Bydelsutvalget Gamle Oslo
Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Platous gate 16
Telefon. 02180
Internett: www.bgo.oslo.kommune.no

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGET
13.03.2014 kl. 17.00 – 17.45
Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16
Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje
Åpne halvtime:

Tilstede:

Silje Winther (AP), leder
Joakim Dyrnes (SV), nestleder
Finn Overvik (AP)
Susann Strandberg Jørgensen (AP) kom 17:20 til BU-sak 37/2014
Helge Winsvold (AP)
Marit Halse (Rødt)
Mai-Jill Hedemark (SV)
Runhild Gammelseter (V)
Matti Lucie Arentz (V)
Arild Furuseth (H)
Ingjerd Dale (H)
Kjell Johansen(FrP)

Fra administrasjonen:

Lasse Østmark, bydelsdirektør

Forfall:

Naima Abdirahman Aseyr (AP)
Alto Braveboy (MDG)
Aroosa Zahoor (Rødt)

I stedet møtte:

Ragnhild Pedersen (MDG)
Beth Hartmann (R)

Ved møtets start var 13 representanter til stede og bydelsutvalget var dermed vedtaksfør.
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Møteinnkalling: godkjent
Saksliste: Høyre hadde 1 sak til sakskartet.
Oppdatert sakskart av 05.03.2014
Spørretime:
Det var ikke innmeldt spørsmål til spørretimen.

Godkjente protokoller til orientering:
Protokoll fra Ungdomsrådet av 27.02.2014
Protokoll fra Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteen av 04.03.2014
Protokoll fra Eldrerådet av 04.03.2014
Protokoll fra Byutviklingskomiteen av 05.03.2014
Protokoll fra Rådet for funksjonshemmede av 05.03.2014
Protokoll fra Helse -og sosialkomiteen av 06.03.2014
Protokoll fra Bydelsutvalget av 13.02.2014
Protokoll fra Arbeidsutvalget av 18.02.2014
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BU-sak
25/2014

Medlem til skolemiljøutvalget ved Hersleb videregående skole
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:
Bydelsutvalget oppnevner en representant til skolemiljøutvalget ved Hersleb videregående
skole.
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling:
MDG foreslo Helene Gallis som representant til skolemiljøutvalget.
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering:
Forslag til representant fra MDG ble vedtatt mot to stemmer fra H og Rødt.
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget:
Helene Gallis fra MDG oppnevnes som representant til skolemiljøutvalget ved Hersleb skole.
Bydelsutvalgets behandling
Rødt fremmet følgende i møtet:
Atle Halvorsen Hjelkerud (Ap), vara til BU og medlem av OKN, oppnevnes som representant
til skolemiljøutvalget ved Hersleb skole
Bydelsutvalgets votering
Innstillingen fra OKN ble satt opp mot Rødts nye forslag til representant. Rødts forslag ble
vedtatt med stemmene fra 2 H, 3 Ap, 2 R og 1 FrP.
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak
Atle Halvorsen Hjelkerud (Ap), vara til BU og medlem av OKN, oppnevnes som
representant til skolemiljøutvalget ved Hersleb skole

BU-sak
26/2014

Årsmelding 2013 – Eldrerådet Bydel Gamle Oslo
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:
Bydelsutvalget tar årsmelding fra eldrerådet i Bydel Gamle Oslo til orientering
Rådet for funksjonshemmedes votering:
Enstemmig
Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
RFF støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak, og tar Årsmelding 2013- Eldrerådet Bydel
Gamle Oslo til orientering
Helse og sosialkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet alternative forslag.
Helse og sosialkomiteens votering:
Enstemmig vedtak.
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget:
Bydelsutvalget tar årsmelding fra eldrerådet i Bydel Gamle Oslo til orientering.
Bydelsutvalgets behandling
Det ble ikke fremmet alternative forslag i møtet.
Bydelsutvalgets votering
Helse- og sosialkomiteens innstilling, sammenfallende med bydelsdirektørens innstilling ble
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enstemmig vedtatt.
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak
Bydelsutvalget tar årsmelding fra eldrerådet i Bydel Gamle Oslo til orientering.

BU-sak
27/2014

Årsmelding 2013 – Rådet for funksjonshemmede
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:
Bydelsutvalget tar årsmelding - 2013 fra Rådet for funksjonshemmede til orientering
Eldrerådets behandling:
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak.
Eldrerådets votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets vedtak:
Bydelsutvalget tar årsrapport 2013 fra Rådet for funksjonshemmede til orientering
Helse og sosialkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet alternative forslag.
Helse og sosialkomiteens votering:
Enstemmig vedtak.
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget:
Bydelsutvalget tar årsmelding - 2013 fra Rådet for funksjonshemmede til orientering.
Bydelsutvalgets behandling
Det ble ikke fremmet alternative forslag i møtet.
Bydelsutvalgets votering
Helse- og sosialkomiteens innstilling, sammenfallende med bydelsdirektørens innstilling ble
enstemmig vedtatt.
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak
Bydelsutvalget tar årsmelding - 2013 fra Rådet for funksjonshemmede til orientering

BU-sak
28/2014

Årsrapport 2013 – Tilsynsutvalget ved Villa Enerhaugen, Valle dagsenter
og Vålerengen bo- og servicesenter
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:
Bydelsutvalget tar årsrapporten for 2013 fra tilsynsutvalget ved Villa Enerhaugen, Valle
dagsenter og Vålerengen bo- og servicesenter til orientering.
Eldrerådets behandling:
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak.
Eldrerådets votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets vedtak:
Bydelsutvalget tar årsrapport en for 2013 fra tilsynsutvalget ved Villa Enerhaugen, Valle
dagsenter og Vålerengen bo- og servicesenter til orientering.
Helse og sosialkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet alternative forslag.
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Helse og sosialkomiteens votering:
Enstemmig vedtak.
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget:
Bydelsutvalget tar årsrapporten for 2013 fra tilsynsutvalget ved Villa Enerhaugen, Valle
dagsenter og Vålerengen bo- og servicesenter til orientering.
Bydelsutvalgets behandling
Det ble ikke fremmet alternative forslag i møtet.
Bydelsutvalgets votering
Helse- og sosialkomiteens innstilling, sammenfallende med bydelsdirektørens innstilling ble
enstemmig vedtatt.
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak
Bydelsutvalget tar årsrapporten for 2013 fra tilsynsutvalget ved Villa Enerhaugen, Valle
dagsenter og Vålerengen bo- og servicesenter til orientering.

