – Løkkeveien – Ruseløkkveien. 
Bydelsutvalget ønsker spesielt at Bymiljøetaten vurderer en bane for 
sportsaktiviteter i tillegg til skatepark, som kan brukes av barn i bydelen og på 
skolen. 
 
Forslag til vedtak med tillegg fra V ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Sak 42/14 
BU-sak 
83/14 
 

Strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo – for folkehelse og trivsel 
Bystyremelding nr 2/2013 
 
Badeanlegget på Ruseløkka skole 
Helårssvømming på Frognerbadet 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget tar Bystyremelding nr 2/2013, Strategi for et bedre bade- og 
svømmetilbud i Oslo – for økt folkehelse og trivsel, Byrådssak 228/13 til 
orientering, og vil bemerke følgende: 
 
Bydelsutvalget merker seg at Frognerbadet som har dokumentert stort 
vedlikeholdsetterslep vurderes modent for total rehabilitering innen tre til fem år. 
Bydelsutvalget ønsker at muligheten for ombygging til helårsanlegg vurderes i 
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denne sammenhengen.  
 
Bydelsutvalget tar utgangspunkt i at Bademeldingen ønsker å sikre at alle barn 
tilegner seg tilstrekkelige svømmeferdigheter, og mener at det er viktig at elevene 
tilbys nødvendig opplæring i skolen. Bademeldingen forutsetter også at skolenes 
behov for lokal bassengkapasitet skal vurderes. 
 
Ruseløkka skole er en av fem 1‐10. trinns ‐ skoler i bydel Frogner. (inkl den 
franske skole). Skolen ble åpnet i 1871 og har i dag 510 elever fra mer enn 30 
nasjoner. Ruseløkka skole har et badeanlegg til svømmeopplæring som ble tappet 
tomt i 2010 pga lekkasje. Da skolebadene i Oslo ble kartlagt av Utdanningsetaten 
for en tid tilbake valgte daværende byråd å prioritere istandsetting av 
badeanleggene på de skolene som hadde flest elever i den aldersgruppe som har 
krav på svømmeopplæring. Ruseløkka skole ble derfor ikke prioritert.  
 
Bydelsutvalget anser at badeanlegget ved Ruseløkka skole egner seg godt til 
opplæring for de som ennå ikke har lært å svømme, og er et viktig tilbud til en 
fjordnær bydel med høy andel av innvandrerbarn. Elevene fra de 
nærmestliggende skolene i bydelen (Uranienborg og Bygdøy) har benyttet 
skolens badeanlegg til svømmeopplæring. Tidligere kunne derfor også disse 
elevene få mer enn de minimum 10 timene Opplæringsloven krever fordi 
badeanlegget var tilgjengelig. På Ruseløkka skole var det vanlig med 
svømmetrening også for yngre årsklasser. Når svømmeanlegget befinner seg 
langt unna, gjør den obligatoriske svømmeopplæringen at de 10 timene også må 
spise av tilgrensende timetall. Lang reisevei til svømmebasseng har følgelig 
kostnader både miljømessig og økonomisk. Frogner bydel mangler svømmetilbud 
til sin barnebefolkning og kan ikke godta at et svømmebasseng som finnes ikke 
settes i stand.  
 
Bydelsutvalget vil derfor be Byrådet sørge for at badeanlegget ved Ruseløkka 
skole settes på dagsorden igjen. Undervisningsbygg bør i den forbindelse snarest 
få i oppdrag å utarbeide et kostnadsoverslag for rehabilitering av dette 
badeanlegget. 
 
Forslag til endring (kursiv) og tillegg i avsnitt 2 fra Elisabet Parmeggiani (H) og 
Ulf Hordvik (H): 
Bydelsutvalget merker seg at Frognerbadet som har dokumentert stort 
vedlikeholdsetterslep vurderes modent for total rehabilitering innen tre til fem år. 
Bydelsutvalget vil at muligheten for ombygging til helårsanlegg inkluderes og 
prioriteres i denne sammenhengen. Et innspill til dette er ”Moskvamodellen” 
med helårs utendørs anlegg. 
  
Forslag til nytt avsnitt fra Bjarne Ødegaard (H): 
Bydelsutvalget vil også henvise til tidligere vedtak om nytt badeanlegg på 
Filipstad/Hjortnes og på sporområdet ved Majorstuen stasjon og forutsetter at 
disse muligheter innarbeides i Bademeldingen. 
 
Forslag til vedtak med endringer og tillegg fra Elisabet Parmeggiani (H), Ulf 
Hordvik (H) og Bjarne Ødegaard (H) ble enstemmig vedtatt 
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VEDTAK: 
Bydelsutvalget tar Bystyremelding nr 2/2013, Strategi for et bedre bade- og 
svømmetilbud i Oslo – for økt folkehelse og trivsel, Byrådssak 228/13 til 
orientering, og vil bemerke følgende: 
 
Bydelsutvalget merker seg at Frognerbadet som har dokumentert stort 
vedlikeholdsetterslep vurderes modent for total rehabilitering innen tre til fem år. 
Bydelsutvalget vil at muligheten for ombygging til helårsanlegg inkluderes og 
prioriteres i denne sammenhengen. Et innspill til dette er ”Moskvamodellen” med 
helårs utendørs anlegg. 
 
Bydelsutvalget tar utgangspunkt i at Bademeldingen ønsker å sikre at alle barn 
tilegner seg tilstrekkelige svømmeferdigheter, og mener at det er viktig at elevene 
tilbys nødvendig opplæring i skolen. Bademeldingen forutsetter også at skolenes 
behov for lokal bassengkapasitet skal vurderes. 
 
Ruseløkka skole er en av fem 1‐10. trinns ‐ skoler i bydel Frogner. (inkl den 
franske skole). Skolen ble åpnet i 1871 og har i dag 510 elever fra mer enn 30 
nasjoner. Ruseløkka skole har et badeanlegg til svømmeopplæring som ble tappet 
tomt i 2010 pga lekkasje. Da skolebadene i Oslo ble kartlagt av Utdanningsetaten 
for en tid tilbake valgte daværende byråd å prioritere istandsetting av 
badeanleggene på de skolene som hadde flest elever i den aldersgruppe som har 
krav på svømmeopplæring. Ruseløkka skole ble derfor ikke prioritert.  
 
Bydelsutvalget anser at badeanlegget ved Ruseløkka skole egner seg godt til 
opplæring for de som ennå ikke har lært å svømme, og er et viktig tilbud til en 
fjordnær bydel med høy andel av innvandrerbarn. Elevene fra de 
nærmestliggende skolene i bydelen (Uranienborg og Bygdøy) har benyttet 
skolens badeanlegg til svømmeopplæring. Tidligere kunne derfor også disse 
elevene få mer enn de minimum 10 timene Opplæringsloven krever fordi 
badeanlegget var tilgjengelig. På Ruseløkka skole var det vanlig med 
svømmetrening også for yngre årsklasser. Når svømmeanlegget befinner seg 
langt unna, gjør den obligatoriske svømmeopplæringen at de 10 timene også må 
spise av tilgrensende timetall. Lang reisevei til svømmebasseng har følgelig 
kostnader både miljømessig og økonomisk. Frogner bydel mangler svømmetilbud 
til sin barnebefolkning og kan ikke godta at et svømmebasseng som finnes ikke 
settes i stand.  
 
Bydelsutvalget vil derfor be Byrådet sørge for at badeanlegget ved Ruseløkka 
skole settes på dagsorden igjen. Undervisningsbygg bør i den forbindelse snarest 
få i oppdrag å utarbeide et kostnadsoverslag for rehabilitering av dette 
badeanlegget. 
 
Bydelsutvalget vil også henvise til tidligere vedtak om nytt badeanlegg på 
Filipstad/Hjortnes og på sporområdet ved Majorstuen stasjon og forutsetter at 
disse muligheter innarbeides i Bademeldingen. 
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Sak 43/14 
BU-sak 
84/14 
 

Navnsetting av plass mellom Vestbanestasjonen og nytt Nasjonalmuseum  
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget vil, i forbindelse med navnsetting av plassen mellom eksisterende 
Vestbanebygningen og nytt Nasjonalmuseum, nedsette en hurtigarbeidende 
komité. 
 
Bydelsutvalget gir arbeidsgruppen mandat til å ta kontakt med lokale 
velforeninger og historielag og forutsetter at det legges fram forslag til navn 
senest i politiske møter i juni – 2014.  
 
Miljø- og byutviklingskomiteen ber om at de politiske partiene kommer med 
forslag til 3 medlemmer pluss 1 vara i arbeidsgruppen. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 44/14 
BU-sak 
100/14 
 

Navnsetting av holdeplass i Bogstadveien 
 
Forslag til vedtak fra Egil Heinert (A): 
Saken sendes direkte til bydelsutvalget 
 
Forslag til vedtak fra Bjarne Ødegaard (H): 
Saken tas opp til drøfting i Mibu 
 
De to forslagene til vedtak ble satt opp mot hverandre.  
 
Forslag til vedtak fra Egil Heinert (A) ble vedtatt mot 4 stemmer (3H, 1V) 
 
 
 
 

Orienteringssaker: 
Orienteringssaker og utrykte vedlegg ligger på bydelens nettside: 
www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/politikk som vedlegg til innkallingen.  
 
 
Sak 45/14 
05/757 

Bogstadveien 1 – avkjørsel /adkomst til parkeringshus 
Underretning om korrigert plankart oversendt til po litisk behandling 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 46/14 
09/641 

Fylkesmannens vedtak i klagesak om midlertidig dispensasjon for oppføring 
av sikkerhetstiltak – Oslo kommune – Parkveien 35 – gnr 213 bnr 335 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

Sak 47/14 
14/181 

Forespørsel om bedre belysning i deler av Bydel Frogner 
Det ble varslet et ønske om å ta opp belysningsspørsmålet til behandling i senere 
møte. 
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Sak 48/14 
 

Ønske om bedre belysning i deler av Bydel Frogner 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 49/14 
13/971 

Søknad om tilskudd fra Oslo kommune og Bydel Frogner til bygging av KNS 
Seilsportsenter 
Utrykt vedlegg 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 50/14 
14/147 

Kostra 2013 – boliger 
Utrykt vedlegg 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 51/14 
 

Befaring Byutviklingskomiteen 12. 03.2014 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 52/14 
 

Vestkantens nye fjordby 
Utstilling på DogA, mulighetsstudier for Vestkorridoren 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 53/13 
 

Protokoll fra byrådets møte 25.02.2014 
Saken ble tatt til orientering 
 

 
Eventuelt: Det ble orientert om at gamle linker til BU-vedtak som en tid har vært innaktive nå 

er reparert. 
 

 
Møtet ble hevet kl. 20.45 
 
 
 

      
 
Ulf Hordvik (H)       Inger Almqvist 
leder          sekretær 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen 
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Protokoll 
 
Tilstede: Carl- Henrik Bastiansen H leder, Britt Eia H, Mette Langfeldt Sinding H, Tjeran 

Vinje H, Rudolph Brynn A, Natasza P. Sandbu V, Frode Ersfjord SV , Nina 
Stanghov Ulstein H; Ole Jacob Kjendlie A, Hans Magnus Borge H , Kristoffer E. 
Andenæs F 

Forfall:   
  
  
Møtegruppe: Helse- unge- sosial og kultur HUSK 
Møtested: Sommerrogaten 1, 5. etg. 
Møtetid: Tirsdag 18. mars 2014 kl. 17:30 
Saksbeh.: Anne-Ma Moe-Christensen 
Telefon: 23 42 49 09 el 95 23 54 63 
  

 
Åpen halvtime: Leder for tilsynsutvalg for hjemmetjenester, Karin Espeland, hadde  ordet 
til årsmelding 2013. 
 
Sak 29/14  Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. 
   Godkjent 
sak 30/ 14 
BU sak 85/14 

Frognerparken café, Frognerveien 67 – ny bevilling 
 
Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Anderson Hospitality 
Consultant gis serverings- og skjenkebevilling ved Frognerparken 
Cafe, Frognerveien 67.  
Eiendommen, Frognerveien 67 kan gis åpningstid i henhold til 
Bydel Frogners forskrift om åpningstider § 5, tredje ledd. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av 
Næringsetaten.  

Enstemmig tiltrådt. 
Sak 31/14  
BU sak 86/14 

St Raw, Eilert Sundts gate 39 – ny bevilling 
 
Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at H&M Sushi AS gis serverings- 
og skjenkebevilling ved St Raw, Eilert Sundts gate 39.  
Eiendommen, Eilert Sundts gate 39 ligger i et boligområde. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av 
Næringsetaten.  

Tiltrådt mot 2 stemmer A og SV 
Sak 32/14 
BU sak 87/14 

Cafe hjemme hos svigers AS, Fredriksborgveien 16 – ny bevilling 
Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at H&M Sushi AS gis serverings- 
og skjenkebevilling ved St Raw, Eilert Sundts gate 39.  
Eiendommen, Eilert Sundts gate 39 ligger i et boligområde.  
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Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av 
Næringsetaten.  

