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Saker til behandling 

44/14 Protokollen fra møte i bydelsutvalget 27. februar 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00021-3 
Arkivkode.  027.9  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 10.04.2014 44/14 
 
 
Saksframstilling: 
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 27. februar 2014 til godkjenning. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra møte 27. februar 2013. 
 
 
 
Vedlegg:  

Protokoll 
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45/14 Bydelsdirektørens driftsorientering 

 
Arkivsak-dok. 14/00044-3 
Arkivkode.  031  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 10.04.2014 45/14 
 
Saksframstilling: 
 

HENSIKT 

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

ORGANISASJON – GENERELT 

 Bydelen har vært gjennom en omstillingsprosess som er krevende og vil redusere våre 
disponible ressurser med 26.6 årsverk.  Saken behandles som egen sak til BU- møte. 
  

Enhet for bydelsdirektørens stab 

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

 Bydelen har mottatt søknad om dispensasjon fra støyforskriften vedr. planlagte 
russearrangement på Tryvann. Arrangementer det søkes dispensasjon for går på 
følgende datoer; 25,26 og 30. april og 9. og 10. mai. 
 

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

 Bydelens regnskapsresultat pr. 28.02.2014 viser et merforbruk på 15 mill. i forhold til 
budsjettforutsetningene. Egen BU-sak for regnskapssituasjonen på tilleggssakskart 

 Bydelen rapporterer fortløpende på status for bydelens økonomiske situasjon til 
Byrådsavdeling for Eldre og sosiale tjenester. 

 Plan for omstilling medfører noe organisatoriske endringer i enheten samt utfordringer 
i andre enheter. Enheten avhjelper enkelte arbeidsoppgavetilpasninger for å tilpasse 
rollestrukturen. 

 Det arbeides med innføring av nytt beredskapssystem i Oslo kommune. Bydelen 
planlegger innføringen i mai. 

 Bydelen skal innføre ett nytt system, Gerica plan, som benyttes i forbindelse med 
elektroniske arbeidslister. Oslo Kommune i sin helhet skal over på Gerica Plan den 
29.4.14. Enheten forbereder også utskifte av PDA til mobiltelefonløsninger for 
dokumentasjon i fagsystemet Gerica. 
 

 

Enhet for Sos/NAV 

 NAV sosialtjenesten har tom 31.13.14 bosatt 14 flyktninger. 8 av disse var fra kvote 
for 2013. Barnevernet har bosatt en enslig mindreårig flyktning. Dette gjør at det er 
bosatt 21 av kvoten på 33 for 2013 og 7 av kvoten på 37 flyktninger for 2014. I tillegg 
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planlegges det bosatt ytterligere 8 i april. Det har i februar tom april vært flere ledige 
kommunale boliger, men dette er en situasjon som ikke nødvendigvis vedvarer. Det 
utfordrende å skaffe boliger på det private markedet til flyktninger som bor på 
asylmottak i andre deler av landet, og som har begrensede muligheter til å gå på 
visninger.  

 Nav sosialtjenesten ligger over litt måltall for utbetaling av økonomisk sosialhjelp i 
mars. Det har vært økt pågang i 2014 sammenliknet med samme periode i 2013. Nav 
sosialtjenesten ligger på måltall for Kvalifiseringsprogrammet med 32 deltakere.  

 Bydelen har fått nytt fagsystem, GOBO, som skal brukes til saksbehandling, vedtak og 
tildeling av boliger etter forskrift samt boligsosial oppfølging. Systemet ble innfaset i 
februar og mars 2014. Dette benyttes både av enhet for bestiller og Boligkontoret. 
Systemet gjør saksbehandlingen enklere innenfor dette området.  

 Det jobbes med å gjennomgå alle saker hvor brukere har forvaltning av midler. Målet 
med gjennomgangen er å se på om noen brukere har andre muligheter enn forvaltning 
via sosialtjenesten. 

 Det er kommet en ny veileder til tjenesten opplysning, råd og veiledning. Tjenesten er 
hjemlet i lov om sosiale tjenester i NAV § 17. Denne tjenesten er av kjerneoppgavene 
i Nav-kontoret. Tjenesten omfatter alt fra enklere veiledning for å kunne håndtere 
hverdagen til faglig kvalifiserte råd og familieoppfølging. Innholdet i opplysning, råd 
og veiledningstjenesten må vurderes ut fra behovene til den enkelte bruker, og være i 
samsvar med gjeldende sosialfaglige normer. Gjennom motivasjons- og 
endringsarbeid skal tjenesten styrke den enkeltes mulighet til å mestre egen 
livssituasjon på ulike områder, som arbeid og aktivitet, økonomi, hjemme- og 
bosituasjon, helse, fritid og nettverk. Tjenesten skal bidra til at brukeren i størst mulig 
grad kan leve et selvstendig liv med mulighet til å forsørge seg selv gjennom arbeid. 
Tjenesten er vedtaksbasert og kan søkes om, men ansatte skal også avdekke behov for 
denne selv.  

 
Enhet for bestiller 

 De tre første månedene i året er tradisjonelt måneder med stor utfordringer i forhold til 
å håndtere utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.  Dette har gått mye bedre i år. 
Utbetaling på overliggerdøgn på sykehuset er langt under tidligere år. Imidlertid 
brukes det i perioder en del korttidsplasser ut over en bloc bestillingene på 
Hovseterhjemmet. De ansatte på bestiller er gode på å oppsøke brukerne på sykehuset. 
Dersom de ikke har kapasitet til dette får de bistand fra innsatsteamet. Denne 
arbeidsmåten gir utvilsomt gevinster og må prioriteres også i tiden framover. 

 Enhet for hjemmetjenester og Enhet for bestiller har månedlige møter hvor det 
utveksles informasjon om volumet på hjemmetjenester.  Det er i tillegg faglige 
diskusjoner om felles temaer på disse møtene. Enhet for forebygging og rehabilitering 
er ofte med på disse møtene. 

 I mars startet bestiller med nytt dataprogram på saksbehandling og tildeling av boliger, 
GOBO.  Datasystemet vil gi enheten enda bedre oversikt over de ulike 
omsorgsboligene og hvilke som er ledige.  

 Som bestiller har vi tett dialog med mange av bydelens sykehus og andre 
spesialenheter.  Det oppleves som svært viktig, fra tid til annen, å ha tid til å snakke 
generelt om hvordan samarbeidet går. Dette prioriteres derfor. 

 Enhet for bestiller har også hatt alle leverandørene på Brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA) inne til samtale.  Det oppleves som positivt å gå gjennom kontrakt og 
gjensidige plikter og forventninger. I tillegg kan konkrete problemstillinger tas opp. 
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Enhet for barnehager 

 2. økt i COS- opplæring for pedagogiske ledere og styrere i kommunale og ikke-
kommunale barnehager er gjennomført. Tre heldagssamlinger måtte til for å gi 
nærmere 250 deltakere kompetanse og inspirasjon til å drive arbeidet med 
implementering av COS ute i barnehagene. Enheten får svært gode tilbakemeldinger 
på COS satsningen. 

 Salg av barnehager; 03.04 ble det offentliggjort hvilke barnehager som er planlagt lagt 
ut for salg. I bydel Vestre Aker er det Rønningen, Holmen og Midtstuen barnehager. 
Forslaget er sendt ut på høring med frist 24.04. Saken er planlagt behandlet i byrådet i 
mai. Bydelen har tett oppfølgning av de berørte barnehagene, med eventuell bistand 
fra bedriftshelsetjenesten. 

 Enheten har hatt samarbeidsmøte med foreldreutvalget i bydelen. FUB ønsket 
informasjon om hvordan tilsyn gjennomføres og følges opp.  

 Bydelen overtok Jarbakken barnehage fra Omsorgsbygg 28.03. Jarbakken er Oslo 
kommunes første passivhus barnehage og i den forbindelse var byråd Hallstein 
Bjercke til stede ved overrekkelse av nøkkelen. Bydelen var representert ved styrer og 
spesialkonsulent. Etter påskeferien kan entusiastiske ansatte, barn og foreldre ta i bruk 
de nye lokalene som står i stor kontrast til de midlertidige lokalene barnehagen nå har 
vært i. De ansatte stiller opp på fritiden og gir foreldre og barn mulighet til å besøke 
barnehagen 2. påskedag. Det planlegges tidspunkt for en offisiell åpning av 
barnehagen.  

 Etter rapportering pr 15.12.13 registrerer vi en flott utvikling på antall pedagogiske 
ledere med utdannelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager. I 2012 hadde 
62,5 % av de pedagogiske lederne godkjent utdanning, tilsvarende tall for 2013 er 70 
%. 

 Det ble sendt ut nærmere 600 tilbud om barnehageplass i 1. runde av hovedopptaket.  
 
Enhet for barnevern 

 Det er fortsatt mange bekymringsmeldinger til barnevernet som sammenlignet med 
tilsvarende periode i 2013 er en vekst. 

 Enheten har fortsatt en aktivitet som er høyere enn budsjettforutsetningene. Enheten 
arbeider med å få kostnadene ned på inngåtte avtaler og vil prioritere gjennomgang på 
områder som ikke svekker det barnevernfaglige tilbudet.  

 Enheten arbeider løpende med et samarbeid med Bydel Nordre Aker om etablering av 
et korttidsfosterhjem til felles bruk. I denne prosessen har vi kommet i kontakt med 
flere ressurspersoner som kan benyttes til lettere tiltak lokalt. 

 
Ressursenhet for Barn og Unge   

 1. mars var søknadsfrist for hovedopptak til barnehagene. Enheten har et ansvar for de 
barna som får tilbud om plass etter prioritet 1, barn med funksjonsnedsettelser. Dette 
er barn med ulik problematikk som har fortrinnsrett ved opptak, uavhengig om det 
søkes privat eller kommunal barnehage. Enheten har hatt kontakt med mange av barna 
før det søkes om barnehageplass. Dette bidrar til at vi på forhånd er relativt godt kjent 
med hvilke ekstra tiltak som må igangsettes ved barnehagestart for det enkelte barn. 
Vi har rutiner som brukes i forhold til overgangen fra hjem til barnehage. Dette er 
rutiner som også skal bidra til at foresatte er trygge i denne overgangen.  

 Det ovennevnte innebærer at enheten er i full gang med planlegging av nytt 
barnehageår for barn med nedsatt funksjonsevner. I tillegg er det fokus på overgang til 
skole for barn som trenger noe mer enn andre. Tverrfaglige møter med barneskolene 
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avholdes i disse tider. Møte med PP-tjenesten, skolegruppe F, har vært avholdt for å 
sikre at alle blir ivaretatt i denne forbindelse.  

 Enheten, v/leder, deltar med innspill i arbeidet med ny handlingsplan for psykisk 
helsearbeid i Oslo. Helseetaten har avholdt dialogmøter og referansekonferanser med 
bydelene i forbindelse med denne planen. Viktig at bydelene får et tidlig eieforhold til 
planen før de lokale planene på bydelsnivå skal utarbeides. 

 Øvrig drift i enheten går som den skal gjøre.  
 

Enhet for boliger, dagsentra og psykisk helse 

 De tre første brukerne til rehabiliteringsleilighetene på Villa Ly flytter inn rundt 
påsketider. 

 Bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker har sammen med Diakonhjemmets sykehus 
undertegnet en avtale om FACT-team; Flexible Assertive Community treatment. 
(oppsøkende ambulant behandlingsteam). Brukerne i FACT-teamet er brukere som har 
hatt langvarig oppfølging fra spesialisthelsetjenesten og som har alvorlig psykisk 
lidelse og eller rusavhengighet 

 Helseetaten i Oslo kommune har fra Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester 
fått i oppdrag å utarbeide ny handlingsplan for psykisk helse i Oslo kommune. 
Enhetsleder ble bedt om å sitte i prosjektgruppen for planarbeidet. I forbindelse med 
planarbeidet har det vært avholdt dialogkonferanser med bydelene slik at bydelene har 
kunnet komme med konkrete innspill til planen. Planen skal legges frem for byrådet 
innen 1. juni. 

 Arbeidene med ny bolig for utviklingshemmede i Sørkedalsveien 169 går etter planen. 
Beboere, pårørende og ansatte ser fremt til innflyttingen som er forventet rundt 1. 
september 2014. 

 

Enhet for hjemmetjeneste og omsorgsbolig 

 Hjemmetjenesten har hatt flere ansatte på kurs i legemiddelhåndtering og hatt fokus på 
legemidler.  

 To team i hjemmesykepleien har deltatt i et læringsnettverk for 
legemiddelgjennomgang i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester og EST, og 
avsluttet prosjektet i mars. Vi ser at det er et behov for videre arbeid med dette i 
fremtiden for å sikre brukerne våre god legemiddelhåndtering.  

 Ledige helgestillinger lyses nå ut i nytt HR system og det er god respons på 
utlysningene.  

 Hjemmetjenesten har jobbet med forberedelser til Gerica plan og arbeidet med 
dokumentasjonssystemet har vært i fokus.  

Enhet for forebygging og rehabilitering  

 Arne Harald Foss, ny leder Røa eldresenter representerer Bydel Vestre Aker og Røa 
eldresenter i det landsomfattende prosjektet «Aktivitetssenter – noe helt nytt». 
Prosjektet er en studie over eksisterende sentre, samt en studie med 
brukerundersøkelse med målsetting om å få yngre bruker inn i senior/eldresentre. 
Prosjektet er i regi av Pensjonistforbundet og rapporterer til Helsedirektoratet, og 
bydelen sitter i arbeidsgruppen sammen med Pensjonistforbundet, Røde Kors og 
Høyskolen i Telemark. Prosjektet leverer sin rapport i april 2015. 

 Brukerundersøkelsen fullført for Vinderen og Røa. Vinderen hadde igjen en økning i 
forhold til i fjor – antall besøk pr dag har økt med 9, fra 122 til 131. Røa har også 
snudd en svakt nedadgående trend.  
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 Enheten har hatt utsendte medarbeidere til Haugesund kommune for å orientere om 
bydelens tilbud og organisering av forebyggings- og rehabiliteringstjenestene. 
 

Enhet for helsestasjon og skolehelsetjeneste 

 Vi er i ferd med å utarbeide nye rutiner vedrørende mottak av asylsøkere med barn. 
Flere mangler dokumentasjon på vaksiner, og de får da tilbud om grunnvaksinering på 
helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Flere enheter jobber med samme familie og vi 
vil lage en sjekkliste på hvem som gjør hva. En nyttig LEAN øvelse er planlagt rett 
etter påske. 

 Vi har hatt tilbud om meningokokk-vaksine til alle på 2. og 3. trinn. 74 har valgt å ta 
vaksinen 

 Videregående skole har hvert år en slags vaktordning i forhold til evt. beruset ungdom 
som kommer på skolen ila russetiden. Ved mistanke om at de er påvirket av alkohol, 
får de valget mellom å ta test med alkometer eller å bli sendt hjem. Helsesøstrene 
samarbeider godt med skolens ressurspersoner. 

 På forespørsel sier ungdommen på helsestasjon for ungdom at de mer enn gjerne vil 
svare på en anonym spørreundersøkelse der vi ønsker å få deres svar på nytten av 
rusmiddeltestingen. Da gjenstår det å se svarprosenten. 

 Vi har tatt ca.100 urin rusmiddeltester hittil i år, så trykket på HFU er fortsatt høyt. 
 Vi opplever at rusmiddeltestingen er svært nyttig. Det gjenstår å se om det har 

langvarig effekt. 
 Jevnt fødselstall med 50-60 fødsler hver måned. 
 Flere enheter har deltatt i møter vedrørende ny handlingsplan for psykisk helse.  

 
Enhet for forebygging barn og unge 

SaLTo/nærmiljøkontakt 
 Nærmiljøkontakt og SalTo koordinator arrangerte skiskole i samarbeid med Slemdal 

Lions og Tryvann skiskole og sosiallærer ved Voksen skole i januar og februar. 
Tilbudet ble gitt til13 barn (3. og 4. klasse), som fra før av har begrenset mulighet til å 
få kommet seg på ski. Det var tett samarbeid med sosiallærer og lærere ift rekruttering 
og oppfølgingen. Lærere har gitt tilbakemelding om at dette var en veldig positiv 
periode for barna, og at de også så ringvirkninger av dette i klasserommet og sosialt på 
skolen, i tillegg er det etablert en sterkere kontakt mellom hjemmene, skolen og 
bydelen. 

 Nærmiljøkontakt har oppfølging av 7 familier, og det innebærer jevnlig samtaler med 
foreldre og barna. I alt er dette 10 foreldre (i noen familier er det 2 foreldre, noen kun 
1) og 13 barn. .  

 Det arrangeres ukentlig leksehjelp i samarbeid med klubben og Voksen skole. 
Nærmiljøkontakt blir et bindeledd mellom skole, hjemmene og klubben. 

 Vi har startet opp ukentlig gruppetilbud med Voksen skoles helsesøster Fem jenter har 
blitt gitt plass i gruppa «overgang til ungdomsskolen. Tilbudet har fokuset på å lære 
om hvordan håndtere press man kan oppleve på ungdomsskolen, hvordan man kan 
jobbe med tankene og følelsene, hvilke hjelpekilder man har i nettverket sitt, hvilke 
man har utenfor nettverket: skole, bydel etc. Tiltaket har et klart forebyggende formål, 
og er et prøveprosjekt.  
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 Det har vært gjort en innsats i forhold til å motivere barna som følges opp til å melde 
seg på sommerskole Ti barn er påmeldt. 
 

Uteteamet  
 Vår OT kontakt blir hyppig brukt nå, og vi har fått tolv henvendelser fra skoler 

og foreldre om ungdom som er i ferd med å droppe ut av videregående skole. Vi 
har fått godt samarbeide med NAV og deres ungdomskonsulent. Noen 
ungdommer ønsker å kombinere skole med en praksisplass, men pga komplisert 
regelverk er dette vanskelig å få til. Vi vil se nærmere på dette fremover. 

 Det har vært en stor konflikt mellom ungdommer i bydelen med en gruppe på ca. 
15 unge gutter. Politi og barnevern og Uteteamet følger opp saken.  

 Uteteamet har presentert vår jobb for Idrettslag i bydelen for å etablere 
samarbeid med flere klubber med tanke på å få med barn og unge i organisert 
idrett . 

 På helgefelting var det godt oppmøte blant natteravnene og fortsatt en del fyll 
blant unge i bydelen. 

 Vår familieterapeut tar videreutdanning i Narrativ terapi, og leder av Uteteamet 
tar en master i familieterapi. Vi får i økende grad oppdrag fra 
barneverntjenesten, og skal inngå et tettere samarbeide fremover.  
 

Hovseterklubben  
 Det er holdt personalmøte med Mia Börjesson som veileder, for å få personalet 

fokusert på utfordringene vi møter og hvordan vi kan møte dem med de midler vi har 
til rådighet i dag.  

 På ungdomsklubben jobbes det med et filmprosjekt som har 3-4 av våre ungdommer i 
fokus. Ungdomsklubbleder er ansatt i ekstra 25 % stilling som prosjektleder, for å 
drive prosjektet frem til sommeren. Dette finansieres av prosjektmidler. 

 UKM ble gjennomført 8. mars på Persbråten vgs. antall deltakere var lavere enn vi 
hadde håpt, men det var et godt gjennomført arrangement og deltakerne var uten 
unntak svært talentfulle. 

 Besøkstallene på ungdomsklubben har forsiktig begynt å gå oppover, og flere jenter 
har begynt å komme: Dette tyder på at tiltaket med øvre aldersgrense har hatt effekt.  
 

Det gule huset 
 Besøkstallene for stedet har vært lavt over en lang periode, men har nå gått litt 

oppover de siste ukene. 
 Personalet har vært motivert og innstilt på å gjøre en ekstra innsats inn mot 

målgruppen for å øke besøkstallet.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
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46/14 Rapportering på aktivitet og måltall pr.28.02.2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00321-1 
Arkivkode.  120.2  
Saksbehandler Stein Vesterkjær 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 10.04.2014 46/14 
 
 
Saksframstilling: 
Aktivitetene i inngangen til året er høyt. Særlig gjelder dette områdene innen pleie og omsorg, 
barnevern og sosialhjelp. Resultatet pr. 28.2.2014 inkludert årsprognose viser en delvis aktiv 
prognose på et resultat med merforbruk lik 15 mill. kroner i forhold til budsjettforutsetningene 
for 2014. Endringene i den enkelte enhet i prognosen kommenteres i vedlegg 2. Det arbeides 
med tiltak for å redusere den negative prognosen. Tiltak av større omfang og konsekvens vil 
bli forelagt bydelsutvalget. 
 
Vedlegg 1: Tabell 1 viser bydelens totale oversikt fordelt på kontogrupper samlet for alle 
funksjonsområder. Tabell 2 viser oversikt fordelt på enheter.  
Vedlegg 2: Viser oversikt med kommentarer til avvik i henhold til prognose angitt i tabell 2. 
 
Vurdering: 
Bydelsdirektøren vurderer situasjonen som vanskelig grunnet budsjettsituasjonen og det på 
enkelte områder er manglende effekt av innsparingstiltak avtalt i budsjett for 2014. Bydelen har 
satt i gang tiltak for å dempe risiko for merforbruket. Tidlig fokus på risikodempende tiltak vil gi 
resultater. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar redegjørelsen om bydelens økonomiske situasjon til orientering. 
 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
Bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

1: Tabell 1 & 2 
 
2: Forklaring til tabellene 
 
3: Måltall pr. 28.02.2014 
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47/14 Budsjett 2014 - Plan for omstilling - del 2 

 
Arkivsak-dok. 14/00233-3 
Arkivkode.  121.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 10.04.2014 47/14 
 
 
Saksframstilling: 
I denne saken foreslås det et nedtak av 26,47 årsverk som for 2014 gir en saldering på 9,2 
mill. kroner. De fleste av tiltakene får full effekt fra 01.05.2014. 
Vedlagte vedlegg viser hvor stillingene reduseres og samtidig er konsekvensene beskrevet og 
risiko i forhold til tjenesteutførelse angitt. For å redusere konsekvensen er det angitt risiko 
etter gjennomførte beskrevne tiltak. 
 
Nedtak av stillinger i denne saken medfører avvikling av tjenester. Dette vil fremkomme av 
vedlegget, men her oppsummeres tjenester som avvikles gjeldende fra 01.05.2014. 
 

 Åpen barnehage 
 Demensteam 
 Gule Huset 

 

 

Vurdering: 
Med nedtak av stillinger i henhold til denne saken mener bydelsdirektøren at budsjettet er 
saldert i forhold til budsjettforutsetningene etter regnskapsavleggelse for 2013, aktivitetsnivå 
pr 01.01.2014 og de salderinger som er vedtatt i budsjett.  
Imidlertid viser prognoser for regnskap pr 28.02.2014 at den vedtatte saldering på vedtaksnivå 
ikke har innfridd som forutsatt.  
Det er gitt en delvis aktiv prognose på minus 15 mill. kroner i regnskapssaken. Dette 
innebærer at bydelen ytterligere må ned på aktivitet og vil etter rapportering pr første kvartal 
vurdere og senere legge frem forslag til ny budsjettjustering.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

1. 26,47 årsverk reduseres med de konsekvenser dette medfører i redusert tjenestetilbud i 
henhold til sakens dokumenter. 

2. Budsjettet justeres ned med 9,32 mill. kroner som fordeles på tilhørende KOSTRA 
funksjon. 

 
 
Jan Olsen Nytveit 
Bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Oversikt over stillinger med konsekvens og risiko. 
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48/14 Haakon den Godes vei 13 - Klage over Plan- og bygningsetatens 

avslag på søknad om opprettelse av to boenheter, fasadeendring og endret 

planløsning. Dispensasjon fra reguleringsplan. 

 
Arkivsak-dok. 14/00273-2 
Arkivkode.  531.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 14/14 
2 Bydelsutvalget 10.04.2014 48/14 
 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 

14/14 

 
Møtebehandling 

 
Høyre og Venstre fremmet følgende omforente forslag: 
  
―Vestre Aker bydelsutvalg finner grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens vedtak av 
21.10.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å avslå søknad om dispensasjon 
fra gjeldende reg. best. § 3.1 vedr. bebygd areal og reg. best. § 4 vedr. bevaringsverdi for 
opprettelse av to boenheter, fasadeendring og endret planløsning. 
  
BU vil fremheve at det er en begrenset endring av de formelle forhold ved eiendommen. Det 
er kun en formalisering av den langvarige bruken av eiendommen som 3 boenheter, siden 
seksjonering i 1989.  Kjelleretasjen brukt som bolig forutsetter en fasadeendring ved at det 
settes inn noe større vinduer. Sammenlignbare endringer er for øvrig gjort på andre 
eiendommer i nabolaget og kan ikke sees å svekke verneverdien.  
 
Den omsøkte endring av tre vinduer i kjelleretasjen må sies å være i tråd med bestemmelsen i 
reguleringsplanens § 4. Dette svekker ikke boligens bevaringsverdi og hensynet bak 
bestemmelsen tilsidesettes ikke. De nye vinduene som settes inn har midtpost og bevarer 
husets uttrykk bedre enn i dag. Aktuelle endringer er ikke synlig fra Haakon den Godes vei. 
 
BU kan ikke se at økt BYA som følge av parkering svekker grøntprofilen i særlig grad da 
parkeringsarealet ligger nord på eiendommen og ikke er synlig fra Haakon den Godes vei. 
  
BU mener fordelene er vesentlig større enn ulempene ved å gi dispensasjon. 
  
Klagen fra advokatfirmaet Klose på vegne av tiltakshaver Jon Øien tas til følge. 
  
Saken sendes PBE for nytt vedtak.‖ 
 
Votering 

 
Høyre og Venstres omforente forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 
Vestre Aker bydelsutvalg finner grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens vedtak av 
21.10.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å avslå søknad om dispensasjon 
fra gjeldende reg. best. § 3.1 vedr. bebygd areal og reg. best. § 4 vedr. bevaringsverdi for 
opprettelse av to boenheter, fasadeendring og endret planløsning. 
  
BU vil fremheve at det er en begrenset endring av de formelle forhold ved eiendommen. Det 
er kun en formalisering av den langvarige bruken av eiendommen som 3 boenheter, siden 
seksjonering i 1989.  Kjelleretasjen brukt som bolig forutsetter en fasadeendring ved at det 
settes inn noe større vinduer. Sammenlignbare endringer er for øvrig gjort på andre 
eiendommer i nabolaget og kan ikke sees å svekke verneverdien.  
 
Den omsøkte endring av tre vinduer i kjelleretasjen må sies å være i tråd med bestemmelsen i 
reguleringsplanens § 4. Dette svekker ikke boligens bevaringsverdi og hensynet bak 
bestemmelsen tilsidesettes ikke. De nye vinduene som settes inn har midtpost og bevarer 
husets uttrykk bedre enn i dag. Aktuelle endringer er ikke synlig fra Haakon den Godes vei. 
 
BU kan ikke se at økt BYA som følge av parkering svekker grøntprofilen i særlig grad da 
parkeringsarealet ligger nord på eiendommen og ikke er synlig fra Haakon den Godes vei. 
  
BU mener fordelene er vesentlig større enn ulempene ved å gi dispensasjon. 
  
Klagen fra advokatfirmaet Klose på vegne av tiltakshaver Jon Øien tas til følge. 
  
Saken sendes PBE for nytt vedtak 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Plan- og bygningsetatens avslag på søknad om opprettelse av to boenheter, fasadeendring og 
endret planløsning samt dispensasjon fra reg. best § 3.1 vedrørende bebygd areal og reg. best. 
§ 4 vedrørende bevarings verdi er påklaget av advokatfirma Klose på vegne as tiltakshaver 
Jon Øien.  
 
Det anføres i klagen at vilkårene for å innvilge dispensasjon fra reg. best. § 3.1. og § 4 er 
oppfylt 
 
UTDYPENDE SAKSFRENISTILLING 
Gjeldende regulering og eksisterende forhold 

Eiendommen er regulert til spesialområde bevaring (bolig) gjennom reguleringsplan ―Endret 

reguleringsplan med reg. best. for Vinderen I, som omreguleres til: Byggeområde boliger, 
offentlig trafikkområde, gangvei, fellesområde, felles avkjørsel‖, S- 4022. vedtatt 17.12.2003. 
Maksimal tillatt bebygd areal er 18 %. Omsøkt tiltak ligger på Vinderen i Bydel Vestre Aker. 
Nærområdet fremstår som sammensatt med småhusbebyggelse og lavblokker. Mot nord 
grenser eiendommen til Vinderen skole. Vestre del av eiendommen faller bratt mot Haakon 
den Godes vei 13. 
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På eiendommen er det i dag registrert to eneboliger. 
Følgende fremgår av reguleringsbestemmelsene. § 3.1 og § 4: 
 
§ 3 Fellesbestemmelser 

§ 3.1 Utnyttelse 

Tillatt % BYA skal ikke overstige I8 % av tomt Parkeringsplass på terreng skal regnes med i 

% BYA med 15 m2 per plass. 

 
§ 4. Spesialområde- bevaring (bolig) 

Alt arbeid ut over ordinært vedlikehold på bygningenes eksteriør skal forelegges 

Byantikvaren til uttalelse. Eksisterende bygninger, trapper, murer gjerder, terrasseringer og 

lignende elementer i bygningsmiljøet tillates ikke revet eller fjernet med mindre fraværet av 

verneverdier dokumenteres av Byantikvaren.  

 

Bygningene tillates ombygd, påbygd eller modernisert under forutsetning av at eksteriøret 

beholdes uendret, føres tilbake til opprinnelige utseende, eller gis en annen utforming 

tilpasset det bevaringsverdige miljøet.  

 
Ved restaurering og/eller reparasjon av eksiterende bygninger og anlegg skal de opprinnelige 

materialer søkes bevart i sin sammenheng. Der opprinnelige eller karakteristiske uttrykk med 

hensyn til utforming, materialbruk, farger og utførelse skal bevares. 

 
Søknad om rammetillatelse 

Plan- og bygningsetaten mottok den 28.05.2012 søknad om opprettelse av to boenheter, 
fasadeendring og endret planløsning samt dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene § 3.1 
vedrørende bebygd areal og § 4 vedrørende bevarings verdi. 
 
Ansvarlig søker har redegjort for følgende i søknaden: 
"Haakon den Godes vei 13 ble allerede for flere år siden seksjonen i 3 boenheter (i tillegg til 1 
boenhet i enebolig i hagen). Det ble imidlertid ikke søkt om deling av boligen. I den senere tid 
har huseier fått pålegg om å rette dette forholdet. Den foreliggende søknad gjelder slik deling 
av boenheten. For å få tilfredsstillende kvaliteter i kjellerleiligheten er denne noe omarbeidet. 
Det er satt inn litt større vinduer i to av fasadene for å sikre tilstrekkelig lysinnfall. Dermed er 
fasadene berørt, slik at søknaden krever en uttalelse fra byantikvaren. I forbindelse med 
delingen blir bygget brannteknisk plassert i risikoklasse 4 og brannklasse 2. Hver bruksenhet 
blir utformet som branncelle. De branntekniske prosjekteringsforutsetningene bygger i 
hovedsak på preaksepterte løsninger, men med tre mindre fravik: I. Dokumenterbarhet av 
brannmotstand i bærende konstruksjoner 2. avstand til ny enebolig i hagen og 3 
Dokumenterbarhet for brannmotstand i branncellebegrensende konstruksjon for rom som har 
original massiv eikeparkett. Alle fravik er lukket med kvalitativ analyse. Pga. fravikene er 
ansvarsrett for brannprosjektering plassert i tiltaksklasse 2. 
 
Reguleringsplan 5-4022 setter maksimal utnyttingsgrad til 18 % BYA. Dette er allerede 
vesentlig overskredet ved at det er bygget en enebolig på eiendommen. I henhold til 
reguleringsplanen skal det regnes 15m2 BYA pr. nødvendig parkeringsplass. Vi har valgt å 
tolke parkeringsnormen slik at det aktuelle bygget sammen med eneboligen på samme tomt 
kan betraktes som et boligkompleks Der gir krav om 1,2 P pr. bolig i den åpne byen (som 
eiendommen ligger så vidt innenfor). Tiltaket øker P-behovet fra 4 til 5 P, hvilke: innebærer 
en økning i BYA med 15m2. slik at fraviket fra reguleringsplanen blir større. Det antas at 
tiltaket ikke setter hensynet bak bestemmelsen i reguleringsplanen vesentlig til side i forhold 
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til dagens situasjon. Da fraviket kun gjelder utvidet parkeringsareal og ikke bygningsmessige 
tiltak i et allerede seksjonert bygg, mener vi at fordelene ved å gi dispensasjon tydelig 
overveier i forhold til ulempene." 
 
Videre har tiltakshaver redegjort for endringer som er gjort på boligen de siste årene og viser 
til at fasadeendringer ble gjort før boligen ble satt på Byantikvarens ―gule liste‖. En del av 

endringene stammer også så langt tilbake som til 1960 tallet Det ble også godkjent endring av 
fasade mot øst i 1993. Tiltakshaver skriver videre at endringene som omsøkes i forhold til 
tilstanden siden 1960 tallet er altså å øke bredden på tre kjellervinduer mot vest og sør samt 
øke høyden på to kjellervinduer mot sør. 
 
Uttalelse fra annen myndighet 

Søknaden omfatter blant annet innsetting av nye og større vinduer i kjellerfasade. 
Eiendommen er regulert til spesialområde bevaring og Byantikvaren skriver i brev datert 
13.06.2013 at: “Haakon den Godes vei 13 er et fint eksempel på overgangen mellom 1800 til 

1900 tallets trearkitektur, med innslag av jugend i sveitsersalen "Sveitserstilen” “Sveitser-

/jugendvillaen hadde to boligetasjer, med andre etasje under skråtak. Kjellervinduene var 

små, var tilpasset bygningens arkitektur med fast midtpost og ga dagslys til en kaldkjeller." 

 
“De nye, større kjellervinduene er etter vår vurdering for høye. De er videre endret fra 

torams vinduer med midtpost til vinduer uten oppdeling. Ut fra fotografier ser det ut som at 

de nye kjellervinduene er opp mot dobbel høyde av de opprinnelige kjellervinduene. Dette 

fører til at kjelleretasjen visuelt i større grad blir en fullverdig etasje, og huser fremstår som 

en treetasjes bygning Dette fratar husets originale fasadeoppbygning, et trehus på en 

grunnmur med en første etasje som hovedetasjen, en annen etasje under skråtak. Etter 

fasadeendringen er dette et hus på tre etasjer, hovedetasjen med en underetasje og en annen 

etasje.” 

 

Byantikvaren konkluderer med at: ''De høye kjellervinduene er fremmedelementer for denne 

arkitekturen. Byantikvaren fraråder fasadeendringen.” 

 
Avslag 

Plan- og bygningsetaten avslo den 21.10.2013 søknaden om opprettelse av to boenheter, 
fasadeendring og endret planløsning samt dispensasjon fra reg. best. § 3.1 vedrørende bebygd 
areal og § 4 vedrørende bevaringsverdi. 
 
Plan- og bygningsetaten vurderte at tiltaket var i strid med reguleringsbestemmelsene § 4 da 
tiltaket forringer verneverdien knyttet til bygningen og er ikke tilstrekkelig tilpasset det 
bevaringsverdige miljøet. Videre vurderer etaten at vilkårene for dispensasjon ikke var 
oppfylt da tiltaket vesentlig tilsidesetter hensynet bak reguleringsbestemmelsene § 4 for 
spesialområde — bevaring. 
 
Når det gjelder reg.best. § 3.1 vurderte etaten at en utnyttelse på 30,75 % mot tillatt 18 % vil 
vesentlig tilsidesette hensynet bak bestemmelsen. Økning fra to til fire boenheter vil medføre 
at en stor del av eiendommens tilgjengelige areal må benyttes til parkering og eiendommen vil 
fremstå som betraktelig mer fortettet enn hva reguleringsplanen åpner for. Bebygd areal på 
eiendommen er allerede overskredet og eiendommen er dermed ferdig utbygd i forhold til hva 
reguleringsplanen tillater. Plan- og bygningsetaten vurderte at hensynene bak bestemmelsen 
ble vesentlig tilsidesatt. 
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Klager 

Avslaget er påklaget av advokatfirma Klose på vegne av tiltakshaver Jon Øien. den 
14.11.2013. Klager anses å ha rettslig klageinteresse, og klagen er innkommet til rett tid. jf. 
fvl. §§ 28 og 29. 
 
Reg. best. § 4 — spesialområde bevaring: 
Det anføres prinsipalt at den omsøkte fasadeendringen ikke strider mot reg. best. § 4. Det er 
en forsiktig endring av kjelleretasjen. som ved dette ―gis en annen utforming tilpasset det 

bevaringsverdige miljøet". Subsidiært anføres det at vilkårene for å gi dispensasjon etter pbl. 
§ 19-2 er oppfylt. Det vises til at hensynet bak reguleringsbestemmelsen, å verne områdets 
opprinnelige identitet og karakter ikke blir tilsidesatt ved det omsøkte tiltaket. Etter klagers 
vurdering blir nettopp dette hensynet ivaretatt. Videre vil fordelene ved å gi dispensasjon 
være klart større enn ulempene. Fordelene som angis er bl.a. at søker får anledning til å 
videreutvikle sin eiendom, det er en stor kjeller som er egnet for bolig, effektiv arealbruk er 
positivt for kommunens ønske om fortetning og at det svært begrensede tiltaket har ingen 
negativ betydning for nærområdet. Klager kan vanskelig se at denne forsiktige endringen 
innebærer noen reelle ulemper av betydning. 
 
Reg. best. § 31 — Utnyttelse: 
Det anføres i klagen at det kun er søkt om dispensasjon fra kravene til BYA fordi den 
formelle endringen av boligen til totalt 4 boenheter medfører et høyere parkeringskrav. Plan- 
og bygningsetaten har beregnet at BYA på eiendommen blir 30.75 %, men har ikke forklart 
hvordan dette er beregnet. Det synes å være en feil ved beregningen. Feilen kan ha skjedd ved 
innsendelse av søknaden, hvilket beklages. Klager har foretatt en ny vurdering og viser til at 
riktig BYA er 27,2 %. 
 
I klagen er det også anført at kommune har lagt til grunn at tiltaket krever 7 parkeringsplasser. 
I denne saken bør det kunne benyttes parkeringsnorm for boligkompleks, hvilket innebærer 
krav om 5 plasser. Når kommunen avviste at parkeringsdekningsnormen for boligkompleks 
kunne benyttes, mener klager at etaten skulle ha vurdert om det kunne dispenseres fra 
parkeringsnormen. Det er ikke uvanlig å gi unntak for parkeringsdekning når eksisterende 
eiendomsmasse utnyttes mer effektivt. Det er videre god anledning til gateparkering som 
dekker behovet for gjesteparkering mv. 
 
Videre er det anført at kommunen uansett har aksepterte 6 parkeringsplasser på utearealet ved 
utbygging av eiendommen i 1985. Det vises i denne sammenheng til innstilling fra 
Bygningssjefen til bygningsrådets møte 26.09.1985: Den viste at boligen er tilfredsstillende 

plassert på eiendommen. men store deler av tomten vil måtte utlegges til parkering, for 6 

biler."  

 
Uansett mener klager at det vil være uproblematisk å gi dispensasjon enten fra kravet til 
parkeringsdekning eller BYA. Bygningsmassen utvides ikke og det er kun snakk om en 
forskjell om ytterligere 15 kvm av utearealet som også benyttes til parkeringsareal. Arealet 
blir heller ikke bebygd med garasje og vil således verken hindre tilgang av lys, luft eller 
lignende. 
 
Likebehandling: 
Det er anført i klagen at det er viktig at innbyggerne i Oslo opplever at like forhold behandles 
likt av bygningsmyndighetene, og det vil være en rettsstridig forskjellsbehandling hvis søker 
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ikke kan få utvikle sin eiendom i en så begrenset utvikling det her søkes om. Det vises til 
noen eksempler i nabolaget. 
 
Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling 

Vedrørende reg.best § 4 — spesialområde bevaring 
Klager anfører prinsipalt at tiltaket ikke strider mot reg. best. § 4. 
 
Etter Plan- og bygningsetatens vurdering vil tiltaket forringe verneverdiene knyttet til 
bygningen. Tiltaket er ikke tilstrekkelig tilpasset det bevaringsverdige miljøet, og er dermed 
ikke i tråd med reg. best. i § 4. 
 
Fra vedtaket hitsettes følgende: 
“omsøkte fasadeendring innebærer etablering av større vinduer i sokkeletasje. Omsøkte 

fasadetegninger som viser eksisterende situasjon viser også at det er satt inn flere nye vinduer 

i sokkeletasje enn hva som fremgår av siste godkjente tegninger av bygningen. 

 

Plan- og bygningsetaten er enig i Byantikvarens vurdering om at størrelsen på vinduer i 

sokkeletasje er et fremmedelement i denne type arkitektur Sveitservillaen består av to 

boligetasjer etablert over en kaldkjeller i mur. Fasadeutformingen gjenspeiler bruken ved at 

boligetasjene er utformet med større vindusflater som sikrer gode daglysforhold til 

oppholdsrom. Sokkeletasjen er mer lukket med kun mindre vinduer som ga dagslys til deler av 

kaldkjelleren. Fasaden markerer en klar forskjell mellom sokkelens lukkede fasade, og de to 

hovedplanene i tre med et langt lettere fasadeuttrykk. Sokkelen leses som husets tunge base, 

som trevillaen er satt oppå 

 

Etableringen av større vindusfelt i sokkeletasjen strider klart mot lesningen av sokkelen som 

trehusets base. Økning av vindusfelt i sokkeletasje medfører at fasaden leses som en bolig 

med tre boligplan, klart i strid med det opprinnelige utrykker der sokkeletasjen var 

underordnet bygningens hovedplan både funksjonsmessig og visuelt.” 

 

Vedrørende dispensasjon fra reg. best. § 4 
Klager anfører subsidiært at vilkårene for dispensasjon fra reg. best. § 4 er oppfylt. 
 
Hjemmelen for å dispensere fremgår av pb1. § 19-2. som etter første til tredje ledd lyder slik: 
"Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 

medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 

gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 

dispenseres fra saksbehandlingsregler 

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal der legges særlig vekt på 

dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet." 

 
I lovforarbeidene (01.prp.nr.32 (2007-2008)s. 242)er blant annet følgende uttalt om lovkravet: 
"Andre ledd avgrenser kommunens adgang til a gi dispensasjon. Vilkåret "særlige grunner i 

gjeldende § 7 er erstattet med en mer detaljert angivelse som klargjør og strammer inn 

dispensasjonsadgangen. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra 

ikke blir vesentlig tilsidesatt I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved 

tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Dagens § 7 blir praktisert slik at det er tilstrekkelig 

med alminnelig interesseovervekt, men etter den nye bestemmelsen må det foreligge klar 
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overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Ordvalget innebærer at det normalt ikke vil 

være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon 

fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke." (Etatens understreking.) 

 
Plan. og bygningsetaten bemerker at dispensasjonsbestemmelsen innehar en høy terskel for 
dispensasjonsinnvilgelse. Det vises til at lovgiver i den nye dispensasjonsbestemmelsen har 
strammet inn dispensasjonsadgangen ved å stille som vilkår at "fordelene ved å gi 

dispensasjon" må være "klart større enn ulempene etter en samlet vurdering " Etaten 
bemerker videre at det må påvises en klart større fordel ved å innvilge dispensasjon fremfor å 
avslå Det presiseres i den sammenheng at individuelle forhold og behov normalt ikke vil være 
tungtveiende. Begrunnelsen for dette er at bygningsmyndighetenes oppgave er å styre 
arealbruken og forvalte et regelverk for bygninger og konstruksjoner som oppføres i et 
livslangt perspektiv. Eierforhold på stedet vil derimot ofte være skiftende, og individuelle 
forhold skal av den grunn som hovedregel ikke tillegges særlig vekt.  
 
Plan- og bygningsetaten understreker at det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt 
tilfelle. Vurderingen av hvorvidt dispensasjon skal gis er toleddet. For det første må 
kommunen ta stilling til hvorvidt vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. Dersom vilkårene 
er oppfylt er det opp til kommunens frie skjønn om dispensasjon skal gis eller ikke i det 
konkrete tilfellet Tiltakshaver har i utgangspunktet ikke noe rettskrav på å få innvilget 
dispensasjon selv om vilkårene er oppfylt.  
 
Om det rettslig sett er anledning til å gi dispensasjon vil derfor være avhengig av:  
- om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i formålsbestemmelsen 
ikke blir vesentlig tilsidesatt, og  
- om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering 
 
Hensynet bak vernebestemmelsen i planens § 4 er å sikre at boligenes kulturminneverdi i 
forhold til seg selv og omgivelsene bevares. 
 
Plan- og bygningsetaten vurderer at de omsøkte endringene vil føre til en svekkelse av 
bevaringsverdiene knyttet til boligen. Det vises her til Byantikvarens uttalelse. samt Plan- og 
bygningsetatens egen vurdering av tiltaket ovenfor. Tiltaket medfører at fasadens opprinnelige 
hierarki og oppdeling mellom sokkel- og hovedplan i stor grad svekkes, og et viktig 
historiebærende element forsvinner. I dette tilfellet er det gjennom regulering uttrykkelig 
vektlagt ønske om å bevare bebyggelsen innenfor et bestemt område. Basert på Byantikvarens 
uttalelse har Plan- og bygningsetaten vurdert at tiltakene vesentlig forringer boligens 
bevaringsverdi, og dermed i vesentlig grad tilsidesette hensynet bak bestemmelsen for 
spesialområde — bevaring i § 4. 
 
Når hensynene er vesentlig tilsidesatt er ikke vilkårene for å innvilge dispensasjon oppfylt.  
jf. pbl. § 19-2. Dersom man skulle komme fram til at hensynene ikke blir vesentlig tilsidesatt, 
mener etaten uansett at fordelene ved å gi dispensasjon ikke vil være klart større enn 
ulempene.  
 
Fordelene ved å innvilge dispensasjonen er at tiltakshaver får ytterligere to boenheter på 
tomten Ulempen er at tiltaket svekker bevaringsverdien knyttet til boligen, og vil bidra til at 
bevaringsplanen i området uthules. Det vises i denne sammenheng til at boligen inngår i en av 
de 150 eiendommene i planområdet. som Oslo kommune mener utgjør de mest verdifulle 
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miljøene og enkeltbygningene. For å nå målet om å bevare områdets særegne karakter, må 
derfor reguleringsbestemmelsene her være noe strengere enn for de resterende områdene,  
jf. Byrådets innstilling til Bystyret i planprosessen. Da dette har vært planens forutsetning må 
det utøves stor forsiktighet med gi tillatelse til tiltak som klart tilsidesetter hensynene bak 
bevaringsplanen. Bevaring og vernehensyn er overordnet samfunnsmessige hensyn som etter 
Plan- og bygningsetatens vurdering veier tyngre enn hensynet til tiltakshavers personlige 
ønske om å ha flere boenheter på tomten. Etter en konkret vurdering finner etaten at fordelene 
ved å innvilge dispensasjon ikke er vesentlig større enn de ulempene tiltaket medfører. 
 
Da hensynet bak reg. best. § 4 annet ledd blir vesentlig sidesatt og fordelene ved å gi 
dispensasjon ikke er klart større en ulempene, anser etaten at vilkårene for å gi dispensasjon 
ikke er oppfylt. jf. pbl. § 19-2.  
 
Vedrørende reg. best.§ ti 3.1 — utnyttelse 
1. Beregning av BYA 

I klagen er det anført at Plan- og bygningsetaten har beregnet % BYA feil. Feilen kan ha 
skjedd ved innsendelse av søknaden, hvilket beklages. Klager har foretatt en ny vurdering og 
riktig % BYA er 27,2%. 
 
Plan- og bygningsetaten foretok en kontrollregning på bakgrunn av søknadsmaterialet og fant 
at med tiltaket blir eiendommens % BYA = 30.75 %. Grunnen til at etaten foretok denne 
beregning var at antall parkeringsplasser skulle være 7 og ikke 5 slik søker hadde lagt til 
grunn. I søknaden er det oppgitt at tomten er 1265 m2 og at arealet til eksisterende bebyggelse 
er 284 m2. Når det i tillegg skal medregnes 7 parkeringsplasser av 15 m2 blir sum areal 389 
m2. og ikke 359m2 slik som oppgitt i søknaden. Beregnet grad av utnytting blir således: 
389m2/I 265m2 x 100 % = 30.75 %. 
 
I klagen er det lagt til grunn andre tall enn det som fremgikk av søknadsmaterialet. Det legges 
til grunn at riktig utnyttelse er 27.5 %. Plan- og bygningsetaten bemerker at selv om utnyttelse 
er 27.5 % er tiltaket fortsatt avhengig av dispensasjon. 
 
2. Vedtak av 1985 

Videre er det anført at kommunen akseptene 6 parkeringsplasser på utearealet ved utbygging 
av eiendommen i 1985. Det vises i denne sammenheng til innstilling fra Bygningssjefen til 
Bygningsrådets møte 26.09 1985 ―Den viste boligen er tilfredsstillende plassert på 

eiendommen, men store deler av tomten vil måtte utlegges til parkering for 6 biler.” 

 
Plan- og bygningsetaten vil bemerke at i saken det refereres til ga etaten avslag på søknad om 
ny enebolig samt avslag på dispensasjon fra tillatt u-grad (på den tiden var tomten underlagt 
reg. plan S-2864 hvor tillatt u-grad var 0,25). Avslaget ble i midlertidig påklaget og det ble 
sendt en innstilling til Bygningsrådet. I innstillingen ble det foreslått at avslaget skulle 
opprettholdes og Bygningssjefen skrev blant annet følgende: ―Den viste boligen er 

tilfredsstillende plassert på tomten, men store deler av tomten vil måtte utlegges til parkering 

for 6 biler”. Oslo kommune har med dette ikke akseptert 6 parkeringsplasser, men 
argumentert for at det ikke bør gis dispensasjon ved blant annet å vise til at store deler av 
tomten må benyttes til parkering. I denne saken fant Bygningsrådet grunn til å omgjøre 
Bygningssjefens vedtak og innvilget dispensasjonen fra tillatt u-grad. Det er imidlertid viktig 
å bemerke at parkeringsplasser ikke var en del av u-gradsberegningen. Dispensasjonen som 
ble gitt omfattet derfor ikke parkeringsplasser, men kun arealet som medgikk til bebyggelse. 
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På bakgrunn av dette er det klart at Oslo kommune ikke har godkjent 6 parkeringsplasser, slik 
det legges til grunn i klagen 
 
3. Parkeringsnorm for boligkompleks 

Det er også anført i klagen at det i denne saken bør kunne benyttes parkeringsnorm for 
boligkompleks, hvilket innebærer krav om 5 plasser. Når kommunen avviste at 
parkeringsdekningsnormen for boligkompleks kunne benyttes, mener klager at etaten skulle 
ha vurdert om det kunne dispenseres fra parkeringsnormen. 
 
Etaten bemerker at tiltaket som omsøkes er to nye boenheter, som medfører at eiendommen 
vil bestå av en enebolig og en tremannsbolig. En enebolig og en tremannsbolig er å anse som 
småhus, og ikke boligkompleks slik klager legger til grunn. Det vises til Veileder 
parkeringsnormer for boliger i Oslo punkt 2.5 hvor boligkompleks er definert som bygninger 
med mer enn fire boenheter og småhus er bygninger med inntil 4 boenheter.  
 
For småhus kreves det 2 biloppstillingsplasser pr boenhet. og 1.7 dersom tre eller flere 
boenheter har felles parkering. Da det er fellesparkering i denne saken kreves det 7 
biloppstillingsplasser (4 x 1.7) som medfører at eiendommens bebygde areal blir 30.75%. 
 
Når det gjelder anførselen om at etaten burde ha vurdert om det kunne dispenseres fra 
parkeringsnormen, bemerkes det at en slik dispensasjon gis ytterst sjelden. I veilederen er det 
lagt til grunn at "dispensasjoner normalt ikke må gå på bekostning av normens intensjon om 
at offentlig tilgjengelig vei ikke skal belastes. Parkeringskravet er satt for å dekke både egen 
parkering og gjesteparkering, slik at nettopp gateparkering unngås. Gateparkering vil kunne 
hindre fremkommelighet og er ikke en ønskelig utvikling i Oslo kommune. Da slike 
dispensasjoner hører til sjeldenhetene, og forholdene i saken ikke tilsier at det kan være 
aktuelt med en slik dispensasjon. så ikke etaten behov for å opplyse om det kan dispenseres 
fra parkeringsnormen Etaten vil også minne om at ligger innenfor søkers oppgaver og 
ansvarsområde å vurderer hvordan man skal gå fram i en søknadsprosess. 
 
Vedrørende dispensasjon fra reg. best. 3.1 
Reguleringsbestemmelsene § 3 I angir at maksimal bebygd areal er 18 %. Søknaden omfatter 
opprettelse av to nye boenheter og medfører økt bebygd areal i form av økt krav til parkering 
(7 parkeringsplasser). Ut i fra søknadsmaterialet er eiendommens bebygde areal i dag på 26.4 
%, og tiltaket vil medfører at det bebygde areal blir 30.75 %. Dersom del legges til grunn de 
nye tallene som er oppgitt i klagen er dagens bebygde areal 23.8 % mens tiltaket vil medføre 
at det bebygde areal blir 27.2 %. Uansett hvilke tall som legges til grunn vil tiltaket være 
avhengig av dispensasjon da tillatt % BYA på tomten er 18%. 
 
Om det rettslig sett er anledning til å gi dispensasjon vil være avhengig av: 
- om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
formålsbestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og  
- om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering 
 
Som presisert ovenfor innehar dispensasjonsbestemmelsen en høy terskel for 
dispensasjonsinnvilgelse. Det vises til at lovgiver i den nye dispensasjonsbestemmelsen har 
strammet inn dispensasjonsadgangen ved å stille som vilkår at ―fordelene ved a gi 

dispensasjon- må være -klart større enn ulempene etter en samler vurdering”. Individuelle 
forhold og behov vil normalt ikke være tungtveiende. Begrunnelsen for dette er at 
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bygningsmyndighetenes oppgave er å styre arealbruken og forvalte et regelverk for bygninger 
og konstruksjoner som oppføres i et livslangt perspektiv. Eierforhold på stedet vil derimot 
ofte være skiftende, og individuelle forhold skal av den grunn som hovedregel ikke tillegges 
særlig vekt. 
 
Etaten bemerker at hensynet bak bestemmelsen om maksimalt tillatt BYA er. sammen med 
maksimal tillatt høyde, å begrense bygningsvolum og konstruksjoner på eiendommen i 
forhold til eiendommens størrelse slik at lys og luft mellom eiendommer sikres, og at en 
tilstrekkelig del av eiendommen fremstår som åpen. 
 
I denne saken søkes det om dispensasjon for overskridelse av bebygd areal. Ytterligere 
overskridelse skjer i form av flere parkeringsplasser som følge av nye boenheter og økt krav 
til parkeringsdekning. Økning av boenheter vil medføre at en stor del as eiendommens 
tilgjengelige areal må benyttes til parkering, og eiendommen vil fremstå som betraktelig mer 
fortettet enn hva reguleringsplanen åpner for. Bebygd areal på eiendommen er allerede 
overskredet og eiendommen er dermed ferdig utbygd i forhold til hva reguleringsplanen 
tillater. Plan- og bygningsetaten vurderer hensynene bak bestemmelsen som vesentlig 
tilsidesatt.  
 
Når hensynene er vesentlig tilsidesatt er ikke vilkårene for å innvilge dispensasjon oppfylt. jf. 
pbl. § 19-2. Dersom man skulle komme fram til at hensynene ikke blir vesentlig tilsidesatt, 
mener etaten uansett at fordelene ved å gi dispensasjon ikke vil være klart større enn 
ulempene. 
 
Fordelene ved å innvilge dispensasjonen er at tiltakshaver får ytterligere to boenheter på 
tomten. Ulempen er at store deler av eiendommens tilgjengelige arealer må benyttes til 
parkering. og vil oppta en stor del av grøntarealene på tomten Når det er flere boenheter på 
tomten er det særlig viktig med store og gode uteoppholdsarealer, og at det sikres tilstrekkelig 
lys og luft på tomten. I klagen er det vektlagt at det ikke bygges en garasje og at tiltaket 
således ikke hindrer tilgang på lys og luft Etaten er ikke er enig i dette og mener at 
parkeringsplasser med biler også vil fortette eiendommen. Det er derfor reguleringsplanen 
legger til grunn at parkeringsplasser på terreng skal regnes med i BYA. Plan- og 
bygningsetaten kan på bakgrunn av det forannevnte ikke se at fordelene ved å innvilge 
dispensasjon er vesentlig større enn ulempene.  
 
Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og 
bygningsloven § 19-2 ikke er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges ikke. 
 
Vedrørende forskjellsbehandling 
Klager har anført at avslaget innebærer en forskjellsbehandling under henvisning til tillatelser 
gitt i Haakon den Godes vei 12 A og B, Ivar Aasens vei 14, Haakon den Godes vei 11A, 
Aasmund Vinjes vei 34 og Aasmund Vinjes vei 35. 
 
Plan- og bygningsetaten bemerker at det forvaltningsmessige utgangspunktet er at like tilfeller 
skal behandles likt. Kommunen kan likevel gjøre forskjell når det er saklig grunn til å 
behandle to saker på ulik måte. Forskjellsbehandling blir først usaklig når de relevante forhold 
i saken er like og det ikke er skjedd en endring i rettstilstanden eller en generell endring i 
praksis. 
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Haakon den godes vei 12 A og B (saksnr. 200300043) og Haakon den godes vei 1 A (saksnr. 
200211208) var på søknadstidspunktet underlagt reguleringsp1an S-2864. som er en annen 
plan enn den som gjelder i denne saken. (Til informasjon er Haakon den godes vei 11A i dag 
underlagt reguleringsplan S-4022, men tomten faller innenfor det området i planen som er 
regulert til byggeområde for boliger og ikke spesialområde bevaring.) Ivar Aasens vei 14 
(saksnr. 200411537) er underlagt reguleringsplan S-4022, men også denne tomten faller 
innenfor det området i planen som er regulert til byggeområde for boliger. Siden ingen av 
disse tomtene på søknadstidspunktet var underlagt samme plan som Haakon den godes vei 
13 eller var en del av det området i reguleringsplanen S-4022 som er regulert til 
spesialområde bevaring, kan ikke etaten se at sakene er like og at det foreligger 
forskjellsbehandling. 
 
I byggesakene i Aasmund Vinjes vei 34 og Aasmund Vinjes vet 35 avslo etaten tiltakene, men 
vedtakene ble omgjort av Bydel Vestre Aker. Plan- og bygningsetaten kan derfor ikke se at 
det foreligger forskjellsbehandling ved etatens saksbehandling. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens vedtak av 
21.10.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å avslå søknad om dispensasjon 
fra gjeldende reg. best. § 3.1 vedrørende bebygd areal og reg. best. § 4 vedrørende 
bevaringsverdi for opprettelse av to boenheter, fasadeendring og endret planløsning 
 
Klagen fra advokatfirma Klose på vegne av tiltakshaver Jon Øien tas ikke til følge. 
 
Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 11.03.2014 med saksdokumenter 
 
Orientering til tiltakshaver 
 

 
 
 
  



 

 24  

49/14 Arnebråtveien 19 i - Klage over Plan- og bygningsetatens avslag på 

søknad om bruksendring av carport til hobbyrom - dispensasjon fra 

reguleringsplan  

 
Arkivsak-dok. 14/00316-2 
Arkivkode.  531  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 15/14 
2 Bydelsutvalget 10.04.2014 49/14 
 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 

15/14 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 
Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens avslag av 
15.01.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å ikke gi dispensasjon fra 
gjeldende regulering hva gjelder overskridelse av maksimal tillatt utnyttelse. jf. § 10 første 
ledd. 
 
Klagen fra Leif Bjørgo og Elisabeth Kolflaath anbefales ikke tatt til følge. 
 
Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Plan- og bygningsetatens avslag på søknad om bruksendring av carport til hobbyrom og bod 
er påklaget av Leif Bjørgo og Elisabeth Kolflaath. 
 
Det anføres at omsøkte situasjon vil gi en bedre løsning en nåværende. Det vises i denne 
sammenheng til at carport er lite i bruk og lite praktisk som parkeringsløsning. Løsningen vil 
heller ikke gi en uheldig situasjon med hensyn til trafikksikkerhet. 
 
UTDYPENDE SAKSFREMSTILLING 
Gjeldende regulering og eksisterende forhold  

Eiendommen er regulert til byggeområde for bolig gjennom reguleringsplan for 
småhusområder i Oslo ytre by, S-4220, småhusplanen, vedtatt 15.03.2006. rev.‗ 12.06.2013. 
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Tiltaket er lokalisert på Holmen i Bydel Vestre Aker. Området er et småhusområde med 
varierende bebyggelsesstruktur hovedsakelig bestående av eneboliger og tomannsboliger.  
I henhold til GAB-registeret er eiendommens areal på 619m2. Eiendommens nettoareal, 
tomtearealet fratrukket areal regulert til annet enn bolig, er i følge ansvarlig søker 574.5m2. 
Boligen er en enebolig med tilhørende carport. Carporten er tilknyttet nabohuset. 
 
 
Søknad om rammetillatelse 

Søknaden mottatt 25.07.2013 omfatter bruksendring av carport til hobbyrom og bod. I følge 
ansvarlig søker medfører tiltaket en total BYA på I88.68m2. hvilket tilsvarer en %-BYA på 
32.84%. Tiltaket var dermed avhengig av dispensasjon fra reguleringsplanens § 10 første 
ledd, grad av utnytting for å kunne godkjennes. 
 
Det foreligger særskilt samtykke fra nabo 27/2230. Arnebråtveien I9H. for bruksendring og 
fasadeendringer nærmere nabogrensen enn 4m. 
 
Protest 
Dei er kommet inn protest fra nabo Geir S. og Bente Vaage i Arnebråtveien 19 H, jf brev 
datert 12.08.2013.Kort oppsummert går protestene ut på: 
 
- Parkeringsplassene er teoretisk anlagt og ikke praktisk gjennomførbar. 
- Bekymring for virkningene som nabo og at deler av deres tomt vil bli brukt som  
  Parkeringsformål. 
 
Det er også kommet inn protest fra Truls Haugen i Arnebråtveien 19 A. jf. brev dalen 05 08 
2013 
 
- Det anføres at det i forbindelse med et eventuelt tiltak ikke vil tillates at masser inne på 
  Arnebråtveien 19 A fjernes. 
 
Kommentarer til protester 

Tiltakshaver har i brev 21.08 2013 kommentert merknad fra Truls Haugen. 
 
- Det påpekes at tiltaket ikke vil påvirke masser som ligger innenfor Arnebråtveien 19 A. 
 
Geir S og Bente Vaage har samtykke til plassering av tiltak nærmere nabogrensen enn 
hovedregelen i pbl. § 29-4 annet ledd. Det vises til samtykke datert 25.11.2013. 
 
Avslag 

Søknaden ble i vedtak datert 15.01 2014 avslått. Søknaden ble avslått i medhold av plan- og 
bygningsloven § 19-2, annet ledd, jf pbl. § 12-6, jf. reguleringsplanens § 10 første ledd. 
 
Etter Plan- og bygningsetatens vurdering var vilkårene for å innvilge dispensasjon fra 
reguleringsplanens maksimale tillatte utnyttelsesgrad ikke oppfylt. 
 
Klage 

Plan- og bygningsetatens avslag ble påklaget av Leif Bjørgo og Elisabeth Kolflaath (heretter 
kalt klager) i e-post datert 02.02.2014. Klager har rettslig klageinteresse og klagen er fremmet 
rettidig. jf. forvaltningsloven ((v1.) §§ 28 og 29. 
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Klager har i det vesentligste anført: 
 

 Omsøkte situasjon vil gi en bedre løsning enn eksisterende. Det vises i denne 
sammenheng til at carporten er lite i bruk og lite praktisk som parkeringsløsning. 

 Omsøkte løsning vil ikke gi en uheldig situasjon med hensyn til trafikksikkerhet. 
Veien det rygges ut i er en blindvei med lite trafikk. 

 Omsøkte løsning vil gi eiendommen en bedre helhetlig løsning. Gode solforhold og 
uteoppholdsarealer vil være ivaretatt. 
 

Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling 

Dispensasjon fra maksimal tillatt grad av utnytting 

Ener reguleringsplanens § 10 første ledd er maksimal tillatt grad av utnytting (BYA) innenfor 
planens virkeområde 24 %. Eiendommens bebygde areal (BYA) vil som følge av tiltaket øke 
med 36 m2. hvilket tilsvarer en økning av eiendommens grad av utnytting fra 26.58 % BYA 
til 32.84 % BYA. Tiltaket er dermed avhengig av dispensasjon for å kunne godkjennes. 
 
Kommunens adgang til å gi dispensasjon er hjemlet i pb1. § 19-2 første ledd, hvor det fremgår 
at kommunen kan gi‖ varig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i medhold av denne lov". 

 
Vilkårene for å gi dispensasjon ener første ledd, er i følge bestemmelsens annet ledd at: 
―hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynet i lovens formålsbestemmelse 

(ikke) blir vesentligtilsidesatt”. Videre kreves det at “ fordelene ved å gi dispensasjon (må) 

klart være større enn ulempene etter en samlet vurdering”. . 

 

Vilkårene er kumulative og begge vilkår må følgelig være oppfylt for at kommunen skal 
kunne gi dispensasjon. 
 
Ot prop. nr. 32 (2007-2008) s 242. er følgende uttalt om dispensasjonsbestemmelsen: 
 
"Første ledd første punktum gir kommunen myndighet til etter søknad å dispenser fra 

bestemmelser i loven, forskrifter  eller planer gitt i medhold av loven. Skjønnsutøvelsen er 

underlagt omfattende begrensninger som følger av andre ledd. Dispensasjon kan gis varig 

eller midlertidig. En dispensasjon endrer ikke en plan, men, gir tillatelse til å fravike planen 

for det aktuelle tilfelle søknaden gjelder.  

 

Andre ledd avgrenser kommunens adgang til a gi dispensasjon. Vilkåret « særlige grunner » i 

gjeldende§ 7erstatter med en mer detaljert angivelse som klargjør og strammer inn 

dispensasjonsadgangen. Det kreves av hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra 

ikke blir vesentlig tilsidesatt. 1 tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved 

tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Dagens § 7 blir praktisert slik ar det er tilstrekkelig 

med alminnelig interesseovervekt, men etter den nye bestemmelsen må det foreligge klar 

overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Ordvalget innebærer at det normalt ikke vil 

være anledning til a gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon 

fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke”- 

 

Terskelen for å gi dispensasjon er etter dette høy og dispensasjonsadgangen er strammet inn i 
forhold til tidligere lovgivning. Individuelle forhold og behov vil normalt ikke være av 
tungtveiende betydning. Det vises i denne sammenheng til at bygningsmyndighetene er satt til 
å styre arealbruken og forvalte et regelverk for bygninger og konstruksjoner over et livslangt 
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perspektiv, mens eierforhold på eiendommen vil kunne være skiftene og individuelle behov 
vil kunne endres. 
 
Det er søkt om dispensasjon for overskridelse av BYA. 
 
Spørsmål blir dermed om hensynene bak maksimalt tillatt BYA, eller hensynene i 
formålsbestemmelsen i pbl § 1-1, blir vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjon innvilges. 
 
 
 
Hensynene bak § 10 første ledd i reguleringsplanen er å begrense tomteutnyttelsen og 
byggetettheten, og for å ivareta forhold som lys, luft og romfølelse rundt bygninger innenfor 
planens område, slik at småhuskarakteren opprettholdes og styrkes. 
 
Plan- og bygningsetaten viser til redegjørelse i vedtak datert 15.01.2014. Eiendommens 
utnyttelse er allerede i dag over 24 % og fremstår som ferdig utbygget. 
 
Bygningsvolumet vil ikke økes ved en innvilgelse av dispensasjon. Bruksendringen vil 
imidlertid beslaglegge areal som i utgangspunktet vil kunne bidra og legge til rette for at lys 
og luft på eiendommen opprettholdes og ikke nedbygges. Det vises i denne sammenheng til at 
store deler av gårdsplassen vil måtte benyttes til parkeringsareal ved en bruksendring. En økt 
utnyttelse på 6.26 % vil dermed svekke proporsjonaliteten mellom bygninger, 
biloppstillingsplasser og åpne arealer. 
 
Innvilgelse av dispensasjon vil etter etatens vurdering vesentlig tilsidesette hensynene bak 
maksimalt tillatt BYA og kan av denne grunn ikke gis. Plan- og bygningsetaten vil imidlertid 
knytte enkelte bemerkninger til vilkåret om at fordelene ved å innvilge dispensasjon klart må 
være større enn ulempene. 
 
Boligen vil som klager anfører, kunne bli mer funksjonell ved at bruksarealet øker. Plan- og 
bygningsetaten kan imidlertid ikke se at dette er av avgjørende betydning når utvidelsen 
legger til rette for en nedbygging av eiendommens åpne arealer. 
 
Hensyn til trafikksikkerhet tilsier at det vanligvis skal være plass til å snu inne på egen tomt. 
 
Prosjekterte løsning gir liten plass til manøvrering og snuplass på egen eiendom. Løsningen 
legger opp til at det må rygges ut i vei. Tomten ligger i første utkjørsel i blindvei med relativt 
mange eiendommer Kjøremønsteret ut fra eiendommen er dermed lite hensiktsmessig med 
tanke på trafikksikkerhet. 
 
Plan- og bygningsetaten viser avslutningsvis til Ot. prop.nr.32 (2007-2008) pkt. 6.19 hvor det 
er uttalt følgende om dispensasjonsadgangen:  
 
“Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til 

gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte 

organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold Det skal ikke være en 

kurant sak a fravike gjeldende plan. Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som 

informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og 

medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved 

dispensasjoner, men behandles eller reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner. 
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Innstrammingen er likevel ikke til hinder for at der f.eks. dispenseres fra eldre planer som 

ikke er fullt utbygget, og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker en 

hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene”. 

 
Det avgjørende i dispensasjonsvurderingen er etter uttalelsen om man har å gjøre med eldre 
planer som ikke fullt ut er utbygget og som inneholder reguleringsbestemmelser som direkte 
hindrer eller motvirker hensiktsmessig utvikling av gjenstående eiendommer Dette er ikke 
tilfelle i aktuelle sak. 
 
Plan- og bygningsetaten mener etter dette at fordelene ved å gi dispensasjon fra planens 
byggegrense ikke klart kan sies å overstige ulempene etter en samlet vurdering 
 
Vilkårene for dispensasjon etter pb1. § 19-2 er etter dette ikke oppfylt, jf. § 19-2 annet ledd 
 
Plan- og bygningsetaten opprettholder etter dette vedtak datert 15.01.2014 og har ikke 
ytterligere bemerkninger. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens avslag av 
15.01.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å ikke gi dispensasjon fra 
gjeldende regulering hva gjelder overskridelse av maksimal tillatt utnyttelse. jf. § 10 første 
ledd. 
 
Klagen fra Leif Bjørgo og Elisabeth Kolflaath anbefales ikke tatt til følge. 
 
Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse." 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brev fra PBE av 20.03.2014 
 
Øvrige saksdokumenter 
 
Informasjon til tiltakshaver 
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50/14 Nettplan Stor Oslo - Oslo kommunes uttalelse 

 
Arkivsak-dok. 12/01824-14 
Arkivkode.  732  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 16/14 
2 Bydelsutvalget 10.04.2014 50/14 
 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 

16/14 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 
Vestre Aker bydelsutvalg tar Oslo kommunes uttalelse til Nettplan Stor Oslo – 
konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring til orientering. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
 
På vegne av Oslo kommune avgis slik uttalelse: 
Foreliggende konseptvalgutredning (KVU) bygger på alternativanalysen som Oslo kommune 
tidligere har uttalt seg til. uttalelsen ble avgitt av bystyret 06.03.2013 og følger vedlagt. Oslo  
kommune merker seg at KVUen er mindre detaljert når det gjelder trasévurderinger  
sammenlignet med alternativanalysen Oslo kommune mener likevel det er viktig å informere  
departementet om kommunens synspunkt hva gjelder de forhold som er avgjørende for godt  
bomiljø og fremtidig byutvikling, slik dette kommer til uttrykk i bystyrets vedtak. Oslo  
kommune forventer på denne bakgrunn at bystyrets uttalelse blir vektlagt i departementets  
uttalelse til Statnett. 
 
DNV skriver følgende på side 10 i kvalitetssikringsrapporten: -Basiskostnader bør inkludere 
alle sannsynlige tiltak. Kabelstrekninger som Statnett vurderer som sannsynlige burde vært 
lagt inn i basiskostnaden som går videre til usikkerhetsanalysen, og altså at basiskalkylen 
burde vært opp mot 2 mrd NOK høyere. ―Som det fremgår av bystyrets vedtak, mener Oslo  
kommune at kabel er eneste mulige løsningen innenfor Oslos byggesone og at dette må legges 
til grunn for videre planlegging. Oslo kommune støtter derfor DNV's påpekning om at kabling 
burde inngått i basisalternativet. DNV påpeker videre på side 14 at frigjøring av arealer kunne 
vært prissatt og innholdet presisert. Oslo kommuner mener i likhet med DNV at det ville vært 
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nyttig med en prissetting av arealer som frigjøres ved kabling. I KVUen omtales kun verdien 
av areal som frigjøres ved at ledningstraseer kan utgå. som for eksempel den som kommer inn  
over Trosterud En slik prissetting burde også omfatte areal som kan frigjøres ved at 
høyspentlinjer legges i jordkabel. Forskjellen i anleggskostnad mellom kabel og luftledning er  
som nevnt over anslått til 2 mrd. kr. Med tanke på de miljøforbedringer og 
byutviklingsmuligheter fjerning av dagens luftspenn gir, mener Oslo kommune dette ikke kan 
anses som en vesentlig merkostnad. 
 
Oslo kommune støtter vurderingen av konsept 3 som det beste. Konseptet gir, slik Oslo 
kommune ser det, størst mulighet til å redusere antall forbindelser og frigjøre areal. Å bygge 
nye luftspenn og tradisjonelle transformatorstasjoner innen for Oslos byggesone kan ikke 
være et realistisk alternativ. Jordkabel og gassisolerte transformatorstasjoner må derfor etter 
Oslo kommunes syn inngå i basisalternativet. 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg tar Oslo kommunes uttalelse til Nettplan Stor Oslo – 
konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring til orientering. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Kopi av brev fra Byrådsavdeling for byutvikling av 21.02.2014.
 
Kommunens uttalelser 
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51/14 Utkast til kommuneplan "Oslo mot 2030-smart, trygg og grønn" til 

offentlig ettersyn 

 
Arkivsak-dok. 14/00189-2 
Arkivkode.  112  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 17/14 
2 Bydelsutvalget 10.04.2014 51/14 
 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 

17/14 

 
Møtebehandling 

 
Høyre fremmet følgende forslag: 
 
Saken utsettes til bydelsutvalgets møte 22.05.2014. 
 
Votering 

 
Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 
Saken utsettes til bydelsutvalgets møte 22.05.2014. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
 
Byrådet vedtok 11.02.2014 at forslag til ny kommuneplan skal på høring og til offentlig  
ettersyn i tråd med plan- og bygningslovens § 11-14, med frist for uttalelse 30.05.2014. I 
tillegg vedtok byrådet en utleggelse til offent1ig høring av forslag til endring av 
markagrensen, i medhold av markalovens § 2. 
 
Planforslaget består av to deler, en samfunnsdel med byutviklingsstrategi (del 1) og en 
juridisk bindende arealdel (del 2) med tilhørende kart. Dokumentene samt underlagsdokument 
er nå tilgjengelige på internett www.kommunenlan.oslo.kommune.no.  
 
I planforslaget "Oslo mot 2030 - Smart, Trygg og Grønn " legges det opp til at den forventede 
befolkningsveksten skal brukes aktivt for å videreutvikle og skape nye kvaliteter. 
For å tilfredsstille befolkningens behov også i fremtiden må Oslo løse sine oppgaver smartere 
og mer effektivt. Oslo må sette beredskap og kriminalitetsforebygging høyt for å fortsatt 
oppleves som en trygg hovedstad. Oslo skal være en verdensledende miljøby og tilrettelegger 
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for en by utvikling som bygger opp under en grønn og miljøvennlig utvikling frem mot 2030. 
 
Forslag til endring av markagrensen vil bli fremmet som egen sak for bystyret men høres 
sammen med kommuneplanforslaget og har samme frist for uttalelse. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslaget til kommuneplan slik det foreligger. 
 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Lenke til kommuneplan. 
 