BU-sak
29/2014

Rapport fra St. Halvardshjemmet datert 02.12.2013
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:
Bydelsutvalget tar rapport fra tilsynsbesøk ved St. Halvardshjemmet 02.12.13, med
Sykehjemsetatens kommentar til orientering
Eldrerådets behandling:
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak.
Eldrerådets votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets vedtak:
Bydelsutvalget tar rapport fra tilsynsbesøk ved St. Halvardshjemmet 02.12.13, med
Sykehjemsetatens kommentar til orientering
Helse og sosialkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet alternative forslag.
Helse og sosialkomiteens votering:
Enstemmig vedtak.
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget:
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved St. Halvardshjemmet den 02.12.13,
med Sykehjemsetatens kommentarer til orientering.
Bydelsutvalgets behandling
Det ble ikke fremmet alternative forslag i møtet.
Bydelsutvalgets votering
Helse- og sosialkomiteens innstilling, sammenfallende med bydelsdirektørens innstilling ble
enstemmig vedtatt.
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved St. Halvardshjemmet den
02.12.13, med Sykehjemsetatens kommentarer til orientering.

BU-sak

Rapport fra tilsynsbesøk ved Valle dagsenter 20.01.2014
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30/2014
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:
Bydelsutvalget tar rapport fra tilsynsbesøk ved Valle dagsenter 20.01.14 til orientering.
Eldrerådets behandling:
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak.
Eldrerådets votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets vedtak:
Bydelsutvalget tar rapport fra tilsynsbesøk ved Valle dagsenter 20.01.14 til orientering.
Rådet for funksjonshemmedes behandling:
Rapporten ble diskutert. RFF merker seg at det var en detaljert rapport med mange
observasjoner i løpet av en visitt på kun 30 minutter
Rådet for funksjonshemmedes votering:
Enstemmig
Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
RFF støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak, og tar Rapport fra tilsynsbesøk ved Valle
dagsenter til orientering.
Helse og sosialkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet alternative forslag.
Helse og sosialkomiteens votering:
Enstemmig vedtak.
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget:
Bydelsutvalget tar rapport fra tilsynsbesøk ved Valle dagsenter 20.01.14 til orientering.
Bydelsutvalgets behandling
Det ble ikke fremmet alternative forslag i møtet.
Bydelsutvalgets votering
Helse- og sosialkomiteens innstilling, sammenfallende med bydelsdirektørens innstilling ble
enstemmig vedtatt.
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak
Bydelsutvalget tar rapport fra tilsynsbesøk ved Valle dagsenter 20.01.14 til orientering.

BU-sak
31/2014

Høring vedrørende plan for skatetilbud og anlegg
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:
1. Bydelsutvalget stiller seg positive til Bymiljøetatens (BYM) initiativ og anbefalinger
til utarbeidelse av en helhetlig plan for forbedring og utvikling av skatetilbudet i hele
Oslo by.
2.

Bydelsutvalget viser til Plan for idrett og friluftsliv 2013 – 2016 hvor skateanlegg på
Olafiaplassen står oppført over foreslåtte anlegg/arealer. Bydelsutvalget ber om at
dette anlegget prioriteres og realiseres snarest.

3.

Bydelsutvalget ber om at i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner i nye
utbyggingsområder, bla i Bjørvika, vurderes om det kan etablere anlegg/skatespots.

4.

Bydelsutvalget ber om at det ved vurdering av arealers egnethet vektlegges beboere
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og nabolags behov for stille områder og nærmiljø.
Ungdomsrådets vedtak:
Ungdomsrådet stiller seg positivt til planen og ønsker å ha dialog med Bymiljøetaten i
planleggingsarbeidet framover.
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling:
Anders Skyrud Danielsen fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av MDG:
5. Det bes om at utvikling av skatetilbudet ikke går på bekostning av tilgjengelige og friske
grøntområder i bydelen, og at skateanleggene/skatespottene bidrar til forgrønning av bydelen.
6. Bydel Gamle Oslo ønsker at det legges til rette for kunst og utsmykking på konstruksjoner
og anlegg.
7. Skateanlegg bør ha en tidshorisont som strekker seg over 10 år, og det bør tas høyde for drift
og vedlikehold i hele levetiden.
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering:
Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Punkt 5 fra MDG falt mot to stemmer fra MDG og V.
Punkt 6 fra MDG ble enstemmig vedtatt.
Punkt 7 fra MDG falt mot 3 stemmer fra Rødt, SV og MDG.
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget:
1. Bydelsutvalget stiller seg positive til Bymiljøetatens (BYM) initiativ og anbefalinger til
utarbeidelse av en helhetlig plan for forbedring og utvikling av skatetilbudet i hele Oslo by.
2. Bydelsutvalget viser til Plan for idrett og friluftsliv 2013 – 2016 hvor skateanlegg på
Olafiaplassen står oppført over foreslåtte anlegg/arealer. Bydelsutvalget ber om at dette
anlegget prioriteres og realiseres snarest.
3. Bydelsutvalget ber om at i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner i nye
utbyggingsområder, bla i Bjørvika, vurderes om det kan etablere anlegg/skatespots.
4. Bydelsutvalget ber om at det ved vurdering av arealers egnethet vektlegges beboere og
nabolags behov for stille områder og nærmiljø.
5. Bydel Gamle Oslo ønsker at det legges til rette for kunst og utsmykking på konstruksjoner
og anlegg.
Bydelsutvalgets behandling
MDG opprettholdt sitt forslag pkt 5 fra komiteen:
Det bes om at utvikling av skatetilbudet ikke går på bekostning av tilgjengelige og friske
grøntområder i bydelen, og at skateanleggene/skatespottene bidrar til forgrønning av bydelen.
Rødt fremmet følgende forslag i møtet:
Skateanlegg bør ha en tidshorisont som strekker seg over minimum 10 år, og det bør tas høyde
for drift og vedlikehold i hele levetiden.
Bydelsutvalgets votering
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens forslag til pkt 1-5 ble enstemmig vedtatt.MDGs
forslag til pkt 5 fra komiteen ble vedtattmot 2 SV, 1 H og 1 Ap.
Rødts forslag ble vedtatt mot 1 FrP.
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak
1. Bydelsutvalget stiller seg positive til Bymiljøetatens (BYM) initiativ og
anbefalinger til utarbeidelse av en helhetlig plan for forbedring og utvikling av
skatetilbudet i hele Oslo by.
2. Bydelsutvalget viser til Plan for idrett og friluftsliv 2013 – 2016 hvor skateanlegg
på Olafiaplassen står oppført over foreslåtte anlegg/arealer. Bydelsutvalget ber
om at dette anlegget prioriteres og realiseres snarest.
3. Bydelsutvalget ber om at i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner i
nye utbyggingsområder, bla i Bjørvika, vurderes om det kan etablere
anlegg/skatespots.
4. Bydelsutvalget ber om at det ved vurdering av arealers egnethet vektlegges
beboere og nabolags behov for stille områder og nærmiljø.
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BU-sak
32/2014