Tiltrådt mot 2 stemmer A og SV 
Sak 33/14 
BU sak 88/14 

Horgans & Vu, Hegdahaugsveien 24-26 – ny uteservering 
 
Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Fresher Approach AS gis 
serverings- og skjenkebevilling ved uteservering hos Horgans & 
Vu, Hegdehaugsveien 24-26.  
Eiendommen, Hegdehaugsveien 24-26, ligger i sentrum. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av 
Næringsetaten.  
Vi forutsetter at prinsippet om fri ferdsel overholdes. 

            Tiltrådt mot 2 stemmer A og SV 
Protokolltilførsel fra H: 
Bydelsutvalget vil be om at skissemateriellet som er vedlagt sakene for 
fremtiden er av en vesentlig bedre kvalitet enn i dette tilfellet. 
Enstemmig tiltrådt. 

Sak 34/14 
BU sak 89/14 

Lille Herbern, Herbernveien 1 – eierskifte 
 
Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Kveldssol AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Lille Herbern, Herbernveien 1.  
Eiendommen, Herbernveien 1 kan gis åpningstid i henhold til 
Bydel Frogners forskrift om åpningstider § 5, tredje ledd. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av 
Næringsetaten.  
Enstemmig tiltrådt 

 
Sak 35/14 
BU 90/14 

Delicatessen Aker Brygge, Stranden 3 – ny uteservering  
 
Forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Delicat Essen Aker Brygge AS 
gis serverings- og skjenkebevilling for uteservering ved 
Delicatessen Aker Brygge, Stranden 3.  
Eiendommen, Stranden 3 ligger i indre sentrum. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
Vi forutsetter at prinsippet om fri ferdsel overholdes. 

            Tiltrådt mot 2 stemmer A og SV 
Orienteringssaker:  
Sak 36/14 
BU sak 94/14 

Brukervalg praktisk bistand – januar 
Tatt til orientering 

Sak 37/14 
BU sak 95/14 

Brukervalg hjemmesykepleie – januar 
Tatt til orientering 

Sak 38/14 
Bu sak 97/14 

Årsmelding 2013 tilsynsutvalget for hjemmetjenester med kommentarer. 
Tatt til orientering 

Sak 39/14 
BU sak 98/14 

Årsmelding seniorrådet 2013 
Tatt til orientering 

Sak 40/14 
BU sak 98/14 

Tilsynsrapport Frognerhjemmet 4.11.2013 / svar fra SYE 
Tatt til orientering 
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Sak 41/14 
BU sak 99/14 

Driftsstyrene ved kommunale sykehjem – videreføring  
Tatt til orientering 

  
Eventuelt 1. SV ønsker at bydelsutvalget får sak om reservasjonsrett for 

fastleger, til høring. 
 

2. R. Brynn omdelte årsmelding 2013 fra Råd for 
funksjonshemmede. 
Tatt til orientering. 
 

3. Tilsynsutvalg for sykehjemmene. 
H.M. Borge ber om at svarene fra SYE sendes tilsynsutvalgenes 
medlemmer samtidig som de sendes komiteen. 
Enstemmig tiltrådt. 
 

4. N. P. Sandbu V, uttrykker bekymring for mange og store hull i 
Eilert Sundts gate mellom Bogstadveien og Prof. Dahls gate, som 
er til fare for gående og syklende. 
 

 
Carl-Henrik Bastiansen 
leder 
 
   
 



Årsrapport fra Rådet for funksjonshemmede bydel Fro gner 
2013 
 
I 2013 hadde Rådet følgende medlemmer og varamedlemmer: 
Politiske representanter:  

• Leder Rudolph Brynn  (A), Bogstadveien 9 B, O355 Oslo. Tlf. 474 65 767. 
rbr@standard.no  

• Nestleder Elisabeth Holm Oraug (H), Oscars gate 34, 0258 Oslo. Tlf. 992 63 
457. ebethholm@hotmail.com  

Øvrige medlemmer:   

• Trond Tvedt  SAFO (Foreningen for Norges Døvblinde). Conrad Hemsens vei 
6A, 0287 Oslo. Tlf 22 56 30 98. 

• Ellinor Bergrud  FFO (Norges Blindeforbund). Sporveisgata 8A, 0354 Oslo. 
Tlf. 413 23 144. gbergrud@c2i.net  

• Bjørn Hansen  SAFO (Norges Handikapforbund). Schøningens gate 11, 0362 
Oslo. Tlf. 908 70 262. bjoern-3@online.no  

• Berit Schjefstad  (FFO), Løkkeveien 4 B, 0253 Oslo. Tlf. 22 55 35 93. 
ber.schjef@mac.no  

• Unni Brodin  (FFO), Jac. Aalls gate 11, 0368 Oslo. Tlf. 22 44 98 71. 
unni@emedia.no  

Vara:  

• Jørn Boretti  (A), Sporveisgata 29, 0354 Oslo. Tlf. 922 11 887.  
• Frode Ersfjord  (SV), Harald Hårfagres gate 17, 0363 Oslo. Tlf. 416 12 119. 

frode.ersfjord@me.com  
• Oddvar Skogsletten  (Norges Handikapforbund). Skovveien 17, 0257 Oslo. 

Tlf 481 35 819. oddvar1@mailbox.as  
• Erika Birke  (FFO), Josefines gate 13, 0351 Oslo. Tlf. 932 22 349. 

erika.birke@grefsen.vgs.no  
• Ole Chr. Lagesen , (FFO), Ole Fladagers gate 1 B, 0353 Oslo. Tlf. 918 49 

283.  

 
Rådet hadde i perioden 11 møter og behandlet 57 saker.  
 
Typer saker Rådet behandlet i 2013 omfattet:  

• Gi innspill til bydelens politikere om saker av betydning for personer med 
nedsatt funksjonsevne. 

• Saker fra Bydelsutvalgets sakskart av interesse for personer med nedsatt 
funksjonsevne. Dette gjaldt spesielt ivaretakelse av hensynet til universell 
utforming i byggesaker og spørsmål om tillatelser til funksjonsendring for bygg 
og uteområder. 

• Budsjettsaker og den budsjettmessige situasjonens betydning for personer 
med nedsatt funksjonsevne. 



• Tjenestetilbudet i bydelen overfor personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
I løpet av 2013 avga Rådet flere høringsuttalelser til offentlige myndigheter, bl.a. om 
forslag til endring av unntak for studentboliger i Teknisk forskrift til plan- og 
bygningsloven, og til forskrift om universell utforming av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi.  
 
Medlemmene av Rådet har løpende deltatt på eksterne møter, seminarer og 
konferanser og har informert om dette på etterfølgende rådsmøter. 
 
Etter at det sentrale Rådet for funksjonshemmede ble etablert i Oslo Kommune har 
Rådet holdt nær kontakt med dette, noe som har vært gjort lettere ved at Rådets 
leder og ett av medlemmene begge er medlemmer av det sentrale Rådet. Dette har 
gjort at Rådet i bydel Frogner har kunnet formidle sine synspunkter og gitt viktige 
innspill til det sentrale Rådets arbeid, uttalelser osv.  
 
Rådet også uttalt seg om forskjellige politiske spørsmål av betydning for personer 
med nedsatt funksjonsevne, bl.a. gjennom sosiale medier, på nettaviser osv. Det 
planmessige mediearbeidet har vært vellykket og man har på mange måter fått rettet 
fokus mot så vel Rådets arbeid som funksjonshemmedes situasjon i bydelen. 
 

Viktige saker 
Særlig viktige saker som ble behandlet løpende gjennom perioden omfattet: 
 

• Kartlegging av tilgjengelighet til publikumsfasiliteter i bydelen, som offentlige 
kontorer, utearealer, banker, forretninger etc. Inspirert av tilsvarende 
undersøkelse i bydel Vestre Aker planla Rådet å gjennomføre et 
kartleggingsprosjekt for systematisk å skaffe en oversikt over status for 
universell utforming i bydelen.  Rådet vil kartlegge disse fasilitetene i bydelen 
over ett år og utarbeide en tilstandsrapport der fasilitetene blir vurdert ut fra en 
sjekkliste. Rapporten vil rette seg mot så vel bydelsadministrasjonen som 
politikere og vil gi et bilde av tilstanden i Frogner når det gjelder oppfyllelse av 
krav i Plan- og bygningsloven, Teknisk Forskrift (TEK 10) og andre forskrifter, 
om universell utforming. Dette vil kunne danne utgangspunkt for 
gjennomføring av planmessige tiltak for å forbedre tilgjengelighet for alle i 
bydelen. Målet er å gjøre Frogner til en bydel der alle har likeverdig tilgang til 
publikumsfasiliteter, uteområder osv. I 2013 ble det gjennomført et forprosjekt 
der man bl.a. utarbeidet sjekklister for kartlegging av utvalgte fasiliteter. 
Prosjektet var imidlertid avhengig av vedtak om finansiering fra bydelen og 
dette har ikke lyktes.  

• Universell utforming integrert i løpende politisk arbeid på bydelsnivå.  
• TT-transport- brukerne møter fremdeles mange utfordringer i forbindelse med 

bestilling av arbeidskjøring. 
 

Oppsummering av perioden 
Rådet føler at behovet for et aktivt organ som kjemper for funksjonshemmedes 
interesser i bydelen er større enn noensinne. Rådet spiller også en sentral rolle i 
bevisstgjøringsprosessen overfor bydelspolitikerne, ikke minst i kampen mot direkte 



og indirekte diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne, den 
samfunnsmessige nytten og gevinsten av inkorporering av universell utforming i 
planarbeid osv.  
 
Men samtidig må vi fremdeles trekke som konklusjon at det gjenstår meget arbeid før 
man oppnår antatte samfunnsmessige mål om likestilling, likeverd og integrasjon på 
linje med ikke-funksjonshemmede i bydelen.  
 
Oslo, 14. april 2014 
 
 
Rudolph Brynn 
Leder 
Rådet for funksjonshemmede  
Bydel Frogner 
 
Rådets oppgaver 
Rådet for funksjonshemmede skal sette saker som er særlig viktige for funksjonshemmede på 
det politiske kartet og være en pådriver for gode løsninger i praksis. Rådet arbeider også med 
holdningsskapende arbeid i samfunnet for å motarbeide negative holdninger overfor, og 
diskriminering av, funksjonshemmede. Rådet behandler også saker av prinsipiell karakter 
som berører funksjonshemmedes rettigheter og mulighet til selvstendig liv og deltakelse i 
samfunnet. Vi skal forspørres og høres når det skal fattes beslutninger som gjelder 
befolkningen, også i budsjettsammenheng.  

Rådets medlemmer kan også selv ta opp saker og få svar fra politikere og 
bydelsadministrasjonen.  

Et typisk tema kan være tilgjengelighet - tilgjengelighet er etter Rådets mening grunnlaget 
for at funksjonshemmede skal kunne føre et selvstendig liv og delta i samfunnet under 
samme vilkår som andre. Dette gjelder fysisk tilgjengelighet til uteområder, til offentlige 
bygg og til transportmidler. Det kan også være tilgjengelighet til kultur- og fritidstiltak og 
tilgjengelighet til informasjon. Reguleringssaker og miljøsaker er også noe som berører vår 
gruppe. 
 
NB! Rådet kan i utgangspunktet ikke ta opp enkeltsaker, men primært saker som berører en 
gruppe mennesker eller saker av prinsipiell karakter. 
 
Hvordan kan din stemme bli hørt i rådet? 
Alle rådsmøter begynner med åpen halvtime, der du kan komme og stille spørsmål eller reise 
en sak for Rådets medlemmer. Du kan også kontakte din egen brukerorganisasjon, som kan 
ta saken opp i Rådet.  
 