 

 
 
 
  

http://www.kommuneplan.oslo.kommune.no/
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52/14 Trafikksituasjonen på gamle Hovseter 

 
Arkivsak-dok. 14/00249-2 
Arkivkode.  615  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 18/14 
2 Bydelsutvalget 10.04.2014 52/14 
 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 

18/14 

 
Møtebehandling 

 
Høyre fremmet følgende forslag: 
 
På denne bakgrunn tilskriver Vestre Aker bydelsutvalg Bymiljøetaten og ber dem snarest 
igangsette tiltak som kan avhjelpe den uholdbare trafikkfarlige situasjonen på Gamle 
Hovseter. 
 
Votering 

 
Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 
På denne bakgrunn tilskriver Vestre Aker bydelsutvalg Bymiljøetaten og ber dem snarest 
igangsette tiltak som kan avhjelpe den uholdbare trafikkfarlige situasjonen på Gamle Hovseter 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Bydelen mottok følgende brev fra Gamle Hovseter vel datert 28.02.2014: 
 
―Gml. Hovsetervei,. Henriks vei, Pernillesvei og Jeppes vei ble i 1991 og 2001 regulert til 
bl.a. offentlig gang- og sykkelvei samt felles avkjørsel for beboerne. (S-3268. 18.09.91 og 5-
3872. 19.12.2001). Bystyrets vedtak ble begrunnet i behovet for å bedre trafikksikkerheten. 
 
I dag registrerer vi at situasjonen er blitt betydelig forverret. Disse gatene brukes nå til 
omfattende parkering, både -park- and ride- for Hovseter T-banestasjon og som parkering for 
yrkesbiler og beboere med adresse lenger opp på Hovseter. Resultatet er blitt en meget kaotisk 
og trafikkfarlig situasjon. 
 
Gml. Hovsetervei er hovedgangforbindelse fra Hovseterfeltet, med ca. 5000 beboere. til  
T-banen samt skolevei for en rekke barnehager og skoler. inklusive Steinerskolen, Huseby 
skole, Hovseter ungdomsskole og Huseby kompetansesenter for synshemmede. I rushtiden 
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sloss blinde, rullestolbrukere, foreldre med barn til barnehagen og vanlige fotgjengere om 
plassen med bilførere på jakt etter en parkeringsplass- Det er en meget farlig trafikksituasjon. 
spesielt for alle barna. 
 
Situasjonen er selvfølgelig verst om vinteren, med brøytekanter, smalere vei og nesten 
umulige kjøreforhold. Dette går på sikkerheten løs. Brannbiler vil i de verste situasjoner ikke 
komme frem og vi ser allerede i dag at søppelbiler til tider gir opp å komme opp Henriks vei. 
 
Det oppleves som nærmest absurd at arealer regulert til gang- og sykkelveier brukes som 
Parkeringsplasser. Vi vil derfor be Vestre Aker Bydel ta opp med rette instanser de muligheter 
som ligger i å bedre situasjonen. I Gamle Hovseter vei må det skiltes med parkering forbudt 
på arealet regulert til gang- og sykkelvei (på høyre side av veien fra nr. 4 til 18). I Henriks vei, 
Pernilles vei og Jeppes vei (fra regulert snuplass) vil vi anbefale at det skiltes i henhold til 
reguleringsbestemmelsene, «Gang- og sykkelvei, kun tillat kjøring til eiendommene».‖ 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg tilskriver Bymiljøetaten og ber dem vurdere tiltak som kan avhjelpe 
trafikkproblemene på Gamle Hovseter. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brev fra Gamle Hovseter vel av 28.02.2014 
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53/14 Sørkedalsveien 150 og del av 148 - Oppstart av detaljregulering med 

konsekvensutredning og planprogram til offentlig ettersyn 

 
Arkivsak-dok. 14/00302-2 
Arkivkode.  512  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 19/14 
2 Bydelsutvalget 10.04.2014 53/14 
 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 

19/14 

 
Møtebehandling 

 
Høyre fremmet følgende forslag: 
 
Saken behandles direkte i bydelsutvalgets møte. 
 
Votering 

 
Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 
Saken behandles direkte i bydelsutvalgets møte. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Sørkedalsveien 150, «FO-tomten‖, vurderes omregulert med sikte på å bygge boliger på 

nordre del av eiendommen. Gardeleirens parkeringsplass og flere andre tilstøtende arealer er 
tatt med i planområdet for a sikre en helhetlig byutvikling. 
Tiltakshaver er eier av Sørkedalsveien 1510 med Spor Arkitekter som fagkyndig rådgiver. 
 
Reguleringsforslaget omfattes av krav om konsekvensutredning, og forslag til program for 
planarbeidet legges ut til høring. Forslag til planprogram er lagt ut i lokalene til Bydel Vestre 
Aker, kan lates ned fra www.spor.no eller fås, tilsendt ved henvendelse til SPOR. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Saken legges frem for bydelsutvalget uten forslag til vedtak fra bydelsdirektøren 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
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Vedlegg:  

Brev fra SPOR Arkitekter av 18.03,2014 og saksdokumenter 
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54/14 Lybekkveien 18 - Fylkesmannens vedtak i klagesak om støyskjerm 

 
Arkivsak-dok. 13/00277-30 
Arkivkode.  531.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 10.04.2014 54/14 
 
 
Saksframstilling: 
Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak i sak 10/14: 

 

―Bydelsutvalgets leder forfatter to brev som sendes til Fylkesmannen og Plan- og 
bygningsetaten. Brevene legges frem i bydelsutvalgets møte 10.04.2014 
 
Brev sendes Plan- og bygningsetaten, Avdeling for byggeprosjekter, Vest. 
 
Vestre Aker bydelsutvalg viser til Tillegg til oversendelse vedrørende klagesak i Lybekkveien 
18 datert den 03.02.2014 
 
Bydelsutvalget takker for tilbudet om juridisk bistand i gjennomgåing av habilitetsspørsmålet 
ved behandling av saken knyttet til eiendommen. 
 
Bydelsutvalget er meget forbauset over at både Fylkesmannen og etaten omtaler personen 
som er erklært som inhabil å være leder av Bydelsutvalget da vi mener man i en så alvorlig 
sak som å sette spørsmål ved personens habilitet og utvalgets evne til å opptre upartisk i 
saken, må det forventes en pinlig nøyaktighet i slike saker. Personen det gjelder er leder av en 
underkomite som forbereder sakene for BU, og er for øvrig vanlig medlem av bydelsutvalget 
samt gruppeleder for Hs gruppe. Personen har ingen familiære tilknyttinger eller «nære 
relasjoner» til andre medlemmer av utvalget enn det at vi er utvalgs kollegaer fra ulike partier! 
 
Bydelsutvalget er også forbauset over at både Fylkesmannen og etaten påpeker at av hensyn 
til bl.a. allmennhetens tillit til forvaltningen med fordel kunne overlatt klagebehandlingen til 
den sentrale byutviklingskomiteen. Bystyret har i vedtak overført byutviklingskomiteens 
fullmakter i enkelte saker, som blant annet denne, til bydelsutvalget i Vestre Aker. En slik 
overføring medfører at det er Vestre Aker bydelsutvalg som sitter ansvarlig for slike saker, og 
ingen kan overføre en saksbehandlingsmyndighet/vedtaksrett til andre organer før det 
foreligger et nytt bystyrevedtak om dette. Byutviklingskomiteen vil derfor ikke ha noen 
vedtaksmyndighet innen de overførte områdene, og er dermed uegnet til å behandle saken da 
det ville medført et ugyldig vedtak.  
 
Når habilitetsregelen, Forvaltningsloven § 6, tredje ledd, er fulgt til punkt og prikke, noe vi 
har redegjort for, finner vi det meget forbausende at både etaten og Fylkesmannen tillater seg 
å spekulere i om noen andre i utvalget er inhabile som følge av deres eventuelle tilknytting til 
parten. En slik inhabilitet ville helt selvfølgelig vært opplyst om dersom den eksisterte, og 
nødvendige tiltak ville vært gjort.  
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Vestre Aker bydelsutvalg minner om at bydelen pr 1.01.2014 har 46 555 beboere. I tillegg bor 
det ca 600 personer i Sørkedalen, som bydelen har ansvaret for tjenestene til samt behandling 
av diverse politiske saker. Bydelen har dermed atskillig flere innbyggere enn de aller fleste 
norske kommuner og byer, mens det er bare 15 medlemmer av bydelsutvalget. Dette er 
vesentlig mindre enn i de aller fleste kommunestyrer, noe som medfører at det også er meget 
sjelden at noen av utvalgets medlemmer er inhabile i løpet av den valgte perioden på 4 år. Det 
i selv skulle være betryggende for både etat og Fylkesmannen, og om at dersom det skjer blir 
det tatt meget alvorlig og nøye vurdert etter Forvaltningslovens § 6.  
 
Vestre Aker bydelsutvalg er også forbauset over denne reaksjonen da både etaten og 
Fylkesmannen vet at i saker det noen ikke vinner frem, vil det forekomme at det fremsettes 
grunnløse anklager og spesielt vil det være sterkt å sette spørsmål ved bydelsutvalgets 
integritet, som f. eks. at bydelsutvalget ikke evner å ivareta sine forpliktelser med å bedømme 
en sak uavhengig av hvem det gjelder.‖ 
 
Brev til Plan- og bygningsetaten og Fylkesmannen følger vedlagt. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg tar brev til Plan- og bygningsetaten og Fylkesmannen til 
orientering. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brev til Plan- og bygningsetaten 
 
Brev til Fylkesmannen 
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55/14 Gulleråsen stasjon 

 
Arkivsak-dok. 13/00841-14 
Arkivkode.  622.5  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 10.04.2014 55/14 
2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 21/14 
 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 

21/14 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 
Siden saken sist var oppe i BU har Ruter behandlet de foreliggende fakta sammenholdt med 
dialogen de har hatt med partene i saken. På denne bakgrunn har Ruter sendt en statusrapport 
til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) som er deres oppdragsgiver. Der beskriver 
Ruter mulighetene til å bygge en midlertidig stasjon, hva de tror den vil koste, og de ønskene 
partene har fremsatt. Ruter venter på en tilbakemelding fra MOS før de kan gå videre. Blant 
annet må de ha en sikkerhet for at det finnes penger til dette prosjektet og at det er mulig å 
gjøre det på denne måten som partene har beskrevet. 
 
BU finner det følgelig hensiktsmessig og i tråd med hovedlinjene i strategien for en frivillig 
løsning for å få etablert en midlertidig stasjon på Gulleråsen å avvente svar fra MOS, før neste 
skritt foretas i denne saken. BU vil således følge saken videre. 
 
Ifølge opplysninger fra saksbehandler i MOS beregner de å kunne gi et svar i løpet av neste 
uke. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Viser til BU-sak 135/13 den 5. september om en frivillig løsning med grunneierne om en 
midlertidig stasjon angående Gulleråsen stasjon. 
 
Drøftingene mellom de 9 berørte parter og Ruter/Sporveien pågår og er ikke sluttført. Da 
disse ventes avsluttet i løpet av kort tid avventer Bydelsutvalget å iverksette henvendelsen til 
Bymiljøetaten inntil de er avklart. Vi anser 14 dager dvs. 31. oktober som en rimelig tidsfrist, 
da det gjenstår kun et avsluttende møte mellom berørte parter. Dersom avklaring da ikke 
foreligger, blir dette å betrakte som at frivillig ordning ikke har latt seg gjennomføre og 
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Bydelsutvalget opprettholder tidligere forslag om å anmode Bymiljøetaten om å iverksette en 
egen reguleringssak. Dette inkluderer om nødvendig en ekspropriasjon av de berørte 
naboeiendommer til stasjonen. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Siden saken sist var oppe i BU har Ruter behandlet de foreliggende fakta sammenholdt med 
dialogen de har hatt med partene i saken. På denne bakgrunn har Ruter sendt en statusrapport 
til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) som er deres oppdragsgiver. Der beskriver 
Ruter mulighetene til å bygge en midlertidig stasjon, hva de tror den vil koste, og de ønskene 
partene har fremsatt. Ruter venter på en tilbakemelding fra MOS før de kan gå videre. Blant 
annet må de ha en sikkerhet for at det finnes penger til dette prosjektet og at det er mulig å 
gjøre det på denne måten som partene har beskrevet. 
 
BU finner det følgelig hensiktsmessig og i tråd med hovedlinjene i strategien for en frivillig 
løsning for å få etablert en midlertidig stasjon på Gulleråsen å avvente svar fra MOS, før neste 
skritt foretas i denne saken. BU vil således følge saken videre. 
 
Ifølge opplysninger fra saksbehandler i MOS beregner de å kunne gi et svar i løpet av neste 
uke. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
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56/14 Behandling av søknader om sykehjemsplass 

 
Arkivsak-dok. 13/00612-8 
Arkivkode.  126.2  
Saksbehandler Monica Enge Eriksen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 13/14 
2 Bydelsutvalget 10.04.2014 56/14 
 
 
Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 13/14 

 
Møtebehandling 

Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende forslag: 
 
Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens saksfremstilling og de tiltak som er iverksatt til 
orientering. Det er i tillegg ønskelig at Bestillerkontoret opprettholder rutinen med muntlig 
oppfølging av søkerne i tillegg til skriftlig forvaltningsmelding 
 
Votering 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens saksfremstilling og de tiltak som er iverksatt til 
orientering. Det er i tillegg ønskelig at Bestillerkontoret opprettholder rutinen med muntlig 
oppfølging av søkerne i tillegg til skriftlig forvaltningsmelding 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
 
På bestilling fra kontrollutvalget har Kommunerevisjonen gjennomført en 
forvaltningsrevisjon av behandling av søknader om sykehjemsplass. Formålet med 
undersøkelsen var å avdekke om svakheter som framkom i Kommunerevisjonens rapport 
7/2007 og FAFOs rapport 2011/17 om bydelens søknadsbehandling om sykehjemsplasser nå 
er tilfredsstillende ivaretatt. Bydelene Sagene og Vestre Aker ble valgt ut. Bydel Sagene ble 
valgt fordi de hadde lang saksbehandlingstid (snitt 63dager) og Bydel Vestre Aker på grunn 
av kort saksbehandlingstid (snitt 13 dager). 
 
Kommunerevisjonen har vurdert om bydelenes behandling av søknader om sykehjemsplass 
var tilfredsstillende ved å belyse følgende spørsmål: 
 
Har bydelene rutiner for å håndtere henvendelser, herunder rutine for å skille henvendelser 

fra søknader? 

Har bydelene fulgt gjeldende regler og felles saksbehandlingsrutiner for behandling av 

søknader om sykehjemsplass? 
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Hvordan sikrer bydelene at søkere blir vurdert og tildelt tjenester på riktig nivå i 

omsorgstrappen og til riktig tid? 

 
Kommunerevisjonen gjennomgikk dokumentasjon fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale 
tjenester og begge bydelene.  I bydelen ble prosedyrer gjennomgått, samt dokumentasjon i 
brukerens mapper.  I tillegg ble dokumentasjon i bydelens pleie og omsorgssystem Gerica 
vurdert. Ansatte og ledere ved bestillerkontorene ble også intervjuet. 
 
Rapporten viser at søknad om sykehjemsplasser ble behandlet tilfredsstillende på de aller 
fleste av de reviderte områdene. 
 
For Bydel Vestre Aker framkom følgende resultat: 
 
Har bydelen rutiner for å håndtere henvendelser, herunder rutine for å skille henvendelser fra 

søknader? 

Det er rutiner som sikrer dokumentasjon og oppfølging av muntlige henvendelser, herunder å 
avklare om en muntlig henvendelse er en søknad. Det ble imidlertid klart at det var få 
muntlige søknader. Informasjon om tjenestetilbudet og bistand for å søke ble også gitt.  
 
Har bydelen fulgt gjeldende regler og felles saksbehandlingsrutiner for behandling av 

søknader om sykehjemsplass? 
I henhold til forvaltningslovens § 11a skal det sendes forvaltningsmelding dersom en søknad 
ikke er ferdigbehandlet innen en måned.  Oslo kommune har valgt å stramme inn 
forvaltningslovens bestemmelse og bestemt at forvaltningsmelding skal sendes dersom 
søknaden ikke kan ferdigbehandles i løpet av 14. dager. 
 
Verken Bydel Sagene eller Bydel Vestre Aker kunne vise til at forvaltningsmelding ble sendt 
i tråd med Oslo kommunes retningslinjer.  Det er imidlertid svært viktig å presisere at 
kommunerevisjonen fant dokumentasjon på at ansatte ved bestiller hadde vært i kontakt med 
bruker og informert om saksbehandlingen.  Eldre og syke mennesker blir ofte forvirret og 
engstelig når de får brev fra det offentlige, derfor har saksbehandlerne funnet ut at det er bedre 
å ringe og informere. Bydel Vestre Aker vil imidlertid endre sin praksis slik at 
forvaltningsmelding nå sendes i tråd med forvaltningsloven og Oslo kommunes retningslinjer. 
 
Hvordan sikrer bydelene at søkere blir vurdert og tildelt tjenester på riktig nivå i 

omsorgstrappen og til riktig tid? 
Kommunerevisjonen har påpekt av bydelen ikke hadde prosedyrer som beskrev hvordan 
ansatte på bestiller skulle håndtere veilednings – og veiledningsplikten. I sin tilbakemelding 
på rapporten har bydelen skrevet følgende: 
 «Som ansatt ved Enhet for bestiller er informasjon og veiledning en av hovedoppgavene.  
Enhetens oppgave er videre å bidra til at bydelens befolkning får korrekte tjenester og bidra til 
gode og samordnede tjenester, samt god ressursutnyttelse. Å antyde at det ikke gis 
informasjon fordi det ikke er spesifisert i en prosedyre er fullstendig feil.  Prosedyrer blir laget 
dersom man mener at det er fare for svikt.  Gjennom god saksbehandleropplæring, og 
kunnskap om bydelens tjenestetilbud, mener bydelen at brukernes behov for informasjon 
sikres. Dette arbeides det kontinuerlig med, men kan altså ikke sikres ved en prosedyre.» 
 
Kommunerevisjonen konkluderer med at bydelens prosedyrer, rutiner for 
vurderingsbesøk/nettverksmøter, bruk av kartleggingsverktøy og praksis knyttet til 
vedtaksmøter bidrar til en systematisk kartlegging av den enkelte søkers bistandsbehov. 
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Gjennomgang av enkeltsaker viste at søkernes helsemessige og sosiale situasjon var kartlagt. 
Det ble også gjort rede for hvilken type informasjon som ble innhentet før vedtak ble fattet; 
informasjon fra bruker selv, informasjon fra pårørende hvis det var ønskelig, tverrfaglig 
rapporter fra korttidsenheten, legeerklæringer fra sykehjem, fastlege og sykehus, rapporter fra 
hjemmetjenesten og innsatsteam samt dagrehabiliteringen. 
 
Det ble påpekt at Bydel Vestre Aker ikke har en rutine hvor bydelens plikt til å bistå i 
utformingen av en klage framkommer.  Dette framkommer imidlertid i vedtaksbrevet og 
bydelen har ikke sett det som nødvendig å skrive dette i en rutine.  Det legges vekt på kurs i 
saksbehandling hos den enkelte saksbehandler slik at de skal være klar over hvilke plikter 
bydelen har. 
 

Kommunerevisjonen har videre påpekt at bydelen har samarbeidsmøter med kommunal 
leverandør av hjemmetjenester, men ikke privat. På tross av at bydelen i møte med 
kommunerevisjonen presiserte at det som regel ikke ble tatt opp enkeltsaker i møte med 
kommunal leverandør så kan det virke slik i rapporten.  Samhandling mellom bestiller og 
utfører i forhold til behov for endring av bistand til bruker, og dermed  revurdering av 
vedtaket,  skal etter rutiner fastsatt i konkurransegrunnlaget, foregå på Gerica.  Dette må 
gjøres fortløpende og det kan ikke vente til det skal avholdes møter. 
 
For øvrig kan det opplyses at Enhet for bestiller nå ha hatt møter med de fleste private 
leverandører.  Dette vil også bli fulgt opp videre. 
 
Oppsummering: 
Enhet for bestiller vil endre praksis slik at forvaltningsmelding nå sendes i henhold til 
forvaltningsloven og Oslo kommunes retningslinjer. I tillegg vil bydelen fortsette med å 
avholde regelmessige møter også med private leverandører. 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens saksfremstilling og de tiltak som er iverksatt til 
orientering. 
 
 
 
Jan O. Nytveit 
bydelsdirektør 
 
 
Vedlegg:  

Rapport 01/2014 Behandling av søknader om sykehjemsplasser 
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57/14 Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 19. november 2013 

 
Arkivsak-dok. 13/00305-34 
Arkivkode.  240.4  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 14/14 
2 Bydelsutvalget 10.04.2014 57/14 
 
 
Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 14/14 

 
Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 
 
Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 19. 
november 2013 og Sykehjemsetatens konstruktive kommentarer til rapporten til orientering. 
 
Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 19. 
november 2013 og Sykehjemsetatens konstruktive kommentarer til rapporten til orientering. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Vedlagt følger tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter  
19. november 2013 og Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og 
servicesenter 19. november 2013 og Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten til 
orientering.  
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Tilsynsrapport VBS 19.11.2013 
 
Sykehjemsetatens kommentarer  
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58/14 Foreløpig orientering om tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter  

3. mars 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00285-2 
Arkivkode.  240.4  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 15/14 
2 Bydelsutvalget 10.04.2014 58/14 
 
 
Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 15/14 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapporten for anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og 
servicesenter 03. mars 2014 til foreløpig orientering.  
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
I henhold til endret pkt. 9,1. avsnitt i Instruks for kommunale tilsynsutvalg for institusjoner 
fremlegger Bydel Vestre Aker tilsynsrapport for anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og 
servicesenter gjennomført 03. mars 2014 til foreløpig orientering. Rapporten er oversendt 
Sykehjemsetaten for uttalelse. 
  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapporten for anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og 
servicesenter 03. mars 2014 til foreløpig orientering.  
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Tilsynsrapport VBS 03.03.2014 
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59/14 Revidering av forskrift om åpningstider ved serverings- og 

skjenkesteder i Bydel Vestre Aker  

 
Arkivsak-dok. 12/00146-24 
Arkivkode.  944  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 16/14 
2 Bydelsutvalget 10.04.2014 59/14 
 
 
Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 16/14 

 
Møtebehandling 

Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende forslag: 
 
Bydelsutvalget støtter forslag til høringsutkast til forskrift om åpningstider ved serverings- og 
skjenkesteder i Bydel Vestre Aker med følgende endringsforslag i §3-1 Åpningstider: 
 
Serveringssteder i boligområder skal holde lukket inne mellom kl 01.00 og kl 06.00. 
Uteservering holder lukket mellom kl 24.00 og kl. 06.00. 
Serveringsstedet har ansvar for at det ikke er støy fra gjestene og må i tilfellet stenge 
serveringen tidligere om nødvendig. 
 
Votering 

 
 
Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget støtter forslag til høringsutkast til forskrift om åpningstider ved serverings- og 
skjenkesteder i Bydel Vestre Aker med følgende endringsforslag i §3-1 Åpningstider: 
 
Serveringssteder i boligområder skal holde lukket inne mellom kl 01.00 og kl 06.00. 
Uteservering holder lukket mellom kl 24.00 og kl. 06.00. 
Serveringsstedet har ansvar for at det ikke er støy fra gjestene og må i tilfellet stenge 
serveringen tidligere om nødvendig. 
 
Utkastet sendes på høring til Vel i bydelen og kunngjøres i Akersposten. Forskriften 
forelegges bydelsutvalget til endelig behandling etter høringsrunden er avsluttet. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Bydelsutvalget vedtok i møte 01.11.2012, BU-sak 166/12 Forskrift om åpningstider ved 
serverings- og skjenkesteder i Oslo kommune, Bydel Vestre Aker. 
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Bydelen har flere serverings- og skjenkesteder som ligger i god avstand fra bebyggelse. Det 
ble i forskriften vedtatt 01.11.2012 ikke gitt mulighet til å unnta fra 
åpningstidsbestemmelsene for serverings- og skjenkesteder. Det vurderes nå som 
hensiktsmessig å endre forskriften nå det gjelder åpningstid ute. Dersom et serverings- og 
skjenkested ligger mer enn 150 meter fra bebyggelse bør det kunne gis mulighet for å ha 
åpent ute til kl. 03.00. 
 
Bakgrunnen for å sette grensen ved 150 meter fra boligområder er for å unngå sjenanse for 
naboer. 
 
Det er flere serverings- og skjenkesteder som tidligere har hatt uteservering åpent til kl. 03.00. 
Disse er: 
 
Bogstad gård, Frognerseteren Hovedrestaurant, Kobberhaughytta, Lysebu Konferansesenter, 
Soria Moria Hotell og Konferansesenter og Sporten. 
 
Utarbeidelse av forskrift om åpningstid i den enkelte bydel skal skje i henhold til de krav som 
følger av forvaltningslovens bestemmelser om forskrifter, herunder kravet til utredningsplikt, 
høring til berørte/interessenter, formkrav og kunngjøring. Jfr. Forvaltningslovens §§ 37-40. 
Det vises videre til Rettsinstruks for Oslo kommune vedtatt av bystyret 24.1.2001 sak 10. 
 
Forskrift om åpningstider i Bydel Vestre Aker vil bli utarbeidet i overenstemmelse med 
formkravene i forvaltningsloven, slik at utkast til lokal forskrift basert på fastsatte 
åpningstider for bydelen vil bli sendt på høring til berørte og interessenter/organisasjoner og 
kunngjort i Akersposten med høringsfrist. Saken legges frem for bydelsutvalget etter at 
kunngjøringen med svarfrister er gjennomført.  
 
Åpningstid inne endres ikke. 
 
Forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i Oslo kommune, Bydel Vestre 
Aker foreslås å  lyde som følger: 
 
INNHOLD 
Forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i Oslo kommune, Bydel Vestre, 
Aker. 
Kapittel 1. Formål og virkeområde 
                § 1-1. Formål 
                § 1-2. Virkeområde 
Kapittel 2. Definisjon av boligområde 
 
Kapittel 3. Åpningstider for serveringssteder 
                § 3-1. Åpningstider 
                § 3-2. Åpningstider utenfor boligområder 
                § 3-3. Unntak fra åpningstidsbestemmelsene 
                § 3-4. Forhold som ikke reguleres av denne forskrift 
Kapittel 4. Saksbehandling 
                § 4-1. Vedtak om serverings- og skjenkebevilling 
Kapittel 5. Klage 
                § 5-1. Klagebehandling 
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Kapittel 6. Ikrafttredelse 
                § 6-1. Ikrafttredelse 
 
Forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i Bydel Vestre Aker 

Hjemmel: Fastsatt av bydelsutvalget Bydel Vestre Aker 1.november.2012 med hjemmel i 

bystyrets vedtak 15.februar.2012 sak 52, jf. byrådssak 275 av 22.november.2011, jf. forskrift 

3. mai. 2006 nr. 490 om serverings -, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, Oslo, jf. 

Lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov 2. juni 1989 

nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 4-4. 

Kapittel 1 Formål og virkeområde 

§ 1-1. Formål 

Formålet med forskriften er å regulere åpningstidene ved serverings- og skjenkesteder i henhold til 

gjeldende lover og regler. 

Skjenketiden følger av alkoholloven § 4-4. 

§ 1-2. Virkeområde 

Denne forskrift gjelder åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i Bydel Vestre Aker. 

Åpningstiden for et enkelt arrangement reguleres av Oslo kommunes åpningstidsforskrift. 

Kapittel 2 Definisjon av boligområde 

Med boligområde forstås der det finnes boliger nærmere enn 150 meter fra serveringsstedet / 
uteserveringen e.l. 
 

Kapittel 3 Åpningstider for serveringssteder 

§ 3-1. Åpningstider i boligområder 

Serveringssteder i boligområder skal holde lukket inne mellom kl. 01.00 og kl. 06.00. 

Uteservering holder lukket mellom kl. 22.00 og kl. 06.00. 

§ 3-2. Åpningstider utenfor boligområder 

Servering utenfor boligområder skal holde lukket inne mellom kl. 03.30 og 06.00. 

Uteserveringer utenfor boligområder skal holde lukket mellom kl. 24.00 og kl. 06.00. 

§ 3-3. Unntak fra åpningstidsbestemmelsene for uteserveringer 

Serveringssteder som ligger mer enn 150 meter fra bebyggelse kan få utvidet åpningstid for 

uteservering til kl. 03.00. 

  

§ 3-4. Forhold som ikke reguleres av denne forskrift 

Forhold som ikke er regulert av denne forskrift reguleres av Oslo kommunes åpningstidsforskrift 

Kapittel 4 Saksbehandling 
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§ 4-1. Vedtak om serverings- og skjenkebevilling  

Vedtakskompetansen i saker etter serverings- og alkoholloven tilligger Næringsetaten. 

I tvilssaker vedrørende åpningstiden skal bydelen uttale seg i saken.   

Kapittel 5 Klage 

§ 5-1. Klagebehandling 

Klage på åpningstider sendes Næringsetaten som vedtakende organ. Dersom vedtaket opprettholdes 

sendes klagen til Fylkesmannen via bydelen for endelig avgjørelse. 

Kapittel 6 Ikrafttredelse 

§ 6-1 Ikrafttredelse 

Denne forskrift trår i kraft umiddelbart etter kunngjøring i Norsk Lovtidend. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget støtter forslag til høringsutkast til forskrift om åpningstider ved serverings- og 
skjenkesteder i Bydel Vestre Aker. Utkastet sendes på høring til vel i bydelen og kunngjøres i 
Akersposten. Forskriften forelegges bydelsutvalget til endelig behandling etter høringsrunden 
er avsluttet. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 

 
Vedlegg: 

Forskrift vedtatt 01.11.2012 
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60/14 Frivillighetsmidler 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00156-33 
Arkivkode.  125.0  
Saksbehandler Jeannette Wold 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 03.04.2014 7/14 
2 Bydelsutvalget 10.04.2014 60/14 
 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 7/14 

 
Møtebehandling 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen fremmet følgende forslag til endringer: 
 
2. Søknad om støtte til Lystharmonikerne innvilges med kr. 2 000  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 
 
3. Søknad om støtte til Ris Vel., Oppretting av sti innvilges med kr. 10 000  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 
 
6. Søknad om støtte til Holmenkollen vel, Bokutgivelse, avslås 

Begrunnelse: På grunn av mange søkere ble søknaden ikke prioritert 
 
11. Søknad om støtte til Røa kirke, Konsert, innvilges med kr.8.000  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 
 
Votering 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller 

overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

 
1. Søknad om støtte til Vestre Aker eldreråd, innvilges med kr.9.000  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

Det innvilges midler til leie av lokale og invitasjoner. Mat og drikke må belastes den 

enkelte 

 
2. Søknad om støtte til Lystharmonikerne innvilges med kr. 2 000 

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

3. Søknad om støtte til Ris Vel., Oppretting av sti innvilges med kr. 10 000 
Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 

 

4. Søknad om støtte til Jakub Jarebica, innvilges med kr.3.500  
Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

5. Søknad om støtte til Holmenkollen vel, oppretting av stier innvilges med kr.10.000 
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Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 

 

6. Søknad om støtte til Holmenkollen vel, Bokutgivelse, avslås 
Begrunnelse: På grunn av mange søkere ble søknaden ikke prioritert 

 

7. Søknad om støtte til Røa menighet, Forskjønnelse av kirkeparken, innvilges med kr.7.000  
Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

8. Søknad om støtte til Røa menighet, Røa musikkfestuker, innvilges med kr.20.000  
Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

9. Søknad om støtte til Hovseter fritidsklubb, Hovseterdagen, innvilges med kr.16.000  
Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

Det henstilles også til å søke ungdomsrådet til for eksempel. Hoppeslott, ansiktsmaling og 

scene 

 

10. Søknad om støtte til Smestadparken, Dugnad, innvilges med kr.800  
Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 

 

11. Søknad om støtte til Røa kirke, Konsert, innvilges med kr 8.000  
Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

12. Søknad om støtte til Maridalsspillet, avslås 
Begrunnelse: Tiltaket tilhører ikke bydel Vestre Aker. Søknaden er videresendt 

Nordmarken vel for fordeling fra Nordmarksmidlene 

 

13. Søknad om støtte til Sørkedalen historielag, innvilges med kr.4.500  
Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

14. Søknad om støtte til Revmatikerforbundet, avslås.  
Begrunnelse: Temakvelder, bassengtrening og foredragsholdere bør falle inn under 

ordinær drift av organisasjonen. Reiser og teaterbesøk bør belastes det enkelte medlem.  

 

15. Søknad om støtte til Oslo Røde kors besøkstjeneste, innvilges med kr 9.000  
Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

16. Søknad om støtte til Åsen Blåsen avslås  
Begrunnelse: Søknaden innkommet etter søknadsfristen Pga mange andre søknader ble 

tiltaket ikke tatt med til vurdering. Åsen Blåsen er bevilget midler til samme tiltak flere ganger 

tidligere. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling:  
I bydelens budsjett for 2014 er det avsatt inntil kr.100.000 til frivillig aktivitet. 
Frivillighetsmidler for 2014 ble utlyst i Ullern avis/ Akersposten 20.02.2014, samt på 
bydelens nettsider, med søknadsfrist 01.03.2014. Tildelingskriterier sto referert, og det ble 
opplyst at søknaden skulle fremmes på standard skjema.  
Ved søknadsfristens utløp var det innkommet 16 søknader med en samlet søknadssum på 
 kr. 295 800  
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En av søknadene var fra Maridalsspillet, som tilhører bydel Nordre Aker og marka, og er 
oversendt Nordmarken vel, som fordeler Nordmarksmidlene 
 
De 14 gjenstående søknadene fordeler seg slik:  
 

1. Vestre Aker eldreråd. Bydelsarrangement i forbindelse med FNs Internasjonale 
eldredag. 
Søknadssum: Kr. 45.000 
 

2. Lystharmonikerne. Konserter på Hovseter sykehjem 
Søknadssum: Kr. 7.000 
 

3. Ris vel. Oppretting av Dagalistubben  
Søknadssum: Kr. 50.000 
 

4. Jakub Jarebica. Internasjonalt treff 
Søknadssum: Kr. 3.500 
 

5. Holmenkollens vel. Vedlikehold av stier 
Søknadssum: Kr. 12.000 
 

6. Holmenkollens vel. Bokutgivelse 
Søknadssum: Kr. 20.000 
 

7. Røa menighet. Forskjønnelse av kirkeparken 
Søknadssum: Kr. 10.000 
 

8. Røa menighet. Røa musikkfestuker 
Søknadssum: Kr. 25.000 
 

9. Beboere ved Smestadparken. Dugnad 
Søknadssum: Kr. 800 
 

10. Hovseter fritidsklubb. Hovseterdagen 
Søknadssum: Kr. 24.000 
 

11. Cantus Cordi. Konsert i Røa kirke 
Søknadssum: Kr. 10.000 
 

12. Sørkedalen Historielag. Temamøter 
Søknadssum: Kr. 4.500 
 

13. Maridalsspillet. Oppgradering av spillplass 
Søknadssum: Kr. 50.000 
 

14. Oslo Nord vest revmatikerforening. Turer, bassengtrening, temamøter, teaterkveld 
Søknadssum: Kr. 20.000 
 

15. Oslo Røde kors besøkstjeneste. Besøkstjeneste 
Søknadssum: Kr. 10.000 
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16. Åsen Blåsen. Veterankorpskonsert 2014 

Søknadssum: Kr.4.000 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Bydelsdirektøren foreslår fordelt kr. 100.000 som følger:  

 
1. Søknad om støtte til Vestre Aker eldreråd, innvilges med kr.9.000  

Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

Det innvilges midler til leie av lokale og invitasjoner. Mat og drikke må belastes den 

enkelte 

 
2. Søknad om støtte til Lystharmonikerne avslås  

Begrunnelse: Pga mange andre søknader ble tiltaket ikke prioritert i år. 

Lystharmonikerne er bevilget midler til samme tiltak de fire foregående år.  

 

3. Søknad om støtte til Ris Vel, Oppretting av sti avslås  
Begrunnelse: Pga mange andre søkere ble søknaden ikke prioritert i år, da velet har fått 

støtte til oppretting av annen sti i 2013. 

 

4. Søknad om støtte til Jakub Jarebica, innvilges med kr.3.500  
Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

5. Søknad om støtte til Holmenkollen vel, oppretting av stier innvilges med kr.10.000 
Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 

 

6. Søknad om støtte til Holmenkollen vel, Bokutgivelse, innvilges med kr.10.000  
Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

7. Søknad om støtte til Røa menighet, Forskjønnelse av kirkeparken, innvilges med kr.7.000  
Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

8. Søknad om støtte til Røa menighet, Røa musikkfestuker, innvilges med kr.20.000  
Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

9. Søknad om støtte til Hovseter fritidsklubb, Hovseterdagen, innvilges med kr.16.000  
Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

Det henstilles også til å søke ungdomsrådet til for eksempel. Hoppeslott, ansiktsmaling og 

scene 

 

10. Søknad om støtte til Smestadparken, Dugnad, innvilges med kr.800  
Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 

 

11. Søknad om støtte til Røa kirke, Konsert, innvilges med kr.10.000  
Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

12. Søknad om støtte til Maridalsspillet, avslås 
Begrunnelse: Tiltaket tilhører ikke Bydel Vestre Aker. Søknaden er videresendt 

Nordmarken vel for fordeling fra Nordmarksmidlene 

 

13. Søknad om støtte til Sørkedalen historielag, innvilges med kr.4.500  
Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 
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14. Søknad om støtte til Revmatikerforbundet, avslås.  
Begrunnelse: Temakvelder, bassengtrening og foredragsholdere bør falle inn under 

ordinær drift av organisasjonen. Reiser og teaterbesøk bør belastes det enkelte medlem.  

 

15. Søknad om støtte til Oslo Røde kors besøkstjeneste, innvilges med kr 9.000  
Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 

 

16. Søknad om støtte til Åsen Blåsen avslås  
Begrunnelse: Søknaden innkommet etter søknadsfristen. Pga mange andre søknader ble 

tiltaket ikke tatt med til vurdering. Åsen Blåsen er bevilget midler til samme tiltak flere ganger 

tidligere. 

 
 
Jan Olsen Nytveit 
Bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

1. Vestre Aker eldreråd. Bydelsarrangement i forbindelse med FNs Internasjonale 
eldredag. 
Søknadssum: Kr. 45.000 
 

2. Lystharmonikerne. Konserter på Hovseter sykehjem 
Søknadssum: Kr. 7.000 
 

3. Ris vel. Oppretting av Dagalistubben  
Søknadssum: Kr. 50.000 
 

4. Jakub Jarebica. Internasjonalt treff 
Søknadssum: Kr. 3.500 
 

5. Holmenkollens vel. Vedlikehold av stier 
Søknadssum: Kr. 12.000 
 

6. Holmenkollens vel. Bokutgivelse 
Søknadssum: Kr. 20.000 
 

7. Røa menighet. Forskjønnelse av kirkeparken 
Søknadssum: Kr. 10.000 
 

8. Røa menighet. Røa musikkfestuker 
Søknadssum: Kr. 25.000 
 

9. Beboere ved Smestadparken. Dugnad 
Søknadssum: Kr. 800 
 

10. Hovseter fritidsklubb. Hovseterdagen 
Søknadssum: Kr. 24.000 
 

11. Cantus Cordi. Konsert i Røa kirke 
Søknadssum: Kr. 10.000 
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12. Sørkedalen Historielag. Temamøter 

Søknadssum: Kr. 4.500 
 

13. Maridalsspillet. Oppgradering av spillplass 
Søknadssum: Kr. 50.000 
 

14. Oslo Nord vest revmatikerforening. Turer, bassengtrening, temamøter, teaterkveld 
Søknadssum: Kr. 20.000 
 

15. Oslo Røde kors besøkstjeneste. Besøkstjeneste 
Søknadssum: Kr. 10.000 

 
16. Åsen Blåsen. Veterankorpskonsert 2014 

Søknadssum: Kr.4.000 
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61/14 Status barnehager Bydel Vestre Aker 

 
Arkivsak-dok. 13/00946-13 
Arkivkode.  323.0  
Saksbehandler Edith Aars 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 03.04.2014 8/14 
2 Bydelsutvalget 10.04.2014 61/14 
 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 8/14 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller 

overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Bydelsutvalget tar status barnehager til orientering. 
 
Saksfremlegg 

 
Hovedopptaket er i full gang, og erfaringene er at det nye opptakssystemet er tids- og 
arbeidsbesparende. Det er rapportert inn 714 (438‹3 år, 276›3år) ledige plasser fra 01.08. 
Det er tre runder med opptak, og utsendelse av tilbudsbrev er ca 01.04, 01.05 og 01.06. 
 
Kapasitet pr. 01.03 Antall barn i barnehage Ledige plasser  

Private barnehager 1602 0 
Kommunale barnehager 1322 0 
Totalt 2924 0 
Venteliste pr. 31.03  1-2 år 3-5 år 

Barn uten plass  ca. 90 Ca 10 
Etablering/avvikling Antall plasser dato 

Grimelund fam.bhg, avd 
Grimelund 

-8  Juli 2014 

«Dr. Holmsvei» +  ?? Vår 2014 
Jarbakken (gml. Røa senter) + 54 * August 2014 
Holmenveien/Ekelyveien + 234* Høst 2015 
* plasser omregnet til storbarnsekvivalenter 
 
Jarbakken barnehage overtas av bydelen 28.03, og fylles i den forbindelse opp til 5 
avdelinger, ca 12 plasser. Det har vært noe redusert drift i de midlertidige lokalene i 
Hovseterveien 20 grunnet manglende areal.  
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Bydelen har valgt å vente med oppstart av de tre nye avdelingene til august for ikke å havne i 
den situasjonen at ansatte fra Grindbakken og Rønningen søkte seg over til Jarbakken fra 
01.04, med de konsekvenser det ville gitt for de to barnehagene. 
 
Holmenveien/Ekelyveien er ytterligere forsinket. En konsekvens av den lange KS2 
behandlingen er at entreprenør må remobilisere egen prosjektorganisasjon og ny 
produksjonstid på modulene må avtales med fabrikk. Antatt ny ferdigstilles er 2. kvartal 2015. 
 
Kongeørnen barnehage, Dr. Holmsvei 3. Barnehagen skal godkjennes etter følgende lovverk; 
«Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole mv» og «Lov om barnehager med 

forskrifter». Det har vært en omfattende korrespondanse med eier og det er gjennomført flere 
befaringer. Godkjenningene er i prosess, endelig dato for oppstart er ikke avklart. 
 
Når det gjelder Frognerseterveien 63 så er eierforholdet mot sivilforsvaret nå løst og tomten er 
overført til EBY. I følge byrådsavdelingen (KOU) så blir festetomten tidligst lyst ut høsten 
2014. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar status barnehager til orientering. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
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62/14 Høring - Forslag til endring av forskrift om tildeling av kommunal 

bolig 

 
Arkivsak-dok. 14/00148-3 
Arkivkode.  175  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 03.04.2014 9/14 
2 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 18/14 
3 Bydelsutvalget 10.04.2014 62/14 
 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 9/14 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller 

overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg støtter bydelens uttalelse til høring - forslag til endring av forskrift 
om tildeling av kommunal bolig 
 
Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 18/14 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg støtter bydelens uttalelse til høring - forslag til endring av forskrift 
om tildeling av kommunal bolig 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Bystyrets helse- og sosialkomite behandlet i møte 22.1.2014 privat forslag fra Tone Tellevik 
Dahl (A) datert 2.9.2013 – Endring av forskrift for tildeling av kommunal bolig § 11:  
I saker hvor søker har forsørgeransvar skal barnets beste legges til grunn. 
 
Komiteen har også bedt om høringsuttalelse på to forslag fra Høyre og Venstre: 
1. Byrådet legger inn ‖barns-beste-vurderingen‖ inn i instruks til ‖forskrift om tildeling 
av kommunal bolig‖ knyttet til § 11. 
2. Byrådet legger inn ‖vold i nære relasjoner vurderingen‖ inn i instruks til ‖forskrift om 
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tildeling av kommunal bolig‖ knyttet til § 11. 
 
Bydel Vestre Aker har avgitt følgende høringsuttalelse: 

 
Som utgangspunkt er det ikke urimelig å ta hensyn til barnas situasjon og/eller vold i nære 
relasjoner ved vurderinger i alle ledd av en søknadsprosess om kommunal bolig. Barns 
situasjon vektlegges så langt det er mulig allerede i dag, da søkerens totale situasjon og behov 
vurderes ved søknad om kommunal bolig.  
 
Bydel Vestre Aker disponerer få kommunale boliger og det er en utfordring at de fleste 
kommunale boligene er geografisk lokalisert i et område. Antallet boliger er 234 som er en 
blanding av små og store leiligheter.  
Barnefamiliene blir prioritert 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. Den største utfordringen når det gjelder 
bosetting av barnefamilier i kommunale boliger er derfor selve sammensetningen av den 
kommunale boligmassen. I Bydel Vestre Aker er over halvparten av boligmassen 3-roms 
leiligheter eller større leiligheter. Det er ut fra søkermassen behov for flere mindre leiligheter.  
 
Med boliger i hovedsak i et område vil dette kunne være et belastende miljø, og det vil da 
kunne oppstå situasjoner hvor det må vurderes hva som er barns beste når valget i realiteten 
står mellom bolig i et belastet boområde og ingen fast bolig.  
 
Med gjeldende forskrift for tildeling av kommunal bolig tas det allerede hensyn til 
sammensetningen i beboermassen når det gjelder barnefamilier, så langt dette er mulig.  
Vår vurdering er at gjeldende regelverk gir god anledning til å ta hensyn til «barns beste», i 
tråd med barnekonvensjonen, som allerede har lovstatus i norsk lovverk.   
 
Bydel Vestre Aker anbefaler at ‖vold i nære relasjoner- vurdering‖ skal tas 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. Dette vil være spesielt utfordrende 
med få kommunale boliger og de fleste konsentrert til en meget lite geografisk området.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg støtter bydelens uttalelse til høring - forslag til endring av forskrift 
om tildeling av kommunal bolig  
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brev fra EST av 04.02.2014 
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63/14 Årsmelding og årsregnskap 2013 - Vinderen seniorsenter 

 
Arkivsak-dok. 14/00301-2 
Arkivkode.  332.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 17/14 
2 Bydelsutvalget 10.04.2014 63/14 
 
 
Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 17/14 

 
Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 
 
Bydelsutvalget tar årsmelding og årsregnskap 2013 for Vinderen seniorsenter til orientering 
og registrerer med glede den økende aktiviteten og deltagelsen ved Vinderen Seniorsenter. 
Det er et viktig forebyggende og helsefremmende bidrag til bydel Vestre Aker 
 
Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar årsmelding og årsregnskap 2013 for Vinderen seniorsenter til orientering 
og registrerer med glede den økende aktiviteten og deltagelsen ved Vinderen Seniorsenter. 
Det er et viktig forebyggende og helsefremmende bidrag til bydel Vestre Aker. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Vedlagt følger årsmelding og årsregnskap 2013 for Vinderen seniorsenter. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg tar årsmelding og årsregnskap 2013 for Vinderen seniorsenter til 
orientering.  
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Årsmelding 2013 
 
Årsregnskap 2013 
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64/14 Status utkvittering av bydelsutvalgets saker 

 
Arkivsak-dok. 14/00060-3 
Arkivkode.  026.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 10.04.2014 64/14 
 
 
Saksframstilling: 
 
1/14 Godkjenning av 

protokoll 
Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Godkjent Avsluttet 

2/14 Bydelsdirektørens 
driftsorientering 

Jan Olsen 
Nytveit 

Jan Olsen 
Nytveit 

Til orientering Avsluttet 

3/14 Regnskap 2013 Stein 
Vesterkjær 

Stein 
Vesterkjær 

Sendt 
kommunerevisjonen 

Under 
arbeid 

4/14 Årsberetning og 
årsstatistikk 

Stein 
Vesterkjær 

Stein 
Vesterkjær 

Vedtak sendt 
Byrådsavdeling for 
eldre og sosiale 
tjenester 

Avsluttet 

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

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

AUs vedtak sendt 
PBE 

Avsluttet 

6/14 Søknad om serverings- 
og skjenkebevilling 
etter eierskifte – 
Frognerseteren 
Hovedrestaurant 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 
 

AUs vedtak sendt 
Næringsetaten 

Avsluttet 

7/14 Tryvann vinterpark-
Wyller-Bestilling av 
oppstartmøte 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

AUs vedtak sendt 
PBE 

Avsluttet 

8/14 Holmenkollveien 109-
Klage over Plan- og 
bygningsetatens 
rammetillatelse på 
søknad om oppføring 
av støyskjerm. 
Dispensasjon fra 
reguleringsplan 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Vedtak sendt PBE Avsluttet 

9/14 Lybekkveien 18 Klage 
over Plan- og 
bygningsetatens 
rammetillatelse på 
søknad om oppføring 
av to eneboliger. 
Dispensasjon fra 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Vedtak sendt 
Fylkesmannen 

Avsluttet 
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reguleringsplan 
10/14 Lybekkveien 18 – 

Fylkesmannens vedtak 
i klagesak om 
støyskjerm 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Vedtak/brev sendt 
PBE og 
Fylkesmannen 

Under 
arbeid 

11/14 Vassfaret og 
Gaupefaret – 
kunngjøring om 
offentlig ettersyn 
13.01 – 24.02.3014 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Vedtak sendt PBE Avsluttet 

12/14 Hospitsveien 5 – 
Holmenkollen – 
Planforslag til 
offentlig ettersyn 
23.12.13 – 10.02.14 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Vedtak sendt PBE Avsluttet 

13/14 Stasjonsveien 51 – 
Bestilling av 
oppstartsmøte 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Vedtak sendt PBE Avsluttet 

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

Berit 
Nilsen 
 

Berit 
Nilsen 

Utsatt Under 
arbeid 

15/14 Tilsyn ved Vinderen 
bo- og servicesenter 
24. september 2013 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Tatt til orientering Avsluttet 

16/14 Søknad om 
salgsbevilling – Rustal 
Røa Frukt og 
Dagligvarer 
Nærbutikken Røa 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 
 

Vedtak sendt 
Næringsetaten 

Avsluttet 

17/14 Tilsyn ved Blåklokka 
dagsenter 13. 
desember 2013 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Tatt til orientering. Avsluttet 

18/14 Tilsyn ved 
Aktivitetssenteret 13. 
desember 2013 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Tatt til orientering Avsluttet 

19/14 Eldre fastleger – 
prolongering av 
hjemmel etter fylte 70 
år 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Vedtak Avsluttet 

20/14 Brukerundersøkelse 
ved NAV-kontor i 
Oslo 2013 

Marit 
Elisabet 
Gunnes 

Marit 
Elisabeth 
Gunnes 

Tatt til orientering Avsluttet 

21/14 Navnsetting av 
gater/veier i 
Sørkedalen 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Vedtak sendt 
Byrådsavdeling for 
kultur og næring 

Avsluttet 

22/14 Gulleråsen stasjon Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Utsatt Under 
arbeid 

23/14 Nytt valgoppgjør for 
Vestre Aker 
bydelsutvalg 2011-

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Brev sendt nytt 
varamedlem 

Avsluttet 
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2015 
Fremskrittspartiet – 
Orientering om 
valgstyrets vedtak 

24/14 Nytt valgoppgjør for 
Vestre Aker 
bydelsutvalg 2011-
2015 Arbeiderpartiet – 
Orientering om 
valgstyrets vedtak 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Brev sendt nytt 
varamedlem 

Avsluttet 

25/14 Oppnevning av ny 
vararepresentant til 
samarbeidsutvalget i 
Sætra barnehage for 
Fremskrittspartiet 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Melding om ny 
vararepresentant 
sendt barnehagen 

Avsluttet 

26/14 Status utkvittering av 
bydelsutvalgets saker 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Tatt til orientering Avsluttet 

27/14 Komitereferater til 
bydelsutvalgets møte 
27. februar 2014 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Tatt til orientering Avsluttet 

28/14 Informasjonssaker til 
bydelsutvalgets møte 
27. februar 2014 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Tatt til orientering Avsluttet 

29/14 Hovseterveien 70-72 – 
kunngjøring om 
oppstart av 
detaljregulering 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Vedtak sendt Arcasa 
Arkitekter as 

Avsluttet 

30/14 Garderobeanlegg og 
kiosk – Anmodning 
om uttalelse – Vestre 
Aker skiklubb 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Vedtak sendt PBE Avsluttet 

31/14 Høring vedrørende 
plan for skate-tilbud 
og anlegg 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Vedtak sendt 
Bymiljøetaten 

Avsluttet 

32/14 Årsmelding 2013 fra 
tilsynsutvalget for 
hjemmetjenesten 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Tatt til orientering Avsluttet 

33/14 Underretning om 
politisk vedtak, 
detaljregulering 
Voksenkollveien 19 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Tatt til orientering Avsluttet 

34/14 Årsmelding 2013 fra 
tilsynsutvalget for 
Vinderen bo- og 
servicesenter 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Tatt til orientering Avsluttet 

35/14 Referat fra startmøte 
budsjettoppfølging 
2014 – Bydel Vestre 
Aker 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Tatt til orientering Avsluttet 

36/14 Haakon Den Godes Berit Berit Vedtak sendt PBE Avsluttet 
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vei 14 – Anmodning 
om uttalelse 

Nilsen Nilsen 

37/14 Vettakollen 
høydebasseng. 
Kunngjøring om 
offentlig ettersyn 
17.02-31.03.2014 
Forslag til 
detaljregulering 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Vedtak sendt PBE Avsluttet 

38/14 Trettebakken 3 gnr. 27 
bnr. 1109 – Bygging 
av ny dobbeltgarasje 
mot friområde 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Vedtak sendt 
Eiendoms- og 
byfornyelsesetaten. 

Avsluttet 

39/14 Oppnevning av ny 
vararepresentant til 
samarbeidsutvalget i 
Grindbakken 
barnehage for Høyre 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Melding om ny 
vararepresentant 
sendes barnehagen 

Avsluttet 

40/14 Ryghs vei 2, 
Holmenkollen. Forslag 
til detaljregulering. 
Varsel om begrenset 
høring 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Vedtak sendt PBE Avsluttet 

41/14 Budsjettjustering 2014 
– reversering av 
tidligere vedtak 

Jan Olsen 
Nytveit 

Jan Olsen 
Nytveit 

Vedtak Avsluttet 

42/14 Budsjett 2014 – Plan 
for omstilling. 

Jan Olsen 
Nytveit 

Jan Olsen 
Nytveit 

Vedtak Avsluttet 

 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg tar status utkvittering av bydelsutvalgets saker til orientering. 
 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
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65/14 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 10. april 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00045-3 
Arkivkode.  026.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 10.04.2014 65/14 
 
 
Saksframstilling: 
Følgende referater vedlegges: 
 

1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 24. mars 2014 
2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 3. april 2014 
3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 3. april 2014 
4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 3. april 2014 
5. Protokoll fra Eldrerådets møte 3. april 2014 
6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 3. april 2014 
7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 31. mars 2014 
8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 3. april 2014 
9. protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 3. april 2014 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 24. mars 2014 
2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 3. april 2014 
3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 3. april 2014 
4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 3. april 2014 
5. Protokoll fra Eldrerådets møte 3. april 2014 
6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 3. april 2014 
7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 31. mars 2014 
8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 3. april 2014 
9. protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 3. april 2014 
 
Tas til orientering. 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 24. mars 2014 
 

2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 3. april 2014 
 

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

4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 3. april 2014 
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5. Protokoll fra Eldrerådets møte 3. april 2014 

 
6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 3. april 2014 

 
7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 31. mars 2014 

 
8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 2. april 2014 

 
9. protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 2. april 2014 
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66/14 Informasjonssaker til bydelsutvalgets møte 10. april 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00047-3 
Arkivkode.  026.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 10.04.2014 66/14 
 
 
Saksframstilling: 
Følgende informasjonssaker vedlegges: 
 

1. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 28.10.2013 vedrørende Vedtak om 
dekning av sakskostnader – Aasmund Vinjes vei 34. 

2. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 24.02.3024 vedrørende Fylkesmannen utsetter 
fristen for å behandle saken – Jerpefaret 25 B. 

3. Brev fra Bymiljøetaten av 04.03.2014 vedrørende Ny instruks for arbeider nær trær og 
i friområder gjeldende fra 01.03.2014 Del 2 – Instruks for graving ved gatetræt og i 
parker og friområder. 

4. Notat fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel av 07.03.2014 vedrørende Svar på 
spørsmål om fjerning av bom i Svendstuveien. 

5. Kopi av brev fra Røa Centrum AS av 10.03.2014 vedrørende Adresseendring. 
6. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 11.03.2014 vedrørende Rammetillatelse – 

Haakon den Godes vei 14. 
7. Brev fra Fylkesmannen av 13.03.2014 vedrørende Forvaltningsmelding klage vedtak 

støyskjermer – Lybekkveien 18. 
8. Brev fra Byrådsavdeling for kultur og næring av 20.03.2014 vedrørende Vedtak om 

navnsetting av veier mv. i Sørkedalen. 
9. Kopi av brev fra PBE av 20.03.2014 vedrørende Rammetillatelse – kunstgressbane 

Sørkedalsveien 148. 
10. Kopi av brev fra Sørkedalen Vel av 26.03.2014 vedrørende Egen kommuneplan for 

Sørkedalen. 
11. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 02.04.2014 vedrørende Rammetillatelse – 

Vestre Aker skiklubb. 
12. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 02.04.2014 vedrørende Vedtak i klagesak om 

påbygg rekkehusrekke – Røahagan 49 A-F. 
13. Kopi av brev til Bymiljøetaten av 21.03.2014 vedrørende Sikkerhet for trafikanter på 

gang- og sykkelvei langs Sørkedalsveien i forbindelse med veiarbeider. 
14. Brev fra Bymiljøetaten av 27.03.2014 vedrørende Skilting-trafikksikkerhet-gang- og 

sykkelvei langs Sørkedalsveien. 
15. Brev fra Vann- og avløpsetaten av 31.03.2014 vedrørende Fremdrift for KVU for 

Mærradalsbekken. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

1. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 28.10.2013 vedrørende Vedtak om 
dekning av sakskostnader – Aasmund Vinjes vei 34. 
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2. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 24.02.3024 vedrørende Fylkesmannen utsetter 
fristen for å behandle saken – Jerpefaret 25 B. 

3. Brev fra Bymiljøetaten av 04.03.2014 vedrørende Ny instruks for arbeider nær trær og 
i friområder gjeldende fra 01.03.2014 Del 2 – Instruks for graving ved gatetræt og i 
parker og friområder. 

4. Notat fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel av 07.03.2014 vedrørende Svar på 
spørsmål om fjerning av bom i Svendstuveien. 

5. Kopi av brev fra Røa Centrum AS av 10.03.2014 vedrørende Adresseendring. 
6. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 11.03.2014 vedrørende Rammetillatelse – 

Haakon den Godes vei 14. 
7. Brev fra Fylkesmannen av 13.03.2014 vedrørende Forvaltningsmelding klafe vedtak 

støyskjermer – Lybekkveien 18. 
8. Brev fra Byrådsavdeling for kultur og næring av 20.03.2014 vedrørende Vedtak om 

navnsetting av veier mv. i Sørkedalen. 
9. Kopi av brev fra PBE av 20.03.2014 vedrørende Rammetillatelse – kunstgressbane 

Sørkedalsveien 148. 
10. Kopi av brev fra Sørkedalen Vel av 26.03.2014 vedrørende Egen kommuneplan for 

Sørkedalen. 
11. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 02.04.2014 vedrørende Rammetillatelse – 

Vestre Aker skiklubb. 
12. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 02.04.2014 vedrørende Vedtak i klagesak om 

påbygg rekkehusrekke – Røahagan 49 A-F. 
13. Kopi av brev til Bymiljøetaten av 21.03.2014 vedrørende Sikkerhet for trafikanter på 

gang- og sykkelvei langs Sørkedalsveien i forbindelse med veiarbeider. 
14. Brev fra Bymiljøetaten av 27.03.2014 vedrørende Skilting-trafikksikkerhet-gang- og 

sykkelvei langs Sørkedalsveien. 
15. Brev fra Vann- og avløpsetaten av 31.03.2014 vedrørende Fremdrift for KVU for 

Mærradalsbekken. 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

1. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 28.10.2013  
 

2. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 24.02.3024  
 

3. Brev fra Bymiljøetaten av 04.03.2014  
 

4. Notat fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel av 07.03.2014  
 

5. Kopi av brev fra Røa Centrum AS av 10.03.2014  
 

6. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 11.03.2014  
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7. Brev fra Fylkesmannen av 13.03.2014  
 

8. Brev fra Byrådsavdeling for kultur og næring av 20.03.2014  
 

9. Kopi av brev fra PBE av 20.03.2014  
 

10. Kopi av brev fra Sørkedalen Vel av 26.03.2014  
 

11. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 02.04.2014  
 

12. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 02.04.2014  
 

13. Kopi av brev til Bymiljøetaten av 21.03.2014  
 

14. Brev fra Bymiljøetaten av 27.03.2014  
 

15. Brev fra Vann- og avløpsetaten av 31.03.2014  
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67/14 Trafikksituasjonen i Holmenveien 

 
Arkivsak-dok. 14/00338-1 
Arkivkode.  612.7  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 22/14 
2 Bydelsutvalget 10.04.2014 67/14 
 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 

22/14 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 
Vestre Aker bydelsutvalg tilskriver Bymiljøetaten og ber om en vurdering av mulige tiltak. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Der Grimelundsveien møter Holmenveien er det 30-sone, men det kjøres ofte for fort likevel. 
30 sonen begynner rett over broen over Ringveien hvis en kjører fra Vinderen-krysset og i 
retning Dalsveien. Denne strekningen er også skolevei for de mange barna i området, og det 
blir stadig flere da dette er et fortettingsområde. Snart skal det også igangsettes en stor 
barnehage på skrått over veien. Det bør derfor snarest gjøres tiltak for å bedre 
trafikksikkerheten betraktelig 
 
Forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg tilskriver Bymiljøetaten og ber om en vurdering av mulige tiltak. 
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68/14 Opphøyd fotgjengerovergang ved Vinderen seniorsenter 

 
Arkivsak-dok. 14/00339-1 
Arkivkode.  615.3  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 23/14 
2 Bydelsutvalget 10.04.2014 68/14 
 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 

23/14 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 
På denne bakgrunn anmoder Vestre Aker bydelsutvalg Bymiljøetaten om snarest bygge om 
dagens fotgjengerovergang til en opphøyd slik at fotgjengerne kan oppnå en bedret 
trafikksikkerhet. Det vil være fatalt om det skal gå menneskeliv tapt uten at kommune har 
gjort sitt ytterste for å forhindre det. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Det er stor trafikk i Borgenveien. Utgangen fra Vinderen Seniorsenter kommer rett ut i 
Borgenveien. Dette skaper en farlig trafikksituasjon blant annet for brukere av seniorsentret 
som skal krysse veien. En opphøyd fotgjengerovergang vil fungere fartsdempende og tiltrekke 
bilføreres oppmerksomhet mot fotgjengere som krysser gaten. Dette er spesielt viktig her da 
det på andre siden av Borgenveien foregår mye varelevering fra store lastebiler som parkerer 
på tvers av veien og det også er innkjøring til to parkeringsgarasjer, noe som medfører meget 
dårlig oversikt og derfor livsfarlige situasjoner nesten daglig. 
 
Forslag til vedtak 
På denne bakgrunn anmoder Vestre Aker bydelsutvalg Bymiljøetaten om snarest bygge om 
dagens fotgjengerovergang til en opphøyd slik at fotgjengerne kan oppnå en bedret 
trafikksikkerhet. Det vil være fatalt om det skal gå menneskeliv tapt uten at kommune har 
gjort sitt ytterste for å forhindre det. 
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69/14 Brev til Byrådet og Bystyret angående Byrådssak 228/13, 

Bademeldingen og manglende administrativ oppfølging 

 
Arkivsak-dok. 14/00337-1 
Arkivkode.  566.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 10.04.2014 69/14 
 
 
Saksframstilling: 
Bystyremelding nr .. 2/2013 Byrådssak 228/13– Strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i 
Oslo – for folkehelse og trivsel. 
 
Saken ligger fremdeles til behandling i Kultur- og utdanningskomiteen, og skal behandles på 
et ekstra komitemøte den 02.02.2014, og i Bystyret den 5. april.  
 
 
Forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg skriver brev til Byrådet og Bystyret angående manglende positiv 
respons fra det administrative nivå, noe som er helt uakseptabelt sett i lys av Bademeldingens 
side 42. Forslag til brev fra BU-leder fremlegges i forbindelse med BU-møtet den 10.04.2014  
 
 
 
Vedlegg:  

Bystyresak 2/2013 
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70/14 Klage på rammetillatelse - kunstgressbane - Sørkedalsveien 148 

 
Arkivsak-dok. 12/01235-14 
Arkivkode.  531  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014  
2 Bydelsutvalget 10.04.2014 70/14 
 
 
Saksframstilling: 
Sørkedalsveien 148 – Huseby – Etablering av kunstgressbane. der Plan- og bygningsetaten 
har nektet å godkjenne Tiltakshaver, Skifte eiendom ved Spor arkitekter, sin rammesøknad 
om anleggelse av liten fotballbane, og bueskytterbane på arealet basert på Bystyrets 
behandling av reguleringsvedtak for USA ambassade med kompenserende tiltak. I forarbeidet 
til bystyrets vedtak går det frem at anleggelse av idrettsbane på dette arealet skulle utføres i 
henhold til bydel Vestre Akers behov. Bydelen har hele tiden vært soleklare på at det må 
anlegges en bane på 68 x 105 m, en såkalt fullverdig 11‘er bane, da behovet for denne 

størrelsen er meget stort i en bydel med tusener av fotballspillere i alle aldre og med 
manglende spillearealer. Til tross for denne forutsetningen for Bystyrets vedtak har Skifte 
Eiendom, Forsvarsbygg, nektet å etterkomme denne forutsetningen, søkt PBE om 
rammetillatelse for en bane på 40 x 60 m, fått avslag på dette, og klaget til Fylkesmannen, se 
vedlegg. NB! Vi gjør oppmerksom på at det er fakta feil i dette dokumentet, se første side, da 
bydel Vestre Aker ikke har fremmet noe krav om tribuner, garderober eller lignende, kun en 
spilleflate på 68 x 105m, noe bydelen har gjentatt flere ganger. 
 
Utdrag fra Plan- og bygningsetatens rammetillatelse i brev av 20.03.2014: 
 
“Plan- og bygningsetatens vurdering 

I henhold til reguleringsbestemmelsene for ambassadetomten § 10 tredje ledd skal 
parkeringsplassen sør for FO-bygget være oppgradert til fritidsaktiviteter/ kunstgressbane før 
det gis midlertidig brukstillatelse for ambassadebygging. Av forarbeidene til 
reguleringsplanen fremkommer det at kunstgressbanen skal utformes etter Bydelens ønske. 
Videre fremgår det at arealet som skal opparbeides til idrettsanlegg/kunstgressbane skal 
utgjøre 9daa Det fremkommer av Bydelens uttalelse at det er gjort grundige forarbeider i 
forhold til hva slags idrettsanlegg som skal etableres på det avsatte arealet. Bydelen 
mener denne delen av byen trenger en 11-er bane. 
 
Søker hevder at omsøkte tiltak ivaretar rekkefølgebestemmelsen slik ansvarlig søker har 
redegjort for. Søknaden er behandlet etter reguleringsplan S- 384 (parkareal) og er ikke 
behandlet i forhold til rekkefølgekravet i S- 4204 (USAs Ambassade). Søknaden omfatter en 
kunstgressbane på 44m x 66m (7-er bane). Innsendt situasjonsplan viser imidlertid at banen 
kommer i konflikt med godkjent uteareal for eksisterende barnehage og omsøkt plassering av 
banen kan derfor ikke godkjennes Plan- og bygningsetaten vurderer i dette tilfellet at det kan 
gis en rammetillatelse med vilkår om at banen må omprosjekteres for igangsettingstillatelse 
kan gis slik at utearealet til barnehagen ikke berøres. 
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Området rundt eksisterende planerte areal (parkeringsplass) har flere viktige forhold som må 
ivaretas. Blant annet må det sikres at eksisterende turvei øst for omsøkt område opprettholdes 
eller eventuelt omlegges. Dersom endret plassering vil berøre areal med registrert biologisk 
mangfold eller pågående plansak for Merradalen må det redegjøres for dette og tiltaket må 
avklares med Bymiljøetaten. Videre må det redegjøres for eventuell terrengendring og 
konsekvenser av dette. Terrengendringer må vises på tegninger. Eventuelle arbeider og 
sikringstiltak som utløses utenfor banen må vises på kart og tegninger. Avstandskrav i forhold 
til høyspentledningen må ivaretas. Tegninger og revidert kart må innsendes sammen med 
søknad om igangsettingstillatelse. 
 
By miljøetaten (tidligere Friluftsetaten) uttaler at det er aktuelt å gi midlertidig dispensasjon 
for å oppfylle rekkefølgekravet i plansaken Imidlertid må arealet omreguleres i ettertid i tråd 
med bruken og Kommuneplanens krav til erstatningsareal må oppfylles. Plan- og 
bygningsetaten viser til at arealet er regulert til parkareal. Fylkesmannen har i sin avgjørelse i 
klagesaken lagt til grunn at etablering av fotballbane er i tråd med reguleringen. Etablering av 
fotballbane vil ikke utløse dispensasjon fra regulert formål. Det vil dermed heller ikke være 
grunnlag for å omregulere arealet i etterkant og det vil heller ikke utløse krav om 
erstatningsareal. 
 
Banen vil ikke utløse ekstra parkeringskrav. Ansvarlig søker opplyser at tomten har adkomst. 
 
For øvrig opplyser Plan- og bygningsetaten om at forhold vedrørende drift as banen er 
privatrettslig og er ikke et tema i behandling as søknad etter plan- og bygningsloven. 
 
Plasseringen må endres og det vurderes derfor som tilstrekkelig at det innhentes uttalelse fra 
Vann- og avløpsetaten for igangsettingstillatelse.‖ 
 
Forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg påklager rammetillatelsen for 7er bane i brev av 20.03.2014 fra 
Plan- og bygningsetaten. 
 
Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 20.03.2014 
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Soker: Spor Arkitekter AS Adresse: Postboks 5173 Majorstua. 0302 OSLO
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RAMMETILLATELSE —KUNSTGRESSBANE —SØRKEDALSVEIEN 148
s\allpåslIknad (1111tillakta: ibr lillak eller plan- og hygning.Io CLIS 20-i.


Vilkar


Soknaden omfalter kunstgressbane pa 44m x 66m.


I medhold av plan- og bxgningslov ens (heretter pb1.) § 20-1 forsle ledd bokstav a godkjen nes


soknaden, mottall Plan- og bygningselalen den 15.04.2011 under forutseting av at banens plassering


jusieres slik at barnehagens uleareal ikke berores. Det vises for ov rig 1d soknadens vedlagte


ansva rsrett.


Det foreliggcr prolester til soknaden.


Plan- ou h uningsetaten behandler denne sak etter ildiehet tildelt etaten i 13)radens sak 08 2010 av
29.06.2-010.


Søknaden


Tiltaket er lokalisert i I lusebyskogen i By del vestre A ker. Soknaden omfatter kunsteressbane på 44m x
66in med netto spilltlate på 40‘60m, Tiltakei er vist plassen sor for FO-bygget på et eksisterende planen
areal (parkeringsplass) samt i meareal for eksisterende barnehage. Arealet er forholdsvis flatt


Nord for omsokt bane ligger FO-bygget (gnr. 29 hnr. 792) i et omrade som er regulert til offentlig bgning.
Deler av bygget er tidligere godkjent tilharnehage. sak nr 200707352. Deler av utearealet til eksisterende
barnekage er plassen sor for 1-0-bygget og ut i regulen parkareal (gnr. 29 hnr. 4) Omsokt bane er plassen
delvis i mearealet til harnehagen. Sor for omsokt bane gar del en kraffledning som ogsa ligger i regulen
parkareal. Vest for omsokt bane er del bran terreng med en kolle. Ost for omsokt bane går en turvei som
ear forbi det eksisterende planene arealet ou idere ut i grontområdet. Omradet rtmdt omsokt hane mot ost
012 est er registren med biologisk mangfold.
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\ alll.s,ne I 11187Ilkl  


Sentrum
olol htIi v,    cs:cao konailkalcao


St'nualhord Bank nro 1315 III I,I3 7
kuntlecnicrec 23 ds Org nr 971.411 81: Ml
lelerak. 1:4,)


pommolcak phe LI lo kommune no







Saksnr: 201105501-73 Side 2 av


Sakshistorikk:


Plan- og bygningsetaten ga avslag på soknad om kunstgressbane på 44m x 66m med netto spillflate på


40x60m i vedtak datert 08.08.2012. Begrunnelsen for avslaget var at omsokie tillak ikke tvaretar hensikten


med rekkefølgebesiemmelsen til reguleringsplan for den Amerikanske ambassade, om oppgradering av


parkeringsplassen sor for FO-by gget. Tiltakshaver Forsvarsbygg. Skifte Etendom har paklaget vediaket i


brey datert 01.10.2012. Klagesaken ble oversendt til Fylkesmannen i Oslo ou Akershus for a gjorelse den
22.10.2012. Fylkesmannen opphevet kommunens ‘edtak den 11.03.2013 da rekkefølgebestemmelsen i


annen sak ikke kunne yære avslagshjemmel for soknaden. Det yises for ovrig til Fylkesmannens


avgjorelse.


Gjeklende plangrunnlag


Ftendommen er regulert til parkareal gjennom reguleringsplan S- 384. yedtatt 24.11.1949


Reguleringsbestemmelse § 10 tilhorende reguleringsplan for Moreedalsveien - Sorkedalsveien. USAs


Ambassade S- 4204. vedlatt 07.12.2005 har rekkefølgebestemmelse som bestemmer bruken av områdel.


- For det gis midleoidig hruksidlaielse lor umhassadekrgning skol folgende være gjemwmfin


- Oppgradering av parkeringsplassen sor for FO-biggel lidkilidsaktirlieler kunngresshane."


Pågående planer for nærliggende områder:


Merradalen sak 200502608. Området er foreslått regulert til spesialområde —naturvernonnråde.


eksisterende turveier / stier er foreslått regulert til friområde —turvei. eksisterende Ickeplass til friområde —
lek. Fareområde —ho»pentanlegg reguleres i belte ut fra eksisterende høyspentanlegg. I lovedhensikten er


å sikre biologisk mangfold i Merradalen. dernest er hensiklen å sikre rekreasjon på turveier. Planforslaget


har vært til offentlig ettersyn. Planområdet ligger vest for omsøkt bane og omfatter deler av tidligere nevnt


kolle.


Planprogram for del av Sørkcdalsveien 148 — 150, sak nr 201308853 Hensikten med planen er å fastlegge


nye rammer for utvikling av området og hjemle etablert bruk av eksisterende bebyggelse. Regulert


friområde sor for FO-tomten er mcdtan fordi det er etablert som uteareal for barnehage.


Uttalelser fra annen myndighet
Det vises ttl unalelse fra Vann- og avlopsetaten (VAV), datert 08.03.2011: 

VAV ber om tilleggsdokumentasjon. Innsendt dokumentasjon er ikke tilstrekkelig for å anbefale


rammetillatelse.


Det vises til uttalelse fra Bvdel Vestre Aker, daten 16.03.2011: 

Saken ble behandlet i Vestre Aker bydelsutvalg i møte den 10.03 2011


Bydelsmvalget mener forslagei ikke oppfy Iler intensjonen med bestemmelsen. Bydelen formsetter at det


by gges en fullverdiu fotballbane med min. målene 64xI04m. Del er by delens onske ai anlegget skal kunne
ffivikles med garderober. tribuner og andre fasiliteter. Dersom banen kommer i konllikt med tmerliggende


kraftledning forutsetter bydelen ai denne legges i jordkabel. Bydelsutnalget utun kker også forbauselse


over at Plan- og bygningsmaten sy nes å ikke folge intensjonen i bystnrenedtaket i forhold til storrelse.


Det vises til unalelse fra Bvdel Vestre Aker. daten 09.09.2011: 

Saken ble behandlet i Vestre Aker bydelsutvalg i mote den 01.09.2011.


Bydelsmvalgei onsker å komme med tilsvar til Skifte Eiendoms tilbakemelding til Plan- og by gningsetmen


av Tjuli om kunsuffessbanen på Huseby . Det vises samtidig til forrige uttalelse i saken Det fremgår av


Bydelsutvalgets uttalelse ai:
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Som kjent er Skifte eiendom forsvarsdeparrememet v. Forsvarsbvgg sin verkrøy for d avhende


eiendommer som ikke lenger skal henyttes av forsvarer. En bærende ide gSkiftes strategi er ar slik
avhending og rilhørende denesrer skal skje i nterr samspill med lokalsamfunnet og ivareta


lokalsamfunners behov.


Rekkefølgebemernmelsene forbunder med avhending av ambassademmten må tolkes som en KLAR


forplikrelse for szaten om å tilbakefore en del av provenyet fra dene salget av til lokalsamfunnet.