Bydel Gamle Oslo ønsker at det legges til rette for kunst og utsmykking på
konstruksjoner og anlegg.
Det bes om at utvikling av skatetilbudet ikke går på bekostning av tilgjengelige
og friske grøntområder i bydelen, og at skateanleggene/skatespottene bidrar til
forgrønning av bydelen.
Skateanlegg bør ha en tidshorisont som strekker seg over minimum 10 år, og det
bør tas høyde for drift og vedlikehold i hele levetiden.

Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Maneki
Neko AS, Schweigaards gate 53
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:
Bydelsutvalget anbefaler søknad om serverings- og skjenkebevilling ved eierskifte ved
Maneki Neko AS, Schweigaardsgate 53 med åpnings- og skjenketider inne til kl. 01.00/00.30
og ute i bakgård til kl. 20.00/19.30, jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om
salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v.
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling:
Olaf Svorstøl fremmet følgende forslag på vegne av Rødt:
Med åpnings- og skjenketid inne til 24.00/23.30
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering:
Bydelsdirektørens innstilling ble vedtatt mot en stemme fra Rødt.
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget
Bydelsutvalget anbefaler søknad om serverings- og skjenkebevilling ved eierskifte ved Maneki
Neko AS, Schweigaardsgate 53 med åpnings- og skjenketider inne til kl. 01.00/00.30 og ute i
bakgård til kl. 20.00/19.30, jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og
skjenketider for alkoholholdige drikker m.v.
Bydelsutvalgets behandling
Rødt opprettholdt sitt forslag fra komiteen.
Bydelsutvalgets votering
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling ble vedtatt mot 2 R.
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak
Bydelsutvalget anbefaler søknad om serverings- og skjenkebevilling ved eierskifte ved
Maneki Neko AS, Schweigaardsgate 53 med åpnings- og skjenketider inne til kl.
01.00/00.30 og ute i bakgård til kl. 20.00/19.30, jf. Forskrift om åpningstider for
serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v.

BU-sak
33/2014

Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved Enga Pub,
Vålerenggata 5
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved Enga Pub,
Vålerenggata 5 med åpnings- og skjenketider inne til kl. 01.00/00.30 og ute til kl. 22.00/21.30
jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for
alkoholholdige drikker m.v.
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling:
Olaf Svorstøl fremmet følgende forslag på vegne av Rødt:
Med åpnings- og skjenketid inne til kl. 24.00/23.30
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering:
Bydelsdirektørens innstilling ble vedtatt mot en stemme fra Rødt.
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Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget:
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved Enga Pub,
Vålerenggata 5 med åpnings- og skjenketider inne til kl. 01.00/00.30 og ute til kl. 22.00/21.30
jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for
alkoholholdige drikker m.v.
Bydelsutvalgets behandling
Rødt opprettholdt sitt forslag fra komiteen.
Bydelsutvalgets votering
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling ble vedtatt mot 2 R.
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved Enga Pub,
Vålerenggata 5 med åpnings- og skjenketider inne til kl. 01.00/00.30 og ute til kl.
22.00/21.30 jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider
for alkoholholdige drikker m.v.

BU-sak
34/2014

Orientering om norskundervisningen i bydelens kvalifiseringstiltak AlfaMikks
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:
Bydelsutvalget tar sak om norskundervisningen i bydelens kvalifiseringstiltak Alfa-Mikks til
orientering.
Helse og sosialkomiteens behandling:
Merknad: HSK ønsker en utdypning av hvorfor Oslo Voksenopplæring trekker seg fra
samarbeidet med Alfa-Mikks.
Helse og sosialkomiteens votering:
Enstemmig vedtak med merknad.
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget:
Bydelsutvalget tar sak om norskundervisningen i bydelens kvalifiseringstiltak Alfa-Mikks til
orientering og ønsker en utdypning av hvorfor Oslo Voksenopplæring trekker seg fra
samarbeidet med Alfa-Mikks.
Bydelsutvalgets behandling
Arbeiderpartiet kom med følgende forslag i møtet:
Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren henvende seg til Voksenopplæringen for å henstille om at
de endrer sitt vedtak om å trekke sine norsklærere ut av Bydel Gamle Oslos kvalifiseringstiltak
ALFA-MIKKS. Dette fordi brukerne har gitt klart uttrykk for at de er svært opptatt av at hele
kvalifiseringstiltaket inkludert norskundervisningen er samlet på ett sted.
Bydelsutvalgets votering
Aps forslag ble enstemmig vedtatt.
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak
Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren henvende seg til Voksenopplæringen for å henstille
om at de endrer sitt vedtak om å trekke sine norsklærere ut av Bydel Gamle Oslos
kvalifiseringstiltak ALFA-MIKKS. Dette fordi brukerne har gitt klart uttrykk for at de
er svært opptatt av at hele kvalifiseringstiltaket inkludert norskundervisningen er samlet
på ett sted.
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BU-sak
35/2014