Din stemme er viktig - og vil bli hørt! 
Vi i Frogner bydelsråd for funksjonshemmede vil gjerne høre fra deg. Vi ønsker en 
konstruktiv dialog med funksjonshemmede i bydelen, slik at dere kan få en bedre hverdag. 
Dere vet best hvor skoen trykker, men trenger kanskje noen som kan tale deres sak. Derfor er 
vi her. Vi vil tale deres sak og forsøke å ivareta deres interesser overfor bydelsutvalget og 
bydelsadministrasjonen. 
 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen 
 

  

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02 180 Bankkonto: 6004.06.02081 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

Møtereferat 

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

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

Forfall:  
Fra adm: Wenche Ørstavik, Olaf Varslot, Anne-Ma Moe-Christensen  
 
Møtegruppe: 

 
Arbeidsutvalget 

Møtested: Sommerrogt. 1 
Møtetid:  Tirsdag 12. mars 2014 kl. 16.30 
Referent.: W. Ø. 
Telefon:  
Neste møte:  Tirsdag 1. april 2014 kl. 16.30 
 
Åpen halvtime:  
 
Saker til behandling på delegert myndighet:  
 
SAKER TIL BU (Komité er markert):  
MIBU / BU-sak 
45/14 

Jacob Aalls gate 28, gnr 215, bnr 136 
Søknad om bruksendring 

MIBU / BU-sak 
64/14 

Filipstad – forslag om småbåthavn og cruisekai 
Anmodning om uttalelse 

MIBU / BU Jacob Aalls gate 3, gnr 215, bnr 111 
Bestilling av oppstartmøte videresendt bydelen 

MIBU / BU Arbins gate 5, gnr 209, bnr 4 
Forslag til detaljregulering 
Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 03.03.2014 til 14.04.2014 

MIBU / BU  Sørkedalsveien 8, gnr 38, bnr 90 
Detaljregulering 
Underretning om offentlig ettersyn 03.03.2014 – 14.04.2014 

MIBU / BU  Skatetilbud og skateanlegg 
Høring vedrørende planutkast 

MIBU / BU  Strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo – for folkehelse og 
trivsel 
Bystyremelding nr 2/2013 
Badeanlegget på Ruseløkka skole 
Helårssvømming på Frognerbadet 

MIBU / BU  Navnsetting av plass mellom Vestbanestasjonen og nytt Nasjonalmuseum  
Opprettelse av arbeidsgruppe 

HUSK / BU Frognerparken café, Frognerveien 67 – ny bevilling 
HUSK / BU St Raw, Eilert Sundts gate 39 – ny bevilling 
HUSK / BU Cafe hjemme hos svigers AS, Fredriksborgveien 16 – ny bevilling 
HUSK / BU Horgans & Vu, Hegdahaugsveien 24-26 – ny uteservering 
HUSK / BU Lille Herbern, Herbernveien 1 - eierskifte 
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HUSK / BU Delicatessen Aker Brygge, Stranden 3 – ny uteservering  
BU Økonomiprognose med aktivitetstall pr. februar2014 
BU Budsjettjustering 2014 
BU Strategidokument  – forslag fra Høyre 
O-SAK / HUSK 
& BU 

Brukervalg praktisk bistand – februar 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Brukervalg hjemmesykepleie – februar 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Årsmelding seniorrådet 2013 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Årsmelding 2013 tilsynsutvalget for hjemmetjenesten med kommentarer  
Omdeles i møte 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Tilsynsrapport Frognerhjemmet 4.11.2013 / svar fra SYE 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Driftsstyrene ved kommunale sykehjem – videreføring  

SAKER TIL INFO/DRØFTING: 
- Økonomi/prognose – noen kommentarer til sosialhjelp og hjemmetjenesten 
- Forespørsel om bedre belysning i deler av bydel Frogner – svar fra BYM. Det etterlyses 

sak til BU. 
- Referat fra møte i tilsynsutvalg for hjemmetjenesten 7.3. med kommentarer 
- Om demenssatsning – muntlig orientering om dagrehabilitering på dagtid. 
- Bydel Frogner vil møte Helse- og sosialkomiteen 9.4.2014.  
- Det organiseres runde for politikerne lørdag/fredag natt mht støy i områder med mange 

cafeer og restauranter. 
- Bydelsadministrasjonen inviterer Britt Eia og tilsynsutvalget for hjemmetjenesten til en 

samtale. 
- Sak om bildeling (V) utsettes inntil videre. 

 
 
 
 
Oslo, 14. mars 2014 

 
Bjarne Ødegaard (H) 
bydelsutvalgets leder 
 
 
 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Seniorrådet 
 

  

 

Frogner seniorråd Seniorrådets leder Postadresse bydelsadm.  
Besøksadresse: Hans Høegh Henrichsen Postboks 2400 Solli Bankkonto: 6004.06.02081 
Slemdalsveien 3b Telefon 22 46 84 66 0201 Oslo Org. nr. 874 778 702 
 Mobil 41 41 37 70 Telefon 23 42 49 11  
 E-post: ipdas@online.no          E-post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

Møtereferat 
 

 
Tilstede: Hans Høegh Henrichsen, leder 

Turi W. Ljungqvist, nestleder  
Pål Nordenborg 
Knut Erik Jørgensen 
Kjell Jon Karlsen 
Astrid Hilde  
Jarle Martin Wahl  

For øvrig møtte: Elenor W. Holter, Berit Normann, Kjell Jon Karlsen 
Forfall: Ingen  
Møtegruppe: Seniorrådet 
Møtested: Frognersalen Sommerrogaten 1, 5. etasje 
Møtetid: Tirsdag 18. mars 2014 kl. 10.00 
Referent.: Brynhild Vestad 
Telefon: 23 42 49 08 
Neste møte: Tirsdag 8. april 2014 kl. 10.00 

  
 
Sak 19/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte 
  Godkjent   
 
Sak 20/14 «Bydelsdirektørens 10 minutter» 

Bydelsdirektøren tok utgangspunkt i programmet med Det sentrale eldreråd 10. 
april, og orienterte om bydelens tilbud innen demensomsorg og dagrehabilitering 
med særlig vekt på prosjekt besøksvenn samt «Oscar» og utviklingen av 
aktivitetene der. Presentasjoner ble omdelt.    

   
Sak 21/14 Klage- og avvikssystemet v/ kvalitetskonsulent Ingvild Haugen  

Haugen orienterte om komponentene i bydelens kvalitetssystem. Sentralt i dette er 
kommunens etiske regler, HMS-systemet (vold og trusler), rutiner og prosedyrer 
som beskriver hvordan klager og avvik skal håndteres. Det holdes ukentlige møter i 
kvalitetsutvalget mellom bestillerkontor og hjemmetjenestene. Haugen pekte på 
viktigheten av å melde fra ved avvik, da dette er viktig informasjon for å kunne 
forbedre tjenestene.   

 
Sak 22/14 Årsmelding 2013 tilsynsutvalget for hjemmetjenester med kommentarer  

(omdeles i møtet) 
 Saken ble utsatt til neste møte.   
 
Sak 23/14 Tilsynsrapport Frognerhjemmet 4.11.2013 / svar fra SYE 

Saken ble tatt til orientering.  
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Sak 24/14 Møte med bydelseldrerådet 10. april – ny representant fra Frogner seniorråd 
 Ellen Irene Måsøval ble enstemmig valgt stil å stille for Elenor W. Holter.  
 
Sak 25/14 Driftsstyrene ved kommunale sykehjem – videreføring 

Seniorrådet tar til orientering av driftsstyrene fortsetter sin virksomhet ut over 
prøveperioden i påvente av Bystyrets behandling av saken.   

 
Sak 26/14 Navnsetting av plass mellom gamle Vestbanestasjonen og nytt 

nasjonalmuseum – nedsetting av arbeidsgruppe  
Tatt til orientering.  

 
Sak 27/14 Navnsetting av holdeplass i Bogstadveien 

Seniorrådets vedtok å gå inn for å navngi holdeplassen «Balkeby» med 4 stemmer, 
mot 3 stemmer som gikk inn for å gi holdeplassen navnet «Bogstadveien». 
Seniorrådets vedtak er videreformidlet av sekretær. Det gjøres oppmerksom på at 
det også er mulig å stemme individuelt.  
 

Sak 28/14 Filipstad – forslag om småbåthavn og cruisekai – anmodning om uttalelse 
Seniorrådet diskuterte saken og det var enighet om at behovet for gjestehavn burde 
ivaretas.  
 

Sak 29/14 Brukervalg praktisk bistand – februar 
Tatt til orientering   

 
Sak 30/14 Brukervalg hjemmesykepleie – februar  

Tatt til orientering 
    
 
 
 
Eventuelt:  
 
Elenor W. Holter informerte om positiv opplevelse i møte med bydelens bestillerkontor, og om et 
godt pårørendemøte ved MABO.  
 
Turi Ljungqvist orienterte fra konferansen «Verdig eldreomsorg» og samling om 
velferdsteknologi på Engelsborg ressurssenter som hun hadde deltatt på.  
 
 

       
    
       
Hans Høegh Henrichsen      Brynhild Vestad 
leder          sekretær 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen 
 

  

  

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

F:\ADMINISTRASJON\Lederforum\Anne Ma\Råd for funksjonshemmede\2014\Mars\Møtereferat mars.doc 
 

Møtereferat 
 

 
Tilstede: Rudolph Brynn (A), Unni Brodin FFO/ LHL, Ellinor Bergrud 

FFO/NBF, Elisabeth Holm Oraug H, Trond Tvedt SAFO/FNDB, 
Erika Birke FFO/ forenings for søvnsykdommer. 

Forfall: Bjørn Hansen SAFO/NHF, Berit Schjefstad FFO/MH 
Møte:  Råd for funksjonshemmede 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogaten, 5. etasje 
Møtetid: Mandag 17. mars 2014 kl. 16:00 
Referent.: Anne-Ma Moe-Christensen 
  

 
 

Åpen halvtime. 
Ingen fremmøtte 
 
15/14  Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 

Godkjent 
 

16/14  Referat fra relevante møter som medlemmene har deltatt på: 
 
  Erika Birke refererte fra seminar i FFO for representanter i lokale råd. 
 

 R. Brynn refererte fra Deltasenterets fagsamling innen transport og 
universell utforming 2014-03-11. 

 
R. Brynn refererte fra møte i Helsevernetaten 2014-03-12 der han holdt 
innlegg om tjenester, brukermedvirkning og dialog. 

 
17/14  Saker fra det sentrale Rådet for funksjonshemmede 

 Det ble informert om møte 10. april for medlemmer av lokale råd. 
 R. Brynn redegjorde for Oslo kommunes felles prinsipper for universell 
utforming frem mot 2025. Se vedlegg. 

 
18/14 Jac. Aalls gate 28 – søknad om bruksendring 
BU sak 45/14 
 Rådet støtter administrasjonens forslag til vedtak. Siden saken gjelder 

omfattende ombygging må bestemmelsene i TEK 10 til plan- og 
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bygningsloven følges. 
 

19/14  Jac. Aalls gate 3 – bestilling av oppstartsmøte 
BU sak 79/14  
Rådet krever at nye boliger følger bestemmelser om universell utforming i 
TEK 10 til plan- og bygningsloven. 

 
20/14  Arbins gate 5 – forslag til detaljregulering 
BU sak 80/14 

Rådet krever at nye leiligheter følger bestemmelser om universell 
utforming i TEK 10 til plan- og bygningsloven. 

 
21/14  Sørkedalsveien 8 – Detaljregulering. Underretning om offentlig 
ettersyn 
BU sak 81/14 

Publikumsarealer samt eventuelle boliger må følge bestemmelser om 
universell utforming i TEK 10 til plan- og bygningsloven. 

 
21/14  Rådets Årsmelding 2013. 
  Årsmeldingen ble gjennomgått og supplert. 
  Tatt til orientering. Se vedlegg. 
 
 
 
Eventuelt 
 

1. Underhaugsveien/ Bogstadveien. 
Blindeforbundet har vært på befaring. Ellinor Bergrud vil ettersende 
rapporten. 
Rådet ser med stor bekymring på tilgjengeligheten, spesielt utenfor restaurant 
Homan. Bydelen bes om å kontrollere at plassering av utemøbler i tråd med 
leiekontraktens bestemmelser. 
 
 

2. Brukerundersøkelse for NAV. 
Rådet noterer resultatet for NAV Frogner, og tar rapporten for øvrig til 
etterretning. 
 

3. Lov om tilgjengelighet og diskriminering er på trappene i Sverige, og er nå på 
høring. 
 

Rudolph Brynn 
Leder 
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Neste møte er mandag 7. april kl 16:00. 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  
 

  

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02 180 Bankkonto: 6004.06.02081 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
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Møtereferat 
      

 
Til: Medlemmer og varamedlemmer av AMU 
Møtegruppe: AMU 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogt. 1, 5 etg. 
Møtetid: Tirsdag 18. mars 2014 kl. 14.00 
Til stede fra 
arbeidstaker:  

Caroline T. Jenssen (HVO), Terje Wollmann (Fagforbundet), Hilde Jahnsen 
(FO), Rosebelle Gerardo (NSF) og Poul-Herman Bülow 
(Akademikerforbundet) 

Til stede fra 
arbeidsgiver: 

Wenche Ørstavik, Olaf Varslot, Turid Hagen, Maren Langlo og Kåre Søvde  

BHT: Ivar Fløistad (BHT) 
Forfall:  
Bytte av 
representasjon: 

Anna-Lena Gulbrandsen (Utdanningsforbundet) fravek deltakelse til fordel for 
Akademikerforbundet. 

Observatør: Runa Gomo (NSF) 
Øvrig møtte:  
Telefon: 23 42 49 11 
Neste møte: Tirsdag 8. april 2014 kl. 14.00 
  
 
Sak 7/14 Referat fra AMUs møte tirsdag 21. januar 2014 
 Godkjent 
 
Sak 8/14 Prosedyre AKAN arbeid  
  Tatt til orientering  
   
Sak 9/14 Handlingsplan AKAN  
  Tatt til orientering 
 
Sak 10/14 Vold og trusler, skader 2013 

Tatt til orientering. 
 
Sak 11/14  Overvåking og oppfølging av arbeidstid 

 Sakens side 2, overskrift Ansatte i pleie og omsorgsavdelingen GAT, strekpunkt 4 
lydende «Det er opprettet felles turnusprotokoll på alle tjenestesteder for å ivareta 
arbeidstidsbestemmelsene og håndtere dette på en helhetlig måte» ble enstemmig 
vedtatt strøket.  

 
Tatt til orientering.  
    