For å ivareta lokalsamfunnets behov. ref Rekkefølgebeste !!! etvene § 10. ble der etablert en


prosjekrorganisasjon bestående av idreasklubbene. skolene. Roa Vel. bydelswvalget ved leder av
Byurvikling, miljø og samferdselskomireen. Arild Gjervan, og faktisk Garden (som vi anser å være
en vikrig aktpr for lokalsamfunnet —jfr. i denne sammenheng Gardebader som har bidratt til


svommeopplæring i generasjoner for Vestre Aker beboere)


Prosjekrorganisasjonen har etablert en prosjekrambisjon om erablering av en fsdlverdig I I- hane,
med lys og undervanne. og primært for anvendelse av seniorlagene i nevnte klubber. men også


anvendt på dagrid av skolene og for Garden. Dette er en ganske unik prosjektorganisasjon ved at
den favner alle klubbene og inkluderer skolene i en felles ambisjon!


Denne prosjekrambisjonen er behandlet i Vestre Aker bydelsurvalg. idrerrens samarbeidsunalg


(ISUk Oslo Idreaskrets. og har bred og entydig stente.


Videre presiseres det at det ikke har ligget intensjoner om et nærmiljoanlegg på FO-tomten. tvert imot.
Bydelen har ikke onsker om et bueskytteranlegg og har heller ikke ansen dette behovet som overordnel
alle de andre da det favner svært liten målgruppe. Bydelen vil 02 må prioritere de bredc aktivitetene i
bydelen. Fotballen engasjerer snaut 3000 barn og unge i bydelen.


Det vises for ovrig til Bydelens unalelse


Det vises til unalelse fra Hafslund Nett. den 04.03.2011: 

For denne linjen har ikke Hafslund nett spesifisert noe byggeforbudsbelte. Avstandskras et vil derfor i deue
lilfellei være minimumskravet som er 6.1 meter fra nærmeste stromforende line. og frem til ny
kunstgressbane.


Det vises til unalelse fra Frilufisetalen (FRI) daten 07.04.2011: 

Friluflselaien molsetter seg ikke etablering av kunstgressbane i friområde sor for FO-bygget på Huseby.
Dersom det benynes kunsistoffgranulat på banen. bes det om at det etableres gode rutiner for drift av
banen, slik at granulatet ikke eller i minsi mulig grad havner på friområdet/- naturområdet rundt banen.
FRI mener det er aktuell å gi midlertidig dispensasjon for å oppfylle rekkefolgekravel i plansaken.
Imidlertid må arealet omreguleres i ettertid i tråd med bruken. Kommuneplanens kravtil erstarningsareal
må oppfylles.


Protesterfbemerkninger


Det vises til motest fra Roa Fotball Elite, daten 14.03.2011: 

Omsokt bane er ikke stor nok til å dekke det behovet protesterende har. Det er behov for fullverdig
fotballbanc med internasjonale mål. Det må også planlegges tribuner. garderober. kiosk med mer. Denne
tormen er mest sannsynlig siste mulighet for at det kan etableres en slik bane I Oslo Vest.
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Del •ises til protest fra Roa Idrettslag, dalen 1403.201 I :

Det er stort behot for idrettsanlegg i denne delen at byen. Banekapasitelen er for lengst sprengt.
Protesten går for ovrig i hovedsak ut på de samme anforsler som protest fra Roa Fothall Eliie


Det isestiI bemerkning fra Martin Not otnt den 2 1.06.2011. 04.11201 I. 09.08.2011 mtl.:  
Bemerkningene går i hot edsak ul på banens mal og spørsmal om fremdrift i saken. Det bemerkes at hele
flaten på banen må ære I 15m x 76m. Del forutsenes at PBE sin anmodning om internasjonale mål blir
opprenholt.


Det vises iii bemerkning fra Steinar Midtskogen. Jerpefaret 11E. den 10.10.2011: 

Det hemerkes at reguleringthestemmelse § 10 ikke anty der at fotballinteresser har enerett pa området


idere bemerkes del at Oslo huesky nerlag har holdt til på Iluseby i ca 80 år og buetkynerhane må ousa
sies å inngå i reguleringsbestemmelsen.


Dei ises til hemerkning fra erkommandoen AS I Ioegh Eiendom AS. dalen 04.04.2011: 

Kunstgressbanen legges tett inntileiendomsgrensen. Deler at det arealet som er tenkt brukt til denne
banen er leid bort til Oslo kommune til bruk for uwareal for barnehagene som har tilhold til
Sorkedalst eien 148. livis hanen legges helt opp Iii eiendomsgrensen at skjæres muligheten for fremridig
uteareal for barnehagen. Videre er det uheldie med kunsteressbane så tett opptil erensen med stoy og
trafikk som medfolger tiltaket. Der er mer riktig å legge den på andre siden av hoy spentmasten.


Det ises til bemerknin • fra ISE V ntre Aker den 14 03 '011. 

Det er et ston behot for 11 er haner generelt, men også et spesia101passetanlegg for 13oppfothallen-. Det
er mangel på mulige områder for folballbaner i bydelen og fiuseby er særdeles godi egnel til formalet.


Det vises til tilsvar lil tiltakshaver fra prosiektgruppa Husebt Idrettspark. den 01.07.2012 

Det uttry kkes forundring over at en statlig etat så grunnleggende kan flykte fra sin anst ar om å innfri
rekkefolgebestemmeltene solll ble edtatt for å kompensere lokalsamfunnet for bonfall at
rekreasjonsområder. Absolutt alle som har hatt befatning med rekkefolgehestemmelsene het der at
intensjon i disse bestemmelsene var å anlegge en fullverdig bane —nettopp fordi det var hydelens behov
som måtte kompenseres! I de opprinnelige tegningene fra Skifte og Spor arkitekter var også 11 bane
inntegnet —som spet let de intensjoner som la i rekkefolgebestemmelsene. De riklige målene på en bane
med internasjonale mål skal være 76x1 I Sm. Dette gir et arealbruk på 8.740m2 og ligge dened godt
innenfor det Skifte hevder er vedtakets storrelsesbegrensning. Bydel Vestre Aker har forankret sitt behot i
et enstemmig vedtak som fat ner alle idrettslagene. skolene. Roa Vel —og til og med Garden - om at deres
behov er en I I er bane med interna§jonale mål For ovrig har ingen foreslått at denne banen skal brukes fi1
kamper i Tippeligaen. Bydelen sitt anliggende er å flytte senioridretten til denne lokaliseringen —for å
kunne imotekomme det betydelige underskudd klubbene har i forhold til sine unge medlemmer!


Ansvarlig sekers/lillakshavers redegjerelse:
Tiliakshat er har lii hensiki å folge opp rekkefolgebestemmelsen som er knyttet til regulering av
amhassadetomten på Iluseby vedrorende oppgradering av parkeringsplass sor for FO-bygget.
Rammesoknaden er i tråd med bestemmelsen. Et storre anlegg vil innebære omlegging at kraftledning.
storre sprengings- og utfyllingsarbeider og innorep i ernet erdig vegetasjon.


Banen kan teknisk sett trekkes syd for krafilednineen. Tiltakshaver onsker ikke å ta de ekstra kostnader
som denne plasseringen kan innebære. At taIe med Omsorgsbygg er sagi opp pr. 01.05 2012.
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Søker kan ikke se at det er hensikomessig med en midlenidie dispensasjon og senere omregulering


Ornsokte tiltak bør vurderes å ligge godt innenfor regulert friområde. Erstatningsarealet er allerede vurdert


som en del av ambassadereguleringen.


Det er ikke onskel ig å etablere en I ler bane. Deue bew-unnes med al del i tillegg til bane på 40x60m skal


etableres en bueskytterbane. En I ler bane innebære ytterligere restriksjoner i HMKGs evne til trenings- og


(ningsakthitet i Husebyskogen. Andre problematiske forhold ved 1ler bane er: wentuelle kra% om


omregulering. atkomst. parkering. hensy net til verneverdie vegetasjon.flytting av eksisterende


kraftledning. utbygging a%garderober og lysanlegg med mer vil båndlegge ytterligere grunnarealer.


Tiltakshaver ser del som naturlig å tolke reguleringsbestemmelsen slik at kravet er at arealet til


idrensanleegtunstgressbane er begrenset oppad til 9daa Rekkefoleebestemmelsen er utfonnet slik at det


er bydelens beho% som skal dekkes. Tiltakshaver mener at dette åpenbari er et nærmiljoanlegg med filbud


som skal dekke barn og unges behov for lek og idreusutfoldelse i det lokale miljo. Tibaksha%er kan ikke se


at det foreligger hjemmel for krav om at banen skal opparbeides tilen standard som kvalifiserer til spill i


Tippeligaen eller til "Iinternasjonal siandard- for øvrig.


Det bemerkes al det ikke er klart Inem som skal ha driftsanwar for anlegget.


Plan- og bygningsetatens vurdering
I henhold til reguleringsbestemmelsene for ambassadeiomien § 10 iredje ledd skal parkeringsplassen sor


for FO-bygget være oppgradert til fritidsakthiteter/ kunsteressbane for det gis midlenichg bruksuillatelse


for arnbassadebygning. A% forarbeidene til reeuleringsplanen fremkommer dei at kunstgressbanen skal


utformes etter Bydelens onske. Videre fremeår det ai arealet som skal opparbeides til


idrensanlegg/kunstgressbane skal utgjøre 9daa Det fremkommer av By delens uttalelse at det er gjort


grundige forarbeider i forhold til hva slags idrettsanlegg som skal etableres på det avsatte arealet. Bydelen


mener denne delen av byen trenger en II-er banc.


Søker hevder at omsøkte tiltak haretar rekkefolgebestemmelsen slik ansvarlig søker har redegjon for.


Soknaden er behandlet euer reguleringsplan S- 384 (parkareal) og er ikke behandlet i forhold til


rekkefolgekravet i S- 4204 (USAs Ambassade). Soknaden omfatter en kunstgressbane på 44m 66m (7-er


bane). Innsendt situasjonsplan viser imidlertid at banen kommer i konflikt med godkjent uteareal for


eksisterende barnehage og omsola plassering av banen kan derfor ikke godkjennes Plan- og


byeningselaten vurderer i deue tillèllet at det kan gis en rammetillatelse med vilkår om at banen må


omprosjekteres for igangsettingstillatelse kan gis slik at utearealet til barnehagen ikke berores.


Områdel rundt eksisterende planerte areal (parkeringsplass) har flere viktige forhold som må ivaretas.


Blant annet må det sikres at eksisterende turvei ost for omsøkt område opprenholdes eller eventuell


omlegges. Dersom endret plassering vil berore areal med registrert biologisk mangfold eller pågående


plansak for Merradalen må det redegjores for deue og tiltaket må avklares med By miljøetaten. V idere må


det redegjores for wentuell terrengendring og konsekvenser av dene. Terrengendringer må %ises på


tegninger. Evernuelle arbeider og sikringstiltak som uiloses utenfor banen må vises på kan og tegninger.


Avstandskrav i forhold til hoyspentledningen må ivarelas. Tegninger og reviden kan må innsendes


sammen mcd søknad om igangsettingstillatelse.


By miljøetaten (udligere Friluftsetaten) utoler at det er aktuelt å gi midlertidig dispensasjon for å oppfylle


rekkefølgekravet i plansaken Imidlenid må arealet omreguleres i ettenid i tråd med bruken og


Kommuneplanens krav til erstatningsareal må oppfylles. Plan- og bygningswaten viser til at arealw er


regulert til parkareal. Fylkesmannen har i sin avgjorelse i klagesaken lagt til grunn at etablering av
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folballbane er i tråd med reguleringen. Etablering av fotballbane vil ikke utlose dispensasjon fra regulert
formål. Det sil dermed heller ikke være grunnlag for å omregulere arealet i enerkant og det vil heller ikke
utlose krav om erstamingsareaL


Banen vil ikke utlose ekstra parkeringskrav. Ansvarlig soker opplyser at tomten har adkomst.


For ovrig opplyser Plan- og bygningsetaten om at forhold vedrorende drift as banen er pris atrenslig og er
ikke et tema i behandling as soknad etter plan- og by gningslosen.


Plasseringen må endres og del vurderes derfor som tilstrekkelig at det innhentes unalelse fra Vann- og
avlopselaien for igangseifingstillatelse.


Natureine omttiselser, kulturminner, blåeronnstruktur. klimatilvasnineer (f eks fIornfrasj
Natumungfoldlosen (nm1)§ 7 fastslår at prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som remingslinjer ved
mos ing av olTemlig my ndighet.


Det cr registrert biologisk mangfold på eiendommen. Omsokt plassering ser ut til å ikke komme i konfliki
med registren biologisk mangfold og By miljoetaten har heller ikke kommenten dette. Det er imidlertid
klart at banens plassering må endres og forholdet til biologisk mangfold ma vurderes på nyn. Ansvarlig
soker må redegjore for defie ved innsendelse av dokumentasjon som viser endret plassering. By miljoetaten
må unale seg til endret plassering.


Universell utforming 



Det forutseties at forskriftens krav til unisersell utforming ivaretas.


Disnensasion


Det er sola om dispensasjon fra regulen parkareal. Etablering av kunsigressbane er i henhold til regulen
formål. Delte fremgår også av Fy Ikesmannens avgjorelse. Omsokt dispensasjon er derfor ikke


Konklusjon
Under henvisning fil det som for ovrig er anfori under respektive avsnitt. finner Plan- og bygningsetalen at
det omsokte tiftaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og kan godkjennes forutsan at
banens plassering endres slik at den ikke beslaglegger barnehagens uteareal.


Godkjenning


Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket, sak 201105501


Organisasjonsnr Nava Beskrivelse


976588614 SPOR
ARKITEKTER AS


SOK- Ansvarlig soker. tiltaksklasse 2


Igangsettiogstillatelie
Tittaket tillates ikke igangsan for ansvarlig soker har fått igangseningstillatelse. For igangsettingstillatelse
kan gis må folgende dokumemasjon innsendes:


I Resterende soknader om ansvarsretter for prosjektering og utforelse må være innsendt og
godkjent.
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2 Oppdatert gjennomforingsplan
Ny situasjonsplan som viser endret plassering av banen utenfor barnehagens uteareal oe parallelt
plassert med høyspentledning i henholdtil ovennevnte tilbakemeldinger om plassering Nye og
eksisterende koter må fremkomme på kartet. Eventuelle arbeider rundt banen må vises. Se Plan-
og bygningsetatens vurdering.
Malsatt terrengprofil og snirt. Se Plan- og bygningsetatens vurdering.
Tiltaket må være avklart med VAV bla. med hensyn til overvannshåndtering. Se vedlegg.


6 Redegjørelse for eventuelle konsekvenser for biologisk mangfold. Uttalelse fra Bymiljøetaten må
foreligge dersom det gjøres inngrep område registrert med biologisk rnangfold.


Klageadgang


Deue vedtaket kan paklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se
vedlagte orientering om klageadgang.


En tillatelse gjelder i 3 år
Tiltaket må være satt i gang innen 3 år. ellers faller iillatelsen bort Fristen begynner å løpe fra
vedlaksdato. Ved eventuell klage på vediaket begy nner frisien å lope fra dato for det endelige vedtaket i
klagesaken.


PLAN- OG BYGN1NGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Nord/Ost


Deue dokumentel er elektronisk gndkjent 20.03.2014 av:


Anne Krisan Lofisgård - Saksbehandler


Monica Lilloe-Salvesen - enhetsleder


Vedlegg


Orientering om klageadgang
Vann- og avlopsteknisk vedlegg


Kopi til:
Forsvarsbygg Skifte Eiendom. Posiboks 405 sentrum. 0103 OSLO. posrliforsvarsbygg.no
Fluseby tdrectspark. Nordengyeien 33 B. 0755 OSLO. mn'finordicarch.com
Hafslund Nett AS. Drammensveien 144. 0247 OSLO
Bydel Vestre Aker, Sørkedalsveien 150 B. 0754 OSLO. postmottakfiebva oslo.kommune.no
Vann- og avlopsetaten, Postboks 4704 Sotienberg. 0506 OSLO. postmortak(dvav.oslo.kommune.no
Bymiljøetaten, Postboks 9336 Grønland. 0135 OSLO, postmottak@bym.oslo.kommune.no
Roa Fotball Elite. Postboks 109 Røa. 0701 OSLO
Røa Idrettslag, pb 109 Roa, 0701 OSLO
Hoegh Eiendom, PB 24 16 Solli, 0201 OSLO
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Bydel Vestre Aker Vedlegg 1


Tabell 1: Resultat pr.28.02.2014 etter artsgrupper 


Konto Årets budsjett
Justert 
budsjett


Regnskap 
d/mnd


Regnskap 
hittil i år


Budsjett hittil i 
år


Korr av 
regnskap


Avvik
Prognose 


(avvik 
budsjett)


10 Lønn og sosiale utgifter 572 317 572 317 52 449 99 984 98 683 -2 655 -3 956 -10 482
11-12 Kjøp som inngår i  produksjon 420 797 420 797 31 629 60 413 70 133 -11 930 -2 210 -6 796


13 Kjøp som ikke inngår i  prod. 413 386 413 386 34 787 65 428 68 898 -6 920 -3 450 -21 264
14 Overføringsutgifter 35 094 35 094 3 687 6 397 5 849 -113 -661 -2 092
15 Finanskostnader 987 987 47 47 165 -118 0


BRUTTO DRIFTSKOSTNADER 1 442 581 1 442 581 122 598 232 267 243 727 -21 736 -10 276 -40 634
16 Salgs- og leieinntekter -117 604 -117 604 -9 856 -19 197 -19 601 58 -346 1 536
17 Refusjoner -16 965 -16 965 -4 407 -8 723 -2 828 2 689 8 585 11 363
18 Overføringsinntekter -85 766 -85 766 -81 -430 -14 294 10 476 -3 388 12 135
19 Finansinntekter -627 -627 -3 -7 -105 -98 600


DRIFTSINNTEKTER -220 962 -220 962 -14 347 -28 357 -36 827 13 223 4 753 25 634
NETTO DRIFTSUTGIFTER 1 221 619 1 221 619 108 251 203 910 206 900 -8 513 -5 523 -15 000


1 663 543


Tabell 2: Resultat pr.  28.02.2014


Årets 
budsjett


Justert 
budsjett


Budsjett pr.
Korrigert 
Regnskap 


pr.
Avvik


Passiv 
prognose 
pr.31.12.


Aktiv 
prognose 
pr.31.12.


93 663 99 682 12 751 12 383 368 0 0


Enhet for bestiller 359 043 352 804 60 114 64 057 -3 943 -10 500 -6 326 


Enhet for boliger, dagsentra og psykisk helse 136 349 136 349 23 96 9 22 932 1 037 0 0


Enhet for hjemmetjenester 95 106 95 106 16 768 18 529 -1 762 -2 200 -1 602 


Enhet for forebygging og rehabilitering 17 993 17 993 3 233 3 218 15 0 0


20 018 20 018 3 553 3 651 -98 -500 0


     Økonomisk sosialhjelp (Enhet for sosial/NAV) 26 045 26 045 4 383 4 677 -293 -2 000 -1 500 


Enhet for barnevern 38 861 38 861 6 609 7 294 -685 -9 000 -5 000 


Enhet for barnehager 391 962 391 962 67 905 68 021 -115 -700 -503 


Enhet for forebygging barn og unge 8 428 8 428 1 501 1 606 -105 -200 -70 


Ressursenhet for barn og unge 19 815 20 035 3 536 3 526 11 0 0


Enhet for helsestasjon og skolehelsetjeneste 14 335 14 335 2 576 2  530 47 -100 0


SUM BYDELEN TOTALT 1 221 619 1 221 619 206 900 195 398 -5 523 -25 000 -15 000 


Støtteenheter (Økonomi,HR, stab og bydelsdirektør)


Enhet for sosial / NAV


Kommentar:
Tabellen viser totaloversikt over alle funksjonsområder fordelt på kontogrupper. Avvik på kontogruppe 10 lønn må ses i sammenheng med 
kontogruppe 17 refusjoner. Langtidsvikarer og sykepengerefusjoner er ikke budsjettert derfor avvik. I kollonne for "korr. av regnskap" er det korrigert 
for utgifter/inntekter som ikke tilhører perioden slik at perioden er avstemt.


Kommentar:
Tabellen viser oversikt fordelt på fagområder i henhold til bydelens organisering. 
Prognosene er her aktiv og er basert på endret aktivitetsnivå.  Avvikene er nærmere kommentert i vedlegg 2.
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Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen


)3. 3.i


SØKNADSSKJEMA


BYDEL VESTRE AKER


TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangor:


Soken navo: 6-C 

Organisasjon ingilusjon. forening. lag, selvhjelpseruppe. annen gruppe. enkehperson


Svaradresse/T7
poststed: _,75/ _3&/../s 	 /4,7c4, "76---,(7e4,GG 	


( 0 Telefon: 



Kontaktperson: girCCA/ - /5/f€7-/>` Telefon: 



Tittel på tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet som det sokes midler til:


4r-21/ 47i/ratc2i5s 



Soknadsbelop:  /1/4/f7c ert . 20. ..000  — 



Malgruppe(r):
nc /.1%';c2 c-5.5 CC a 



/7h Al»71/ IKAV 44.5 








Målsetting med tiltaket/armagemeatet/aktivitetea/prosjektet:


taaipi,j("6. Ay/ aft, 



#57,476‘ 5,A-71  .Skri 	 /1-Ck-b- tre Si,17( 



Beskrivelie av tiltaket/arraagemeatet/aktivitetealprosjektet:
Angi medkmnallet i organimsjonen. • Beskriv omfanget som dhaket har for eksempel fl dettakere, amall


og hyppighet av anangementer osv. antall pessoner som involvats utover hovedmilgruppen/medfnene osv.
Gi en mer delabert beskrivelse av tiltakets innhoki • Hvis det sekes om filskudd til drift, gi en begrunnelse for


edvendigheten av dette. ( Bnsk vedlegg ved siene seknader )


49/ (iii-dd-49Litit/4 1/6:/1W o74.5.47:6172(s71 41622(./(f e.3----"Pal.E.Se7.Are-72


//414-% /PD,refe»r& 0/ )4/Æ ii2d-We77 A/cP E(/ 



44$g . to--5 72( dyja z onri96- 44671' k 



445,k1f/icv4,114'2---. 1/71/P7 7/212- 321 gg- 41/ -5/7&tr&r:5


Tv; scli4'6 oc /71/5/-a2 a oPt7 7:1".,444; ?"--;4.4/er 2e-sh• 7,2


IWSrat'a z5n, f(.4-4./f turneehq i(j-&-A/T  


4444jA/Kva6-4/5 fr,J Ta'é,c- b+617420,_ () Ar-A,b4-77.5~.11.flu-t Cstwid-‘Z. Pv  


-5mgbr7in a 4="3./oA, jn1‘ az -74hbfral ‘&-c inV --9Etra; , <06srizAn-76--


coAl.e.r9c7 Spr-s7E-c a1/A4/P61. i/ACC1-1/3„dAv&-7, ro2r 06 / 0 .Zer/3 

tot.w..s 24-6 c—fre - /42,94-.7 T scy—


Omfanget / talsbroket av dea frivillige aktivitetea/ dargaadsarbeidet '


7.49-ro ysjowsKaii 	 "10-- 	 se 



odOt p6" s; Z1,4 


st-a' 7---d-,2"); ..5.7-;i c cr‘ 



Kart betkrivehe av dea vildipte vertlitm for deltakerm, og eveaMelt for andre, av at
dltaket/ aktivitetea gjeetbomlares:


.)


4 ("0.7›";jiP- ( 41./ 



1/14- 	 7-74 /147;0 —4,94, isn/, i. 








Samarbeidspartnere:


1/ 4'e-2.> -720FS-3 Jo A/6-116: 7 )----n;/(4)EASE- ,16t)


14% avr" e2b 74orir,5/‘ . VAt&-Av 4/27Waa- 6441/4-‘- x"drirE-


heritir 7;'‘ r../n  


Budsjett for tiltaket:
Ulike typer imaelder og utgilter i tilmket spesifiseres. • Budsjett og regaskap for tiltakei bør kmme
sammenliknes.


Sterre budsjetioppsen vedlegges egel ark )


17/ da"(kLeg6-7€ isfl5 ‘7/.7LnG /aaa s.x


70v-at7 ( k. /301/6. 4=a1r3e,*? Txt,:inantit asT tri2E1


gil 4v.5.677 127-tso 72t SI‘i.-/o.s;6-."‘";" r 61. sa - %04&scaar


.7Te p/.5? et Pfir /4i ePoo,— V&t 7/210ei7c726,2 igarraabiCk79 /—


r267-Ve. Av P*ssc— /tv åas "14€4,/at Att-7, rer


VA-7-',TAL 



Andre offendige instanser det sakes am midler fra:


/ litT .  TacT26-


Fremdriftsplan:
Når skal tiltaket starte og når skal det avsluttes, eventuelt angi om det er løpende tiltak o.lign.?


tEilak)L 1:(4-4/4.15 /(4/4/027 2C64-4#76a- »L/ 1(1,5 , L.4 your


Ze7:5'6c5k it/6_ NEO: 114-; 7 -,r472y,/6,-?-a-Æ0/6 det-o; 



$6-77-c•risti3&2_ 



/.th7(16,&.r. ZGZ - --504*441va AVOI. /12O,&Pert


172/4t2,5,Æ AitaGir c. 662 rattc-74







Plan for videreforiag:
Hva skal skje ntr tiliaket del søkes midler til er avskater


&P/- /2 :6rle; g ca6 3 	 Sei, 1_3 ; 13Lio7-7e12


44F2eisf/2", pc ,•G 3 ys Z fax27:2,'sj t fivra:k Wc—A-C67?


Tilrettdeggebe for foaksjanhenede:
Er ifitakm tikettelagt for funksjonshernme& everauch hvordan?


Andre opplyseingen


Folgeede materiak er vedlagt soluladert:


Regnskap for tilskudd i 200 :


Rapport for tilskudd i 200 :


Arsregnskap for 20$3: rci


elusmelding for 200_:


Sted / dato Seken stespel og anderskrift av ansvarlig penon


Srty2t-7- s L


Søknaden sendes: Bydel Vestre Aker #0,1`,Ex/i(P4Leitis Vc-c_
fl I


0754 Oslo


Overliritg av tilskadd:
Overftwingen av tilskudd skjer ved ginrring til sok


Kontoearamer ( må oppgis ): munimer. 4 ,02 0







Resultatregnskap 2013
Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014


kr . kr kr. 98.000,-


kr. 1.000,- kr kr. 1.000,-


kr. 66.000,-


kr. 24.000,-


kr. 3.176,58 kr. 2 000 -


kr . 83.976,58kr. 83.000


kr 3 000 -


kr. 192.000


Inntekter:


Medlernskontingent


Ekstraordinær kontingent


Midtstuen barnepark


Fra bokfond


Fra jubfond. 120 gj. A kr. 200,-


Bidrag fra bydel - grusing stier


Renteinntekter


Regnskap 2013


kr. 80.000,-


kr. 650,-


kr. 1.000,-


kr. 12.000,-


kr. 3.482,11  


kr. 97.132,11


Utgifter:


Måking


Vedlikehold stter


Generatforsamling og møter


Sekretær revispn


Postutg.telf. rnedl.reg. adm.


Holmenkollen kapell


Bokprosjekt


Subsidiert jubileumsfest


Overskudd


kr. 7.090,-


kr. 20.388,-


kr. 34 680,50


kr. 19.250,-


kr. 10.828,-


kr. 4.895,61


kr. 97.132 11


kr. 4.305,- kr 10 000 -


kr 2.000,-


kr. 30.466,- kr 33 000,-


kr. 19.250,- kr 19.250,-


kr. 12.617,50 kr 14 000,-


kr. 3.000,- kr 3.000,-


kr. 14.388,08 kr. 1.750,-


kr. 83.976,58 kr. 83 000 -


kr. 10.000,-


kr. 10.000,-


kr. 33.000,-


kr. 19.250,-


kr. 14 000,-


kr.


kr. 66.000,-


kr. 24.000,-


kr. 15.750,-


kr 192 000 -


Aktiva: 2013


Bank folio kr. 45.640,46


Bank sparekonto kr. 26.185,32


Bank sparekto - 100års arr. kr. 66.000,-


Bank sparekto - 1005rs jub. skrift kr 77 000,-


Bank sparekto - opprusting stier kr. 7.000,-


Midtstuen barnepark kr. 1 -


kr.221.826,78 



Passiva: 2013


Kapital pr. 01.01 kr. 216.931,17


Arets overskudd kr. 4.895,61 



kr. 221.826,78


2012


kr. 66.169,14


kr. 3.761,03


kr. 66.000,-


kr. 66.000,-


kr. 15.000,-


kr.  


kr.216.930,17


2012


kr. 202.593,09


kr. 14.338,08  


kr. 216.931,17


Per_BalchnBartb_


formann


Truls E. Astrup


ron-Erik Naalsundkasserer


revisor








Omstilling 2014 - Nedtak av stillinger 


Stillingsbenevnelse


 %     


årsverk Konsekvens


Risiko 


før tiltak Risikoreduserende tiltak


Risiko 


etter tiltak


Boligkonsulent 100 Saksbehandlingstiden for behandling av 
søknader økes. Ressurs til 
boligfremskaffelse reduseres 5


Kartlegge arbeidsoppgaver og vurdere 
oppgavedeling. Gjennomføre prosess for 
kontinuerlig forbedring og utvikling. 4


Merkantil konsulent 100 Sårbarhet ved ferie og fravær ifht utbetaling 
av midler til brukere. Oppgaver legges til 
andre 5


Kartlegge arbeidsoppgaver og vurdere 
oppgavedeling .Gjennomføre prosess for 
kontinuerlig forbedring og utvikling. 4


Finansiering av PM - leder fra stat 50 Ingen 1 1


Sosialkonsulent ( kun 50 % da pm-
leder finanisere av bydel og stat fra 
01.05.13)


50 Flere brukere pr. rode, lengere 
saksbehandlingstid, mindre tid til 
oppfølging av brukere. 5


Kartlegge arbeidsoppgaver og vurdere 
oppgavedeling. Gjennomføre prosess for 
kontinuerlig forbedring og utvikling. 4


Riskonivåene er inndelt i 9 nivåer hvorav 1-3 er lav, 4-6 er 


middels og 7-9 er høy. Siste gang risikovurdert dato: 27.03.2014


Navn på enhet : sosial/NAV


1-3 4-6 7-9 







Omstilling 2014 - Nedtak av stillinger 
Riskonivåene er inndelt i 9 nivåer hvorav 1-3 er lav, 4-6 er 


middels og 7-9 er høy. Siste gang risikovurdert dato: 27.03.2014


Navn på enhet : sosial/NAV


1-3 4-6 7-9 


Stillingsbenevnelse


 %     


årsverk Konsekvens


Risiko 


før tiltak Risikoreduserende tiltak


Risiko 


etter tiltak


Fagkonsulent 100 Gjenstår en fagkonsulent psykiatri og en på 
utviklingshemmede.  Sårbart i forhold til 
saksmengde og arbeidsoppgaver.  Kan gi 
lenger saksbehandlingtid. 8


 Fordele noen fellesoppgvaer på de andre 
i teamet og overføre noen oppgaver til 
annet team.Gjennomgå alle oppgaver og 
lage årshjul slik at månedlige og årlige 
oppgaver synliggjøres. Gjennomføre 
prosess for kontinuerlig forbedring og 
utvikling. 


7


Koordinatoroppgaver
5


10-15 koordinatoroppgvaer overføres 
utførerleddet barn og unge. 4


Deltagelse i ansvarsgrupper


5


Restriktiv holdning mht deltagelse i 
ansvarsgrupper. Webbasert Ip antas å gi 
en noe mer effektiv drift når det er 
innført. Gjennomføre prosess for 
kontinuerlig forbedring og utvikling.


4


Fagkonsulent 100
Redusert bemanning på vedtak om ulike 
typer vederlag insitusjoner, praktisk 
bistand, dagsenter og korttidsopphold. 


8


Gjennomføre prosess for kontinuerlig 
forbedring og utvikling.  Oppgavene må 
fordeles på de gjenværende ansatte. 7


Arkiv


1


Fordeles på resten av kontoret.  Leie inn 
fra vikarbyrå et par uker årlig. 
Gjennomføre prosess for kontinuerlig 
forbedring og utvikling.


1


Navn på enhet : Enhet for bestiller







Omstilling 2014 - Nedtak av stillinger 
Riskonivåene er inndelt i 9 nivåer hvorav 1-3 er lav, 4-6 er 


middels og 7-9 er høy. Siste gang risikovurdert dato: 27.03.2014


Navn på enhet : sosial/NAV


1-3 4-6 7-9 


Stillingsbenevnelse


 %     


årsverk Konsekvens


Risiko 


før tiltak Risikoreduserende tiltak


Risiko 


etter tiltak


Spesialkonsulent 100 endring i arbeidsoppgaver
3


Gjennomføre prosess for kontinuerlig 
forbedring og utvikling.


2


Pedagogisk leder 40 nedleggelse av åpen barnehage
3


Etablering av familiesenter og etablering 
av språkgruppe treffsted


2


Assistent 50 nedleggelse av åpen barnehage
3


Etablering av familiesenter og etablering 
av språkgruppe treffsted


2


Stillingsbenevnelse


 %     


årsverk Konsekvens


Risiko 


før tiltak Risikoreduserende tiltak


Risiko 


etter tiltak


Fysioterapeut 1, innsatsteam 100 Redusert kapasitet. Raskere overføring av 
fys til andre tj. Nedleggelse demenseam


4


Strammere bruk av innsatsteamet fra 
bestiller. Vurderer å søke om en 
turnuskandidat fys. Gjennomføre prosess 
for kontinuerlig forbedring og utvikling.


2


Fysioterapeut 1, hjemmefysioterapi tjenesten100 Omorganisering. Hjemmefys legges på 
private. Restressurs inn i tverrfaglig team 3


Utlysning 100% driftstilskudd hj. beh. 
Knytte tilskuddet til enheten 2


Seniorveileder 100 Nedlegge demensteamet og LMS grupper


5


Fokus på kjerneoppgaven for 
gjenværende seniorveileder. Gjennomføre 
prosess for kontinuerlig forbedring og 
utvikling.


4


Ergoterapeut 1, oppfølging i hjemmet 100 Ventelister, fare for unødig funksjonstap. 
Redusert kapasitet hverdagsrehab 5


Bruke prioriteringsnøkkel. 
4


Navn på enhet : Barnehager


Navn på enhet :  Forebygging og rehabilitering







Omstilling 2014 - Nedtak av stillinger 
Riskonivåene er inndelt i 9 nivåer hvorav 1-3 er lav, 4-6 er 


middels og 7-9 er høy. Siste gang risikovurdert dato: 27.03.2014


Navn på enhet : sosial/NAV


1-3 4-6 7-9 


Stillingsbenevnelse


 %     


årsverk Konsekvens


Risiko 


før tiltak Risikoreduserende tiltak


Risiko 


etter tiltak


Arkivleder 100 Manglende arkivfaglig bakgrunn. 
Manglende veiledning og kontroll. 
Kapasitetsutfordringer da også 
Servicetorget ligger til arkivmedarbeiderne. 


3


Informasjonskonsulent flyttes til HR, og 
får arkivoppgaver + ansvar for 
koordinering av Servicetorg. Konsulent 
ved Servicetorget får arkivoppgaver, og 
arkivkonsulent får koordinerende ansvar 
for arkivet. Gjennomføre prosess for 
kontinuerlig forbedring og utvikling.


2


Lønnskonsulent 100 Videre implementering av HR systemet 
vanskeliggjøres. Mindre kontroll og tid til 
opplæring


6


- LEAN prosesser. Gjennomføre prosess 
for kontinuerlig forbedring og utvikling.
- Opplæring av ledere
- Flytte lønn til enhet for økonomi – mer 


samhandling på 
fellesoppgaver/utfordringer knyttet til 
lederstøtte


4


Bydelsoverlege 50 Rekrutteringsproblemer-Manglende 
nødvendig samfunnsmedisinsk rådgivning- 
At bydelen ikke oppfyller funksjon og  
arbeidsoppgaver 


6


- Samarbeid med andre bydeler - tilplikte/ 
kjøpe deloppgaver hos fastleger. 
Gjennomføre prosess for kontinuerlig 
forbedring og utvikling.
- Inngå avtaler med fastleger på 
deloppgaver. 4


Navn på enhet : Stab







Omstilling 2014 - Nedtak av stillinger 
Riskonivåene er inndelt i 9 nivåer hvorav 1-3 er lav, 4-6 er 


middels og 7-9 er høy. Siste gang risikovurdert dato: 27.03.2014


Navn på enhet : sosial/NAV


1-3 4-6 7-9 


Stillingsbenevnelse


 %     


årsverk Konsekvens


Risiko 


før tiltak Risikoreduserende tiltak


Risiko 


etter tiltak


Miljøarbeider (hvilende natt) 
Pilotveien 6


36,20 Utrygghet for beboere - Utrygghet for 
våken nattevakt alene i stor bolig


6


- Ytterdør sikres låst etter kl 19.00
- Våken nattevakt går runder i 4. og 5. 
etasje når de er på huset
- Beboere i 4. og 5. etasje har T-alarm. 
Hjemmetjenestens natt- tjeneste har base 
i omsorgsboligene 


3


Miljøarbeider (hvilende natt)P6 36,20 " 6 " 3


Miljøarbeider (hvilende natt)P6 36,20 " 6 " 3


Hjelpepleier(oms.arb/helsefag)Nattjen
esten


200 Færre på jobb pr. natt- færre fast ansatte - 
Brukere kan få endret tidspunkter for hjelp- 
Ansatte må endre arbeidsrutiner 6


Vurdere endring vaktlengder- turnus 
kveld/natt/dag


3


Stillingsbenevnelse


 %     


årsverk Konsekvens


Risiko 


før tiltak Risikoreduserende tiltak


Risiko 


etter tiltak


Assistent det gule huset 24 Tilbudet på det gule huset legges ned 4 Låne ut lokalet til privat aktør 3


Assistent det gule huset 24 Tilbudet på det gule huset legges ned
4


Åpne kontor/samtalerom for uteteamet i 
eksisterende lokaler 3


Avdelingsleder på klubben 50 Avdelingsleder i nedkomstpermisjon 07.14-
05.15. holder 50% av stilling vakant 5


Andre ansatte overtar enkeltoppgaver. 
Enhetsleder bruker mer tid på oppfølging 
av ansatte


4


Navn på enhet : Hjemmetjeneste og omsorgsbolig


Navn på enhet :  Enhet forebygging barn og unge







Omstilling 2014 - Nedtak av stillinger 
Riskonivåene er inndelt i 9 nivåer hvorav 1-3 er lav, 4-6 er 


middels og 7-9 er høy. Siste gang risikovurdert dato: 27.03.2014


Navn på enhet : sosial/NAV


1-3 4-6 7-9 


Stillingsbenevnelse


 %     


årsverk Konsekvens


Risiko 


før tiltak Risikoreduserende tiltak


Risiko 


etter tiltak


Støttepedagoger 180 Redusere omfang av direkte hjelp til barn 
som ikke har vedtak om spesialpedagogsik 
hjelp 8


Klargjøre for bydelens barnehager hvilke 
barn som kan forventes å få direkte hjelp. 
Lage generell prioriteringsnøkkel 6


Spesialpedagog/veileder 100 Veiledning fra spesialpedagoger til ansatte i 
barnehagene vil bare bli gitt til barn med 
vedtak om spesialpedagogisk hjelp.Lavere 
kapasitet på koordinatorrollen


8


Utvide tidbruk på drøftingsteam.Økt bruk 
av gruppeveiledning til støttepedagoger 
der det lar seg gjøre. 6


Fysioterapeut 100 Økt ventetid for barn som er i behov av 
behandling av barnefysioterapeut.Lavere 
kapasitet på koordinatorrollen. 


8


Forebyggende tiltak reduseres til et 
minimum. Se på muligheten for 
ytterligere bruk av fysioterapeuter med 
driftstilskudd. Gjennomføre prosess for 
kontinuerlig forbedring og utvikling.


6


Ergoterapeut 20 Har vært vakant i 2013. 
3


Overføre brukere til annen enhet ved endt 
videregående skole 2


Navn på enhet : Ressursenhet for barn og unge







Omstilling 2014 - Nedtak av stillinger 
Riskonivåene er inndelt i 9 nivåer hvorav 1-3 er lav, 4-6 er 


middels og 7-9 er høy. Siste gang risikovurdert dato: 27.03.2014


Navn på enhet : sosial/NAV


1-3 4-6 7-9 


Stillingsbenevnelse


 %     


årsverk Konsekvens


Risiko 


før tiltak Risikoreduserende tiltak


Risiko 


etter tiltak


Miljøterapeut OA 7 50 Risiko forbundet med bruker med spesiell 
adferd. Vedtaket må endres. 6


Ansatte med primærkontaktansvar for 
andre brukere må i tillegg ha ansvar for 
aktuell bruker


4


Miljøterapeut Planetveien 50 Satelittbruker får mindre tilsyn/oppfølging. 
Vedtaket må endres. 6


Gjennomgå dagsplan og arbeidsoppgaver
4


Miljøarbeider Blåklokka 50 Mindre oppfølging av eldre brukere
6


Samarbeid mellom Akt.sentert og 
Blåklokka. Gjennomføre prosess for 
kontinuerlig forbedring og utvikling.


4


Ny bolig/nedleggelse av to eksiterende 
bolger. Effekt fra 01.08.2014


100 Mulig overtallige
3


Overføre event. overtallige til andre 
tjenestester i enheten 2


Renholder 50 Omfordeling av oppgaver 3 Gjennomgå og fordele oppgaver 2


Stillingsbenevnelse


 %     


årsverk Konsekvens


Risiko 


før tiltak Risikoreduserende tiltak


Risiko 


etter tiltak


helsesøster 100 Helsestasjonen har i flere år hatt et redusert 
tilbud innen barnekontroller 0 - 5 år. 
Avviket vil bli uendret. 6


Avvikene er tidligere blitt ROS analysert. 
Tiltak er satt inn og tilbudet er knapt men 
forsvarlig. Gjennomføre prosess for 
kontinuerlig forbedring og utvikling. 


4


Sum årsverk 2646,60


Navn på enhet : Enhet for helsestasjon og skolehelsetjeneste


Boliger, dagsentra og psykisk helse








Oslo kommune
Bydel Vestre Aker


Bydelsadministrasjonen


SØKNADSSKJEMA
- TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangor: Roa menighet


Sokers navn: Roa menigher
Organi,anjon. insfituNjon. forening. lag. seINkjelps2ruppe. annen n-uppe. enkel[penn


Svaradresse/-poststed: Nordengveien 9 0755 OSLO 



Telefon: 23 62 94 30


Telefon: 23 62 94 32Kontaktperson: Knut Erik Skarpaas


Tittel pa tiltaket/arrangementet/aktivileten/prosjektet som del sokes midler til:


Forskionnelse a kirkeparken på Roa


Soknadsbelop: kr I 0.000


NIalgruppe(r):
Befolkningen på Rtla alle som bruker kirkeparken på Roa


Målsetting med tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:


Oppgradere kirkeparken rundt kirken, kirkehygget og innkjorselen til Roa kirke på dugnadi
ved heskjæring, fierning av huskasi ny heplantning. opprydding og vedlikehold.







Beskrivelse av tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:
* Anui medlemstallet i oreanisasjonen. *Beskriv omfanget som tiltaket har; for eksempel antall deltakere, antal I
oz hyppiuhet av arranuementer osv, antall personer som involveres utover hovedmålguppetimedlemmene osv.
* Gi en mer detaljert beskrivelse av ttltakets innhold. * Hvis det sokes om tilskudd til dnft. gi en begrunnelse for
nodvendiuheten a‘. deue. ( Bnik vedleg ved storre soknader. )


Roa menighet har ca. 8.500 mcdlemmer.
For å holde kirkebygget med tilligende uteområder og kirkepark fin, trengs det en god del
vedlikeholdsarbeid som vi er så heldige å ha frivillige til å gjore en stor del av. Hver mandag
kommer dei 1-3 driftige damer og jobber noen timer, og i tillegg vil vi arrangere storre
dugnader 1-2 ganger i året, der det trolig kommer 10-15 personer hver gang.
Stotten vil gå til å kjøpe inn planter og verktoy og annet nødvendig utstyr for å gjennomfore
arbeidet (eks innleie av avfallscontainer). Etter hvert som kirkebygg og kirkepark blir jevnlig
oppgradert, vil trolig behovet for økonomisk stotte bli mindre —men enn så lenge vil vi trolig
benytte anledningen årlig til å søke om midler til tillakel.


Omfanget / tidsbruket av den frivillige aktiviteten/ dugnadsarbeidet:


Mandager: Gjennomsnittlig 2 personer å 4 timer å 35 dager = 280 timer.
Dugnader: 12 personer å 4 timer å 2 dager = 96 timer.


Kort beskrivelse av den viktigste verdien for deltakerne, og eventuelt for andre, av at


tiltaket/ aktisiteten gjennomfores:


Gjøre kirkeparken på Rem til et lyst. trygt og trivelig sted for alle som ferdes der, en
rekreasjonsoase for folk på Roa. en park vi kan være stolte av.


Felles arbeid om ct prosjekt skaper sosial tilhorighet og samhold.


Samarbeidspartnere:


Kirkelig fellesråd i Oslo


Roa vel
Bydel Vestre Aker


•


Budsjett for tiltaket:
Ulike typer inntekter og ulgifier i tiltaket spesifiseres. • Budkjett ou regnskap for tiltaket bor kunne
sammenliknes.
( Større budsjettoppsert vedlegges på eget ark )


Utgifter:


Maling og malerutstyr kr 4.000
Verktøy og maskiner kr 3.000
Innkjøp av planter kr 1.500
Innkjøp av kantstein kr 1.500


Inntekter:


Støtte fra kommune/bydel kr 10.000







Andre offentlige instanser det søkes om midler fra:
Kirkelig fellesråd i Oslo. handelsstanden på Røa (til vedlikehold av juletrebelysning)


Fremdriftsplan:
Når skal tiltaket starte og når skal det avsluttes, eventuelt angi om det er lopende tiltak align.?


Et løpende tiltak fra år til år, der dugnadene gjennomføres i perioden april til oktober.


Plan for videreforing:
Hva skal skje når tiltaket det sokes midler til er avsluttet?


Det årlige vedlikehold vil forhåpentligvis bli mindre krevende når standarden på bygg og
uteområde langsomt blir hevet, dermed vil det lettere kunne dekkes selt at Roa menighet og
Kirkelig fellesråd.


Tilretteleggelse for funksjonshemmede:
Er tiltaket tilrettelarn for funksjonshemmede. e‘entuelt inordan?


Andre oppl)sninger:


Overforing av tilskudd:
Overforingen av lilskudd skjer ved girering til sokers kontonummer.


Kontonummer (må oppgis ): 3000.18.09527


2.13/4y
31r,


z: 9.3-.7 :'".•


Følgende materiale er vedlagt søknaden:


Regnskap for tilskudd i 2013:


Rapport for tilskudd i 2013:


jx


Årsmelding for 20 :


Arsregnskap for 20 :


Sted / dato Soke pel og underskrift a) ansvarlig penon


Søknaden sendes: Bydel Vestre Aker. Sørkedalsveien 150B, 0754 Oslo
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ig-k/Ir26-
Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen


SØKNADSSKJEMA
- TILSKUDDTIL FRIVILLIGAKTIVITET


Arrangør: JANU Jtei-REB Cr4
j(1- e-r3c14Søkers navo:


Orpnisasjon, instilusjon, forening, lag, selvhjelpsgruppe,annen gruppe, enkeltperson,


sp:::::ssel- )"CL,t>rIPPSe,rM 30 



l'7()7 -57-tkPS?&;-269 	 Tekfon:  6‘77 7 o/ / 9
Kontaktpenon:  JA-L/C7.)7H268/C4 Telefon:  77( 



Tittel på tiltakedarrangementet/aktiviteten/prosjektet som det søkes midler til:


12c zzre " 



Søknadsbeløp:


Målgroppe(r):


35-oc,— 



kce aLrsgrtper tr,(17c-rt tez-'
e9 i7?ci)r±(±,)i_1(v() 



Målsetting med tiltaketiarrangementet/aldiviteterdprosjektat: ,


Aixakfiri -6YAi(--(drepp6w(f-e( stet
,riaklarE 1ia1ui4j ,


irrmniz K-124-/terr 3 e 9 McCiAJ-12.6


ce:stti- CticlAi3 tt er
Ct-e(ei-tS 








Beskrivelse av tiltaket/arrangementetlaktiviteten/prosjektet:
Angi medlemstallet i organisesjonen. • Beskriv omfanget som tiltaket her, for eksempel amall deltakere, antall


og hyppighel av arrangementer osv, antall personer som involveres utover hovedmalgnmpen/medlemmene osv.
Gi en mer detaljen beskrivelse av tiltakets innhold.* Hvis det søkesom tilskudd til drilt, gi en begrunnelse for


nødvendigheten av dette. ( Bruk vedkgg ved større søknader )


»ef ohr [rese4(terl.(.177-eci/c .vik2r't2tt--Cdfter
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Omfanget7fidsbruket av den frivillige aktiviteten/ dugnadsarbeidet:
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Kort beskrivelse av den viktigste verdien for deltakerne, og eventuelt for andre, av at
tiltaket/ aktiviteten gjennomferes:


itizielkherite ocktrire 
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Samarbeidspartnere:
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Budsjett for tiltaket:
Ulike typer inntekter og utgifter i tiltaket spesifiseres. • Budsjett og regnskap for tiltaket bør kunne
sammenliknes.
( Større budsjettoppsett vedlegges på eget ark )
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Andre offendige instanser det sokes om midler fra:


Fremdriftsplan:
Når skal tihaket starte og nk skal det avsluttes, eventuelt angi om det er lepende tiltak o.lign.?


starce (-2,C25T/9 <)ciStc t t76,137 /*
cliLe ate z:9_chVISfrF14-K-6


flyr svar per S4/Esede.44 ri-e 20), 








Plan for videreforing:
liva skal skje tt tiltake det søkes midkr til er avslunet?


2 e (/{-{r-4eirKle SteLl 1/4Ye' ii^Cr -6:6:rzwse ag
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Tilretteleggelse for funksjonshemmede:
Er tiltakel tikenelag for ffinksjonshemmede, eventuelt hvordan?


12-)ef )treves f-«_ e spesie(-- z1-7Y, 7 



fu 17se- be rnede


A•dre opplysnieger


Folgende materiale er vedlagt soknaden:


Regnskap for tilskudd i 20 :






Årsregnskap for 20:






Rapport for tilskudd i20 :






Årsmelding for 20_:






LI


Overfering av tilskudd:
Overføringen av lilskudd skjer ved girering til søkers kontonummercrnu i,


5 3
37Cgy


Kontonummer (må oppgis ):


aC7(946 d'i2 



Sted / dato Sokers stemjel og underskrift av ansvarlig person


Søknadensendes: Bydel Vestre Aker, Serkedalsveien 150B, 0754 Oslo








Bydel Vestre Aker Vedlegg 2


Årets 
budsjett


Justert 
budsjett


Budsjett Regnskap Avvik 
Prognose 
pr.31.12.


Resultater pr. enhet med foklaring av evt. avvik
Støttefunksjoner (Økonomi, HR & Bydelsdir.stab) 93 663 99 682 12 751 12 383 368 0


Enhet for bestiller 359 043 352 804 60 114 64 057 -3 943 -6 325 


Enhet for boliger, dagsentra og psykisk helse 136 349 136 349 23 96 9 22 932 1 037 0


Enhet for hjemmetjenester 95 106 95 106 16 768 18 529 -1 762 -2 200 


Enhet for forebygging og rehabilitering 17 993 17 993 3 233 3 218 15 0


Enhet for sosial / NAV 20 018 20 018 3 553 3 651 -98 0


Resultat


Dagrehabilitering, innsatsteam , fysioterapi/ergoterapi, Røa eldresenter og Vinderen seniorsenter


Enheten forventes å gå i balanse i forhold til budsjettforutsetningene


Boliger for psykisk utviklingshemmede, psykisk helsevern og dagsentra.


Enheten forventes å gå i balanse i forhold til budsjettforutsetningene. 


Praktisk bistand ,hjemmesykepleie kommunal utfører og omsorgsboliger


Innenfor hjemmetjenesten har bydelen i budsjett for 2014 forventet en nedgang i vedtakstimer innenfor de ulike tjenestene. Nedgangen er pt noe mindre enn forutsatt i 


budsjettet. 


Inneholder seksjon for sysselsetting, behandling og rehabilitering, nyankomne flyktninger og kvalifiseringstønad samt drift av sosialsenteret.


Bydelsdirektøren forventer balanse


Gjelder kjøp av psykratritjenester og kjøp av institusjonsplasser , sykehjemsplasser, kortidsplasser, utgifter til utskrivningsmeldte pasienter fra sykehus, vederlag, 


brukervalg, tryggehetsalarm, tt-kjøring, privat eldresenter og vestre aker frivillighetssentral. 


Manglede oppfyldelse av budsjettpremisser skyldes merforbruk.  Innenfor utviklingshemmede har ressurskrevende enkeltbrukere fått økte vedtak. Det er her korrigert 


for estimerte inntekter. Innenfor psykiatri vant ikke bydelen frem i en klagesak hos fylkesmannen. Dette medfører at bemanningen knyttet til en bruker må styrkes 


betraktelig. Innenfor sykehjemsplasser benytter bydelen i dag ca. 20 plasser mer enn budsjettert, og bruken av ordinære og korttidsplasser er i perioder høyere enn 


forventet mens skjermede plasser har en nedgang. 


Omfatter fellesutgifter som ikt, tidlig pensjon, informasjon og web,  fellles vedlikehold , komunale leger, lederteam og stabsenheter.


Enheten forventes å gå i balanse i forhold til budsjettforutsetningene. Avsetninger knyttet til budsjett 2014 ligger her. 
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Bydel Vestre Aker Vedlegg 2


Årets 
budsjett


Justert 
budsjett


Budsjett Regnskap Avvik 
Prognose 
pr.31.12.


Resultat


    Økonomisk sosialhjelp (Enhet for sosial/NAV) 26 045 26 045 4  383 4 677 -293 -1 500 


Enhet for barnevern 38 861 38 861 6 609 7 294 -685 -5 000 


Enhet for barnehager 391 962 391 962 67 905 68 021 -115 -503 


Enhet for forebygging barn og unge 8 428 8 428 1 501 1 606 -105 -70 


Resursenhet for barn og unge 19 815 20 035 3 536 3 526 11 0


Enhet for helsestasjon og skolehelsetjeneste 14 335 14 335 2 576 2  530 47 0


SUM BYDELEN TOTALT 1 221 619 1 221 619 206 900 195 398 -5 523 -15 000


Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram.


Bydelen har i likhet med stort sett alle bydeler en stor økning i sosialhjelpen og det ser ikke ut til at det dempes noe ut fra dagens utsikter. Antall klienter har økt og 


bydelen har estimerer ett prognostisert merforbruk på 2 mill. Kvalifiseringsprogrammet har i de senere årene bidratt til balanse i sosialhjelpsbudsjettet. Statusen nå 


ligger på ett mindre forbruk på 0,5 mill. 


Barnevern drift ,barnevernstiltak i og utenfor hjemmet.


Barnevernet har betydelige utfordringer knyttet til institusjonsbruken. Enheten arbeider med å gi ett godt tilbud innenfor budsjettpremissene. Bydelen har i dag ett merforbruk i forhold til 


budsjettpremissene. Prognostisert merforbruk er estimert til 5 mill. kroner 


Bydelens kommunale barnehager, opptak, offentlig finansiering av  private- og kommunale barnehager.


Det knyttes stor usikkerhet innenfor barnehagefeletet. Bydelens prognose er satt ut i fra kommunale barnehagers rapportering. Når det gjelder private barnehager ser 


det ut til at bydelen har budsjettdekning for de utbetalinger som kjennes til pr. dags dato. Da forutsetter bydelen at KOU kompenserer de ekstra utbetalinger som 


overstiger forventede satser. 


Uteteam, SALTO koordinator , fritidsklubber og  fritidstiltak for funksjonhemmede barn.


Enheten forventes å gå i balanse i forhold til budsjettforutsetningene. Merforbruket knyttes til Uteteamet som jobber tett opp mot barnevern.


Styrket tilbud førskolebarn, barne fysioterapi og ergoterapi og ressursenter


Enheten forventes å gå i balanse i forhold til budsjettforutsetningene


Helsestasjon og skolehelsetjenesten.


Enheten forventes å gå i balanse i forhold til budsjettforutsetningene
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Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen


.-7; .33 ;0-1


SØKNADSSKJEMA


BYDEL VESTRE AKER


TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangar:


Sekers navo: 	 //f7Vk,4 

Organisasjon, institusjon, forening, lag. selvhjelpsgruppe. annen g - uppe, enkeltpenon


Kontaktpenon: ZZ t;t7(// 4e,777  Telefon: 



Tittel på tiltaket/arrangementetiaktiviteten/prosjektet som det sokes midler til:


/7  »V 	


Soknadsbelop: / 2- ‘ 7 —


Milgruppe(r):
	 z ( L.;



/ i'L A';4~6-_56-‘ 3.-  t  /Wegd/Siå


Svaradresse/-
poststed: 	


Telefon:







Mildsettin sed bitaket/arnageseatet/aktivitnea/prosjektet


77,3c57.7& »v 



z 74--- $z t-72 	 ade-sr,42a-- 



Beskrivelse av tiltaket/arrangemeatet/aktivitetea/pnosjektet:
Angi medlemsiallet i organisasjonen. • Beskriv omfanget som tiltaket har, for eksemgel amall dekakere, antall


og hyppighet av arrangementer osv, antall personer som involveres utover hovedmilgrupperilmedlemmene osv.
Gi eit mer detaljert beskrivelse av likakets innhold. • Hvis det søkes om tilskudd nl drifl, gi en begnmnelse for


nødvendigheten av dette. ( Bruk vedlegg ved sterre søknader. )


So7 d a 



7384- ilt;e574 Fet1/06- /41/1"./dP 4V /3. 0/. Q 



Omfanget / tidsbraket av dea frivillige aktivitetea/ dagoadsarbeidet


Kort beskrivebe av dea viktigate verdiea for deltakene, og eveataelt for aadre, av at
tittaket/ aktivitetea gienoefores:


„5-S-2/Per 44-7/./ /,e Y 6e27 s?"--a .1172 



? & 77c "c- be'4- .#c crier; 1.7 crk,







Samarbeidspartnere:


115.6-4 F6714J6---M4:1/4,2  


0 7±(Æ7 0 



Budsjett for tiltaket:
Inike typer inntekter og utgifler i tiltaket spesifiseres. • Burtsjett og regnskap for tiltaket bor kunne
sammenliknes.
( Større budsjenoppsen vedlegges på eget ark )


76- si<asr /fv/510-7t4fÆ 777°  


bler,fre /1/_s ~-5-5 / 1712 261-7 Av 



ildSra 	 < ,;s?' /47e 


Foiz /32-727- 



Andre offentlige instanser det søkes om midler fra:


Fremdriftsplan:
Når skal tiltaket starte og når skal det avsluttes, eventuelt angi om det er kapende tiltak ofigth?


/ Pe-7- /G2/t7







Plan for videreforiem:
Hva skal skje n& tikaket des sekes oadler til a av3halet?


mr i/1 's yit 476-£4-slowcw/07- g +2 c:"- 



; 1tir/6&- 452_ 2VcnVct 27t cZ. t- oe- a 44'7/4-


73,e- /fe v .f..~-7e 



Tilretteleggehe for faaltsjoeshemmede:
Er tiltaket tikettelagt for fimksjonshentmcde, eventuelt hvordan?


Andre opplysainger


/ 201 2 1/7 te. /Zot;.‘2, 6/2vs„4/6._


htV 4ctsCre )772. Jo / 7;tarcie


PArr4 Wei si SP-‘4‘nr. Æ. 3sCK - 7s. 4.72d /.0-~ /


Følgeode materiak er vedlagt sokaaden:


Overforing rt, tiiskadd:
Overfaringen Iv IAsloadd skjer ved gneneg nits kOMIXIUMIDIN


Kontonammer ( å opplas ): 



Regnskap for tilskudd i iusregnskap for 204i:


Rapport for tilskudd i 200 : II Arsmdding for 200 :


Sted / dato Seken stempd og undenkrift av aanartig penoa


_5741/fet. brOgt


/1/4t Ardraent&-it/S
Sekeadee seedes: Bydel Vestre Aker


rkedabvetee 150 b
0754 Oslo







Holmenkollen Vel
v/Truls Astrup


Vår dato:
januar 20144.


Tilbud - oppgradering gangstier


Viser til hyggelig samtale og senere befaring og 11-IHhargleden avå tilby følgende:


i. Bes krivelse av onodrag.


"Borch Stien" - 3 lengderavgelendere må byttes og festessammen
(sveises)
Reparere trapperfiegge på nystøpjøverst i"Borch Stien"
"Tandbergstien"- gelenderemå skjøtes med ny muffe
"Halsbrekka"- støpe fast sperring/port- midt i stien
Gå over trappetrinn og støpe/reparereder behovet erstørst


2 Estimert - Pris


Utførende arbeider kr 6 320
Materialer kr 2 500
Utstyr kr 650
Logistikk/oppmøte kr 300
SUM (eks.mva) kr 9 770
MVA25% kr 2 443
SUM (inkl.mva) kr 12 213


Dette er ett estimat-vanskelig og beregne tidsbruk pi støp av trapperog tørketid p.4


dette samt støpingen avsperring/port i Halsbrekka


1 Hjelpende Hånd E-post Inlernett
Lillevannsvepen 35 hel@1hh n o www I hh no


0788 Oslo
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An dre bettnelser 



at Tilleggsarbeider/avvik


lilleggsarbeid er definer-t som utførende avtalt arbeid utoverdet som er beskrevet i


oppdragsbeskrivelsen.


Tilleggsarbeid utfrirt av


lilleggsarbeid blir fakturert med en normal tim esats på kr 316,- (eks.mva) samt evt.


tillegg for bilkjøring (4,95/km), bom (kr 3oIog andre kostnader. Arbeidsbeskrivelse og


timeantall for tilleggsarbeid vil fremkomme i egen sluttrapport, dersom tilleggsarbeid


utføres.


Utførelse I ornsjektneriode 



Oppd raget vil bli utført i prosjektledelseav LHH v/Lars Bjørge. Mu lig oppstart avtales


nærmere, dersom tilbud aksepteres.


s. Kvalitetssikret arbeid


Alleansattesom jobberfori Hjelpende Hånd er ansatt i selskapet, hvor vi vektlegger


sterkt kompetanse i forhold til jobben som skalutføres. Ansatte ivår prosjektgruppe


er hovedsakelig fra polen der teamleder snakkergodt engelsk. De ansatte bærer


arbeidsbekledning og ID kort. Alle ansatte har yrkesskadeforsikring og følger


selskapets HMS retningslinjer. 11-IHhar ansvarsforsikring gjen nom IFforsikring.
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6. Betaling


Oppdraget vil bli fakturert etter utført arbeid medio dagers forfall. Det fremkommer


et fakturatillegg på kr 35.


Med vennlig hilsen


Lars Bjørge
Markedssjef


Hjelpende Hånd AS


Ring oss på 02460 eller besøk oss på thh.no
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Resultatregnskap 2013
Inntekten Regnskap 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014


Medlemskontingent kr. 80.000,- kr. kr. 80.000,- kr. 98.000r


Ekstraordinær kontingent kr. 650,-


Midtstuen barnepark kr. 1.000,- kr. 1.000,- kr. kr 1.000,-


Fra bokfond kr. 66.000,-


Fra jubfond. 120 gj. A kr. 200,- kr 24 000,-


Bidrag fra bydel - grusing stier kr. 12.000,-


Renteinntekter kr. 3.482.11 kr. 3.176,58 kr 2 000 - kr. 3 000 -


kr. 97.132,11 	 kr 83.976,58 kr. 83.000 kr. 192.000 -


Utgiften


Måking kr. 7.090,- kr. 4.305,- kr. 10 000,- kr. 10.000,-


Vedlikehold stier kr. 20.388,- kr. 2.000,- kr. 10.000,-


Generalforsamling og møter kr. 34.680,50 kr. 30.466,- kr. 33.000,- kr. 33.000,-


Sekretær revisjon kr. 19.250,- kr. 19.250,- kr. 19.250,- kr. 19.250,-


Postutg.teff. rnedl.reg. adm. kr. 10.828,- kr. 12.617,50 kr. 14.000,- kr. 14.000,-


Holmenkollen kaOell kr. 3.000,- kr. 3.000,- kr.


Bokprosiekt kr. 66.000,-


Subsidiert jubileumsfest kr. 24.000,-


Overskudd kr. 4.895,61 kr. 14.388,08 kr. 1.750,- kr. 15 750 -


kr. 97.132,11 kr. 83.976 58 kr. 83.000 - kr.192.000


Aktiva: 2013 2012


Bank folk) kr 45.640,46 kr. 66.169,14


Bank sparekonto kr. 26.185,32 kr. 3.761,03


Bank sparekto - 100års arr. kr. 66.000,- kf


Bank sparekto - 103års jub. sknft kr. 77.000,- kr .


Bank sparekto - opprusting stier kr. 7.000,- kr. 15.000,-


Midtstuen barnepark kr. 1 - kr. 1 -


kr.221.826,78 kr116.930,17


eassiva: 2013 2012


Kapital pr. 01.01 kr. 216331,17 kr. 202.593,09


ltrets overskudd kr. 4.895,61 kr. 14.338 08 



kr. 221.826,78 kr. 216.931.17 



Per_Balrldlarth TrukLAstrup


formann lon-Erik Naalsund kasserer


revisor








Måltall for Enhet for Sosial/NAV (Funksjonsområde 1 &4)


Res 2011 Res 2012
Måltall 
2013


Måltall 
2014


Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. snitt Prognose


O
Finansiering til kjøp av bolig  andel 
søknader behandlet innen 1 mnd (%) 50 % 71 % 80 % 80 % 41 % 38 % 40 % 80 %


O
Finansiering til kjøp av bolig  andel 
søknader behandlet innen 3 mnd (%) 87 % 82 % 95 % 95 % 63 % 61 % 62 % 95 %


O
Andel positive vedtak for kommunal bolig 
effektuert innen 6 mnd (%) 73 % 60 % 80 % 80 % 72 % 72 % 72 % 80 %


O


Antall personer i døgnovernattingssteder 
uten kvalitetsavtale pr. 31.12 1 2 0 0 1 2 2 0


O
Antall personer i døgn- overnattingssteder 
over 3 mnd 1 1 0 0 0 0 0 0


O
Økonomisk sosialhjelp – andel søknader 
behandlet innen 2 uker (%) 93 % 92 % 95 % 95 % 88 % 95 % 92 % 95 %


O
Minimum andel fornøyde brukere etter 
brukerundersøkelser i sosialtjenesten 74 % 84 % 70 % 70 % 82 % 82 % 82 % 70 %


L
Husstander gitt finansiering til utbedring av 
bolig 4 3 3 3 0 0 0 3


L
Antall aktive klienter med økonomisk støtte 
pr. mnd hittil i år 185 175 180 171 201 205 203 171


L


Sum utbetalt pr klient brutto (inkludert 
flyktninger med opphold på humanitert 
grunnlag gj.snitt hittil i år


9334 9488 9850 9100 10 189 9898 10044 9100


L
Antall personer i kvalifiseringsprogrammet 
akkumelert 2009 65 58 60 31,4 35 35 35 60


L
Antall personer som har eller har hatt et 
institusjonstilbud innen russektoren 42 42 40 40 40


O
Andel deltakere som går ut i arbeid eller 
videreutdanning etter endt intro.prog. 21 8 25 25 25


O
Gjennomsnitt brutto utbetalt stønad intro


11275 11735 11900 12112 12112


O
Gjennomsnittlig antall deltagere hver mnd 
KVP 34 30 33 33 35 35 35 33


O
Gjennomsnittlig brutto utbetaling stønad 
KVP 12170 12626 12700 13528 13015 13836 13426 13528


O


Husstander gitt finansiering til kjøp av bolig 
gjennom Husbanken 44 39 40 40 0 1 40







Måltall for Enhet for barnehager (Funksjonsområde 2 B)


Res 2011 Res 2012
Måltall 
2013


Måltall 
2014


Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. snitt Prognose


O
Andel barn 1-5 pr med barnehageplass 
(Dekningsgrad) 91 % 87 % 87 % 87 % 85 % 86 % 86 % 87 %


O
Andel barn 1-2 år med barnehageplass 
(dekningsgrad) * 82 % 78 % 86 % 78 % 42 % 43 % 42 % 78 %


O
Andel barn 3-5 år med barnehageplass 
(dekningsgrad) 97 % 85 % 96 % 90 % 84 % 84 % 84 % 90 %


O
Foreldrundersøkelse: Foreldres generelle 
tilfredshet. Nytt 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2


L


Antall barn i barnehager, inkl. fam.bhg.1-5 år, 
bedriftsbhg, spesialbhg. og Åpen bhg. 2 967 2 985 2 980 3 000 2929 2940 2 935 3 000


* Gjelder andel barn med barnehageplass av alle barn bosatt i bydelen
** Skala 1-6, hvor 6 er høyeste verdi







Måltall for Enhet for barnevern (funksjonsområde 2B )


Res 2011 Res 2012
Måltall 
2013


Måltall 
2014


Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. snitt Prognose


O
Andel avsluttede undersøkelser innen 3 
mnd. 100 % 98 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


O


Antall gjennomførte tilsynsbesøk  pr. 
fosterbarn u. 18 år hvor Oslo har 
tilsynsansvar  (akk. snitt) 


3,4 2.55* 4 4 0 0 4


O


Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr. 
fosterhjem av bydelen (akk.snitt) 3,87 3.75* 4 4 0 0.5 4


O
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig 
tiltaksplan per 31.12 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


L
Antall meldinger til barnevernet 
(akkumulert) 229 237 240 225 26 46 225


L
Antall undersøkelser 


232 251 240 200 52 45 200


L
Andel avsluttede undersøkelser innen 6 
mnd. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


L
Antall barn under tiltak i familien (pr 
rap.dato) 73 139 70 98 103 108 98


L
Antall barn og unge i tiltak utenfor familien 
(pr.rap.dato) Herav plassert i: 48 62 52 52 49 49 52


L -  Hybel 8 14 15 13 15 16 13
L -  Privat pl./familieplassering/mødrehjem 0 0 0 0 1 2 0
L -  Fosterhjem 15 15 17 11 9 9 11
L -  Forsterket  fosterhjem 15 7 9 8 8 8 8
L -  Beredskapshjem 0 0 0 0 0 0 0
L -  Institusjon - frivillig 8 11 0 11 14 15 11
L -  Institusjon tvang 0 0 0 0 0 0 0


L


Antall gjennomførte tilsynsbesøk  pr. 
fosterbarn u. 18 år hvor Oslo har 
plasseringsansvar   ( akk. snitt)


3,43 3.46* 4 4 0 0 4


L Ant saker beh. i Fylkesnemnda:(akk:)              5 5 8 4 0 0 4


L Ant saker beh.i Oslo Tingrett: 2 1 3 2 0 1 2


L Ant saker beh. i Borgarting lagmannsrett: 0 2 0 0 0 0 0


L
Antall saker for Høyesterett


2 0 0 0 0 0







Måltall for Enhet for forebygging barn og unge (Fun ksjonsområde 2B)


Res 2011 Res 2012
Måltall 
2013


Måltall 
2014


Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. snitt Prognose


L Åpningstid fritidsklubb timer per uke 29 32 32 32 32 32 32


L Besøkstall av fritidsklubbene pr.mnd. 815 898 1200 900 477 547 900


L Medlemstall fritidsklubben 168 130 150 150 97 37 150


L Antall besøk på uteteam pr mnd 5) & 6) 232 153 300 250 100 180 250


L Antall timer i feltet 1) pr mnd 23 36 500 40 24 18 40


L Antall kontakter i felt 2 - 3) pr. mnd 260 408 300 350 305 225 350


L Antall barn/unge i gruppeaktivitet(7) nytt nytt 80 80 34 43 80


L Antall aktive saker fra barnevernet nytt nytt 20 20 23 16 20


L Nye tiltak siste mnd nytt nytt 5 5 1 5


L Nærmiljøkontakt antall saker pr. Mnd
nytt nytt nytt 10 7 7 10


L Tiltak avsluttet siste mnd nytt nytt 5 5 4 2 5


1)Antall timer feltet ute: Gjelder både dag og kveld, på skoler eller andre typer institusjoner
2)Antall snakket med under 12 år: Gjelder barn påtruffet utenfor kontoret, som man har hatt en samtale med.
3)Antall snakket med over 12 år: Gjelder ungdom påtruffet utenfor kontoret, som man har hatt en samtale med.
4)Antall timer åpent kontor: Gjelder dag/kveld. Betyr at kontoret er åpent for besøk. 


Annen virksomhet(basedrift) foregår når det ikke er besøk. Brukere er prioritert.
5)Antall innom under 12 år: Besøk på Uteteamets kontor
6)Antall innom over 12 år: Besøk på Uteteamets kontor
7) Antall barn/unge i gruppeaktivitet







Måltall for Ressursenhet for barn og unge (Funksjon sområde 2B)


Res 2011 Res 2012
Måltall 
2013


Måltall 
2014


Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. snitt Prognose


L
Totalt antall  barn med hjelpetiltak i 
bydelens barnehager 98 97 95 95 105 106 95


L Antall barn med spesialpedagogisk vedtak 74 54 55 60 67 68 60


L
Totalt antall årstimer timer med direkte 
spesialpedagogisk hjelp, 34533 27945 30000 30000 29544 30024 30000


L Antall barn i spesialbarnehager 5 3 6 4 4 4 4


L
Antall barn/unge med hjelptiltak innen 
ergoterapi 73 81 85 100 112 116 100


L
Antall barn som har mottatt fysioterapi 
denne mnd, under 6 år. 100 180 190 190 141 142 190


L
Antall barn/unge over 6 år som har mottatt 
fysiotarapi denne mnd. 42 76 70 75 63 56 75


L
Totalt antall barn behandlet  innen 
fysiotarapi i løpet av året (akkumulert) Nytt Nytt 380 450 216 238 450


L Totale nyhenvisninger (akkumulert ) Nytt Nytt 400 300 35 63 300







Måltall for Enhet for helsestasjon og skolehelsetje nester (Funk.område 2B)


Res 2011 Res 2012
Måltall 
2013


Måltall 
2014


Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. snitt Prognose


L
Antall nyinnskrevne gravide til 
svangerskapskontrol 283 280 300 300 33 25 300


L Antall nyfødte 656 632 650 650 51 60 650


L
Antall førstegangs hjemmebesøk til 
nyfødte 431 463 450 450 41 44 450


L Antall 4 års kontroller 679 487 650 750 45 51 750


L
Antall konsultasjoner relatert til Psykisk 
helse på helsestasjonen 619 521 750 750 65 50 750


L Antall premature Nytt Nytt 20 20 0 0 20


L Antall helseundersøkelser i 1. klasse 508 530 600 600 97 86 600


L
Antall konsultasjoner relatert til psykisk 
helse i skolehelsetjenesten 1755 1829 1800 1800 289 188 1800


L
Antall viderehenvisninger til BUP, DPS, 
Robust, psykolog og familieterapeut 68 107 300 100 11 10 100


L
Antall konsultasjoner / helsestasjon for 
ungdom 598 1238 950 950 112 80 950


L Antall urinprøver relatert til rusmisbruk 154 450 300 300 36 36 300


L
Antall tbc. kontroller/personer ved Vestre 
Aker helsestasjon 232 261 230 270 24 18 270







Måltall enhet for boliger, dagsentra og psykisk hel se (Funksjonsområde 3)


Res 2011 Res 2012
Måltall 
2013


Måltall 
2014


Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. snitt Prognose


L
Antall boliger  utvikl.h. 


