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Frogner bydelsutvalg 
Postboks 2400 Solli 
0201 Oslo 
 
 

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

Avd direktør   Heidi Damengen 
Førstekonsulent  Kåre Søvde 

 
     
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:  
- Bjørn Solheim, leder av Frogner svømmeklubb, hadde ordet til sak 83/14 – Strategi 
for for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo – for folkehelse og trivsel 
- Kristin Ullehammer , på vegne av styret i Jacob Aalls gate 3, 5, 7, hadde ordet til sak 
79/14 – Jacob Aalls gate 3 
 

ENDRING AV DAGSORDEN:  
 
Utsettelse av saker: 
O-sak 97/14 – ÅRSMELDING 2013 TILSYNSUTVALGET FOR HJEMMETJENESTEN 
MED KOMMENTARER  
 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
Tilleggssaker: 
O-sak 101/14 - KLAGEREGISTRERING – TERTIALRAPPORT TIL BU 
Sak 102/14 – NAV FROGNER – FORSLAG FRA ARBEIDERPARTIET 
 
 
INHABILITET: ingen meldte 
 
SAK 70/14 
 

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 25.2.14 
 
VEDTAK:  
Protokollen ble godkjent. 
 
 

SAK 71/14 
 

PROTOKOLL FRA MILJØ- OG BYUTVIKLINGSKOMITEENS 
MØTE 18.3.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 72/14 
 

PROTOKOLL FRA HELSE-, UNGE- SOSIAL- OG 
KULTURKOMITEENS MØTE 18.3.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 73/14 
 

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 12.3.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
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SAK 74/14 
 

REFERAT FRA MØTE I SENIORRÅDET 18.3.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 75/14 
 

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
17.3.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 76/14 
 

REFERAT FRA MØTE I AMU 18.3.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 77/14 
 

REFERAT FRA MØTE I MBU 18.3.2014 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 78/14  
 

REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 19.3.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   

 
 
Miljø- og byutviklingskomiteen: 
SAK 45/14  
 

JACOB AALLS GATE 28, GNR 215, BNR 136 
SØKNAD OM BRUKSENDRING 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
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.  
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble vedtatt med 11 
stemmer for (8H, 2V, 1F) og 4 stemmer mot (3A, 1SV) 
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SAK 64/14 
 

FILIPSTAD – FORSLAG OM SMÅBÅTHAVN OG CRUISEKAI 
ANMODNING OM UTTALELSE 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
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 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 fra SV: 
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. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble vedtatt med 14 
stemmer for (8H, 2V, 1F, 3A) og 1 stemme mot (1SV) 
 
 

SAK 79/14 
 

JACOB AALLS GATE 3, GNR 215, BNR 111 
BESTILLING AV OPPSTARTMØTE VIDERESENDT BYDELEN 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til oppstartmøte vedrørende 
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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. 
 
Tilleggsforslag fra H:  
Nytt avsnitt 4.  
BU er gjort kjent med at det er en tinglyst erklæring på eiendommen som 
bes vedlagt saken.  
 
Forslag til 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. 
 
Bydelsutvalget er negativ til å omregulere arealet som i dag er i bruk som 
garasjer. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen med tilleggsforslag fra 
H ble vedtatt med 11 stemmer for (8H, 1F, 2 A) og 4 stemmer mot 
(2V, 1A, 1SV) som støttet forslaget fra V og SV  
 
Etter dette er BUs vedtak følgende:  
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. 
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BU er gjort kjent med at det er en tinglyst erklæring på eiendommen som 
bes vedlagt saken.  
 
Bydelsutvalget anbefaler at det inkluderes en befaring for 
høringsinstanser. 
 
 

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 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
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.  
 
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 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 
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ble behov for flere større leiligheter i sentrum. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble vedtatt med 12 
stemmer for (8H, 1F, 1SV) og 3 stemmer mot (2V, 1 SV) som støttet 
forslaget fra V 
 
 

SAK 81/14 
 

SØRKEDALSVEIEN 8, GNR 38, BNR 90 
DETALJREGULERING 
UNDERRETNING OM OFFENTLIG ETTERSYN 03.03.2014 – 
14.04.2014 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
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. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 82/14 
 

SKATETILBUD OG SKATEANLEGG 
HØRING VEDRØRENDE PLANUTKAST 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
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. 
 
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, 
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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.  
 
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. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
  

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 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
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 



 9 

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. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 84/14 
 

NAVNSETTING AV PLASS MELLOM VESTBANESTASJONEN 
OG NYTT NASJONALMUSEUM  
 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
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 
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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 kandidater fra BU:  
Arne Slettebøe (H) 
Michael Hopstock (H)  
Bjørn Glomsrud (A) 
Tore Wilken Nitter Walaker (V) – vara 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen og forslag til 
kandidater fra BU ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 100/14 
 

NAVNSETTING AV HOLDEPLASS I BOGSTADVEIEN 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling 
Saken sendes direkte til bydelsutvalget 
 
Forslag til vedtak fra H:  
Frogner bydelsutvalg er ikke invitert til å uttale seg om navnsetting av 
den nye holdeplassen i Bogstadveien, men ber allikevel om at våre 
vurderinger tillegges vekt når Ruter om kort navnsetter holdeplassen som 
skal erstatte de tidligere holdeplassene Schultz’ gate og Rosenborg i 
Bogstadveien. 
 