Høring- Forslag til endring av forskrift om tildeling av kommunal bolig
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende høringsuttalelse:
1.Forslaget om å legge inn ”barns-beste-vurdering” inn i instruks til ”forskrift om tildeling
av kommunal bolig”
Og forslaget om at ”I saker hvor søker har forsørgeransvar skal barns beste legges til grunn”
legges som et tillegg til forskriften for tildeling av kommunal bolig § 11.
I forskriften for tildeling av kommunal bolig gis det regler om rettigheter og plikter knyttet til
søknad om kommunal bolig og grunnkrav for å kvalifisere for kommunal bolig. Gjennom
instruksen gis det regler om hvordan bydelenes saksbehandling og tildeling av en konkret bolig
skal gjøres. Vurdering av hva som er egnet bolig og bomiljø, gjøres best ved tildeling av den
konkrete boligen, altså etter at positivt vedtak om kommunal bolig er fattet.
Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo støtter prinsippet om at et barns - beste vurdering legges
inn i instruksen til forskrift om tildeling av kommunal bolig. Instruksen har regler om hva som
kan regnes som egnet bolig i punkt 1.2 og om prioritering i pkt. 8.1. Det bør derfor kunne
innarbeides bestemmelser om hvilke vurderinger bydelene bør gjøre ved tildeling av konkret
kommunal bolig til familier med barn i sammenheng med dette.
Imidlertid mener bydelsutvalget at problemstillingene rundt barn i kommunale boliger ikke
løses ved en slik tilføying i instruksen til forskriften. Dagens praksis er at så langt det er mulig
tas det hensyn til om det er barn i familiene som skal bosettes eller ikke. Problemet i bydelen
er imidlertid stor mangel på kommunale boliger og sammensetning av boligmassen. Der det
finnes en blanding av små og store leiligheter vil barnefamilier alltid prioriteres til de større
leilighetene, mens de mindre leilighetene blir tildelt enslige. Enslige søkere som får innvilget
kommunal bolig, tilhører i stor grad de kategoriene som instruksen til forskriften sier at skal
prioriteres (flyktninger, mennesker med psykiske lidelser eller rusproblemer, mennesker på vei
ut av institusjoner som fengsel og rehabiliteringsinstitusjoner). Med den mangelen på
kommunale boliger som bydelen har, vil bydelen alltid få en bo-miljø problematikk. Mangelen
på kommunale boliger fører også til at søkere som oppfyller hovedkriteriene, men som ikke
har en sosialmedisinsk tilleggsproblematikk, svært sjelden vil få innvilget kommunal bolig i
bydelen. Problemstillingen blir da hva som er barnets beste når valget i realiteten står mellom
bolig i belastet boområde kontra ingen fast bolig.
2. Forslag om å legge inn ”vold i nære relasjoner vurdering” inn i instruks til ”forskrift om
tildeling av kommunal bolig”
Bydelsutvalget Bydel Gamle Oslo støtter at ”vold i nære relasjoner vurdering” skal inn i
instruksen til forskriften. Dette bør imidlertid tas inn som en gruppe som skal prioriteres inn i
kommunale boliger i instruksen til forskrifts § 8.
Rutinene for tildeling av kommunale boliger i Oslo kommune (rundskriv 19/2007) bør
imidlertid vurderes, da muligheten for å tildele alternativ bolig til voldsutsatte er begrenset.
Bydelene kan innenfor dagens regelverk kun tildele boliger innenfor egne grenser og dette kan
føre til en uønsket geografisk nærhet til voldsutøver.
Helse og sosialkomiteens behandling:
Forslag om tilleggspunkt 3 fra Camilla Aase (SV):
Bydelsutvalget vil at retningslinjene for tildeling av kommunal bolig endres slik at personer
som har krav på kommunal bolig skal kunne få tilbud om bolig i andre bydeler enn den
personen bor i.
Helse og sosialkomiteens votering:
Enstemmig vedtak med tilleggspunkt 3.
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget:
1.Forslaget om å legge inn ”barns-beste-vurdering” inn i instruks til ”forskrift om
tildeling av kommunal bolig”
Og forslaget om at ”I saker hvor søker har forsørgeransvar skal barns beste legges til
grunn” legges som et tillegg til forskriften for tildeling av kommunal bolig § 11.
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I forskriften for tildeling av kommunal bolig gis det regler om rettigheter og plikter knyttet til
søknad om kommunal bolig og grunnkrav for å kvalifisere for kommunal bolig. Gjennom
instruksen gis det regler om hvordan bydelenes saksbehandling og tildeling av en konkret bolig
skal gjøres. Vurdering av hva som er egnet bolig og bomiljø, gjøres best ved tildeling av den
konkrete boligen, altså etter at positivt vedtak om kommunal bolig er fattet.
Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo støtter prinsippet om at et barns - beste vurdering legges
inn i instruksen til forskrift om tildeling av kommunal bolig. Instruksen har regler om hva som
kan regnes som egnet bolig i punkt 1.2 og om prioritering i pkt. 8.1. Det bør derfor kunne
innarbeides bestemmelser om hvilke vurderinger bydelene bør gjøre ved tildeling av konkret
kommunal bolig til familier med barn i sammenheng med dette.
Imidlertid mener bydelsutvalget at problemstillingene rundt barn i kommunale boliger ikke
løses ved en slik tilføying i instruksen til forskriften. Dagens praksis er at så langt det er mulig
tas det hensyn til om det er barn i familiene som skal bosettes eller ikke. Problemet i bydelen
er imidlertid stor mangel på kommunale boliger og sammensetning av boligmassen. Der det
finnes en blanding av små og store leiligheter vil barnefamilier alltid prioriteres til de større
leilighetene, mens de mindre leilighetene blir tildelt enslige. Enslige søkere som får innvilget
kommunal bolig, tilhører i stor grad de kategoriene som instruksen til forskriften sier at skal
prioriteres (flyktninger, mennesker med psykiske lidelser eller rusproblemer, mennesker på vei
ut av institusjoner som fengsel og rehabiliteringsinstitusjoner).
Med den mangelen på kommunale boliger som bydelen har, vil bydelen alltid få en bo-miljø
problematikk. Mangelen på kommunale boliger fører også til at søkere som oppfyller
hovedkriteriene, men som ikke har en sosialmedisinsk tilleggsproblematikk, svært sjelden vil
få innvilget kommunal bolig i bydelen. Problemstillingen blir da hva som er barnets beste når
valget i realiteten står mellom bolig i belastet boområde kontra ingen fast bolig.
2. Forslag om å legge inn ”vold i nære relasjoner vurdering” inn i instruks til
”forskrift om tildeling av kommunal bolig”
Bydelsutvalget Bydel Gamle Oslo støtter at ”vold i nære relasjoner vurdering” skal inn i
instruksen til forskriften. Dette bør imidlertid tas inn som en gruppe som skal prioriteres inn i
kommunale boliger i instruksen til forskrifts § 8.
Rutinene for tildeling av kommunale boliger i Oslo kommune (rundskriv 19/2007) bør
imidlertid vurderes, da muligheten for å tildele alternativ bolig til voldsutsatte er begrenset.
Bydelene kan innenfor dagens regelverk kun tildele boliger innenfor egne grenser og dette kan
føre til en uønsket geografisk nærhet til voldsutøver.
3. Bydelsutvalget vil at retningslinjene for tildeling av kommunal bolig endres slik at
personer som har krav på kommunal bolig skal kunne få tilbud om bolig i andre
bydeler enn den personen bor i.
Bydelsutvalgets behandling
Det ble ikke fremmet alternative forslag i møtet.
Bydelsutvalgets votering
Helse- og sosialkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak
1.Forslaget om å legge inn ”barns-beste-vurdering” inn i instruks til ”forskrift om
tildeling av kommunal bolig”
Og forslaget om at ”I saker hvor søker har forsørgeransvar skal barns beste legges
til grunn” legges som et tillegg til forskriften for tildeling av kommunal bolig § 11.
I forskriften for tildeling av kommunal bolig gis det regler om rettigheter og plikter
knyttet til søknad om kommunal bolig og grunnkrav for å kvalifisere for kommunal
bolig. Gjennom instruksen gis det regler om hvordan bydelenes saksbehandling og
tildeling av en konkret bolig skal gjøres. Vurdering av hva som er egnet bolig og bomiljø,
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gjøres best ved tildeling av den konkrete boligen, altså etter at positivt vedtak om
kommunal bolig er fattet.
Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo støtter prinsippet om at et barns - beste vurdering
legges inn i instruksen til forskrift om tildeling av kommunal bolig. Instruksen har regler
om hva som kan regnes som egnet bolig i punkt 1.2 og om prioritering i pkt. 8.1. Det bør
derfor kunne innarbeides bestemmelser om hvilke vurderinger bydelene bør gjøre ved
tildeling av konkret kommunal bolig til familier med barn i sammenheng med dette.
Imidlertid mener bydelsutvalget at problemstillingene rundt barn i kommunale boliger
ikke løses ved en slik tilføying i instruksen til forskriften. Dagens praksis er at så langt
det er mulig tas det hensyn til om det er barn i familiene som skal bosettes eller ikke.
Problemet i bydelen er imidlertid stor mangel på kommunale boliger og sammensetning
av boligmassen. Der det finnes en blanding av små og store leiligheter vil barnefamilier
alltid prioriteres til de større leilighetene, mens de mindre leilighetene blir tildelt enslige.
Enslige søkere som får innvilget kommunal bolig, tilhører i stor grad de kategoriene som
instruksen til forskriften sier at skal prioriteres (flyktninger, mennesker med psykiske
lidelser eller rusproblemer, mennesker på vei ut av institusjoner som fengsel og
rehabiliteringsinstitusjoner).
Med den mangelen på kommunale boliger som bydelen har, vil bydelen alltid få en bomiljø problematikk. Mangelen på kommunale boliger fører også til at søkere som
oppfyller hovedkriteriene, men som ikke har en sosialmedisinsk tilleggsproblematikk,
svært sjelden vil få innvilget kommunal bolig i bydelen. Problemstillingen blir da hva
som er barnets beste når valget i realiteten står mellom bolig i belastet boområde kontra
ingen fast bolig.
2. Forslag om å legge inn ”vold i nære relasjoner vurdering” inn i instruks til
”forskrift om tildeling av kommunal bolig”
Bydelsutvalget Bydel Gamle Oslo støtter at ”vold i nære relasjoner vurdering” skal inn i
instruksen til forskriften. Dette bør imidlertid tas inn som en gruppe som skal prioriteres
inn i kommunale boliger i instruksen til forskrifts § 8.
Rutinene for tildeling av kommunale boliger i Oslo kommune (rundskriv 19/2007) bør
imidlertid vurderes, da muligheten for å tildele alternativ bolig til voldsutsatte er
begrenset. Bydelene kan innenfor dagens regelverk kun tildele boliger innenfor egne
grenser og dette kan føre til en uønsket geografisk nærhet til voldsutøver.
3. Bydelsutvalget vil at retningslinjene for tildeling av kommunal bolig endres slik at
personer som har krav på kommunal bolig skal kunne få tilbud om bolig i andre bydeler
enn den personen bor i.