12 12 12 11 12 12 11


L
Antall brukere bolig  utvikl.h


75 73  73 75 71 71 75


L
Antall brukere dagsentra


33 35  36 40 36 36 40


L
Antall brukere kont. Psykisk helse


100 88  85 100 79 79 100


L
Antall brukere med dobbelt diagnose


18 16  18 10 18 19 10


L
Antall brukere Treff 88


50 43  45 60 68 71 60


L
Antall konsultasjoner psykisk helse


3000 3100  3300 3500 248 249 3500







Måltall enhet for forebygging og rehabilitering (Fu nksjonsområdet 3)


Res 2011 Res 2012
Måltall 
2013


Måltall 
2014


Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. snitt Prognose


L
Røa eldresenter, antall besøk pr. dag 


170 168 200 200 X X 200


L Røa eldresenter, antall frivillige pr mnd
umålt umålt umålt


110
83 97


110


L
 Vinderen  seniorsenter, antall besøk  pr 
dag 117 113 110 120 X X 120


L
Vinderen seniorsenter, antall frivillige pr mnd umålt umålt umålt 89 89 89 89


L
Røa eldresenter, antall aktivitetstilbud ved  
pr mnd 34 35 35 35 53 54 35


L
Vinderen seniorsenter, antall 
aktivitetstilbud ved  pr mnd 28 31 29 35 40 44 35


L
 Dagrehabilitering, antall brukere, 
akkumulert 86 95 100 110 17 25 110


L
 Dagrehabilitering, antall brukere pr mnd


25 31 29 89 29 29 89


L
 Innsatsateam, antall brukere, akkumulert 


289 391 400 500 75 119 500


L
Innsatsteam, antall brukere pr mnd


42 57 56 70 91 84 70


Innsatsteam, antall rehabiliteringsbesøk pr 
mnd Umålt Umålt 720 170 123 82 170


Innsatsteam, antall brukere med 
rehabiliteringstiltak pr mnd Umålt Umålt 36 38 65 48 38


L
Ergoterapi, antall brukere, akkumulert 


784 694 750 70 52 109 70


L
Ergoterapi, antall brukere pr mnd


225 224 230 170 197 175 170


L
Fysioterapi, antall brukere, akkumulert 


223 213 220 4 30 49 4


L
Fysioterapi, antall brukere pr mnd


44 56 44 30 63 63 30


L
Demensteam, antall brukere pr mnd. 
Henvisninger akkumulert. Umålt Umålt 6


L
Demensteam, henvisninger pr mnd Umålt Umålt Umålt 4 4 9 4


L
Demensteam, antall brukere under utredning 


og veiledning pr mnd
Umålt Umålt 6 30 20 23 30


L
Demensteam, antall brukere med periodisk 


oppfølging pr  mnd
Umålt Umålt Umålt 4 1 1 4


L
Hverdagsrehabilitering, antall brukere pr 
mnd Umålt Umålt Umålt 20 17 14 20


L
 Dagaktivitetssenter, antall brukere pr mnd


Umålt Umålt 25 25 20 22 25


L
 Dagaktivitetssenter, antall plasser i bruk i 
gjennomsnitt pr dag Umålt Umålt 10 12 9,8 10 12


L
Seniorveileder, antall tilbud om oppsøk pr 
mnd 31 26 27 27 79 13 27


L
Seniorveileder, antall konsultasjoner pr 
mnd 123 110 110 110 186 163 110







Måltall Enhet for hjemmetjenester (Funksjonsområdet  3)


Res 2011 Res 2012
Måltall 
2013


Måltall 
2014


Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. snitt Prognose


O
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten- andel 
fornøyde brukere Hjemmesykepleie


86 % 91 % 85 % 90 % Umålt Umålt Umålt 90 %


O
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten- andel 
fornøyde brukere - Praktisk bistand


86 % 91 % 85 % 90 % Umålt Umålt Umålt 90 %


O
Andel av bydelens årsverk i pleie og omsorg 
med relevant fagutdanning 1)2)


88 % 70 % 90 % 90 % Umålt Umålt Umålt 90 %


L Utførte timer kommunal praktisk bistand 12800 11580 11330 11336 931 843 862 11336


L
Utførte timer kommunal hjemmesykepleie 
dag 3) 


72904 87475 78000 72000 7022 6409 6528 72000


L Antall boenheter omsorgsbolig 29 29 29 29 29 29 29 29


L Antall beboere omsorgsbolig 29 29 29 29 29 29 29 29


1) Kilde: NLP (UKE - Datavarehuset), (Kostrafunksjon f234, f253, f254)
2) Måltall 2011 og resultat 2009 omfatter fast ansatte og fastlønnede vikarer (ikke timelønnede) innenfor hjemmesykepleie
3) Fra høsten 2012 er hjemmesykepleien organisert i 4 områder: team øst 1, team øst 2, team vest 1, team vest 2







Måltall Enhet for bestiller (Funskjonsområdet 3)


Res 2011 Res 2012
Måltall 
2013


Måltall 
2014


Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. snitt Prognose


L
Antall brukere i løpet av måneden kun 
hjemmesykepleie 321 358 300 350 348 341 350


L
Antall brukere i løpet av måneden kun 
praktisk bistand 518 482 520 475 431 432 475


L
Antall brukere som mottar begge tjenester 
i løpet av måneden 320 327 320 320 312 312 320


L
Antall sykehjemsplasser 


360 353 350 346 366 367 346


L
Total antall liggedøgn sykehjemsplasser 
eks.kortid- og spesialplasser 120 300 113 600 120000 110230 9826 8897 110230


L
Herav somatiske plasser / liggedøgn


246/89800 231/84330 90000 218/79570 241/7466 242/6786 218/79570


L
Herav skjermet plasser / Liggedøgn


66/23900 63,2/23080 25000 70/25550 64/1988 64/1775 70/25550


L
Herav forsterket psykiatriske plasser / 
liggedøgn 12 11 4000 14/5100 12/372 12/336 14/5100


L
Herav korttids-/rehab. plasser


39 49 37 33 39 39 33


L
Herav forsterket (annet) plasser  inkl. Villa 
Enerhaugen 2 2 3 5 5 5 5


L
Herav spesial plasser (etter egen 
avtale/kontrakt) 3 3 4 4 3 3 4


L
     Herav Rus 2 2 2 2


L
Andel heldøgnsbeboere  på kortidsopphold 
i institusjon 11 % 14 % 11 % 12 % 10,7 % 10,6 % 12 %


L
Andel skjermede plasser av totalt antall 
sykehjemsplasser 17 % 17 % 19 % 20 % 17,5 % 17,4 % 20 %


L
Antall med mere enn  4 ukers ventetid på 
plass i sykehjem 0 0 0 0 0 0 0


L
Antall vedtakstimer hjemmesykepleie 
dag/kveld kommunal 6794 8256 7930 8000 8485 8324 8000


L
Antall vedtakstimer hjemmesykepleie natt 
kommunal 403 432 450 450 421 419 450


L
Antall vedtakstimer praktisk bistand 
kommunal 1330 1240 1152 1100 1075 1060 1100


L
Antall vedtakstimer hjemmesykepleie 
dag/kveld privat 1960 1989 1940 1800 2532 2579 1800


L
Antall vedtakstimer praktisk bistand privat


2354 2302 2329 2100 2063 1991 2100


O
Andel innbyggere 66 år og under som 
mottar hjemmetjenster 2) 0,8 0,87 % 0,90 % 1,00 % 299 334 1,00 %


O
Andel innbyggere 67 - 79 år som mottar 
hjemmetjenester per 31.12 5 4,64 % 5;5% 5 % 170 167 5 %


O
Andel innbyggere 80 - 89 år som mottar 
hjemmetjenester per 31.12 25 24,55 % 23 % 20 % 367 357 20 %


O
Andel innbyggere 90 år og over som 
mottar hjemmetjenester per 31.12 41,9 45,91 % 43 % 40 % 225 227 40 %


O
Andel innbyggere 67 - 79 år som er 
beboere i institusjon per 31.12 1)- Fast 
plass


1,2 1,1 2 % 1 % 77 66 1 %


O
Andel innbyggere 80 - 89 år som er 
beboere i institusjon per 31.12 1)- fast 
plass


8,5 8,3 % 10 % 8 % 163 165 8 %


O
Andel innbyggere 90 år og over som er 
beboere i institusjon per 31.12 1)-fast 
plass


29 31 % 30 % 30 % 154 150 30 %







O
Andel sykehjemsbeboere på tidsbergenset 
opphold i sykehjem 3) 10,9 % 9 %







Måltall Enhet for bestiller (Funskjonsområdet 3)


Res 2011 Res 2012
Måltall 
2013


Måltall 
2014


Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk. snitt Prognose


O
Antall boenheter omsorg + for innbyggere 
over 65 år. 4) 0 0 0 0 0


O
Direkte tid hos bruker (nærværstid) - 
Hjemmesykepleie  ekskl. natt 88 % 94 % 85 % 95 % 84,3 % 77,8 % 95 %


O
Direkte tid hos bruker (nærværstid) - 
Praktisk Bistand 79 % 80,8 % 85 % 85 % 85,6 % 83,8 % 85 %


O
Andel utførte timer av planlagte timer (reell 
planlagt tid/ressurstid) 6) ekskl. natt 96 % 91,6 % 96 % 95 % 94,5 % 90,7 % 95 %


O
Andel utførte timer av vedtatte timer 
hjemmetjeneste 7) ekskl. natt


85 % 80,8 % 85 % 85 % 85 % 81,9 % 85 %


L
Trygghetsalarm, antall brukere


900 895 1000 900 840 836 900


L
Antall brukere som har vedtak om TT 
kjøring 1110 1074 1100 1100 1082 1083 1080


L
Barnebolig


2 2 2 3 3 2 3


L
Antall familier med avlastning ( Endret i 
2010) 97 96 95 84 87 88 84


L
Antall funksjonshemmede barn over 12 år 
som mottar etter skoletilbud 16 16 14 20 21 21 20


L
Antall personer som mottar 
omsorgslønn/kontatst. Til brukere > 18 år 39 37 39 37 35 28 37


L
Antall personer som mottar 
omsorgslønn/kontatst. Til brukere < 18 år 18 19 17 19 19 19 19


L
Antall som mottar støttekontakt 
utviklingshem. 73 69 71 82 79 80 82


L
Antall støttekontakt andre


47 45 47 47 52 52 47


L
Antall brukere med personlig assistanse


24 25 24 23 22 22 23


L
Antall brukere, lov om sosiale tjenester § 
4a, bruk av tvang 8 9 9 11 10 10 11


Antall brukere dagsenter


L
Hovseter - Somatisk


56 53
56 56 56


L
Hovseter - Demens


38 26
41 41 41


L
VBS  -  Somatisk


28 33
30 33 33


L
VBS -  Demens


17 18
18 18 18


Venteliste dagsenter


L
Hovseterhjemmet -  demens


5 0 X x x


L
Hovseterhjemmet – somatikk


22 3 X x x


L
VBS- somatikk


20 11 X x x


L
VBS -  demens


10 9 X x x
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Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen


SØKNADSSKJEMA


BYDEL VESTRE AKER


TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangør: Hovseter Fritidsklubb, Vestre Aker Uteteam, SaLTo, Hovstua


Sokers navn: Hovseter Fritidsklubb / Enhet for forebyggende barn ou unge  


Svaradresse/-poststed:


lovseter Fritidsklubb, PB 58 Hovseter 0705 OSLO  Telefon: 23 47 60 8 I  


Kontaktperson: Sofie Widdal 	 Telefon: 95 29 54 13


Tittel på tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet som det søkes midler til:


Hovseterdagen 2014 



Soknadsbelop: Kr 24 000,-


Målgruppe(r):


Alle som bor på Hovseter ou resten av bydelen


Målsetting med tiltaket/arrangementet/aktisiteten/prosjektet:


Først og fremst skal dagen være et morsomt og hyggclig treffpunkt for folk i alle aldre i bydel
Vestre Aker. Det skal være aktiviteter for barna og underholdning for unge og voksne.
Vi ønskcr å gi de som bor i lokalmiljoet en mulighet til å vise frem seg og sin kultur•interesse,
gjennom matlaging, kulturinnslag, positivt samvær osv. Vi håper at dagen skal være med å
gjøre mennesker på tvers av sosial tilhorighet kjent med og sette pris på hverandres kultur. Vi







håper igjen dette kan bidra til å bygge opp omdømmet til Hovseter og ajore Hovseter Ton, til
et trygt og trivelig sted (jfr. bydelens planarbeid).


Beskriv else a‘ tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:


Hovseterdagen hadde i fjor ca 300 besøkende, og kjempestemning. Været var strålende, noc
som selvfølgelig hjalp. Frivillig ungdom hadde ansiktsmaling på torget, noe som var
kjempepopulært. Internasjonal mat var som alltid populært. Maten blir laget av friil1ige fra
lokalmiljøet, og det er frivillig ungdom som selger det for en billig penge (dekker inn litt av
matutgiftene). Hovseter bordtennisklubb var til stede og inviterte til spill. På scenen sto
artister bl.a. fra UKM og vi hadde med oss dansere på plassen. Alle stiller frivillig. På
Hovstua Frivillighetssentral er det åpen kafé mcd kulturinnslag som diktlesning og trekkspill.


tillegg stiller bydelens uteteam med konkurranser, og fritidsklubben med hoppeslott og
bungy basket. Hovseter Mck. og Prep.. som er et sykkelverksted hvor ungdom får
arbeidstrening, hadde sykkelreparatører på plass ou avsluttet med sykkelauksjon.


Vi kommer til å kjøre med samme oppskrift i år. Men gå enda bredere og mer intensivt ut med
markedsforing, hl.a til foreldre i barnehager og til foreninger i lokalmiljoct. Vi kommer til å
invitere dem både som publikum og som deltaker. Vi håper at vi får med oss fiere frivillige
fra år til år


Dato for arrangementet cr satt til lørdag 14. juni. Dagen vil vare fra ca 1200. —ca 16.00.


Omfanget / tidsbruket av den frivillige aktiviteten/ dugnadsarbeidet:


Som i fjor er noen av de frivillige med fra starten og jobber med utformingen av
arrangementet. De vil være aktive til arrangementet gjennomføres Andre av de frivillige vil
bidra i størst grad på selve dagen, og noen få dager i forveien (matlaging, gjennomføring av
aktiviteter og lignende).


Kort beskri•else av den viktigste verdien for deltakerne, og esentuelt for andre, av at
tiltaket/ aktiviteten gjennomfores:


Vi representerer en mulighet for lokale ildsjeler, vanlige mennesker, til å få vist seg frem på
seenen, med mat, gjennom aktivitet og andre bidrag inn i dagen. Vi så godt at det ga en
stolthet til de frivillige ved fjorårets arrangement. Vi håper og tror også at det gir deltakerne
på dagen et mer nyansert bildc av hverandre, og at det kan bidra til et bedre miljo på Hovseter
og et bedre omdømme utad. I tillegg var det om lag 300 besøkende som koste seg med
underholdningen og aktivitetene på torget.


Samarbeidspartnere:


Frivillige fra foreninger og lag. sann ungdommer som er i kontakt med klubben og uteteamet,
ungdomsrådet.







Budsjett for tiltaket:


Se vedlegg


Andre offentlige instanser det søkes om midler fra:


Ungdomsrådcl


Fremdriftsplan:


Budsjett og aktivitetsonsker er klarlagt. Så snart finansieringen er i orden vil den praktiske


planleggingen begynne. Gjennomforingsdato cr 14. juni 2014.


Plan for videreføring:


Tiltaket vil videreføres neste år, i mai/jum 2015. Planlegging av dette vil starte kort tid etter


årets arrangement er over.


Tilretteleggelse for funksjonshemmede:


Det er tilgang for funksjonshemmede i alle bygninger vi benytter oss av. Noen av aktivitetene


vil nok være vanskelig å gjennomføre med en sterk funksjonshernming. men alt i alt dagen


ha mye å by på også for funksjonshemmede.


Andre opplysninger:


Følgende materiale er vedlagt søknaden:


Regnskap for tilskudd i 2013:


Rapport for tilskudd i 2013:


Årsregnskap for 2013:


Budsjen 2014:


Overføring av tilskudd:
Overføringen av tilskudd skjer ved girering til søkers kontonummer.


Kontonummer ( må oppgis ): 6004.06.24174 Kostnadssted: 78553


OsI.0


Hovscter
tr


Stedldffib  ug undeit(rift-in-ansvarkg-persor---







Regnskap Hovseterdagen 2013





Utgifter






Inntekter






Hoppeslott og Bungee basket 5717 Salg av internasjonal mat 578


Mat, forbruksvarer Brobekk Storcash 2283 Midler fra Ungdomsrådet 15500
Lønn 9345 Lordagsmidledegne midler 19304
Scene Sentrum Lyd AS 4954 Totalt 35382


T-skjorter 4898






Ansiktsmaling 866






Ansiktsmaling og utstyr 470






Artister Hovstua (symbolsk sum) 1900






Premier og div utstyr til sykkelverksted 2173






Matvarer Nordbygata dagligvare 1596






Malvarer Øsl daghgvare 180






Matvarer og forbruksvarer Rim ifIca 1000






Totalt 35382











Budsjett Hovseterdagen 2014





Utgifter






Inntekter






Hoppeslott og Bungee basket 6500 Søknadssum Frivillighetsmidler: Kr 24000


Ansiktsmaling 3000 Søknadssum Ungdomsrådet Kr 13500


Matvarer til internasjonal mat 5000 Beregnet egne midler Kr 10000


Serveringsutstyr internasjonal mat 1000 Totalt Kr 47500


Scene Sentrum lyd AS 5500





Lønn 10000





T-skjorter til frivillige 6500





Artister, Hovstua (symbolsk sum) 4000





Matvarer ol. Hovstua 1000





Premier 5000





Totalt 47500







Vi har tatt høyde for at det kan være noe prisstigning fra i f.jor, at det gikk tomt for ansiksmaling og at vi generelt tenker at dagen kan


gjøres enda større, med flere aktører (flere som lager mat


(lønn)
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Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen


SØKNADSSKJEMA


BYDEL VESTRE AKER


T1LSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangor: (cuitt-ux, Covd-A-


Sokers navn: i ainikAA retk Pau:v ÇÂ
Organisasjon. inscnusjon. forerung, lae. selvhjelps ppe. annen gruppe. enkelipersun


S‘aradres‘e/-
poststed: MinizirockA9-n. tov/ 6Fk b 05LD


Telefon:


Kontaktperson: Ibu-a___£/utur„ niefon:_ 451 OOL» I


Tittel på tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet som det sekes midler til:


Soknadsbelep: O.000 	


Målgruppe(r):







Målsetting med tillaketlarrangementet/aktivitelen/prosjektet:


Beskrivelse av tiltaket/arrangementel/aktiviteten/prosjektet:
Angi medkmaallet i organisasjonen. • Beskriv omfanga som tiltaket har for eksempel antall dehakere, amall


og hyppighei av amnganemer osv. amall personer som involveres mover hovednalgnmpen(medlenunene osv.
Gi ni mer dealjert beskrivelse av iMakets innbold • Hms dei sokesom lilskudd Iii dalt gi en begrunnelse for


nodvendigheien av dene. ( Bruk vedlegg ved sterre soknader


utoLn 



Omfanget / lidsbruket av den fris illige aktiviteten/ dugnadsarbeidet:


uut115 



Kort beskrivelse av deo viktigste verdien for deltakerne, og eventoell for andre, av at
tiltaket/ aktiviteten gjennomfores:







Samarbektsparmere:


 • 


Budsjett for tikaket:
Ulbce typer inntekter og utgilter i likaket spesifiseres. • Budsjett og regnskap for tiltakei bor kunne
sammenfficnes.
( Slont budsjettoppsett vedlegges på eget ark )


truli14jc ,2


Andre offentlige instanser det sekes om midler fra:


Fremdriftsplan:
Når skal filtaket mane og nk skal desavslunes, evnnuek angi om det er løpende tiltak nfign.?


Retralerinci akka, kreortimw cur ja",wax-. rord.dirn


M~cw.tr_ t•






tikfritik. oriervney rdvxviAti, cm-nr ree4 24"r~t
If adtI Ownyoryttcp frir 44.nnz.











Plan for viderefering:
Hva skal skje nir tihakel der sokes midler ril er avslunet?


\1): \riNC;lear \WYVLAAA•11 \R,CA•-• 41CAAAn 



AP~MA ta- 4yV 1a V`riar.RA420r 	 Saie_l•Clie~r


•


Tilretleleggelse for funksjonshemmede:
Er tiltaket liketrelagr for funksjonshemmede. evenwelt hvordan?


-Ancra4N-h-t 4-r•rud.ca..A  R44.
4r ck.pArk, 4or alL 



Andre opplysningen


..kuk." OHa4Å LC 



Felgende materiale er vedlagt seknaden:


Regnskap for tilskudd i 200 : n


Rapport for tilskudd i 200_:


Årsregnskap for 200_:


Årsmelding for 200 :


Overfering av tilskudd:
Overforingen av tilskudd skjer ved gireringld sokers konlonummer.
Kontonummer ( må oppgis ):  b5S.O. 45 21-1


OAk)æt.2.oN 	 Paaj- fdtÅtt", )or (£441,k4 (0,4 

Sted / dato Sekers stempel og underskrift av ansvarlig person


Søknaden sendes: Bydel Vestre Aker
Serkedalsveien 150 b
0754 Oslo







Vedlegg 1.


Målsetting med tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:


En hyllest til grunnloven. Feire de verdiene som har gjort oss til nordmenn. Formidle verker som


beskriver det landet vi bor i og som vi er så stolt av.


Beskrivelse av tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:


Konsert i Retakirke søndag 11.5. i samarbeid med Mærradalen mannskor og Sangverket (Ris kirke),


hvor Cantus Cordi står for planlegging og gjennomføring av selve arrangementet. De tre korene


består av til sammen ca. 100 medlemmer. Fra Cantus Cordi er frem-seks personer, inklusive dirigent,


involvert i planleggingen. Involverte i Cantus Cordi er styret, bestående av leder, noteansvarlig og


kasserer. I tillegg har ett medlem påtatt seg hovedansvaret for arrangementet og fordeler og


koordinerer alle oppgaver, og ett medlem har påtatt seg oppgaven å utforme materiale vedrørende


annonsering og reklame. Vår dirigent har kontakt med dirigentene i de andre korene for planlegging


av verker for felles fremførelse. Dirigenten har også engasjert en felespiller, som skal akkompagnere


korene på noen av sangene.


Omfanget /tidsbruket av de frivillige aktiviteten:


Ca. 100 timer - planlegging og koordinering, budsjett og økonomi, utforme plakater til annonsering


etc.


Kort beskrivelse av den viktigste verdien for deltakerne, og eventuelt for andre, av at tiltaket


gjennomføres:


Entusiasme og stolthet. Formidle verker fra vår musikalske kulturarv, både kjente og ukjente.







Vedlegg 2.


Budsjett for konsert søndag 11. mai 2014
(og semmar 4rdag 10 rnao


Antall 60 50 0 90200






Inntekter: Sum Voksne It:onnto


/Student Barn Fambe Surn tOta lt






Pro pr 15000 100,00 50.00 200,00






Antall 60 5C 0 30






Sum bIllettlantekter 20000.009 000.00 5 C0Q00






6 00Q0020 OOQOO






Stitle fra Vestre Aker Bvdelfirmillthetsmuller 10000.00






SUITIInntekter 30000,00






gostnager:






leie Rpa lOrke 10.5. 1 500,00







Kirketjener 11.5. 2 100.00







leie Ria Kirke 11_5. - 15% av mnlektene 3 000,00







Renhol0 11.5.3 timer 1 200.00 Pro pr lime: 400.00







Utlegg Rpa kirke 7 800.013










Semlnar 10.5.






Konsert 11.5.






Utlegg lolkemusiker 5 000,00 Timer Inris ITillegg Timer113ns 1141egg






DIngent 6 700,00 6 60000 500.007300.00 500,006


Reklame annonsenng 5 500,00







Andre ulleggblomster ele 5 000.00








Sum andre kostnader 22 200.00











Sum kostnader totalt 30 000,00


Overskudd








700,00








Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen


SØKNADSSKJEMA
- TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangor: Rea Musikkfestuker 2014 v/Roa Menighet


Sokers navn: Gunnar Petersen-Overleir, organist i Roa kirke
Organisasjon. institusjon. forening, laa. selvhjelpsuruppe. annen gruppe. enkeltperson


Svaradresse/-poststed:
Rea menighet v/Gunnar l'etersen-Overleir
Roa kirke. Nordengveien 9. 0755 Oslo Telefon: 23629430


Kontaktperson: Gunnar Petersen-øverleir Telefon: 90156282


Tittel på tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet som det sokes midler til:


Reta Musikkfestuker 2014


Soknadsbelop: kr. 25.000,-


Målgruppe(r):
Musikk og kulturinteresserte i Roa kirkes nærmiljø, Vestre Aker bydel og resten av Oslo.


Røa Musikkfestuker skal ‘ære et tilbud til lokalbefolkningen på Roa/Vestre Aker, slik at vi
kan få gode kulturopplevelser i vårt eget nærmiljø.


Målsetting med tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:


Røa Musikkfestuker har som formM å øke interessen for musikk genereli både i Vestre Aker
bydel og ellers i Oslo. Dette gjør vi ved å invitere profesjonelle artister og ved å la lokale
amatører samarbeide med profesjonelle musikere.


For eksempel vår fremføring i 2013 med Brahms Requiem hvor vårt lokale kor samarbeidet
med profesjonelle orkestermusikere og solister og Sølvguttene, eller som familiekonserten i
2013 med deltagelse av Huseby skolekor, Bogstad skolekor, Røa kirkes jentekor, Vise Versa,
Minivox, Lystharmonikerne og Røa kirkes kammerkor.







Beskrivelse av tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:
Angi medlemstallet i organisasjonen. • Beskriv omfanget som ffitaket har, for eksempel antall deltakere, antall


og hyppighet av arrangementer osv, antall personer som involveres utover hovedmålgruppenknedlemmene osv.


Gi en mer detaljen beskrivelse av ffitakets innbold.* Hvis det sokes om tilskudd til drift, gi en begnmnelse for


nodvendigheten av dene. ( Bruk vedlegg ved storre soknader. )


Røa Musikkfestuker har nå blitt arrangert ni år på rad og har nå i 2014 I0-års jubileum!. Disse
ni festivalene har vært jevnt godt besøkt, er populære både lokalt sentralt i Oslo, og har
dermed profilert Røa og Vestre Aker bydel på en positiv måte. Jeg opplever at disse ni
festivalene har skapt ringvirkninger, både i forhold til det lokale musikklivet og Oslos
musikkliv generelt. 1 2013 var det totale deltakerantallet i løpet av Røa Musikkfestuker økt til
hele 2289(!) personer.


Vårt mål er at Røa kirke skal være en kulturkirke og en møteplass for kulturinteresserte i
nærmiljøet. Røa kirke er en populær konsertkirke med et akiivt kulturliv, svært god akustikk,
fikk i 2005 et meget godt orgel, samt har en sentral beliggenhet. Menigheten har nå to kor,
Røa kirkes jentekor og Rea kirkes kammerkor. Menigheten har to kantorer og har
kulturarbeid som ett av sine hovedsalsningsområder.


Omfanget / tidsbruket as den frivillige aktiviteten/ dugnadsarbeidet:


Søknaden gjelder Røa Musikkfestuker 2014 generelt inkludert en Familiekonsert som blir
arrangert onsdag 22. oktober. Røa Musikkfestuker arrangeres fom søndag 19/10 tom søndag
2/11 —2014. Det er 10. år på rad at Roa Musikkfestuker arrangeres. Vi ønsker at
Familiekonserten skal kurme være et gratisarrangement til glede for bydelen. I 2013 hadde vi
full kirke og over 600 til stede på denne konserten.


Kort beskrivelse av den viktigste verdien for deltakerne, og eventuelt for andre, av at
tiltaket/ aktiviteten gjennomfores:


Vi tror det er viktig for sangere/musikere fra Rem/vestre Aker å kunne møtes og synge/spille
sammen på "hjemmebane". Viktig og hyggelig for alle som driver med musikk på Røa å få


synge og spille for hverandre. Viktig at bydelens innbyggere får et kulturtilbud i sitt nærmiljø,
slik at man ikke alltid må til sentrum for å få gode kulturopp1e‘elser i Oslo.







Samarbeidspartnere:
De lokale musikalske krefter som skal delta på konsertene.


Budsjett for tiltaket:
Ulike typer inmekter og ingifter i tiltaket spesifiseres. • Budsjen og regnskap for tiltaket bor kunne


sammenliknes.


( Storre budsjettoppsen vedlegges på eget ark )


BUDSJETT 2014:
utgifter
Honorar musikere/artister: kr. 190.000
Markedsføring: kr. 45.000


Lydanlegg: kr. 7.500


TON0avgi : kr. 15.000


Diverse (mat, hotell, reise, blomster m.m.) kr. 7.500


Sum: kr. 265.000


inntekter
1nntekter fra billettsalg: kr. 140.000


Støtte fra Norsk Kulturråd: kr. 100.000


Søknad Vestre Aker bydel kr. 25.000


Sum: kr. 265.000


Andre offentlige instanser det sokes om midler fra:


Vi har sokt støtte fra Norsk Kulturråd og vurderer å søke støtte fra FF1.1Kogså.


Fremdriftsplan:
Når skal tiltaket starte og når skal det avsluttes, eventuelt angi orn det er løpende tiltak o.lign.?


Røa Musikkfestuker arrangeres i år for 10. gang, og vil foregå i perioden
søndag 19. oktober —søndag 2. november 2014.







Plan for viderefering:
Hva skal skje når tiltaket det søkes midler til er avsluttet?


Planen er å arrangere Røa Musikkfestuker også i 2015.


Tilretteleggelse for funksjonshemmede:
Er tiltaket tilrettelagt for funksjonshemmede, eventuelt hvordan?


Det er tilrettelagt slik at funksjonshemmede fint kan komme inn i Røa kirke og overvære
konserten.


Andre opplysninger:


Ev stotte fra Vestre Aker bydel vil medføre at Familiekonserten blir gratis for publikum.


Søknaden sendes: Bydel Vestre Aker, Sorkedalsveien 15013,0754 Oslo


Felgende materiale er vedlagt soknaden:


Regnskap for tilskudd i 2012:


Rapport for tilskudd i 20 :


Overforing av tilskudd:
Overforingen av tilskudd skjer ved eirering til sokers kontonummer.


Kontonummer (må. oppgis ): 3000.18.09527


n


I Sted / dato l 'Søkers stempel og dnders e nft av ansvarlig person


Årsmelding for 2012:X


Årsmelding for 2013:3 X







RAPPORT FOR RØA MUS1KKFESTUKER 2012


Rea Musikkfestuker 2012 ble gjennomført i perioden 21/10 —4/112011 med tinelen
"pianoforte" og følgende program: 11 KONSERTER - 3 GUDSTIENESTER


Røa Musikkfestuker 2012 ble gjennomført for åttende gang. Programmet var som vanlig en
blanding av norske artister og kor, lokale krefter og noen utenlandske artister. Vi i Røa
Musikkfestuker legger alltid stor vekt på å bmke norske profesjonelle musikere og artister.


I 2012 deltok bI.a. Tormod Asgård, Katharina Frogner Kockum, Nils Georg Haugland Nilsen,
Fredrik Otterstad, Ingeborg Fimreite, Sturm und Drang, Ragnar Heyerdahl, Sigrnund Groven,
Kåre Nordstoga, Helga Samset, Torbjøm Dyrud, Yngve Seberg, Reza Aghamir, Selvguttene
med dir. Fredrik Otterstad og Grex Vocalis med dir. Carl Høgseth. Rna kirkes kammerkor
fremftmte Mendelssohns oratorium Christus og kantaten Salme 42 sammen med profesjonelle
solister og et sammensatt orkester med musikere fra Oslo-Filharmonien.


Arets forestilling var "Bibelen fortalt" med Helga Samset og Torbjøm Dyrud.


Utenlandske artister som deltok var Jens Amend, orgel, Tyskland og Vincent Foure, orgel,
Frankrike.


Nytt av året var en operakveld. Dette viste seg å være en stor suksess og publikum var veldig
begeistret.


I tillegg til alle andre eksterne musikere bidro kirkens organister Olav Morten Wang og
undertegnede.


Publikumstallet var 1450. Vi hadde PR som vanlig med annonse i Aftenposten,
Klassekampen, Vårt Land og Kulturplakaten samt egen brosjyre (se vedlegg) som var delt ut
til samtlige husstander på Røa. 1tillegg hadde vi løpesedler og plakater.


Røa menighet har offentlig revisjon av sine regnskaper, dette gjelder også regnskapet til Røa
Musikkfestuker. Menigheten bruker aulorisert revisor gjennom Kirkelig fellesråd i Oslo, som
sjekker at tilskudd brukes i tråd med tildelingskriteriene. økonomiansvarlig er daglig leder i
Røa menighet, Knut Erik Skarpaas.


BESØKENDE
Totalt antall besøkende: 1450


ØKONOMI
Hovedtall regnskap:


Inntekter: kr 221.603,00


Utgifter: kr 194.880,43


Overskudd: kr. 26.722,57







Vi er godt fornøyd med at Røa Musikkfestuker i år gikk med noe overskudd og håper å kunne
bmke beløpet til vårt kontinuerlige festival- og konsertarbeid i Røa kirke.
Som det går gram av årets tittel "pianoforte" og vedlagte brosjyre for Røa Musikkfestuker
2012, har Røa menighet en innsamlingsaksjon pågående for å gå innkjøp av nytt flygel.
Vårt gamle flygel er moden for utskifting, og for å holde festivalen i gang på høyt nivå, må
dette nå byttes ut. I denne sammenhengen vil overskuddet komme festivalen til gode.


Gunnar ftetersen-øverleft
Organist og Leder for Røa Musikkfestuker
Tlf: 90156282


Røa menighet
Nordengveien 9
0755 Oslo







REGNSKAP
Røa musikkfestuker 2012


KOSTNADER






Regnskap 2012


31155 Andre arr.kostnader 1 292,20


31160 Overnatting / Transport 5 635,00


31230 Tono 8 217,00


31230 Artistskatt 2 118,00


31410 Annonser 46 118,23


31650 Andre honorarer 105 500,00


32760 Honorar grupper 26 000,00






Sum kostnader 194 880,43


INNTEKTER
36210 Annonseinntekter -6 000,00


36250 Konsertinntekter -90 603,00


38004 Tilskudd Kultturråd -100 000,00


38004 Tilskudd Bydel -25 000,00






Sum inntekter -221 603,00







Resultat -26 722,57







RAPPORT FOR RØA MUSIKKFESTUKER 2013


Roa Musikkfestuker 2013 ble gjennomført i perioden 20/10 - 3/11 2013 med tittelen


"Opplevelser og følgende program:


9 KONSERTER - 3 GUDSTJENESTER - I FORESTILLING


Roa Musikkfestuker 2013 ble arrangert for niende gang. Programmet lar som vanlig en
blanding av norske artister og kor samt lokale krefter. Vi i Roa Musikkfestuker legger alltid
stor vekt på å bruke norske profesjonelle musikere og artister.


12013 deltok bl.a. Karstein Askeland, Ophlia orchestra under ledelse av Morten Gurmar


Lasren, Tormod iksgård, Katharina Frogner Kockum, Otto Christian Odland, Aslaug Hegstad,
Fredrik Otterstad, Ingeborg Fimreile, Ragnar Heyerdahl. Reza Aghamir, Kristin Janset,


Gjermund Larsen. Haakon Hille Hustad, Nirm Gravrok, David Fielder. Anne Wik Larssen,


Karstein Ærø, Petter Amundsen, Adne alastog. Kristoffer MyTe Ene. Thea Stabell. Freddy


Bagge, Solvguttene med dir. Fredrik Otterstad og Uranienborg vokalensemble med dir.


Elisabeth Holthe. Roa kirkes kammerkor og Sølvguttene fremførte Brahms "Ein deutsches
Requiem" i en egenutviklet versjon for strykeorkester, piano og orgel sammen med


profesjonelle solister og et sammensatt orkester med musikere fra Oslo-Filharmonien.


Arets forestilling var -Babettes gjestebud- med Thea Stabell.


Nytt av året var en orgelnatt med de fleste organistene fra Vestre Aker. Dette for å synliggjøre
hvor dyktige organister som i Vestre Aker prosti.


tillegg til alle andre eksterne musikere bidro kirkens organister Ola  Motten Wang og


undertegnede.


Publikumstallet var 2289. Vi hadde PR som vanlig med annonse i Aftenposten,


Klassekampen og Kulturplakaten samt egen brosjyre (se vedlegg) som var delt ut til samtligc
husstander på Roa. 1 tillegg hadde vi løpesedler og plakater.


Røa menighet har offentlig revisjon av sine regnskaper, dette gjelder også regnskapet til Roa


Musikkfestuker. Menigheten bruker autorisert revisor gjennom Kirkelig fellesråd i Oslo, som
sjekker at tilskudd brukes i tråd med tildelingskriteriene. Økonomiansvarlig er daglig leder i
Røa menighet, Knut Erik Skarpaas.


BESØKENDE
Totalt antall besøkende: 2289 (inkl. gudstjenester)


ØKONOMI
Hovedtall regnskap:


Inntekter: kr 247.650,00


Utgifter: kr 219.164,62


Overskudd: kr. 28.485,38







Vi er godt fornøyd mcd at Røa Musikkfestuker i år gikk med noe overskudd og håper å kunne
bruke beløpet til vårt kontinuerlige festival- og konsertarbeid i Røa kirke samt vår pågående
aksjon for å gå til innkjøp av nytt flygel. Vårt gamle flygel er moden for utskifting. og for å
holde festivalen i gang på høyt nivå, må dette nå byttes ut. I denne sammenhengen vil
overskuddet komme festivalen til gode.


Gunnar Petersen-Øverleir
Organist og Leder for Røa Musikkfestuker
Tlf: 90156282


Røa menighet
Nordengveien 9
0755 Oslo
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Oslo kommune


Bydel Vestre Aker


l3y delsadministrasjonen


SØKNADSSKJEMA
- TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangor: Beboere i området rundt Smestadparken


Sokers navn: Liv Bireine Flaate. Rune Bjorklund oe Liv Hopen


BeIntergruppaInmansulose


Ss aradresse/poststed: Dalskroken 3 B. 0376 Oslo


Kontaktperson: Ltv Hopen Telefon 93 64 32 02


E-postadresse: IB.hopen a hotmall.com


Tittel på tiltaket som det sokes midler om:


Duenad for utbedrine av Smestadparken lordag 24mai 2014 12 – 15.



Soknadsbelop: kr. R00.- 



Millgrupper: Beboere i ALLE aldre i nærmiljoet rundt Smestadparken, samt alle andre interesserte.


Malsetting med tiltaket/arrangementet:


At beboerne i området kan gjore en innsals for å utbedre Smestadparken med tilhorende


ballbaner som gode rekreasjonsområder for nærmiljøet og andre interessene.


At beboerne rundt Smestadparken, med barn, unge og gamle, skal bli bedre kjent.


Beskrivelse av tiltaket/arrangementet:


Beskro omfangetsor• ultakethar: for eksempelantalldeltakse


Gi enmcrdetalrertheskrodNI:asrthaketsinnhold


Beboere i Smestadområdet har i en årrekke gjennomført dugnad i Smestadparken.


I de senere årene har 40 – 50 brukere av parken stilt opp på en lordag hver eneste vår


og gjon en stor samlet innsats.


I tråd med tidligere år vil initiativtakerne blant beboerne gjennomfore en befaring for


dugnaden, sammen med park- og friområdeforvalter i Bymiljoelalen. På denne måten kan


beboerne få anvist hva som i forste rekke bor gjores i parken i 2014. Vardigvis handler del om


å fjerne villskudd (særlig aktuelt i hasselskogen i nordenden av parken). visne kv ister. soppel


osv Det kan også være aktuelt å grave fram overgrodde trapper ved ballbanen o.l.


— Det er grunn til a tro a ,m1 oe,: • at—





bebocrne kan samle kvistmfall i denne. Soppel vil bli kastet i parkens soppelkasser.
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Ca. 40 - 50 beboere ventes å stille opp.


Det vil bli servert hjemmebakte kalcer. boller. saft, vann og kaffe te i pausen, og det er god


mulighet til å hli hedre hjent på ivers av aldersgrenser.


Det har flyttet inn mange nye beboere med småbam i området. og dugnaden er et viktig


hjelpemiddel til at nærområdets barn skal 611kjent med hverandre for de starter på skolen.


Omfanget/tidsbruket av det frivillige dugnadsarbeidet:


Lordag 24.mai 2014, kl. 12 - 15. Med 50 bebocre i aktivitet, pluss den tiden som


initiatit takerne må bruke til forberedelser, vil dene representere ca. 170 timmerk.


Kort beskrivelse av den viktigste verdien for deltakerne, og eventuelt for andre,


av at tiltaket gjennomfores:


Ballbanene ved Smestadparken ble noe opprustet i 2009. Beboerne kan i samråd med


B miljoetaten bidra med for eksempel å luke ugress av ballbanene. samt rydde mellom


buskene runch ballbanene. (Barna som sparker ball her cr så lette at ugresset merin er).


Deler av parken bor tynnes. så den ikke eror igjen. Dette gjelder særlig i mre nordlige del.


Det er uoversiktlig flere steder og lett å gjemme seg bort i. dersom uvedkommende onsker


dette. (ref. innbrudd som har vært i området).


Hasselskogen i re/ostre del av Smestadparken benyttes flittig som lekeplass for


barnegrupper. I dette området cr det særlig behov for å fierne tomekratt og andre villskudd


som stadig ‘okser opp mellom hasselbuskene. Rundt i parken for ovrig bor det fjernes visn


kvister, villskudd og brennesle. samt soppel som har samlet seg i lopet av interen.


Det er viktig at Smestadparken og ballbanene vedlikeholdes som rekreasjonssted for beboere i


nærmiljoet og andre interesserte. Som ledd i dugnadene 12007 og 2008 bekostet bydel Vestre


Aker benkebord som ble montert og plassen i parken gjennom dugnaden De to benkebordene


har vært flittig benyttet, av skoleklasser, grupper med barnehagebarn ( iblant flere grupper


samme dag), ungdom som setter seg ned og slår av en prat. bamefamilier som har med niste i


parken. eldre som har behm for å sette seg ned. hundeeiere og andre.


Samarbeidspartnere:


Nær samarbeidspartner vil være Bymilioetaten.
i planlegging av hva som bor gjores.


ved å ljerne oppsamlet avfall i uka etter dugnaden.


Som tidligere år vil vi ta kontakt med Brann- og ambulansestasionen som er nær nabo i


Viggo Hansteens v.26.


Budsjett for tiltaket:


Uhke (wer iglgirlder og iggifter sresIn%,.-te, nuasjat og regnsloup for iliakci bor lonno sammenlikne,


Lopesedler og plakater kr 200,-


Bollerkaker, saft, kaffe og te til dugnadsdeltakerne kr. 500.-


Engangskopper, servietter m.m kr 100.-


Sum kr. 800,-







Andre offentlige instanser det søkes om midler fra:


Ingen


Fremdriftsplan:


Nar skal tiltaket starte og nar skal det asslunes. etermselt angi om det er lopende tiltak


Initiativtakende beboere vil i april ta kontakt med Bymiljoetaten for befaring i parken. og


planlegge arbeidet i tråd med denne.


Dugnadsdagen vil bli bekjentgjort ved plakater i nærområdet i begynnelsen av mai og


eventuell annonse i 111Iem Avis AkLesposten.


Osrige oppgaver sil bli fordelt (baking. kaffekoking m.m.).


Selve tiltaket avsluttes dugnadsdagen. lordau 24.mai 2014. k1.15.


Erfaringsmessig gir dugnaden motivasjon til å holde parken ryddig hcle sommeren.


Plan for videreføring:


lisa skal skje nar iivatct det sokm om maller iii er asslunet)


Det er behov for lignende dugnad hvert eneste år.


Tilretteleggelse for funksjonshemmede:


Det er relatist grei adkomst til Smestadparken fra Holmenseien (nær kry sset til Bemhard


Herres vei) for personer med nedsan funksjonserne, for eksempel personer som siner i


rullestol. Og det er mange oppgaver som kan gjores både av barn, gamle og rullestolbrukere.


Følgende materiale er vedlagt søknaden:


Regnskap for tilskudd i 2013:


Rapport for tilskudd i 2013:


Overforing av tilskudd:


Oserforingen as tilskudd skjer sed girering til sokers konionummer


Kontonummer (må oppgis): 9713 12 69602 (Liv Hopen)


Smestad, 26.februar 2014. Liv Hopen


	


Sted/dato Underskrift av ansvarlig person


	


Soknaden sendes- Bydel Vestre Aker. Sorkedalsveien 150 B, 0754 Oslo
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Arsregnskap for 20_:


Årsmelding for 20_:


Søknaden er sendt både pr.mail og pr.post.
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VEDLEGG - Rapoort ou reenskao for tilskudd i 2013:


DUGNAD I SMESTAD-PARKEN lørdag 1.juni 2013


bet var stor aktivitet under


dugnaden i Smestadparken


lordag Ljuni 2013. Med stort og


smått, gommel og ung, motte det


opp


45 naboer og venner av parkeni


Steintrappen ved ballbonen ble


gravd fram igjen_ Den var blitt


så overgrodd at den knapt kunne


brukes.


Solen skinte og det var god


stemningi


Bymiljøetaten


stilte med stor


container iår.i


Masse villskudd,


scerlig av lonn


og ask, ble


fjernet og


båret til


contameren
.• -







Det manglet ikke på


kaker, boller, frukt,


kaffe og saft, og


dugnadsgjengen hadde


god anledning til å bli


bedre kjent.


Det viste seg at det


hadde kommet flere nye


barn i nabolaget sideni


fjor.


Vestre Aker Bydelsutvalg bidro


med kr.800,- i Frivillighetsmidler


til å dekke utgifter til trykking av


løpesedler, kaffe, saft osv.


Bymiljeetaten møtte noen av


beboerne i forkant av dugnaden, og


sammen kom vi fram til følgende


prioriterte oppgaver:


I hasselskogen i nordenden av


parken skulle alle villskudd


fjernes, (alt som ikke var


hassel, hegg eller store trcer)


På knausen rett ovenfor


hasselskogen skulle


bringebærkjerr og villskudd


vekk.


Alle er velkomne til å bruke både den vakre


Smestadparken og de tilhørende ballbonenel


2409 2013 Lly Hoper(beboer)







Regnskap —tilskudd til frivillig aktivitet, Srnestadparken 2013


Blekkompagniet AS. 02.05.2013
Itlekk til dataNkriaer (lopeNedler. plakater)


Andaord (.14 Cash. 06 05.2013
Kopipapir lorangei


( 1)(11)( )1a.. I I) permarked. I tvan. 31.052013


Ingredlenser til kaker. sati. rn in


4kinu lakrellhekken. 31 05 2013


Kalle. kakenn 


kr.I 19.011


kr.119.(10


kr492.1H)


kr4)))))4)0


I olall kr. 828.911


Kxutenneer ealle12e.


Kr tU)1).- inn ilget helop) er allerede monalt pa konta)9713 12 69602.


Det rutute i alt 40 ininatsx illige personer til dugnaden.


Se  ed hiule rapport


Pa egne hehuere runth e,aadparken


1.0. I lopen


Da14<roken 313. ua 1, (),40


11-post: ltluijieiuilitiiiiiI eent
Mobil: 94 64 32 02 ( glerne SMS)
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Xen-frei4 izr
Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen


SØKNADSSKJEMA
- TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangor: Sorkedalen Historiclag


Sokers navn: Sorkedalen Historielag v. leder Astrid Langballe Dalin
organisajon. insinusjon, foremng, lag, selvhjelpsgruppe. annen gruppe, enkehperson


Svaradresse/-poststed:


Astrid L.. Dalin. Sorkedalen 0758 Oslo


Telefon: 95 10 93 15


Kontaktperson: Astrid L Dalin Telefon: 95 20 93 15


Tittel pa tiltaketlarrangementet/akti  iteten/prosjektet som det sokes midler til:


Soknadsbelop: 4.500


Malgruppe(r): Medlemmer og andre utenfor foreningen


Malsetting med tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:


Det er en todelt målsetting.


I. Fonnidle kunnskap og forståelse for tidlig historie ou frem til våre dager


2. Utadrettet virksomhet som kan skape bredere kjennskap til Sorkedalens historiske


euenart ou verdier.


Beskrivelse av tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:
* Angi medlemstall ei i oreantsasjonen. *Besknv omfaneel som nIzaket har: for ekvempel amall deltakere. antall
og hyppighet av arrangemerner osv antall personer som involveres mover hovedmalgruppen medlemmene osv.







*Gi en mer detaljert beskrivelse av liltakets innhold.* Hvis det søkes om tilskudd til drift gi en begrunnelse for
nødvendigheten av dette. Bruk vedlegg ved større søknader. )


Medlemstall. 428
Historielaget har 3 temamøter i året. Deltakere på møtene har et snitt på ca 40.
Det siste året har vi også vært ute i annen forcning og på sykehjem hvor vi har en
billedpresentasjon og forteller Sørkedalshistorie.
Det ønsker vi å kunne tilby videre også. Det skaper interesse for historien. vi får nye
medlemmer og vi får solgt bygdeboken som kom ut des. 2012. "Sørkedalen. Bygda i byen".
Den var ct stort økonomisk loft. som merkes på foreningens økonomi.


Omfanget / tidsbruket av den frivillige aktiviteten/ dugnadsarbeidet:


Tidsbruk er vanskelig å beregne. men det omfatter flere aktorer. oftest hele styret
Det omhandler


Planleguine av møter, praktisk og innhold
Gjennomforing og etterarbeid


Kort beskrivelse av den viktigste verdien for deltakerne, og eventuelt for andre, av at


tiltaket/ aktiviteten gjennomfores:


Verdien ved tiltakene er en utvidelse kunnskap og forståelse av historie og kultur i et spesielt
bynært bygdemiljø.
Samtidig er del å samles i ct åpent felleskap om felles interesscr, sentralt som en viklig
triveselsfaktor og sentralt for inspirasjon i arbeidet videre.


Samarbeidspartnere:


Temarnotene er åpne for medlemmer og andre interesserte


De utadrettedc tiltak vil tilbys andre foreninger, eldresentre, bibliotek, skoler og sykehjem.


Budsjett for tiltaket:
Ulikc typer inntekter og utgifter i tiltaket spesifiseres Budsjeu og regnskap for tiltaket bør kunne
sammenliknes.
( Større budsjettoppsett vedlegges på eget ark )


Historielaget bærer kostnadene ved den frivillige innsatsen som er stor.


Det vi søker midler lil er en projektor som kan brukes til / filmpresentasjoner Til nå
har vi lånt en projektor. Det er ikke mulig mer.


Vi søker derfor om midler 01 innkiøp av en projektor
	


kr 4.500


Andre offentlige instanser det sokes om midler fra:


Ingen







Fremdriftsplan:
Når skal Illtaket starte oa nar skal det a slunes. eNentueh anai om det er lopende tiltak o.I ian.?


Temamotene er 11.03 14 01 04.14 28.10.14


Andre møter avtales mcd de forskjellige samarbeidspartene


Plan for videreføring:


Temarnotene fortsetter og tenkcs utvidet til flere Møtenc med andre samarbeidsparter vil
være avhengig av behov, men ønskes fortsettes.


Tilretteleggelse for funksjonshemmede:
Er ultaket tdrenelaat for funksjonshemmede. eventuelt hvordan?


Ja. Lokaler som brukes er tilgjengelice for funksjonshemmede.


Andre opplysninger:


Som nevnt er Historielagets økonomi svak nå på grunn av loftet med utarbeidelse og trykking
av bok. Derfor vil et innkjøp av projektor være en kostnad som må vurderes muligheten for i
vår situasjon.


Om det er noe som er ufullstendic i soknaden, ber vi om ai vi blir kontaktet.


Folgende materiale er .edlagt soknaden:


Regnskap for tilskudd i 20_, Årsregnskap for 2013 : 	 I


Rapport for tilskudd i 20 : Årsmelding for 20 :


Overføring av tilskudd:
Overforinuen as tilskudd skjer ed airerina til sokers kontonummer


Kontonummer (må oppgis ): 05321193341


Sørkedalen 01.03 14 Sørkedalen Historielag v. Astrid L Dalin
Sted / dato Sokers stempel og underskrift av ansvarlig person


Søknaden sendes: Bydel Vestre Aker, Sørkedalsveien 150B, 0754 Oslo







SØRKEDALEN HISTORIELAG


Resultatregnskap


Inntekter:


REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2


Medlemskonfingent kr 104 875,00






Deltakeravg. arrangementer kr 16 750,00






Salg av kart kr 450,00






Honorar for temakvelder kr 2 517,00






Salg av På Stubben, innbundet kr 3 100,00






Refundert MVA av porto kr 3 995,64






Renteinntekter DNB kr 138,59






Salg av boka kr 86 867,00






Tippernidler kr 325,50 underskudd






kr 219 018,73






* hvorav kr.750.- forskuddsbelalt for 2014







Utgifter:







Honorar til bokforfatter kr 45 000,00






Ferdigstilling og kjøp av boka kr 239 400,00






Trykking av "På Stubben" kr 20 500.00






Porto kr 16 837,55






Billedarkiv/digitalisering kr 0,00






Møleutgifter kr 15 835,28






Kontorutgifter/administrasjon kr 3 173,90






Diverse (Brønnøysundregisteret) kr 135,00






Innkjøp lokathislorie kr 0,00






Konfingenter/abonnementer kr 4 580,00






Gebyrer - DNB kr 259,50






Utgifter arrangementerkurer kr 15 658,00






Leie arkiv kr 0,00






Overført resterende fra Eckbos legat til Holenstiftelsen kr 67 338,00 Holen


Leie postboks kr 990,00







429 707,23






Status pr 31.12.2013







Beholdning pr 01 01 2013 kr 224 557,03






Underskudd 2013 kr -210 688 50






kr 13 868,53






Midlene er plassert på felgende måte:







DNB kr 13 868,53






Kasse kr 0,00











Sørkedalen, 10. januar 2014


Solveig Øyen Rogstad


kasserer


Fremlagte regnskaper er revidert og funnet i orden


Heidi Damengen Kristin Hansen


revisor revisor


sign sign
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Oslo kommunc
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen


SØKNADSSKJEMA
- TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangor: 	 Mandalsspillet


Sokers navn: Maridalsspillet v/ Linn Eidås (forening)


Organisasjon, institusjun, forening, lag, selyhjelpsgruppe, annen gruppe, enkeltperson


Svaradresse/-


poststed:
	


Sorengkata 61


0194. Oslo Telefon:


Kontaktperson:  Linn Eidås Telefon: 93057637


Tittel på tiltaket/arrangementet/aktisiteten/prosjektet som det sokes midler til:


Oppgradering av spillplass. Maridalsspillet.


Forste benyttelse av tillakel: GRIP (Maridalsspillet 2014) Spilles 12 16. Augusl 2014.


Seknadsbelep:  so 000  


Målgruppe(r):
Maridalsspillets frivillige, fra de fleste områder i Oslo. 



MMsetting med tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:


Målet med tiltaket vil være å bedre de lysiske vilkårene lor alle våre hardt arbeidende frivillige ved å oppgradere


lasilitetene. Utfordringene vær og vind skaper hved år gjor at en slik oppgradering er sårt tiltrengt. 








Beskrivelse av tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:
Angt medlernstallet i orgamsaspnen • Beskriv omfanget som oltaket har; for eksempel antall deltakere, antall


og hyppighet a) arrangementer os), antall personer som imolveres utoser hosedmilgruppen medlemmene osv.
Gi en mer detaljeri beskroelse av uliakets trinhold • tIvis del sekes om tilskudd ul drifL gi en begrunnelse for


nodsendighelen a) dene ( Bruk sedlegg ved SWITe soknader )


Medlemstallel i Orgamsasymerr Del offiselle medmstallet per i dag er 69. men listen er under oppdatenng. og 



vi har mange flere involverte enn de som står på medlemshsten.


Ondang:


Antall medvirkendeideltakere involvert i Maridalsspillet: Vil sannsynligvis ligge på rundt 150 personer, hvorav rundt


15 er lønnede funksjoner, altså rundl 135 frivillig medvirkenche


Hyppighet: Maridalsspillel spilles hverl år på sensommeren. vi spiller 5 forestillinger


Vi har prover i ca 2 uker i lorkant av forestilling, i tillegg til enkelte proverrkurs ila vårhalvåret.


M har plass til 2000 publikummere til sammen.


Tiltakets innhold: Se vedbag 1


Omfanget / tidsbruket av den friillige aktiviteten) dugnadsarbeidet:


14 dagers provetid og forberedelser, gjennomsnittlig 5 hmer per dag: 70 timer frivillig arbeld.


5 forestillinger, gjennomsnittlig 4 timer per dag: 20 timer Irivillig arbeid.


Med ca 135 Irivillige medvirkende og 90 timer arbeid blir estimert Irivillig lidsbruk 12150 timer


Kort beskrivelse av den viktigste verdien for deltakerne, og eventuelt for andre, av at


tiltaket/ aktiviteten gjennomferes:


Et lokalt historisk spill er en unik, inkluderende opplevelse, av og for et enormt apparat av frivillige som må ivaretas.


Vi ønsker at dellakelse i Maridalsspillet skal lostre stolthet. tilhørighet og glede. Ved å legge til rette for dette,  
kan ytterligere engasjement og gode krefter skaces!







Samarbeidspartnere:


Oslo kommune, Norsk teaterråd, Riksantikvaren.


Budsjett for tiltaket:
Ulike typer inmekter og urgifier i trltaket spesffiseres. * Budsjett og regnskap for tiltaket bør kunne
sammenliknes.
( Større budsjeltoppsett vedlegges på eget ark )


Utgifter (Spesifiserl under) : Totalt 173 000


8 stk. lopptelt: 160 000 ( 20 000 per vannbestandige solide telt Ira OB. Wiik. Kan justeres noe utifra antall


vegger det er behov lor)


Sponplater til guly: 8000 (estimert)


8 stk vfleovner 5000 (625 per stk)


Flnansieringsplan: (søknader om midler gjelder ikke generell drilt, men del konkrete tiltaket)


Slone fra Sparebankstrftelsen: 80 000


Frivillighetsmidler Vestre aker: 50 000


Slotte fra Bydel Nordre aker. 30 000


Egne midler. 15 000


Andre offentlige instanser det søkes om midler fra:


Bydel Nordre aker


(Den generelle driflen er støttet av Oslo kommune)


Fremdriftsplan:
Når skal tiltaket stane og når skal det avslultes, eventuelt angi om del er løpende tiltak offign.?


Planleggingen av tiltaket er allerede igang, svaret på søknader om midler vil ha alt å si for fremehMen. 



liltaket starlet: 1. februar 2014


Tiltaket avslutles 1. August 2014.







Plan for videreforing:
Hva skal skje når tiltaket del hakes midler til er avsluttet?


Når tillakel er avsluttel vil Marldalsspillet ha en solid base tor akfirtet, noe som vil bidra III å sikre spillets  


fremtldige eksistens. Utstyrel det er sokt midler til vfi lagres på Marigalsspillets lager frem til neste forestilling.


hvorpå  del rl blf latt Irem gjen.


Tilretteleggelse for funksjonshemmede:
Er thraker tikenelam tbr funksjonshenunede evenimell hvordan'


Tillaket blir filrettelagt tor funksjonshemmede så langt del lar seg gfore. Vi onsker alle velkommen, eugvil saekke


oss lor å filpasse lasfideter og rutiner.


Andre opplysninger:


Onskes det yilerligere opplysninger eller vedlegg enn det som Iremgår av seknaden, vennligst ta hontakt  


med daglIg kider LInn Elskis på eldas@marldalstspilletno


Folgende materiale er vedlagt soknaden:


Regnskap for tilskudd i 20 : Arsregnskap for 20)3:


Rapport for lilskudd i 20_± Arsinelding for 2013:


Oserforing av tilskudd:
Overforineen av tdskmdd skjer sed aderina ul sokers konionummer


Kontonummer (må oppgis ): 0531 1e58 355 



G.L<3 -


Stedldmo Soken stempel og underskrift av ansvarlig person


Soknaden sendes: Bydel Vestre Aker. Sorkedalsveten 1503. 0754 Oslo







Vedlegg 1: Beskrivelse av tiltak


Oppgradering av spillplass


Rundt 135 frivillige i alle aldre bidrar hvert år til gjennomføringen av
Maridalsspillet - vi opplever hvert år en stor dugnadsånd og engasjement! Vi
opplever også at Maridalsspillet er til stor glede for lokalsamfunnet: Et sted for
læring og et sandingspunkt året gjennom.


Vi opplever en stor grad av frivillighet også fra de profesjonelle, en innsats langt
utover det en kan forvente. Friluftsspill er en del av folkesjela, og en viktig del av
norsk kultur, dette inspirerer!
Samtidig ser vi hvert år at det er utfordringer knyttet til den praktiske
gjennomføringen og bruk av spillplassen.


Som i alle utendørsarrangement kan været være en utfordring, spesielt på et
sted som ikke er utbedret med tanke på spill. Kvaliteten på utstyr og fasiliteter
kan dermed utgjøre forskjellen mellom en god og en dårlig opplevelse for våre
frivillige.


Det er derfor et sterkt behov for å få hcle produksjonsapparatet, inkludert
garderobene, under solid tak. Mye innsats går hvert år til å tette sprekker i
gamle, lånte telt, som viser seg å likevel ikke holde vannet ute. (Det blir både vått
og kaldt)
Vi ønsker derfor å investere i 8 stk 5x5m topptelt fra 0.B. Wiik, som settes
sammen til ett stort telt, etter anbefaling fra de. Dette vil beskytte både
garderober, rekvisitter og produksjonskontor - og alle de involverte - fra vær og
vind. Kostnadene blir anslått til å ligge rundt 160000 til sammen for alle teltene.


Det er også behov for materialer til å snekre gulv inni teltet, for å unngå
gjørmedannelse, samt vifteovner til tørk av kostymer og varming av aktører. Alt
dette vil bidra til å støtte opp om deltakernes ve og vel i år, og i fremtidige år.


Det er søkt støtte fra Sparebankstiftelsen, og vi håper at tiltaket kan
gjennomføres med støtte både fra Nordmarksmidlene, Sparebankstiftelsen, og
andre støttespillere. Uten hjelp får vi det ikke til.


Kort oppsummert søker vi støtte til en investering som vil komme hele det
frivillige apparatet til gode i mange år fremover!







Årsmelding for Maridalsspillet 2013


Maridalsspillet er Oslos mest tradisjonsrike historiske friluftsspill og settes opp ved de vakre


ruinene av St. Marearetakirken i Maridalen. Trilogien 'Tre Maridalsspill' ble skrevet av forfatter


og dramatiker Carl Fredrik Engelstad, og disse tre samt noen andre spill har ært oppfort i


ruinene siden 1974. Takket være Oslo kommune og andre stottespillere. har vi hatt de


nodvendige midler til å sette opp frilufisspill i Maridalen.


For forste gang siden 1980-tallet ble en bearbeidet versjon av «Kirkebygger» satt opp. Stykket


handler om brytningstiden i vikingtiden mellom åsatro og kristendom og de konflikter som


rehgioner kan forårsake. Et veldig akluelt tema også i disse tider.


De siste årene har det på veien ned lil spillplassen på kirkeruinen fra parkeringsplassen


«Honefoten» blitt vist stemningsskapende tablaer. Dette cr i 2013 utviklet og spestalisert


ytterligere til en egen fremtredende plass i selve spillet: I år ved at publikum ble


presentert en tur gjennom gudenes rike Asgaard.


Forestillinegn Kirkebvneren i 2013 

Maridalsspillet 2013 ble vist for publikum i perioden 14 18. august


Kunstneriske ledere av årels spill.


Regissor og kunstnerisk leder:


Tablå instruktør :


Komponist:


Dramaturg:


Bente Lavik,


Anne-Marthe Lund Engnes


Knut Buen


Liv Sandvik


I bærende roller: 



Markus Tonseth, Mads I lenning lorgensen. Ingebjorg Buen, Filip Stav, Karen lIoic og Ronny


Fagereng.


Andre ledende funksjoner  


Produksjonsleder:


Markedsansvarlig:


IIovedkostymeansvarlig.


Velferden.


Arets spillåpner.


Tome Berg Pettersen i en 20% stilling


Rune Bergersen (på egen fritid)


Johanne Hannay etter fast honorar


Helene Laurvik (på egen fritid)


Ordlorer i Oslo Fabian Slang


Stvret 20123:  


Styreleder og produsent.


Nestleder i styret:


Styremedlem:


Styremedlem


Styremedlem


Varamedlem :


Markus Loveid


Lars Flugsrud


Anne-Lise S. Hansen


Anne-Marthe Lund Engnes


Man Mehus


Irene Isaksen


Styreleder mottar et honorar på kr. 5.000,- ovrige medlemmer tikk ikke honorar.


Maridalsspille1 p b. 160 Kjelsås. 0411 Oslo Org.nr. 975 504 514 Konlonr 0531 14 58355
mail: QoLm anaJssolileLnoweb: 444nwmandalssnillel nrt facebook: tacebDScomIA  4[0,415smiler







Vi vil rette en ckstra takk for stor frivillig innsats til Fred Borg. Jon Ivar Bakke og alle andre


maridoler som bidro Uten disse hadde det ikke blitt noc Maridalsspill


Nordisk Institutt for Scene og Studio INISM
Maridalsspillet fikk etablene et meget fruktbart samarbeid med NISS for forest illingenc i 2012.
som delvis ble vidrefort i 2013_ Lyd avdelingen ble desverre ikke med, noe som mcdforte en
ekstrakostnad på 75.000.- .


NISS tok ansvaret for lys. grafisk design. samt runch 20 elever fra skuspillerlinjen som bidro
sterkt til å heve spillet,


FrbilliEe forann 02 bak scenen:


I Maridalsspillet 2013 var det totalt over 180 personcr med på og bak scenen. de fleste frivillige.


ofte med lokal tilhorighet. som loser cnkeltoppgaver som feks, trafikkvakter. parkeringsvakter


og billettselgere/-kontrollorer, av disse var over halvparten under 26 år.


Målsetninger og okonomi: 

Gjennomforingen av Maridalsspillet mcdfører fortsatt svært myc arbeid på få personer.


Med de utfordringene vi moter, og mcd det arbeidet som utfores, cr det behov for nocn


avlonnede stillinger og engasjementer. Et av våre mål cr å profesjonaliscre Maridalsspillet


ytterligere, på alle plan. men samtidig beholde det frivillige engasjementet. egenanen og å ta


vare på tradisjonene.


Det cr viktig for Spillet å rå en stabil organisasjon. Vi har %ært så heldig at vi nå fra desember


2013 har Fatt ansatt Maridolen Linn Eidås i stillingen som Produksjons -og prosjektleder. 1


praksis betyr dette at hun blir den nye daglige lederen av spillet i 2014 oe forhåpentligvis i


mange år fremover.


Hovedtrekk for regnskapet for 20 I 3*: 



Billettinntektene har okt med : rundt 30 %
Den okonomiske stotten til spillet den samme som i 2012


Driftsutgiftene cr okt med : 22%
Lonn og honorarcr kunet mcd : 2,5%


Markedsforingsutgiftene redusert med 25%


Resultatet for spillet ser ut til å bli ct overskudd på ca. 15 000.-


* alle tallene cr basen på foreliggende estimater, regnskapet for 2013 cr ennå ikke ferdig, eller


revider.


For Maridalsspillet 2013


Markus Loveid


Styreleder og produsent Maridalsspillet 2013


itandaisspnet p 0 160 Krelsas 0411 0510 049.n7 975 504 514 Konlort 0531 14 58355
rnall. 0051 manca55091410a web waraocalssalleyno Iacebook. -nvi areoc!tçonMaCiraISSOffiel







Regnskap for Maridalsspillet
Regnskapsåret 01.01.2013 —31.12.20 13.






Regnskap 2013
ImnekterUtgifier


Regnskap 2012
InnlekterUtgifter


Stotte Oslo Kommune 500 00






550 0






Bydel Nordre Aker





30 000






Bydel Nordre Aker Skoleforestilling






AOF/LO's Kulturutvalg






Stotte Bydel Vestre Aker






Frifond 30 00






35 0






Norsk Tealerråd 135 0






50 00






SCA Hygiene pt 5 00






Stone NRK





20 00






Billenbetaling Norsk Kullurarv








Biletter og anfire salgsinntekter 250 18






184 81






Kursmidler AOF








Diverse inntekter







8 000






blva kompensasjon 45 4






33 697






Renteinntekter bank 2






446






Honorarer og Ionnsulgifter






300 220 421 652


forangementsulgifter inkl leiekostnader






452 244 245 721


Kontorutgifier, utstyr, profileringskosin






202 437 262 057


Andre utgifier






72






103
Avskrivninger






0






Sum 965 936 954 973 911 953929 538


OverskuddfUnderskudd






10 963 17 585






Sum 965 936 965 936 929 538929 538


Balanse 31.12.2013






31.12.2012






Eiendeler








Anleggsm id ler








Varige drifismidler 0






0






Omlopsmidler







Andre fordringer 30 000






55 000






Bank innskudd, kontanter etc 109 489






76 464






Sum eiendeler 139 489






131 464






Egenkapital og gjeld








Sum egenkapital 127 548






116 585






Annen langsficlig gjeld






0






0






Skyldig off avgifter






0






4 859






Annen korisiklig gjeld 11 941






10.020






Sum beholdning 139 489






131 464






Maridalen 17. februar 2014.













RESULTATRAPPORT


MARIDAISSRILLET PER:12/13 DATO:31.12.13 SIDE: 1
Regnskapsfører: HAUGEN REGNSKAP


HITTIL I AR HITTIL IFJOR


DRIFTSINNTEKTER.


3000 BILETTSALG
3100 STØTTE OSLO KOMMUNE
3115 STØTTE BYDEL NORDRE
3120 STØTTE NORSK TEATERR
3125 STØTTE FRIFOND
3170 STØTTE NRK
3171 STØTTE SCA HYGIENE P
3175 STØTTE DIVERSE
3900 DIVERSE INNTEKTER
3950 M V A KOMPENSASJON


-250.184,00
-500.000,00


0,00
-135.000,00
-30.000,00


0,00
-5.000,00


0,00
0,00


-45.472,00


-184.810,00
-550.000,00
-30.000,00
-85.000,00


0,00
-20.000,00


0,00
-8.000,00


0,00
-33.697,00


SUM DRIFTSINNTEKTER -965.656,00 -911.507,00


DRIFTSUTGIFTER.d*k*-~~~:~






5010 LØNN 75.000,00 62.360,00
5011 LØNN 0,00 0,00
5012 HONORARER SELVST 208.940,00 350.500,00
5015 UTBET FP 10 2k5/509 0,00 0,00
5020 AVS FERIEPENGER 10 0,00 0,00
5330 STYREHONORAR 5.000,00 0,00
5410 ARBEIDSGIVERAVGIFT 11.280,03 8.792,00
5412 ARB G AVG FP UTBET 1 0,00 0,00
5415 AVS ARB G AVG FP 10 0,00 0,00
5910 SOSIALE DIGIFTER 1






5920 YRKESSKADEFORSIKRING 0,00 0,00


SUM ARBEIDSKRAFTKOSTNADER 300.220,03 421.652,00


6010 AVSKRIVNINGER 0,00 0,00
6310 KONTORLEIE 0,00 0.00
6340 STRØM 2.386,90 2.556,72
6360 CONTAINERLEIE/TOALET 32.458,49 30.716,40
6365 LEIE HESTER 16.000,00 20.000,00
6410 REKVISITTER/KOSTYMER 36.610,55 29.671,75
6415 RENS KOSIYMER 7.820,00 9.426,00
6540 SMAUTSTYR ETC 8.862,62 39.333,93
6541 SCENE 0,00 0,00
6549 MØTER/BESPISNING ALL 22.330,32 17.995,84
6717 HONORAR LYS-OG LYDDE 100.725,00 0,00
6718 HONORAR TEKNIKK 125.000,00 87.000,00
6719 HONORAR PRODUKSIONER 90.000,00 0,00
6720 HONORAR VAKTER 10.050,00 9.020,00
6750 REVISION 20.100,00 24.404,00
6755 REGNSKAPSFØRSEL 57.838,00 78.402,00
6800 KONTORKOSTNADER 4.643,50 2.502,90
6860 MØTER 0,00 6.430,00
6890 DIVERSE UTGIFTER -2,03 3.365,00
6900 TELEFON 1.921,44 2.135,44
6940 PORTO 0,00 85,00


SUM ADMINISTRASJONKOSTNAD 536.744,79 363.044,98


7140 REISEUTGIFTER 0,00 473,00
7150 DIETT 0,00 0,00
7310 ANNONSEKOSTNADER 94.144,00 119.276,50
7311 TRYKKSAKER 14.562,50 15.805,00
7350 REPRESENTASJON FR 0,00 0,00
7360 GAVER 0,00 0,00
7410 KONTINGENTER 7.530,00 7.530,00
7510 FORSIKRINGER 1.700,00 1.649,00







RESULTATRAPPORT


MARIDAISSPILLET
Regnskapsforer: HAUGEN REGNSKAP


PER• 12/13


H1TTIL I AR


DATO:31.12.13SIDE:


HITTIL IFJOR


7770 BANK GEBYRER 9,00 108,00
7780 ANDRE GEBYRER 63,00 0,00


SUM DRIFTSUTGIFTER 118.008,50 144.841,50


FINANSPOSTER.
fr************






8050 RENTEINNTEKTER BANK -279,98 -446,14
8150 RENTEKOSTNADER BANK 0,00 0,00
8160 RENTEKOSTNADER KRED 0 , 00 0,00


SUM FINANSKOSTNADER -279,98 -446,14


ARSOPPGJØRSPOSTER.






******************






8990 UNDERSKUDD/OVERSKUDD 10.962,66 -17.585,34


SUM ARSOPPGMRSPOSTER


wwilr***vv vfettk*S‘~t*-:,*


10.962,66 -17.-585,34






DRIFTSRESULTAT 0,00 0,00
***.n*********
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RESULTATRAPPORT


YARIDaLSSPI_LEI
¢5555k5psfore-:R-C\


'ER '2'13 DA-C: 31 .1.2.I3


HI—T:L I 4R


E34_ANSE


1234 S‘AP ”3,LLR OPPLEGG






0.00 0,00
1470 ANER,,Fori--)RIVGER






0.00 0.05


:%N.tr,C SMIPITR






0,00 0,00


OPtiMIDLF.R:





1500 KUNDF:t






0,00 55.000.00
liti=ORSKjED tovN






0,00 0,00
1743FONJ UIDV:iNj KUNS-






30.000,00 0,00
1q00 kAsr






0,00 0.00
1920BANK 0531.14.58355






109.450,75 71.938.90
1950B4•R0559.32.60337 s 7,94 4.524,92


SU10.1_0PS‘'10'._ER






139.485,72 131.463,82


S_Y E1ENDELER






139.458,72 131.463.82







RESULTATRAPPORT


MARIDALSSPILLET
Regnskapsfører: HAUGEN REGNSKAP


PER:12/13 DATO:31.12.13SIDE:


EGENKAPITAL OG GJELD.


EGENKAPITAL:


HITTIL I AR HITTIL IFJOR


2050 EGENKAPITAL -127.547,48 -116.584,82


SUM EGENKAPITAL -127.547,48 -116.584,82
_






GJELD:






2400 LEVERANDØRER -11.941,24 -10.020,00
2600 FORSKUDDSTREKK 0,00 -4.194,00
2770 ARBEIDSGIVERAVGIFT 0,00 -665,00
2780 AVS ARB G AVG FP 09 0,00 0,00
2785 AV5 ARB G AVG FP 10 0,00 0,00
2910 GJELD MARIANNE FOY 0,00 0,00
2930 INTERIMSKONTO LØNN 0,00 0,00
2940 AVS FERIEPENGER 2009 0,00 0,00
2945 AVS FERIEPENEGER 201 0,00 0,00
2960 PALØPNE KOSTNADER 0,00 0,00
2980 KORTSIKTIG GlELO 0,00 0,00
2990 PALØPT ARB G AVG OT 0,00 0,00


SUM GJELD -11.941,24 -14.879,00


SUM EGENKAPITAL OG WELD -139.488,72 -131.463,82


*BEREGNET RESULTAT• 0,00 0,00
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Oslo kommune


Plan- og hygningsetaten


Puls arkitekter Ab
Postboks 135 Vinderen


0319 OSLO
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Itsggeplass: IIAAKON DEN GODEN VI1 14 Fiendom






"Gbakshaser bimed Ab Adresse: Ryghs sei 32. 0785 OSI)
boker: Pok arkitekter Ab Adres-se: Posthoks 135 Vinderen. 0319 OSLO
1iltaksty pe: 1.ager Tiltaksam Ikuksendring


RAMMET1LLATELSE - HAAKON DEN GOI)ES VEI 14
SN.II- pa .i•kriadni itlitk eller gmfig,IL NeT1‘ 20-1


\ 111,11 lor IgaiLIiIIg


Soknaden omfatter bruksemlring i eksisterende bsgning fra forrelning I il privat helseforetak og fra


kontor til frisorsalong. Det sokes ogsa om fasadeendring ved innsettelse as 4 vinduer pa fasade sor


langs nedkjoringsrampe.


I medhold plan- og Ingningslos ens (heretter pbI.) § 204 forste ledd holntal e og d godkjennes


soknaden. monatt Plan- og Ingningsetaten den 22.1 1.2(113. Det vises for os rig til soknadens edlagte


legninger. simasjonsplan og ansvarsretter.