Sak 12/14 Sykefravær januar          
  Tatt til orientering  
 
 



2 

Sak 13/14 Reduksjon av stilling NAV  
Forslag til vedtak:  
AMU anser de arbeidsmiljømessige konsekvenser er ivaretatt. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 14/14 SAMU rapport 2013 
  Tatt til orientering 
 
 
Sak 15/14 Årsrapport 2013 BHT 
  Tatt til orientering  
 
 

Eventuelt 
- Det ble orientert om mulige fremtidige budsjettkutt for behandling i BU.  
- Det ble orientert om hendelse på NAV P.M. fredag 14.03.2014 
- Det ble orientert om HVOs vedtak om å forby brukermøter for hjemmetjenester 

m.v. i bydel Frogner. 

 
 
 
 
 
Caroline T. Jenssen 
Hovedvernombud 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  
 

  

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02 180 Bankkonto: 6004.06.02081 
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Møtereferat 
      

 
Til: Medlemmer og varamedlemmer av MBU 
Møtegruppe: MBU 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogt. 1, 5 etg. 
Møtetid: Tirsdag 18. mars 2014 kl. 15.00 
Til stede fra 
arbeidstaker:  

Joan Espaillat (Fagforbundet), Terje Wollmann (Fagforbundet), Hilde Jahnsen 
(FO), Rosebelle Gerardo (NSF) og Poul-Herman Bülow 
(Akademikerforbundet). 

Til stede fra 
arbeidsgiver: 

Wenche Ørstavik, Olaf Varslot, Turid Hagen, Maren Langlo og Kåre Søvde. 

Forfall:   
Bytte av 
representasjon: 

Anna-Lena Gulbrandsen (Utdanningsforbundet) fravek deltakelse til fordel for 
Akademikerforbundet.  

Observatør: Caroline T. Jenssen (HVO), Runa Gomo (NSF).  
Øvrig møtte:  
Telefon: 23 42 49 11 
Neste møte: Tirsdag 8. april 2014 kl 14.00 
  
 
 
Sak 5/14 Referat fra MBUs møte tirsdag 21. januar 2014 
  Godkjent 
 
 
Sak 6/14 Referat fra MBUs møte 4. februar 2014 
  Godkjent 
 
   
Sak 7/14 Reduksjon av stilling NAV 
  Forslag til vedtak: 

Et årsverk som førstesekretær i servicegruppen i kontorfaglig team inndras. 
 
 
Vedtatt med 8 stemmer for (5 arbeidsgiver, 1 FO, 1 NSF, 1 AF) og 2 stemmer 
mot (2 FF).  
 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag til prinsipper for overtallighet vedtas.       
 
 
Vedtatt med 7 stemmer for (5 arbeidsgiver, 1 FO, 1 NSF) og 3 stemmer mot (2 
FF, 1 AF).  
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Forslag til vedtak: 
Et årsverk, fordelt på p.t. 6 stillinger a 0,2 årsverk, fryses. Organisasjonsendring 
vurderes ved ledig fast stilling i ledergruppen, stab og kontorfaglig team.  
 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Arbeidsbeskrivelse som forvaltningskonsulent innarbeides i arbeidsbeskrivelse for 
økonomikonsulent. Arbeidsbeskrivelse som forvaltningskonsulent slettes.  
Arbeidsbeskrivelse som økonomikonsulent endres slik at også servicegruppens 
oppgaver kan inngå. 
 
 
Vedtatt med 8 stemmer for (5 arbeidsgiver, 1 FO, 1 NSF, 1 AF) og 2 stemmer 
mot (2 FF).  
 

 
 
Forslag til vedtak: 
Ny organisering vedtas. 
 
 
Vedtatt med 8 stemmer for (5 arbeidsgiver, 1 FO, 1 NSF, 1 AF) og 2 stemmer 
mot (2 FF).  

 
 
  Etter dette er vedtaket:  
  Et årsverk som førstesekretær i servicegruppen i kontorfaglig team inndras 
 

Forslag til prinsipper for overtallighet vedtas 
 

Et årsverk, fordelt på p.t. 6 stillinger a 0,2 årsverk, fryses. Organisasjonsendring 
vurderes ved ledig fast stilling i ledergruppen, stab og kontorfaglig team.  

 
Arbeidsbeskrivelse som forvaltningskonsulent innarbeides i arbeidsbeskrivelse for 
økonomikonsulent. Arbeidsbeskrivelse som forvaltningskonsulent slettes. 
Arbeidsbeskrivelse som økonomikonsulent endres slik at også servicegruppens 
oppgaver kan inngå.  

 
Ny organisering vedtas. 

 
 
Eventuelt  
 
 
Anne-Ma Moe-Christensen 
avdelingsdirektør 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Ungdomsrådet 
 

  

  

UNGDOMSRÅDET    
Ungdomstjensten Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  22 44 56 48  Bankkonto: 13150100032 
Besøksadresse: Postboks 2774 Solli  Org. nr. 874 778 702 
Cort Adelers gate 18, 0204 Oslo  0201 Oslo   
  

 

           MØTEREFERAT 

Tilstede: 
Frithjof Bugge, Katarina Frostmann Eisenstein, Martinius Enzell Tangen, Haider Qureshi (vara) 

og Helene Spilde (sekretær) 

Forfall Dina Dignæs Eikeland, Sigurd Log Røren, Oscar Andreas Norden, Faduma Mohamud, Nicholas 

Bertheau Solem (vara),  

Møtegruppe: Ungdomsrådet BFR 

Møtested: Ungdomstjenesten, 2.etasje Cort Adelers gate 18 

Møtetid: 16.00-18.00 

Referent.: Helene Spilde 

Telefon: 22 44 56 48 

Neste møte: 09.04.14  

  
Møte i Ungdomsrådet – 19.03.14 
 
Sak 15/14 : Godkjenning referat og innkalling 
Referat og innkalling godkjennes.  
 
Sak 16/14 : Oppdatering fra råd og utvalg  
 
Nav brukerutvalg :   
Det kommenteres at det mangler vara-representant til brukerutvalget i NAV. 
  
BU : 
 Ungdomsrådet informeres om at BU fremmer sak om innendørs svømmehaller og støtter forslaget 
 
Sak 17/14 : Høring vedrørende plan for Skate-tilbud og annlegg  
Ungdomsrådet støtter forslaget til BU og har sendt inn egne kommentarer til Bymiljøetaten 
 
Sak 18/14 : Planlegging av UBUM 
Det ble dette møtet prioritert å bruke tid på planlegging av UBUM arrangement den 20.mars.  
Alle skoler plassert i bydelen har fått invitasjon samt fritidsklubber med ungdom i målgruppen.    
 
Sak 19/14 :Eventuelt : 
Det ble gjennomført votering for opprykk av 2 varaplasser til faste plasser da det har vært flere 
faste medlemmer som har trukket seg bla pga alder.  
Oscar Norden voteres som fast representant for OHG og Haider Quereshi voteres som fast 
representant for åpen plass.  
Valg av representanter for 1 åpen plass og 2 åpne vara plasser voters på UBUM 20 mars mens 
plassene for skolene ruseløkka, uranienborg og majortstuen velges av elevrådene.   
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Møtedato: 18.03.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 25.03.2014 Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAVNSETTING AV HOLDEPLASS I BOGSTADVEIEN  
 
 
 
Det foreligger ingen saksbehandling i saken, men det følger en artikkel i Aftenposten Oslo by den 
5. mars 2014 
 
 
Neste stopp Balkeby? 
 
Ruter skal legge ned to holdeplasser og bygge én ny i Bogstadveien. Du kan være med på å gi den 
navn? 

 
I midten av mai begynner trikken igjen å gå oppover Bogstadveien. 
Før stoppet den på holdeplassene Schultz’ gate og Rosenborg. Disse er borte. Istedet skal trikken 
stoppe bare ett sted i Bogstadveien, mellom Industrigaten og Vibes gate. Hva denne holdeplassen 
skal hete vet ikke Ruter ennå. Nå ber de om din hjelp. 

Ruter har laget fire forslag. Du kan stemme på din favoritt til høyre i denne sak en. 

1. Balkeby:  

Kvartalet der trikken skal stoppe har navn etter Peder Balke, som etablerte et boligstrøk for arbeidere i 
området. 

Ifølge borettslaget Balkeby, som fortsatt eksisterer, kjøpte maleren en løkke nord for Bogstadveien i 
1855. Han etablerte en ny bydel for arbeidsfolk. Balke kalte stedet Kunstnerlund, men på folkemunne 
ble det kalt Balkeby. I 1879 brant hele Balkeby. 

2. Bogstadveien:  

Vanligvis bruker man ikke navnet på gaten holdeplassen ligger i. Bogstadveien er dessuten lang. Men 
Ruter mener det ikke blir så galt her, fordi Bogstadveien kan betraktes som navn på et område, og det 
vil hjelpe både trikken og næringslivet i Bogstadveien. Man vil raskt lære seg plasseringen av 
holdeplassen, som er midtveis i gaten. 

3. Industrigaten:  

Gaten krysser Bogstadveien rett ved den nye holdeplassen. Forslaget er således i tråd med 
retningslinjer for navnsetting. 
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4. Vibes gate:  

Gaten ligger også rett ved den nye holdeplassen men er en mindre kjent gate enn Industrigaten. Den 
krysser ikke Bogstadveien, men går mellom Bogstadveien og Fagerborggaten. 

Hvis det blir veldig jevnt i avstemmingen, vil Ruter la faglige avveininger være med og bestemme. 

- Men hvis det blir en soleklar favoritt i avstemmingen, så skal vi ta hensyn til det. Det er folk i Oslo 
som skal bruke navnet, og navn er på en måte felles eiendom, sier pressekontakt Sofie Bruun. 

Lettere for utenforstående 
Det er vanlig når man setter navn på en holdeplass å bruke navn på området, en plass eller en 
kryssende gate ved stoppestedet. 

Les også 

 

Sjømannsskolen kan bli Ekebergparken  
Turister som skal ta trikken til Ekebergparken skjønner ikke hvor de skal gå av. 

Andreas Melander, leder i Majorstuen & Bogstadveien Næringsforening, er ikke i tvil om hvilket forslag 
han ønsker seg.  
- Mitt umiddelbare svar er Bogstadveien. Det er ingen andre holdeplasser som heter Bogstadveien, 
sier Melander. 

Markedsfører Bogstadveien 
Han mener det ikke er noe problem at Bogstadveien e r lang og holdeplassen er kort.  

- Jeg tror det vil være lettere for utenforstående å skjønne hvor de skal gå av hvis de skal til 
Bogstadveien. Det gjelder folk som kommer fra andre steder i byen, folk som kommer utenbys fra og 
turister. 

Gata og gaten 
Tom Schmidt, professor i navnegransking og stedsnavn ved Universitetet i Oslo, er ikke helt enig. Han 
mener Bogstadveien er for lang til at navnet kan være holdeplassnavn. Industrigaten synes han blir 
vanskelig, for noen vil kalle det gata, andre gaten. 

- Jeg lander på Balkeby. Det er kulturhistorie. Da kan man gjøre folk litt nysgjerrige på et over 
100 år gammelt navn. Man tar vare på historie og un ngår et potensielt rettskrivingsproblem, 
sier Schmidt.  

Enda en stemme til Balkeby 
Jan Sigurd Østberg, daglig leder i Oslo Byes Vel, har drøftet navneforslagene med arbeidsutvalget i 
velforeningen. 

- Navn på gater, plasser og stasjoner er med på å g i byen karakter og særpreg. Det blir en del 
av bylandskapet, så vi mener at dette er både vikti g og morsomt, sier Østberg.  

Oslo Byes Vel har falt ned på Balkeby som stasjonsnavn, for å videreføre det historiske begrepet. 



3 

- Det vil videreføre det historiske begrepet. Området Balkeby eksisterer fortsatt. Byhistorien blir 
levende og en del av hverdagen, sier Østberg. 

Velforeningen liker områdenavn, og synes ikke de andre forslagene nådde helt opp. 

- Det er ikke så presist å kalle holdeplassen opp e tter Bogstadveien når den er så lang, mener 
Østberg.  