BU-sak
36/2014

Bydelens uttalelse til kunngjøring av offentlig ettersyn – Valhallveien 1466
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:
1. Bydelsutvalget viser til sin tidligere uttalelse, hvor bydelsutvalget stilte seg positiv til en
endring av reguleringsplan for Valhallveien 14-66 og har ingen ytterligere kommentarer.
Byutviklingskomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet alternative forslag i møtet.
Byutviklingskomiteens votering:
Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Byutviklingskomiteens innstilling til bydelsutvalget:
Bydelsutvalget viser til sin tidligere uttalelse, hvor bydelsutvalget stilte seg positiv til en
endring av reguleringsplan for Valhallveien 14-66 og har ingen ytterligere kommentarer.
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Bydelsutvalgets behandling
Det ble ikke fremmet alternative forslag i møtet.
Bydelsutvalgets votering
Byutviklingskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak
Bydelsutvalget viser til sin tidligere uttalelse, hvor bydelsutvalget stilte seg positiv til en
endring av reguleringsplan for Valhallveien 14-66 og har ingen ytterligere kommentarer.

BU-sak
37/2014

Saken er trukket

BU-sak
38/2014

Oppfølging av BU-vedtak 64/2013 – Kunstvegger i Bydel Gamle Oslo
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:
Bydelsutvalget tar oppfølgingssak om malevegger til orientering.
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling:
Olaf Svorstøl fremmet følgende forslag på vegne av Rødt:
BU opprettholder sitt vedtak av 25.04.2013 (sak 63/2013) og ønsker at prosessen som ble
vedtatt følges.
Atle Skyrud Danielsen fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av MDG:
Bydelen ønsker en malevegg, og presiserer at det ikke gjelder tagging.
Atle Halvorsen Hjelkerud fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av AP:
Bydelsadministrasjonen tar kontakt med Oslo fengsel og Urban samtidskunst for å høre om det
er mulig å dekorere utsiden av fengselsmuren.
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering:
Bydelsdirektørens innstilling falt mot en stemme fra H.
Forslag fra Rødt ble vedtatt mot en stemme fra H.
Tilleggsforslag fra MDG ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra AP ble enstemmig vedtatt.
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget:
BU opprettholder sitt vedtak av 25.04.2013 (sak 63/2013) og ønsker at prosessen som ble
vedtatt følges.
Bydelen ønsker en malevegg, og presiserer at det ikke gjelder tagging.
Bydelsadministrasjonen tar kontakt med Oslo fengsel og Urban samtidskunst for å høre om det
er mulig å dekorere utsiden av fengselsmuren.
Bydelsutvalgets behandling
Det ble ikke fremmet alternative forslag i møtet.
Bydelsutvalgets votering
OKNS innstilling første og siste setning ble enstemmig vedtatt.
OKNS innstilling andre setning ble vedtatt mot 2 H.
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak
BU opprettholder sitt vedtak av 25.04.2013 (sak 63/2013) og ønsker at prosessen som ble
vedtatt følges.
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Bydelen ønsker en malevegg, og presiserer at det ikke gjelder tagging.
Bydelsadministrasjonen tar kontakt med Oslo fengsel og Urban samtidskunst for å høre
om det er mulig å dekorere utsiden av fengselsmuren.