I medhold av pbI. § 19-2 gis det dispensasjon for:


Dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2 vedrorende formål.


Fra Byggleknisk forskrifts krav nm heis i hyggverk.


Det foreligger I protest til soknaden.


Plan- oa h gningseraren hehandler denne sak euer nnndwhet nIdelt etaten Ih radens sak 2010 in
29.06.2010.


Soknaden


Det omsokte tiltaket ligger pa V inderen i Endel Vestre Aker. I iltaket ligger i umiddelbar nærliet til
Vinderen kn Shet senter med I - bane stopp. britikker og db CISCserNlec nenester. Eisgningen ligger
mellom 4ApotekergardeC i Nlemdalsveien i est og Haakon den (Mdes s-ei med Vinderen skole i ost. De
fleste a de omkringliggende bygningene er relativt store i storreIse og bar glike ffinksjoner. Ilebyggelsen
langs Haakon den Godes vei hestår hovedsakelig as storre i1laer med tilnærmet lik asstand tilvei og en


PlAn- esi 1”.2nIng•etalen Bc•cic,ad rc ,,
'di Ire I 1115


I tuk, 364 ‘Crituirli
111112 ikio w    phe o.lokommune Flo


entralbonl 112 1511 TLITlkiiIo [LIII i


Kund,,,,N,2 1 2 I Il.  Ing m
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klar bebyggelsesstruktur. Men et mindre omfattende nærmnrade for den omsøkte bygningen består av
bygninger med ulike funksjoner og storrelser, da disse blant annet er knyttet til Vinderen krysset, og har
ingen klar struktur.


Soknaden omfatier bruksendring fra forretning til prit at Benesteyting. herunder helseBenester i u eig og
I. etg. og bruksendring fra kontor til frisorsalong i 2 etg. Soknaden omfatter også en fasadeendring på
fasade sor. Tiltaket omfarter 874m2 BRA. og pM irker ikke eiendommens BYA.


Tiltaket er prosjekteri i henhold til Bt ggieknisk forskrift at 2010 (TEK 10)


Byggetiltaket medforer folgende dispensasjoner:
Dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2, vedrorende formal.
Fravik fra TEK 10. § 12- 3 vedrorende krav om heis i b ggverk.


Gjeldende plangrunnlag
Eiendommen er regulert til bolig. kontor. forretning gjennom reguleringsplan. S- 3892. felt 7C1 t cdtatt
17.04 2002. Bebt ggelsen kan ha maksimum 3 etasjer og maks gesims- og mone hot de er I I. 5 meter.
Igtg. skal disponeres til forreinincibolic. 2- 3 etQ skal disponeres til konior/ bolig.


Uttatelser fra annen myndighel
Det foreligger uttalelse fra bydel Vestre Aker datert 04.03.2014 vedrorende den omsokte dispensasjonen.
1 unalelsen står det:


.. Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innvendinger mot at det gis dispensasjon fra reguleringsplanen slik at
dei kan etableres helseforeiak i underetasjen og I. etasje og frisor i 2. elasje."


Protester/bemerkninger
Det foreligger en protest fra st§ ret i SE Haakons have, naboer i Haakon den godes ei 12 A og 13.


Protesten går i hovedsak ut på:


Det onskes at formålet helsetjenester spesifiseres i vedtaket.


Det stilles sporsmål ved om parkeringsforholdene er tilfredsstillende etter gjeldende norm.
Parkering og varelevering utgjør i forbindelse med dagens virksomhet ide aktuelle lokalene ct
problem for sikkerhet og fremkommelighet i I laakon den godes ve4


Ansvarlig sokers/tiltaksbavers redegjorelse:
Anst arlig søker skriver i sin redegjørelse at de anser det som positivi for området at et privat helseforetak
blir etablert Anst arlig soker skriver i den forbindelse:


"Aviva vil tilby dagkirurgi med planlagt kirurgi innenfor område plastisk kirurgi, generell kirurgi og ore!
nese/ hals. I lelseljenesten tilbyr også andre Benester innen velvære.”


Ansvarlig soker iser i sitt lilsvar til naboprotester til redegjorelsen for tiltaket hvor parkeringsdekningen
er beskreveT Samtichg kommenterer soker at de ikke mener at tt pc prit at helseforetak må spestfiseres
bedre.


Plan- og bygningsetatens vurdering
Naturgitte omeivelser kulturrninner blågronnstruktur, klimatilpasninger (Feks flom/rast
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Naturmangfoldloven (nml) § 7 fastslår at prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved
utoving av offentlig myndighet.


Del er ikke registrert spesielle naturtyper eller arter (naturmangfold) i området rundt tiltaket, og
prinsippene i nml §§ 8-12 anses dermed som ivaretatt i denne saken.


Tiltakets plassering i forhold til terreng og bebvggelsesstruktur 



Tiltaket påvirker ikke områdets bebyggelsesslruktur eller terrenget på eiendommen da del hovedsakelig er


innvendige endringer. Tiltaket er i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser


Tiltakcis isuelle kvalitet i seg selv oo i forhold til omgivelsene 



Den ornsokte fasadeendringen er på fasade sor ved nedkjorirm il eiendommens nedre plan. Det blir innsatt
4 vinduer i fasaden. Etaten anser den nedre delen av bygningen å bli mer apen med den omsokte
endringen. Samtidig som vinduenes plassering på fasaden i nedkjoring. grensende til nabociendornmens


nedkjoring er meget lite synlig for andre enn kunder/ gjester på den omsokte eiendommen, og dermed
ansett å være meget lite sjenerende for noen.


Tiltaket er i henhold til ujeldende reguleringsbestemmelser.


Universell utforming 



Det er prosjektert tilstrekkelig med parkeringsplasser for bevegelseshemmede. Bygningen er eksisterende
og er by guet etter daværende krav til tilgjengelighet.


Plan- og hvgningsetatens kommentarer tilnaboprotester. 



Plan- og bygningsetalen anser sokers beskrivelse av omsokte helseforetak: -Aviv a vil tilby dagkirurgi med
planlagt kirurgi innen for område plastisk kirurgi. generell kirurgi og orc/ nese/ hals. Helsetjenesten tilbyr
også andre tjenester innen velvære." å være tilstrekkelig detaljert.


Parkeringsdekningen er i henhold til gjeldende parkeringsnorm og er tilstrekkelig.


Fravik Fra krav i teknisk forskrift


Det sokes om frax ik fra TEK § 12- 3. vedrorende krav til heis til byggets 2. etasje hvor det omsokes
frisorsalong.


Plan og bygningsloven § 31-2 apner for at det kan gis tillatelse til bruksendring og nodvendig ombygging


og rchabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske
krav uten uforholdsmessige kostnader. dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlie og
nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk.


Plan- og bygningsetaten vurderer at arealet i 2. etasje fremstår som anvendelig, og tilstrekkelig egnet for


frisersalong. Arealet cr lidligere godkjent som kontor og atelier med adkomst via vindeltrapp. Det er ikke
mulig å etablere trappeheis i en slik trapp og det anses å være en urimelig stor kostnad å skulle ctablere
heis for det omsokte arealet til frisorsalong. Det bemerkes at fraviket fra teknisk forskrift gis på grunnlag
av ai del eiableres frisorsalong åpen for allmennheten. ott at ved senere e%entuelle bruksendringer må el


e entuelt onske om fravik omsokes på nytt.


Plan- og bygningsetaten mener erter ovennevnte at vilkårene for fritak etter plan- 0:::bygningsloven § 31-2


er oppfy lt. og soknaden om fritak innvilges.
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Dispensasion 



Tiltaket cr i strid med reguleringsplan og er avhengig av dispensasjon for å kunne få rammetillatelse.


Plan og bygningsloven § 19-2 åpner for at det kan gis dispensasjon dersom ikke hensynet bak


bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesaw Videre er dei et vilkar at fordelene ved å gi


dispensasjon skal være klart storre enn ulempene etter en samlet \ urdering.


Det er soki dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2. vedrorende ciendommens formål.


Bestemmelsen sier at eiendommens I. etg skal disponeres til forretning! bolig og 2- 3. elg skal disponeres


til kontor/ bolig. Det sokes dispensasjon for etablering av privat helseforetak i I etg. og frisorsalong i 2.


etg.


Det vises til sokers begrunnelse for dispensasjon.


Etatens vurdering av om hensyneU hensynene bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes:


Hensynet bak bestemmelsen er å sikre at området fremstår som publikums  ennlig og åpent ned


\ irksomhet som henNender seg ut mot gatelopet. slik at det skapes et le%ende sentrum.


Det omsokie tiltaket med helsefOretak. også med dagtjenester oe frisorsalong. vil gi et u og


hensiktsmessig tilbud til området. Området har flere gode servicetilbud. og bade Vinderen skole.


bensinstasjonen. kafeen og antikvariatet i Apotekergarden ligger i umiddelbar nærhet til tiltaket og sorger


for å skape ct levende område. Den omsokte bygningen ligger noe tilbaketrukket. og henvender scg bort


fra områdets andre servicetjenester. Private helsetjenester og frisorsalong vil skape storre bredde i området.


som selv ved en noe mer privat fremtoning fremstår som publikumsrettet og med en tilstrekkelig


henvendelse ut mot gatelopet. Det bemerkes her at dct også er opplyst å være dagtilbud i forbindelse med
helseforetaket


Frisoren oa privats  kehuset bringer n)e tilbud til området og anses å passe inn i den noe mer perifere


delen ax V inderen sentrum som service område. Bveningen henvender seg mot Ilaakon den Godes vei. og


dermed noe bort fra omradets andre sen icetjenester. slik at en noe mer lukket senicetjeneste mot


gatelopet anses som tilfredsstillende. Den omsokte dispensasjonen er ikke anseti å 4esentlig iilsideseite


hensynet bak bestemmelsen.


Etatens vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjonen cr klart storre enn ulempene


Det er samfunnsmessig positivt at en bygning transformeres istedenfor at noe nytt byggcs, eller at en


bygning rives for al nye skal dekke nye behov. Samtidig anses det som posh ivt for områdel at det er stabile


og varige leietakere i lokaler for leie, slik at det skapes wygge og varige miljoer. Det er også positivt at en


får ulike foretak, som dekker ulike beho‘ i sentrumsområdet på V inderen. slik at det blir et variert område.


En ulempe %ed dispensasjonen er eventuell presedens virkning og en noe mer lukket situasjon enn ved


normal forretningsdrift i lokalene.


Det anses som viktig med stabilitet og kontinuitet i lokalene og variene sen ieefunksjoner i området.


samtidig som lokalenes henvendelse er noc mer bortgjemt. med en annen henvendelse enn de resterende


servieefunksjonene i områdel. Dette gjor at etablering av privat helseforelak med plastisk kirurgi er ansett


å være ok i denne bygningen/dette lokalet. Etablering av frisorsalong apen for allmennbeten anses som


positivt for området, og i kombinasjon med privat helseforetak; anses det som bedre enn de regulerte
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kontorlokaler Presedens virkningen cr ikke anseti å være sesentlig da denne byaningen bar en noe spesiell
plassering innenfor den spesilikke reguleringen.


fordelene ved å gi ell dispensasjon anses som klart storre enn ulempene.


Plan- og bygningsetaten mencr etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven
§ 19-2 er oppfylt. og soknaden om dispensasjon innvilges.


Konklusjon
Det omsokre tiltaket anses å  ære hensiktsmessig for området og den omsøkte byaningen.


Under henvisninetil det som for rig er anfort under respektise avsnitt. finner Plan- og b gnintasetaren at
det omsokte uiliaket uilFredsstiller plan- og bygningslmens bestemmelser, og kan aodkjennes.


Godkjenning


Felgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 201315507


BeskrivelseTegningsnrDatoiPBE-id


Situasjonsplan !A10-01 1,0811.2013?I/11


I. Etasjeplan A20-01 22.11.20131/16


Sniti A A30-01 2211.20131/18


Plan underelasje A20-03 25.11.20133/6


Plan 2. etasje A20-02 25112013 37


fasade sor MO-0 I 25.112013


Folgende forelak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket, sak 201315507


Organisasjonsnr Navn Beskrivelse


.977503264 PULS ARKITEKTER !SOK: tkl. I
AS PRO: ark. utforming tkl. I


Plassering
Tiltaket må plasseres i henhold til aodkjente teaninger


Igangsettingstillatelse
Tiltaket tillates ikke iganasart for ansvarlig soker har fart iganasettingstillatelse. For igangsettingstillatelse
kan gis må folgende dokumentasjon innsendes.


Resterende sok nader om ansvarsretter for prosjektering og utforelse må være iuinsendt og
godkjent.


2. Oppdatert gjennomforingsplan


Klageadgang
Dette vedtaket kan paklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter monakelse av dette bre5et. Se
vedlagte orientering øm klageadgang.
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En fillatelse gjelder i 3 år
Tiltaket ma sære satt i gang innen 3 ar. ellers faller ti1IateIsen hort. Fristen hegs nner a lope fra


edtaksdato. Ved esentnell klaee på s ddlaket hegs nner fristen a lope fra dato for der endelige sedraket i


klattesaken.


PLAN- OG EMININGSETATEN


Asdeling for h .ggeprosjekter


Vest


Dene dahumeniel er eleAtronisA godhjem 11.03.2014 ar:


Saphie Slernd - Sakshelmndler
Chherh Nordli - enhenleder


Kopi til:
Simed AS.12  .ghs sei 31 0-85 OSI.O. mona.hellund ä a isahelse.no


13)del Vesire Aker. Sorkeda1sseien 150 B. 0-54 OSLO. posImottak a tha oslo.kornmUlle"


edlegg


Orientering orii klageadgang







Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


ORIENTERING OM KLAGEADGANG


KLAGEORGAN
Avgjorelsen kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har fått deleged myndighet fra
Kommunal- og regionaldepartementet til å avgjore saker om klage over vedtak fattei av direktoren
for Plan- og b gninesetatenlly utsiklingskomiteentbystyret.


KLAGEADRESSAT
Klagen skal sendes til:
Plan- og bygningsetaten. Postboks 364 Sentrum. 0102 Oslo
Besoksadresse: Vahls gate I. 0187 Oslo


KLAGEFRIST
Klagefristen er 3 uker fra den dag dene brev kom frem. Det er tilstrekkelie at klagen er postlagt
innen fristens utlop. Dersom De klager for sent, kan vi se bon fra klagen De kan soke om å få
forlenzet fristen. men da må De begrunne hsorfor De onsker det.


INNHOLDET I KLAGEN
ma presisere:


Hvilket sechak De klager oser. oppei saksnummer


Arsaken til at lk klager


Den eller de endringer som De onsker


Evenwelle andre opplysninger som kan ha bets dning for vurderingen as klagen
Klagers na‘n ou adresse ma oppgis.
Klagen må undertegnes.


UTSETTING AV GJENNOMFORINGEN AV VEDTAKET
Selv om De har klagerelt. kan vedtaket vanligvis gjennomfores sfiaks. De kan imidlerlid soke om
få utsau gjennomforingen av vedlaket til klagefrislen er ute eller til klagen er avgjort (soke
oppseuende virkning). Slik soknad sendes Plan- og bygningsetaten og begrunnes. Plan- og
bygningsetatens avgjorelse om oppsettende sirkning kan ikke påklages. men De kan sels bringe
sporsmålet om oppsettende virkning direkle inn for Mkesmannen iii ny surdering.


RETT TIL Å SE GJENNOM SAKSDOKUMENTENE OG TIL Å KREVE VEILEDNING
Med visse begrensninger har De tett til å se gjennom dokurnentene i saken. Reglene om deue finnes
i forvaltningslovens §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med Plan- og bygningsetaten. De vil da
få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om fremgangsmåten og om reglene om
saksbehandlingen.


KOSTNADER VED OMGJORING AV VEDTAK
Når et vechak som folge av klage blir endrel til gunst for en part, kan paden kreve dekning for
vesentlige kostnader som har vært nodvendige for å fa vediaket endret Forutsetningen er da
vanlievis at det organet som traff det opprinnelige vedtaket har gjon en feil slik atsedtaket blir
endret. Kravet må settes frem for Plan- 0E5 bygningsetaten senest 3 uker etter at De har mottatt det
nj.e vedtaket.
De kan også soke om å få dekket utgifier til nodsendig advokathjelp etter reglene om fritt
rettsråd. Det gjelder visse inntekis- og fonnuesgrenser. Deres advokat kan gi nærmere opplysninger
om dene.


II•..


Plan. og 40 grongsciaten Bc-444.9441resse lelefon 24 49 10 (4) Banketro


Valsts gale I 0 I $47Oslo Telefaks 23 49 10 01 6041405 5S90


Poszadresse E-rosir posurchrtal 4: Organisasssnsnarronss


Internt0 BoIs 364 Seramm Fte oslo kommune no Q71 040 1523 MS'A
vono plw oslo kammunc no 0102 Oslo
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$.2y"Ha,,Fylkesmannen 1`1.L3Xat'l


,../..f,1i Oslo og Akershus Zel Tordensleoldsgate12
Postboss6111Dep.0032Oslo
Telefon22003500
frnoapostanotiak@falkesmannenno
wwwfrnoano
OrganeasionsnummerNO974761319


Deresref 13/00277
Deresdata 04032014
Vårref 201415152-2FM-J
SaksbehandlerEleabethFreehewn
Fasnes
Cnrekletelefon22003572


Dalo 13032014


Foreløpig melding i forvaltningssak —klage —


vedtak stoyskjermer —gbnr.: 27/1768 - Lybekkveien 18


Fylkesmannen viser til oversendelse av ovennevnte klagesak.


Kommunen har foretau en forberedende klagebehandling. hvor klagen ikke ble tatt til følge.


Saken er derfor sendt Fylkesmannen som skal ta endelig stilling til klagen. Fylkesmannen kan


ved sin behandling prøve alle sider av saken. jr forvaltnineslmen § 34 annet ledd.


Klagesaken vil bli behandlet innen 12 uker. jf. Forskrifi 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak


(byggesaksforskriften). endret ved forskrift 27 jan 2012 nr. 107 (i kraft I. juli 2012), § 7-1,


I. ledd bokstav e). I samsvar med § 7-3 tredje ledd vil partene bli varslet om evt. fristforlengelse


Eventuelle ytterligere kommentarer fra sakens parter kan sendes til Fylkesmannen. Vi ber om at


kommentarene i så fall sendes snarest.


Med hilsen


Elisabeth Fredheim Faanes


rådgiver


Dokurnentet er elektronisk godkjent.
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Vestre Aker bydelsutvalg behandlet ovennevnte sak i møte 27.02.2014 og fattet følgende 


vedtak: 


 


Brev sendes Plan- og bygningsetaten, Avdeling for byggeprosjekter, Vest. 


 


 


Vestre Aker bydelsutvalg viser til Tillegg til oversendelse vedrørende klagesak i Lybekkveien 


18 datert den 03.02.2014 


 


Bydelsutvalget takker for tilbudet om juridisk bistand i gjennomgåing av habilitetsspørsmålet 


ved behandling av saken knyttet til eiendommen. 


 


Bydelsutvalget er meget forbauset over at både Fylkesmannen og etaten omtaler personen som 


er erklært som inhabil å være leder av Bydelsutvalget da vi mener man i en så alvorlig sak som 


å sette spørsmål ved personens habilitet og utvalgets evne til å opptre upartisk i saken, må det 


forventes en pinlig nøyaktighet i slike saker. Personen det gjelder er leder av en underkomite 


som forbereder sakene for BU, og er for øvrig vanlig medlem av bydelsutvalget samt 


gruppeleder for Hs gruppe. Personen har ingen familiære tilknyttinger eller «nære relasjoner» 


til andre medlemmer av utvalget enn det at vi er utvalgs kollegaer fra ulike partier! 


 


Bydelsutvalget er også forbauset over at både Fylkesmannen og etaten påpeker at av hensyn til 


bl.a. allmennhetens tillit til forvaltningen med fordel kunne overlatt klagebehandlingen til den 


sentrale byutviklingskomiteen. Bystyret har i vedtak overført byutviklingskomiteens fullmakter 


i enkelte saker, som blant annet denne, til bydelsutvalget i Vestre Aker. En slik overføring 


medfører at det er Vestre Aker bydelsutvalg som sitter ansvarlig for slike saker, og ingen kan 


overføre en saksbehandlingsmyndighet/vedtaksrett til andre organer før det foreligger et nytt 


bystyrevedtak om dette. Byutviklingskomiteen vil derfor ikke ha noen vedtaksmyndighet innen 


de overførte områdene, og er dermed uegnet til å behandle saken da det ville medført et ugyldig 


vedtak.  
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Når habilitetsregelen, Forvaltningsloven § 6, tredje ledd, er fulgt til punkt og prikke, noe vi har 


redegjort for, finner vi det meget forbausende at både etaten og Fylkesmannen tillater seg å 


spekulere i om noen andre i utvalget er inhabile som følge av deres eventuelle tilknytting til 


parten. En slik inhabilitet ville helt selvfølgelig vært opplyst om dersom den eksisterte, og 


nødvendige tiltak ville vært gjort.  


 


Vestre Aker bydelsutvalg minner om at bydelen pr 1.01.2014 har 46 555 beboere. I tillegg bor 


det ca 600 personer i Sørkedalen, som bydelen har ansvaret for tjenestene til samt behandling 


av diverse politiske saker. Bydelen har dermed atskillig flere innbyggere enn de aller fleste 


norske kommuner og byer, mens det er bare 15 medlemmer av bydelsutvalget. Dette er 


vesentlig mindre enn i de aller fleste kommunestyrer, noe som medfører at det også er meget 


sjelden at noen av utvalgets medlemmer er inhabile i løpet av den valgte perioden på 4 år. Det i 


selv skulle være betryggende for både etat og Fylkesmannen, og om at dersom det skjer blir det 


tatt meget alvorlig og nøye vurdert etter Forvaltningslovens § 6.  


 


Vestre Aker bydelsutvalg er også forbauset over denne reaksjonen da både etaten og 


Fylkesmannen vet at i saker det noen ikke vinner frem, vil det forekomme at det fremsettes 


grunnløse anklager og spesielt vil det være sterkt å sette spørsmål ved bydelsutvalgets 


integritet, som f. eks. at bydelsutvalget ikke evner å ivareta sine forpliktelser med å bedømme 


en sak uavhengig av hvem det gjelder. 


 


 


Med hilsen 


 


 


 


Jan Olsen Nytvei  


bydelsdirektør  


  


 


Vedlegg: 1 


 


 


  


         


 


 


 


 


 


 








Sørkedalens vel,


v/ Odd Holter,


Sakariasveien 21,


0758 Oslo


Sørkedalen 26.03.2014


Byråd Bård Folke Frednksen.


Rådhuset


Sørkedalens vel retter en sterk henstilling til byråden for byutvikling om å utarbeide en


egen kommuneplan for Sørkedalen, som en oppdatering og videreutvikling av


«Disposisjonsplan for Sørkedalen», vedtatt av Oslo bystyre 22.01.1986


Vi viser til hyggelig og positivt møte i Rådhuset 27.02.2014 for å drøfte vellets ønske om at


det utarbeides en samlet plan for Sørkedalens framtidige utvikling.


Møtet var kommet i stand på grunnlag et brev fra Sørkedalens vel til Byråden, datert


28 02.2013, der vellet konkluderte med innstendig å be Byråden om å ta et snarlig initiativ til


å starte arbeidet med en samlet plan for Sørkedalen.


Bakgrunnen for anmodningen var at Oslo kommune skulle vurdere hvilke reguleringsplaner i


Marka —herunder reguleringsplanene for tre ikke utbygde hustun i Sørkedalen —som måtte


oppheves, fordi reguleringen er i strid med markaloven. Samtidig var det under utarbeidelse


en kulturlandskapsplan for Sørkedalen, en vassdragsplan for Sørkedalsvassdraget og en


reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Sørkedalsveien. Alle planene er forankret i


sentrale politiske vedtak og skal fremmes for bystyret.


For å forsterke sin anmodning om samlet plan skrev vellet:


«Vi vil minne Byråden om at vellets ønske om en samlet plan avgitt i en fellesuttalelse datert


13.04.2011. til «Forprosjekt skjøtselsplan Sørkedalen», ble støttet av Oslo og Omland


Friluftsråd, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Naturvernforbundet Oslo Vest, DNT Oslo


og Omegn, Skiforeningen, Sørkedalen historielag, Sørkedalen bonde- og småbrukerlag og


Oslo og Akershus bondelag. Det er således betydelig støtte for vellets synspunkt».


Møtet 27.02.2014 fant sted etter at byrådet hadde lagt kommuneplanforslaget for Marka ut


til offentlig høring.


Sørkedalen er omtalt følgende steder i komrnuneplanen: Kommuneplanens samfunnsdel —


mål 2, satsing 2, satsing 3, Kap 8 Introduksjon —juridisk arealdel —8.2, 8.3, Kap.9 Juridisk


arealdel —sammendrag 9.1, Kap. 10. Etablerte lokalsamfunn - 10.1, 102, 10 3, Vedlegg 1


KonsekvensvurderIng,Vedtegg 3.12 - 1NF-a real for spredt bolighebyggelse.
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Hustun


Det er bare hustun som er omtalt i kommuneplanen og det er vanskelig å finne ut hvor de


foreslåtte hustunene er plassert.


1disposisjonsplanen ble rammen for hustun fastsatt til 6 boliggrupper (hustun), med åpning


for å øke til 10 boliggrupper dersom evalueringen av de 6 hustunene tilsa dette.


6 hustun er bygget og evalueringsrapporten konkluderer med at et det sannsynligvis vil være


mulig å bygge til sammen 10 hustun i henhold de plasseringskriterier i evaluenngsrapporten


og uten å komme i konflikt med kulturlandskapsverdlene.


I kommuneplanen foreslås det å bygge et langt større antall hustun enn det som byrådet


ved behandlingen av evalueringsrapporten anbefalte bystyret å gå inn for. Minst tre av de


foreslåtte hustuntomtene er i direkte konflikt med plasseringskriteriene.


Miljødepartementet krever at alle planer og tiltak skal konsekvensvurderes. For de forslåtte


hustunene er bare foretatt en generelle konsekvensvurdering og ikke en vurdering av hvert


enkelt tun.


Etter at disposisjonsplanen ble vedtatt i 1986 er det i Sørkedalen bygget 6 hustun med 36


hus og 45 boenheter, 25 hus på gårdstun med 29 boenheter, 12 hus er påbygd til


generasjonsboliger med 14 boenheter og det er bygget 18 seniorboliger.


Til sammen er det bygget 102 nye boenheter.


Folketallet i Sørkedalen passerte i 2013 700


Det er i kommuneplanen ingen oppsummering av hvilken effekt den boligbyggingen som er


blitt gjennomført har hatt for rekrutteringen til barnehagen og skolen.


Åpningen i markaloven for å bygge nye boliger i Sørkedalen , er begrenset til det som er


nødvendig for å opprettholde Sørkedalen som levende lokalsamfunn, først og fremst


rekrutteringen til barnehagen og skolen.


Det foreligger ingen prognose for rekrutteringen til barnehagen og skolen, som underbygger


og dokumenterer behovet for å bygge flere boliger —og hvor mange.


Det er heller ikke sagt noe om hvorledes bygging av framtidige boliger i hustun bør


organiseres og gjennomføres, for at de skal kunne få en pris som er overkommelig for


barnefamilier med normal økonomi.
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Boliger på eksisterende gårdstun og generasjonsboliger


I disposisjonsplanen er det i tillegg til å åpne for å bygge et begrenset antall hustun, også


åpnet for bygging av hus på eksisterende tun og påbygg på eksisterende hus til


generasjonsbolig.


Bestemmelsene som åpner for bygging av hus på eksisterende tun og påbygg til


generasjonsbolig er ikke inntatt i kommuneplanen


Vassdragsplanen for Sørkedalsvassdraget


Vassdragsplanen omfatter et 100 meter bredt belte på begge sider av hovedvassdragene


med tilløpsbekker.


Vassdragsplanen og kulturlandskapsplanen omhandler i stor grad de samme temaene. Begge


planene viii 100 metersbeltet langs vann, hovedvassdrag og bekker omfatte vern av


naturområder, kulturmiljøer og kulturminner, restaurering og skjøtsel av kulturlandskapet,


eksisterende og nye bygg og anlegg, byggetiltak og bevaring/skjøtsel/ tilrettelegging i


kantsonene.


Vassdragsplanen og kulturlandskapsplanen må derfor samordnes i en samlet plan


Etter at utkastet til vassdragsplan ble behandlet i arbeidsgruppa for kulturlandskapsplanen,


la Plan- og bygningsetaten —som her fått i oppdrag å fremme planen til politisk behandling -


den på is i påvente av samlet plan.


Kulturlandskapsplanen for Sørkedalen


Bystyret vedtok 16.03.2008 å be byrådet legge frem en egen skjøtselsplan for ivaretagelse av


kulturlandskapetiSørkedalen.


Formålet med en skjøtselsplanen er å bevare det egenartede natur- og kulturlandskapet i


Sørkedalen som en helhet, med særpreg fra tidligere tiders jordbrukslandskap, og med de


biologiske og kulturhistoriske elementer som bidrar til å gi området dets verdifulle karakter.


Nødvendige grunnlagsrapporter for å utarbeide kulturlandskapsplanen foreligger, men


Regionkontor landbruk opplyser at etaten ikke kapasitet eller ressurser til å utarbeide


planen


Gang- og sykkelvei/utvidet veibane langs Sørkedalsveien


Bystyret vedtok 02.04.2008 at det skal utarbeides reguleringsplan for gang- og sykkelvei


Sørkedalen.


Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har meddelt Vestre Aker bydelsutvalg at


reguleringsforslag for separat gang- og sykkelvei og utvidet veibane vil bli lagt ut til offentlig


ettersyn i nærmeste framtid.
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Vestre Aker bydelsutvalg går inn for en ny, samlet plan for Sørkedalen.


Bydelsutvalget uttalte 13.10 2011 (sak 157/2013) om kommuneplanens planstrategi:


«Vestre Aker bydelsutvalg vil imidlertid påpeke at det er meget viktig i det kommende arbeid


at det utarbeides en ny Disposisjonsplan for Sørkedalen. Dagens disposisjonsplan er


tilsidesatt av Markaloven, og kan derfor ikke lengre være gjeldende. Sørkedalen MÅ få lov å


utvikle seg også i fremtiden, men basert på de naturlige gitte begrensninger den forrige


planen er basert på og de behov som er nødvendige å dekke, for at dalen ikke skal komme


en bakevje».


Byrådet har tidligere anbefalt at det utarbeides en samlet plan lor Sørkedalen.


Vellet vil også trekke fram at Byrådet i sitt saksframlegg til byutviklingskomiteen 04.09.2007


uttalte følgende:


«Byrådet vil understreke betydningen av å sikre kulturlandskapet i Sørkedalen mot


gjengroing og bevare bygningsrniljøet i dalen. Byrådet finner det hensiktsmessig å behandle


landbruksinteressene sammen med øvrige interesser i Sørkedalen. Dette kan gjøres i en


helhetlig plan i etterkant av at ny plan- og bygningslov samt Markalov foreligger».


Sørkedalens vels konklusjon og anbefaling


For at «Disposisjonsplan for Sørkedalen» fra 1986 skal bli videreført og bli et tydelig og godt


styringsverktøy for den framtidige utviklingen i Sørkedalen, må det utarbeides en egen


kommuneplan for Sørkedalen innenfor de samme grenser som i disposisjonsplanen og med


alle aktuelle temaer innarbeidet


Det er meget viktig at beslutningen om å utarbeide en egen kommuneplan for Sørkedalen


blir tatt omgående og meddelt høringspartene, slik at disse ikke behøver å uttale seg om det


som står skrevet om Sørkedalen i den utsendte kommuneplanen.


Plan- og bygningsetaten bør få ansvaret for å utarbeide kommuneplanen.


Medvirkningsprosessen som Byplankontoret gjennomførte da disposisjonsplanen ble


utarbeidet, bør være et eksempel til etterfølgelse i utarbeidelsen av kommuneplanen.


Med hilsen


Odd Holter Aksel 0. Hillestad


Kopi:


Oslo og Omland Friluftsråd, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus,


Naturvernforbundet Oslo Vest, DNT Oslo og Omegn,


Skiforeningen,


Oslo og Akershus Bondelag.


Sørkedalen Bonde- og Småbrukerlag,


Sørkedalen historielag,


Vestre Aker bydelsutvalg,


Fylkesmannen i Oslo og Akershus,


Miljøverndepartementet.
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Behandling av søknader om sykehjemsplass – Bydel Sagene og Bydel Vestre Aker


Kommunerevisjonen


Forord
Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Behandling av søknader om 
sykehjemsplass. Undersøkelsen er forankret i kontrollutvalgets vedtak av 29.01.2013 (sak 11) om 
forvaltningsrevisjon med oppstart 1. halvår 2013. Den tilhører fokusområdet Myndighetsutøvelse 
og brukertilpassede tjenester, jf. bystyrets vedtak om Overordnet analyse og plan for 
forvaltningsrevisjon 2012-2016 av 13.06.2012 (sak 165). 


Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oslo kommune. Formålet med
forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4, som blant annet har følgende ordlyd:


… systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).


Forvaltningsrevisjon i Oslo kommune gjennomføres iht. gjeldende standard for forvaltningsrevisjon 
i kommuner og fylkeskommuner i Norge (RSK 001).


Undersøkelsen er gjennomført av et prosjektteam bestående av seniorrådgiver Hanne Sophie Hem 
(prosjektleder) og revisjonsrådgiver Siri Strandenæs Lode (prosjektmedarbeider). Sistnevnte har 
ledet arbeidet med å sluttføre rapporten.


Vi vil takke alle vi har vært i kontakt med for nødvendig bistand i løpet av prosjektet.


14.01.2014


Lars Normann Mikkelsen      Siri Strandenæs Lode 
avdelingsdirektør       revisjonsrådgiver
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Behandling av søknader om sykehjemsplass – Bydel Sagene og Bydel Vestre Aker


Kommunerevisjonen


Hovedbudskap
I denne undersøkelsen har Kommunerevisjonen 
undersøkt to bydelers behandling av søknader 
om sykehjemsplass. 


Samlet sett viser undersøkelsen at behandlingen 
av søknader om sykehjemsplass i bydelene 
Sagene og Vestre Aker på de fl este av de 
undersøkte områdene var tilfredsstillende. 
Det var imidlertid enkelte mangler eller 
forbedringsområder, herunder knyttet til at 
ingen av bydelene hadde en praksis knyttet til å 
gi foreløpig svar som fullt ut var i tråd med Oslo 
kommunens gjeldende retningslinjer. 


Sammendrag
I denne rapporten presenteres resultatene 
av Kommunerevisjonens undersøkelse om 
behandling av søknader om sykehjemsplass i 
bydelene Sagene og Vestre Aker. 


Problemstilling og undersøkelsesopplegg 
Undersøkelsen har hatt følgende 
hovedproblemstilling: 
 Er bydelenes behandling av søknader om 


sykehjemsplass tilfredsstillende?


Aktuelle underproblemstillinger har vært: 
 Har bydelene rutiner for å håndtere 


henvendelser, herunder rutine for å skille 
henvendelser fra søknader?


 Har bydelene fulgt gjeldende regler og felles 
saksbehandlingsrutiner for behandling av 
søknader om sykehjemsplass? 


 Hvordan sikrer bydelene at søkere blir 
vurdert og tildelt tjenester på riktig nivå i 
omsorgstrappen og til riktig tid?


Rapporten bygger på en caseundersøkelse 
i bydelene Sagene og Vestre Aker og er 
basert på informasjon fra fl ere kilder. 
Kommunerevisjonen har gjennomgått 
dokumentasjon fra Byrådsavdeling for eldre og 
sosiale tjenester og begge bydelene, herunder 
en gjennomgang av rutiner og prosedyrer og 


dokumentasjonen i utvalgte brukermapper. 
Videre er det gjennomført intervjuer med 
fagkonsulenter og ledere ved bestillerkontorene 
i begge bydelene. Undersøkelsesperioden er 
2012 og 1. tertial 2013. 


Kontrollutvalget har også ønsket å få oversikt 
over antall sykehjemsplasser i Oslo, antall 
søkere til sykehjem, antall avslag på søknader 
om sykehjemsplass og antall klager som 
omgjøres av klageinstansen. Rapporten 
presenterer også tallmateriale knyttet til dette.


Sentrale vurderinger


Henvendelser om plass i sykehjem
Både Bydel Sagene og Bydel Vestre Aker hadde 
etablert rutiner for å dokumentere og følge opp 
muntlige henvendelser, herunder å avklare om 
en muntlig henvendelse var en søknad. I begge 
bydelene oppga bestillerkontorene at det var få 
muntlige henvendelser som kunne være søknad 
om plass i sykehjem. 


Bydel Sagene overførte informasjon fra 
henvendelsesskjemaer til fordelingslister som 
ble oppbevart samlet i en perm. Undersøkelsen 
viste at det var få muntlige henvendelser 
som kunne være søknad om sykehjemsplass. 
Ved gjennomgang av utvalgte saker i 
fordelingslistene var det ett tilfelle hvor en 
fagkonsulent hadde sjekket om en muntlig 
henvendelse var en søknad om sykehjemsplass 
eller ikke. Videre viste gjennomgangen 
at samtlige utvalgte saker var håndtert av 
bydelen. Bydel Vestre Aker hadde ikke en 
tilsvarende samlet oversikt over henvendelser, 
og Kommunerevisjonen har derfor ikke hatt 
grunnlag for å undersøke bydelens oppfølging 
av slike henvendelser.  


Bestillerkontorene i begge bydelene oppga at de 
ved behov ga informasjon om tjenestetilbudet 
og om framgangsmåten for å søke en tjeneste. 
Videre oppga de at søkere ved behov fi kk 
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bistand til å fylle ut søknadsskjemaet. 
Kommunerevisjonens kontroll av enkeltsaker 
i Bydel Sagene viste eksempler på at dette var 
gjort, mens det ikke var eksempler på dette i 
utvalget i Bydel Vestre Aker.  


Saksutredning
Når det gjaldt foreløpige svar, viste 
undersøkelsen at det i 10 av 34 saker i Bydel 
Sagene der saksbehandlingstiden oversteg 14 
dager, ikke var sendt foreløpig svar. I de øvrige 
24 sakene var det sendt foreløpig svar, men 
bare i 14 saker var det sendt innen fristen på 
14 dager. Ikke alle de foreløpige svarene ga 
informasjon om forventet saksbehandlingstid. 
At det ikke var sendt foreløpig svar i 10 saker 
var ikke i samsvar med Oslo kommunes 
gjeldende retningslinjer.


I 15 av 25 saker i Bydel Vestre Aker der 
saksbehandlingstiden oversteg 14 dager, var det 
ikke sendt foreløpig svar. I de øvrige 10 sakene 
var det sendt foreløpig svar innen fristen på 14 
dager. Ingen av de foreløpige svarene inneholdt 
informasjon om forventet saksbehandlingstid. 
Dette var ikke i samsvar med Oslo kommunes 
gjeldende retningslinjer. 


Det hadde imidlertid vært annen kontakt mellom 
bruker og bydelen i fl ere av de aktuelle sakene 
i begge bydelene, herunder telefonisk kontakt, 
korttidsopphold eller møter.


Etter Kommunerevisjonens vurdering bidro 
begge bydelenes prosedyrer, rutine for 
vurderingsbesøk/nettverksmøte, bruk av 
kartleggingsverktøy og praksis knyttet til 
vedtaksmøter til en systematisk kartlegging av 
den enkelte søkers bistandsbehov. Gjennomgang 
av enkeltsaker viste at det var dokumentert 
i Gerica at søkernes helsemessige og sosiale 
situasjon var kartlagt.


Ingen av de undersøkte bydelene hadde 
kapasitet til å møte alle utskrivningsklare 
pasienter før det ble innvilget korttidsplass i 
sykehjem. Dette kunne gi risiko for at bydelen 


ikke hadde tilstrekkelig informasjonsgrunnlag 
for behandling av søknad. Bydel Vestre Aker 
hadde etter sommeren 2013 satt opp en turnus 
som innebar at fl ere utskrivningsklare pasienter 
skulle besøkes på sykehuset.


Vedtak om plass i sykehjem
Undersøkelsen viste at det var forskjeller i 
gjennomsnittlig saksbehandlingstid i de to 
bydelene. I Bydel Sagene var gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid i de undersøkte sakene hvor 
det var søkt om langtidsplass 61 dager, mens 
tilsvarende i Bydel Vestre Aker var 20 dager. 
Når det gjaldt undersøkte saker der det var 
søkt om korttidsopphold (ekskl. søknader fra 
utskrivningsklare pasienter), var gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid i Bydel Sagene 34 dager og i 
Bydel Vestre Aker 12 dager.


Undersøkelsen viste at begge bydelene fattet 
skriftlige vedtak om plass i sykehjem. Videre 
viste gjennomgangen av utvalgte saker hvor det 
var gitt avslag at disse vedtakene var begrunnet, 
i all hovedsak ut fra bydelenes vurdering av at 
søkerens hjelpebehov kunne dekkes av andre 
tjenester. 


Klage
I begge bydelene ble søkerne gitt skriftlig 
informasjon om klageadgang i vedtakene etter at 
søknaden var avgjort.


Det er Kommunerevisjonens vurdering at Bydel 
Sagenes prosedyre for klagesaksbehandling 
la til rette for at søkere, i samsvar med 
gjeldende retningslinjer, kunne få bistand fra 
Søknadskontoret ved behov. Søknadskontoret 
erfarte at det i liten grad var behov for deres 
bistand til dette.


Når det gjaldt Bydel Vestre Aker, 
omhandlet ikke den skriftlige rutinen for 
klagesaksbehandling bestillerenhetens plikt til å 
bistå søkere med å utforme klage. Det framkom 
imidlertid av vedtaksbrevene til søkerne at 
bydelen på forespørsel kunne gi nærmere råd 
og veiledning. Bestillerenheten oppga at den 
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sjelden opplevde at det var behov for slik 
bistand.


Revurdering av vedtak om helse- og 
omsorgstjenester i hjemmet
Undersøkelsen viste at begge bydelenes rutiner 
og beskrevne praksis i undersøkelsesperioden 
kunne bidra til å sikre at vedtak om 
hjemmetjenester ble revurdert i tråd gjeldende 
kvalitetskrav for Oslo kommunes pleie- og 
omsorgstjenester.


Den løpende kontakten og 
informasjonsutvekslingen mellom bestiller 
og utfører er sentral når det gjelder å fange 
opp endring i behov, herunder behov 
for sykehjemsplass, mellom de faste 
revurderingstidspunktene. I begge bydelene 
hadde bestillerkontorene og den kommunale 
hjemmetjenesten faste møter, der blant annet 
spørsmål knyttet til revurderinger ble tatt opp. 
Det var ikke tilsvarende møter med private 
leverandører.


I Bydel Sagene viste gjennomgangen av saker i 
Gerica, der bruker hadde fått avslag på søknad 
om sykehjemsplass, at bydelen i hovedsak 
hadde revurdert de aktuelle brukernes vedtak 
om hjemmetjenester innen seks måneder etter 
avslaget. I Bydel Vestre Aker hadde bydelen 
revurdert alle de aktuelle brukernes vedtak 
om hjemmetjenester innen seks måneder etter 
avslaget. 


Konklusjon
Samlet sett viser undersøkelsen at behandlingen 
av søknader om sykehjemsplass i bydelene 
Sagene og Vestre Aker på de fl este av de 
undersøkte områdene var tilfredsstillende. 
Det var imidlertid noen forbedringsområder: 
Ingen av bydelene hadde en praksis knyttet 
til å gi foreløpig svar som var i tråd med 
Oslo kommunens gjeldende retningslinjer. 
Bydel Vestre Akers skriftlige rutine for 
klagesaksbehandling omhandlet ikke 
bestillerenhetens plikt til å bistå søkere med 
å utforme klage. Det framkom imidlertid av 
vedtaksbrevene at bydelen på forespørsel kunne 
gi nærmere råd og veiledning. 


Anbefaling
På bakgrunn av undersøkelsen anbefaler 
Kommunerevisjonen at begge bydelene 
iverksetter tiltak for å sikre at alle søkere innen 
gitte frister gis foreløpig svar med informasjon 
om forventet saksbehandlingstid.


Mottatte uttalelser
Kommunerevisjonen sendte rapport til 
uttalelse til byråden for eldre, Bydel Sagene 
og Bydel Vestre Aker. Ingen av uttalelsene 
har kommentarer til revisjonskriteriene 
eller Kommunerevisjonens anbefaling. 
Både bydelene og byrådsavdelingen oppgir 
iverksetting av relevante tiltak i sine uttalelser.  
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1.   Innledning
De fl este som søker plass på sykehjem, og 
særlig langtidsplass, har ofte først en lang 
periode der de har blitt hjulpet hjemme av 
familien og/eller av hjemmetjenesten. De fl este 
som søker sykehjemsplass er dermed godt 
kjent for bydelens bestillerkontor, den enheten 
i bydelene som blant annet avgjør søknader om 
sykehjemsplass. 


Det er et prinsipp at brukeren skal motta 
tjenester på det laveste effektive omsorgsnivået 
(LEON-prinsippet). Langtidsplass i sykehjem 
er det høyeste omsorgsnivået. Den enkelte 
bruker kan ha fl ere tilbud på de lavere nivåene 
samtidig, for eksempel både praktisk bistand og 
rullerende korttidsopphold på sykehjem.   


Bydelene er organisert i bestiller-
utførermodeller på dette området, der driften av 
de kommunale helse- og omsorgstjenestene er 
lagt til annet administrativt nivå eller enhet enn 
den som beslutter om søknad om tjenester skal 
innvilges eller avslås, og eventuelt omfang.  


Kommunerevisjonen gjennomførte i 2007 
en undersøkelse av bydelenes behandling av 
søknader om fast plass i sykehjem, jf. rapport 
7/2007. Undersøkelsen viste at fl ere bydeler 
ikke fanget opp behov for fast plass i sykehjem 
og at saksbehandlingstiden i en del saker var for 
lang. Videre manglet fl ere bydeler rutiner for 
sentrale deler av saksbehandlingen, og i fl ere av 
de bydelene som hadde rutiner, var disse ikke 
godt nok implementert.


Det ble gjennomført en oppfølgingsundersøkelse 
i 2009 som bl.a. viste at alle bydelene hadde 
skriftlige rutiner for håndtering av muntlige 
henvendelser og egne prosedyrer innenfor 
rammen av byrådets kriterier for inntak i 
sykehjem. 13 bydeler kunne vise til skriftlige 
rutiner for å sikre at søknadene ble behandlet og 
avgjort uten ugrunnet opphold. 


I FAFO-rapport 2011/17 Praksis ved tildeling 
av sykehjemsplasser i Oslo ble det konkludert 
med at det var behov for harmonisering av 
bydelenes vurderings- og tildelingspraksis på 
fl ere områder. Nærmere informasjon om FAFOs 
undersøkelse gis i kapittel 1.4.


Pleie- og omsorgstjenester står for en relativt 
stor andel av bydelenes budsjetter/regnskaper. 
I 2012 viste kommuneregnskapet til Oslo 
kommune at brutto driftsutgifter til pleie- og 
omsorgstjenester var drøyt 8,3 milliarder kroner, 
mens netto driftsutgifter var om lag 7 milliarder 
kroner. Funksjonsområdet pleie og omsorg 
utgjorde 42 prosent av bydelenes utgifter.  


1.1 Formål og problemstilling
Vi har undersøkt hvordan to utvalgte bydeler i 
2012 og 1. tertial 2013 håndterte sentrale krav 
til behandling av søknader om sykehjemsplass. 
Utover å gi kontrollutvalget informasjon om 
status etter at det har vært jobbet med tiltak 
i kjølvannet av tidligere undersøkelser, kan 
undersøkelsen også bidra til forbedringer 
i bydelenes søknadsbehandling der det er 
grunnlag for det. 


Undersøkelsen har hatt følgende 
hovedproblemstilling: 
 Er bydelenes behandling av søknader om 


sykehjemsplass tilfredsstillende?


Aktuelle underproblemstillinger har vært: 
 Har bydelene rutiner for å håndtere 


henvendelser, herunder rutine for å skille 
henvendelser fra søknader?


 Har bydelene fulgt gjeldende regler og felles 
saksbehandlingsrutiner for behandling av 
søknader om sykehjemsplass? 


 Hvordan sikrer bydelene at søkere blir 
vurdert og tildelt tjenester på riktig nivå i 
omsorgstrappen og til riktig tid?
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Kommunerevisjonen har ikke vurdert 
avgjørelsene i enkeltsaker, det vil si at vi ikke 
har etterprøvd bydelenes faglige vurderinger 
og skjønnsutøvelse. Videre er undersøkelsen en 
caseundersøkelse i to bydeler. 


Kontrollutvalget har i tillegg ønsket å få 
oversikt over antall sykehjemsplasser i Oslo, 
antall søkere til sykehjem, antall avslag på 
søknader om sykehjemsplass og antall klager 
som omgjøres av klageinstansen. Tallmaterialet 
presenteres i kapittel 2.


1.2 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er den målestokken som 
legges grunn for Kommunerevisjonens 
vurderinger. Revisjonskriteriene i denne 
undersøkelsen er blant annet hentet fra følgende 
kilder: 
   lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- 


og brukerrettigheter (pasient- og 
brukerrettighetsloven) 


 lov 10. februar 1967 nr. 00 om 
behandlingsmåten i forvaltningssaker 
(forvaltningsloven) 


 retningslinjer for behandling av søknader om 
helse- og omsorgstjenester i Oslo kommune


 bystyresak 204/99 Kvalitet og 
kvalitetsmåling i pleie- og omsorgstjenestene


De konkrete revisjonskriteriene som er benyttet 
presenteres der de kommer til anvendelse i 
kapittel 3 og 4. For informasjon om grunnlaget 
for revisjonskriteriene vises det til vedlegg 1.


1.3 Undersøkelsesopplegg og valg av 
casebydeler


 Undersøkelsen har omfattet saksbehandlingen 
av søknader om sykehjemsplass i bydelene 
Sagene og Vestre Aker. Det ble lagt vekt på å 
velge én bydel med lang saksbehandlingstid 
og én med kort.1 I tillegg tok vi hensyn til 
omfanget av forvaltningsrevisjoner i den enkelte 


1 Vi la til grunn gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 
2012, jf. tabell 5 i kapittel 2.2.


bydel de siste årene. Ved en samlet vurdering 
av disse forholdene ble Bydel Sagene (lang 
saksbehandlingstid) og Bydel Vestre Aker (kort 
saksbehandlingstid) valgt. 


Rapporten bygger på: 
 Dokumentgjennomgang av blant annet 


prosedyrer/rutinebeskrivelser, sakslister, 
stikkprøvekontroller av dokumentasjon i 
enkeltsaker, og dokumentasjon knyttet til 
klager og henvendelser 


 Intervjuer og møter med saksbehandlere i og 
ledere for bestillerkontorene i de to bydelene 


Stikkprøvekontrollen av enkeltsaker 
omfatter i hovedsak uttrekk av søknader om 
sykehjemsplass innkommet til de utvalgte 
bydelene i løpet av to måneder (september 
2012 og januar 2013). Når det gjaldt søknader 
om langtidsplass, trakk vi samtlige innkomne 
søknader i de to utvalgte månedene, mens vi 
trakk et utvalg av de innkomne søknadene om 
korttidsopphold i de to månedene. Uttrekket ble 
basert på sakslister fra bydelene med oversikt 
over alle innkomne søknader. Utvalget vises i 
 tabell 1. I tillegg har vi valgt ut enkeltsaker i 
hele 2012 og første tertial 2013 der det ble gitt 
avslag på søknad om sykehjemsplass. Dette ga 
13 ekstra saker i utvalget av saker med avslag 
i Bydel Sagene og 15 ekstra saker i utvalget av 
saker med avslag i Bydel Vestre Aker.


 Tabell 1 Antall undersøkte saker 


Bydel Langtid Herav 
avslag


Korttid Herav 
avslag


Sagene 29 11 25 5
Vestre 
Aker


43 8 29 8


På enkelte punkter bygger vurderingene våre 
kun på bydelenes egen beskrivelse av praksis. I 
slike tilfeller er vi forsiktige i våre vurderinger 
og konklusjoner. 


Undersøkelsens metode er nærmere beskrevet i 
vedlegg 2.
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1.4 Beskrivelse av utviklingsarbeid i 
Oslo kommune


FAFO gjennomførte i 2010/2011 et prosjekt 
på oppdrag fra Byrådsavdeling for eldre og 
sosiale tjenester. Siktemålet var å bidra til en 
mer enhetlig praksis ved bydelenes tildeling 
av sykehjemsplasser i Oslo kommune. 
Prosjektet munnet ut i rapporten Praksis ved 
tildeling av sykehjemsplasser i Oslo. I denne 
ble det konkludert med at det var behov for en 
harmonisering av bydelenes vurderings- og 
tildelingspraksis på fl ere områder:
 skille henvendelser fra søknader
 felles rutine for registrering av 


henvendelsestidspunkt og søknadstidspunkt
 noen bydeler burde gå raskere på 


vurderingsbesøk til en del av brukerne
 økt skriftlighet i saksbehandlingen
 stor variasjon i antall «ubehandlede» saker 


må bort


Basert på resultatene av FAFO-prosjektet, 
samt ny lov om helse- og omsorgstjenester fra 
01.01.2012 og egne krav i Oslo kommune, har 
det vært iverksatt en rekke tiltak for å sikre 
større grad av likhet mellom bydelene praksis 
ved tildeling av sykehjemsplasser og oppfyllelse 
av lovkrav og føringer:2 
 nytt felles søknadsskjema om helse- og 


omsorgstjenester 
 retningslinjer for behandling av søknader om 


helse- og omsorgstjenester i Oslo kommune3 
 nytt og utvidet opplæringsopplegg for ledere 


og saksbehandlere 
 eget nettverk for lederne av bydelenes 


bestillerkontor
 fl ere felles saksbehandlingsrutiner i Gerica, 


inkludert gjennomgang av eksisterende 
maler og brev både med hensyn til språk og 
innhold


2  Jf. blant annet notat 138/2012 av 25.05.2012 fra 
byråden for eldre til helse- og sosialkomiteen. 


3  Retningslinjen inneholdt noe informasjon om skillet 
mellom henvendelser og søknader, at disse kan 
framsettes skriftlig og muntlig og at de skal følges 
opp, bruk av felles søknadsskjema, Oslo kommunes 
frister for foreløpig svar med informasjon om 
forventet saksbehandlingstid. For øvrig ble det vist til 
forvaltningsloven og pasient og brukerrettighetsloven.  


 oppdatering av Gerica i 2012 for å sikre 
overholdelse av endringer i lovverket 
fra 01.01.2012 og innføringen av 
Samhandlingsreformen 


 endringer i mal for rapporteringen i 
årsstatistikken knyttet til søknader om 
sykehjemsplass


Ved behandling av byrådets budsjettforslag for 
2012 vedtok bystyret verbalvedtak H44 Prosjekt 
for å forhindre feilaktige avslag på søknad om 
sykehjemsplass. I vedtaket ble byrådet bedt om 
å igangsette et prosjekt i Sykehjemsetaten og 
bydelene for å forhindre feilaktige avslag på 
søknad om sykehjemsplass. Prosjektet skulle 
inneholde følgende konkrete tiltak: 
 kursing av fastleger 
 krav om at saksbehandlere som fatter 


vedtak, fysisk skal møte søker før det 
eventuelt fattes vedtak om avslag


 innføring av praksis der et utvalg klager på 
avslag gjennomgås av Byrådsavdeling for 
eldre og sosiale tjenester.


Helse- og sosialkomiteen/bystyret har blitt 
orientert om status for prosjektet både i notater 
fra byråden og i byrådssaken Kvalitetskrav i 
pleie- og omsorgstjenestene.4


Når det gjelder klager på avslag har 
byrådsavdelingen tatt initiativ til en 
gjennomgang ledet av Helseetaten. Denne 
omtales nærmere i kapittel 2.3. 


I forbindelse med bystyrets behandling av 
Helse-, sosial- og eldreombudets årsmelding 
for 2012 ble byrådet bedt om å «innskjerpe 
at søkers helse- og omsorgsbehov [skal] 
prioriteres foran budsjettkrav i bydelens 
bestillerkontor». Som en oppfølging av vedtaket 
sendte Byrådsavdeling for eldre og sosiale 
tjenester 14.06.2013 brev til bydelene om dette, 
jf. notat 241/2013 av 17.10.2013 til helse- og 
sosialkomiteen. 


4  Notat nr. 121/2012 av 09.05.2012, notat nr. 309/2012 
av 20.12.2012, notat nr. 254/2013 av 01.11.2013, samt 
byrådssak 148/13 av 22.08.2013
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1.5 Framstillingen videre
I kapittel 2 gir vi nærmere informasjon om 
sykehjemssituasjonen i Oslo kommune. I 
kapittel 3 og 4 beskrives og vurderes praksis 
for behandling av søknader om sykehjemsplass, 
henholdsvis Bydel Sagene og Bydel Vestre 
Aker. I disse kapitlene omtales blant annet 
rutiner for å håndtere henvendelser og om 
bydelene hadde fulgt gjeldende regler og felles 
saksbehandlingsrutiner, samt rutiner og praksis 
for saksutredning og vedtaksprosess som kan 


sikre at søkere blir vurdert og tildelt tjenester på 
riktig nivå i omsorgstrappen og til riktig tid. I 
kapittel 5 presenterer vi Kommunerevisjonens 
oppsummering, konklusjoner og anbefalinger. 


I kapittel 6 oppsummerer vi uttalelsene til 
rapporten fra Byrådsavdeling for eldre og 
sosiale tjenester, Bydel Sagene og Bydel Vestre 
Aker og kommenterer disse. Uttalelsene følger i 
sin helhet som trykte vedlegg. 







13


Behandling av søknader om sykehjemsplass – Bydel Sagene og Bydel Vestre Aker


Kommunerevisjonen


2.    Nærmere om sykehjemssituasjonen i Oslo kommune


2.1 Sykehjemsplasser
 Ifølge Oslostatistikken bodde 5146 av Oslos 
befolkning på institusjon per 31.12.2012. Av 
disse bodde 4618 personer i sykehjem. Dette 
var cirka 100 fl ere enn året før. Blant personer 
67–79 år bodde 2,2 prosent i institusjon per 
31.12.2012.5 Andel personer 80 år og over 
som bodde i institusjon per 31.12.2012 var 
16,8 prosent. Andelen var høyest i bydelene 
Grünerløkka og Sagene med over 21 prosent 
og lavest i Bydel Søndre Nordstrand med 11,4 
prosent. I Bydel Vestre Aker var andelen 13,4 
prosent.6


Sykehjemsetaten har ansvaret for at 
sykehjemstilbudet er differensiert og tilpasset 
ulike brukergruppers behov, og at det er riktig 
kapasitet og kvalitet på sykehjemstilbudene 
innen politisk vedtatte rammer. Tabell 2 viser 
utviklingen i antall sykehjemsplasser i perioden 
2007– 2012.


 Tabell 2 Plasser i sykehjem, korrigert for 
utleie, i Oslo kommune. 2009– 2012 


År Antall sykehjemsplasser
2009 4826
2010 4811
2011 4792
2012 4791
Endring 2009-2012 -35


Note: Kilden er KOSTRA: Plasser i sykehjem, korrigert 
for leieplasser utenfor kommunen. Tallet for 2012 er 
rundet av til nærmeste hele tall.


Tabell 2 viser at det har vært en nedgang på 35 
sykehjemsplasser i Oslo kommune fra 2009 til 
2012. 


Tabell 2 viser videre at antallet sykehjems-
plasser var stabilt fra 2011 til 2012. 


5  Gjelder ikke bare sykehjem, men sykehjem utgjør om 
lag 90 prosent av institusjonsbeboerne.


6  Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten, 
Oslostatistikken, Pleie og omsorg 2012.


Samhandlingsreformen trådte i kraft 
01.01.2012. Sykehjemsetaten skriver i sin 
årsberetning for 2012 at «samhandlingsreformen 
har medført endringer i bydelenes behov for 
vurderings- og korttidsplasser. Noen bydeler 
har i 2012 bestilt særskilte plasser for å møte 
samhandlingsreformens utfordringer, men 
Sykehjemsetaten registrerer en nedtrapping i 
bestillingene av slike plasser mot slutten av 
året.»


Tabell 3 viser antallet beboere i sykehjem som 
Oslo kommune betalte for i perioden 2009 til 
og med 1. tertial 2013. Tabellen viser både 
antallet samlet og antall beboere med vedtak om 
langtidsopphold og korttidsopphold. 


 Tabell 3  Antall beboere i sykehjem totalt 
og antall beboere med vedtak om 
langtidsopphold og korttidsopphold


År Beboere Herav 
langtid


Herav 
korttid*


2009 4555 4016 539
2010 4646 4045 601
2011 4559 3979 580
2012 4618 3978 640
1. tertial 2013 4582 3986 596


Note:  Hentet fra årsstatistikken for bydelene for årene 
2009-2012 og Tertialstatistikk for bydelene pr 30.04.2013. 
Med unntak av antallet per 1. tertial 2013 viser tabellen 
antallet beboere i sykehjem per 31.12 hvert år (dvs. ikke 
antallet gjennom året). 
*Alle typer korttidsplasser. Gjelder alle Oslo kommune 
betalte for.
 
Tabell 3 viser at det per 1. tertial 2013 var 
4582 beboere i sykehjem som bydelene i Oslo 
kommune betalte for, hvorav 3986 beboere 
hadde langtidsopphold og 596 beboere hadde 
korttidsopphold. Tallene er hentet fra tidspunkt 
både før og etter samhandlingsreformen.
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2.2 Søknadsbehandling
Tabell 4 viser antall vurderte søknader om 
langtidsplass og tidsbegrenset opphold, samt 


antallet og andelen avslåtte søknader i bydelene 
i 2012 og Oslo kommune samlet sett i 2011 og 
2012. 


 Tabell 4  Antall vurderte søknader om sykehjemsplass, hhv. langtidsopphold og tidsbegrenset 
opphold, samt antall avslag per bydel i 2012. 


Bydel Langtidsopphold Tidsbegrenset  opphold


Antall be-
handlede 
søknader *


Antall avs-
lag


Andel avs-
lag, %


Antall be-
handlede 
søknader *


Antall avs-
lag 


Andel avs-
lag, %


Gamle Oslo 49 12 24 331 3 1
Grünerløkka 93 5 5 453 12 3
Sagene 66 15 23 260 3 1
St. Hanshaugen 84 17 20 359 8 2
Frogner 135 6 4 614 6 1
Ullern 134 13 10 463 12 3
Vestre Aker 161 12 7 576 13 2
Nordre Aker 185 6 3 832 4 1
Bjerke 108 7 6 499 6 1
Grorud 111 9 8 425 3 1
Stovner 66 14 21 427 15 4
Alna 136 6 4 448 10 2
Østensjø 226 5 2 1088 18 2
Nordstrand 260 22 8 855 35 4
S. Nordstrand 44 11 25 187 11 6
Oslo 2012 1858 160 9 7817 159 2
Oslo 2011 1807 242 13 6487 188 3


Note: Tallene er basert på Årsstatistikken for bydelene per 31.12.2012, tabell 3-2-D. 
* Inkluderer søknader innkommet det aktuelle året og søknader overført fra foregående år. Søknader som ble trukket og 
søknader som ble overført til neste år er ikke inkludert.  


Tabell 4 viser at bydelene hadde behandlet 
totalt 1858 søknader om langtidsopphold i 
2012, hvorav 160 (9 prosent), ble avslått. 
Bydelen som hadde behandlet fl est søknader 
om langtidsopphold var Bydel Nordstrand (260 
søknader), mens Bydel Søndre Nordstrand 
hadde vurdert færrest søknader dette året (44 
søknader). Andelen avslag varierte mellom 2 
prosent i Bydel Østensjø og 25 prosent i Bydel 
Søndre Nordstrand.   


Når det gjaldt søknader om tidsbegrenset 
opphold, viser tabell 4 at bydelene samlet sett 


hadde vurdert 7817 søknader. Av disse ble 159 
søknader avslått (2 prosent). Bydel Østensjø 
var bydelen som hadde behandlet fl est søknader 
(1088), mens Bydel Søndre Nordstrand hadde 
behandlet færrest (187). Andelen avslag varierte 
fra 0,5 prosent i Nordre Aker til 6 prosent i 
Bydel Søndre Nordstrand.  
 
Tabell 5 viser gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid for søknader om 
sykehjemsplass i bydelene i perioden 2010-
2012. 







15


Behandling av søknader om sykehjemsplass – Bydel Sagene og Bydel Vestre Aker


Kommunerevisjonen


 Tabell 5  Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for søknad om sykehjemsplass i 2009 – 2012. 
Antall dager.


Bydel 2009 2010 2011 2012
Gamle Oslo 26,8 31,5 65,7 54,0
Grünerløkka 29,7 24,8 19,1 18,3
Sagene 54,0 34,4 48,9 62,7
St. Hanshaugen 47,2 31,3 26,0 31,6
Frogner 27,9 26,8 37,7 31,8
Ullern 40,0 30,0 42,0 23,7
Vestre Aker 19,4 16,3 14,4 13,1
Nordre Aker 23,0 20,8 22,2 14,8
Bjerke 36,1 43,9 63,1 28,7
Grorud 57,1 45,5 33,6 39,4
Stovner 21,3 29,9 37,8 62,1
Alna 91,2 91,2 79,9 41,0
Østensjø 25,4 30,8 30,1 22,7
Nordstrand 50,8 39,6 50,9 28,8
Søndre Nordstrand 37,1 61,5 105,1 67,9
Gjennomsnitt 39,1 37,0 45,1 36,0


Kilde: Årsstatistikken for bydelene i årene 2009, 2010, 2011 og 2012, tabell 3-2-B. 


Tabell 5 viser gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid for søknader om 
sykehjemsplass i bydelene i perioden 2009-
2012. Tabellen viser at det var relativt store 
forskjeller mellom bydelene i gjennomsnittlig 


saksbehandlingstid i alle de tre årene. Den 
gjennomsnittlige saksbehandlingstiden var 
kortest i Bydel Vestre Aker i alle de fi re årene, 
og lengst i Bydel Alna i 2009 og 2010 og i 
Bydel Søndre Nordstrand i 2011 og 2012.
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2.3 Klager på søknader om 
 sykehjemsplass


Tabell 6 viser antall klager etter avslag på 
søknad om langtidsplass og den videre 


behandlingen av klagene i hver av bydelene 
i 2012, og for Oslo kommune samlet sett i 
perioden 2009 til 2012. 


 Tabell 6 Klager etter avslag på langtidsplass i sykehjem i 2012


Bydel Antall 
klager 


Omgjort av 
bydelen


Anket til 
fylkesman-
nen


Omgjort av 
fylkesman-
nen


Sum omg-
jort etter 
klage


Andel omg-
jort etter 
klage


Gamle Oslo 2 0 0 0 0 -
Grünerløkka 0 0 0 0 0 -
Sagene 7 3 3 1 4 -
St. Hanshaugen 4 0 1 0 0 -
Frogner 4 2 1 0 2 -
Ullern 5 3 2 1 4 -
Vestre Aker 0 0 0 0 0 -
Nordre Aker 2 2 0 0 2 -
Bjerke 1 3 1 1 4 -
Grorud 2 1 1 1 2 -
Stovner 4 3 0 0 3 -
Alna 4 2 0 0 2 -
Østensjø 0 0 0 0 0 -
Nordstrand 1 0 1 1 1 -
S. Nordstrand 1 0 1 1 1 -
Oslo 2012 37 19 11 6 25 68 %
Oslo 2011 80 52 11 6 58 73 %
Oslo 2010 66 37 9 5 42 64 %
Oslo 2009 62 24 4 3 27 44 %


Note:  Kilden er Årsstatistikk for bydelene for 2012. Enkelte saker var fortsatt under behandling, enten i bydelene eller hos 
Fylkesmannen. Når antallet omgjort er høyere enn antall klager kan det skyldes at de omgjorde klagene er fra året før.


Det ble truffet 160 vedtak om avslag på 
søknader om langtidsplass i 2012 (jf. tabell 
4). Tabell 6 viser at 37 av disse vedtakene 
ble påklaget. Vel halvparten av de påklagede 
vedtakene ble omgjort av bydelene selv (19 av 
37), mens fylkesmannen omgjorde ytterligere 
seks vedtak. Samlet sett ble 68 prosent (25 av 
37) av de påklagede vedtakene omgjort etter 
klage.  


I perioden 2009 – 2011 ble henholdsvis 44, 
64 og 73 prosent av de påklagede vedtakene 
omgjort etter klage. 


Tabell 7 viser antall klager etter avslag på 
søknad om tidsbegrenset opphold og den videre 
behandlingen av klagene i hver av bydelene 
i 2012, og for Oslo kommune samlet sett i 
perioden 2009 til 2012.  
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Tabell 7  Klager etter avslag på tidsbegrenset opphold i sykehjem i 2012 


Bydel Antall 
klager 


Omgjort av 
bydelen


Anket til 
fylkesman-
nen


Omgjort av 
fylkesman-
nen


Sum omg-
jort etter 
klage


Andel omg-
jort etter 
klage 


Gamle Oslo 1 1 0 0 1 -
Grünerløkka 0 0 0 0 0 -
Sagene 1 0 1 0 0 -
St. Hanshaugen 0 0 0 0 0 -
Frogner 1 0 0 0 0 -
Ullern 2 2 0 0 2 -
Vestre Aker 1 1 0 0 1 -
Nordre Aker 2 1 1 1 2 -
Bjerke 0 0 0 0 0 -
Grorud 5 1 0 0 1 -
Stovner 3 3 0 0 3 -
Alna 0 0 0 0 0 -
Østensjø 0 0 0 0 0 -
Nordstrand 4 3 0 0 3 -
S. Nordstrand 0 0 0 0 0 -
SUM 2012 20 12 2 1 13 65 %
SUM 2011 14 8 1 0 8 57 %
SUM 2010 17 10 1 1 11 65 %
SUM 2009 30 21 3 1 22 73 %


Note:  Kilden er Årsstatistikk for bydelene 2012. Enkelte saker var fortsatt under behandling, enten i bydelene eller hos 
Fylkesmannen. 


Det ble truffet 159 vedtak om avslag på 
søknader om tidsbegrenset opphold i 2012 
(jf. tabell 4). Tabell 7 viser at 20 av disse ble 
påklaget. 12 av de påklagede vedtakene ble 
omgjort av bydelene, mens ytterligere ett vedtak 
ble omgjort av fylkesmannen. Samlet sett i Oslo 
kommune ble 13 av 20 påklagede vedtak i 2012, 
en andel på 65 prosent, omgjort etter klage. 


I perioden 2009 – 2011 var andelen vedtak som 
ble omgjort etter klage henholdsvis 73, 65 og 57 
prosent.


Helseetatens gjennomgang av klagesaker
Som redegjort for i kapittel 1.4, gjennomgikk 
Helseetaten på oppdrag fra Byrådsavdeling for 
eldre og sosiale tjenester, klagesaker i utvalgte 
bydeler. Det ble valgt å følge opp utvalgte 
klagesaker i fem bydeler ved at prosjektleder 


gjennomførte stedlige gjennomganger.7 Byråden 
for eldre orienterte helse- og sosialkomiteen 
om dette arbeidet i notat 254/2013.8 Av notatet 
framkom det blant annet at bydelene hadde 
rutiner for klagesaksbehandlingen, men at 
det fortsatt var mange klagesaker med for 
lang saksbehandlingstid, både i kommunen 
og hos Fylkesmannen. Videre framkom det at 
gjennomgangen hadde vært tema på temadag 
for saksbehandlere og i bestillernettverket 
i september 2013. Byråden opplyste også 
at praksis med gjennomgang av et utvalg 
klager ville bli permanent ved at dette skulle 
gjennomføres i noen bydeler hvert år. 


7  Bydel Sagene var en av de utvalgte bydelene. 
8  Notat 254/2013 Tildelingspraksis sykehjemsplass – 


prosjekt for å forhindre feilaktig avslag på søknad 
om sykehjemsplass (verbalvedtak H44/2012), datert 
01.11.2013.  
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3.  Søknadsbehandlingen i Bydel Sagene
Søknader om sykehjemsplass ble i Bydel 
Sagene behandlet av Søknadskontoret for 
tjenester til eldre og funksjonshemmede. 
Kontoret var organisatorisk plassert i 
Helse- og sosialavdelingen, som ble ledet 
av en avdelingsdirektør som inngikk i 
bydelsdirektørens lederteam.  Kontoret var 
organisert i to team (Team 1 og Team 2), hvor 
Team 1 hadde ansvaret for behandlingen av 
søknader om sykehjemsplass. I det følgende er 
det Team 1 sitt ansvarsområde som berøres.


Team 1 besto våren 2013 av åtte fagkonsulenter9 
fordelt på sju årsverk, og en teamleder, 
totalt åtte årsverk. Teamet var delt i to 
undergrupper. “Hjemmegruppa” hadde blant 
annet ansvaret for å behandle henvendelser 
og søknader om tjenester fra hjemmeboende, 
herunder sykehjemsplass. “Sykehusgruppa” 
hadde tilsvarende ansvar når det gjaldt 
utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Alle 
fagkonsulentene hadde i utgangspunktet de 
samme ansvarsoppgavene. De rullerte mellom 
de to undergruppene om lag hver tredje måned. 
Denne ordningen var etablert fra høsten 2012.


Team 1 besto av sykepleiere, fysioterapeut og 
ergoterapeut. Teamlederen var sykepleier, mens 
lederen for Søknadskontoret var vernepleier. 


Bydelen hadde totalt 29 korttidsplasser 
til disposisjon (rullerende, avlastning, 
utredning, rehabilitering mv.) fordelt på 
Akerselva sykehjem og Kingosgata bo- 
og rehabiliteringssenter (en bloc-kjøp fra 
Sykehjemsetaten). I tillegg var det etablert 7 
utredningsplasser ved Møllehjulet bosenter. I 
tillegg til disse plassene, oppga både lederen 
av Søknadskontoret og teamlederen at det i 
2013 var budsjettert innkjøp av ytterligere 5 
korttidsplasser fra Sykehjemsetaten. Det ble 
imidlertid påpekt at bydelen både i 2012 og i 
2013 hadde kjøpt fl ere plasser enn budsjettert. 


9 Stillingstittelen til de aktuelle saksbehandlerne. 


Lederne og fagkonsulentene oppga at de 
aller fl este som søkte om sykehjemsplass 
i bydelen hadde mottatt andre helse- og 
omsorgstjenester i kortere eller lengre perioder. 
Kommunerevisjonens gjennomgang av Gerica 
bekrefter at så var tilfelle. 


Både lederne og fagkonsulentene presiserte 
at bydelen hadde et mål om å redusere 
antallet beboere i sykehjem. Ifølge ledelsen 
var målet begrunnet i en nedgang i bydelens 
eldrebefolkning. For å oppnå målet var 
terskelen for å få tildelt sykehjemsplass blitt 
høyere. Lederne viste til at Bydel Sagene 
var den bydelen i Oslo kommune som hadde 
nest høyest andel eldre over 80 år i sykehjem. 
Lederne oppga at bydelens måltall for 2012 ikke 
var nådd og at det heller ikke var påregnelig 
at bydelen ville nå målet for 2013. Samtidig 
understreket lederne at bydelens måltall la opp 
til en dekningsgrad på 27 prosent for personer 
over 70 år, noe som var over byrådets måltall 
på en beregnet dekningsgrad på 25 prosent 
for personer over 80 år. Lederne påpekte at 
det i bydelen var relativt sett mange med 
tidlig kognitiv svikt, for eksempel knyttet til 
rusmiddelmisbruk. Det ble formidlet at ulikheter 
i befolkningens sosioøkonomiske bakgrunn 
kan medføre ulikhet mellom bydelene når det 
gjelder hva som er laveste riktige omsorgsnivå, 
og hvilke tjenester som både etterspørres og hva 
som tilbys. 


3.1 Henvendelser om plass i sykehjem


3.1.1 Revisjonskriterier
Vi har lagt følgende revisjonskriterier til grunn:
 Søknadskontoret for tjenester til eldre og 


funksjonshemmede avklarer om muntlige 
henvendelser utgjør en søknad om plass i 
sykehjem.


 Ved behov veileder Søknadskontoret 
personer som vil søke om plass i sykehjem, 
samt bistår med å fylle ut søknadsskjemaet.
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3.1.2 Beskrivelse av fakta


Muntlige henvendelser
Ifølge bydelens prosedyre Mottak og oppfølging 
av søknader om pleie- og omsorgstjenester 
fra personer over 18 år skulle saksbehandler 
ved muntlige henvendelser fylle ut et 
registreringsskjema og legge det til teamleder 
for behandling i morgenmøte påfølgende dag. 
Teamlederen og fagkonsulentene oppga at de 
gjorde dette.  