Publisert: 05.mar. 2014 07:12  
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
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BU-sak         85/14 
 
         HUSK-sak    30/14 
 
 
Møtedato: 25.03.14 
 
 
 
 
 
 
FROGNERPARKEN CAFE, FROGNERVEIEN 67 – NY BEVILLING  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Anderson 
Hospitality Consultant om ny serverings- og skjenkebevilling ved Frognerparken Cafe, 
Frognerveien 67.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i Frognerveien 67, en eiendom som kan gis åpningstid i henhold til Bydel Frogners 
forskrift om åpningstider § 5, tredje ledd.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Frognerparken Cafe, Frognerveien 67.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Anderson Hospitality Consultant gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Frognerparken Cafe, Frognerveien 67.  
Eiendommen, Frognerveien 67 kan gis åpningstid i henhold til Bydel Frogners forskrift om 
åpningstider § 5, tredje ledd. Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av 
Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Frognerparken Cafe, Frognerveien 67  
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BU-sak         86/14 
 
         HUSK-sak   31/14 
 
 
Møtedato: 25.03.14 
 
 
 
 
 
 
ST RAW, EILERT SUNDTS GATE 39 – NY BEVILLING  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra H&M Sushi AS 
om ny serverings- og skjenkebevilling ved St Raw, Eilert Sundts gate 39.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved St Raw, Eilert Sundts gate 39, i underetasjen ved Saga Hotel Oslo.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at H&M Sushi AS gis serverings- og skjenkebevilling ved 
St Raw, Eilert Sundts gate 39.  
Eiendommen, Eilert Sundts gate 39 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – St Raw, Eilert Sundts gate 39  
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BU-sak       87/14 
 
         HUSK-sak    32/14 
 
 
Møtedato: 25.03.14 
 
 
 
 
 
 
CAFE HJEMME HOS SVIGERS AS, FREDRIKSBORGVEIEN 16 – NY BEVILLING  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Hjemme hos 
svigers AS om ny serverings- og skjenkebevilling ved Cafe hjemme hos svigers AS, 
Fredriksborgveien 16.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Cafe hjemme hos svigers AS, Fredriksborgveien 16.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Hjemme hos svigers AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Cafe hjemme hos svigers AS, Fredriksborgveien 16.  
Eiendommen, Fredriksborgveien 16 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Cafe hjemme hos svigers AS, Fredriksborgveien 16  
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BU-sak         88/14 
 
         HUSK-sak    33/14 
 
 
Møtedato: 25.03.14 
 
 
 
 
 
 
HORGANS & VU, HEGDEHAUGSVEIEN 24-26 – NY UTESERVERING  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Fresher 
Approach AS om serverings- og skjenkebevilling ved ny uteservering hos Horgans & Vu, 
Hegdehaugsveien 24-26.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et område som av byrådet er definert som sentrum og innenfor byrådets 
myndighetsområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Horgans & Vu, Hegdehaugsveien 24-26.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Fresher Approach AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved uteservering hos Horgans & Vu, Hegdehaugsveien 24-26.  
Eiendommen, Hegdehaugsveien 24-26, ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Horgans & Vu, Hegdehaugsveien 24-26  
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         HUSK-sak    34/14 
 
 
Møtedato: 25.03.14 
 
 
 
 
 
 
LILLE HERBERN, HERBERNVEIEN 1 – EIERSKIFTE  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Kveldssol AS 
om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Lille Herbern, Herbernveien 1.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i Herbernveien 1, en eiendom som kan gis åpningstid i henhold til Bydel Frogners 
forskrift om åpningstider § 5, tredje ledd.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Lille Herbern, Herbernveien 1.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Kveldssol AS gis serverings- og skjenkebevilling ved 
Lille Herbern, Herbernveien 1.  
Eiendommen, Herbernveien 1 kan gis åpningstid i henhold til Bydel Frogners forskrift om 
åpningstider § 5, tredje ledd. Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av 
Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Lille Herbern, Herbernveien 1  
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         HUSK-sak    35/14 
 
 
Møtedato: 25.03.14 
 
 
 
 
 
 
DELICATESSEN AKER BRYGGE, STRANDEN 3 – NY UTESERVERING  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Delicat Essen 
Aker Brygge AS om serverings- og skjenkebevilling for ny uteservering ved Delicatessen Aker 
Brygge, Stranden 3.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et område som av byrådet er definert som indre sentrum og innenfor byrådets 
myndighetsområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Delicatessen, Stranden 3.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Delicat Essen Aker Brygge AS gis serverings- og 
skjenkebevilling for uteservering ved Delicatessen Aker Brygge, Stranden 3.  
Eiendommen, Stranden 3 ligger i indre sentrum. Åpningstider reguleres av egen forskrift 
som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Delicatessen Aker Brygge, Stranden 3  









 1 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen 
 

BU-sak  91/14 
 
 
 
Møtedato: 25.3.2014 
 
 
ØKONOMIRAPPORTERING MED AKTIVITETSTALL  28.02.2014 
 
 
 KOSTRA-rapportering:  
Funksjons Budsjett Korrigert Budsjett- Regulert Prognose Prognose- Avvik Avvik 

område hittil i år regnskap avvik budsjett 2014 avvik øremerk. ordinær drift 

    hittil i år hittil i år 2014     midl   

FO1 19 000 19 631 -631 105 938 102 938 3 000   3 000 

FO2A 79 343 75 213 4 130 349 929 349 929 0   0 

FO2B 15 592 17 996 -2 404 90 417 90 417 0   0 

FO3 86 710 87 148 -438 589 868 590 868 -1 000   -1 000 

FO4 11 627 13 989 -2 362 78 611 80 611 -2 000   -2 000 

Bydelen totalt 212 272 213 977 -1 705 1 214 763 1 214 763 0 0 0 

 
 
Resultatenheter:  

 Resultatenhet 
Regnskap hittil i år 

(1000) 
Budsjett hittil i år 

(1000) Avvik (1000) 
Budsjett Dok 3 2013 

(1000) 
Justert budsjett 2013 

(1000) 
Prognose 

2013 (1000) 
100 Fellestjenester 11 821 14 542 2 721 89 853 84 684 1 000 
101 NAV kommune 10 263 8 920 -1 342 53 519 56 018 2 000 
102 Økonomisk sosialhjelp-kvalifisering 13 915 11 5 58 -2 358 78 172 78 172 -2 000 
103 Frivilligsentraler -361 -280 81 1 324 1 324 0 
104 Psykiatri 1 579 2 474 895 14 170 14 198 0 
105 Legetjeneste 546 539 -7 1 527 2 522 0 
200 Kommunale barnehager 24 783 24 227 -556 131 318 131 840 0 
201 Kommunale barnehager, lokaler 5 146 4 740 -407 20 803 20 803 -1 300 
202 Private barnehager 41 602 46 562 4 960 170 500 170 500 1 300 
203 Barneparker 125 61 -63 97 97 0 
204 Ungdomstjenesten 1 658 1 715 58 9 201 9 637 0 
205 Helsestasjon 3 206 3 430 224 17 950 18 595 0 
206 Pedagogiske tjenester 2 905 2 741 -164 14 319 14 362 0 
207 Barnevern 12 425 9 702 -2 723 57 407 57 407 0 
300 Bestillerkontor 4 680 4 393 -287 23 925 23 925 0 
301 Bestillerkontor - praktisk bistand 10 388 9 512  -875 61 183 61 183 100 
302 Bestillerkontor - hjemmesykepleie 12 620 12 993  374 82 305 82 305 0 
303 Bestillerkontor - støttetjenester 7 458 8 067 6 10 48 125 48 125 200 
304 Bestillerkontor - institusjon 30 773 29 902 -871 263 799 263 799 6 600 
305 Seniorsentre 777 777 0 4 660 4 660 0 
310 Praktisk bistand- utøvende 1 043 1 087 44 4 175 4 175 -3 200 
311 Hjemmesykepleien- utøvende 76 930 854 3 576 3 576 -2 100 
312 Samlokaliserte boliger 16 551 13 678 -2 873 62 855 62 855 -2 600 
  213 977 212 271 -1 705 1 214 763 1 214 763 0 

 
Vurderinger som er lagt til grunn i prognosen - resultatenheter.  
 
100 – Fellestjenester: 
Etter sentraliseringen av IKT  opplevde virksomhetene en stor økning i utgifter.  Dette har de siste 
årene stabilisert seg. Ut fra dette vil årets budsjett være tilstrekkelig til å dekke de forventede utgiftene. 
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Det er avsatt 10 mill til årets lønnsoppgjør.  Avsetningen er gjort i den størrelsesorden som finans 
anbefaler under budsjettprosessen.  
Inndekning av merforbruket fra 2013 på 5,8 mill forutsettes inndekket innen fellestjenester.  
Det er budsjettert med 4,9 mill til å dekke opp utgifter til AFP 62-64 år, samt engangsutgiften som 
virksomhetene blir belastet ved midlertidig uførepensjon.  Disse utgiftene er uforutsigbare, men 
ser en isolert på resultatene de siste årene har disse ligget mellom 3 og 4 mill. 
Leieinntekter for gater og torg har vært mellom 3,9 – 4,3 mill. Det er budsjettert litt forsiktig i år 
med en forventet inntekt på 3,5 mill. 
Tilskudd til fysioterapeuter  meldes med et mindreforbruk på 1,0 mill. 
 
Pr februar meldes en prognose på + 1,0 mill 
 
101 – NAV kommune: 
Det er store utfordringer i forbindelse med å redusere sosialhjelp og kvalifisering.  Det tyder på at det 
nok vil bli et merforbruk også i 2014.  Effekten av tiltak vil ikke få effekt før fra april.  Nav kommune 
vil effektivisere tjenesten ved å spare inn på lønnsutgifter.  De planer som er tenkt vil gi en innsparing 
på 1,0 mill, samt videreføring av «gjengs leie» i Norabakken vil gi 1,0 mill i merinntekter. 
 
Pr februar meldes en prognose på + 2,0 mill 
 
 
102 – Økonomisk sosialhjelp - kvalifiseringsprogram: 
Fra 2012 til 2013 økte utbetaling av økonomisk sosialhjelp med 88,2 mill for hele Oslo.  Det tilsvarer 
en økning på 10,4 %.  Bydel Frogner hadde en økning på 13,3 mill som tilsvarer 27,1% økning. Det er 
avholdt felles møte med alle bydelene hvor en gjennomgang av resultatet ble foretatt, samt forsøk på å 
finne en mulig årsak til den store økningen.  Det har ikke vært mulig med noen enkel forklaring. Bydel 
Frogner har budsjettert med økonomisk sosialhjelp og kvalifisering i samsvar med hva som er overført 
til dette formålet i rammen.  Budsjettet totalt er på 78,6 mill mens utgiftene i 2013 utgjorde 81,4 mill. 
hvor utgiftene økte mest i siste halvdel av 2013.  Bydelen går inn i 2014 med en alt for høy aktivitet 
som gir store merutgifter.  NAV kommune har utarbeidet et mål for enheten med en liste over tiltak 
for å nå målet.    
 
Mål: 

• Kortere gjennomstrømningstid, fra 5,2 mndr til 4,9 mndr pr klient 
• Færre klienter, fra 1370 foregående år til 1219 inneværende år 

 
Konkrete tiltak innen sosialtjenesten/økonomisk sosialhjelp med siktemål 
utgiftsreduksjoner for å bringe regnskapsresultater 2014 i balanse : 
 

• ”Fra produksjon til tiltak” - samlet innsparing på 2 mill kr : 
o Mindre forvaltningsarbeid ved at Fylkesmannen har overtatt vergeansvaret. 
o Mindre tid på opplæring. 
o Færre i service og støttefunksjoner. 

• Mottak av flyktninger konsentreres til andre halvår. 
• Omstrukturerer bruk av kommunale boliger slik at flere grupper vanskeligstilte mottar 

kommunal. 
• bolig og startlån. 
• Arbeidslinjen intensiveres ved at ungdomsgruppen opp til 29 år møter daglig til samtale hver 

morgen. 
• Arbeidslinjen intensiveres i forhold til øvrige brukere som er aktuelle for arbeid eller ved 

daglig oppmøteplikt. 
• Redusert bistand til brukere med liten mulighet for arbeid eller aktivitet; ledig kapasitet brukes 

til økt fokus på de med mulighet for aktivitet. 
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• Omlegging av betjening i PM, med økt aktivitetskrav før første utbetaling av økonomisk 
sosialhjelp. 

• Hver enkelt saksbehandler skal redusere sine klientall med 5 personer, samlet 110 færre 
klienter pr måned. 
 

Pr. februar meldes en prognose på – 2 mill. 
 
101 – Kommunale barnehager – lokaler 
Ved en inkurie ble det ikke budsjettert med utgifter til lokaler, strøm og renhold i Fredrikke barnehage. 
 
Pr. februar meldes en prognose på -1,3 mill. 
 
202 – Private barnehager 
Bydelen har to klagesaker til behandling fra Frogner internasjonale skole og Ruseløkka barnehage. Det 
vil foreligge et mer sikkert resultat når KOU har fastsatt satsene for 2013 og bydelen har foretatt ny 
beregning av tilskuddene. Foreløpig meldes et midreforbruk som vil dekke manglende midler til 
Fredrikke barnehage. 
 
Pr. februar meldes en prognose på +1,3 mill. 
 
207 – Barnevernet 
Barnevernet har alltid en stor risiko knyttet til seg. Oppgavene og utgiftene er aldri mulig og 
forutse.  Bydelen hadde et veldig stort merforbruk i 2012, hvor utgiftene ble hele 63,4 mill. I 2013 ble 
disse redusert til 56,2 mill. Budsjettet for 2014 er vedtatt med 57,4 mill, som er i samsvar med 
rammetildelingen. Det er pr i dag for høy aktivitet i forhold til budsjettet, men også her er det planlagt 
tiltak som vi har tro på vil bringe budsjett og regnskap i balanse.  
 
 
301 – Bestillerkontor – praktisk bistand: 
310 – Praktisk bistand – utøvende: 
Vi har valgt å se bestiller og utøvede tjeneste under ett i rapporteringen.  BPA – brukerstyrt personlig 
assistent inngår også i denne resultatenheten.  Videreføring av dagens BPA avtaler vil gi et 
merforbruk.  Antall vedtakstimer i praktisk bistand er i samsvar med budsjetterte timer, men har for 
lav nærværstid. Det er iverksatt effektiviseringstiltak for å øke nærværstiden.  
 