BU-sak
39/2014

Bydelens uttalelse til kunngjøring av offentlig ettersyn av reguleringsplan
for Grenseveien 80-82
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:
1. Bydelsutvalget støtter PBEs alternativ 2 mht høyde og forholdet til eksisterende og
verneverdige bebyggelse i nærområdet.
2. Bydelsutvalget ber om at det legges en bestemmelse som sikrer at det ikke legges
lager eller lagerfunksjoner ut mot Grenseveien.
3. Bydelsutvalget oppfordrer til å jobbe med energieffektive og grønne løsninger i
bygningsmasse og anlegg, og å satse på grønne tak for å minske luftforurensing og
overvannsproblematikk.
4. Foreliggende trafikkanalyse mangler fokus på fotgjengere og syklisters behov og
dette etterlyses. For et planforslag som legger til rette for bevertning og
hotellvirksomhet må også forholdene til fotgjengere og syklister gjennomgås og
forbedres. Bydelsutvalget mener at kollektivtrafikkens behov må ivaretas bedre, og
ber om at det ikke tillates flere enn en avkjørsel ut i Grenseveien.
5. Bydelsutvalget mener at det legges opp til en for høy parkeringsdekning på et område
som ligger så tett ved et stort kollektivknutepunkt, og at det er en dårlig løsning i en
by som skal fortettes at det legges opp til store arealer til parkering på terreng. Det bes
også om at det tenkes nytt i den forbindelse og at det satses med rikelig med
sykkelparkeringsplasser.
Byutviklingskomiteens behandling:
Rødt har fremmet følgende tilleggsforslag:
R1: Det må tydeliggjøres at parkering i regulert park må opphøre og ikke inngå som en
parkeringsløsning for G 82. Ved opparbeidelse av parkeringsplasser på egen grunn, må det
legges til rette for at arealet kan frigjøres til den bruken det er regulert til.All parlering må
legges under bakken mi parkeringskjeller
MDG har fremmet følgende tilleggsforslag:
Bydelsutvalget ber derfor om at utbygger legger seg på laveste norm mht bilparkering, og
høyeste norm for sykkelparkering. I tillegg oppfordrer vi utbygger til å også legge til rette for
låsebare sykkelfasiliteter samt flere ladepunkter for el-bil.
Byutviklingskomiteens votering:
Bydelsdirektørens forslag til punkt 1-5 ble enstemmig vedtatt.
MDGs tilleggsforslag første setning vedtatt mot 1 FrP
MDGs tilleggsforslag andre setning enstemmig vedtatt.
Rødts tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Byutviklingskomiteens innstilling til bydelsutvalget:
1. Bydelsutvalget støtter PBEs alternativ 2 mht høyde og forholdet til eksisterende og
verneverdige bebyggelse i nærområdet.
2. Bydelsutvalget ber om at det legges en bestemmelse som sikrer at det ikke legges
lager eller lagerfunksjoner ut mot Grenseveien.
3. Bydelsutvalget oppfordrer til å jobbe med energieffektive og grønne løsninger i
bygningsmasse og anlegg, og å satse på grønne tak for å minske luftforurensing og
overvannsproblematikk.
4. Foreliggende trafikkanalyse mangler fokus på fotgjengere og syklisters behov og
dette etterlyses. For et planforslag som legger til rette for bevertning og
hotellvirksomhet må også forholdene til fotgjengere og syklister gjennomgås og
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forbedres. Bydelsutvalget mener at kollektivtrafikkens behov må ivaretas bedre, og
ber om at det ikke tillates flere enn en avkjørsel ut i Grenseveien.
Bydelsutvalget mener at det legges opp til en for høy parkeringsdekning på et område
som ligger så tett ved et stort kollektivknutepunkt, og at det er en dårlig løsning i en
by som skal fortettes at det legges opp til store arealer til parkering på terreng. Det bes
også om at det tenkes nytt i den forbindelse og at det satses med rikelig med
sykkelparkeringsplasser. Bydelsutvalget ber derfor om at utbygger legger seg på
laveste norm mht bilparkering, og høyeste norm for sykkelparkering. I tillegg
oppfordrer vi utbygger til å også legge til rette for låsebare sykkelfasiliteter samt flere
ladepunkter for el-bil.
Det må tydeliggjøres at parkering i regulert park må opphøre og ikke inngå som en
parkeringsløsning for G 82. Ved opparbeidelse av parkeringsplasser på egen grunn,
må det legges til rette for at arealet kan frigjøres til den bruken det er regulert til.All
parlering må legges under bakken i parkeringskjeller