Morgenmøtene var todelte. Første del ble ledet 
av teamleder og varte i om lag en halv time og i 
denne delen var hjemmegruppa, sykehusgruppa 
og innsatsteamet samlet.10  Denne felles delen 
ble hovedsakelig benyttet til å fordele saker/
henvendelser/oppdatert dokumentasjon til den 
enkelte fagkonsulent eller gruppe. Det ble også 
foretatt en vurdering av hvilke saker som måtte 
prioriteres. 


Teamlederen førte en fordelingsliste der det 
framgikk hva henvendelsen gjaldt og hvem 
som hadde oppfølgingsansvaret. Det var ikke 
mulig å skanne inn dokumenter i Gerica. Alle 
fordelingslistene ble derfor arkivert i en perm 
etter at de var gjennomgått på morgenmøtet, 
og bevart i et år. Selve registreringsskjemaene 
og annen innkommet dokumentasjon, herunder 
søknadsskjemaer, brev, e-poster mv. ble 
arkivert i den enkelte brukers saksmappe på 
papir (ikke elektronisk i Gerica). Teamlederen 
vurderte at det var liten risiko for at muntlige 
henvendelser ikke ble fulgt opp. Dette fordi 
de som henvendte seg om sykehjemsplass 
i all hovedsak hadde tjenester fra bydelen 
fra før, slik at henvendelsene ofte ville 
komme fra fl ere hold samtidig. Teamlederen 


10 Innsatsteamet – som var organisatorisk plassert i helse- 
og sosialavdelingen, men altså ikke på bestillersiden 
(i Søknadskontoret) – arbeidet på oppdrag fra 
Søknadskontoret tilknyttet brukere som hadde behov 
for rehabilitering ved utskriving fra sykehus eller 
annet institusjonsopphold, eller i andre situasjoner der 
forsterket innsats i en tidsbegrenset periode i brukerens 
hjem var ansett nødvendig. Innsatsteamet hadde fem 
ansatte – to sykepleiere, to fysioterapeuter og en 
ergoterapeut.


understreket også at muntlige henvendelser 
ble dokumentert i registreringsskjemaet med 
mindre henvendelsene åpenbart gjaldt generell 
informasjon om tjenestetilbudet eller liknende, 
og deretter dokumentert i fordelingslistene.


Kommunerevisjonen har gjennomgått 
fordelingslister fra og med januar 2013 
til og med september 2013. I disse var 
det få muntlige henvendelser som kunne 
være søknad om sykehjemsplass, enten fra 
brukere selv eller andre med bekymring. 
Teamlederen oppga at de fl este søknader om 
sykehjemsplass kom skriftlig. I de sakene der 
det var uklart om henvendelsen var en søknad, 
skulle fagkonsulenten avklare dette. Ved vår 
gjennomgang av utvalgte saker i fordelingslisten 
så vi ett eksempel der dette var gjort. Vi har 
videre gjennomført en stikkprøvekontroll 
av saker og muntlige henvendelser i 
fordelingslistene, og sett på hvorvidt det var 
dokumentert i Gerica at disse var fulgt opp. 
Samtlige 20 undersøkte saker/henvendelser var 
fulgt opp. 


Veiledning og bistand til utfylling av 
søknadsskjema
Etter bestemmelsene i forvaltningsloven 
hadde teamet en veiledningsplikt overfor 
brukerne. Det var imidlertid ingen skriftlig 
prosedyre som beskrev hvordan de skulle 
håndtere denne plikten. Både fagkonsulentene 
og teamlederen sa at de ved behov informerte 
om tjenestetilbudet og om framgangsmåten 
for å søke en tjeneste. Lederne understreket 
at de ansatte veiledet søkeren om hvilket 
tjenestetilbud teamet mente var riktig, men at 
søkeren sto fritt til å søke om den tjenesten 
vedkommende ønsket.  


I henhold til prosedyren Mottak og oppfølging 
av søknader om pleie- og omsorgstjenester fra 
personer over 18 år skulle de som kontaktet 
teamet, enten direkte eller via utfører, få tilbud 
om hjelp til å skrive søknad. Det sto også 
på Oslo kommunes standard søknadsskjema 
som bydelen benyttet, at ved behov for 
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hjelp til utfylling kunne bydelen kontaktes. 
Fagkonsulentene oppga at de hadde med 
seg søknadsskjema når de dro på hjemme-/
vurderingsbesøk og at de ved behov bisto med 
utfyllingen. Dette var imidlertid sjelden aktuelt 
da pårørende eller ansatte i hjemmetjenesten 
som regel bisto brukerne. Søkere som hadde 
korttidsopphold, fi kk ofte bistand av ansatte 
ved sykehjemmet. De gangene fagkonsulentene 
bisto med å fylle ut søknadsskjema var som 
oftest i forbindelse med nettverksmøter 
som ble gjennomført mens brukerne hadde 
et korttidsopphold. Hensikten med et 
nettverksmøte var å drøfte brukerens videre 
behov for tjenester.11  


Ved vår gjennomgang av enkeltsaker 
så vi eksempler på at det var notert i 
saksbehandlerjournalen at fagkonsulentene 
hadde bistått ved utfyllingen av 
søknadsskjemaet. 


3.1.3 Kommunerevisjonens vurderinger
Bydelen hadde etablert rutiner for å 
dokumentere og følge opp muntlige 
henvendelser, herunder å avklare om en muntlig 
henvendelse representerte en søknad. Bydelen 
arkiverte henvendelsesskjemaene i den enkelte 
brukers saksmappe, og overførte opplysningene 
til fordelingslister. Ved vår gjennomgang av 
utvalgte saker i fordelingslistene så vi ett 
eksempel på at fagkonsulenten avklarte nærmere 
ved usikkerhet om en muntlig henvendelse var 
en søknad.  


Kommunerevisjonens gjennomgang av et 
utvalg innkomne henvendelser i perioden 
januar til september 2013, viste at det var få 
muntlige henvendelser som kunne være søknad 
om sykehjemsplass. Ved den ovennevnte 
gjennomgangen av utvalgte saker og muntlige 
henvendelser påført fordelingslisten så vi at 
samtlige var håndtert av bydelen. 


11 Deltakere i nettverksmøte var bruker, eventuelt 
pårørende, ansatte ved korttidsavdelingen på 
sykehjemmet og fagkonsulent i teamet, eventuelt også 
andre med kjennskap til brukeren. 


Ifølge fagkonsulentene og teamlederen 
informerte bydelen ved behov om 
tjenestetilbudet og om framgangsmåten for å 
søke en tjeneste. 


Opplysninger fra fagkonsulentene, samt 
Kommunerevisjonens kontroll av enkeltsaker, 
tydet på at søkere ved behov fi kk bistand til å 
fylle ut søknadsskjemaet. 


3.2 Saksutredning  


3.2.1 Revisjonskriterier
Vi har lagt følgende revisjonskriterier til grunn:
  Det skal gis foreløpig svar dersom søknaden 


ikke kan avgjøres i løpet av 14 dager 
etter at den er mottatt med orientering om 
saksbehandlingstid.


 Bydelen skal kartlegge den enkelte brukers 
bistandsbehov før det fattes vedtak. 


Når det gjelder kartlegging av den enkelte 
brukers bistandsbehov, har Kommunerevisjonen 
ikke gjennomført systematiske undersøkelser 
av de utvalgte sakene. Årsaken til dette 
er at risikoen for at dette ikke ble gjort 
tilfredsstillende ble vurdert som lav, med 
bakgrunn i følgende forhold: 
 Sykehjemsplasser er ressurskrevende 


tjenester, og bydelen stilte selv strenge 
krav til kartlegging av den enkelte brukers 
bistandsbehov før søknadene kunne 
behandles.  


 De aller fl este søkere av sykehjemsplass 
hadde andre helse- og omsorgstjenester fra 
bydelen, og var slik kjent i bydelen.    


3.2.2 Faktabeskrivelse 


Foreløpig svar 
Bydelens prosedyre for mottak og oppfølging av 
søknader om helse- og omsorgstjenester omtalte 
ikke rutiner for utsending av foreløpig svar, det 
framgikk av forvaltningsloven og kommunens 
felles retningslinjer. Med unntak for akutte saker 
og for utskrivningsklare pasienter fra sykehus, 
oppga både teamlederen og fagkonsulentene 
at det skulle sendes forvaltningsmelding om 
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påregnelig saksbehandlingstid i alle tilfeller 
hvor saken ikke kunne avgjøres innen 14 
dager. Ifølge fagkonsulentene medførte blant 
annet kravene til saksutredningen at det gikk 
minst fi re uker å behandle slike søknader, og 
som regel brukte de lenger tid (se mer om 
saksbehandlingen nedenfor). Teamlederen 
presiserte at det som hovedregel skulle sendes 
en melding om en saksbehandlingstid på 6-8 
uker, og at meldingen skulle gi informasjon om 
hvorfor søknaden ikke kunne behandles med en 
gang. Det var fagkonsulentene som skulle sende 
en slik melding, og de oppga at dette skjedde 
nesten uten unntak når det gjaldt søknader om 
langtidsplass. Mange søknader om korttidsplass 
gjaldt utskrivningsklare pasienter og disse ble 
håndtert umiddelbart.


Vi undersøkte om det var sendt 
forvaltningsmeldinger i saker der 
saksbehandlingstiden oversteg 14 dager. Tabell 
8 oppsummerer antallet undersøkte saker totalt, 
herav antall saker der saksbehandlingstiden 
oversteg 14 dager og i hvilken utstrekning det 
i disse sakene var sendt forvaltningsmelding 
innen 14 dager etter mottak av søknad.   


Tabell 8 viser at saksbehandlingstiden oversteg 
14 dager i 34 av de undersøkte sakene. Det var 
sendt foreløpig svar innen 14 dager i 14 av disse 
sakene. I 10 saker gikk det mer enn 14 dager før 
det ble sendt foreløpig svar.12 I 10 saker var det 
ikke sendt et foreløpig svar. 
I enkelte av sakene der det ikke var sendt 


12 I disse 10 sakene gikk det i gjennomsnitt 26 dager fra 
innkommet søknad til sendt forvaltningsmelding. Antall 
dager varierte fra 15 til 54.


forvaltningsmelding, var det dokumentert 
i Gerica at det hadde vært kontakt mellom 
søkeren og teamet i de første 14 dagene 
etter mottak av søknad, for eksempel ved at 
søkeren var i et korttidsopphold og at det var 
gjennomført nettverksmøte. 


Vi gjennomgikk også innholdet i 16 av 24 
forvaltningsmeldinger nærmere. I alle disse ble 
det bekreftet at bydelen hadde mottatt søknad 
om sykehjemsplass, og i 14 var det i tillegg 
opplyst om forventet saksbehandlingstid, 
hovedsakelig i form av en standardisert 
formulering om 6-8 ukers saksbehandlingstid. 
I de fl este ble det også opplyst om årsaken 
til lang saksbehandlingstid, eksempelvis stor 
saksmengde, ferieavvikling, avventet resultat av 
utredning/behandling mv. 


Kartlegging av søkers bistandsbehov 
I alle de sakene vi har gjennomgått var søkerens 
situasjon helsemessig og sosialt dokumentert 
kartlagt i Gerica. 


Innhenting av opplysninger
To skriftlige prosedyrer ga enkelte føringer 
om informasjonsinnhentingen.13 Vi fi kk 
opplyst fra lederne og fagkonsulentene at 
teamet baserte sin vurdering av bistandsbehov 
på fl ere kilder. Avhengig av om, og i tilfelle 
hvilken, informasjon teamet hadde fra tidligere 
om søkeren (i Gerica og klientmapper) ble 
det innhentet informasjon av nyere dato fra 
andre aktuelle aktører, herunder bruker selv, 


13 Mottak og oppfølging av søknader om pleie- og 
omsorgstjenester fra personer over 18 år og 
Langtidsplass i sykehjem og boform for heldøgns 
omsorg og pleie – kriterier for tildeling av tjeneste.


 Tabell 8 Saksutredning og foreløpige svar (N=54), antall dager


Antall undersøkte 
saker totalt


Mer enn 14 dager. 
Behov for FM


Når saksbehandling oversteg 14 dager
FM sendt 
 innen 14 dager 


FM sendt 15. 
dag eller senere 


FM ikke 
sendt


Korttidsplass 25 5 2 0 3 
Langtidsplass 29 29 12 10 7 
Sum 54 34 14 10 10


Note: Forvaltningsmeldinger sendt etter mottak av søknad. 
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pårørende, dagsenter, fastlege, hjemmetjenesten, 
sykehjem (dersom søkeren hadde hatt 
korttidsopphold), innsatsteam, sykehus, mv. 


Fagkonsulentene opplevde at 
godkjenningsmøtet stilte strenge krav til 
dokumentasjon og saksutredning. Fra ledernes 
side ble det påpekt at både godkjenningsmøtet 
og ukentlig utvidet morgenmøte fungerte som 
en intern kvalitetssikring av om det forelå 
tilstrekkelig dokumentasjon i den enkelte sak.


Vurderingsbesøk
Det framkom av prosedyren Mottak og 
oppfølging av søknader om pleie- og 
omsorgstjenester fra personer over 18 år at 
saksbehandler skulle agere så raskt som behovet 
tilsa. Dersom behovet ikke var akutt, skulle 
saksbehandler innen én uke etter mottak av 
henvendelse/søknad kontakte søkeren for å 
avtale vurderingsbesøk. Det framkom videre at 
det skulle gjennomføres vurderingsbesøk ved 
alle henvendelser fra brukere som ikke mottok 
tjenester fra før. Når bruker allerede var kjent 
for teamet og utfører, skulle disse sammen 
vurdere om det var behov for vurderingsbesøk. 


Lederne og fagkonsulentene oppga at de 
alltid gjennomførte vurderingsbesøk når det 
kom henvendelser/søknader fra nye brukere. 
Tilsvarende ble det alltid gjennomført et eller 
fl ere vurderingsbesøk ved behandlingen av 
søknader om langtidsplass i sykehjem. Når det 
gjaldt forlengelser av korttidsopphold, ble det 
ofte avholdt et nettverksmøte med sikte på å 
avklare framtidig tjenestebehov.  


Når det gjaldt bydelens krav om at 
saksbehandleren innen en uke etter mottak 
av søknad/henvendelse skulle ta kontakt 
med brukeren for å avtale vurderingsbesøk, 
oppga både teamleder og fagkonsulentene at 
etterlevelsen av dette ble basert på en konkret 
faglig og skjønnsmessig vurdering, blant 
annet av søkers behov og fagkonsulentenes 
kapasitet. Dette medførte at prosedyren ofte 


ikke ble fulgt på dette punkt. Fagkonsulentene 
understreket imidlertid at det ble tatt kontakt 
med brukeren og gjennomført vurderingsbesøk 
fra fagkonsulentenes side, men når dette ble 
gjort var altså avhengig av mange forhold. 


Dersom det kom henvendelser av akutt art, 
oppga fagkonsulentene at de agerte samme 
dag. Det var i henhold til punktet Iverksetting 
av tjeneste ved akutte behov i den nevnte 
prosedyren.


Det var enten en eller to fagkonsulenter 
ved hjemmegruppa som gjennomførte 
vurderingsbesøk. Det ble også uttalt at det 
hendte at en fra innsatsteamet eller en fra 
hjemmetjenesten gjennomførte besøket på 
vegne av teamet eller sammen med ansvarlig 
fagkonsulent. Dersom søkeren/den som hadde 
henvendt seg var ukjent for bydelen, oppga 
fagkonsulentene at det alltid var to som møtte 
disse. 


Teamet hadde sjelden mulighet til å ha direkte 
kontakt med utskrivningsklare pasienter før 
de innvilget korttidsopphold. Både lederne og 
fagkonsulentene påpekte at etter innføringen av 
samhandlingsreformen var det ikke kapasitet 
til å dra på sykehuset og selv vurdere behovet 
til den enkelte. Når teamet skulle vurdere 
behovet til disse brukerne baserte de seg derfor 
i stor grad på opplysningene fra sykehuset. Det 
var først under et eventuelt korttidsopphold 
eller ved behov for tjenester i hjemmet at 
de møtte brukeren. Unntaket var pasienter 
ved kreftavdelingen på Ullevål sykehus der 
avdelingen ba fagkonsulentene om å besøke 
pasienten før han/hun ble meldt ferdigbehandlet. 
 
Ved vår gjennomgang av enkeltsaker så 
vi eksempler på at det var gjennomført 
vurderingsbesøk når det kom henvendelser/
søknader fra brukere. I 10 av totalt 16 saker der 
det var gitt avslag, framkom det i Gerica at det 
var gjennomført vurderingsbesøk. 
Kartleggingsverktøy  
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Teamet hadde fra høsten 2012 benyttet et 
kartleggingsskjema som hjelpemiddel ved 
kartlegging av søkere og deres funksjonsnivå. 
Kartleggingsskjemaet inneholdt 15 
kontrollpunkter, blant annet knyttet til 
boforhold/hjemmesituasjon, fysisk og psykisk/
kognitiv funksjon, hvilke tjenester som var 
utprøvd, IPLOS o.l. Ifølge teamlederen var 
formålet å oppnå en mer enhetlig saksutredning 
enn det som hadde vært tilfellet tidligere. Vi så 
en rekke eksempler på utfylte skjemaer i vår 
gjennomgang. 


Tverrfaglighet 
Fagkonsulentene hadde ulik fagbakgrunn. 
De oppga at de brukte hverandre som 
diskusjonspartnere ved behov, blant annet i 
morgenmøtene.


Fra ledernes side ble det påpekt at bred 
deltakelse i godkjenningsmøtet annenhver uke 
og ukentlig utvidet morgenmøte kunne sikre god 
tverrfaglighet i drøftinger om enkeltsaker, jf. 
kapittel 3.3.2.


Oppfølging av bystyrets vedtakspunkt om fysisk 
å møte brukeren ved avslag
Kommunerevisjonen stilte spørsmål til 
lederne om det var gjort tiltak for å sikre 
gjennomføringen av bystyrets vedtak hvor 
blant annet følgende framkommer: «Krav om 
at saksbehandlere som fatter vedtak, fysisk 
skal møte bruker før det eventuelt fattes 
vedtak om avslag.»14 Lederne understreket at 
hovedregelen var at fagkonsulentene skulle 
gjøre vurderingsbesøk i kartleggings- og 
utredningsfasen av sitt arbeid, jf. ovenstående 
om vurderingsbesøk, og anså at bydelen ved 
dette oppfylte bystyrets krav. 


3.2.3 Kommunerevisjonens vurderinger
I 10 av 34 saker der saksbehandlingstiden 
oversteg 14 dager, var det ikke sendt foreløpig 
svar. I de øvrige 24 sakene var det sendt 
foreløpig svar, men bare i 14 saker var det 


14 Verbalvedtak H44, budsjettet for 2012.


sendt innen fristen på 14 dager. Ikke alle de 
foreløpige svarene ga informasjon om forventet 
saksbehandlingstid. At det ikke var sendt 
foreløpig svar i 10 saker var ikke i samsvar 
med Oslo kommunes gjeldende retningslinjer. 
Kommunerevisjonen merker seg imidlertid at 
det i enkelte av de aktuelle sakene hadde vært 
annen kontakt mellom bruker og bydelen.


Etter Kommunerevisjonens vurdering bidro 
bydelens prosedyrer, rutine for vurderingsbesøk/
nettverksmøte, bruk av kartleggingsverktøy og 
praksis knyttet til godkjenningsmøte og utvidet 
morgenmøte til en systematisk kartlegging 
av den enkelte søkers bistandsbehov. I alle 
de sakene vi har gjennomgått var søkerens 
situasjon helsemessig og sosialt dokumentert 
kartlagt i Gerica.


Bydelen hadde ikke kapasitet til å møte alle 
utskrivningsklare pasienter før det ble innvilget 
korttidsplass i sykehjem. Dette kunne gi 
risiko for at bydelen ikke hadde tilstrekkelig 
informasjonsgrunnlag.


3.3 Vedtak om plass i sykehjem


3.3.1 Revisjonskriterium
Vi har lagt følgende revisjonskriterium til grunn:
 Vedtak om innvilgelse av eller avslag på 


søknad om plass i sykehjem skal begrunnes 
og være skriftlig.


Vi har begrenset kontrollen med begrunnelser til 
saker hvor det ble gitt avslag.


3.3.2 Faktabeskrivelse
Under dette punktet gjør vi først nærmere 
rede for vedtaksprosessen og den samlede 
saksbehandlingstiden.


Vedtak – søknader om langtidsplass
I godkjenningsmøte for søknader om 
langtidsplass som ble holdt hver 14. dag, 
deltok avdelingsdirektøren for helse og sosial, 
lederen for Søknadskontoret, teamlederen, 
bydelsoverlegen, en lege fra lokalmedisinsk 
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senter i bydelen, lederen for den kommunale 
hjemmetjenesten og de aktuelle fagkonsulentene 
tilknyttet teamet. Lederen for Søknadskontoret 
hadde vedtakskompetansen.15


Fagkonsulentene hadde ansvaret for å melde 
en sak opp til godkjenningsmøte når de anså 
denne som tilstrekkelig kartlagt og vurdert, og 
hadde utarbeidet en skriftlig saksframstilling. 
Saksframstillingen skulle minimum foreligge 
tre dager i forveien. Den skulle være en 
kortfattet gjennomgang av hovedpunktene i 
kartleggingsskjemaet (jf. ovenstående). 


Fagkonsulentene opplevde at det i møtet 
kunne være en faglig uenighet knyttet til 
søkers behov og hva som var laveste effektive 
omsorgsnivå, men også at det i enkelte tilfeller 
var økonomiske hensyn som «overstyrte» 
vurderingen. Fagkonsulentene understreket at 
IPLOS-scoren eller andre kartlegginger i enkelte 
tilfeller ikke fullt ut refl ekterte det observerte 
behovet for sykehjemsplass. 


Det hendte at saker som var satt opp 
til behandling ble utsatt; noen ganger 
fordi dokumentasjon fra andre instanser 
ikke var innkommet som forutsatt eller 
godkjenningsmøtet ønsket slik dokumentasjon 
fra andre instanser eller ytterligere kartlegginger 
fra fagkonsulentenes side.


Innvilgelse eller avslag på den enkelte søknad 
ble avgjort samlet mot slutten av møtet etter 
at samtlige saker var presentert og drøftet. Det 
var fagkonsulentene som deretter utformet 
eventuelle vedtak. 


Saksbehandlingstid fra søknad om 
langtidsplass til vedtak 
Vi undersøkte saksbehandlingstiden i 23 
saker hvor det var søkt om langtidsplass, 


15 Jf. delegasjonsvedtak Delegasjon av myndighet, pkt. 
4.2, vedtatt av bydelsdirektøren 28.08.2012.


jf. tabell 1.16 I gjennomsnitt var 
saksbehandlingstiden 61 dager og varierte 
fra 16 til 155 dager.


Vedtak – søknader om korttidsplass
En stor andel av søknadene om korttidsplass 
gjaldt utskrivningsklare pasienter. 


En gang i uken var det et utvidet morgenmøte 
der hele teamet deltok, samt teamlederen og 
lederen for Søknadskontoret. I dette møtet 
ble blant annet alle søknader om korttidsplass 
avgjort, ledige plasser fordelt og de som 
fi kk innvilget sine søknader, men som det 
ikke var plass til, ble satt på venteliste eller 
det ble besluttet å kjøpe plasser utover 
budsjetterte korttidsplasser. Akutte saker og 
korttidsplasser til utskrivningsklare pasienter 
mellom de ukentlige utvidede morgenmøtene 
ble avgjort av fagkonsulentene selv eller i 
samråd med teamlederen. Fagkonsulentene i 
“hjemmegruppa” oppga at de meldte inn saker 
til avgjørelse i utvidet morgenmøte så snart en 
søknad om korttidsopphold var vurdert å være 
tilfredsstillende utredet.


Myndigheten til å fatte vedtak om korttidsplass 
var som for langtidsplass delegert til leder 
for Søknadskontoret.17 Myndigheten til å 
disponere de budsjetterte korttidsplassene var 
videredelegert til teamlederen (muntlig). Kjøp 
av plasser utover dette skulle godkjennes av 
lederen for Søknadskontoret. 


Fagkonsulentene ga uttrykk for at det 
hadde blitt dårligere tilgjengelighet til 


16 I tillegg var det ytterligere seks saker i utvalget vårt: 
fem saker der søknaden var trukket og én sak som på 
undersøkelsestidspunktet ikke var ferdigbehandlet. 
Per 18.09.2013 var saksbehandlingstiden i denne 
saken 244 dager. Etter søknad om langtidsplass hadde 
søkeren et to ukers avklaringsopphold på Møllehjulet. 
Det ble 13.03.2013 fattet vedtak om Omsorg+-bolig, 
og søker fl yttet inn i boligen 01.04.2013. Teamlederen 
oppga at det var en feil at søker ikke var forespurt om å 
trekke søknaden eller at søknaden var blitt behandlet i 
godkjenningsmøtet, og avgjort der. Disse seks sakene er 
ikke inkludert i beregningen. 


17 Jf. delegasjonsvedtak Delegasjon av myndighet, pkt. 
4.2, vedtatt av bydelsdirektøren 28.08.2012.







25


Behandling av søknader om sykehjemsplass – Bydel Sagene og Bydel Vestre Aker


Kommunerevisjonen


korttidsplasser for hjemmeboende søkere etter 
samhandlingsreformen, og at Søknadskontoret 
hadde som førsteprioritet å sikre plasser til 
utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Dette 
ble bekreftet av lederen for Søknadskontoret 
og teamlederen. Dette innebar at søknader om 
korttidsopphold fra søkere uten akutt behov, ble 
saksbehandlet i mer rolige perioder. 


Både fagkonsulentene og teamlederen pekte 
også på at det hendte at brukere som hadde 
vedtak om rullerende korttidsopphold ikke fi kk 
korttidsopphold som forutsatt i vedtakene, fordi 
plassen måtte benyttes til en utskrivningsklar 
pasient. Det ble ikke ført oversikt over hvor 
ofte dette skjedde, men teamlederen anslo at 
det i løpet av 2012 og første halvår 2013 hadde 
skjedd omlag fi re ganger. Det ble også påpekt at 
det ikke var uvanlig at brukerne selv ikke ønsket 
et planlagt rulleringsopphold. 


Saksbehandlingstid fra søknad om 
korttidsplass til vedtak 
Kommunerevisjonen har også undersøkt 
saksbehandlingstiden i syv saker som gjaldt 
søknader om korttidsopphold, jf. tabell 1.18 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i disse 
var 34 dager og varierte fra fem til 76 dager. 
I tillegg var det 15 søknader om korttidsplass 
i Kommunerevisjonens utvalg som gjaldt 
utskrivningsklare pasienter. Disse er ikke 
inkludert i beregningen ovenfor.  


Var vedtak skriftlige og begrunnede?
Kommunerevisjonens gjennomgang av 
enkeltsaker viste at bydelen fattet skriftlige 
vedtak. I noen få saker manglet imidlertid 
vedtaksbrevene i postjournalen i Gerica; disse 
var imidlertid innvilget og det var dokumentert 
at søkerne hadde fått tilbud om sykehjemsplass 
eller var plassert på venteliste. Vi etterspurte 
derfor ikke vedtaksbrevene i disse sakene.


Teamlederen oppga at de var opptatt av å 
begrunne avslag så fyldig og forståelig som 


18 I tillegg var det tre saker der søknad om korttidsplass 
ble trukket. Disse er ikke inkludert i beregningen.


mulig opp mot kriteriene for å få innvilgelse. 
I tillegg var det viktig for Søknadskontoret å 
synliggjøre i begrunnelsen at vedkommende 
hadde et forsvarlig helse- og omsorgstilbud selv 
om plass i sykehjem ikke ble innvilget.


Søkerne ble orientert om vedtaket i «vedtak 
om helse- og omsorgstjenester». Disse var 
bygget opp etter samme mal, og alle som vi 
gjennomgikk inneholdt en begrunnelse for 
utfallet.


I 11 av de undersøkte sakene knyttet til 
langtidsopphold var det gitt avslag. Avslagene 
ble gjennomgående begrunnet med at søkerne 
ble vurdert å være for friske til å få innvilget 
sykehjemsplass. «Selvhjulpen i forfl ytning og 
andre gjøremål», samt «klar og orientert», var 
beskrivelser som gikk igjen. 


I ni av disse sakene etterså vi om det i vedtaket 
framkom om andre tjenester kunne være 
aktuelle, og som etter bydelens vurdering ville 
tilfredsstille kravet om forsvarlig helsehjelp. 
I syv av de ni vedtakene ble dette spørsmålet 
omtalt, enten ved omtale av aktuelle nye 
tjenester eller økt omfang på eksisterende 
tjenester.19 I enkelte vedtaksbrev ble også 
muligheten for innfl ytting i en Omsorg 
+-leilighet tatt opp som en mulighet. 


Når det gjaldt avslag på søknader om 
korttidsopphold, var det gitt avslag i fem saker. 
Samtlige gjaldt søknader var fra hjemmeboende 
søkere, altså ikke utskrivningsklare pasienter 
fra sykehus. Vi etterså om det i vedtakene 
framkom om andre tjenester kunne være 
aktuelle. I fi re av vedtakene ble dette omtalt, 
enten ved omtale av annet aktuelt tilbud 
(herunder trygghetsavdeling) eller ved å vise 
til at eksisterende tilbud ivaretok søkerens 
bistandsbehov. I den femte saken ble det 
vurdert at vedkommende ikke hadde behov for 
korttidsplass i forhold til kriteriene for tildeling 
av korttidsopphold.


19 Hjemmesykepleie, praktisk bistand, dagsenter, 
rullerende korttidsopphold, innsatsteam, mv.
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3.3.3 Kommunerevisjonens vurderinger
Undersøkelsen viste at bydelen fattet skriftlige 
vedtak om plass i sykehjem. Videre viste vår 
undersøkelse av utvalgte saker hvor det ble 
gitt avslag at disse vedtakene var begrunnet, 
i hovedsak ut fra bydelens vurdering av at 
søkerens hjelpebehov kunne dekkes av andre 
tjenester. 


3.4 Klage 


3.4.1 Revisjonskriterier
Vi har lagt følgende revisjonskriterier til grunn:
 Søker skal gis opplysning om klageadgang.
 Ved behov skal Søknadskontoret bistå med å 


utforme klagen.


3.4.2 Faktabeskrivelse 


Opplysning og bistand
Bydel Sagene hadde utformet en 
skriftlig prosedyre Klagebehandling ved 
Søknadskontoret for tjenester til eldre og 
funksjonshemmede (opprettet 21.05.2012). 
Av prosedyren framkom det blant annet 
at Søknadskontoret skulle informere om 
klageadgang og klagefrist i vedtakene. Videre 
framkom det at fagkonsulentene ved behov 
måtte hjelpe søker med å formulere klagen 
skriftlig.  


Fagkonsulentene opplyste at de kunne bistå 
med å utforme klage dersom en bruker skulle ha 
behov for det, og at de ofte opplyste muntlig om 
klageadgangen til brukerne. De hadde imidlertid 
selv i liten grad erfaring med å hjelpe til med 
utforming av klager. De oppga at det som regel 
var pårørende eller hjemmetjenesten som bisto 
brukerne i å utforme klager dersom brukeren 
hadde behov for slik bistand.


I samtlige undersøkte vedtak var det gitt 
opplysninger om klageadgang. Teksten 
inneholdt informasjon om klagefrist, krav 
og anbefalinger til klagens utforming og 
innhold. Det sto også at bydelen på forespørsel 
kunne gi nærmere råd og veiledning. Ved vår 
gjennomgang av åtte klagesaker i Gerica, fant vi 


ikke dokumentasjonen på at Søknadskontoret/
fagkonsulentene hadde bistått søkerne med å 
utforme klager. 


Antall klager
Av årsstatistikk 2012 for Bydel Sagene 
framgår det at bydelen mottok sju klager 
på avslag på søknader om langtidsplass i 
sykehjem. I oversikten som vi har mottatt fra 
Søknadskontoret framgår at det var seks klager. 
Lederne oppga at seks klager var det korrekte 
antallet, og kunne ikke forklare hvorfor det var 
rapportert om sju klager til årsstatistikken.


Utfallet av klagebehandlingen var som følger:
 To vedtak ble omgjort av bydelen 
 Fire vedtak ble ikke omgjort og dermed 


oversendt Fylkesmannen til avgjørelse, 
hvorav ett vedtak ble omgjort. 


Bydelen har oppgitt et det per 1. kvartal 2013 
ikke var innkommet klager på søknader om 
langtidsplass.


Søknadskontoret har videre opplyst at det 
kom inn en klage på avslag på søknad om 
korttidsplass i sykehjem i 2012, samt en klage 
første kvartal 2013. Begge de påklagede 
vedtakene ble omgjort av bydelen, og 
Kommunerevisjonen har ettersett at det forelå 
nye vedtaksbrev i Gerica.  


Teamlederen opplyste til Kommunerevisjonen at 
omgjøringen av vedtak etter klage ofte skyldtes 
at helsesituasjonen til søkeren hadde endret seg 
siden søknadstidspunktet. Vi fi kk videre opplyst 
at klager ble underlagt samme saksbehandling 
som søknader.   


Bydelen var omfattet av Helseetatens 
undersøkelse om klager, og teamlederen deltok i 
referansegruppen for oppdraget (jf. kapittel 1.4). 


3.4.3 Kommunerevisjonens vurderinger
Søkerne ble gitt skriftlig informasjon om 
klageadgang i vedtakene etter at søknaden var 
avgjort.
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Bydelens prosedyre for klagesaksbehandling 
la til rette for at søkere, i samsvar med 
gjeldende retningslinjer, kunne få bistand fra 
Søknadskontoret ved behov. Søknadskontoret 
erfarte at det i liten grad var behov for deres 
bistand til dette.


3.5 Revurdering av vedtak om helse- 
og omsorgstjenester i hjemmet 


3.5.1 Revisjonskriterium
Vi har lagt følgende revisjonskriterium til grunn:
 Bydelen skal fortløpende, men minimum 


hver sjette måned, vurdere om endringer i 
den enkelte brukers bistandsbehov tilsier 
endring av gjeldende vedtak om helse- og 
omsorgstjenester i hjemmet.


I kapittel 3.3.2 så vi at vedtak om avslag på 
søknad om plass i sykehjem ofte var begrunnet 
i at bydelen vurderte at søkerens hjelpebehov 
kunne dekkes av andre tjenester, ved økt omfang 
på eksisterende tjenester og/eller nye tjenester. 
Her ser vi nærmere på om bydelens praksis la til 
rette for at den enkelte brukerens tjenestetilbud 
ble endret i samsvar med endringer i 
bistandsbehovet. Vi etterså om bydelen hadde 
revurdert tjenestetilbudet innen seks måneder20 
etter vedtaket om avslag på søknaden om plass i 
sykehjem.21  


3.5.2 Faktabeskrivelse
Søknadskontorets rutiner knyttet til revurdering 
av tjenestetilbud var beskrevet i to prosedyrer.22 


20 Vi så på hele måneder, ikke fra dato til dato.
21 Søkerens hjelpebehov var kartlagt og vurdert i 


forbindelse med bydelens behandling av søknaden 
om plass i sykehjem. Ved vår kontroll tok vi derfor 
utgangspunkt i dato for avslag på søknaden.


22 Revurderinger og endringer i tjenestetilbudet 
innen pleie, omsorg og rehabilitering for eldre 
og funksjonshemmede (opprettet 16.06.2011 og 
oppdatert 02.11.2012), samt prosedyre Bruk av BUM  
rapport i revurdering og endringer i tjenestetilbud 
innen pleie, omsorg og rehabilitering for eldre og 
funksjonshemmede, (opprettet 25.10.2011, oppdatert 
01.06.2012).


I prosedyre for revurderinger og endringer i 
tjenestetilbudet framkom at vedtak for nye 
brukere skulle revurderes:
 Innen 6 måneder for praktisk bistand. Ved 


neste revurdering og hvis behovet så ut til 
å bli mer permanent, kunne varigheten av 
vedtaket være maksimalt ett år.


 Innen tre måneder for hjemmesykepleie. 
Senere skulle tjenesten revurderes minst 
hver 6. måned.


Ifølge lederne ble vedtak om hjemmetjenester 
i hovedsak revurdert om lag hvert halvår. 
Unntakene var brukere i bemannet bolig og 
stabile brukere. I begge tilfeller ble det gitt 
vedtak med varighet ett år. Det ble oppgitt 
at det i tråd med prosedyrebeskrivelsen 
ble skrevet ut lister med vedtak som skulle 
revurderes hver 14. dag. Når det gjaldt behov 
for revurdering av vedtak utenom de faste 
tidene, hadde ansatte i hjemmetjenesten 
ansvar for å melde til Søknadskontoret 
dersom situasjonen til en bruker endret seg. 
Vi fi kk opplyst at teamlederen daglig tok ut 
rapporter med revurderingsjournaler meldt av 
hjemmetjenesten. Vi så eksempler på at slike 
inngikk i de daglige fordelingslistene, omtalt i 
kapittel 3.1.2. 


Videre fortalte lederen for Søknadskontoret at 
fagkonsulentene avholdt tverrfaglige møter med 
den kommunale hjemmetjenesten annenhver 
uke der de blant annet gikk gjennom saker 
som skulle revurderes de nærmeste ukene 
og revurderingsjournaler. Det ble ikke holdt 
tilsvarende møter med ikke-kommunale 
leverandører.


Vi kontrollerte 14 av de 16 sakene hvor søknad 
om korttid- eller langtidsopphold i sykehjem 
var avslått. I 13 av disse hadde søkeren vedtak 
om både praktisk bistand og hjemmesykepleie. 
I den siste saken mottok søkeren kun praktisk 
bistand. 
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I 11 av de 14 kontrollerte sakene var vedtak 
om praktisk bistand og/eller hjemmesykepleie 
revurdert innen seks måneder etter vedtaket om 
avslag på søknad om på plass i sykehjem. I to 
saker var søkerens vedtak om hjemmesykepleie 
revurdert innen seks måneder etter søknad 
om plass i sykehjem var avslått, mens det 
ikke forelå dokumentasjon på at vedtak 
om praktisk bistand var revurdert innen 
seks måneder etter avslaget. I en av sakene 
fi kk imidlertid søkeren likevel innvilget 
korttidsplass 3 måneder etter avslaget. I én sak 
forelå det ikke dokumentasjon på at bydelen 
hadde revurdert søkerens vedtak om praktisk 
bistand og opplæring og hjemmesykepleie 
før henholdsvis åtte og ni måneder etter at 
søknad om korttidsplass i sykehjem var avslått. 
Ifølge bydelen var søkerens situasjon stabil 
og vedkommende hadde vedtak med ett års 
varighet både på praktisk bistand og opplæring 
og hjemmesykepleie. 


3.5.3 Kommunerevisjonens vurderinger
Kommunerevisjonens gjennomgang av saker i 
Gerica, der bruker hadde fått avslag på søknad 
om sykehjemsplass, viste at bydelen i hovedsak 
hadde revurdert brukernes bistandsbehov innen 
seks måneder etter avslaget. 


Undersøkelsen viste at bydelens rutiner og 
beskrevne praksis i undersøkelsesperioden 
kunne bidra til å sikre at vedtak om 
hjemmetjenester ble revurdert i tråd gjeldende 
kvalitetskrav for Oslo kommunes pleie- og 
omsorgstjenester. 


Den løpende kontakten og 
informasjonsutvekslingen mellom bestiller 
og utfører er sentral når det gjelder å fange 
opp endring i behov, herunder behov 
for sykehjemsplass, mellom de faste 
revurderingstidspunktene. Søknadskontoret 
og den kommunale hjemmetjenesten hadde 
faste møter, der blant annet spørsmål knyttet 
til revurderinger ble tatt opp. Det var ikke 
tilsvarende møter med private leverandører.
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4.  Søknadsbehandling i Bydel Vestre Aker
I Bydel Vestre Aker var bestillerenheten inndelt 
i tre team. Det ene teamet (team 1, omtalt 
nedenfor som teamet) hadde blant annet som 
det eneste, ansvaret for mottak og behandling av 
henvendelser og søknader om hjemmetjenester 
og plass i sykehjem. I det følgende er det 
teamets ansvarsområde som omtales.


Våren 2013 besto teamet av teamleder og ni 
fagkonsulenter (9,6 årsverk), herunder fem 
sykepleiere, to fysioterapeuter, en ergoterapeut, 
en forvaltningskandidat og en hjelpepleier. 
Det var de åtte førstnevnte som behandlet 
søknader om plass i sykehjem, langtids- og 
korttidsopphold. Teamlederen var utdannet 
sykepleier, mens enhetslederen hadde sin 
bakgrunn i juridiske, ledelses- og økonomiske 
fag. 


Teamet var delt i to grupper, hvorav den 
ene hadde ansvaret for hjemmeboende 
(«hjemmegruppa») og den andre hadde 
ansvaret for utskrivningsklare pasienter 
(«sykehusgruppa»). Hjemmegruppa og 
sykehusgruppa besto av henholdsvis fem og fi re 
fagkonsulenter. 


Bydelen hadde 33 korttidsplasser ved 
Hovseterhjemmet til disposisjon (en bloc-kjøp), 
som ble benyttet til alle typer korttidsopphold 
(rullerende, avlastning, utredning, rehabilitering 
mv.). Enhetslederen oppga at behovet for plasser 
varierte gjennom året, og at en bloc-kjøpet i 
enkelte perioder dekket bydelens behov, i andre 
perioder måtte bydelen kjøpe enkeltplasser i 
tillegg. Hun opplyste at det i de første månedene 
av 2013 ble kjøpt opp til 25 enkeltplasser i 
tillegg.   


4.1 Henvendelser om sykehjemsplass 


4.1.1 Revisjonskriterier:
Vi har lagt følgende revisjonskriterier til grunn:
 Bestillerenheten avklarer om muntlige 


henvendelser utgjør en søknad om plass i 
sykehjem.


 Ved behov veileder bestillerenheten personer 
som vil søke om plass i sykehjem, samt 
bistår med å fylle ut søknadsskjemaet.


4.1.2 Faktabeskrivelse


Muntlige henvendelser
Teamet opplyste at det kom få muntlige 
henvendelser som kunne være søknad om plass i 
sykehjem, og at de fl este av disse gjaldt personer 
som hadde andre helse- og omsorgstjenester fra 
bydelen. 


Bydelen hadde en egen skriftlig prosedyre 
for oppfølging av henvendelser som kom per 
telefon eller e-post.23 Av denne framkom det 
blant annet at alle henvendelser som ikke 
kunne behandles direkte, skulle registreres i et 
henvisningsskjema.


Hver av de to gruppene i teamet (hjemme- og 
sykehusgruppa) hadde daglige morgenmøter. 
Teamlederen deltok som hovedregel 
annenhver dag i hver av de to gruppenes 
morgenmøte. Morgenmøtene ble benyttet til 
å fordele innkomne saker til fagkonsulentene, 
herunder fordele ansvaret for oppfølgingen av 
henvisningsskjemaene. Ifølge teamleder ble det 
i morgenmøtet gjort prioriteringer av sakene.  


Teamlederen oppga at de aller fl este 
henvisningsskjemaene omfattet hjemmegruppas 
ansvarsfelt. Det framkom av ovennevnte 
prosedyre at den som hadde henvendt seg 
skulle bli kontaktet innen arbeidsdagens 
slutt. Ifølge fagkonsulentene ble muntlige 
henvendelser håndtert i henhold til prosedyren, 
akutte saker ble håndtert umiddelbart. 
Henvisningsskjemaene ble lagt i en kasse, 
og ble liggende der mens fagkonsulentene 
startet oppfølgingen av dem. Fagkonsulentene 
skulle legge oppdaterte opplysninger om sin 
oppfølging i kassen, slik at bestillerenheten til 
enhver tid hadde kjennskap til status i sakene 


23 Prosedyre 632 Oppfølging av henvendelser pr telefon/
mail, opprettet 29.09.2011 og sist endret 11.06.2012.
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som lå der. Teamlederen presiserte at en muntlig 
henvendelse sjelden ble betraktet som en 
søknad om sykehjemsplass blant annet fordi 
det sjelden var brukeren selv som henvendte 
seg. Derfor måtte dette avklares med brukeren. 
Bydelen oppga at den var oppmerksom på at 
den ikke kunne kreve skriftlig søknad, men 
påpekte at den tilstrebet å få en slik. En muntlig 
henvendelse fra pårørende eller andre kunne 
resultere i en forvaltningsmelding, vedlagt et 
søknadsskjema, hvor brukeren ble bedt om å 
returnere underskrevet skjema og oppdaterte 
legeopplysninger. Videre kunne en muntlig 
henvendelse resultere i et hjemmebesøk, 
kontakt med hjemmetjeneste, fastlege, etc. 
Lederne presiserte at ansvaret for oppfølging 
og avklaring av muntlige henvendelser påhvilte 
den enkelte gruppe. Etter fagkonsulentenes 
vurdering var det liten risiko for at henvendelser 
ikke ble fulgt opp. 


Bestillerenheten hadde ingen samlet oversikt 
over muntlige henvendelser. Avhengig 
av innholdet i henvisningsskjemaene og 
resultatet av fagkonsulentenes oppfølging, 
ble skjemaene i noen tilfeller oppbevart i 
den enkelte brukermappe, informasjonen 
overført til journaler i Gerica, eller makulert. 
Kommunerevisjonen fi kk forevist kassen med 
henvisningsskjemaer. Den aktuelle dagen 
(oktober 2013) lå det tre skjemaer der, ingen av 
disse hadde relevans for denne undersøkelsen. 


Veiledning/bistand til utfylling av 
søknadsskjema
Det var ingen skriftlig prosedyre som beskrev 
hvordan bestillerenheten skulle håndtere 
veiledningsplikten sin. Både lederne og 
fagkonsulentene oppga at de anså det som en 
sentral oppgave å gi muntlig informasjon om 
bydelens tjenestetilbud, herunder hva som var 
kravene for å få sykehjemsplass, i møte med 
brukere og andre. 


Fagkonsulentene presiserte at de ikke 
prøvde å snakke søkerne bort fra å søke om 
sykehjemsplass. 


Det var ingen skriftlig prosedyre som 
ga føringer for bistand til utfylling av 
søknadsskjema. Det sto på Oslo kommunes 
standard søknadsskjema som bydelen 
også benyttet, at ved behov for hjelp til 
utfylling kunne bydelen kontaktes. Ved vår 
gjennomgang av et utvalg saker fant vi ikke 
eksempler på at det var dokumentert i Gerica 
at fagkonsulenter hadde bistått brukere med 
å fylle ut søknadsskjema. Teamet opplyste at 
de bisto ved utfylling dersom det var behov 
for det, og at fagkonsulentene hadde med seg 
søknadsskjemaer ved hjemmebesøk, besøk i 
korttidsavdelinger, mv. Dersom søkeren selv 
ikke maktet å fylle ut skjemaet var det som regel 
pårørende eller ansatte i hjemmetjenesten som 
bisto.   


4.1.3 Kommunerevisjonens vurderinger
Bydelen hadde etablert rutiner for å 
dokumentere og følge opp muntlige 
henvendelser, herunder avklare om en 
muntlig henvendelse representerte en søknad. 
Bydelen hadde ikke en samlet oversikt over 
henvendelser. Ifølge bydelens egne opplysninger 
var det svært sjelden at en muntlig henvendelse 
representerte en søknad. Bydelen var klar over 
at den ikke kunne stille krav om skriftlige 
søknader, men ga uttrykk for at den ønsket å få 
det. Kommunerevisjonen understreker at det 
ikke kan stilles formkrav til en søknad. 


Ifølge fagkonsulentene og teamlederen 
informerte bydelen ved behov om 
tjenestetilbudet og om framgangsmåten for å 
søke en tjeneste, samt at søkere ved behov fi kk 
bistand til å fylle ut søknadsskjemaet. 


4.2 Saksutredning


4.2.1 Revisjonskriterier
Vi har lagt følgende revisjonskriterier til grunn:
 Det skal gis foreløpig svar dersom søknaden 


ikke kan avgjøres i løpet av 14 dager etter 
at den er mottatt, med orientering om 
saksbehandlingstid.
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 Bydelen skal kartlegge den enkelte brukers 
bistandsbehov før det fattes vedtak. 
Når det gjelder kartlegging av den enkelte 
brukers bistandsbehov, har 


Kommunerevisjonen ikke gjennomført 
systematiske undersøkelser av de utvalgte 
sakene. Årsaken til dette er at risikoen for at 
dette ikke ble gjort tilfredsstillende ble vurdert 
som lav, med bakgrunn i følgende forhold: 
 Sykehjemsplasser er ressurskrevende 


tjenester, og bydelen stilte selv strenge 
krav til kartlegging av den enkelte brukers 
bistandsbehov før søknadene kunne 
behandles.  


 De aller fl este søkere av sykehjemsplass 
hadde andre helse- og omsorgstjenester fra 
bydelen, og var slik kjent i bydelen.  


4.2.2 Faktabeskrivelse


Foreløpig svar 
I henhold til bydelens prosedyre for 
tjenester etter helse- og omsorgsloven skulle 
fagkonsulenten vurdere om det skulle sendes 
forvaltningsmelding.24 


Fagkonsulentene opplyste at deres praksis 
for å sende forvaltningsmelding varierte fra 
sak til sak. De oppga at det alltid ble sendt ut 
forvaltningsmelding til nye/ukjente brukere 
der de etterspurte legeuttalelser. De viste til at 
dette var viktig informasjon for å vurdere hvilke 
tjenester bruker hadde behov for. I hovedsak 
ble det ikke sendt forvaltningsmelding til søkere 


24 Prosedyre 272 Tjenester etter helse og omsorgsloven, 
opprettet 12.04.2011, sist endret 05.07.2012. 


dersom bestillerenheten hadde alle opplysninger 
eller dersom behovet til søkeren var akutt. 
Da ble vedkommende kontaktet direkte for 
å avtale hjemmebesøk. For øvrig opplyste 
fagkonsulentene at mye informasjon ble gitt til 
bruker ved personlig kontakt. 


Vi undersøkte utvalgte saker for å etterse om 
det var sendt forvaltningsmelding til søkerne 
i saker der saksbehandlingstiden oversteg 
14 dager. Tabell 9 oppsummerer antallet 
undersøkte saker totalt, herav antall saker der 
saksbehandlingstiden oversteg 14 dager og i 
hvilken utstrekning det i disse sakene var sendt 
forvaltningsmelding innen 14 dager etter mottak 
av søknad.   


Tabell 9 viser at saksbehandlingstiden oversteg 
14 dager i 25 av de undersøkte sakene. Det 
var sendt foreløpig svar innen 14 dager i 10 av 
sakene, mens det ikke var sendt foreløpig svar i 
de resterende 15 sakene. Ingen av de foreløpige 
svarene som var sendt inneholdt informasjon om 
forventet saksbehandlingstid. 


Vi så imidlertid at det i fl ere av sakene der 
saksbehandlingstiden oversteg 14 dager og 
der det ikke var sendt forvaltningsmelding, 
var dokumentert i Gerica at det hadde vært 
kontakt mellom søkerne og Bestillerenheten, 
for eksempel gjennom telefonisk kontakt eller 
ved at brukeren hadde vært i korttidsopphold 
i hele eller deler av saksbehandlingstiden. 
Bestillerenheten oppga at dette ble gjort 


Tabell 9  Saksutredning og foreløpige svar (N=72), antall dager. Bydel Vestre Aker


Antall undersøkte 
saker totalt


Mer enn 14 
dager. Behov 
for FM


Når saksbehandling oversteg 14 dager


FM sendt in-
nen 14 dager 


FM sendt 15. 
dag eller senere 


FM ikke 
sendt


Korttidsplass 29 7 5 0 2
Langtidsplass 43 18 5 0 13
Sum 72 25 10 0 15


Note:  Forvaltningsmeldinger sendt etter mottak av søknad. 
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fordi den opplevde at brev ikke var den mest 
hensiktsmessige måten å kommunisere med 
mange eldre på.


Kartlegging av søkers bistandsbehov 
I alle de sakene vi har gjennomgått var 
søkerens situasjon både helsemessig og sosialt 
dokumentert kartlagt i Gerica.


Innhenting av opplysninger
Tre skriftlige prosedyrer ga føringer for 
informasjonsinnhentingen.25 Bestillerenheten 
baserte sin kartlegging av søkernes 
bistandsbehov på informasjon fra fl ere kilder. 
Lederne og fagkonsulentene understreket at det 
å møte brukerne var viktig. I tillegg innhentet 
fagkonsulentene opplysninger fra andre aktører 
som var i kontakt med bruker, herunder blant 
annet pårørende, fastlege, hjemmetjenesten, 
korttidsenheter i sykehjem og sykehus. 


Fagkonsulentene opplyste at et stort fl ertall av 
søkerne allerede var kjent for bestillerenheten/
bydelen fordi de hadde mottatt andre 
tjenester fra bydelen før det ble aktuelt med 
sykehjemsplass. Disse brukerne hadde bydelen 
allerede (i varierende grad) opplysninger om, 
selv om den den enkelte fagkonsulent ikke 
nødvendigvis hadde kjennskap til søkeren. 
«Nye» brukere var som oftest utskrivningsklare 
pasienter. 


Når det gjaldt opplysninger fra 
hjemmetjenesten, skulle denne skrive 
funksjonsrapporter om brukerne. 
Fagkonsulentene oppga at de brukte Gerica 
aktivt for å få informasjon om brukere. Det ble 
også alltid innhentet dokumentasjon fra andre 
aktører rundt brukeren som fastlege, innsatsteam 
og korttidsenheten ved Hovseterhjemmet. De 
presiserte at de alltid benyttet den skriftlige 
dokumentasjonen som forelå. Ofte måtte 
de innhente ny informasjon eller be om at 


25 Prosedyre 272 Tjenester etter helse- og 
omsorgstjenesteloven, opprettet 12.04.2011, endret 
05.07.2013, prosedyre 276 Langtidsopphold sykehjem, 
opprettet 12.04.2011, endret og revidert 08.05.2013, 
prosedyre 285 Korttidsopphold Rehabilitering nr. 40, 
opprettet 12.04.2011, endret og revidert 08.05.2013. 


dokumentasjonen ble ytterligere presisert – for 
eksempel dersom funksjonsnivået eller annet 
ikke var tilstrekkelig beskrevet. For øvrig 
opplyste fagkonsulentene at enkelte leger brukte 
lang tid på å avgi uttalelse.


Dersom foreliggende opplysninger om en søker 
ikke var tilstrekkelige til å vurdere behovet for 
langtidsplass, ble det i enkelte saker benyttet 
korttidsopphold som en del av utredningen.26 


Vurderingsbesøk
Vi fi kk opplyst at vurderingsbesøk som regel 
ble gjennomført etter at alle andre nødvendige 
opplysninger forelå. Unntaksvis kunne det 
være opplysninger om søkeren som tilsa 
rask behandling slik at vurderingsbesøk 
ble gjennomført selv om ikke alle andre 
opplysninger var innhentet/forelå. 


Det var ifølge fagkonsulentene som regel 
én ansatt som gjennomførte hjemmebesøk. 
Også innsatsteamet kunne gjennomføre 
vurderingsbesøk på vegne av bestillerenheten. 
Søkeren ble også gjort oppmerksom på at 
han/hun kunne ha andre med seg i møtet, og 
pårørende var som oftest til stede. I etterkant av 
et hjemmebesøk opplyste fagkonsulentene at de 
skrev referat/saksbehandlerjournaler i Gerica. 


Lederne oppga at bestillerenheten hadde som 
mål å møte hver søker, men at det ikke alltid 
var kapasitet til fysisk å møte utskrivningsklare 
pasienter før det ble innvilget korttidsopphold 
på sykehjem. Også fagkonsulentene pekte 
på dette som en utfordring. Fagkonsulentene 
opplyste at de i slike tilfeller innhentet 
funksjonsrapport fra sykehuset, kontrollerte 
om brukeren hadde tjenester fra bydelen og 
gjorde egne vurderinger ut fra dette. Lederne 
ga uttrykk for at sykehusets vurdering av den 
utskrivningsklare pasientens behov som oftest 
var knyttet til årsaken til innleggelsen, mens 
bestillerenhetens vurdering ideelt sett bør basere 


26 Fagkonsulentene opplyste at saksbehandlingstiden 
fortsetter å løpe under slike opphold – og at dette ofte 
kunne være en forklaring i saker der det var lang tid 
mellom søknad og vedtak.
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seg på et bredere informasjonsgrunnlag der 
helheten i søkerens situasjon vektlegges. 


Lederne opplyste at bestillerenheten etter 
sommeren 2013 hadde satt opp en turnus 
som innebar at det framover skulle være 
fagkonsulenter på sykehuset fi re av fem dager 
i uken. Dette anså lederne at var et viktig 
tiltak for å sikre tilpassede tjenester på riktig 
omsorgsnivå. 


For dem som hadde fått innvilget utrednings- 
eller rehabiliteringsopphold, ble det avholdt 
nettverksmøte i løpet av oppholdet. Møtet 
kunne bestå av ansatte ved bestillerenheten, 
hjemmetjeneste, sykehjemmet, bruker, 
pårørende og eventuelle andre i nettverket rundt 
brukeren. En viktig funksjon med et slikt møte 
var å bidra til å avklare framtidig hjelpebehov.   


Vår gjennomgang bekreftet at det i en rekke 
saker forelå saksbehandlerjournaler som 
oppsummerte vurderingsbesøket og annen 
kontakt. Vi så også eksempler på at dette 
manglet, men hvor det av andre kilder framgikk 
at hjemmebesøk hadde vært gjennomført.


Kartleggingsverktøy  
Lederne og de ansatte i «hjemmegruppa» 
opplyste at de benyttet IPLOS-registrering og et 
kartleggingsskjema i Gerica som hjelpemidler 
ved kartlegging og vurdering av brukernes 
bistandsbehov. Fagkonsulentene med ansvar 
for utskrivningsklare pasienter opplyste at 
de benyttet utdrag fra kartleggingsskjemaet. 
Momenter i skjemaet var blant annet: 
fysisk og psykisk/kognitiv funksjon, søvn, 
smerter, tidligere prøvde tjenester, IPLOS, 
respirasjon/sirkulasjon, ernæring, mv. Vi så 
en rekke eksempler på utfylte skjemaer i vår 
gjennomgang.


Tverrfaglighet 
Fagkonsulentene opplyste at de erfarte 
at teamets tverrfaglighet var viktig ved 
søknadsbehandlingen. De diskuterte med 
hverandre og i inntaksmøtene, men de ulike 


vurderingene fra forskjellige fagkonsulenter 
ble ikke dokumentert særskilt. Resultatet av 
tverrfagligheten framgikk imidlertid enkelte 
ganger implisitt av vedtaksbrevet ved at 
søkerens funksjonsnivå var belyst med ulike 
faglige perspektiver.


Oppfølging av bystyrets vedtakspunkt om fysisk 
å møte brukeren ved avslag
Kommunerevisjonen stilte spørsmål til 
lederne om det var gjort tiltak for å sikre 
gjennomføringen av bystyrets vedtak om tiltak 
for å forhindre feilaktige avslag på søknad 
om sykehjemsplass, hvor bl.a. følgende 
framkommer: «Krav om at saksbehandlere 
som fatter vedtak, fysisk skal møte bruker 
før det eventuelt fattes vedtak om avslag.»  
Enhetslederen understreket i den forbindelse 
at det ikke ble fattet vedtak om langtidsplass 
sykehjem uten at en ansatt fra bestillerenheten, 
eller innsatsteamet i deres sted, hadde besøkt 
brukeren relativt nylig. Det gjaldt uavhengig av 
om søknader ble avslått eller innvilget.27 


4.2.3 Kommunerevisjonens vurderinger
I 15 av 25 saker i Bydel Vestre Aker der 
saksbehandlingstiden oversteg 14 dager, var det 
ikke sendt foreløpig svar. I de øvrige 10 sakene 
var det sendt foreløpig svar innen fristen på 14 
dager. Ingen av disse inneholdt informasjon 
om forventet saksbehandlingstid. Dette var 
ikke i samsvar med Oslo kommunes gjeldende 
retningslinjer. Kommunerevisjonen merker seg 
at det i all hovedsak hadde vært annen kontakt 
mellom bruker og bydelen i de aktuelle sakene. 


Etter Kommunerevisjonens vurdering bidro 
bydelens prosedyrer, rutine for vurderingsbesøk/
nettverksmøte, bruk av kartleggingsverktøy og 
praksis knyttet til inntaksmøte til en systematisk 
kartlegging av den enkelte søkers bistandsbehov. 
I alle de sakene vi har gjennomgått var søkerens 
situasjon helsemessig og sosialt dokumentert 
kartlagt i Gerica.


27 Unntak fra dette ble oppgitt å være en til to ganger per 
år der bestillerenheten mottok søknader fra andre kanter 
av landet.  
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Bydelen hadde ikke kapasitet til å møte alle 
utskrivningsklare pasienter før det ble innvilget 
korttidsplass i sykehjem. Dette kunne gi 
risiko for at bydelen ikke hadde tilstrekkelig 
informasjonsgrunnlag. Bydelen hadde etter 
sommeren 2013 satt opp en turnus som innebar 
at fl ere utskrivningsklare pasienter skulle 
besøkes på sykehuset.


4.3 Vedtak om plass i sykehjem 


4.3.1 Revisjonskriterium
Vi har lagt følgende revisjonskriterium til grunn:
 Vedtak om innvilgelse av eller avslag på 


søknad om plass i sykehjem skal begrunnes 
og være skriftlig.


Vi har begrenset kontrollen med begrunnelser til 
saker hvor det ble gitt avslag.


4.3.2 Faktabeskrivelse
Under dette punktet gjør vi først nærmere 
rede for vedtaksprosessen og den samlede 
saksbehandlingstiden.


Vedtak – søknader om langtidsplass
Det ble gjennomført ukentlige inntaksmøter for 
langtidsplass. Dette ble ledet av enhetslederen, 
og i tillegg var teamlederen, én ergoterapeut, én 
fysioterapeut og én sykepleier fra teamet faste 
deltakere. Alle fagkonsulentene som behandlet 
sykehjemssøknader i teamet deltok, med mindre 
de var opptatt med annet. 


Det ble ikke varslet om hvilke saker som skulle 
behandles i forkant møtet, og de faste deltakerne 
i inntaksteamet forberedte seg heller ikke på 
forhånd med mindre de selv hadde saker som 
skulle legges fram. Den enkelte fagkonsulenten 
som hadde ansvaret for saker som skulle 
behandles, la fram søknaden og resultatet av 
kartleggingen og vurderingen av søkerens 
samlede situasjon og funksjonsnivå. 


Én sak ble behandlet ferdig før neste ble tatt 
opp. Det ble skrevet protokoll fra møtene der 
vedtaket framgikk. Behandlingen kunne ha tre 


utfall; innvilget, avslag og utsettelse. Saken 
kunne bli utsatt dersom nødvendig forarbeid/
saksutredning ikke var gjennomført eller dersom 
nødvendig dokumentasjon fra andre aktører ikke 
forelå når saken skulle behandles i inntaksmøte. 
Etter inntaksmøtene meldte fagkonsulentene 
behovet for plasser til Sykehjemsetaten, og 
sørget for å utarbeide vedtak til søkeren. Ifølge 
fagkonsulentene kontaktet de som hovedregel 
søkeren eller pårørende per telefon raskt etter 
behandlingen for å informere om utfallet. 


Leder for bestillerenheten hadde fått delegert 
vedtakskompetanse for søknader om sykehjem 
fra bydelsdirektøren.28 Beslutninger vedrørende 
søknader om langtidsplass ble truffet av leder 
for bestillerenheten i godkjenningsmøte eller av 
teamleder i enhetsleders fravær. Vedtaksbrevene 
ble undertegnet av enhetsleder eller teamleder 
(for enhetsleder). 


Saksbehandlingstid fra søknad om 
langtidsplass til vedtak 
Vi undersøkte saksbehandlingstiden i 40 saker 
der det var søkt om langtidsplass, jf. tabell 1.29 
I gjennomsnitt var saksbehandlingstiden fra 
søknadene innkom til det ble fattet vedtak 20 
dager og varierte mellom 0 og 121 dager. 


Vedtak – søknader om korttidsplass
Det ble gjennomført ukentlige inntaksmøter 
for korttidsplass. Disse møtene ble ledet av 
teamlederen. I tillegg deltok én ergoterapeut, én 
fysioterapeut og én sykepleier fra teamet fast, 
samt teamets øvrige fagkonsulenter, med mindre 
de var opptatt.   


28 Jf. Delegasjonsfullmakter i Bydel Vestre Aker 2013, 
vedlegg 1: Delegasjonsmyndighet til å fatte vedtak mv. - 
Bydel Vestre Aker 2013


29 Totalt bestod utvalget vårt av 43 saker knyttet til 
langtidsplass. Tre av sakene er ikke inkludert i 
denne beregningen fordi det med god grunn ikke 
var fattet vedtak i disse. I beregningen har vi lagt 
til grunn datoene som var registrert i Gerica på 
undersøkelsestidspunktet. Bydelen opplyste senere at 
de i noen tilfeller hadde registrert dato for henvendelse 
istedenfor søknadsdato i Gerica, og at den reelle 
saksbehandlingstiden i de aktuelle sakene derfor var 
kortere. 
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Også i inntaksmøte korttid ble én sak behandlet 
ferdig, før neste ble tatt opp. Det ble skrevet 
protokoll fra møtene der vedtaket framgikk. På 
samme måten som i inntaksmøte langtidsplass, 
kunne behandlingen ha tre utfall; innvilget, 
avslag og utsettelse. 


Teamlederen opplyste at første vedtak om 
korttidsopphold som regel hadde varighet på 
3-4 uker. Dette fordi det gjerne tok en uke før 
brukerne fant seg til rette, og at det deretter tok 
et par uker for de ansatte og brukeren å bli kjent, 
gjennomføre nettverksmøter mv. Når det gjaldt 
rehabiliteringsopphold fi kk man gjort mye på 
4 uker: opptrening, bestilling av hjelpemidler, 
hjemmebesøk.


Når det gjaldt korttidsopphold for 
utskrivningsklare pasienter, hastet det med 
avklaring. Fagkonsulentene utredet saken, tok 
avgjørelser og utformet vedtaksbrev som så ble 
signert av enhetsleder, teamleder, eller i enkelte 
tilfeller fagkonsulentene selv. Dersom det måtte 
kjøpes korttidsplass ut over en bloc, så skulle 
dette ifølge enhetslederen som hovedregel 
avklares med teamleder eller enhetsleder i 
forkant. I etterkant ble det kort informert om 
avgjorte saker i inntaksmøte. 


For hjemmeboende søkere av korttidsopphold 
ble saken som regel behandlet opp i det 
ukentlige inntaksmøte korttid, og vedtak ble 
fattet av teamleder i dette. Skulle det avdekkes 
at det var brukere som hadde akutt pleiebehov 
så fulgte den samme framgangsmåten som for 
utskrivningsklare pasienter. Vedtaksbrevene ble 
også her vanligvis underskrevet av teamleder 
eller enhetsleder. 


Saksbehandlingstid fra søknad om 
korttidsplass til vedtak 
Vi undersøkte saksbehandlingstiden i ni 
saker der det var søkt om korttidsplass, 


jf. tabell 1.30 Gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid var 12 dager og 
varierte mellom 0 og 33 dager. I tillegg 
var det 12 søknader om korttidsplass i 
Kommunerevisjonens utvalg som gjaldt 
utskrivningsklare pasienter. Disse er ikke 
inkludert i beregningen ovenfor. 


Var vedtak skriftlige og begrunnede 
Kommunerevisjonens gjennomgang av 
enkeltsaker viste at bydelen fattet skriftlige 
vedtak. Etter inntaksmøtene hadde den enkelte 
fagkonsulent ansvaret for å utforme eventuelle 
vedtak, og for øvrig for oppfølgingen av 
vedtaket. I alle de undersøkte sakene var det 
utformet vedtaksbrev. 


Vi har gjennomgått dokumentasjonen i ni 
saker hvor det ble gitt avslag på langtidsplass. 
I samtlige vedtaksbrev til de aktuelle søkerne 
framkom det som begrunnelse hvilke andre 
tjenester som kunne være aktuelle og som 
etter bydelens vurdering ville tilfredsstille 
kravet om nødvendig helsehjelp på rett 
omsorgsnivå. Dette var både nye tjenester eller 
økt omfang på allerede innvilgede tjenester som 
hjemmesykepleie, praktisk bistand, dagsenter, 
rullerende korttidsopphold, mv.


Tilsvarende fant Kommunerevisjonen ved 
gjennomgang av dokumentasjonen i åtte 
avslag om korttidsplass. I ett av tilfellene der 
korttidsplass ble avslått var begrunnelsen i 
avslaget at slik plass ikke var tilstrekkelig 
tjeneste, og det ble anbefalt å søke langtidsplass 
i sykehjem. 


30 I beregningen har vi lagt til grunn datoene som var 
registrert i Gerica på undersøkelsestidspunktet. Bydelen 
opplyste senere at de i noen tilfeller hadde registrert 
dato for henvendelse istedenfor søknadsdato i Gerica, 
og at den reelle saksbehandlingstiden i de aktuelle 
sakene derfor var kortere. Alle søknader om korttid 
med unntak for åtte saker hvor det enten ikke fattet 
vedtak (trukket søknad) eller vedtak ble fattet av 
Sykehjemsetaten (spesialisert korttidsenhet).
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4.3.3 Kommunerevisjonens vurderinger
Undersøkelsen viste at bydelen fattet skriftlige 
vedtak om plass i sykehjem. Videre viste 
undersøkelsen at vedtakene i saker med avslag 
var begrunnet ut fra bydelens vurdering av at 
søkerens hjelpebehov kunne dekkes av andre 
tjenester.   


4.4 Klage


4.4.1 Revisjonskriterier
Vi har lagt følgende revisjonskriterier til grunn:
 Søker skal gis opplysning om klageadgang.
 Ved behov skal bestillerenheten bistå med å 


utforme klagen.


4.4.2 Faktabeskrivelse


Opplysning og bistand
I prosedyren om tjenester etter helse- og 
omsorgstjenesteloven framkommer blant 
annet følgende aktivitet/beskrivelse: «God 
informasjon om klageadgang.»


Fagkonsulentene sa at de opplyste om 
klageadgangen ved hjemmebesøk. De opplevde 
imidlertid sjelden at noen ba om hjelp til 
utforming av klager. 


I samtlige vedtak i de undersøkte sakene 
var det gitt opplysninger om klageadgang. 
Teksten inneholdt informasjon om klagefrist, 
krav og anbefalinger til klagens utforming og 
innhold. Det sto også at bydelen på forespørsel 
kunne gi nærmere råd og veiledning. Ved vår 
gjennomgang av tre klagesaker i Gerica, fant vi 
ikke dokumentasjonen på at bestillerenheten/
fagkonsulentene hadde bistått disse søkerne med 
å utforme klager.


Antall klager
Totalt mottok bydelen tre klager etter avslag på 
sykehjemssøknader i 2012 og første tertial 2013:
 Ifølge årsstatistikken for bydelene for 


2012 innkom det ingen klager på avslag 
etter søknad om langtidsplass i 2012. I vår 
gjennomgang av Gerica oppdaget vi likevel 
en klage. Gerica-konsulenten understreket at 


det var fort gjort å ikke markere klagesaker 
korrekt i Gerica.


 Ifølge årsstatistikken for bydelene for 2012 
mottok bydelen én klage etter avslag på 
korttidsplass. Lederne har bekreftet at det 
ble mottatt en klage. 


 I 1. tertial 2013 mottok bydelen én klage 
etter avslag på langtidsplass.


Alle de tre påklagede vedtakene ble omgjort 
av bydelen. I den ene saken ble vedtaket i 
første omgang ikke omgjort av bydelen, men 
senere omgjort likevel, fordi bydelen mente den 
brukte «uforholdsmessig» lang tid på å utforme 
saksframstilling til fylkesmannen. 


4.4.3 Kommunerevisjonens vurderinger
Søkerne ble gitt skriftlig informasjon om 
klageadgang i vedtak etter at søknaden var 
avgjort.


Bydelens skriftlige rutine for klagesaks-
behandling omhandlet ikke bestillerenhetens 
plikt til å bistå søkere med å utforme klage. 
Det framkom imidlertid av vedtaksbrevene 
at bydelen på forespørsel kunne gi nærmere 
råd og veiledning. Bestillerenheten oppga at 
den sjelden opplevde at det var behov for slik 
bistand.


4.5 Revurdering av vedtak om helse- 
og omsorgstjenester i hjemmet


4.5.1 Revisjonskriterium
Vi har lagt følgende revisjonskriterium til grunn:
 Bydelen skal fortløpende, men minimum 


hver sjette måned, vurdere om endringer i 
den enkelte brukers bistandsbehov tilsier 
endring av gjeldende vedtak om helse- og 
omsorgstjenester i hjemmet.


I kapittel 4.3.2 så vi at vedtak om avslag på 
søknad om plass i sykehjem ble begrunnet i at 
bydelen vurderte at søkerens hjelpebehov kunne 
dekkes av andre tjenester, ved økt omfang på 
eksisterende tjenester og/eller nye tjenester. Her 
ser vi nærmere på om bydelens praksis la til 
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rette for at den enkelte brukerens tjenestetilbud 
ble endret i samsvar med endringer i 
bistandsbehovet. Vi etterså om bydelen hadde 
revurdert tjenestetilbudet innen seks måneder31 
etter vedtaket om avslag på søknaden om plass i 
sykehjem.32 


4.5.2 Faktabeskrivelse
Bydel Vestre Aker hadde en egen prosedyre om 
endringsbehov for hjemmesykepleie og praktisk 
bistand.33 Av prosedyren framkom det at 
hjemmetjenesten skulle registrere endringsbehov 
i Gerica. Videre skulle bestillerenheten daglig 
skrive ut revurderingsjournal, vurdere saken, 
eventuelt gjennomføre hjemmebesøk, og 
eventuelt fatte nytt vedtak. Teamlederen oppga 
at revurderingsjournaler ble håndtert daglig av 
hjemmegruppa, sammen med de andre formene 
for henvendelser knyttet til brukerne. 


Teamlederen opplyste at alle med tjenester 
i hjemmet skulle få revurdert vedtakene 
sine minimum hvert halvår, og at det var 
bestillerenheten sitt ansvar å kontrollere at 
vedtak var på riktig nivå. Mange vedtak om 
hjemmesykepleie ble fattet for kortere tid enn 
seks måneder, og skulle følgelig bli revurdert 
raskere. Ifølge teamlederen ble det den 1. i 
hver måned tatt ut en revurderingsliste med 
alle vedtak som skulle revurderes i løpet av 
den kommende måneden. Denne rapporten 
arbeidet fagkonsulentene seg gjennom i løpet 
av måneden. Ideelt sett skulle fagkonsulentene 
ha besøkt brukerne, men det rakk de ikke. 
Hun oppga at det fagkonsulentene gjorde 
var å sammenligne vedtakstid med utført tid 
av hjemmetjenesten. I tillegg leste de hva 
hjemmetjenesten skrev i sine daglige rapporter. 
Bestillerenheten hadde et månedlig møte med 
den kommunale hjemmetjenesten, et ukentlig 
møte med innsatsteamet og et møte med 


31 Vi så på hele måneder, ikke fra dato til dato.
32 Søkerens hjelpebehov var kartlagt og vurdert i 


forbindelse med bydelens behandling av søknaden 
om plass i sykehjem. Ved vår kontroll tok vi derfor 
utgangspunkt i dato for avslag på søknaden.


33 Prosedyre 186 Endringsbehov for hjemmesykepleie 
og praktisk bistand, opprettet 05.04.2011, sist endret 
06.07.2012. 


dagrehabiliteringen annenhver uke. I disse 
møtene var blant annet enkeltbrukere et tema, 
i tillegg til drøftinger av samarbeid på mer 
generelt plan. Det ble ikke holdt tilsvarende 
møter med ikke-kommunale leverandører.


Vi kontrollerte 12 av de 16 sakene hvor søknad 
om korttid- eller langtidsopphold i sykehjem 
var avslått, og hvor det var aktuelt å revurdere 
hjemmetjenester. Av disse fi kk 4 innvilget 
langtidsplass i sykehjem eller omsorgsbolig 
innen 6 måneder etter avslaget, og omtales 
derfor ikke under. Blant de resterende 8 søkerne 
hadde 5 både vedtak om praktisk bistand og 
hjemmesykepleie, mens 3 søkere hadde en av 
disse tjenestene. 


I samtlige av de 8 sakene var vedtak om praktisk 
bistand og/eller hjemmesykepleie revurdert 
innen seks måneder etter vedtaket om avslag på 
søknad om på plass i sykehjem. 


