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Møte: 

 

Arbeidsutvalget 

Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. 

Møtetid: 24.03.2014 kl. 18:00 

Sekretariat: 23 47 60 64 

 

 

 

SAKSKART 

 

Opprop 

Åpen halvtime 

Godkjenning av innkalling 

Godkjenning av sakskart 

Gjennomgang av sakskartet til bydelsutvalgets møte 10. april 2014 

Eventuelt 

Saker til behandling - Vedtak fattet av Arbeidsutvalget 
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Saker til behandling - Vedtak fattet av Arbeidsutvalget 

5/14 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 3. februar 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00025-3 

Arkivkode.  027.9  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 24.03.2014 5/14 

 

 

Saksframstilling: 
Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 3. februar 2014 til godkjenning. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Arbeidsutvalget godkjenner protokollen fra møte 3. februar 2014. 

 

Vedlegg:  

Protokoll 
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Møteprotokoll 


1/14  


 


 


 


Møte: 


 


Arbeidsutvalget 


Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. 


Møtetid: 03.02.2014 kl. 18:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


 


Møteleder: Elin Horn Galtung (H) 


  


Tilstede:  Lars Asbjørn Hanssen (H) 


Arild Gjervan (H) 


Carl Lindblad (A) 


Terje Bjøro (V) 


Arne Eugen Boysen (F) 


  


Forfall:  


  


Som vara møtte:   


  


I tillegg møtte: Reidun Strøm, stedfortreder for bydelsdirektør 


Stein Vesterkjær, enhetsleder for økonomi 


Edith Aars, enhetsleder for barnehager 


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


 


Åpen halvtime 


Bjørne Byhring, Jørgen Lindeman og Kai Gundersen tok ordet vedrørende Holmenkollen 


tennisklubb. 


 


Ole Falk Fredriksen, Svein Ove Faksvåg og Espen Pedersen tok ordet vedrørende 


utbyggingen på Diakonhjemmet. 


 


Jens Christian Hauge tok ordet og snakket for naboene i anledning utbyggingen på 


Diakonhjemmet. 
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Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent uten merknader. 


Gjennomgang av sakskartet til bydelsutvalgets møte 27. februar 2014 


Sakskartet ble gjennomgått. 


 


Ved gjennomgang av sakskartets sak 9/14 Lybekkveien 18 Klage over Plan- og 


bygningsetatens rammetillatelse på søknad om oppføring av støyskjerm. Dispensasjon fra 


reguleringsplan og sak 10/14 Lybekkveien 18 – Fylkesmannens vedtak i klagesak om 


støyskjerm, fratrådte Arild Gjervan (H) på grunn av inhabilitet. 


 


BU-sak 12/14 Hospitsveien 5 – Holmenkollen – planforslag til offentlig ettersyn 23.12.3013 – 


10.02.2014. Frist for å gi svar til Plan- og bygningsetaten er utsatt til 11.02.2014. 


Arbeidsutvalget gir Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen fullmakt til å uttale seg på 


vegne av bydelsutvalget å uttale seg i saken.  


 


Informasjon 


Edith Aars, enhetsleder for barnehager informerte om prosess, status og framdrift 


konkurranseutsetting og salg av barnehager. 


Eventuelt 


Carl Lindblad (A) tok opp rangering av varamedlemmer til driftstyrene i grunnskolene. 


 


Saker til behandling - vedtak fattet av Arbeidsutvalget 


1/14 14/00025-1 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 25. november 2013 3 


2/14 12/01824-9 Nettplan Stor-Oslo - Innspill til konseptvalg og kvalitetssikring 4 


3/14 13/01526-2 Tryvann vinterpark - Wyller - Bestilling av oppstartsmøte 5 


4/14 14/00009-2 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte - 


Frognerseteren Hovedrestaurant, Holmenkollveien 200 
6 
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Saker til behandling - vedtak fattet av Arbeidsutvalget 


 


1/14 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 25. november 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsutvalget 03.02.2014 1/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsutvalget godkjenner protokollen fra møte 25. november 2013. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsutvalgets behandlet saken i møte 03.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsutvalget godkjenner protokollen fra møte 25. november 2013. 
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2/14 Nettplan Stor-Oslo - Innspill til konseptvalg og kvalitetssikring 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsutvalget 03.02.2014 2/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 5/14 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


Vestre Aker bydelsutvalg ser behovet for en spenningsoppgradering av nettet. Oslo er en by i 


vekst og det er viktig å planlegge for økende kraftbehov fremover. Konsept 3 fremstår som 


det mest naturlige valget da det vil gi økt kraftforsyning, bli rimeligere på sikt og vil frigjøre 


areal i Oslo. 