Bydelsutvalgets behandling
Det ble ikke fremmet alternative forslag i møtet.
Bydelsutvalgets votering
Byutviklingskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt med unntak av tredje setning i OKNS
innstilling pkt 5 som ble vedtatt mot 1 FrP, 2H.
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak
1. Bydelsutvalget støtter PBEs alternativ 2 mht høyde og forholdet til eksisterende
og verneverdige bebyggelse i nærområdet.
2. Bydelsutvalget ber om at det legges en bestemmelse som sikrer at det ikke legges
lager eller lagerfunksjoner ut mot Grenseveien.
3. Bydelsutvalget oppfordrer til å jobbe med energieffektive og grønne løsninger i
bygningsmasse og anlegg, og å satse på grønne tak for å minske luftforurensing
og overvannsproblematikk.
4. Foreliggende trafikkanalyse mangler fokus på fotgjengere og syklisters behov og
dette etterlyses. For et planforslag som legger til rette for bevertning og
hotellvirksomhet må også forholdene til fotgjengere og syklister gjennomgås og
forbedres. Bydelsutvalget mener at kollektivtrafikkens behov må ivaretas bedre,
og ber om at det ikke tillates flere enn en avkjørsel ut i Grenseveien.
5. Bydelsutvalget mener at det legges opp til en for høy parkeringsdekning på et
område som ligger så tett ved et stort kollektivknutepunkt, og at det er en dårlig
løsning i en by som skal fortettes at det legges opp til store arealer til parkering
på terreng. Det bes også om at det tenkes nytt i den forbindelse og at det satses
med rikelig med sykkelparkeringsplasser. Bydelsutvalget ber derfor om at
utbygger legger seg på laveste norm mht bilparkering, og høyeste norm for
sykkelparkering. I tillegg oppfordrer vi utbygger til å også legge til rette for
låsebare sykkelfasiliteter samt flere ladepunkter for el-bil.
6. Det må tydeliggjøres at parkering i regulert park må opphøre og ikke inngå som
en parkeringsløsning for G 82. Ved opparbeidelse av parkeringsplasser på egen
grunn, må det legges til rette for at arealet kan frigjøres til den bruken det er
regulert til.All parlering må legges under bakken i parkeringskjeller

BU-sak
40/2014

Bydelens uttalelse til varsel om oppstart – reguleringsplan for Konowsgate
101 og 103
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:
1. Bydelsutvalget ber om at gangsti bak bebyggelsen blir sikret i reguleringskartet og at
det settes rekkefølgebestemmelser som sikrer at den etableres før brukstillatelse.
2. Bydelsutvalget ber om at det legges til rette for en rikelig dekning med
sykkelparkeringsplasser
3. Bydelsutvalget ber om at støyforholdene må utredes og utbedres
4. Bydelsutvalget etterlyser uteoppholdsarealer for større barn
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Det oppfordres til å jobbe med energieffektive og grønne løsninger i bygningsmasse
og anlegg, og å satse på grønne tak for å minske luftforurensning og
overvannsproblematikk.
Bydelsutvalget er opptatt av at nye prosjekter har en god og variert
befolkningssammensetning og dette sikres ved at det legges vekt på en variasjon i
leilighetsstørrelser og leilighetstyper. Det må legges bestemmelser om at leiligheten
skal være gjennomgående, og krav om at ingen leiligheter er ensidig nordvendte.
Bydelsutvalget ber om at det ikke tillates svalgangsløsninger da disse ikke gir god
boligkvalitet

Byutviklingskomiteens behandling:
Rødt har fremmet følgende tilleggsforslag:
R1: Bydelsutvalget mener at prosjektet fortsatt må ha fokus på en utnyttelse og moderat tetthet
som gir god tilknytning til eksisterende bebyggelse i nærområdet og naturomgivelser.
MDG har fremmet nytt punkt 7:
Solforhold i denne delen av byen er svært begrensede og avhengig av ettermiddags- og
kveldssol. Bydelsutvalget mener derfor at det er ekstra viktig å hensynta hvordan prosjektet
påvirker sol- og skyggeforhold for nærliggende boliger og utearealer og at det er spesielt viktig
at gode solforhold mot sør og sørvest sikres.
Byutviklingskomiteens votering:
Bydelsdirektørens forslag til punkt 1-6 ble enstemmig vedtatt.
Rødts tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
MDGs forslag til nytt punkt enstemmig vedtatt.
Byutviklingskomiteens innstilling til bydelsutvalget:
1. Bydelsutvalget ber om at gangsti bak bebyggelsen blir sikret i reguleringskartet og at
det settes rekkefølgebestemmelser som sikrer at den etableres før brukstillatelse.
2. Bydelsutvalget ber om at det legges til rette for en rikelig dekning med
sykkelparkeringsplasser
3. Bydelsutvalget ber om at støyforholdene må utredes og utbedres
4. Bydelsutvalget etterlyser uteoppholdsarealer for større barn
5. Det oppfordres til å jobbe med energieffektive og grønne løsninger i bygningsmasse
og anlegg, og å satse på grønne tak for å minske luftforurensning og
overvannsproblematikk.
6. Bydelsutvalget er opptatt av at nye prosjekter har en god og variert
befolkningssammensetning og dette sikres ved at det legges vekt på en variasjon i
leilighetsstørrelser og leilighetstyper. Det må legges bestemmelser om at leiligheten
skal være gjennomgående, og krav om at ingen leiligheter er ensidig nordvendte.
Bydelsutvalget ber om at det ikke tillates svalgangsløsninger da disse ikke gir god
boligkvalitet
7. Solforhold i denne delen av byen er svært begrensede og avhengig av ettermiddagsog kveldssol. Bydelsutvalget mener derfor at det er ekstra viktig å hensynta hvordan
prosjektet påvirker sol- og skyggeforhold for nærliggende boliger og utearealer og at
det er spesielt viktig at gode solforhold mot sør og sørvest sikres.
8. Bydelsutvalget mener at prosjektet fortsatt må ha fokus på en utnyttelse og moderat
tetthet som gir god tilknytning til eksisterende bebyggelse i nærområdet og
naturomgivelser.
Bydelsutvalgets behandling
Det ble ikke fremmet alternative forslag i møtet.
Bydelsutvalgets votering
Byutviklingskomiteens forslag til vedtak pkt 1-8 ble enstemmig vedtatt.
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak
1. Bydelsutvalget ber om at gangsti bak bebyggelsen blir sikret i reguleringskartet
og at det settes rekkefølgebestemmelser som sikrer at den etableres før
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8.
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brukstillatelse.
Bydelsutvalget ber om at det legges til rette for en rikelig dekning med
sykkelparkeringsplasser
Bydelsutvalget ber om at støyforholdene må utredes og utbedres
Bydelsutvalget etterlyser uteoppholdsarealer for større barn
Det oppfordres til å jobbe med energieffektive og grønne løsninger i
bygningsmasse og anlegg, og å satse på grønne tak for å minske luftforurensning
og overvannsproblematikk.
Bydelsutvalget er opptatt av at nye prosjekter har en god og variert
befolkningssammensetning og dette sikres ved at det legges vekt på en variasjon
i leilighetsstørrelser og leilighetstyper. Det må legges bestemmelser om at
leiligheten skal være gjennomgående, og krav om at ingen leiligheter er ensidig
nordvendte. Bydelsutvalget ber om at det ikke tillates svalgangsløsninger da
disse ikke gir god boligkvalitet
Solforhold i denne delen av byen er svært begrensede og avhengig av
ettermiddags- og kveldssol. Bydelsutvalget mener derfor at det er ekstra viktig å
hensynta hvordan prosjektet påvirker sol- og skyggeforhold for nærliggende
boliger og utearealer og at det er spesielt viktig at gode solforhold mot sør og
sørvest sikres.
Bydelsutvalget mener at prosjektet fortsatt må ha fokus på en utnyttelse og
moderat tetthet som gir god tilknytning til eksisterende bebyggelse i nærområdet
og naturomgivelser.