Bogstadveien starter ved Holtegaten og går til Kirkeveien som er en 
relativt kort strekning. Bogstadveien er nasjonalt kjent og oppfattes av de 
fleste som navn på et handelsområde i Oslo.  Både tilreisende og byens 
egne innbyggere vil forvente et stoppested som heter Bogstadveien når 
de skal finne kollektive transportmidler som tar dem til dette kjente 
området av byen.  På samme måte som Homansbyen og Majorstuen er 
avgrensede handelsområder i Frogner bydel oppfattes Bogstadveien like 
mye som en definert del av bydelen som et gatenavn.  Ettersom både det 
historiske navnet Balkeby og sidegatene Industrigaten og Vibes gate er 
langt mindre kjent enn Bogstadveien anbefaler bydelsutvalget at 
stoppestedet blir kalt Bogstadveien i tråd med ønsket fra det lokale 
næringsliv. 
 
Forslaget fra H ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 

 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen: 
SAK 85/14 
 

FROGNERPARKEN CAFÉ, FROGNERVEIEN 67 – NY 
BEVILLING 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Anderson Hospitality Consultant gis 
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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.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 86/14 
 

ST RAW, EILERT SUNDTS GATE 39 – NY BEVILLING 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 
14 stemmer for (8H, 2V, 1F, 3A) og 1 stemme mot (1SV) 
 
 

SAK 87/14 
 

CAFE HJEMME HOS SVIGERS AS, FREDRIKSBORGVEIEN 16 
– NY BEVILLING 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
  
 

SAK 88/14 
 

HORGANS & VU, HEGDEHAUGSVEIEN 24-26 – NY 
UTESERVERING 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 
14 stemmer for (8H, 2V, 1F, 3A) og 1 stemme mot (1SV) 
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SAK 89/14 
 

LILLE HERBERN, HERBERNVEIEN 1 – EIERSKIFTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 90/14 
 

DELICATESSEN AKER BRYGGE, STRANDEN 3 – NY 
UTESERVERING  
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 102/14 
 

NAV FROGNER – FORSLAG FRA ARBEIDERPARTIET 
 
Forslag til vedtak:  
Fremlagte dokument oversendes administrasjonen for behandling og 
vurdering. Saken behandles i HUSK og BU april 2014. 
 
Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 

 
 
Saker til behandling: 
SAK 91/14 
 

ØKONOMIPROGNOSE MED AKTIVITETSTALL PR. FEBRUAR 
2014 
 
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. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
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SAK 92/14 
 

BUDSJETTJUSTERING MARS 2014 
 
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. 
 
Forslag til vedtak fra Egil Heinert (A): 
Bydelsutvalget vedtar en omfordeling på tilsvarende beløp oppgitt i saken 
fra post 100 Fellestjenester, 202 Private barnehager og 304 Bestiller 
kontor - institusjon til 101 NAV kommune som skal gå til sikringstiltak 
ved NAV publikumsmottak. 
 
Det ble først votert over rammen på budsjett: 
 
Forslag til vedtak, med foreslåtte innsparinger på 5 millioner, ble 
vedtatt med 10 stemmer for (8H, 2V) og 5 stemmer mot (1F, 3A, 1SV) 
 
Som en konsekvens av dette falt forslaget til vedtak fra Egil Heinert 
(A) 
 

 
SAK 93/14 
 

STRATEGIDOKUMENT – FORSLAG FRA HØYRE 
 
Forslag til vedtak fra H: 
Dokumentet oversendes administrasjonen for vurdering og legges til 
behandling BU mai 2014. 
 
Forslag til vedtak fra H ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 

 
Orienteringssaker: 
O-SAK 94/14 
 

BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND – FEBRUAR  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 95/14 
 

BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE – FEBRUAR   
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 96/14 
 

ÅRSMELDING SENIORRÅDET 2013 
 
Saken ble tatt til orientering 
 

O-SAK 97/14 
 

ÅRSMELDING 2013 TILSYNSUTVALGET FOR HJEMMETJENESTEN  
MED KOMMENTARER (unntatt off.) 
 
Saken ble utsatt 
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O-SAK 98/14 
 

TILSYNSRAPPORT FROGNERHJEMMET 4.11.2013 / SVAR FRA SYE  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 99/14 
 

DRIFTSSTYRENE VED KOMMUNALE SYKEHJEM – VIDEREFØRING   
 
Saken ble tatt til orientering 
 

 
Tilleggssaker: 
O-SAK 101/14 
 

KLAGEREGISTRERING – TERTIALRAPPORT TIL BU   
 
Saken ble tatt til orientering 

 
 
Eventuelt 

- Spørsmål fra V vedr. tekststørrelse på resultatrapport i sak 91/14 
 
 
 
Møtet ble hevet kl.: 20.00 
 
 
Protokollen godkjent. 
 
 
Oslo, 27. mars 2014 
 

 

Bjarne Ødegaard (H)        
bydelsutvalgets leder       Maren Langlo  
         bydelsutvalgets sekretær 
 
 
 