 


Høyspent fremføring bør legges i bakken i bebygde strøk både av hensyn til 


befolkning/beboere og med tanke på å frigjøre areal. 


 


Møtebehandling 


Carl Lindblad (A) fremmet følgende forslag til tillegg: 


 


Det er svært positivt at de tre forbindelsene fra nordvest kan reduseres til én. En trasé med 


innføring til Sogn vil være den beste løsning for Oslo da den i svært liten grad berører bosatte. 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag med Arbeiderpartiets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsutvalget behandlet saken 23.01.2013 og fattet følgende vedtak etter fullmakt fra 


bydelsutvalget 


Vestre Aker bydelsutvalg ser behovet for en spenningsoppgradering av nettet. Oslo er en by i 


vekst og det er viktig å planlegge for økende kraftbehov fremover. Konsept 3 fremstår som 


det mest naturlige valget da det vil gi økt kraftforsyning, bli rimeligere på sikt og vil frigjøre 


areal i Oslo. 


 


Høyspent fremføring bør legges i bakken i bebygde strøk både av hensyn til 


befolkning/beboere og med tanke på å frigjøre areal. 


 


Det er svært positivt at de tre forbindelsene fra nordvest kan reduseres til én. En trasé med 


innføring til Sogn vil være den beste løsning for Oslo da den i svært liten grad berører bosatte. 


 


Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om Nettplan Stor-Oslo – Innspill til konseptvalg 


og kvalitetssikring til orientering. 
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3/14 Tryvann vinterpark - Wyller - Bestilling av oppstartsmøte 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsutvalget 03.02.2014 3/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 7/14 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innspill på det nåværende tidspunkt. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsutvalget behandlet saken 03.02.2013 og fattet følgende vedtak etter fullmakt fra 


bydelsutvalget  


Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innspill på det nåværende tidspunkt. 


 


Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om innspill til Tryvann vinterpark – Bestilling av 


oppstartsmøte til orientering. 
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4/14 Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte - 


Frognerseteren Hovedrestaurant, Holmenkollveien 200 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsutvalget 03.02.2014 4/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 6/14 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


Vestre Aker bydelsutvalg anbefaler at det innvilges følgende åpningstider i tråd med bydelens 


forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder: Åpningstid inne til kl. 03.30 og 


skjenketid til kl. 03.00. 


Åpningstid ute til kl. 24.00 og skjenketid til kl. 23.30. 


 


Åpningstiden ute er satt til kl. 24.00 da servering av alkohol ute kan føre til støy og annet 


ubehag for omkringboende. 


 


Bydel Vestre Aker anbefaler søknaden innvilget med ovenstående åpnings- og skjenketider.  


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsutvalget behandlet saken 03.02.2013 og fattet følgende vedtak etter fullmakt fra 


bydelsutvalget 


Vestre Aker bydelsutvalg anbefaler at det innvilges følgende åpningstider i tråd med bydelens 


forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder: Åpningstid inne til kl. 03.30 og 


skjenketid til kl. 03.00. 


Åpningstid ute til kl. 24.00 og skjenketid til kl. 23.30. 


 


Åpningstiden ute er satt til kl. 24.00 da servering av alkohol ute kan føre til støy og annet 


ubehag for omkringboende. 


 


Bydel Vestre Aker anbefaler søknaden innvilget med ovenstående åpnings- og skjenketider.  


 


Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte 


- Frognerseteren Hovedrestaurant, Holmenkollveien 200 til orientering. 


 


 


 


Oslo, 03.02.2014 


 


 


 


Elin Horn Galtung (H) 


leder 