4.5.3 Kommunerevisjonens vurderinger
Undersøkelsen viste at bydelens rutiner og 
beskrevne praksis i undersøkelsesperioden 
kunne bidra til å sikre at vedtak om 
hjemmetjenester ble revurdert i tråd gjeldende 
kvalitetskrav for Oslo kommunes pleie- og 
omsorgstjenester. 


Den løpende kontakten og informasjons-
utvekslingen mellom bestiller og utfører er 
sentral når det gjelder å fange opp endring i 
behov, herunder behov for sykehjemsplass, 
mellom de faste revurderingstidspunktene. 
Bestillerenheten og den kommunale 
hjemmetjenesten hadde faste møter, der blant 
annet spørsmål knyttet til revurderinger ble tatt 
opp. Det var ikke tilsvarende møter med private 
leverandører.


Vår gjennomgang av saker i Gerica, der bruker 
hadde fått avslag på søknad om sykehjemsplass, 
viste at bydelen hadde revurdert brukernes 
bistandsbehov innen seks måneder etter 
avslaget. 
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5.  Oppsummering, konklusjon og anbefalinger


5.1 Oppsummering/vurderinger
I denne undersøkelsen har Kommunerevisjonen 
sett på behandling av søknader om plass i 
sykehjem i Bydel Sagene og Bydel Vestre Aker.


Henvendelser om plass i sykehjem
Både Bydel Sagene og Bydel Vestre Aker hadde 
etablert rutiner for å dokumentere og følge opp 
muntlige henvendelser, herunder å avklare om 
en muntlig henvendelse var en søknad. I begge 
bydelene oppga bestillerkontorene at det var få 
muntlige henvendelser som kunne være søknad 
om plass i sykehjem. 


Bydel Sagene overførte informasjon fra 
henvendelsesskjemaer til fordelingslister som 
ble oppbevart samlet i en perm. Gjennomgangen 
viste også at det var få muntlige henvendelser 
som kunne være søknad om sykehjemsplass. 
I gjennomgangen av utvalgte saker i 
fordelingslistene var det ett tilfelle hvor en 
fagkonsulent hadde sjekket om en muntlig 
henvendelse var en søknad om sykehjemsplass 
eller ikke. Videre viste gjennomgangen 
at samtlige utvalgte saker var håndtert av 
bydelen. Bydel Vestre Aker hadde ikke en 
tilsvarende samlet oversikt over henvendelser, 
og Kommunerevisjonen har derfor ikke hatt 
grunnlag for å undersøke bydelens oppfølging 
av slike.  


Bestillerkontorene i begge bydelene oppga at de 
ved behov ga informasjon om tjenestetilbudet 
og om framgangsmåten for å søke en tjeneste. 
Videre oppga de at søkere ved behov fi kk 
bistand til å fylle ut søknadsskjemaet. 
Kommunerevisjonens kontroll av enkeltsaker 
i Bydel Sagene viste eksempler på at dette var 
gjort, mens det ikke var eksempler på dette i 
utvalget i Bydel Vestre Aker.  


Saksutredning 
Når det gjaldt foreløpige svar viste 
undersøkelsen at det i 10 av 34 saker i Bydel 


Sagene der saksbehandlingstiden oversteg 14 
dager, ikke var sendt foreløpig svar. I de øvrige 
24 sakene var det sendt foreløpig svar, men 
bare i 14 saker var det sendt innen fristen på 
14 dager. Ikke alle de foreløpige svarene ga 
informasjon om forventet saksbehandlingstid. 
At det ikke var sendt foreløpig svar i 10 saker 
var ikke i samsvar med Oslo kommunes 
gjeldende retningslinjer.


I 15 av 25 saker i Bydel Vestre Aker der 
saksbehandlingstiden oversteg 14 dager, var det 
ikke sendt foreløpig svar. I de øvrige 10 sakene 
var det sendt foreløpig svar innen fristen på 14 
dager. Ingen av de foreløpige svarene inneholdt 
informasjon om forventet saksbehandlingstid. 
Dette var ikke i samsvar med Oslo kommunes 
gjeldende retningslinjer. 


Det hadde imidlertid vært annen kontakt mellom 
bruker og bydelen i fl ere av de aktuelle sakene 
i begge bydelene, herunder telefonisk kontakt, 
korttidsopphold eller møter.


Etter Kommunerevisjonens vurdering bidro 
begge bydelenes prosedyrer, rutine for 
vurderingsbesøk/nettverksmøte, bruk av 
kartleggingsverktøy og praksis knyttet til 
vedtaksmøter til en systematisk kartlegging av 
den enkelte søkers bistandsbehov. Gjennomgang 
av enkeltsaker viste at det var dokumentert 
i Gerica at søkernes helsemessige og sosiale 
situasjon var kartlagt.


Ingen av de undersøkte bydelene hadde 
kapasitet til å møte alle utskrivningsklare 
pasienter før det ble innvilget korttidsplass i 
sykehjem. Dette kunne gi risiko for at bydelen 
ikke hadde tilstrekkelig informasjonsgrunnlag. 
Bydel Vestre Aker hadde etter sommeren 
2013 satt opp en turnus som innebar at fl ere 
utskrivningsklare pasienter skulle besøkes på 
sykehuset.
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Vedtak om plass i sykehjem
Undersøkelsen viste at begge bydelene fattet 
skriftlige vedtak om plass i sykehjem. Videre 
viste gjennomgangen av utvalgte saker hvor det 
var gitt avslag at disse vedtakene var begrunnet, 
i all hovedsak ut fra bydelenes vurdering av at 
søkerens hjelpebehov kunne dekkes av andre 
tjenester. 


Klage
I begge bydelene ble søkerne gitt skriftlig 
informasjon om klageadgang i vedtakene etter at 
søknaden var avgjort.


Det er Kommunerevisjonens vurdering at Bydel 
Sagenes prosedyre for klagesaksbehandling 
la til rette for at søkere, i samsvar med 
gjeldende retningslinjer, kunne få bistand fra 
Søknadskontoret ved behov. Søknadskontoret 
erfarte at det i liten grad var behov for deres 
bistand til dette.


Når det gjaldt Bydel Vestre Aker omhandlet ikke 
den skriftlige rutinen for klagesaksbehandling 
bestillerenhetens plikt til å bistå søkere med 
å utforme klage. Det framkom imidlertid 
av vedtaksbrevene til søkerne at bydelen på 
forespørsel kunne gi nærmere råd og veiledning. 
Bestillerenheten oppga at den sjelden opplevde 
at det var behov for slik bistand.


Revurdering av vedtak om helse- og 
omsorgstjenester i hjemmet
Undersøkelsen viste at begge bydelenes rutiner 
og beskrevne praksis i undersøkelsesperioden 
kunne bidra til å sikre at vedtak om 
hjemmetjenester ble revurdert i tråd gjeldende 
kvalitetskrav for Oslo kommunes pleie- og 
omsorgstjenester.


Den løpende kontakten og 
informasjonsutvekslingen mellom bestiller 
og utfører er sentral når det gjelder å fange 
opp endring i behov, herunder behov 
for sykehjemsplass, mellom de faste 
revurderingstidspunktene. I begge bydelene 
hadde bestillerkontorene og den kommunale 


hjemmetjenesten faste møter, der blant annet 
spørsmål knyttet til revurderinger ble tatt opp. 
Det var ikke tilsvarende møter med private 
leverandører.


I Bydel Sagene viste gjennomgangen av saker i 
Gerica, der bruker hadde fått avslag på søknad 
om sykehjemsplass, at bydelen i hovedsak 
hadde revurdert de aktuelle brukernes vedtak 
om hjemmetjenester innen seks måneder etter 
avslaget. I Bydel Vestre Aker hadde bydelen 
revurdert alle de aktuelle brukernes vedtak 
om hjemmetjenester innen seks måneder etter 
avslaget. 


5.2 Konklusjon 
Samlet sett viser undersøkelsen at behandlingen 
av søknader om sykehjemsplass i bydelene 
Sagene og Vestre Aker på de fl este av de 
undersøkte områdene var tilfredsstillende. 
Det var imidlertid enkelte mangler eller 
forbedringsområder: Ingen av bydelene hadde 
en praksis knyttet til å gi foreløpig svar som 
var i tråd med Oslo kommunens gjeldende 
retningslinjer. Bydel Vestre Akers skriftlige 
rutine for klagesaksbehandling omhandlet ikke 
bestillerenhetens plikt til å bistå søkere med 
å utforme klage. Det framkom imidlertid av 
vedtakene at bydelen på forespørsel kunne gi 
nærmere råd og veiledning.


Undersøkelsen viser at de to undersøkte 
bydelene hadde fl ere aktiviteter som kunne bidra 
til at søkere ble vurdert og tildelt tjenester på 
riktig nivå og til rett tid: 
 Ved kartlegging av søkernes bistandsbehov 


hadde bydelene rutiner for å innhente 
opplysninger fra hjemmetjeneste, 
sykehjem, fastlege og andre aktuelle 
aktører, gjennomføre vurderingsbesøk, 
samt for å benytte kartleggingsskjema i 
saksutredningen.


 Det ble gjennomført vedtaksmøter 
der ansatte med ulik fagbakgrunn, 
herunder ulike grupper helsepersonell, 
deltok i avgjørelsen av søknadene om 
sykehjemsplass.  
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 Begge bydelene hadde rutiner og praksis for 
revurdering av vedtak om hjemmetjenester. 
Aktuelle vedtak om hjemmetjenester i 
Kommunerevisjonens utvalg var i all 
hovedsak revurdert innen seks måneder 
etter at det var gitt avslag på søknad om 
sykehjemsplass. 


Ingen av de undersøkte bydelene hadde 
kapasitet til å møte alle utskrivningsklare 
pasienter før det ble innvilget korttidsplass i 
sykehjem. Dette kunne gi risiko for at bydelen 
ikke hadde tilstrekkelig informasjonsgrunnlag. 


Bydel Vestre Aker hadde etter sommeren 
2013 satt opp en turnus som innebar at fl ere 
utskrivningsklare pasienter skulle besøkes på 
sykehuset.


5.3 Anbefaling
Kommunerevisjonen anbefaler at begge 
bydelene 
 iverksetter tiltak for å sikre at alle 


søkere innen gitte frister gis foreløpig 
svar med informasjon om forventet 
saksbehandlingstid.
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6. Uttalelser til rapporten og Kommunerevisjonens 
 kommentarer til disse


Rapporten ble 09.12.2013 sendt til uttalelse 
til byråden for eldre og bydelene Sagene og 
Vestre Aker. Kommunerevisjonen har mottatt 
uttalelser fra disse. Uttalelsene følger i sin 
helhet i vedlegg. I det følgende presenteres 
kortfattet utvalgte momenter i uttalelsene, samt 
Kommunerevisjonens kommentarer til disse.


6.1 Byrådsavdeling for eldre og 
 sosiale tjenester


6.1.1 Uttalelse fra Byrådsavdeling for eldre 
og sosiale tjenester


Uttalelsen fra Byrådsavdeling for eldre og 
sosiale tjenester er datert 09.01.2014. Den 
fi nnes i sin helhet i vedlegg 3. Byrådsavdelingen 
skriver at rapporten vurderes som relevant og 
nyttig hva gjelder konklusjoner og anbefalinger. 
Det vises til at de to reviderte bydelenes 
behandling av søknader om sykehjemsplass 
på de fl este områder som ble undersøkt var 
tilfredsstillende. Det vises også til at bydelens 
praksis når det gjelder å sende foreløpig svar 
ikke var i tråd med kommunens gjeldende 
retningslinjer.


På spørsmål om iverksetting av tiltak, 
oppgir byrådsavdelingen at den i 
desember 2013 sendte brev til bydelene 
der det ble presisert at søknader skal 
behandles etter saksbehandlingsreglene i 
forvaltningsloven og Oslo kommunes egne 
krav til saksbehandlingstid. Vedlagt brevet var 
Retningslinjer for behandling av søknader om 
helse og omsorgstjenester i Oslo kommune 
av 02.02.2012. Byrådsavdelingen skriver at 
den også vil ta opp temaet i nettverksmøte 
for ledere av bydelenes søknadskontor, samt i 
sektordirektørmøte våren 2014.


6.1.2 Kommunerevisjonens kommentarer
Etter Kommunerevisjonens vurdering er 
tiltakene som oppgis relevante.


6.2 Bydel Sagene


6.2.1 Bydel Sagenes uttalelse
Uttalelsen er datert 03.01.2014, og fi nnes 
i sin helhet i vedlegg 4. Bydelen har ingen 
kommentarer til revisjonskriteriene som er 
benyttet i undersøkelsen, og heller ingen 
kommentarer til Kommunerevisjonens 
konklusjoner og anbefaling. Bydelen gir blant 
annet uttrykk for at Kommunerevisjonen 
enkelte ganger har gitt bydelen korte tidsfrister 
i arbeidet, men sier også at det har vært nyttig 
med en gjennomgang av gjeldende rutiner og å 
få belyst forbedringsområder.  


Bydelen sier at den i løpet av våren 2014 vil 
iverksette tiltak for å sikre at søkere innen gitte 
frister gis foreløpig svar med informasjon om 
forventet saksbehandlingstid.
Det framgår også at bydelen vil vurdere 
tiltak når det gjelder samarbeid med private 
leverandører.


I sin uttalelse påpekte bydelen at den 
betegnelsen for søknadskontoret som var 
benyttet i rapporten ikke var korrekt. Bydelen 
har videre presisert at den har liten kapasitet 
til å gå på vurderingsbesøk på sykehus før 
utskrivning, og at det bare er korttidsplass den 
innvilger uten å ha møtt søkeren.


6.2.2 Kommunerevisjonens kommentarer
Etter Kommunerevisjonens vurdering er 
tiltakene som skisseres relevante. Rapporten 
er korrigert slik at søknadskontoret nå er 
omtalt med korrekt betegnelse. Videre har 
Kommunerevisjonen på de aktuelle stedene i 
rapporten presisert at det innvilges korttidsplass 
for utskrivningsklare pasienter uten at bydelen 
selv har møtt alle. 
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6.3 Bydel Vestre Aker


6.3.1 Bydel Vestre Akers uttalelse
Uttalelsen er datert 05.01.2014, og fi nnes 
i sin helhet i vedlegg 5. Heller ikke denne 
bydelen har kommentarer til revisjonskriteriene 
som er benyttet i undersøkelsen eller til 
Kommunerevisjonens konklusjoner og 
anbefaling, men har enkelte kommentarer til 
framstillingen i rapporten. 
 
Bydelen oppgir at den har iverksatt tiltak 
for å sikre at søkere innen gitte frister gis 
foreløpig svar med informasjon om forventet 
saksbehandlingstid i tråd med føringer i Oslo 
kommune.


Bydelen peker på at «det fl ere steder i 
rapporten skrives det at det er en svakhet at 
utskrivningsklare pasienter fra sykehusene ikke 
blir sett før det innvilges sykehjemsplass», og 
presiserer at dette kun gjelder der det innvilges 
korttidsplass.  


Bydelen skriver videre:


…at det ikke er prosedyrer som spesifi serer 
veilednings- og informasjonsplikten til ansatte 
ved Enhet for bestiller.  Som ansatt ved Enhet 
for bestiller er informasjon og veiledning en av 
hovedoppgavene.  Enhetens oppgave er videre 
å bidra til at bydelens befolkning får korrekte 
tjenester og bidra til gode og samordnede 
tjenester, samt god ressursutnyttelse. Å antyde 
at det ikke gis informasjon fordi det ikke er 
spesifi sert i en prosedyre er fullstendig feil. 


6.3.2 Kommunerevisjonens kommentarer
Etter Kommunerevisjonens vurdering er tiltaket 
som allerede er iverksatt relevant. På de aktuelle 
stedene i rapporten er det nå presisert at det 
innvilges korttidsplass for utskrivningsklare 
pasienter uten at bydelen selv har møtt alle. 
Kommunerevisjonen kan ikke se at det antydes 
i rapporten at det ikke gis informasjon om 
tjenestetilbudet til de som henvender seg fordi 
det ikke er nedfelt i en skriftlig prosedyre, 
og har følgelig ikke sett behovet for å endre 
rapportens framstilling her.
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Referanser
Her gjør Kommunerevisjonen rede for sentrale dokumenter som er vist til i rapporten. Dette er ikke 
en fullstendig oversikt over det kildematerialet som er benyttet.


a) Referanser fra Oslo kommune


Byråden for eldre: Notat til helse- og sosialkomiteen av 09.05.2012 Tildeling av sykehjemsplass - 
prosjekt for å forhindre feilaktig avslag på søknad om sykehjemsplass (verbalvedtak H44) — 
orientering om status i arbeidet (notat nr. 121/2012)


Byråden for eldre: Notat til helse- og sosialkomiteen av 25.05.2012 Tildelingspraksis 
sykehjemsplass (notat nr. 138/2012)


Byråden for eldre: Notat til helse- og sosialkomiteen av 20.12.2012, Tildeling av sykehjemsplass - 
prosjekt for å forhindre feilaktig avslag på søknad om sykehjemsplass (verbalvedtak H44) — 
ny orientering om status (notat nr. 309/2012 )


Byråden for eldre: Notat til helse- og sosialkomiteen av 17.10.2013 Oversendelse kopi av brev om 
bystyrets vedtak i sak 230/13 (notat nr. 241/2013)


Byråden for eldre: Notat til helse- og sosialkomiteen av 01.11.2013 Tildeling av sykehjemsplass - 
prosjekt for å forhindre feilaktig avslag på søknad om sykehjemsplass (verbalvedtak H44) 
(notat nr. 254/2013)


Byrådssak 148/13 av 22.08.2013 Kvalitetskrav i pleie- og omsorgstjenestene, bystyret behandlet 
saken i møtet 25.09.2013 sak 289


Bystyresak 204/99 Kvalitet og kvalitetsmåling i pleie- og omsorgstjenestene, behandlet 21.04.1999


Bystyresak 230/13 Helse-, sosial- og eldreombudets årsmelding, behandlet 12.06.2013


Retningslinjer for behandling av søknader om helse- og omsorgstjenester i Oslo kommune, 
02.02.2012


b) Eksterne referanser


Forskrift til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften), FOR-2006-12-15-1456


Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), LOV-1967-02-10


Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), LOV-2011-
06-24-30


Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven), LOV-1999-07-02-63


Moland, Leif, Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo, FAFO-rapport 2011:17
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Behandling av søknader om sykehjemsplass – Bydel Sagene og Bydel Vestre Aker


Kommunerevisjonen


Vedlegg 1 Revisjonskriterier
Undersøkelsens hovedproblemstilling har vært:
Er bydelenes behandling av søknader om plass i sykehjem tilfredsstillende?


Generelt 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 pålegger Oslo kommune å sørge for at personer som oppholder 
seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. For å oppfylle dette ansvaret skal 
kommunen blant annet tilby plass i sykehjem, jf. lovens § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c. 


Den enkeltes rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen følger av pasient- 
og brukerrettighetsloven § 2-1 a. Den enkelte har krav på et forsvarlig, individuelt tilpasset 
tjenestetilbud (både omfang og type tjenester). Den konkrete avgjørelsen om tildeling av helse- og 
omsorgstjenester baserer seg på et faglig skjønn, og den enkelte søker har ikke rett til en bestemt 
type tjeneste, for eksempel plass i sykehjem. Dette medfører at det ikke er mulig å utlede eksakte 
revisjonskriterier for når det skal tildeles plass i sykehjem.


Hovedregelen er at forvaltningslovens regler om enkeltvedtak ikke gjelder for vedtak om rett til 
nødvendige helse- og omsorgstjenester. Det er imidlertid gjort visse unntak, herunder for plass i 
sykehjem som forventes å vare lenger enn to uker, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7. 


Forvaltningsloven gir prosessuelle regler og legger til rette for en betryggende saksbehandling med 
sikte på å sikre riktige avgjørelser, slik at den enkeltes rettssikkerhet ivaretas best mulig.


Bystyret har i sak 204/99 av 21.04.1999 vedtatt kvalitetskrav for Oslo kommunes pleie- og 
omsorgstjenester. Kravene avspeiler og konkretiserer på enkelte punkter lovgivningens krav, 
eksempelvis at vedtak om hjemmetjenester skal vurderes minimum hver sjette måned. Det er 
også utarbeidet felles retningslinjer for behandling av søknader om helse- og omsorgstjenester i 
Oslo kommune, datert 02.02.2012. Retningslinjer for registrering og behandling av søknader er 
utarbeidet for å sikre større likebehandling og prosesslikhet i saksbehandling på tvers av bydelene.


Bydelene har et selvstendig ansvar for å sikre at virksomheten drives i overensstemmelse med 
de krav som fremkommer i lov og forskrift. Enhver som yter helse- og omsorgstjenester er i 
henhold til helsetilsynsloven pålagt å etablere et internkontrollsystem.34 Dette innebærer krav om 
at bydelens ledelse gjennom systematisk styring og kontroll skal sikre at aktiviteter og tjenester 
utøves i samsvar med pasienters og brukeres behov og de krav som stilles i gjeldende rett. Bydelen 
må planlegge og iverksette nødvendige tiltak for å sikre at tjenestene til enhver tid er forsvarlige, 
herunder at brukerne får de tjenestene de har behov for til rett tid.


Kommunerevisjonen har ikke undersøkt bydelens styringssystem som sådan, kun om bydelens 
praksis er tilfredsstillende med sikte på å gi de resultater som gjeldende regelverk krever på de 
undersøkte områdene. 


34 Lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven), jf. forskrift 20. 
desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. 
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Kommunerevisjonen


Henvendelser om plass i sykehjem


Revisjonskriterier
 Bestiller avklarer om muntlige henvendelser utgjør en søknad om plass i sykehjem.
 Ved behov veileder Bestiller personer som vil søke om plass i sykehjem, samt bistår med å fylle 


ut søknadsskjemaet.


Lovgivningen stiller ikke formkrav til søknad om plass i sykehjem. Det kan i interne retningslinjer 
for saksbehandlingen fastsettes at undertegnet egensøknad bør foreligge, men dette kan ikke settes 
som vilkår for å behandle søknaden.35


Kriteriene er utledet fra: 
Retningslinjer for behandling av søknader om helse- og omsorgstjenester i Oslo kommune: 


Når forvaltningen får kunnskap om at det fi nnes noen som kanskje har et hjelpebehov, skal saken 
undersøkes. Henvendelse kan være skriftlig eller muntlig, komme fra den som selv mener å ha et 
hjelpebehov eller fra andre som mener at vedkommende kan ha et hjelpebehov. 


Hvorvidt en henvendelse er en søknad kan variere fra sak til sak, og må vurderes i hvert tilfelle.


Forvaltningsloven § 11: 
Forvaltningsorganene har innenfor sitt sakområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med 
veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på 
best mulig måte. Omfanget av veiledningen må likevel tilpasses det enkelte forvaltningsorgans situasjon 
og kapasitet til å påta seg slik virksomhet.


Forvaltningsorganer som behandler saker med en eller fl ere private parter, skal av eget tiltak vurdere 
partenes behov for veiledning. Etter forespørsel fra en part og ellers når sakens art eller partens forhold 
gir grunn til det, skal forvaltningsorganet gi veiledning om: 
a) gjeldende lover og forskrifter og vanlig praksis på vedkommende sakområde, og 
b) regler for saksbehandlingen, særlig om parters rettigheter og plikter etter forvaltningsloven. Om 
mulig bør forvaltningsorganet også peke på omstendigheter som i det konkrete tilfellet særlig kan få 
betydning for resultatet. 


Uavhengig av om sak pågår, plikter forvaltningsorganet innen sitt sakområde å gi veiledning som nevnt 
i annet ledd til en person som spør om sine rettigheter og plikter i et konkret forhold som har aktuell 
interesse for ham.


Dersom noen henvender seg til urette myndighet, skal det forvaltningsorgan som mottar henvendelsen, 
om mulig vise vedkommende til rett organ. Inneholder en henvendelse til et forvaltningsorgan feil, 
misforståelser, unøyaktigheter eller andre mangler som avsenderen bør rette, skal organet om nødvendig 
gi beskjed om dette. Organet bør samtidig gi frist til å rette opp mangelen og eventuelt gi veiledning om 
hvordan dette kan gjøres.


Forvaltningslovforskriften § 3:
Bare når det er særskilt bestemt, har forvaltningsorganet plikt til å sette opp søknader, brev eller 
tilsvarende. Organet bør imidlertid hjelpe til med å fylle ut skjemaer og utarbeide klager og andre 
dokumenter når det synes å være behov for slik hjelp.


Retningslinjer for behandling av søknader om helse- og omsorgstjenester i Oslo kommune av 
02.02.2012:


35 Lasse Skaug: Jus i eldreomsorgen, Kommuneforlaget AS 2. opplag 1995 s. 101 fl g.
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Kommunerevisjonen


Søknad kan fremsettes skriftlig eller muntlig. Dersom søker er i stand til å fylle ut et søknadsskjema, 
kan forvaltningen be om at dette blir gjort. Dersom søker ikke kan fylle ut et søknadsskjema, har 
forvaltningen plikt til å nedtegne søknaden umiddelbart, jf. veiledningsplikten. 


En henvendelse er en søknad når en henvendelse om hjelpebehovet er mottatt - enten som en undertegnet 
søknad eller, hvis søker ikke er i stand til å fylle ut søknadsskjema selv, når forvaltningen har mottatt 
tilstrekkelig opplysninger til å kunne nedtegne søknaden, jf. punktet over.


Saksutredning


Revisjonskriterier
 Det skal gis foreløpig svar dersom søknaden ikke kan avgjøres i løpet av 14 dager etter at den er 


mottatt med orientering om saksbehandlingstid.
 Bydelen skal kartlegge og vurdere den enkelte brukers bistandsbehov før det fattes vedtak. 


Kriteriene er utledet fra: 
Forvaltningsloven § 11a annet og tredje ledd:


Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det 
forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres 
rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan 
ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. 


I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke 
kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.


Oslo kommunes rundskriv 20/2002 Instruks om svarfrister fra publikum punkt. 1, første setning:
Skriftlige henvendelser fra publikum skal gis et foreløpig svar innen to uker etter at henvendelsen er 
mottatt dersom man ikke kan gi et endelig svar innen en måned.


Retningslinjer for behandling av søknader om helse- og omsorgstjenester i Oslo kommune av 
02.02.2012:


Oslo kommune har egne krav til saksbehandlingstid. For henvendelser og søknader
som ikke kan behandles innen 14 dager, skal det sendes et foreløpig svar med orientering om 
saksbehandlingstid.


Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-7 
annet ledd:


For vedtak om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6 bokstavene a til d, 
3-6 og 3-8, som forventes å vare lenger enn to uker, gjelder likevel reglene i forvaltningsloven kapittel IV 
og V med de særlige bestemmelsene som følger av loven her.


Lov 10. februar 1967 nr. 00 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 17 
første ledd første punktum:


Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.


Bystyresak 204/99 Kvalitet og kvalitetsmåling i pleie- og omsorgstjenestene punkt 1.1 andre 
strekpunkt:


Den enkelte skal oppleve trygghet for at han/hun får hjelp når det er nødvendig, at hjelpen gis til rett tid 
og at den enkelte gis medbestemmelse i utformingen av tilbudet. For å sikre dette stilles det følgende krav 
til Oslo kommunes myndighetsutøvelse:
… Bydelen skal, med utgangspunkt i behovsmelding/søknad sørge for at førstegangsvurdering foretas av 
en eller fl ere personer med tilstrekkelig kompetanse til å gjøre en helhetlig vurdering av søkerens behov.
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Kommunerevisjonen


Vedtaksfasen


Revisjonskriterium
 Vedtak om innvilgelse av eller avslag på søknad om plass i sykehjem skal begrunnes og være 


skriftlig.


Kriteriene er utledet fra:
Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-7 
annet ledd:  


Se ovenfor under saksutredning.


Forvaltningsloven § 23:
Et enkeltvedtak skal være skriftlig om ikke dette av praktiske grunner vil være særlig byrdefullt for 
forvaltningsorganet.


Ved avgjørelse av søknad om helse- og omsorgstjenester er unntaket “…om ikke dette av praktiske 
grunner vil være særlig byrdefullt for forvaltningsorganet” lite aktuelt. Den som får avslag eller 
tildeles helse- og omsorgstjenester har et særlig behov for å få konkretisert hva vurderingen 
og avgjørelsen går ut på, herunder innhold og omfang av tjenester. Det vises også til IS-1040 
Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester s. 44. 


Forvaltningsloven § 24:  
 Enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen samtidig med at vedtaket treffes. 


Bystyresak 204/99 Kvalitet og kvalitetsmåling i pleie- og omsorgstjenestene punkt 1.1 fjerde 
strekpunkt:


Den enkelte skal oppleve trygghet for at han/hun får hjelp når det er nødvendig, at hjelpen gis til rett tid 
og at den enkelte gis medbestemmelse i utformingen av tilbudet. For å sikre dette stilles det følgende krav 
til Oslo kommunes myndighetsutøvelse:
Alle vedtak skal begrunnes, og det skal opplyses om klageadgang, samt hvor og innen hvilken frist klagen 
skal sendes. Søker skal få hjelp til å utforme sin klage dersom det er behov for det.


Klage


Revisjonskriterier
 Søker skal gis opplysning om klageadgang.
 Ved behov skal bestiller bistå med å utforme klagen.


Kriteriene er utledet fra:
Forvaltningsloven § 27 første ledd første punktum og tredje ledd første punktum:


Det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, skal sørge for at partene underrettes om vedtaket så snart 
som mulig.
I underretningen skal videre gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere 
fremgangsmåte ved klage, samt om retten etter § 18, jfr § 19 til å se sakens dokumenter.


Forvaltningslovforskriften § 3:
Se under “henvendelser om plass i sykehjem”.


Bystyresak 204/99 Kvalitet og kvalitetsmåling i pleie- og omsorgstjenestene punkt 1.1 fjerde 
strekpunkt:


Se under “vedtaksfasen”.
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Kommunerevisjonen


Revurdering av vedtak om helse- og omsorgstjenester i hjemmet


Revisjonskriterium
 Bydelen skal fortløpende, men minimum hver sjette måned, vurdere om endringer i den enkelte 


brukers bistandsbehov tilsier endring av gjeldende vedtak om helse- og omsorgstjenester i 
hjemmet.


Revisjonskriteriet er utledet fra:
Forskrift 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4 annet ledd bokstav g:


Internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal: 
g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller 
andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen.


Forskrift 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov 
av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 
81 om sosiale tjenester mv. § 3 første ledd første strekpunkt:


Kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at: 
- tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester 
vedkommende har behov for til rett tid, og i henhold til individuell plan når slik fi nnes.


Bystyresak 204/99 Kvalitet og kvalitetsmåling i pleie- og omsorgstjenestene punkt 1.1 femte 
strekpunkt:


Den enkelte skal oppleve trygghet for at han/hun får hjelp når det er nødvendig, at hjelpen gis til rett tid, 
og at den enkelte gis medbestemmelse i utformingen av tilbudet. For å sikre dette stilles det følgende krav 
til Oslo kommunes myndighetsutøvelse: 
- Vedtak om hjemmetjenester skal vurderes når behovene endres, minimum hver sjette måned.
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Kommunerevisjonen


Vedlegg 2 Nærmere om metode og undersøkelsesopplegg
De sentrale elementene i prosjektets metode er standard for forvaltningsrevisjon: Med 
utgangspunkt i temaer og problemstillinger som ligger i oppdraget fra kontrollutvalget, utledes 
relevante revisjonskriterier. Deretter kartlegges og beskrives undersøkt virksomhets systemer, 
praksis eller resultater på aktuelle områder. Faktabeskrivelsen blir så vurdert med utgangspunkt 
i revisjonskriteriene med fokus på avvik/sammenfall. Dette leder fram til konklusjoner og 
anbefalinger.


Nedenfor gjør vi nærmere rede for datainnsamlingen i bydelene Vestre Aker og Sagene, 
dataanalysen og dialogen med bydelene og Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Videre 
gjør vi rede for vår vurdering av datas pålitelighet og gyldighet.  


Planlegging og oppstart
Valg av bydeler
Valg av bydeler ble gjort på bakgrunn av opplysninger om saksbehandlingstid for søknader om 
sykehjemsplass i årsstatistikken for 2012, jf. tabell 5 i kapittel 2. Vi valgte en bydel blant dem med 
lang saksbehandlingstid og en blant bydelene med kort saksbehandlingstid. I tillegg ble det tatt 
hensyn til belastningen av forvaltningsrevisjoner de senere år, og eventuelle tilsyn på området fra 
Fylkesmannens side. Etter en samlet vurdering ble bydelene Sagene og Vestre Aker valgt.


Oppstart
Undersøkelsen ble formelt startet ved utsendelse av oppstartsbrev til byråden for eldre og 
bydelene Sagene og Vestre Aker av 19.04.2013. I brevene ble det blant annet informert om 
undersøkelsen og foreslått tidspunkt for oppstartsmøte. I tillegg ble virksomhetene bedt om å 
utpeke en kontaktperson. Vi sendte også et brev til Helseetaten av 06.05.2013, med informasjon om 
undersøkelsen samt forespørsel om gjennomføring av et møte med etaten for å få informasjon om 
Gerica. 


Vi gjennomførte oppstartsmøter med:
 Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, 02.05.2013, der pleie- og omsorgssjef 


(seksjonssjef) og en spesialrådgiver i Seksjon for pleie og omsorg deltok
 Bydel Sagene, 14.05.2013, der avdelingsdirektør i Helse- og sosialavdelingen leder 


for Søknadskontoret for tjenester til eldre og funksjonshemmede og leder for team 1 i 
Søknadskontoret deltok. 


 Bydel Vestre Aker, 13.05.2013, der enhetsleder for Enhet for bestiller og leder for team 1 i 
Enhet for bestiller deltok.


Formålet med oppstartsmøtene var å informere om prosjektet og ta i mot innspill til 
undersøkelsesopplegget. I tillegg fi kk vi utlevert noe skriftlig dokumentasjon.


Tidlig i undersøkelsen ble det avholdt et møte med Helseetaten der vi fi kk en innføring i bruken av 
Gerica, og sentrale rutinebeskrivelser om bruken (15.05.2013). 


Revisjonskriterier
I etterkant av oppstartsmøtene sendte vi ut et utkast til revisjonskriterier for undersøkelsen, der både 
bydelene og byrådsavdelingen fi kk anledning til å komme med innspill og synspunkter. Gjennom 
undersøkelsesforløpet har aktørene fl ere ganger hatt mulighet til å kommentere revisjonskriteriene.
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Kommunerevisjonen


Datainnsamling
Datainnsamlingen i bydelene ble i hovedsak gjennomført i perioden mai-september 2013. 


Rapporten bygger på en rekke kilder som skriftlige prosedyrer, gjennomgang av brukermapper 
både elektroniske i Gerica og papirmapper, og intervjuer med saksbehandlere og ledere ved 
bestillerkontorene i de to bydelene. Under følger informasjon om de ulike metodene for 
datainnsamling:   


Gjennomgang av dokumentasjon
Vi fi kk oversendt relevante skriftlige prosedyrer, mv. fra de to bydelene. Vi har gjennomgått disse i 
den utstrekning det har vært ansett som hensiktsmessig. 


Møter og intervjuer
Følgende ansatte ble intervjuet i begge bydelene: 
 Leder for bestillerkontoret
 Teamleder 
 Fagkonsulenter (gruppeintervju)


Vi gjennomførte semistrukturerte intervjuer med ansatte i de to bydelene. Semistrukturerte 
intervjuer innebærer at hovedspørsmålene er utformet på forhånd, og at man stiller oppfølgende 
spørsmål der dette vurderes som nyttig/nødvendig. Informantene har også anledning til å fortelle 
om ting de anser som relevant innenfor temaene som dekkes i intervjuet. Intervjuene ble tatt opp på 
bånd.


Fagkonsulentene fi kk et referat fra intervjuet til gjennomlesning/verifi sering. 


I tillegg til det semistrukturerte intervjuet med lederne, har vi videre gjennomført fl ere møter/
samtaler med teamlederne i begge bydeler, samt noe e-postutveksling. Teamlederne og lederne 
for bestiller verifi serte opplysningene fra både intervjuer, møter og skriftlig dokumentasjon etter 
oversendelse av et førsteutkast til faktabeskrivelse. Et utkast til samlet faktabeskrivelse ble sendt til 
bydelene 25.09.2013 for verifi sering. Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester fi kk oversendt 
utkast til deler av kapittel 1 samt kapittel 2 til verifi sering 11.10.2013. Et utkast til rapport ble sendt 
til en ytterligere gjennomgang i bydelene og byrådsavdelingen 18.11.2013. 


Vi presenterte funn og Kommunerevisjonens foreløpige vurderinger i møte 30.10.2013, der 
representanter fra bydelene Sagene og Vestre Aker og Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 
deltok.   


Stikkprøvekontroller av enkeltsaker 
Stikkprøvekontrollen av enkeltsaker omfatter i hovedsak uttrekk av søknader om sykehjemsplass 
innkommet til de utvalgte bydelene i løpet av to måneder (september 2012 og januar 2013). 


Når det gjaldt søknader om langtidsplass, trakk vi samtlige innkomne søknader i de to utvalgte 
månedene, mens vi trakk et utvalg av de innkomne søknadene om korttidsopphold i de to 
månedene. Uttrekket ble basert på sakslister fra bydelene med oversikt over alle innkomne 
søknader. Utvalget vises i tabell 10 (langtidsplass) og tabell 11 (korttidsplass). 
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I tillegg har vi valgt ut enkeltsaker i hele 2012 og første tertial 2013 der det ble gitt avslag på 
søknad om sykehjemsplass – både søknader om langtids- og korttidsplass. Samlet sett ga dette 
13 ekstra saker i utvalget i Bydel Sagene og 15 ekstra saker i utvalget i Bydel Vestre Aker. Disse 
framgår i tabell 10 og 11 under «antall avslag i utvalget trukket fra hele 2012 og 1. tertial 2013». 
Årsaken til at det ble valgt å supplere med saker der det var gitt avslag var at det var få saker med 
avslag i det opprinnelige utvalget basert på september 2012 og januar 2013, samlet sett tre i Bydel 
Sagene og kun én i Bydel Vestre Aker.


 Tabell 10 Antall søknader i september 2012 og januar 2013, antall saker med avslag trukket 
fra hele 2012 og første tertial 2013, antall undersøkte saker totalt, antall undersøkte 
avslag. Søknader om langtidsplass. 


Bydel Antall søknader 
totalt i sep 2012 
og jan 2013


Antall avslag i 
utvalget trukket 
fra hele 2012 og 
1. tertial 2013


Antall under-
søkte saker 
totalt


Antall under-
søkte avslag


Sagene 21 8 29 11
Vestre Aker 36 8 43 8


 Tabell 11 Antall søknader september 2012 og januar 2013, antall saker med avslag trukket 
fra hele 2012 og første tertial 2013, antall undersøkte saker totalt, antall undersøkte 
avslag. Søknader om korttidsplass.


Bydel Antall søknader 
totalt i sep 2012 
og jan 2013


Antall avslag i 
utvalget trukket 
fra hele 2012 og 
1. tertial 2013


Antall under-
søkte saker 
totalt


Antall under-
søkte avslag


Sagene 173 5 25 5
Vestre Aker 106 7 29 8


Tabell 10 og tabell 11 viser antallet saker på sakslistene mottatt av bydelene for de to utvalgte 
månedene, antall avslag i utvalget som ble trukket fra hele 2012 og 1. tertial 2013, samt antallet 
undersøkte saker totalt og antallet undersøkte avslag. Det er viktig å understreke at sakslistene 
omfattet betydelig færre brukere for Bydel Sagene, særlig med hensyn til korttidsplass (173 
søknader fra 76 brukere).


Når det gjelder kartlegging av den enkelte brukers bistandsbehov, har Kommunerevisjonen ikke 
gjennomført systematiske undersøkelser av de utvalgte sakene. Årsaken til dette er at risikoen for at 
dette ikke ble gjort tilfredsstillende ble vurdert som lav, med bakgrunn i følgende forhold: 
 Sykehjemsplasser er ressurskrevende tjenester, og bydelen stilte selv strenge krav til kartlegging 


av den enkelte brukers bistandsbehov før søknadene kunne behandles.  
 De aller fl este søkere av sykehjemsplass hadde andre helse- og omsorgstjenester fra bydelen, og 


var slik kjent i bydelen.    


Basert på utvalget har vi ettersett om bydelene i saker der det ble gitt avslag på søknad om 
sykehjemsplass hadde revurdert vedtak om hjemmetjenester innen seks måneder etter avslaget. 


Klagesaker etter avslag på søknad om sykehjem
Vi har også sett på dokumentasjon knyttet til klagesaker fra perioden 2012 og 1.tertial 2013. Totalt 
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har vi sett dokumentasjon i samtlige åtte klagesaker i Bydel Sagene (seks klager på avslag på 
langtidsplass og to klager på avslag om korttidsplass), og samtlige tre klager i Bydel Vestre Aker (to 
klager på avslag om langtidsplass og en klage på avslag om korttidsplass). 


Henvendelser
Vi ønsket å gjennomgå bydelenes henvendelsesskjemaer for å se om muntlige henvendelser som 
kunne dreie seg om sykehjemsplass ble fulgt opp.


For Bydel Sagenes del viste det seg at skjemaene ikke ble oppbevart samlet, slik at dette vanskelig 
kunne la seg gjøre. Imidlertid oppga bydelen at den hadde overført informasjonen til såkalte 
fordelingslister, som den oppbevarte i en perm. Vi gjennomgikk permen for 2013. Basert på 
fordelingslisten undersøkte vi nærmere oppfølgingen av 20 henvendelser/saker i Gerica. 


Når det gjaldt Bydel Vestre Aker hadde Bestillerenheten ingen samlet oversikt over muntlige 
henvendelser. Avhengig av innholdet i henvisningsskjemaene og resultatet av fagkonsulentenes 
oppfølging, ble skjemaene i noen tilfeller oppbevart i den enkelte brukermappe, informasjonen 
«overført» til journaler i Gerica, eller makulert. Kommunerevisjonen fi kk forevist kassen med 
henvisningsskjemaer. Den aktuelle dagen (i oktober 2013) lå det tre skjemaer der, ingen av disse 
hadde relevans for denne undersøkelsen. Vi hadde derfor ikke hatt grunnlag for å undersøke 
innholdet i henvendelser eller gjennomføre en stikkprøvekontroll av oppfølgingen av muntlige 
henvendelser.
ydel Sagene var en av de utvalgte bydelene.  r. dt oss til KUs  korttidsopphold praksis. lgte 
månedene, mens vi vagte idsplass.


Datamaterialets gyldighet og pålitelighet
Undersøkelsen er bygd på fl ere informasjonskilder og vi har brukt ulike metoder for å innhente data, 
herunder dokumentgjennomgang, intervjuer og møter og gjennomgang av enkeltsaker. 


Undersøkelsen har ikke hatt som mål å etterprøve og vurdere bydelenes faglige, skjønnsmessige 
vurderinger. Rapporten har derfor ingen konklusjoner eller vurderinger knyttet til om vurderinger 
og avgjørelser i enkeltsaker er «riktige».


Når det gjelder gjennomgangen av enkeltsaker er ikke uttrekket saker representativt, og resultatene 
kan følgelig ikke overføres til samtlige saker i bydelene. Videre har vi ikke gjennomført 
systematiske kontroller av alle forhold ved utvalgte saker, jf. redegjørelse over. Vi har måttet ta 
utgangspunkt i søknader om sykehjemsplass som er registrert som dette i de to utvalgte bydelene. 
Hvorvidt bydelene har fått henvendelser som burde ha vært registrerte som søknader, har det ikke 
vært mulig å undersøke. Vi har tatt nødvendige forbehold der vi har vurdert at datagrunnlaget tilsier 
det.


På enkelte punkter bygger vurderingene våre kun på bydelenes egen beskrivelse av praksis. I slike 
tilfeller framkommer dette tydelig og vi er forsiktige i våre vurderinger og konklusjoner. 


Opplysningene i rapporten er verifi sert av bydelene og av Byrådsavdeling for eldre og sosiale 
tjenester. Rapporten har vært underlagt intern kvalitetssikring i Kommunerevisjonen. Samlet sett 
mener vi datagrunnlaget vårt gir et tilstrekkelig godt grunnlag for våre vurderinger, konklusjoner og 
anbefalinger. 







54


Rapport 01/2014


Kommunerevisjonen







55


Behandling av søknader om sykehjemsplass – Bydel Sagene og Bydel Vestre Aker


Kommunerevisjonen


Vedlegg 3 Uttalelse fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
   


 


 Oslo kommune
 Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 
  
  


 


 
 


 


    
Byrådsavdeling for eldre og 
sosiale tjenester 


Postadresse:   


 Rådhuset, 0037 Oslo   
    
 E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no   
    


 


 


Kommunerevisjonen 
Grenseveien 88 
0663 OSLO 


 
 


   Dato:  09.01.2014 


Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 
201300498-8 201301945-3 Eva Graziano, 23461506 126 
 


 
 
 
UTTALELSE TIL RAPPORT - BEHANDLING AV SØKNADER OM 
SYKEHJEMSPLASS 
 
Det vises til rapport om behandling av søknader om sykehjemsplass mottatt 09.12.2013. 
 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester har følgende svar på Kommunerevisjonens 
spørsmål: 
 
1. Har informasjonen om prosjektets hensikt vært tilstrekkelig klar? 
 
Svar: Informasjon om prosjektets hensikt har vært klar, både gjennom mottatt brev om oppstart 
av undersøkelsen og i avholdt oppstartsmøte med byrådsavdelingen. 
 
2. Har byråden kommentarer til prosjektets metode, anvendte kilder eller data som kan ha 


betydning for rapportens konklusjoner? I tilfelle hvilke? 
 
Svar: Det er ingen kommentarer til dette punktet. 
 
3. Har byråden kommentarer til revisjonskriteriene som ligger til grunn for våre konklusjoner? 


I tilfelle hvilke? 
 


Svar: Det er ingen kommentarer til dette punktet. 
 
4. Hva er byrådens samlede vurdering av rapportens konklusjoner og anbefalinger? 


 
Svar: Rapporten vurderes som relevant og nyttig hva gjelder konklusjoner og anbefalinger. Den 
viser at de to reviderte bydelenes behandling av søknader om sykehjemsplass på de fleste 
områder som ble undersøkt er tilfredsstillende. Den viser også at de to bydelenes praksis når det 
gjelder å sende foreløpig svar ikke er i tråd med kommunens gjeldende retningslinjer.  
 
5. Vil byråden vurdere tiltak, eller iverksette tiltak, på bakgrunn av rapporten? I tilfelle 


hvilke? 
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Svar: Byrådsavdelingen sendte i desember 2013 brev til bydelene, vedlagt ”Retningslinjer for 
behandling av søknader om helse og omsorgstjenester i Oslo kommune av 02.02.2012”. Det ble 
her presisert at søknader skal behandles etter saksbehandlingsreglene i Forvaltningsloven og 
Oslo kommunes egne krav til saksbehandlingstid. Byrådsavdelingen også vil ta opp temaet i 
nettverksmøte for ledere av bydelenes søknadskontor samt i sektordirektørmøte våren 2014. 
 
6. Hvilket tidsperspektiv gjelder for iverksettelse og gjennomføring av tiltakene? 


 
Svar: Se svar på spørsmål 5. 
 
7. Oppfattes rapporten som nyttig for byråden? Oppgi begrunnelse hvis dette ikke allerede har 


fremkommet som svar på overstående spørsmål? 
 


Svar: Se svar på spørsmål 4. 
 
8. Hvordan vurderes rapportens oppbygging og språkbruk? 
 
Svar: Rapportens oppbygging og språkbruk vurderes som god. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Endre Sandvik 
kommunaldirektør 


Elisabeth Vennevold 
pleie- og omsorgssjef 


  
  
Godkjent og ekspedert elektronisk


 
 
 







57
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Kommunerevisjonen


Vedlegg 4 Uttalelse fra Bydel Sagene


Internett:
www.bsa.oslo.kommune.no


Bydel Sagene Post- og besøksadresse:
Thorvald Meyers gate 7
0555 Oslo


Telefon:  02180
Telefaks: 23 47 40 01
Giro: 1315 01 00253
Org.nr.: 974 778 726


E-post:
postmottak@bsa.oslo.kommune.no


Oslo kommune
Bydel Sagene


Kommunerevisjonen
postmottak@krv.oslo.kommune.no


Dato: 03.01.2014


Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:
2013/337 Anne Lorentse Onarheim / 


Torhild Eide Kristiansen
371.0/126.0


RAPPORT TIL UTTALELSE: BEHANDLING AV SØKNADER OM SYKEHJEMSPLASS –
UTTALELSE FRA BYDEL SAGENE


Bydel Sagene viser til brev fra Kommunerevisjonen datert 09.12.13 vedrørende rapport om
behandling av søknader om sykehjemsplasser i Bydel Sagene og Bydel Vestre Aker.


Vedlagt følger Bydel Sagenes kommentarer til rapporten, samt svar på spørsmål som er stilt i brevet. 


Kommentarer til rapporten:


På side 6, avsnitt 7, står det:
«Ingen av bydelene hadde kapasitet til å møte alle utskrivningsklare pasienter før det ble innvilget 
plass i sykehjem». 
Det samme kommer frem på side 24, avsnitt 5 og side 43, avsnitt 1. 


Dette medfører ikke riktighet når det gjelder Bydel Sagene. Bydelen har liten kapasitet til å gå på 
vurderingsbesøk på sykehus før utskrivning. Bydelen innvilger imidlertid ikke langtidsplass når 
brukeren er innlagt på sykehus, brukeren kommer først til korttidsplass, til rehabiliteringsenheten, 
avklaringsplass eller hjem til egen bolig. Saksbehandler foretar så et vurderingsbesøk og vurderer 
bruker i forhold til langtidsplass. Alle brukere blir møtt og får en vurdering før bydelen innvilger 
sykehjemsplass / langtidsplass.


På side 18, avsnitt 1og side 19, avsnitt 1, står det «Søknadskontoret for eldre og funksjonshemmede»,
det riktige navnet er: Søknadskontoret for tjenester til eldre og funksjonshemmede.


Svar på spørsmål:


1.Har informasjonen om prosjektets hensikt vært tilstrekkelig klar?
Bydelen har fått god og tydelig informasjon om hensikten med prosjektet. 


2.Har bydelen kommentarer til prosjektets metode, anvendte kilder eller data som kan ha
betydning for rapportens konklusjoner? I tilfelle hvilke?
Det kom en ny revisor inn i prosjektperioden. Det medførte at det ble to ekstra runder der det skulle 
innhentes ytterligere opplysninger - blant annet knyttet til revurderinger. Det var korte tidsfrister og 
medførte en del merarbeid for bydelen. 
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3.Har bydelen kommentarer til revisjonskriteriene som ligger til grunn for våre
konklusjoner? I tilfelle hvilke?
Bydelen har ingen kommentarer til revisjonskriteriene.


4.Hva er bydelens samlede vurdering av rapportens konklusjoner og anbefalinger?
Bydelen har ingen innvendinger til konklusjonene og anbefalingene. 


5.Vil bydelen vurdere tiltak, eller iverksette tiltak, på bakgrunn av rapporten? I tilfelle
hvilke?
Bydelen vil følge opp og få innarbeidet i prosedyren; « Mottak og oppfølging av søknader om pleie-
og omsorgstjenester fra personer over 18 år», at foreløpige svar skal sendes bruker innen 2 uker og
skal oppgi forventet saksbehandlingstid.
Bydelen vil også se på hva en kan gjøre i forhold til samarbeid med private leverandører.


6.Hvilket tidsperspektiv gjelder for iverksettelse og gjennomføring av tiltak/ene?
Våren 2014


7.Oppfattes rapporten som nyttig for bydelen? Oppgi begrunnelse hvis dette ikke allerede
har framkommet som svar på ovenstående spørsmål.
Bydelen opplever det som nyttig med en gjennomgang av gjeldende rutiner og få belyst 
forbedringsområder.


8.Hvordan vurderes rapportens oppbygning og språkbruk?
Bydelen har ingen kommentarer til dette. 


Med hilsen
BYDEL SAGENE 


Inger Lise Myklebust Anne Lorentse Onarheim
avdelingsdirektør enhetsleder


Godkjent og ekspedert uten underskrift
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten
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Arkitekt Sarna Dragosas Ete ie


11ohnhoes gate 7 B
0357 081/0


1)dio 11211; 21111


ar ref 1,jk.nr2,131111,J_I, Nak.hch 10.111, \].ri.ilrhalog: ,11






Oppek alled  (91 hemendeke






I3 uuepIass: VESTRE AKER SKIKI.1-1313 kiendom: 311 1 0 0


iItak3has er: Vestre Nker Ski Klubb Ndresse: Pb 26 Ho seter. 0-05 OSI
Soker: Arknekt Sanja Dragosa Em ie Adre33e: Holmboes aate 713. 03 57 051.0


iltaksts pe: Idrettshaller treninassenter bad Tiltaksan: Oppforing


RAMMETILLATELSE - VESTRE AKER SKIKLUBB


	


SN ar pi Poknad om 1111,11CI,C eller plan- og aningEntens § 20-1


	


\ lor mang.clung


Soknaden omfatter oppføring av garderobeanlegg 111Vestre Aker Skiklubb. Bygningen Nil ha en
Ntorrelse pi ea. 177 kvm BRA.


I medhold av plan- og bygningslovens (heretler pb1.) § 20-1 første ledd bokstav a) godkjennes
soknaden, mottatt Plan- og bygningselalen den 11.11.2014. Det vises for øvrig til soknadens vedlagle
tegninger, situasjonsplan og ansvarsretter.


Del foreligger merknader 111soknaden.


Plan-og 6.aninusetaten behandler denne ak etter ms ndiuhet tildelt etaten i Bsradens sak 082010 as
1 9.06.2010.


Soknatlen
I iltaket er lokalisen i 13sdeI Nordre Aker i et om rade a en sarien karakter_ bestaende as idrett3anlegg.
la blokker. ITiomrader oa småhushekagel.e. 1iltaket bestar et 0 aarderobeanlegu til Vmtre Aker
Skiklubb.


Pri  tin twsli:30 forhold


An3 arlig 3oker har opplsst om at tiltakba er ikke er Inemmelshaser pa eiendommen. For


iaangsetting3tillateIse kan nis ma det innaa. en a tale med Eiendoms- ogh FornseIsesetaten om bruk a 
eiendommen.


Gjeldende plangrunnlag
I.iendonunen er regulen til Riontrade idrett3anlegat ujennom omreaulering a trase for tn 33orkedalssei
 ed V oken skole Idelplan 3 E 5- 1412. edtatt 12.11.2008.


Plan- oe10,gningselalen 11mokmem.e


ahls pee 1 0111, 0.10
1106 361 Senaem


11102 O lo 99 phe kommune np


henealhord 112 150 11,911.gue I :0; 1111111“,


kruelmemerei 2.3-19 111911 migiu 071 0 1I1S21191% \


lelefaks 2-3 -19 19 01


-posl pmpuollak a phe mlo koneunne 110
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Uttalelse fra Byrniljoetaten
Plan- on bygningsetaten oversendie saken lii Bt miljoetaten den 06.022014 da tiltaket ligger i et område
hvor det er biologisk manefold,


Plan- og bygningselaten fikk skar fra 13)m iljoelaten det 25.032014 hvor Bymiljoetaten tatalte seg i
forhold til byeging av garderobe i område regulert til friområde. Uttalelsen var av en generell karakter og
sa ikke noe om selve tiltaket, men Bymiljoetaten anbefalte ikke tiltaket. Plan- og bygningsetaten velger å
ikke vektlegge denne uttalelse sa den er generell og da Plan- og bygningsetaten vurderer at tiltaket er i
henhold til formålet.


Plan- og bygningsetaien fikk. den 28.03.2014, etter en ny henvendelse til Bymiljoetaten Natur- og
forurensningsavdelingen folgende svar sedrorende biologisk mangfold på eiendommen:


Det er fwmedflere forekamster av denfremmede og uonskede arten kempehlornekjeks i annudet Denne


plamen har 3iten swr spredningseme og rirker etsende ved herorinK Di3se forekomslene er imidlerad


Ikke i fierormg med libaksomradet dse  edlagt kand


likevel onmode om at hvggenunerialer oganleggsmaskiner ikke oppbemres eller wansporteres i


disse onwadene i Mraksperioden. da delle kan medfore en risikpfiw spredning ar.fiv og plantemateriale.-


Plan- og by gningsetaten forutsener at byggematerialer oå anleggsmaskiner ikke oppbevares eller
transporieres i områdene med uonskede aner i tiltaksperioden.


Uttalelse
Plan- og bygningsetaten viser bydelens uttalelse av 04.03.2013 hvor det står at Vestre Aker Bydelsutvalg
ser positivt på bygging av garderobe med kiosk til Vestre Aker Skiklubb.


Kulturminner
Det er registrert kulturminner på eiendommen. Saksbehandler asklarte med Byantikvaren på telefon at
saken ikke skal oversendes til Byantiks aren til urialelse.


Bemerkninger
Plan- og b gningsetaten viser til Unders isningsbygås urtalelse 26,09.2013.


Undervisningsbsgg onsker å påpeke as en tnI. utby gging as garderobeanlegget ikke regnes inn i araden av
utny itelse for tlerbrukshallen. slik at det kan blir til hinder for planlagt flytting av energisentral


Ansvarlig sokers/iiltakshavers redegjorelse:
Plan- og bygningsetaten viser til anssarliu sokers uttalelse av 11.11 2013 og 09.02.2014.


Plan- og bygningsetalens vurdering
Plan- og bygningsetatens vurdering av nahomerknadene 



Plan- og bygningsetaten vurderer at filtaket ikke vil ha påvirkning på graden av utnyttelse for offentlig
bygning/ allmennyttig formal (idreushallen) bar en egen grad av utnyttelse (gin av
reguleringsbestemmelsenes § 4 bokstav e)) som ikke påvirkes av byggingen på område regulert til
friområde (idreitsanlegg).
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Plan- og byoningsetaten vurderino av tiltaket i forhold til formål friområde (idrettsanlegg)  
Reguleringsbestemmelsenes § 6 sier at -Eriomrade Udrensanlegg kun wbygges med forbullbane og


lopebane sunil nilmneunlegg i terreng."Plan- og bygningsetaten vurderer at garderobeanlegget kan ansees


som en stottefunksjon til fotballbanen og at det derfor er i iråd med fonnålet idrettsanlegg. Garderoben er


lagt forholdsvis lavt i terrenget og er av en nokså beskjeden storrelse sett i sammenheng med friområdets


samlede storrelse. Oppforingen av garderoben vil således ikke fore til en vesen1 g gjenbygging av


firområdet.


Plan- oo bvaningsentens vurdering av tillakets visuelle kvaliteter 



Plan- og bygningsetaten vurderer at tilmket har et utt) kk lilpasset sin funksjon som, at det har en


akseptabel plassering i forhold til terreng og at det ellers har en god utforming. Plan- og bygningsetaten


vurderer at tiltaket er i henhold til pbl. § 29-2.


Konklusjon
Under henvisning til det som for ovrig er anfort under respektive assnitt, finner Plan- og hvgii iiigsetaien at


det onsokte tiltaket tilfredsstiller plan- oe bygningslovens bestemmelser. og kan godkjennes.


Godkjenning


Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 201314419


Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id


Situasjonsplan






28.042013 2/18


Ny plan 102 12.09.2013 2/20


Snitt og fasader 103 09.02.2013 8/3


Eølgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket, sak 201314419


Organisasjonsnr Navn Beskrivelse


894580992 ARKITEKT SANJA SOK. tkd 1, ansvarlig soker


DRAGOSAVLJENIC PRO, tkl. 2. arkitelciurfaglig prosjektering


Plassering
. 1.iltaket må plasseres henhold til situasjonsplan og tegninger som er lagi til grunn for tdlatelsen.


Vann
Vilkaribr


- Forhandsuttalelse med atlestert ledningskart fra VAV må foreligge.


- Overvannshandteringen ma ansvarsbelegges for fimksjon PRO/14414


- Det formsettes at osersann/takvann handteres til terreng på egen eiendom og ikke ledes mot


naboeiendom eller offentlig/privat veigrunn.


knIkur for fercligultes1


Det ma bekreftes at slurtdokunientasjon til forhåndsuttalelse er sendt VAV.


Igangsettingstillatelse
Tiltaket tillates ikke igangsatt for anssarlig suker har fått igangsettingstillatelse_ For igangsettingstillarelse


kan gis ma folgende dokumentasjon innsendes:
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I. Resterende soknader om ansvarsretter for prosjektering og utforelse må sære innsendt og
godkjent


Oppdmert gjennomforingsplan
Forhåndsuttalelse med attestert ledningskart fra VAV må foreligge.


Overvannshåndteringen må ansvarsbelegges for funksjon PRO/IITF.
S. Det forutsettes at overyannttaksann handteres til terreng på egen eiendom og ikke ledes mot


naboeiendom eller offentlig/prival veigrunn.


6. For igangsettingstillatelse kan gis må det inngas en avtale med Eiendoms- og hyfornyelsesetaten
om bruk av eiendommen.


Klageadgang
Dette yedtaket kan paklages. Frist for å klage er satt nI tre uker etter mottakelse av dette brevet Se


vedlagte orientering om klageadgang.


En tillatelse gjelder i 3 år
13haket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort Fristen begynner å lope fra
vedtaksdato. Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å ope fra dato for det endelige vedtaket i
klagesaken.


PLAN- OG BYGNINGSETAII EN
Avdeling for byggeprosjekter
Vest


Dette dokumentet er elektronisk godkjent 02.04.2014 av:


Marte Slåstad Saksbehandler


Jostein Eidsvåg -fOr enhetsleder Anne Torill Halse


Kopi til:


Vestre Aker Ski Klubb, Pb 26 Hovseter. 0705 OSIQ. sanjadr(donlinesno
Bydel Vestre Aker, Sorkedalsveien 150 B. 0754 OSID, postmonak47bva.oslo.kommune.no
Bymiljoetaten. Postboks 9336 Gronland, 0135 OSLO, postmottak4g3bymmslotommune,no


Undervisningsbygg s/ Nina Kristin Haugen_ Holmsboes gate 7B. 0357 OSLO.
postmottak/dubt oslolommunetto


Vedlegg
Oriemering om klageadgang







Oslo kommune


Plan- og bygningsetaten


ORIENTERING OM KLAGEADGANG


KLAG EORGAN
Ay gjorelsen kan pak lages til Fvlkesmannen i Oslo og Akershus som har fatt delegert mvndighet fra
Konununal- og regionaldepartementet til å av gjore saker om klage oyer edtak fauet av direktoren
for Plan- og bygninasetaten'Byub. iklingskomiteen'bysl  rei.


KLAGEADRESSAT
Klagen skal sendes til:


Plan- ou hygningsetaten. Postboks 364 Sentrum. 0102 Oslo
Besoksadresse: Vahls aate 1. 0187 Oslo


KLAGEFRIST
Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brev kom frem. Det er h Istrekkelig at klagen er postlagt
innen fristens utlop. Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om a få
forlenget fristen. men da må De begrunne hvorfor De onsker det.


INNI1OLDET I KLAGEN
De ma prestsere:


I Ivilket vcdtak De klager over, oppgi saksnummer


Arsaken til at De klager


Den eller de endringer som De onsker


Eventuelle andre opplysninger som kan ha helydning for vurderingen ay klagen
Klagers navn og adresse må oppgis.
Klagen må undertegnes.


UTSETTING AV GJENNOMFØRINGEN AV VEDTAKET
SelY om De har klageren. kan  •edtakei vanligvis gjennomfores straks. De kan imidlertid soke om å


utsatt gjennomforingen av vedtaket til klagefristen cr ute eller til klagen er avglort (soke
oppseuende irkninuF Slik soknad sendes Plan- og by eningsetaten og begrunnes. Plan- og


Iminusetatens avgjørelse om oppsenende virknina kan ikke paklages. men De kan selv bringe
sporsmålet om oppsettende irkning direkte inn for fy Ikesmannen til ny urdering.


RETT TIL ÅSE GJENNOM SAKSDOKUMENTENE OG TIL Å KREVE VEILEDNING
Med  isse begrensninger har De reti til å se gjennom dokumentene i saken_ Reglene om dette finnes


foryaltningslovens §§ 18 086 19. De må i tilfelle ta kontakt med Plan- ou by gningsetaten. De ilda
fa nærmere  eilednina om adgangen til å klage. om fremgangsmaten og om reglene om
saksbe hand linuen-


KOSTNADER VED OMGJORING AV VEDTAK
Alar et Yedtak som folge ay klage blir endret til gunsi for en part, kan panen kreve deknine for
xesentlige kostnader som har  ært nødvendiue for a fa Yedtaket endret. Forutscininaen cr da
Yanligy is at det organet som traff det opprinnelige Yedtaket har gjon en feil slik at Yedtaket blir
endret Kray ec ma selles frem for Plan- og b gningsetaten senest 3 uker ener at De har monatt det
ny edtaket.


De kan ogsa soke orn å få dekket utgifter til nødv endig ady okathjelp etter reglene om frin
reusrad. Det gjelder isse inntekts- og formuesgrenser. Deres ady okat kan gi nærmere opplysninger
om dette.


0156- 02 rILnEslalen Bes(71.5adress;5


Vahls gale I. 01871 /510


POSEadTCS  C


Buks36-1 ticniruni.


uneon 0102 0510 
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Idela6 23 -19 10 01 6003 05 58920
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Oslo kommune
Byrådsavdeling for kultur og næring


/46/2/3-
/2


Bymiljøetaten


Dalo: 20.03.2014


Deres ref_ Var ref (saksnr.1. Saksbeh.. Ark0 kode.


201300012-4 l'Ila Eljornsjo. 23 46 19 97011


VEDTAK OM NAVNSETTING AV VEIER MV. I SØRKEDALEN


Byrådsavdeling for kultur og næring er blitt underrettet fra Bydel Vestre Aker om at


bydelsutvalget fattet følgende navnsettingsvedtak i mate 27.02.2014 sak 21:


Vestre Aker bvdelsutvalg navnsener veiene i Sorkedalen som fidger:


I. Gråseterveien


Ospeskogveien


Gamle Heggelivei


Bergendalsveien


Gransveien


Lonnasveien


Amot groviak


Nye Heggelivei


Langliveien


10 Heikampveien


Elreliveien


Sakariasveien


13 Svanorsetenvien


14. Groitumsveien


15 Akevinsvingen


Tangenveien


Zinoberstubben


Styggdalen


Byveien


Jegersborgveien


Stromsbrataveien


Viser ni 'ediog! kart for lokasjoner.


Bydelmavalgel anbefaler at Plan- og bygningsetaten og Bymiljonaten kontakter Sorkedalen tel


og Sorkedalen Hivtorielag i forbindelse med endelig argrensing av de enkelte veiene da


lokalkunnskap bedre kunne sikre avgrensing.


B. radsa% deliog for kullur og
•ering


Posiadrse.


gJhusef 0037 Oslo


posunonakgbyboslo.kommune.no







Sakens dokumenter folger  edlagt.


Vi ber om at nodvendige tiltak som foluer av navnsettingsvedtaket igangsenes.


i gjor særskilt oppmerksom pa %edtakets siste ledd Inor det anbefales at etatene kontakter


Sorkedalen ou Sorkedalen Historielag for nærmere a grensning a‘  eiene.


Med hilsen


Eli Vorkinn Elisabeth Storaas Heggen


konst. kommunaldirektor seksjonssjef


Vedlegg: I. Brev av 04.03.2014 fra Bydel Vestre Aker


2. Saksdokumenter inkl. kart


Kopi til: 13.del Vestre Aker. Sorkedals  eien 150 R. 0754 OSLO (uten vedkge)


2
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•Oslo kommune
Bydel Vestre Aker


-


Byrådsavdelingfor kulturog næring
Rådhuset
0037 OSLO


Deres refennse:Vår referanse.:


1101215-11


Saksbehandkr:


Bcir Nilsen


Dato:


Arkiskode:


011.4


04 03.2014


BU-SAK 21/14 NAVNSETTING AV GATER/VEIER I SØRKEDALEN


Vestre Aker bydelsutaalg behandlet ovennevnte sak i mote 27.02.2014 og fanet folgende
vedtak:


Vestre Aker bydelsutvalg navnsetter veiene i Sorkedalen som folger:


Nr.Navnefor lag
Graseterveien
Ospeskogveien


3 Gamle Heggelivei
4 Bergendals‘eien
5 Gransveien
6 Lonnåsveien
7 Åmot grustak
8 Nye Heggeli 'el
9 Langhveien
10 Heikampvelen
11 Elveliveien
12 Sakariasvelen
13 Svartorseterveien
14 Grottumsveien
15 Akevittsvingen
16 Tangenvelen
17 Zinoberstubben
18 Styggdalen
19 Byveien
20 legersborgveien


Stromsbråtaveien






13>del VeBre. Aker


Be8oksadresse
Sorkedals•n•n 1511  In


PI:si:adurelekdv14..805-


515rAedalsvelen 150 B
0754 051B


Eposc B3,018 u3 a


Telefon 02 180
Teleraks 23 47 60 01


L1S[tIkonlIntIne nu.


aker (3.10 kommunc.no


Bankkonco 1315 01 00959
Org nr 971114531 I
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Wo/235-
/3
531


Spor Arkitekter AS
Posiboks 5173 Majorstua
0302 OSLO


ArL.LI ni ‘11,: ko.de 531






Oppg3.2111n1Ned heinendeke






By inzeplass: SORKEDALSVEIEN 148 Eiendom: 29 4 00


Tihakshm er Tormarstngg Adresse: Grex Wedels plass 5. 0151 0511)
Soker: Spor Arkitekter AS Adresse: Postboks 5173 Majorstua. 0302 OSLO
TiItaksty pe: Idrenshaller/treningssenterjhad I iltaksart: Opp foring


RAMMETILLATELSE —KUNSTGRESSBANE —SØRKEDALSVEIEN 148
s\allpåslIknad (1111tillakta: ibr lillak eller plan- og hygning.Io CLIS 20-i.


Vilkar


Soknaden omfalter kunstgressbane pa 44m x 66m.


I medhold av plan- og bxgningslov ens (heretter pb1.) § 20-1 forsle ledd bokstav a godkjen nes


soknaden, mottall Plan- og bygningselalen den 15.04.2011 under forutseting av at banens plassering


jusieres slik at barnehagens uleareal ikke berores. Det vises for ov rig 1d soknadens vedlagte


ansva rsrett.


Det foreliggcr prolester til soknaden.


Plan- ou h uningsetaten behandler denne sak etter ildiehet tildelt etaten i 13)radens sak 08 2010 av
29.06.2-010.


Søknaden


Tiltaket er lokalisert i I lusebyskogen i By del vestre A ker. Soknaden omfatter kunsteressbane på 44m x
66in med netto spilltlate på 40‘60m, Tiltakei er vist plassen sor for FO-bygget på et eksisterende planen
areal (parkeringsplass) samt i meareal for eksisterende barnehage. Arealet er forholdsvis flatt


Nord for omsokt bane ligger FO-bygget (gnr. 29 hnr. 792) i et omrade som er regulert til offentlig bgning.
Deler av bygget er tidligere godkjent tilharnehage. sak nr 200707352. Deler av utearealet til eksisterende
barnekage er plassen sor for 1-0-bygget og ut i regulen parkareal (gnr. 29 hnr. 4) Omsokt bane er plassen
delvis i mearealet til harnehagen. Sor for omsokt bane gar del en kraffledning som ogsa ligger i regulen
parkareal. Vest for omsokt bane er del bran terreng med en kolle. Ost for omsokt bane går en turvei som
ear forbi det eksisterende planene arealet ou idere ut i grontområdet. Omradet rtmdt omsokt hane mot ost
012 est er registren med biologisk mangfold.


Ilån.og bygning•eulen
\ alll.s,ne I 11187Ilkl  


Sentrum
olol htIi v,    cs:cao konailkalcao


St'nualhord Bank nro 1315 III I,I3 7
kuntlecnicrec 23 ds Org nr 971.411 81: Ml
lelerak. 1:4,)


pommolcak phe LI lo kommune no
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Sakshistorikk:


Plan- og bygningsetaten ga avslag på soknad om kunstgressbane på 44m x 66m med netto spillflate på


40x60m i vedtak datert 08.08.2012. Begrunnelsen for avslaget var at omsokie tillak ikke tvaretar hensikten


med rekkefølgebesiemmelsen til reguleringsplan for den Amerikanske ambassade, om oppgradering av


parkeringsplassen sor for FO-by gget. Tiltakshaver Forsvarsbygg. Skifte Etendom har paklaget vediaket i


brey datert 01.10.2012. Klagesaken ble oversendt til Fylkesmannen i Oslo ou Akershus for a gjorelse den
22.10.2012. Fylkesmannen opphevet kommunens ‘edtak den 11.03.2013 da rekkefølgebestemmelsen i


annen sak ikke kunne yære avslagshjemmel for soknaden. Det yises for ovrig til Fylkesmannens


avgjorelse.


Gjeklende plangrunnlag


Ftendommen er regulert til parkareal gjennom reguleringsplan S- 384. yedtatt 24.11.1949


Reguleringsbestemmelse § 10 tilhorende reguleringsplan for Moreedalsveien - Sorkedalsveien. USAs


Ambassade S- 4204. vedlatt 07.12.2005 har rekkefølgebestemmelse som bestemmer bruken av områdel.


- For det gis midleoidig hruksidlaielse lor umhassadekrgning skol folgende være gjemwmfin


- Oppgradering av parkeringsplassen sor for FO-biggel lidkilidsaktirlieler kunngresshane."


Pågående planer for nærliggende områder:


Merradalen sak 200502608. Området er foreslått regulert til spesialområde —naturvernonnråde.


eksisterende turveier / stier er foreslått regulert til friområde —turvei. eksisterende Ickeplass til friområde —
lek. Fareområde —ho»pentanlegg reguleres i belte ut fra eksisterende høyspentanlegg. I lovedhensikten er


å sikre biologisk mangfold i Merradalen. dernest er hensiklen å sikre rekreasjon på turveier. Planforslaget


har vært til offentlig ettersyn. Planområdet ligger vest for omsøkt bane og omfatter deler av tidligere nevnt


kolle.


Planprogram for del av Sørkcdalsveien 148 — 150, sak nr 201308853 Hensikten med planen er å fastlegge


nye rammer for utvikling av området og hjemle etablert bruk av eksisterende bebyggelse. Regulert


friområde sor for FO-tomten er mcdtan fordi det er etablert som uteareal for barnehage.


Uttalelser fra annen myndighet
Det vises ttl unalelse fra Vann- og avlopsetaten (VAV), datert 08.03.2011: 

VAV ber om tilleggsdokumentasjon. Innsendt dokumentasjon er ikke tilstrekkelig for å anbefale


rammetillatelse.


Det vises til uttalelse fra Bvdel Vestre Aker, daten 16.03.2011: 

Saken ble behandlet i Vestre Aker bydelsutvalg i møte den 10.03 2011


Bydelsmvalget mener forslagei ikke oppfy Iler intensjonen med bestemmelsen. Bydelen formsetter at det


by gges en fullverdiu fotballbane med min. målene 64xI04m. Del er by delens onske ai anlegget skal kunne
ffivikles med garderober. tribuner og andre fasiliteter. Dersom banen kommer i konllikt med tmerliggende


kraftledning forutsetter bydelen ai denne legges i jordkabel. Bydelsutnalget utun kker også forbauselse


over at Plan- og bygningsmaten sy nes å ikke folge intensjonen i bystnrenedtaket i forhold til storrelse.


Det vises til unalelse fra Bvdel Vestre Aker. daten 09.09.2011: 

Saken ble behandlet i Vestre Aker bydelsutvalg i mote den 01.09.2011.


Bydelsmvalgei onsker å komme med tilsvar til Skifte Eiendoms tilbakemelding til Plan- og by gningsetmen


av Tjuli om kunsuffessbanen på Huseby . Det vises samtidig til forrige uttalelse i saken Det fremgår av


Bydelsutvalgets uttalelse ai:
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Som kjent er Skifte eiendom forsvarsdeparrememet v. Forsvarsbvgg sin verkrøy for d avhende


eiendommer som ikke lenger skal henyttes av forsvarer. En bærende ide gSkiftes strategi er ar slik
avhending og rilhørende denesrer skal skje i nterr samspill med lokalsamfunnet og ivareta


lokalsamfunners behov.


Rekkefølgebemernmelsene forbunder med avhending av ambassademmten må tolkes som en KLAR


forplikrelse for szaten om å tilbakefore en del av provenyet fra dene salget av til lokalsamfunnet.


For å ivareta lokalsamfunnets behov. ref Rekkefølgebeste !!! etvene § 10. ble der etablert en


prosjekrorganisasjon bestående av idreasklubbene. skolene. Roa Vel. bydelswvalget ved leder av
Byurvikling, miljø og samferdselskomireen. Arild Gjervan, og faktisk Garden (som vi anser å være
en vikrig aktpr for lokalsamfunnet —jfr. i denne sammenheng Gardebader som har bidratt til


svommeopplæring i generasjoner for Vestre Aker beboere)


Prosjekrorganisasjonen har etablert en prosjekrambisjon om erablering av en fsdlverdig I I- hane,
med lys og undervanne. og primært for anvendelse av seniorlagene i nevnte klubber. men også


anvendt på dagrid av skolene og for Garden. Dette er en ganske unik prosjektorganisasjon ved at
den favner alle klubbene og inkluderer skolene i en felles ambisjon!