301 – Pr februar meldes en prognose på +0,1 mill 
310 – Pr februar meldes en prognose på -3,1 mill  
 
 
302 – Bestillerkontor – hjemmesykepleie: 
311 – Hjemmesykepleie – utøvende: 
Vi har valgt å se bestiller og utøvede tjeneste under ett i rapporteringen.  
Det er for høy aktivitet i hjemmesykepleien i forhold til budsjett.  Det er iverksatt tiltak for å få antall 
timer ned.  Dette vil i flere tilfeller oppfattes av bruker som et dårligere tilbud. Spesielt vil natt-
tjenesten bli evaluert.  Dette er en mye dyrere tjeneste enn dagtjenesten, som en følge av at natt-
tjenesten har et stort geografisk område, det går to til hver bruker og det brukes bil i tjenesten.  Det vil 
derfor gi en større gevinst å redusere antall timer, eller forskyve timene fra natt til kveld/tidlig morgen 
i natt-tjenesten enn i dagtjenesten. Samlet utgjør lønnskostnader til 4 årsverk natt tjeneste ca 8 mill kr. 
Ved omlegging av turnus og endring av oppdrag som legging etc hos noen av brukerne er det et mål å 
halvere årsverksinnsatsen. 
 
311 – Pr februar meldes en prognose på -2,1 mill  
 
303 - Bestillerkontor  – støttetjenester: 
Reduserte priser på dagoppholdsplasser fra SYE gjør at vi betaler mindre for plassene. 
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Pr februar meldes en prognose på +0,2 mill 
 
 
304 – Bestillerkontor – institusjon: 
Måltallet på institusjonsplasser 2014 er 489.  Antall plasser i bruk ligger noe over, men kombinasjonen 
dyre/billige plasser gjør at budsjettet holdes. I tillegg gir reduserte priser, en følge av budsjettforliket, 
en betydelig reserve på 6,6 mill. Det er også her stor usikkerhet til bruk av plasser, og antall 
ferdigbehandlet på sykehus. Vederlagsinntekter er også en risiko.   
 
Pr februar meldes en prognose på +6,6 mill 
 
 
312 – Samlokaliserte boliger: 
Tilskudd til ressurskrevende brukere for 2013 gir bydelen en mindreinntekt på 2,6 mill.  
 
Pr februar meldes en prognose på -2,6 mill 
 
 
Institusjonsplasser: 
TOTAL OVERSIKT Resultat Status Status Måltall 

INSTITUSJONSPLASSER 31.12.13 31.01.14 28.02.14 2014 

SOMATISK 1,00 318 318 316 321 

SKJERMET 1,29 84 85 86 79 

FORSTERKET 1,47 15 13 13 13 

X-TRA FORSTERKET 1,86 5 5 5 3 

KORTTIDSPLASSER 1,09 35 36 35 36 

REHABPLASSER 1,15 3 3 3 6 

VENTEPLASSER 1,09 0 0 0 0 

ALDERSHJEMSPLASSER 0,82 4 4 4 4 

SUM "SYKEHJEMSPLASSER" 464 464 462 462 

          

PSYKIATRIPLASSER 20 20 20 19 

ANDRE HELDØGN 2 2 2 2 

AVLASTNBOL OG BARNEBOLIG 6 6 6 6 

SUM ANDRE PLASSER 28 28 28 27 

     
TOTAL ANTALL 
INSTITUSJONSPLASSER 492 492 490 489 

     

Vederlagsplasser 448 447 446 441 

 
 
Vurdering og forslag til vedtak: 
BU tar fremlagte prognose til etterretning, BU ber administrasjonen kontinuerlig iverksette 
ytterligere effektiviseringstiltak utover det som ligger i saken, som kan sikre økonomisk 
kontroll. 
 
 
Vedlegg:  BFR Resultatrapport pr. funksjon 2014 
  Rapportering NAV kommune 
  Risikoanalyse   
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2014
Rapportering fra sosialtjenesten til EST - månedlig innen 12. i påfølgende måned.

MÅNED: jan/feb

BYDEL: frogner Kontaktperson / telefonnr: Heidi Damengen/ Kay Holmen

Kort veiledning:
--  Bydelene setter inn tall i de hvite feltene.
--  I de gule feltene framkommer det automatiske summeringer. Gule og grå felt er sperret for inntasting.
--  Uttak av data fra OSKAR: det finnes detaljert forklaring/veiledning til tabellene 1-4 i egne arkfaner. 

1.1 Aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp. 
      NB! Klienter som kun har KVP-stønad skal ikke inngå.

        Data hentes fra: OSKAR

2013 2014

endring 
2014 vs 

2013 2013 2014

endring 
2014 vs 

2013 2013 2014

endring 
2014 vs 

2013 2013 2014

endring 
2014 vs 

2013

januar 56 56 0 422 549 127 478 605 127 478 605 127
februar 67 60 -7 424 570 146 491 630 139 630 797 167
mars 74 457 531 741
april 81 447 528 834

gj.snitt pr mnd (hittil i) 1.tertial 70 58 -12 438 560 122 507 618 111
mai 83 472 555 916
juni 65 459 524 985
juli 61 449 510 1 057
aug 65 448 513 1 108

gj.snitt pr mnd (hittil i) 2.tertial 69 457 526
sept 72 484 556 1 182
okt 74 524 598 1 250
nov 77 519 596 1 314
des 63 546 609 1 379

gj.snitt pr mnd (hittil i) 3. tertial 72 518 590
gj.snitt pr måned hittil i år 70 58 -12 471 560 89 541 618 77

Akkumulert antall klienter                  
hittil i årUngdom 18-24 år 25 år og eldre Klienter totalt
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1.2 Nye klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp.
      NB! Nye klienter som kun har KVP-stønad skal ikke inngå.

        Data hentes fra: OSKAR 
Antall 

ungdom 
18-24 år

Antall     
25 år og 

eldre

Nye 
klienter 
totalt

januar 10 36 46
februar 10 29 39
mars

arpril
mai
juni
juli
august
sept
okt
nov
des

2. Behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp: antall vedtak og sakbehandlingstid 
    Saksbehandlingstid: andelen av vedtak i løpet av rapporteringsmåneden som ble fattet innen 2 uker etter søknad (både innvilgelser og avslag).
    NB! Søknader om KVP skal ikke inngå

     Data hentes fra: OSKAR

Antall 
saker med 

vedtak 
siste 

måned

Andelen 
vedtak 
som er 
fattet 

innen 2 
uker etter 

søknad

januar 738 83 %
februar 780 86 %
mars
arpril
mai
juni
juli
august
sept
okt
nov
des
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3. Bruk av døgnovernattingstilbud - personer knyttet til registrerte utbetalinger til døgnovernatting i løpet av måneden

      Data hentes fra: OSKAR

Antall 
barn 

(under 18 
år)

Antall 
voksne 

(over 18 
år)

Personer 
totalt

Antall 
personer 

med 
opphold 
under 1 

mnd

Antall 
personer 

med 
opphold 
fra 1 og 
inntil 3 
mnd

Antall 
personer 

med 
opphold 
fra 3 og 
inntil 6 
mnd

Antall 
personer 

med 
opphold i 

6 mnd 
eller 

lengre

Antall 
personer 
på steder 

MED 
kvalitets-

avtale

Antall 
personer 
på steder 

UTEN 
kvalitets-

avtale

Antall 
personer 

med alter-
native 
planer

januar 0 12 12 12 0 0 0 9 3 12
februar 0 15 15 12 3 0 0 8 7 15
mars
april
mai
juni
juli
aug
sept
okt
nov
des

Eventuelle kommentarer:
Det har ikke vært ledig plass på steder med avtale, eller bruker har vært for syk (rus/psykiatri) til at de har fått plass. 

Pers. totalt fordelt påPersoner totalt fordelt på
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4. Brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån)  -  i henhold til anvisninger i OSKAR
    NB! KVP-stønad skal ikke inngå i beløpene

      Data hentes fra:  OSKAR    Oppgis i hele 1000 kr

2013 2014 2013 2014

januar 4 978 6 392 10 414 10 565
februar 4 908 5 816 9 996 9 232
mars 5 143 9 685
april 5 613 10 630

gj.snitt pr mnd (hittil i) 1.tertial 5 160 6 104 10 178 9 885

mai 5 561 10 019
juni 5 082 9 699
juli 5 812 11 397
aug 5 049 9 843

gj.snitt pr mnd (hittil i) 2.tertial 5 376 10 231

sept 5 848 10 518
okt 6 521 10 905
nov 5 873 9 854
des 6 349 10 425

gj.snitt pr mnd (hittil i) 3. tertial 6 148 10 424
gj.snitt pr måned hittil i år 5 561 6 104 10 285 9 885

Sum brutto utbetalt hittil i år 66 738 12 208

Om den automatisk beregningen av gjennomsnittlig utbetaling pr klient:
   -- Gjennomsnitt for den enkelte måned:  blir beregnet ved at "Sum brutto utbetaling" divideres med antall klienter med stønad - hentet fra Tabell 1.1 kolonnen "Klienter totalt".
   -- Gjennomsnitt pr måned (hittil i) tertialet / hittil i år:  det blir tatt utgangspunkt i de ulike gjennomsnittene pr måned - som vektes i forhold til antall deltakere i den enkelte måned 

Sum                       
brutto utbetaling pr 
måned (1000 kroner)

Gjennomsnittlig      
utbetaling pr klient 
pr måned (kroner)
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5. Budsjett- og regnskapstall for F276 Kvalifiseringsprogrammet - oppgis i hele 1000 kr

     Data hentes fra: Agresso     Oppgis i hele 1000 kroner 

januar februar mars april mai juni juli august september ok tober november desember
Eksternt tildelt budsjett (bystyrets vedtak, jf Dok. 3): 22 884 22 884
Bydelens årsbudsjett 22 884 22 884
Omdisponert 0 0

Sum Netto driftsutgift F276 hittil i år 376 2 025
Avledet mekanisk årsprognose * 4 512 12 150

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 18 372 10 734
Bydelens egen årsprognose 22 884 19 884

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 0 3 000

* Avledet mekanisk årsprognose: beregnes ved at "Sum Netto driftsutgift F276 hittil i år" divideres med antall måneder hittil i år, og multipliseres med 12

Beskrivelse av omdisponeringer fra/til F276 i forhold til bevilgningen i Dok. 3:

6. Budsjett- og regnskapstall for F281 Økonomisk sosialhjelp - oppgis i hele 1000 kr

     Data hentes fra: Agresso     Oppgis i hele 1000 kroner 

januar februar mars april mai juni juli august september ok tober november desember
Eksternt tildelt budsjett (bystyrets vedtak, jf Dok. 3): 55 727 55 727
Bydelens årsbudsjett 55 727 55 727
Omdisponert 0 0

Sum Netto driftsutgift F281 hittil i år 5 963 11 963
Avledet mekanisk årsprognose * 71 556 71 778

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett -15 829 -16 051
Bydelens egen årsprognose 55 727 60 727

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 0 -5 000

* Avledet mekanisk årsprognose: beregnes ved at "Sum Netto driftsutgift F281 hittil i år" divideres med antall måneder hittil i år, og multipliseres med 12

Beskrivelse av omdisponeringer fra/til F281 i forhold til bevilgningen i Dok. 3:
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7. Beskrivelse av bydelens iverksatte og planlagte korrektive tiltak:

Bydelen har vedtatt innsparinger på sosialhjelp. Forventet effekt av dette gjør at prognosen for sosialhjelp settes til - kr 5 000 000,-. 
Prognosen baserer seg på at vi opplever en utflating i sosialhjelpsutgiftene, sett opp mot vekstraten i høstsemesteret, og at sparetiltak vil gi reduksjon fra april 2014. 
Aktiviteten i kvalifiseringsprogrammet var noe høy i 2013 og tilpasses måltallet i 2014. Det gir en innsparingseffekt som medfører en prognose
på + kr 3 000 000,-

8. Andre kommentarer fra bydelen:

slutt slutt



 

Bydel Frogner – Omstilling og Risikostyring  
(Risk management) 2014 

              R=Regnskap B=Budsjett 
TILTAK HVA GJØRES RISIKOVURDERING 

H=høy, M=middels, 
L =lav risiko 

RISIKO-SAMMENLIGNING 
BELØP – KONSEKVENS 

PROGNOSE 

PR 
28.02.2014 

100 Fellestjenester     

IKT-utgifter:  
Fremskrevet utgifter i 2013.  

Det ryddes kontinuerlig i e-
post adresser og IKT 
arbeidsplasser holdes på et 
minimum. 

IKT utgifter ikke blir 
høyere enn 
budsjettert (M) 

R 2012 – 11,0 mill 
R 2013 – 10,9 mill 
B 2014 – 11,8 mill 

 

Lønnsoppgjør 2014 

Det er avsatt midler til lønnsoppgjøret i 
tråd med den prosent som FIU har gitt. 

Avsatte midler er fordelt på 
KOSTRAfunksjoner  

Resultatet av 
forhandlingene (L) 

R 2012 – 7,8 mill 
R 2013 – 7,1 mill 
B 2014 – 10,1 mill 

 

Pensjon:  

AFP 62-64 år, samt engangsbeløp til 
midlertidig uførepensjon. 