Høring om reservasjonsrett (Ap)
Forslag til høringsuttalelse om fastlegers reservasjonsmulighet når det gjelder henvisning
til abort
fra Arbeiderpartiet
Regjeringen har sendt ut på høring forslag til endringer i regelverket for å gi
reservasjonsmulighet for fastlege. Det foreslås å åpne for at kommuner kan inngå avtale om
reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort.
I Oslo er det bydelene som fordeler fastlegehjemlene. Bydel Gamle Oslo ønsker defor å avgi
høringssvar i denne saken.
Forslaget om at fastleger skal kunne reservere seg fra å henvise til abort vil svekke kvinners
rettigheter til hjelp i en sårbar situasjon, og kan hindre likebehandling til helsetjenester.
Å innføre adgang for fastleger til å reservere seg mot å henvise til abort, vil vanskeliggjøre
kvinners muligheter sammenlignet med dagens situasjon. Det vil skape tilleggsprosedyrer, og
gjøre det mer krevende for kvinner sammenlignet med dagens situasjon.
Fastlegen har en viktig funksjon i vårt helsevesen. De har ansvar for å yte nødvendige
allmennlegetjenester til befolkningen, og henvise videre til andre helsetjenester dersom
pasienten har behov for det.
I spørsmålet om fastleger bør kunne reservere seg mot å henvise til abort, mener
bydelsutvalget i Gamle Oslo det avgjørende er pasientenes behov for helsehjelp - og ikke
legens private synspunkter.
Bydelsutvalget mener at fastleger ikke skal ha adgang til å kunne resevere seg mot å henvise
kvinner til abort.
1.

Forslag fra Karsten Karlsøen (H)
Bydelsutvalget mener at kommunene ikke bør avgjøre legers reservasjonsmulighet. Norge
har en nasjonal helselovgivning og legers reservasjonsmulighet bør være innenfor
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nasjonale retningslinjer.
Helse og sosialkomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet alternative forslag.
Helse og sosialkomiteens votering:
Arbeiderpartiets forslag, punkt 1, ble støttet mot 1 stemme (H).
Høyres forslag, punkt 2, ble støttet mot 2 stemmer; 1Ap, 1R.
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget:
Bydelsutvalget slutter seg til forslagene til høringsuttalelser fra hhv Ap og H.
Bydelsutvalgets behandling
Det ble ikke fremmet alternative forslag i møtet.
Bydelsutvalgets votering
Første pkt ble vedtatt mot 1 H (Furuseth).
Andre pkt falt med leders dobbeltstemme (4 A, 2 V, 1 MDG)
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak
Regjeringen har sendt ut på høring forslag til endringer i regelverket for å gi
reservasjonsmulighet for fastlege. Det foreslås å åpne for at kommuner kan inngå avtale
om reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner
til abort.
I Oslo er det bydelene som fordeler fastlegehjemlene. Bydel Gamle Oslo ønsker defor å
avgi høringssvar i denne saken.
Forslaget om at fastleger skal kunne reservere seg fra å henvise til abort vil svekke
kvinners rettigheter til hjelp i en sårbar situasjon, og kan hindre likebehandling til
helsetjenester.
Å innføre adgang for fastleger til å reservere seg mot å henvise til abort, vil
vanskeliggjøre kvinners muligheter sammenlignet med dagens situasjon. Det vil skape
tilleggsprosedyrer, og gjøre det mer krevende for kvinner sammenlignet med dagens
situasjon.
Fastlegen har en viktig funksjon i vårt helsevesen. De har ansvar for å yte nødvendige
allmennlegetjenester til befolkningen, og henvise videre til andre helsetjenester dersom
pasienten har behov for det.
I spørsmålet om fastleger bør kunne reservere seg mot å henvise til abort, mener
bydelsutvalget i Gamle Oslo det avgjørende er pasientenes behov for helsehjelp - og ikke
legens private synspunkter.
Bydelsutvalget mener at fastleger ikke skal ha adgang til å kunne reservere seg mot å
henvise kvinner til abort.
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Oppnevning av nye representanter for MDG ved flytting ut av bydelen
BU-representant for Miljøpartiet De Grønne, Astrid Midtbø, flytter ut av bydelen.
Neste representant fra valgresultatet er Alto Braveboy og overtar vervet som fast representant i
Bydelsutvalget.
Vara i Bydelsutvalget er Ragnhild Marie Pedersen.
Bydelsutvalgets behandling
Det ble ikke fremmet alternative forslag i møtet.
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Bydelsutvalgets votering
MDGs forslag til oppnevning av nye representanter ble enstemmig vedtatt.
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak
BU-representant for Miljøpartiet De Grønne, Astrid Midtbø, flytter ut av bydelen.
Neste representant fra valgresultatet er Alto Braveboy og overtar vervet som fast
representant i Bydelsutvalget.
Vara i Bydelsutvalget er Ragnhild Marie Pedersen.
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Forslag til nye varamedlemmer for Høyre i BUK
Etter at Aga Sadlowska er blitt medlem av Oslo bystyre, har hun bedt om å få avløsning av sitt
verv som 2. varamedlem.
Høyre fremmer derfor følgende endring i varamannsliste i BUK for Høyre:
2.vara: Jørgen Bakke
Bydelsutvalgets behandling:
Det ble ikke fremmet alternative forslag i møtet.
Bydelsutvalgets votering:
Forslag fra Høyre ble enstemmig vedtatt.
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak:
Jørgen Bakke overtar vervet som 2.vara i BUK for H etter Aga Sadlowska.

Referatsaker
•

Eventuelt

Protokollen ble opplest og godkjent i møtet.

Silje Winther
leder

Lasse Østmark
bydelsdirektør
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