Arbeidstakere blir nøye fulgt 
opp ved sykemeldinger, og 
med tilrettelegginger. Tiltak 
iverksettes for å redusere 
overgang til midlertidig 
uførepensjon ved max-dato.  

Antall arbeidstakere 
som ønsker AFP 62-
64 år, og antall på 
midlertidig uføre-
pensjon etter max-
dato, er 
uforutsigbart. (M) 

AFP 
R 2012 – 1,5 mill 
R 2013 – 1,3 mill 
B 2014 – 2,0 mill 
UFØRE 
R 2012 – 2,5 mill 
R 2013 – 1,5 mill 
B 2014 – 2,8 mill 

 

Utleie av gategrunn:  
Utleiesatsene er prisjustert med 1,75 
%. 

Oppfølging av inngåtte avtaler 
og kontroll med ulovlig bruk av 
gategrunn.  

Det forutsetter lik 
utleie som i 2013 
(L) 

R 2012 – 3,9 mill 
R 2013 – 4,1 mill 
B 2014 – 3,5 mill 

 

Driftstilskudd til private 
fysioterapeuter:  
Ny ordning hvor en større del skal 
finansieres gjennom driftstilskudd 

Det utbetales driftstilskudd 
etter den nye ordningen. 
Ledige hjemler brukes på 
Oscarshus 

Det forutsettes 
lønnsøkning i 
samsvar med 
prognosen. (L) 

R 2012 – 12,3 mill 
R 2013 – 12,7 mill 
B 2014 – 13,6 mill 

+1,0 mill 

Ingen opplæringsmidler Det gjennomføres kun lov- og 
forskriftsmessig opplæring og 
kurs. 

Kan gi manglende 
kvalitetsutvikling i 
tjenesten. 

R 2012 – 0,3 mill 
R 2013 – 0,1 mill 
B 2014 – 0,0 mill 

 

101 NAV –kommune     
Introduksjonsordning: Det er 
budsjettert med det antall flyktninger 
det forventes at bydelen skal motta. 

Videreføring av driften Det forutsettes at 
bydelen vil motta 
Bosettingstilskudd 

R 2012 – 9,4 mill 
R 2013 – 11,7 mill 
B 2014 – 12,7 mill 

+2,0 mill 
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flyktninger på 3,44 
 mill (M) 

102 Økonomisk sosialhjelp – 
kvalifiseringsprogram:  

    

Økonomisk sosialhjelp – 
kvalifiseringsprogram: 

Budsjettet er lagt i tråd med tildelt 
ramme. 

 Det forutsettes at 
statlig tilskudd til 
kvalifiseringsprogra
m og tildelt 
sosialhjelp skal 
være tilstrekkelig 
(M). 

R 2012 – 66,6 mill 
R 2013 – 81,1 mill 
B 2014 – 78,2 mill 

-2,0 mill 

200 Kommunale barnehager     
Oppholdsbetaling: Budsjettert med 
85 % av høyeste sats. 

Kontroll og oppfølging av 
kundereskontro både i 
barnehagene og i 
økonominettverket. 

Det forutsettes at 
oppholdsbetaling i 
gjennomsnitt er  
85% av høyeste 
sats.(L)  

R 2012 – 22,8 mill 
R 2013 – 23,7 mill 
B 2014 – 24,2 mill 

-1,3 mill 
(lokaler) 

202 Private barnehager     
Driftstilskudd: Det er avsatt 
budsjettmidler etter dagens aktivitet 
med et påslag på 8,5% 

Oppfølging av private 
barnehager, kontroll av 
regnskap.  Holde oversikt over 
nye plasser. 

Nye private plasser 
som ikke 
kompenseres/finansier
es.(H) 

R 2012 – 145,9 mill 
R 2013 – 165,3 mill 
B 2014 – 180,5 mill 

+1,3 mill 

205 Helsestasjon     
Øke med en skolehelsesøsterstilling Styrke 

helsesøstervirksomheten i 
videregående skole.  

 R 2012 – 15,5 mill 
R 2013 – 16,1 mill 
B 2014 – 18,0 mill 

 

206 Pedagogiske tjenester     
Spesialpedagogisk hjelp til 
førskolebarn: 
Redusert med 1 stilling, men økt 
budsjett for kjøp av tjenester. 

Tett samarbeid mellom 
barnehage og pedagogisk 
fagteam for å ivareta behov til 
funksjonshemmede barn. 

Usikkert med 
hensyn til hvor 
mange nye barn 
som trenger 
spesialpedagogisk 
hjelp. (M) 

R 2012 – 11,7 mill 
R 2013 – 13,9 mill 
B 2014 – 14,3 mill 
Salg av tjenester til 
andre: 
R 2012 – 1,9 mill 
R 2013 – 1,0 mill 
B 2014 – 1,6 mill 

 

207 Barnevern     
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Barnevern:  
Økt med 1,5 stilling. Det har vært et 
stort merforbruk i 2013. Tiltak som er 
iverksatt vil også utløse store utgifter i 
2014. Opprettet feltarbeidere 

Feltarbeidere/miljøarbeidere i 
samarbeid med 
ungdomstjenesten og 
helsestasjonen. 

Barnevernet verken 
kan eller skal avstå 
fra nødvendige 
tiltak når barn er i 
en situasjon som 
faller inn under 
lovverket. Ofte ut-
løses tiltak av andre 
instanser, f.eks. 
barnevernsvakten, 
fødeklinikk eller 
politiet (H) 

R 2012 – 63,4 mill 
R 2013 – 56,2 mill 
B 2014 – 57,4 mill 

 

301 Bestillerkontoret – 
praktisk bistand 

    

Praktisk bistand: Begrense utførte 
timer til i gj.snitt 6 900 pr mnd til en 
timepris på kr 603.  

Regulere vedtaksmengden i 
samsvar med budsjett.  

Kontinuerlig 
oppfølging av 
vedtakspraksis. 
Risiko både i antall 
timer og timepris. 
(M) 

Utførte timer pr mnd 
R 2012 – 7137 
R 2013 – 6825 
B 2014 – 6900 
 
Regnskap/budsjett 
R 2012 37,4 mill 
R 2013 43,4 mill 
B 2014 45,8 mill 

+0,1 mill 

BPA: Begrense antall vedtakstimer til 
4586 pr mnd. 

Revurdering av tidligere 
vedtak og regulere antall 
vedtakstimer i samsvar med 
budsjett. 

Kontinuerlig 
oppfølging av 
vedtakspraksis. 
Risiko både i antall 
timer og timepris. 
(M) 

R 2012 15,8 mill 
R 2013 19,2 mill 
B 2014 19,4 mill 

 

302 Bestillerkontoret – 
hjemmesykepleie 

    

Hjemmesykepleie: Begrense utførte 
timer til i gj.snitt 8500 pr mnd til en 
timepris på kr 888.  

Regulere vedtaksmengden i 
samsvar med budsjett.  

Kontinuerlig 
oppfølging av 
vedtakspraksis. 
Risiko både i antall 
timer og timepris. 
(H) 

Utførte timer pr mnd 
R 2012 – 7686 
R 2013 – 9553 
B 2014 – 8500 

 
Regnskap/Budsjett 
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R 2012 – 75,8 mill 
R 2013 – 87,6 mill 
B 2014 – 82,3 mill 

303 Bestillerkontoret – 
støttetjenester 

    

Støttekontakt: Holde antall timer på 
dagens nivå – ca 800 timer pr mnd 

Videreføre og opprette flere 
støttekontaktgrupper, som 
ivaretar brukerens behov for 
sosialt samvær og stimulerer 
til deltakelse og 
selvstendighet.  

Det forutsettes 
samme aktivitet 
som i 2013 (M) 

R 2012 – 1,9 mill 
R 2013 – 1,8 mill 
B 2014 – 2,1 mill 

 

Trygghetsalarm: Dagens aktivitet 
videreføres. 

Kontroll og oppfølging av 
alarmer som ikke lenger er i 
bruk.  Oppsigelse. 

Alle over 70 år har 
rett på 
trygghetsalarm. (L) 

R 2012 – 0,8 mill 
R 2013 – 1,2 mill 
B 2014 – 1,1 mill 

 

Transporttjenesten TT: Videreført 
aktivitet i 2013 

Holde antallet på dagens nivå. Utgiftene utløses 
når brukerne 
benytter TT-kort. 
(H) 

R 2012 – 14,6 mill 
R 2013 – 14,3 mill 
B 2014 – 14,4 mill 

 

Aktivisering av eldre og 

funksjonshemmede: Det er 
budsjettert i tråd med dagens aktivitet.   

Holde antall timer på dagens 
nivå. 

Det forutsettes 
samme aktivitet 
som i 2013 (M) 

R 2012 – 10,0 mill 
R 2013 – 10,0 mill 
B 2014 – 11,4 mill 

+0,2 mill 

304 Bestillerkontoret – 
institusjon 

    

Måltallet er det samme som antall 
plasser i bruk pr oktober 2013 – 489. 

Videreføre tiltak fra 2013. 
Innsatsteam, nært samarbeid 
med hjemmesykepleie og 
praktisk bistand, ingen på 
vurderingsplasser. 

Det forutsettes 
samme aktivitet 
som i 2013 (M) 

R 2012 – 360,4 mill 
R 2013 – 347,6 mill 
B 2014 – 349,9 mill 

+6,6 mill 

Ferdigbehandlet: Holde antall døgn 
med betalingsplikt på sykehusene nede 
og innenfor budsjetterte midler som er 
2 pr døgn  

Innsatsteamet gjennomfører 
daglig vurderingsbesøk på 
sektorsykehuset, for 
planlegging av tiltak.  Bruker 
og pårørende trygges på at de 
vil få den hjelp de trenger når 
de kommer hjem. 

Det forutsettes 
kontinuerlig 
oppfølging i 
samhandling 
mellom 
innsatsteam, 
hjemmetjeneste og 
bestillerkontoret. 
(H) 

R 2012 – 1,5 mill 
R 2013 – 5,7 mill 
B 2014 – 3,1 mill 
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Vederlag for institusjonsbeboere og 
dagsenterbrukere beregnes i forhold til 
antall institusjonsbeboere, og det 
foretas etterberegning av samtlige når 
skatteoppgjør foreligger. 

Innhente inntektsopplysninger, 
beregne vederlag og fatte 
vedtak så snart som mulig 
etter innleggelse. Foreta 
etterberegning så snart 
skatteoppgjøret foreligger. 

Endring i inntekt, 
skatt, renter gir 
utslag på 
vederlaget. (L) 

R 2012 – 89,8 mill 
R 2013 – 92,4 mill 
B 2014 – 89,2 mill 

 

310 Praktisk bistand - 
utøvende 

    

Tilpasse driften av praktisk bistand til 
prismodellen i brukervalgsordningen 

Regulere arbeidskraften i tråd 
med aktivitet, samarbeid med 
hjemmesykepleien 

Nærværstid i tråd 
med brukervalg (H) 

R 2012 – 4,5 mill 
R 2013 – 5,4 mill 
B 2014 – 0 

-3,2 mill 

311 Hjemmesykepleie - 
utøvende 

    

Tilpasse driften av hjemmesykepleien 
til prismodellen i brukervalgsordningen 

Nært samarbeid med 
innsatsteam og praktisk 
bistand 

Nærværstid i tråd 
med brukervalg (H) 

R 2012 – 10,8 mill 
R 2013 – 5,3 mill 
B 2014 – 0 

-2,1 mill 

312 Samlokaliserte boliger     
Redusere utgifter til heldøgns omsorg 
og pleie (botiltak) for sterkt 

funksjonshemmede. Kjøp av 
tjenester. 

Vurdere kjøp av tjenester i 
konkurranse 

Det forutsettes 
samme aktivitet 
som i 2013 (H) 

R 2012 – 20,9 mill 
R 2013 – 19,9 mill (korr) 
B 2014 -  21,4 mill 

-2,6 mill 

Egne boliger: Redusere antall vedtak, 
omhjemle, samordne tjenestene. 
Økt med en nattevaktstilling i 
Underhaugsveien bolig 

Revurdering av vedtak ved 
endringer. 

Endring av beboere 
kan gi endring i 
ressursbruk.(M) 

R 2012 – 37,5 mill 
R 2013 – 37,4 mill 
B 2014 -  40,3 mill 

 

H= meget høy risiko mht anslått aktivitet, hvilket betyr fare for merforbruk 
M= det er risiko forbundet med gjennomføring av aktiviteten, hvilket betyr fare for merforbruk 
L= det er liten risiko forbundet med gjennomføringen 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 6004.06.02081 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Drammensveien E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  
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BUDSJETTJUSTERING MARS 2014 

 
Det vises til Frogner bydelsutvalgs møte tirsdag 25. februar 2014 sak 66/14 
hvor BU ber administrasjonen komme med forslag til en budsjettbuffer i 
størrelsesorden 5 millioner kroner. 
 
Alle tjenestesteder arbeider med tiltak for innsparing og redusert forbruk for å 
sikre at bydelens tjenester ytes innenfor rammen av den tilgjengelige økonomi, jf 
budsjett 2014 og budsjettjusteringssak i BU’s februarmøte. 
 
I tillegg foreslås i denne sak at det gjennomføres et flatt kutt på lønns- og 
driftsbudsjettene, med unntak av driftsbudsjetter knyttet til kjøp av 
avtalefestede private tjenester, i størrelsesorden 5 mill kr slik BU har bedt om. 
 
Innsparingen på lønns- og driftsbudsjettene kan effektueres ved at det innføres 
ansettelsesstopp for alle lediggjorte stillinger med unntak av stillinger som er 
nødvendige for å ivareta lovpålagte tjenester og tjenester knyttet til  liv og helse. 
Vikarbruk ved korttidsfravær i alle virksomheter, barnehager etc vil bli redusert. 
 
Likeledes iverksettes innkjøpsstopp med unntak av nødvendige innkjøp for at 
drift skal kunne utføres. 
 
En budsjettjustering skal vedtas både på resultatenhet og funksjonsområde, og 
vil fremkomme som følger: 
 
Resultatenhet Innsparing i hele tusen 
100 Fellestjenester (inkl adm) 371 
101 Nav kommune 221 
102 økonomisk sosialhjelp 322 
103 Frivillighetsmidler 5 
104 Psykiatri 58 
105 Legetjeneste 6 
200 Kommunale barnehager 542 
201 Kommunale barnehager, lokaler 88 
202 Private barnehager 703 
203 Barneparker 37 
204 Ungdomstjenesten 37 
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205 Helsestasjon 74 
206 Pedagogiske tjenester 59 
207 Barnevern 228 
300 Bestiller kontor 99 
301 Bestiller kontor-praktisk bistand 252 
302 Bestiller kontor- hjemmesykepleie 339 
303 Bestiller kontor- støttefunksjoner 198 
304 Bestiller kontor-institusjon 1 088 
305 Seniorsentre 19 
310 Praktisk bistand- utøvende 17 
311 Hjemmesykepleien-utøvende 15 
312 Samlokaliserte boliger 259 
 5 000 
 
 
Skjematisk oppsett i tråd med ovenstående blir pr. funksjonsområde: 

 FO1 FO2A FO2B FO3 FO4 
 

108 666 000 349 364 000 89 336 000 588 786 000 78 611 000 
Tekn bud. just forhåndsført øremerkede 
midler overført fra 2013- 14 -2 727 853 565 177 1 080 686 1 081 990  
Teknisk budsjettjustering jfr sak 66/14.  
Endring funksjonsområde -326 000 -1 763 000 -339 000 -2 250 000 -322 000 
Budsjettbuffer 2014 avsettes på  
Kostra 180 FO1 5 000 000     
Sum funksjonsområder etter justering 110 612 147 348 166 177 90 077 686 587 617 990 78 289 00 

 
Budsjettbuffer kr 5 000 000 er lagt til Kostra 180 på FO1.  
FO1 reduseres med kr 326 000, FO2A reduseres med kr 1 763 000,  
FO2B reduseres med kr 339 000, FO3 reduseres med kr 2 250 000 og FO4 reduseres med 322 000 
 
 
Forslag til VEDTAK: 
 
BU vedtar en innsparing på budsjett tilsvarende 5 mill kr i tråd med oppsett på Kostra, tjenestested 
og funksjonsområde. Det forutsettes at det gjennomføres med ansettelses- og innkjøpsstopp samt 
andre tiltak som vist i saken.  
 
  



2014 - Praktisk bistand - oversikt over brukernes v alg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned

Bydel: Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Kommunal utfører 595 573
Hjtj. for døve og døvblinde (kommunal) 0 0
ASOR AS 24 25
Attendo Care AS 10 10
CityMaid AS 51 50
Kamfer AS 38 40
Oslo Helse og Omsorg AS 60 61
Prima Omsorg AS
Seniorstøtten AS 7 7
Total Helseservice AS 32 31
Unicare Omsorg AS 100 100
Sum komm.utfører 595 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum private utførere 322 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum alle utførere 917 897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måne d:
Kommunal 6328:00 5716:23
Privat 2661:39 2432:04
Sum vedtakstid 8989:39 8148:27 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 10:38 09:58 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Private utførere 08:15 07:30 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Timer og minutter





















2014 - Hjemmesykepleie - oversikt over brukernes va lg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned.

Bydel: Frogner 

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Kommunal utfører 612 598
ASOR AS 8 6
Attendo AS (fra 1.4.2014)
Kamfer AS 13 18
Oslo Helse og Omsorg AS 7 7
Prima Omsorg AS
Total Helseservice AS 10 11
Unicare Omsorg AS 10 10
Sum komm.utfører 612 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum private utførere 48 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum alle utførere 660 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måne d:
Kommunal 9308:24 8262:57
Privat 1389:03 1385:57
Sum vedtakstid 10697:27 9648:54 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 15:12 13:49 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Private utførere 28:56 26:39 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Timer og minutter



2014 - Hjemmesykepleie natt - oversikt over brukern es valg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned.

Bydel: Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Kommunal utfører 42 46
ASOR AS 3 3
Sum komm.utfører 42 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum private utførere 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum alle utførere 45 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måne d:
Kommunal 487:13 436:02
Privat 59:22 53:38
Sum vedtakstid 546:35 489:40 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 11:36 09:28 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Private utførere 19:47 17:52 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Timer og minutter



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 
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Frogner seniorråd Seniorrådets leder Postadresse bydelsadm.  
Besøksadresse: Hans Høegh Henrichsen Postboks 2400 Solli Bankkonto: 6004.06.02081 
Slemdalsveien 3b Telefon 22 46 84 66 0201 Oslo Org. nr. 874 778 702 
 Mobil 41 41 37 70 Telefon 23 42 49 08  
 E-post: ipdas@online.no          E-post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 
 
 
ÅRSMELDING FOR SENIORRÅDET I BYDEL FROGNER 2013 
 
Befolkningsutvikling eldre i Frogner bydel  
 
Per 01.01.2013 var det til sammen 6338 personer over 67 år i Bydel Frogner, noe som utgjorde 
10,21 prosent av bydelens totale befolkning på 53667.   
 
Dette er en økning i eldrebefolkningen fra tidligere år, noe som i hovedsak kan tilskrives vekst i gruppen av 
de «yngste eldre», 67-79 år. Trenden med økning av de yngste eldre vil fortsette de nærmeste årene, mens 
gruppen 80+ ventes å gå noe ned de nærmeste fire årene. 
 
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 

67-79 år 3484 3690 3930 4234 9,94 % 10,21 % 
80-89 år 1627 1574 1579 1553 8,82 % 8,85 % 
90 år + 492 506 502 551 10,50 % 11,43 % 
Sum 67 år +  5603 5770 6011 6338 9,66 % 9,93 % 
Sum bydel  50369 51120 52531 53667 8,57 % 8,60 % 

 
 
Bydel Frogner (ukorr) 67- 79 år 80- 89 år 90+ år 

2014 4 486 1 469 476 
2015 4 713 1 408 465 
2016 4 903 1 384 443 
2017 5 048 1 352 420 

 

 
 
 
Rådets sammensetning 
 
Fast medlem vara 
Hans Høegh Henrichsen, leder Elenor W. Holter 
Turi Wang Ljungqvist, nestleder Ellen Irene Måsøval 
Pål Nordenborg  Leidulf Digernes 
Jarle Martin Wahl               Berit Normann 
Knut Erik Jørgensen Jon Petter Holter 
Rannveig Dahl Kjell Jon Karlsen  
Astrid Hilde   Arne Skarløv 
Sekretær: Heidi Sagmo (januar – mars ) Brynhild Vestad (fra april) 
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Møtevirksomhet 
 
Seniorrådet har hatt 11 møter i 2013. Ny fast post på programmet av året har vært 
«Bydelsdirektørens kvarter» som åpningstema i hvert møte. Her har Seniorrådets medlemmer fått 
god og utfyllende informasjon om relevante problemstillinger, og har kunnet stille spørsmål 
tilbake. Av fagpersoner i bydelen holdt nestleder av Bestillerkontoret, Iolanta Johansen, en 
presentasjon for Seniorrådet i oktober om bestillerkontorets organisering og arbeidsmåte.  
 
Sykehjem 
 
De viktigste temaer for Rådet i 2013 har vært forhold ved Sykehjemsetaten og forholdene ved 
sykehjemmene i Oslo, emner som har engasjert medlemmene sterkt. Mot slutten av av 2012 
innledet Seniorrådet dialog med eldrerådene i nabobydelene Ullern og Vestre Aker, og i mer 
begrenset grad St. Hanshaugen og Nordre Aker. Forholdene ved sykehjemmene ble satt på 
dagsorden i hvert enkelt av de aktuelle bydelseldrerådene. Frogner Seniorråds enstemmige 
uttalelse ”Tjener Sykehjemsetaten sitt formål”, ble utformet i samarbeid med naboeldrerådene.  
I april 2013 kunne seniorrådene i Frogner, Vestre Aker og Ullern enes om en felles uttalelse som 
ble sendt Byrådets leder med kopi til eldrebyråden. Uttalelsen ble besvart av Byrådet, og ble fulgt 
opp av et felles møte med Byråden hvor leder og nestleder av Frogner Seniorråd møtte. Saken har 
i det følgende vært gjort til grunnlaget for egne temadager mellom bydelseldrerådene og 
Kommunens «Det sentrale Eldreråd». Første temadag ble avviklet i august hvor de samarbeidende 
eldrerådenes prioriterte saker var oppe. Felles temadager om sykehjemmene har fortsatt inn i 
2014. 
 
Øvrig virksomhet 
 
I september besøkte Seniorrådet «Almas Hus» ved Aker Sykehus, der man fikk en bred innføring i 
og demonstrasjon av bruken av moderne tekniske hjelpemidler i eldreomsorgen. 
 
Seniorrådet har vært representert ved samtlige møter som avholdt i regi av Det sentrale Eldreråd. 
Frogner Seniorråd har også hatt nytte av nyhetsbrevene fra Det sentrale Eldreråd, likesom man har 
satt stor pris Det sentrale Eldrerådets sterkere engasjement i sak og for å skape en ny positiv og 
fremtidsrettet dialog med bydelenes seniorråd/eldreråd. På et tidlig tidspunkt tok Det sentrale 
Eldreråd under sin nye ledelse opp et tema som ble kalt «Blir vi hørt?» Det kom frem at 
spørsmålet dessverre for en rekke av bydelseldrerådene var mer enn aktuelt, og da i forholdet til de 
respektive bydelsutvalg, herunder også Frogner. 
 
Et stort antall saker av betydning for eldre har engasjert Seniorrådet under året. Temaer som 
forsøpling i bydelen, problemer med fremkommelighet, pensjonsordninger, diskriminering mot 
eldre, og eldres situasjon i en tid hvor bruken av internett i økende grad er blitt nødvendig i 
kontakten med banker og offentlige kontorer, viser litt av mangfoldet av temaer som har vært på 
dagsordenen.  
 
I samtlige møter har Rådet hatt brede debatter om saker som har ligget til behandling i 
bydelsutvalget herunder budsjettet, rapportene fra bydelens tilsynsutvalg, og om enkeltsaker som 
medlemmene har ønsket å ta opp. 
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Protokoller fra alle møtene er forøvrig tilgjengelig på <www.bfr.oslo.kommune.no/politikk> 
 
Seniorrådet følger dette videre inn i 2014.  
 
 
Oslo, 11. februar 2014. 
     

       
 
Hans Høegh Henrichsen, leder     Brynhild Vestad, sekretær  
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Videreføring av driftsstyrene ved komMunale sykehjem
Charlotte Grüner Hvvre
Sendt: 5. mars 2014 15:30 1E- I {,.11(1

fil: SYE - Institusjonssjefer område 1; Sølvi Karlstad; Inger-Lise Kjos; Vigdis Skovdahl juk

Kopi: OK - Bydelsdirektører; OK - Postmottak-Bydeler; Helge Jagmann; Jens Helgebostad; Anne Lise Nes

Til instausjonssjefene ved de kommunale sykehjemmene

Kopi til bydelsdirektør bydel 1-15

Prøveordningen med driftsstyrer ved de kommunale sykehjemmene i Oslo gikk ut 30.6 2013 og ble

prolongert til 31.12.2013

Ordningen er for tiden til politisk beha ndling.

Denne prosessen har tatt lengre tid enn beregnet, og de eksisterende driftsstyrenes mandat prolongeres

inntil bystyret har avsluttet sin behandling av saken.
Med vennlig Alsen

Charlotte Grdner
spesialkonsulent

Administrasjonen
Sykehjemsetaten

Oslo kommune

Telefon dir.: 23 43 30 53
Sentralbord: 02 180

www.oslo.kommune no

Tenk på mdjøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

Seksjon for pleie og omsorg

From: Jens Helgebostad
Sent: Tuesday, March 04, 2014 10:01 AM
To: Aud Kvalbein
Cc: Tore Berntsen; Endre Sandvik
Subject: faktaark driftsstyrer

Her kommer et forslag. Si i fra dersom du ønsker utdypninger.

Med vennlig hilsen

Jens Helgebostad

spesialrådgiver

23461444

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Seksjon for pleie og omsorg

https://webmail.oslo.kommune.no/owanae=ltem&t=IPM.Note&rid=Rg... 06.03.2014
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