Denne prosjekrambisjonen er behandlet i Vestre Aker bydelsurvalg. idrerrens samarbeidsunalg


(ISUk Oslo Idreaskrets. og har bred og entydig stente.


Videre presiseres det at det ikke har ligget intensjoner om et nærmiljoanlegg på FO-tomten. tvert imot.
Bydelen har ikke onsker om et bueskytteranlegg og har heller ikke ansen dette behovet som overordnel
alle de andre da det favner svært liten målgruppe. Bydelen vil 02 må prioritere de bredc aktivitetene i
bydelen. Fotballen engasjerer snaut 3000 barn og unge i bydelen.


Det vises for ovrig til Bydelens unalelse


Det vises til unalelse fra Hafslund Nett. den 04.03.2011: 

For denne linjen har ikke Hafslund nett spesifisert noe byggeforbudsbelte. Avstandskras et vil derfor i deue
lilfellei være minimumskravet som er 6.1 meter fra nærmeste stromforende line. og frem til ny
kunstgressbane.


Det vises til unalelse fra Frilufisetalen (FRI) daten 07.04.2011: 

Friluflselaien molsetter seg ikke etablering av kunstgressbane i friområde sor for FO-bygget på Huseby.
Dersom det benynes kunsistoffgranulat på banen. bes det om at det etableres gode rutiner for drift av
banen, slik at granulatet ikke eller i minsi mulig grad havner på friområdet/- naturområdet rundt banen.
FRI mener det er aktuell å gi midlertidig dispensasjon for å oppfylle rekkefolgekravel i plansaken.
Imidlertid må arealet omreguleres i ettertid i tråd med bruken. Kommuneplanens kravtil erstarningsareal
må oppfylles.


Protesterfbemerkninger


Det vises til motest fra Roa Fotball Elite, daten 14.03.2011: 

Omsokt bane er ikke stor nok til å dekke det behovet protesterende har. Det er behov for fullverdig
fotballbanc med internasjonale mål. Det må også planlegges tribuner. garderober. kiosk med mer. Denne
tormen er mest sannsynlig siste mulighet for at det kan etableres en slik bane I Oslo Vest.
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Del •ises til protest fra Roa Idrettslag, dalen 1403.201 I :

Det er stort behot for idrettsanlegg i denne delen at byen. Banekapasitelen er for lengst sprengt.
Protesten går for ovrig i hovedsak ut på de samme anforsler som protest fra Roa Fothall Eliie


Det isestiI bemerkning fra Martin Not otnt den 2 1.06.2011. 04.11201 I. 09.08.2011 mtl.:  
Bemerkningene går i hot edsak ul på banens mal og spørsmal om fremdrift i saken. Det bemerkes at hele
flaten på banen må ære I 15m x 76m. Del forutsenes at PBE sin anmodning om internasjonale mål blir
opprenholt.


Det vises iii bemerkning fra Steinar Midtskogen. Jerpefaret 11E. den 10.10.2011: 

Det hemerkes at reguleringthestemmelse § 10 ikke anty der at fotballinteresser har enerett pa området


idere bemerkes del at Oslo huesky nerlag har holdt til på Iluseby i ca 80 år og buetkynerhane må ousa
sies å inngå i reguleringsbestemmelsen.


Dei ises til hemerkning fra erkommandoen AS I Ioegh Eiendom AS. dalen 04.04.2011: 

Kunstgressbanen legges tett inntileiendomsgrensen. Deler at det arealet som er tenkt brukt til denne
banen er leid bort til Oslo kommune til bruk for uwareal for barnehagene som har tilhold til
Sorkedalst eien 148. livis hanen legges helt opp Iii eiendomsgrensen at skjæres muligheten for fremridig
uteareal for barnehagen. Videre er det uheldie med kunsteressbane så tett opptil erensen med stoy og
trafikk som medfolger tiltaket. Der er mer riktig å legge den på andre siden av hoy spentmasten.


Det ises til bemerknin • fra ISE V ntre Aker den 14 03 '011. 

Det er et ston behot for 11 er haner generelt, men også et spesia101passetanlegg for 13oppfothallen-. Det
er mangel på mulige områder for folballbaner i bydelen og fiuseby er særdeles godi egnel til formalet.


Det vises til tilsvar lil tiltakshaver fra prosiektgruppa Husebt Idrettspark. den 01.07.2012 

Det uttry kkes forundring over at en statlig etat så grunnleggende kan flykte fra sin anst ar om å innfri
rekkefolgebestemmeltene solll ble edtatt for å kompensere lokalsamfunnet for bonfall at
rekreasjonsområder. Absolutt alle som har hatt befatning med rekkefolgehestemmelsene het der at
intensjon i disse bestemmelsene var å anlegge en fullverdig bane —nettopp fordi det var hydelens behov
som måtte kompenseres! I de opprinnelige tegningene fra Skifte og Spor arkitekter var også 11 bane
inntegnet —som spet let de intensjoner som la i rekkefolgebestemmelsene. De riklige målene på en bane
med internasjonale mål skal være 76x1 I Sm. Dette gir et arealbruk på 8.740m2 og ligge dened godt
innenfor det Skifte hevder er vedtakets storrelsesbegrensning. Bydel Vestre Aker har forankret sitt behot i
et enstemmig vedtak som fat ner alle idrettslagene. skolene. Roa Vel —og til og med Garden - om at deres
behov er en I I er bane med interna§jonale mål For ovrig har ingen foreslått at denne banen skal brukes fi1
kamper i Tippeligaen. Bydelen sitt anliggende er å flytte senioridretten til denne lokaliseringen —for å
kunne imotekomme det betydelige underskudd klubbene har i forhold til sine unge medlemmer!


Ansvarlig sekers/lillakshavers redegjerelse:
Tiliakshat er har lii hensiki å folge opp rekkefolgebestemmelsen som er knyttet til regulering av
amhassadetomten på Iluseby vedrorende oppgradering av parkeringsplass sor for FO-bygget.
Rammesoknaden er i tråd med bestemmelsen. Et storre anlegg vil innebære omlegging at kraftledning.
storre sprengings- og utfyllingsarbeider og innorep i ernet erdig vegetasjon.


Banen kan teknisk sett trekkes syd for krafilednineen. Tiltakshaver onsker ikke å ta de ekstra kostnader
som denne plasseringen kan innebære. At taIe med Omsorgsbygg er sagi opp pr. 01.05 2012.
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Søker kan ikke se at det er hensikomessig med en midlenidie dispensasjon og senere omregulering


Ornsokte tiltak bør vurderes å ligge godt innenfor regulert friområde. Erstatningsarealet er allerede vurdert


som en del av ambassadereguleringen.


Det er ikke onskel ig å etablere en I ler bane. Deue bew-unnes med al del i tillegg til bane på 40x60m skal


etableres en bueskytterbane. En I ler bane innebære ytterligere restriksjoner i HMKGs evne til trenings- og


(ningsakthitet i Husebyskogen. Andre problematiske forhold ved 1ler bane er: wentuelle kra% om


omregulering. atkomst. parkering. hensy net til verneverdie vegetasjon.flytting av eksisterende


kraftledning. utbygging a%garderober og lysanlegg med mer vil båndlegge ytterligere grunnarealer.


Tiltakshaver ser del som naturlig å tolke reguleringsbestemmelsen slik at kravet er at arealet til


idrensanleegtunstgressbane er begrenset oppad til 9daa Rekkefoleebestemmelsen er utfonnet slik at det


er bydelens beho% som skal dekkes. Tiltakshaver mener at dette åpenbari er et nærmiljoanlegg med filbud


som skal dekke barn og unges behov for lek og idreusutfoldelse i det lokale miljo. Tibaksha%er kan ikke se


at det foreligger hjemmel for krav om at banen skal opparbeides tilen standard som kvalifiserer til spill i


Tippeligaen eller til "Iinternasjonal siandard- for øvrig.


Det bemerkes al det ikke er klart Inem som skal ha driftsanwar for anlegget.


Plan- og bygningsetatens vurdering
I henhold til reguleringsbestemmelsene for ambassadeiomien § 10 iredje ledd skal parkeringsplassen sor


for FO-bygget være oppgradert til fritidsakthiteter/ kunsteressbane for det gis midlenichg bruksuillatelse


for arnbassadebygning. A% forarbeidene til reeuleringsplanen fremkommer dei at kunstgressbanen skal


utformes etter Bydelens onske. Videre fremeår det ai arealet som skal opparbeides til


idrensanlegg/kunstgressbane skal utgjøre 9daa Det fremkommer av By delens uttalelse at det er gjort


grundige forarbeider i forhold til hva slags idrettsanlegg som skal etableres på det avsatte arealet. Bydelen


mener denne delen av byen trenger en II-er banc.


Søker hevder at omsøkte tiltak haretar rekkefolgebestemmelsen slik ansvarlig søker har redegjon for.


Soknaden er behandlet euer reguleringsplan S- 384 (parkareal) og er ikke behandlet i forhold til


rekkefolgekravet i S- 4204 (USAs Ambassade). Soknaden omfatter en kunstgressbane på 44m 66m (7-er


bane). Innsendt situasjonsplan viser imidlertid at banen kommer i konflikt med godkjent uteareal for


eksisterende barnehage og omsola plassering av banen kan derfor ikke godkjennes Plan- og


byeningselaten vurderer i deue tillèllet at det kan gis en rammetillatelse med vilkår om at banen må


omprosjekteres for igangsettingstillatelse kan gis slik at utearealet til barnehagen ikke berores.


Områdel rundt eksisterende planerte areal (parkeringsplass) har flere viktige forhold som må ivaretas.


Blant annet må det sikres at eksisterende turvei ost for omsøkt område opprenholdes eller eventuell


omlegges. Dersom endret plassering vil berore areal med registrert biologisk mangfold eller pågående


plansak for Merradalen må det redegjores for deue og tiltaket må avklares med By miljøetaten. V idere må


det redegjores for wentuell terrengendring og konsekvenser av dene. Terrengendringer må %ises på


tegninger. Evernuelle arbeider og sikringstiltak som uiloses utenfor banen må vises på kan og tegninger.


Avstandskrav i forhold til hoyspentledningen må ivarelas. Tegninger og reviden kan må innsendes


sammen mcd søknad om igangsettingstillatelse.


By miljøetaten (udligere Friluftsetaten) utoler at det er aktuelt å gi midlertidig dispensasjon for å oppfylle


rekkefølgekravet i plansaken Imidlenid må arealet omreguleres i ettenid i tråd med bruken og


Kommuneplanens krav til erstatningsareal må oppfylles. Plan- og bygningswaten viser til at arealw er


regulert til parkareal. Fylkesmannen har i sin avgjorelse i klagesaken lagt til grunn at etablering av
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folballbane er i tråd med reguleringen. Etablering av fotballbane vil ikke utlose dispensasjon fra regulert
formål. Det sil dermed heller ikke være grunnlag for å omregulere arealet i enerkant og det vil heller ikke
utlose krav om erstamingsareaL


Banen vil ikke utlose ekstra parkeringskrav. Ansvarlig soker opplyser at tomten har adkomst.


For ovrig opplyser Plan- og bygningsetaten om at forhold vedrorende drift as banen er pris atrenslig og er
ikke et tema i behandling as soknad etter plan- og by gningslosen.


Plasseringen må endres og del vurderes derfor som tilstrekkelig at det innhentes unalelse fra Vann- og
avlopselaien for igangseifingstillatelse.


Natureine omttiselser, kulturminner, blåeronnstruktur. klimatilvasnineer (f eks fIornfrasj
Natumungfoldlosen (nm1)§ 7 fastslår at prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som remingslinjer ved
mos ing av olTemlig my ndighet.


Det cr registrert biologisk mangfold på eiendommen. Omsokt plassering ser ut til å ikke komme i konfliki
med registren biologisk mangfold og By miljoetaten har heller ikke kommenten dette. Det er imidlertid
klart at banens plassering må endres og forholdet til biologisk mangfold ma vurderes på nyn. Ansvarlig
soker må redegjore for defie ved innsendelse av dokumentasjon som viser endret plassering. By miljoetaten
må unale seg til endret plassering.


Universell utforming 



Det forutseties at forskriftens krav til unisersell utforming ivaretas.


Disnensasion


Det er sola om dispensasjon fra regulen parkareal. Etablering av kunsigressbane er i henhold til regulen
formål. Delte fremgår også av Fy Ikesmannens avgjorelse. Omsokt dispensasjon er derfor ikke


Konklusjon
Under henvisning fil det som for ovrig er anfori under respektive avsnitt. finner Plan- og bygningsetalen at
det omsokte tiftaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og kan godkjennes forutsan at
banens plassering endres slik at den ikke beslaglegger barnehagens uteareal.


Godkjenning


Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket, sak 201105501


Organisasjonsnr Nava Beskrivelse


976588614 SPOR
ARKITEKTER AS


SOK- Ansvarlig soker. tiltaksklasse 2


Igangsettiogstillatelie
Tittaket tillates ikke igangsan for ansvarlig soker har fått igangseningstillatelse. For igangsettingstillatelse
kan gis må folgende dokumemasjon innsendes:


I Resterende soknader om ansvarsretter for prosjektering og utforelse må være innsendt og
godkjent.
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2 Oppdatert gjennomforingsplan
Ny situasjonsplan som viser endret plassering av banen utenfor barnehagens uteareal oe parallelt
plassert med høyspentledning i henholdtil ovennevnte tilbakemeldinger om plassering Nye og
eksisterende koter må fremkomme på kartet. Eventuelle arbeider rundt banen må vises. Se Plan-
og bygningsetatens vurdering.
Malsatt terrengprofil og snirt. Se Plan- og bygningsetatens vurdering.
Tiltaket må være avklart med VAV bla. med hensyn til overvannshåndtering. Se vedlegg.


6 Redegjørelse for eventuelle konsekvenser for biologisk mangfold. Uttalelse fra Bymiljøetaten må
foreligge dersom det gjøres inngrep område registrert med biologisk rnangfold.


Klageadgang


Deue vedtaket kan paklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se
vedlagte orientering om klageadgang.


En tillatelse gjelder i 3 år
Tiltaket må være satt i gang innen 3 år. ellers faller iillatelsen bort Fristen begynner å løpe fra
vedlaksdato. Ved eventuell klage på vediaket begy nner frisien å lope fra dato for det endelige vedtaket i
klagesaken.


PLAN- OG BYGN1NGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Nord/Ost


Deue dokumentel er elektronisk gndkjent 20.03.2014 av:


Anne Krisan Lofisgård - Saksbehandler


Monica Lilloe-Salvesen - enhetsleder


Vedlegg


Orientering om klageadgang
Vann- og avlopsteknisk vedlegg


Kopi til:
Forsvarsbygg Skifte Eiendom. Posiboks 405 sentrum. 0103 OSLO. posrliforsvarsbygg.no
Fluseby tdrectspark. Nordengyeien 33 B. 0755 OSLO. mn'finordicarch.com
Hafslund Nett AS. Drammensveien 144. 0247 OSLO
Bydel Vestre Aker, Sørkedalsveien 150 B. 0754 OSLO. postmottakfiebva oslo.kommune.no
Vann- og avlopsetaten, Postboks 4704 Sotienberg. 0506 OSLO. postmortak(dvav.oslo.kommune.no
Bymiljøetaten, Postboks 9336 Grønland. 0135 OSLO, postmottak@bym.oslo.kommune.no
Roa Fotball Elite. Postboks 109 Røa. 0701 OSLO
Røa Idrettslag, pb 109 Roa, 0701 OSLO
Hoegh Eiendom, PB 24 16 Solli, 0201 OSLO
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TILSYNSRAPPORT FRA ANMELDT TILSYN kL 29og
VINDEREN BO- OG SERVICESENTER (VBS) - 3. MARS 2014


Dato og tidspunkt for besøket:
03.03.2014 fra kl 14.30 til kl 17.30


Type besøk: Anmeldt tilsyn


Tilstede:
fra administrasjonen


Helene Hortman, leder
Esther Magnusen, avd.leder enhet 3 og 4


fra tilsynsutvalget:
Anita Asdahl Hoff (leder)
Beate Holland
Anne Wenche Ore
Trygve Gjertsen (varamedlem, delvis tilstede)


Møtesekretær:
*Anita Asdahl Hoff


Kontakter under tilsynet:
(Hvilke personer har tilsynet hatt kontakt med under oppholdet: beboere
(anonymisert), pårørende (anonyrnisert) ansatte, ledere, andre)


Ledelsen, Helene Hortman og Esther Magnusen
Samtale med leder for dagsenteret, Åse Westbye
Tilfeldige samtaler med ansatte på enhetene
Tilfeldige samtaler med beboere
Ingen pårørende


Tilsynsutvalgets oppgaver:
(ref. bystyresak 165/05 og 432/08)


Tilsynsutvalget skal pase at tjenestestedene drives samsvar med regler og retmngslmjer ght av staten og
Oslo kommune.


Tilsynsutvalget skal pase at tjenestestedene:


•gir den enkelte beboer/bruker forsvarlig omsorg og hjelp, og behandler den enkelte beboer/bruker
med respekt


har utarbeidet malsetting. opplegg og tidsplan for oppholdel for den enkelte bruker


følger bestemmelsene som regulerer forhold under oppholdet herunder bestemmelse om bruk av
tvang


har lokaler, utstyr. aktiviletsmalenell og lignende som er i samsvar med formalet for virksomheten


drives med forsvarhge personalforhold har opprettet medisinsk tilsyn for de mstilusjoner hvor dette er
forulsatt


oppbevarer beboernes midler forsvarlig dersom tjenestestedene er gitt ansvar for dette


serger for at informasjon om Helse- og sosialornbudet og om hvordan ombudet kan kontaktes er lett
tilgjengelig for brukere/beboere.







Medisinskfaglige oppgaver ligger utenfor tilsynsutvalgets oppgaver.


Hvordan ble tilsynet gjennomført:
(Institusjons-/hjemmebesøk, skriftfig/muntlig kommunikasjon)


Tilsynsutvalget hadde anmeldt tilsyn med forberedt agenda. Vi planla å rekke et
besøk ved dagsenteret, og noen av avdelingene før møtet med ledelsen kl 16.


På agendaen:


1. Befaring
Dagsenteret
6., 5., 4., 3. avdeling


2. Forberedte spørsmål fra tilsynsutvalget:
A. Resultatene fra siste "objektive kvalitetsindikatorer", og evt. tiltak


Holdninger og verdiskapende arbeid
Aktiviteter/kultur/tur


- D Kommunikasjon med pårørende/beboere og oppfølging
- E. Hygiene


F Ernæring og måltidstidspunktene
- G. Sykefravær/vikarer


H. VBS sitt system for hendelse og avviksrapportering
- I. Informasjon; utfordringer/gladnyheter fra ledelsen


J. Eventuelt


Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet:


1. Befaring


Dagsenteret hadde feiret 100-årsdagen til en av dagsenterets brukere.
Dagsenteret var pyntet til randen av blomster og flagg og oppvasken etler dagens
festivitas var iferd med a avsluttes. Vi fikk samtale med en oppglødd leder som
kunne fortelle at dagen hadde startet med champagnefrokost og besøk av TV2.
100-aringen ønsket seg deretter en utflukt til Solli Bowling. 8 av dagsenterets
deltakere, alle over 90 år hadde blitt med, hvor ordfører Fabian Stang ogsa kom pa
besøk med TV2. Med god tilrettelegging ble dagen svært vellykket for de som
deltok. 1mai har dagsenteret nok en 100 aring som skal feires. Dagsenteret har 20
plasser og 55 som kommer iløpet av uken og stadig noen pa ventelister. Alt tyder
pa at dagsenteret fortsatt er en suksess for de heldige som far plass hen


Enhet 6; Demens


Vi snakket med 2 sykepleierstudenter som var i praksis ved VBS i 6 uker. De hadde
begge fått et positivt inntrykk av VBS. Opplæringen hadde vært god og rutinene
fungerte i forhold til vaktskifter. De hadde ingen tanker om forbedringer og syntes
lokalene var fine.







Vi snakket med flere av beboerne som så stelte og fornøyde ut. Noen ønsket seg
flere trilleturer men hadde forstaelse for at det ikke var så lett i dette slapse-været.
Forøvrig hadde samtlige kun gode ord å si og en konkluderte med: «Det er et
fantastisk sted og det beste av alle sykehjem». Idag hadde de hatt musikkandakt
som var vellykket. Maten var de også fornøyd med.
En sykepleier på avdelingen var ikke fornøyd med mattilbudet. Hun hadde erfaring
fra Danmark hvor de hadde en «matmor» på kjøkkenet. Tilberedningen,
atmosfæren og lukten når maten tilberedes pa stedet er uvurderlig. Idag hadde de
servert egg og bacon til frokost fordi de hadde hjelp av sykepleiestudentene. Det
skapte ekstra apetitt og hygge. Som sykepleieren sa: Det er ikke lett å få opp
apetitten med ferdigmaten som serveres her... Hun så frem til prosjektet om
ernæring i uke 11 og håpet også kjøkkenet kunne bli et hyggeligere og mere
tilgjengelig oppholdssted. Pga beboernes tilstand var de avhengig av tilsyn på
kjøkkenet for å få dette til. Personalet har ikke kapasitet til dette med nåværende
bemanning. Sykepleieren var veldig fornøyd med at de ikke hadde vært plaget av
Noroviruset i år og presiserte hvor viktig det var at rengjøringspersonalet også
vasket håndtakene. Hennes håndtering av beboerne, hvor hun klemte så mange
som mulig og viste omsorg, gjorde godt å se for tilsynsutvalget. Vi spurte hvordan
fast kontaktperson for hver enkelt beboer fungerte. Beboerne er stort sett for
reduserte til å huske hvem som er deres kontaktperson. Således har alle et ansvar
for å følge opp alle beboerne og videreformidle beskjeder.
Vi registrerte at personalet hadde fått store navneskilter som var lett leselig.


Enhet 5, Psykiatri


En av beboerne ønsket seg større frihet og fleksibilitet til å bruke egne penger som
VBS oppbevarte. Vi ba henne ta opp dette med sin verge. Forøvrig hadde hun ikke
noe å utsette men opplevde at det var forskjell på pleierne. Noen få var iskalde
mens de fleste var omsorgsfulle og varme.


Vi kom midt i vaktskiftet så betjeningen var travel. Vi hilste på en av pleierne som
var våt på hendene etter vasking av desiinfeksjonsdispenser. Så handhygienen
fungerte der..


Våre «tilsynsbriller» oppdaget ingenting å sette fingeren pa annet enn at
askebegeret på terrassen var overfylt. Vi opplevet imidlertid at en av beboerne flkk
et skrike- og angst-anfall. Det gjorde inntrykk på oss og vi forstår således behovet
for ekstra omsorg og noen lydisolerte rom.


Enhet 4, Somatisk


Her var det også bare positive utsagn fra de 4 beboerne vi snakket med. «Ingenting
kunne vært bedre».


Vi flkk en samtale med fysioterapeut som hadde stilling som 50% fysioterapeut og
50% hjelpepleier. Hun var ikke fornøyd med rengjøringen og fortalte at flere av de
pårørende klaget. Det er ubehagelig for de ansatte fordi mange tror det er







betjeningens ansvar. Når vi så litt nøyere etter var listene skitne og det forekom
flekker på veggene. Kjøkkengulvet var også mindre delikat enn på de andre
enhetene. Vi opplevet at en av pasientene muligens var feilplassert og gjerne
kunne ha vært på demensavdelingen. Befieningen kan oppleve feilplasseringer
som frustrerende og uforståelig. Det er Bestillerkontoret som gjør vedtak om slike
plasseringer uten samråd med avdelingen/sykehjemmet.
Fysioterapeuten skulle gjerne hatt mere tid til fysioterapi, vedlikehold og opptrening
av pasientenes fysiske tilstand. Men VBS tilbyr ikke rehabilitering.


Enhet 3, Somatisk


En rask gjennomgang avdekket ingenting å påpeke. Avdelingen og kjøkkenet
virket innbydende og de 2 beboerne vi snakket med var fornøyd med maten,
omsorgen og aktivitetene som ble tilbudt. «Helt utmerket alt sammen».


2 Forberedte spørsmål til ledelsen


Innledning og oppsummering
Tilsynsutvalget rapporterte kort fra tilsynet pa avdelingene. Ledelsen var ikke
overrasket over kritikken av renholdet. Når det gjaldt feilplasseringer er det et
vanskelig område da plasseringen kan være god for den enkelte men vanskelig for
sammensetningen av beboerne. Noen som kommer inn på somatisk avdeling kan
etterhvert utvikle demens. Men noen ganger kan for mange flyttinger være uheldig.
I mangelen på institusjoner for bl.a langlidspsykiatri, forekommer det plasseringer
som ikke er gunstig.
Selvfølgelig hadde man ønsket seg flere ressurser innen fysioterapi og tid til
trilleturer.
Tilsynsutvalget og ledelsen hadde store forventninger til «Ernæringsuken.»


A. Resultatene fra siste «objektive kvalitetsindikatorer»


Rapporten beskriver resultatene fra den 2. registreringen i 2013 og kom VBS
ihende i slutten av februar. Ledelsen er derfor fortsatt iferd med å sjekke
resultatene og identifisere mulige problemområder Det synes foreløpig ikke å være
noe å utsette på resultatene som fremkommer i rapporten. Noen av resultatene kan
imidlertid være tilfeldige for den spesielle uken hvor malingen ble foretatt.
Rapporten tar for seg trykksår, urinkontinens, kontrakturer, vekttap, fall og
hoftebrudd.
Nar det gjelder trykksår så er det færre idag enn for uken som ble målt. Det jobbes
kontinuerlig med oppfølging av sår. Samme sykepleier skal følge opp sårene slik at
utviklingen kan følges. Forøvrig er de nøye på snuregime. VBS har fått midler fra
NAV til vekseltrykkmadrasser som forebygger sår samt til personløftere som
forebygger betjeningens rygger.


Urinkontinens forebygges ved blant annet rutiner for å følge til toalettet.


Ved VBS har 70,6% av beboerne kontrakturer. Det er kun 3 sykehjem som har
høyere andel av beboere med kontrakturer. Disse målingene er vanskelige. Men







med fysioterapeut i kun 50% stilling hadde det vært ønskelig med et bedre tilbud pa
dette omradet.


I forhold til andre sykehjem har VBS et relativt høyt prosentvis antall med
vektreduksjon, 15,5% Noen av enhetene er glade for vektreduksjon mens andre
ønsker seg det motsatte. Vektreduskjon ma ogsa ses i sammenheng med
ernæring omsorg, livsfase og diagnose. Veiingen er lettere a gjennomføre etter at
VBS fikk nye sittevekter.


Fall og hoftebrudd. Ifølge undersøkelsen ligger VBS pa 6. plass i flest fall. Fallene
har imidlertid sjeldent ført til skader. De som har falltendenser får hoftebeskyttere.


Holdninger og verdiskapende arbeid


Holdninger og verdiskapende arbeid gjennomsyrer, ifølge ledelsen, alt de gjør.
"Etikkstarteren» er et prosjekt i regi av KEKK (klinisk etisk kommunalkomite) hvor
det blant annet øves i hvordan rapportering, kommunikasjon og dokumentasjon kan
oppfattes. Ledelsen ber om at også datakurs og andre kurs har fokus på
holdninger.
Det er enighet om at privat mobiltelefon ikke hører til uniformen.


Aktiviteter/kultur


Det jobbes aktivt med a fä flere til å benytte seg av akfivitetstilbudet. På enhet 2 har
de satt igang ekstra tilbud med hjelp fra Frivillighetssentralen. Hver torsdag kommer
det bl.a en og spiller piano. Da de har en del nye beboere som er ivrigere pa a delta
pa aktiviteter håper de trenden med å sitte pa rommene kan endres. Ledelsen roste
flere av de frivillige som trofast møtte for a lese, snakke mm med beboerne. Trygve
Gjertsen i tilsynsutvalget ble ogsa nevnt som svært verdifull bidragsyter.


Kommunikasjon med pårørende/beboere og oppfølging


Noen parørende ønsker ikke å bli oppfattet som negative. Ledelsen jobber med a
signalisere at det ikke er farlig a korrigere. Misforstaelser kan unngas og
forbedringer gjennomføres via dialog. De som har klaget føler seg na tryggere pa a
komme med tilbakemeldinger.» Vi synes na å være gode pa å motta klager men
ikke alltid så gode pa å følge opp eller aktivt ta kontakt. Så dette jobbes det med.»


Hygiene


Man har et lite dilemma i forhold til at desinfeksjonsmidler ikke skal stå
fremme men skal samtidig være lett tilgjengelig for å ivareta god hygiene.
Desinfeksjonsspriten faller inn i kategorien farlige stoffer som skal
oppbevares forsvarlig. Hygiene tas alvorlig og i uke 19 har sykehjemsetaten
fokusuke pa hygiene. Forøvrig avholdes det kurs i hygiene og håndhygiene.


Ernæring og måltidstidspunktene







I uke 11 vil det være fokus på ernæring. Denne uken vil det være forskjellige
aktiviteter relatert til ernæring og matkultur. Det lages mat fra bunn av pa
enhetene der beboerne deltar etter evne og interesse. Det vil være foredrag
av ernæringsfysiolog. Aktivitetene vil være forskjellig på den enkelte avdeling,
det vil bli foretatt en evaluering etter endt uke.


Nar det gjelder endrede måltidstidspunkter er noen fornøyde, noen har
vennet seg til det og noen synes de er klønete. Enhetene har forskjellige
løsninger men ma forholde seg til Ernæringsforskriften som krever at
nattfasten ikke blir for lang. I en periode hadde VBS midler til en «frokostvert».
Dette var populært og savnes. Selvom de fleste beboere synes a være fornøyde
med maten synes det a være forbedringspotensiale her for a forebygge
vektreduksjon og trivsel.


SykefraværNikarer


Sykefraværet i Januar var pa 7,11% og i februar på 4,4%.
Enhet 6 som har hatt sykefravær oppe i 40% er nå nede i 5%; hovedsakelig
korttidssykefravær. Enheten vil få en positiv tilbakemelding.


VBS sitt system for hendelse og avviksrapportering


De enhetene som ikke har avvik blir ekstra gatt i sømmene. Det oppfordres til å
skrive avviksmeldinger da det gir muligheten til forbedringer. Noen er redde for a
«sladre». Det jobbes ekstra pa noen enheter for at avviksmeldinger skal være en
naturlig del av hverdagen.


Informasjon; utfordringerigladnyheter fra ledelsen


Ledelsen var ekstra fornøyd med det gode samarbeidet som har utviklet seg
mellom avdelingene. Ekstravakter tas pa tvers av avdelingene og det er en kultur
for a hjelpe hverandre.


En avdelingssykepleier og et verneombud har deltatt i HMS grunnkurs. De er
gjentagne ganger blitt bedt om å forelese om hvordan man kan forebygge
sykefravær.


(Medisin) Studenter som har jobbet ved VBS har gill rilbakemeldinger om at de er
takknemlige for alt de har lært i jobben som pleieassistent, at de har fått gode
holdninger etter a ha jobbet her og at de opplever VBS som det beste sykehjemmet
de har jobbet ved.


22 Mai er det planlagt apen dag pa alle sykehjemmene i Oslo kommune. Ved VBS
vil Venneforeningen og frivillige bli invitert til a delta. Arets program er enna ikke
helt klart.







Anette og Brynjulf Skaugens legat har gitt VBS blærescanner og noen nydelige
farveglade litografier. Disse blir registrert i forhold til regelverket.


J. Eventuelt


VBS vil invitere tilsynsutvalget til neste felles pårørendemøte som planlegges i
september. På den måten vil tilsynsutvalget lettere kunne fange opp hvor
pårørende opplever at skoen trykker.


Oppsummering og saker som følges opp ved neste
tilsynsbesøk:
(Inkludert evenluelle oppfolgingssaker fra tidligere


Oppsummering og spørsmål:


Tilsynsutvalget opplevet ingen kritikkverdige forhold og fikk i hovedsak positive


tilbakemeldinger.


Tilsynsutvalget opplever en god og positiv dialog med ledelsen hvor vi har en felles


målsetting om et best mulig VBS.


Det er rom for forbedringer mht renhold på alle avdelingene. vask av dorhåndtak og


tømming av askebegere.


Ledelsen innser også selv at det fortsall må jobbes med oppfølging av tilbakemeldinger fra
pårørende.


Tilsynsutvalget vil følge opp status for lydisolering av nødvendige rom.


Tilsynsutvalget har store forventninger til hva som kommer ut av «emæringsuken».


Problemet med feilplasseringer ligger antagelig på et overordnet plan hos politikerne.


(Tilbud og organisering). Det samme grlder ernæringsproblematikken og spørsmål om


outsourcing av matlagingen er den beste løsningen.


Oversild over gjennomfone tilsyn 2014:


Enhet
I.tilsyn
Anmeldt


2. tilsyn
Uanmeldt


3. tilsyn
Anmeldt


4.tilsyn
Uanmeldt


2







3 03.03.14







4 03.03.14







5 03.03.14







03.03.14
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TILSYNSRAPPORT FRA UANMELDT TILSYN
VINDEREN BO- OG SERVICESENTER (VBS) - 19. NOVEMBER 2013


BYDELVESTREpIKER 

Di sffliVo3o 

Saksansv.:


Kopi:


Dok.nr.: .2
Arkiv.


Dato og tidspunkt for besøket:
19.11.2013 fra kl 15.00 til kl 17.00


Type besøk: Uanmeldttilsyn


Tilstede:
fra tilsynsutvalget:


AnitaAsdahlHoff(leder)
Beate Holland
Anne Wenche Ore
TrygveGjertsen(varamedlem)


Møtesekretær:
*Beate Hollandog AnitaAsdahlHoff


Kontakter under tilsynet:
(Hvilke personer har tilsynet hatt kontakt med under oppholdet: beboere (anonymisert), pårørende
(anonymisert) ansatte, ledere, andre)


AvdelingssykepleierPatriciaved enhet2
HjelpepleierHildurved enhet 3
AvdelingssykepleierEstherved enhet 3 & 4
HjelpepleierCamillaenhet6


Samtalermed noenanbefalte(av ansatte)beboerepå hverenhet


Tilsynsutvalgets oppgaver:
(ref. bystyresak 165/05 og 432/08)


Tilsynsutvalget skal påse at tjenestestedene drives i samsvar med regler og retningslinjer gitt av staten og Oslo
kommune.


Tilsynsutvalget skal påse at tjenestestedene:


gir den enkelte beboer/bruker forsvarlig omsorg og hjelp, og behandler den enkelte beboer/bruker med respekt


har utarbeidet målsetting, opplegg og tidsplan for oppholdet for den enkelte bruker


følger bestemmelsene som regulerer forhold under oppholdet, herunder bestemmelse om bruk av tvang


har lokaler, utstyr, aktivitetsmateriell og lignende som er i samsvar med formålet for virksomheten


drives med forsvarlige personaIforhold har opprettet medisinsk tilsyn for de institusjoner hvor dette er forutsatt


oppbevarer beboernes midler forsvarlig dersom tjenestestedene er gitt ansvar for dette


sørger for at informasjon om Helse- og sosialombudet og om hvordan ombudet kan kontaktes er lett
tilgjengelig for brukere/beboere.


Medisinskfaglige oppgaver ligger utenfor tilsynsutvalgets oppgaver.


Hvordan ble tilsynet gjennomført:
(Institusjons-/hjemmebesøk, skriftlig/muntlig kommunikasjon)







Tilsynsutvalgethaddeuanmeldttilsynmedforberedtespørsmålsomvi ønsketå ha
som bakteppepå vår rundetil alle enhetene.Vi hadde i forkantfor tilsynetmottatt
resultatenefra pårørendeundersøkelsen.Gjennomsnittsresultatetpå 3,4 av 4
muligevar godt,men noenområderhaddeforbedringspotensialesomf.eks
oppfølgingav beskjeder.Våre spørsmålvar pregetav resultatenederfraog også
fra tilsynsrapportenfra Hovseterhjemmetsomavdekketproblemerved vaktskifte.


Vi delte oss i 2 grupper.Beateog Trygvestarteti 6. etg ogAnneWenche ogAnita
starteti 2. etg. Pga vaktskiftevar det ikkeså mangeavdelingslederevi fikksnakket
med. Helene Hortmannble varsleten halvtimefør ankomstmenvar opptatt.


Forberedte spørsmål:


I hvilkengrad blirbeskjederfra pårørende/beboerfulgtopp?
Følgestannhelsenopptilfredsstillende?
Vet beboerenhvemsinprimærkontakter? Fungererforholdettil


primærkontakten?
Støy fra uroligebeboere.
Er pleierneflinketil å henvisetilandre når de selv ikkehar kompetanse?
Er bemanningentilfredsstillende?
Hvordanfungererinformasjonsoverleveringved vaktskiftene
Måltidene(hyppighet,atmosfære,mattilbudet)
Aktiviteterog turer
Trygghetsfølelsen.Får man hjelprasktnoknår mantrengerdet? Fungerer


trygghetsalarmen?
Generelltrivselog renhold
Sykefraværpå avdelingen


Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet:


Enhet 2:.
Samtale med avdelingssykepleierPatricia:
Det foretastannhelsesjekkfasten gang i året. Da får manstatuspå
tannhelsen.Tennenetil beboernepusses,med hjelpfra ansatte,både etter
frokostog på kvelden.


Det er 4 fastansatte(80-100% jobb)somer primærkontakterfordeltpå 17
beboere.I tillegger det en tjenesteansvarligfor alle 17.


Enhet2 har ikkevært plagetav støyfra beboeredet sisteåret.


Mange av ekstravaktenei helgeneer sykepleierstudenterog legestudenter
sometterhverthar kompetanse.De kan kontakteansvarshavendeom det
skullevære noe spesieltog blirogsåoppfordrettil det.







Bemanningenfølgernormenemeden pleiefaktorpå 0,72. Enhetenskulle
gjernehattflere ansattefor å kunnefølgeoppden enkeltei størregrad.
Vaktskiftetfungererved at ikkealle sluttersamtidig. Det er alltidto lengrepå
vakt. Rapportmøteneforegårbåde muntligog skriftlig.


Alarmeneved sengenesjekkesjevnlig.Forøvriger det bare halvpartenav
beboernesomer istandtil å håndterealarmrundthalsen.


Renholdetfungerer,noe vi ogsåfikkinntrykkav på vår runde. Altvar rentog
pentog utenlukter.


Resultatenefra den sistemedarbeiderundersøkelsenhaddehøyerescore
enn den forrige.Enhetenhar hverkenhøytsykefraværellerhøyturnover.


Pleiepersonaletvar ikkeheltfornøydmedendringenav måltidene.4 pålagte
måltideropplevesav mangebeboeresomfor mye og er sværttidkrevende
for pleiepersonalet.Middagenkommerfortett på lunsjen.Det kunnevært
ønskeligmed størrefleksibilitetpå avdelingen.Avdelingenehar mulighettil å
kommemed innspillfor å bedrepå situasjonen.


Det tilbysflere aktiviteterenn hva somstårannonsertpå tavlen.
Noen av de pårørendebidrarsomfrivillige.


Vi snakketmedto damer på hhv95 og 97 år. Den ene visstegodthvem
primærkontaktenvar og rostehenne:«Huner det bestejeg vet».
Den andre vissteikkehvemprimærkontaktenhennesvar men haddeheller
ikke hattbrukfor noen.


Hvisde skullepåpeke noesom kunneforbedresmåttedet væreflere
hjelpereved middagsmåltidene.


Frokostener nydeligog fungererermhthjelp.De opplevetikkesjenerende
støyfra andre.
De skullegjernehattfleretil å gå tur med. En av de var så heldigeå ha en
veninnesom komen gang i uken.
Forøvriglittlitemed aktivitetermendeltarpå alt somtilbysav underholdning
bortsettfra baking.


Det fungertebra m hjelpfor deres behov.
Maten opplevdeslittvarierendemenstortsett OK.
Konklusjonenvar at de trivdesog var innstiltepå å jenke seg etterforholdene
om nødvendig.


Enhet 3







Samtale med hjelpepleierHildursomhaddeværtansattsidenstartenfor 12
år siden. Hun passetpå å holdeseg i formda dettevar en somatisktung
post.Endringenav måltideneopplevesav personaletsomarbeidskrevende
og gikkpå bekostningav oppfølgingav beboerneog aktiviteter.Den varme
lunsjenvar hellerikkealltidså næringsrik.


En av beboernevi snakketmedvar sværtfornøydog positiv.Hunstortrivdes
og mentedet var ens egen skyldom man ikkevar fornøyd.
«Alleer snilleog tålmodigeuansetthvormasetenoenkanvære». Hun kunne
ikkefullrosebetjeningennokog var fullav beundring.Hunfikkikkenok
treningog betalteekstrafor egen fysioterapeut.Hunsyntesdet var ekstra
positivtmed sittedansen gang i uken.


Den andre beboerenvi snakketmed på denneenhetenhaddedet ogsåbra.
Hun vissteikkehvemprimærkontaktenhennesvar. Matenopplevethunsom
«førsteklasses».Bordetvar alltidpentdekketog personaletvar hyggelig.


Men det skalgodtgjøreså gjørealle til lags. En tredjebeboersyntes
middagsmatenoftevar tørr pgafor «heftig»oppvarming.
Mere kontaktmedandre likesinnedebeboerevar ønskelig.


Enhet 4
En av de ansattefortalteat det var traveltpå kvelden.Det var kun 2 på vakt
fra 15:15-16:30. Kveldsvaktenhadde3 påjobbog om nattenvar det kunen
hjelpepleierpå avdelingen.I tilleggvar det en ansvarligsykepleierpå hele
VBS om natten.


De flestespistemiddagved hyggeligdekketbordda vi besøktedenne
etasjen. Det var derforvanskeligå få nøytraleog konfidensielleuttalelserfra
beboerne.Det var panertfisk med poteterog grønnsakertil på dagensmeny.
Det så appetittvekkendeut og beboerneså uttilå nytematen.


Enhet 5:
Bemanningenopplevessomtilfredsstillende.
På denne enhetenvar de ansatteog beboernefornøydemed nye
måltidstider.
Støy fra beboerom nattenble løstved å flyttebeboerentilet spesielt
romom natten.
Renholdetvirketbra.
Forbedringspotensiale/klagersomble fangetopppå denneenhetenvar:
* klageover ikkeå kunnebenyttesinegenfastlege.


•


* det opplevessomugreitå klagefordiman følerdet får følger.







Enhet 6:
Bemanningenopplevesfor tidensomtilfredsstillendeselvomman kunne
ha ønsketseg mere tidtil å «sittened» med beboerneog ta seg spesielt
av den enkelte.Den vanskeligeperiodenmedsvangerskapspermisjoner
var over.


Flere pleierevar fortsattutennavneskilt.
Utfordringmeden del støyfra beboere.
Atmosfærenrundtmåltidenevirketbra.Ansatteog beboeresynteså
være fornøydmed nye middagstidspunkt.Nestenalle spisersammen.
Det gjennomføressjeldenveiingav beboerne1 gangpr måned.Men de
ansattefulgtemed på beboerneog deresappetitt.De fleste—bortsett
fra 2 —spistegodtog la på seg. Dette merkespå klærne.
Få har trygghetsalarm.


Forbedringspotensiale:
Flereaktiviteterutoverfrokostgruppeni 1. etg en gang i uken
Informasjonsflytenved vaktskiftenekan bedres,spesielt


døgnrapporter,og etterhelg.


Saker som følges opp ved neste tilsynsbesøk:
(Inlduderteventuelleoppfølgingssakerfra tidligeretilsyn)


Da tilsynetvar uanmeldtbør renhold,atmosfæreog det generelle
inntrykketgi et realistiskbilde.Vi oppdagetingenavvik.Pasientene
virketvelstelteog hovedsakeligtilfredse.Lokalenevar rene, innbydende
og uten lukt.Våre stikkprøve-samtalerspriketog vil ikkekunnegi noen
sannhetmen innspilltil forbedringer.Resultatenefra pårørende
undersøkelsenstemmeroverensmedtilsynetsinntrykk.Vi vilfortsatt
følgeoppen del av våre spørsmålfra tidligeretilsyn.


Innspill til forbedringer:
Rutinene for å følge opp beskjeder fra pårørende kan fortsatt bedres og


kvalitetssikres. Oppfølgingsmøter mellom fagpersonale, beboer og pårørende
hadde vært ønskelig for enkelte men kan være et kapasitetsspørsmål.


Bedre rapporteringsrutiner ved vaktskifte på enkelte avdelinger
Kan de ulike avdelingene ha mere fleksible og tilpassede måltids-tidspunkter?
Er pleierne flinke nok til å henvise til andre når de selv ikke har kompetanse?
Kan man organisere primærkontakten slik at kontakten fungerer mere


tilfrcdsstillcndc og slik at bcbocrcn til cnhvcr tid vct hvcm dcttc cr?
Lydisolering av rom vil være påkrevet på enkelte avdelinger.
Kan kulturen for tilbakemeldinger fra beboere/pårørende stimuleres?







Navneskilt på ansatte er fortsatt ikke gjennomført på alle.
Det etterspørres mere aktiviteter og initiativ til samtaler mellom likesinnede.
Røykefri terrasse er også ønskelig. Kan det løses?
Mere hjelp ved middagsmåltidene hadde vært ønskelig på enkelte enheter.
Kan maten varmes opp på en bedre måte slik at den ikke ødelegges?


Oversikt over gjennomførte tilsyn 2013:


Enhet
I.tilsyn
Anmeldt


11.02.13


2. tilsyn
Uanmeldt


3. tilsyn
Anmeldt


4.tilsyn
Uanmeldt


2






19.11.13






11.02.13






19.11.13


4 11.02.13 14.05.13






19.11.13


5 11.02.13 14.05.13






19.11.13


6 11.02.13 14.05.13 24.09.13 19.11.13


Dagsenteret






14.05.13






Oslo den 28.11.13


Leder tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalgMedlem tilsynsutvalg
Anita Asdahl Hoff Beate Holland Anne-Wenche 0r8


Tilsynsrapport oversendt til:
Bydelsadministrasjonen eller bydelsutvalget dato:
Institusjonens leder eller styre (private institusjoner) dato:


For sykehjem:
Sykehjemsetaten til kommentar dato:


Taushetsplikt: Tilsynsutvalget har taushetsplikt om personlige forhold som utvalgene blir kjent med i sitt
arbeide.



















































































Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen
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SØKNADSSKJEMA
- T1LSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangor: Ris Vel


Søkers navn: Ris Vel


Organisasjon. institusjon, forening. lag. selvhjelpseruppe. annen gruppe, enkeltperson


Svaradresse/-poststed:(NY ADRESSE!) Postboks 48, Vinderen, 0319 Oslo
Telefon 95101627


Kontaktperson: Carolyn Dahr Telefon:95101627


Tittel på tiltaket/arrangementet/akthiteten/prosjektet som det sokes midler til:


Dagalistubben
Oppretting av eksisterende tursti


Søknadsbelop: kr 50.000, -


Målgruppe(r): Turgåere, skolebarn Mål om å få myke trafikanter vekk fra trafikkerte
hovedveier.


Målsetting med tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet: Målsetting;
Frivillig arbeid. Ris Vels innsals, invitasjon ti I dugnad mcd arbeid til grofting, tbrdeling og
planering med kult/ grus.


Ris Vel ønsker å bevare historisk gammel tursti for bruk av turgåerc, med sykler,
barnevogner, skolebarn og i noe grad handikappcdc Stien er viktig for nærmiljoet "Tråkka
mot Holmenkollen".


Ris Vel har ca 1070 enkle husstander som medlem samt ca 450 medlemmer i samcier. Vi har
mange medlemmer i området der den aktuelle stien ligger. Ris Vel vedlikeholder mange stier
og smette i området vårt, og vi er svært opptatt av trafikksikkerhet.


Beskrivelse av tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:
* Angi medlemstallet i organisasjonen. * Beskriv omfaneet som tihaket har; for eksempel antall deltakere, antall


og hyppighet av arrangementer osv, antall personer som involveres utover hovedmålgnippen'inedlernrnene osv.


* Gi en mer de[aljert beskrivelse a Uhakels mnhold.*IIvis det sokes om tilskudd til drift, gi en begrunnelse for


nodvendigheten a dene. ( Bruk vedlegg ved større søknader. )







Nedre dcl av turstien mellom Dagaliveien 18 og Bjørneveien 91 8: 93, er en viktig tursti for
nærområdet. Nedre del av stien, ca.18 m, har vært en stor utfordring gjennom mange år. Storc
vannmengder har dradd med seg fyllmasser og grus. Dette har gjort stien lite tilgjengelig. I
tillegg har vannmasser og grus vært til stor sjenanse for grunneierne av Bjørnveien 91 8z.93.
Som det fremkommer fra skisser og bilder (se vedlegg), vil det bli lagt en drensrennc på tvers
av stien øvre del. Fra denne legges det en drensledninu på vestre side av traseen. Nedre del av
stien, ved overgang til asfalter snuplass, vil det bli etablert et sandfang på tvers med utlop av
vann i begge ender. Drensledningen langs stien blir forlenget forbi innkjøring til Bjornveien
93. Drensledningen avsluttes med åpen renne i grøftekant.


Grov pukk spres ut i stien i 5-40 em tykkelse. Første lass legges med pukk 22/63 mm
gradering_ Topplaget legges med pukk 16/22 mm gradering Det etableres fall mot vest hvor
drensledningen er nedgravd. Det er viktig at grusen er grovgradert for å unngå utvasking.


For at stien skal kunne være tilgjengelig for barnevogner, sykler og personer med handikap
skal det ikke være trappetrinn på nederste del av stien.


Omfanget / tidsbruket av den frivillige aktiviteten/ dugnadsarbeidet:
Ris Vel vil ta initiativ til dugnad i lokalmiljoct og stiller selv med frivillige.


Kort beskrivelse av den siktigste verdien for deltakerne, og esentuelt for andre, av at
tiltaket/ aktiviteten gjennomføres:


Se under punkt "Målsetting


Samarbeidspartnere: Ris Vel vil kontakte Eekbos legater, de lokale skolene og lokale beboere.


Budsjett for tiltaket:
Ulike typer inntekter og ulaffier i lillakel spesiliseres. *Budsjett og regnskap for filtakel bor kunne
sammen1 iknek
( Større budsjeuoppseu vedlegges pa euel ark )


Se vedlaut tilbud fra RESE - COM AS
Materialer kr 12.814, -


Timekost kr 30.000,-
Mva kr 10.703,-
Totalt kr 53.517.-
Uforutset1 kr 16.483 -
Totall kr 70.000 -


Andre offentlige instanser det søkes om midler fra:


Ingen.







Fremdriftsplan:
Når skal tiltaket starte og når skal det avsluttes, eventuch angi om det cr løpende tiltak o.lign.?


Arbeidene vil bli utført til sommeren og ferdigstilt senest juli/august 2014.


Plan for idereforing:
tha skal skje når nhaket det sokes andler til er av slutter


Ris Vel planlegger å ta inittativ til oppgadehng av flere lokale stier. Vi haddc prosjekt i 2013
med ny trapp mellom Dagaliveien og Bjomveien, vi har tidligere oppgradert stien fra
Gråkammen stasjon til Hemingbanen, sti på Løkkalia, og arbeider nå med planer for
S%errestien (Vinderen).


Tilretteleggelse for funksjonshemmede:
Er nhaket ulrettelagt for funk,,jonshemmede mentuelt hvordan'


For at stien skal kunne være tilgjengelig for barnevogner. sykler og personer med
funksjonshemning skal del ikke være trappetrinn på nederste del av stien.


Andre opplysninger: Viser til vedleggene.


Dersom dere trenger mer informasjon dokumentasjon ber vi om å bli kontaktet.


Folgende materiale er vedlagt soknaden:


Regnskap for tilskudd i 2013_: X Årsregnskap for 2012_: XI


Rapport for tilskudd i 20_: Årsmelding for 20I2_: X


Flerc vedlegg: Dagalistubben.pdf. , beskrivelse og bilder


Overforing av tilskudd:
Cherforingen av tilskudd skjer ved prering til sokers kontonummer.


Kontonummer (må oppgis): 1607.38.57876


Oslo, 22.2.2014 Carolyn Dahr på vegne av Styret i Ris Vel (sign).


Sted / dato Soken stempel og underskrift av ansvarlig person


Soknaden sendes: Bydel Vestre Aker. Sorkedals‘eien 150B. 0754 Oslo








Oslo kommune
Plan- og b) gningsetaten


Bydel Vestre Aker


Sorkedalskeien 150 B


0754 OSLO


,21.3/c/ /
C


:±5 I


\ arrei N.11,. nj I 2,11  IIIC),“- I ISakslIchUrcip
Oppgi alkid  ed hen codel e


Da«, 21ii); 2014


Arknkoje 531


Ita upeplaks: ARNERRA1 V111-Tsi 191 Eiendom: 27 '2304 al


1iltakshaver Elisabeth Kollhath op 1 eilk


liector 13jorge


Adresse: Arnebraneien 19 i. 0376 OSIT)


Soken Elisabethou Adresse: Arnebrancien 19 i. 03-76 osdo






Hecum Bjorgo






1iltakina pe: Bod aarakie Tiliaksart: Bruksendrina


KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS AVSLAG PA SOKNAD
OM BRUKSENDRING AV CARPORT TIL HOBBYROM - DISPENSASJON


FRA REGULER1NGSPLAN —ARNEBRATVE1EN 191
11)ggc,ak-


Plan- og bygningsetatens avslag pii soknad um bruksendring av carporl til hobbyrom og bod er
miklaget av Leif Hjorgo og Elisabeth Kolllaath.


Det anfores at omsokte situasjon vil gi en bedre losning en nåværende. Del vises i denne
sammenheng til at earport er lite i bruk og lile praklisk som parkeringslosning. Losningen vil heller


ikke gi en uheldig situasjon med hensyn til trafikksikkerhet.


Klagen anbefales ikke tatt til folge.


Plan- on ba pninnsetaten behandler denne kak euer nn ndighei tildelt elate baso onedtak 26 .03 sak
-120 iderelon i bastarnedok to 17.06 2009 sak 201.


I TD1PF.NDE SAKSFREMSTILLING


Gjeldende regulering og eksislerende forhold
1 iendommen er regulert 1-6pueommile tior boliu njennom reguleringsplan lor snoluisomrader i Oslo tre


5-4220. Smaluisplanen. aediati 15.03.2006. re‘ 12.06.2013.


Plan- og h gning,etålen Ilcwk.aJrcc 1,2 I 13:5
Nalik g.11 2 )P2 ru- \ \


Hol“ “..1:1(mLrLhrtl


in2.11.1 fr       phe osh Kon-Lmune ne, -po.c p•.wri•luk plle korriniune 110
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Tiltaket er lokalisert på Holmen i bydel Vestre Aker Området er et småhusområde med varierende
bebyggelsesstruktur hovedsakelig bestående av eneboliger og tomannsboliger.
I henhold til GAB-regineret er eiendommens areal på 619m2. Eiendommens nettoareal. tomtearealet
fratrukket areal regulert til annet enn bolig, er i folge ansvarlig soker 574.5m2. Bohgen er en enebolig med
tilhorende earpon. Carporien er tilknytiei nabohuset.


Seknad om rammetillatelse
Soknaden monatt 25.07.2013 omfatter bruksendring av carport til hobbyrom og bod. I folge ansvarlig
soker medforer tiltaket en total BYA på I88.68m2. hvilket tilsvarer en %-BY A på 32.84%. Tillaket var
dermed avhengig av chspensasjon fra reguleringsplanens § 10 forste ledd, grad av utnytting for å kunne
godkjennes.


Det foreligger særskili sami).kke fra nabo 27/2230. Arnebratveien I9H. for bruksendring og
fasadeendringer nærmere nabogrensen enn 4m.


Protest
Dei er kommet inn protest fra nabo Geir S. og Bente Vaage i Arnebratveien 19 1-1.jf brev daten
12.08.2013.Kort oppsummert går protestene ut på:


- Parkeringsplassene er teoretisk anlagt og ikke praktisk gjennomforbar.
- Beksmring for virkningene som nabo og at deler av deres tomt vil bli brukt som parkeringsformål.


Det er også kommet inn prolest fra Truls Haugen i Amebratveien 19 A. jf. brev dalen 05 08 2013


- Det anfores at det i forbindelse med el eventuell tiltak ikke vil tillates at masser inne på
Arnebrålveien 19 A fjernes


Kommentarer til prolester
Tiltakshaver har i brev 21.08 2013 kommemert rnerknad fra Truls Haugen.


- Det påpekes at tiltaket ikke vil påvirke masser som ligger innenfor Arnebråtveien 19 A


Geir S og Bente Vaage har samtykke til plassering av tiltak nærmere nabogrensen enn hovedregelen i pbl.
§ 29-4 annet ledd. Det vises til samtykke daten 25.11.2013.


Avslag
Soknaden ble i vedtak datert 15.01 2014 avslått. Søknaden ble avslårt i medhold av plan- og
bygningsloven § 19-2, annet Ddd, jr pbI. § 12-6, jf. reguleringsplanens § 10 forste ledd.


Etter Plan- og bygningsetatens vurdering var vilkårene for å innvilge dispensasjon fra reguleringsplanens
maksimale tillatte utnytteIsesgrad ikke oppfylt.


Klage
Plan- og bygningsetatens avslag ble påklaget av Leif Bjorgo og Elisabeth Kolflaath (heretter kalt klager) i
e-post daten 02.02.2014.K lager har renslig klageinteresse og klagen er fremmet rettidig. jf.
fonaltningsloven ((v1.) §§ 28 og 29.


Klager har i det vesentligste anfon:
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Omsokte situasjon vil gi en bedre losning enn eksisterende. Det vises i denne sammenheng til at
carponen er lite i bruk og lite praktisk som parkeringslosning.


Omsokte losning vil ikke gi en uheldig situasjon med hensy n til trafikksikkerhet. Veien dei rygges
ut i er en blindvei med lite trafikk.
Omsokle losning vil gi eiendommen en bedre helhetlig losning. Gode solforhold og
meoppholdsarealer vil være ivarelan


Plan- og bygningselatens vurdering og anbefaling


Dispernasion tra maksimal tillan erad av urnErting 



Ener reguleringsplanens § 10 forste ledd er maksimal tillart grad av utnytting (BYA) innenfor planens
virkeområde 24 %. Eiendommens bebygde areal (BYA) vil som folge av tiltaket oke med 36 m2. hvilket
tilsvarer en okning av eiendommens grad av unotting fm 26.58 %BYA til 32.84 %BYA. Tiltaket er
dermed avhengig av dispensasjon for å kunne godkjennes.


Kommunens adgang tilå gi dispensasjon er hjemlet i pb1. § 19-2 forge ledd, hvor det fremgår ai


kommunen kan gi - varig (.1dispensasjon fra besiernmelser fastsan medhold av denne lov".


Vilkårene for å gi dispensasjon ener forge ledd er i folee begemmelsens annet ledd at.


'fiensvnene bak bestemmehen det dispenseres fra, efier hensynerw i lovens amalshestemmehe


fikker blir vesentfig rilsfiksatr-. I7dere kreves der fordelene  ed a gi dispensanon Imat klart


være storre enn ulempene etter en samlet vurdering' .


Vilkårene er kumulative og begge vilkår må folgelig være oppfy It for at kommunen skal kunne gi
dispensasjon.


Otprp. nr. 32 (2007-2008) s 242. er folgende uttalt om dispensasjonsbestemmelsen:


"Forste leddaste punkt an, gir kwnmunen mindighet ril etter soknad a dispenserelra henemmelser i


loven, askrfirer eller planer gin i medhold uv loven. Skjonnsurovelsen er underlagt ottratende


begrensninger som ager av andre ledd Dispensasjon kan gis varig eller midlertulig En dispensasjon


endrer ikke en plan. men gir awelse ril å fravike planen for det uktuelle tilfelle soknaden gjefiler


Andre ledd ifigrenser kommunew adgang til a gi dispensasjon. Vilkaret « sterlige grunner » i gjeldende


rer ershater med en mer derafiert angivelse som klargjor og strammer inn dispensasjonsadgangen. Der


kreves al hensmene hak den hestemmelsen det dispenseresfra ikke blir vesentlig rilsidesau. 1 rillegg ma


derfOretas en interesseavveining, der fordelene ved tifiaket må vurderes opp mot ulempene. Dagens


blir praktisert slik ar det er tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt, men ener den tfiv hesremmehen


ma det foreligge klar overvekt av henst n som taler for dispensasjon. Ordvalger innebærer at det normalt


ikke til være anledning til a gi dispensasjon når hensinene bak bestemmelsen det sokes dispensasjon_fra


lartsan gjør seg gjeldende med sfirke.-


Terskelen for å gi dispensasjon er etter dette hoy og dispensasjonsadgangen er strammet inn i forhold til
tidligere lovgivning. Individuelle forhold og behov vil normalt ikke være av tungtveiende betydning. Det
vises i denne sammenheng til at bygningsmyndighetene er san til å styre arealbruken og forvalte et
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regelverk for bygninger og konstruksjoner over et livslangt perspektiv, mens eierforhold på eiendommen
vil kunne være skiftene og individuelle behov vil kunne endres.


Det er sokt om dispensasjon for overskridelse ay BYA.


Sporsmål blir dermed om hen»nene bak maksimalt tillatt BYA. eller hens>nene i formalsbestemmelsen i
pb1 § 1-1. blir vesentlig tilsidesan dersom dispensasjon innvilges.


Flensy nene bak § 10 forste ledd i reguleringsplanen er å begrense tomteutnyttelsen og by ggetettheten. og
for å ivarela forhold som 1>s. luft og romfølelse rundt bygninger innenfor planens område, slik at
småhuskarakteren oppreuholdes og st>rkes.


Plan- og b>gningsetaten viser til redegjørelse i vediak dateri 15.01.2014. Eiendommens utny uelse er
allerede i dag over 24 % og fremstår som ferdig utbygget.


Bygningsvolumei vil ikke okes ved en innvilgelse av dispensasjon. Bruksendringen vd imidleriid
beslaglegge areal som i utgangspunktet vil kunne bidra og legge til reue for al lys og luft på eiendommen
opprettholdes og ikke nedbygges. Det vises i denne sammenheng til at store deler av gårdsplassen vil måne
benyttes til parkeringsareal ved en bruksendring. En okt utnyttelse pa 6.26 % vildermed svekke
proporsjonalitelen mellom b>gninger. biloppstillmesplasser og åpne arealer


lnnyilgelse ay dispensasjon vil ener etatens vurdering vesentlig tilsidesette hensy nene bak maksimalt tillatt
BYA og kan av denne grunn ikke gis. Plan- og bygningseimen vil imidlertid knytte enkehe bemerkninger
til vilkåret om al fordelene ved å innvilge dispensasjon klan må være større enn ulempene.


Bol igen vil som klager anforer. kunne bli mer funksjonell ved at bruksarealet oker. Plan- og
bygningsetaten kan imidlertid ikke se at deite er av avgjorende betydning når utvidelsen legger til retie for
en nedbygging av eiendommens åpne arealer.


Hensyn til trafikksikkerhet tilsicr at det vanligvis skal være plass til å snu inne på egen lomt.


Prosjekterte løsning gir I iten plass til manøvrering og snuplass på egen eiendom. Løsningen legger opp til
at det må rygges ut i vei. Tomten ligger i forste utkjøresel i blindvei med relativt mange eiendommer
Kjøremonstere1 ut fra eiendommen er dermed lite hensiktsmessig med tanke på trafikksikkerbei.


Plan- og bygningselaten viser avslutningsvis til C1.prp.nr.32 (2007-2008) pkt. 6.19 hvor det er uttalt
folgende om dispensasjonsadgangen:


Avvik fra arealplaner reiser særlige sporstntil. De ulike planene er som bfiest hliff til gjetmom en


omfituende hesluntingsprosess og er vedtatt av kommunens oyersie folkeyalgre organ kommunescrrel.


Planene omhandler dessulen konkrere Ihrhold Det skal ikke være en kuram sak a fravike gjeldende plan


Dispensasjoner ma heller ikke undergrave planene som informa.sjons- og beslutningsgrunnlag. Uffra


hensynet til ofbmilighet, sumrad og medvirkning i planprosessen, er det viktig ar endringer i planer at


hel.vdning ikke skjer ved dispensa4oner. men hehandles eller reglene om kommuneplanlegging og


reguleringsplaner. Innstrammingen er likevel ikke ril hinder for at der feks. disptnseresfra eldre planer


som ikke er fulh whyggel. og der reguleringsbememmehene er til hinder eller direkte motvirker en


hensiktsmessig unikling av de gjenstaende eiendommene-,


Det avgjørende i dispensasjonsvurderingen er ener unalelsen om man har å gjore med eldre planer som
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ikke fullt ut er utbygget og som inneholder reguleringsbestemmelser som direkte hindrer eller motvirker en
hensiktsmessig urvikling av gjenstående eiendommer Dene er ikke tilfelle i aktuelle sak.


Plan- og b> gningsetaten mener ener dene at fordelene ved å gi dispensasjon fra planens byggegrense ikke


klart kan sies å overstige ulempene etter en samlet vurdering


V ilkårene for dispensasjon ener pb1. § 19-2 er etter dette ikke oppf>lt. jf. § 19-2 annet ledd


Plan- og b> gningsetaten oppreuholder etter dette vedtak datert 15.01.2014 oe har ikke ytterligere


bemerkninger.


Forslag Iii vedtak


Bydelsulvalget ved Bydel Vestre Aker finner ikke grunn til å omgjore Plan- og bygningsetatens avslag av


15.01.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å ikke gi dispensasjon fra gjeldende


regulering hva gjelder overskridelse av maksimall tillau utnyttelse. jf. § 10 forste ledd.


Klagen fra Leif Bjorgo og Elisabeth Kolllaath anbefales ikke tart til folge.


Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjorelse."


PLAN- OG BYGNINGSETATEN


Avdeling for byggeprosjekter


Vest


Delie dokumeniel er eleldronisk godkjetti 20.03.2014 ar:


Erik Greipsland - Saksbehandler


Per-Arne Horne - enheisleder


Vedlegg i sak 201310083-11


Assender Dato Filnavn


1_Klagesak til bydelsutvalg


Elisabeth


Kolflaath og Leif- 25.07
2.2013—Soknad om tiltak uten


I lector Bjorgo
ansvarsrett - Arnebråtveien 191


Elisabeth


Koltlaath og Leif- 25.07.2013 3_Tilleggsdokumenter


Hector Bjorgo


Nr Beskrivelse


Klagesak til bydelsutvalg
1


Dette dokument)


Soknad om tiltak uten


2 ansvarsrett - Arnebratveien


191


3 Tilleggsdokumenter
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Elisabeth
4 Situasjonsplan Kolflaath og Leif- 25.07.2013 4_Situasjonsplan





Hector Bjørgo





Elisabeth






5 Eksisterende tegninger






Kolflaath og Leif- 25.07.2013 5_Eksisterende tegninger





Hector BjørgoI





Elisabelh






6 Plan 1. etasje og snitt






Kolflaath og Leif- 25.072013 6_Plan I. etasje og snitt





Hector Bjørgo






Elisabeth






7 asade nord og vest






Kolflaath og Leif- 25.07.2013 7_Fasade nord og vest





Hector Bjørgo





Elisabeth






8 Easade sør og øst •Kolflaath og Leif- 25.07.2013 8_Fasade sør og øst





Hector Bjørgo


9 Ftrotest






Bente og Geir
16.08.2013 9 Protest






Sigmund Vaage






Elisabeth
10 Søknad Kolflaath og Leif- 22.08.2013 I O_Søknad







Hector Bjørgo







Elisabeth






II Gjennpart av nabovarsel






Kolflaath og Leif- 22.08.2013 I I_Gjennpart av nabovarsel







Hector Bjørgo






2ab0mer1u1ad med
ommentar






Elisabeth
Kolflaath og Leif-
Hector Bjørgo


22.08.2013
12_Nabomerknad med
kommentar






—rElisabeth






13 Redegjørelse I Kolflaath og Leif. 22.08.2013 13_Redegjørelse 1






Hector Bjørgo






Elisabeth
14 Redegjørelse 2 Kolflaath og Leif- 22.08.2013 14_Redegjørelse 2






Hector Bjørgo






Elisabeth
15 Situasjonsplan Kolflaath og Leif- 22.082013 I 5_Situasjonsplan






Hector Bjørgo






Elisabeth






16 Plan 1. Etasje og snin Kolflaath og Leif- 22.08.2013 I 6_Plan 1. Etasje og snitt







Llector Bjergo








Elisabeth






17 Fasade Sør og Vest






Kolflaath og Leif- 22.08.2013 I 7_Fasade Sør og Vest







Hector Bjergo








Elisabeth






18 asade Nord og Øst






Kolflaath og Leif- 22.08.2013 18_Fasade Nord og Øst







Hector Bjørgo






19 'Avslag Elisabeth 15.01.2014 19_Avslag
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Kolflaigh og leif-
1lector Bjorgo


Elisabelh
20 Nahosamly kke Kolflaalh og I.eil 28,11 13 20_Nahosarnly kke


leetor Bjorgo


Elisabeth
21 E-Postmelding Kollharh og Leils 0-102.2014 21 E-Posimelding


I legior Bjorgo


22 S-4220 225-4220


Kopi uten vedlegg
isaheth K ol fl mi h og I i EHeelor Borgo, Arnebrigveien 19 i. 0376 OSLO, eko ntra.no





















































































































































































Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen


-/Yi gh5k7


SØKNADSSKJEMA


BYDEL VESTRE AKER


TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangor:


Sokers navn: 	 \./d1":<, 

Organisas on. institusjon, forenine, lag. selvhjelpsgruppc. annen gruppc. enkeltperson


Svaradresse/-
poststed: (1k.ktnntry c;t_4", •(,)? Gsto





I  iti4d/`4.14-4


Telefon: 2 2€7?






Kontaktperson: - ?Erzi E-14 Telefon: 617470 11/444i






Tittel på filtaket/arrangementeilaktiviteten/prosjektet som det sokes midler til:


31 (€11AWijakks t's i t ts,rt


Soknadsbelop:  14-Ws- Crn 



Målgruppe(r): erel 	 ‘4 di„(







Målsetting med tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:


	


— 4yZ.464 oLe_


dt44 t 



Beskrivelse av tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:
Angi medlemstallet i organisasjonen. • Beskriv omfanget som tiltaket har: for cksempel antall deltakere, antall


og hyppighet av arrangementer osv, antall personer som involveres utover hovedmåtgruppen/medlemmene osv.
Gi en mer detaljert beskrivelse av tiltakets innhold. • Hvis det søkes om tilskudd til drift, gi en begrunnelsc for


nodvendighelen av dette. ( Bruk vedlegg ved større søknader. )


i).191-Wt ‘111-"Wk1(EAl fLaAntel b/SAA/J LQÅi14-  :)Or pc; åk.lizH






j,jc t 4






1-3s prkbeld4.4, kel.ta


24.-»‘,".1_,,,,./J44.4-v.11






-irtsttiSk),Q, - itA) ( fa 4





Qe4A-n L c eL)






cliz,v,wv1141- ktiN


0


MuLtÆrl 4,4:b Ck.A41-(1-ctinn-c, 14kokiLani


L — crel <tit #S1±“, kv; R424 ptc't4eU








Kort beskrivelse av den viktigste verdien for deltakerne, og eventuelt for andre, av at


tiltaket/ aktivi eten gjennomfores:


striv 542./‘ — Ltv , knAt t sritctpc--1L (z1.4ia4


	


ci-vt khdyt. )9.ticia j", I


Itt


immArtA,14.x,vi n
kia4/.nn 41, etw 14-ciå 



J tlAt ittn\di 



Omfanget / tidsbruket av den frivillige aktiviteten/ dugnadsarbeidet:


(,Å" ljeitA vr.k4- (1:1 17.4t2-41


1gita-s Cts. ntta...n lecti yssh c1.4 1 rvttnw Lc.


Sv - Åf &v se-r^.-"e\ 








Samarbeidspartnere:


kii.nreu4A qi-r~ Lti Lni kJvLvf114-t/  


ircAlrov.da" (x,452,4-fts4"1-M- FeT, 



Budsjett for tiltaket:
Ulike typer inntekter og mgifter i tiltaket spesifiseres. * Budsjett og regnskap for tiltaket bør kunne
sam men Iiknes.
( Store budsjettoppsett vedlegges på cgct ark )


ii 4-4) kiw D Cc wu-4 hvv. 1-cA.1<V, 



14441 

U kcLaa. Nt g crot - 



LD aLuki NOIL Sir 



1-4Arrron.A.A/ (-kkIL \f AA—rbf; 614 hi ) N L9( if 111


Vft / k4 (4,tv MUls urt 



MCK 1. 61/Dbivcisce 

Sum K Ltsr inro


Andre offentlige instanser det søkes om midler fra:


Fremdriftsplan:
Når skal tiltaket stane og når skal det avslunes, eventuelt angi om det er løpende tiltak aligt?


k v-Arc-cdrudnik).- ÅAJ elcuni.„ f R444/ 



(2, ou1)6" , — L. /Q.r, 








Plan for videreforing:
Hva skal skje når ultaket det sokes nudler til er avslunet?


,41.Rtyvvuut4L4 r a li cva vichke.fi 



Ikk4joviÅ& daantkee\ et"tfrVrbn


ki) 4 UiVrt bc-it-Gv fri
k c/14 1,1 +r-JC


Tilretteleggelse for funksjonshemmede:
Er tiltaket tilrettelagt for funksjonshemmede, eventuelt hvordan?


— ,--tt,;"Witt4) tkt-t; L/CA/Ck 



n tiv (1L4- ptki-tsa c,t-ce-c 



Andre opplysninger:


k alt 1-1 iren: å to iivra.A/littaN hCvatc.ncLiL 1,1itic


nvik glw Lt-Åkr-r4a-Liv‹. isitYfn- ifrcir 17c4t r-c-d 	 tidC•


C2tn/V11.)C 114 svkid bi; 2.1-1 ti-2?drf) Aticid-wv 



Folgende matcriale er vedlagt søknaden:


frc„,tc_rt ar


L] Årsregnskap for 200 :


Årsmelding for 200_:


fl-


fl-


Regnskap for tilskudd i 200 .


Rapport for tilskudd i 200 :


Overfering av tilskudd:
Overforingen av tilskudd skjer ved gircring til søk rs kontonummer.


Kontonummer ( må oppgis ): --‘ mrk 1.4.4Aaalef rr:ci 11ic4/ tir I ai -1.4


I betw Lt. ,


Sokers stempel


Sedruackp seqdes- Byde1 Vevtee 4I/ee


Sørkedakveien 150 b
0754 Oslo


&v, o I . i1/44


Sted / dato krift av nsvarlig person








Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


13sdel Vestre Aker


Sorkedalsseien 150 B


0754 OSLO


Dito I I I!


Derc,rel ar rer 2.II I Mantric 5Hang


Oppgis ililid .ed .... deke


B ggeplass: 11AAKO \ DEN GODES VE1 13 Eiendom: 39 33


Tinakshak er. lon Oien Adresse: Oln Bullsei I C. 0765 OSLO
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KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS AVSLAG PÅ SOKNAD
OM OPPRETTELSE AV TO BOENHETER, FASADEENDRING OG


ENDRET PLANLOSNING. DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN.
HAAKON DEN GODES VEI 13


B ggcsak- innsfilling


Plan- ug bygningselalens avslag pa snknad um opprettelse av to hoenheler, fasadeendring og endret


planlosning samt dispensasjon fra reg.hest § 3.1 sedrorende behygd areal og reg.besl. § 4


vedrorende bevaringsverdi er paklagel as advokaffirma Klose pg vegne as tiltakshaser Jon Oien.


Det anfores i klagen al silkarene for å innsilge dispensasjon fra reg.bes1. § 3.1. og § 4 er oppfyll


Klagen anhefales ikke lat1 111folge.


Plan- og hygningsetmen hehandler denne sak etter myndighet tildelt etuten In st rekenak 26.11.03 sak


420 iderefort i hksnrevedtak ak 17_0(42009 sak 201.


UTDYPENDE SAKSFRENISTILLING


Gjeldende regulering og eksisterende forhold


Eiendommen er reaulen til spesialområde bnarina boligi gjennom regulerinesplan ' Endret


reeulerinesplan med reg.hest. for Vinderen I. som om- reeuleres d1:13 .eueomr.-boliaer. offentlie


trafikkomr.-eangyei. fel lesomr-Idles nkjorser. S- 4022. \ edtan 1712.2003. Maksimal tillatt behy gd
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areal er 18%. Omsokt tiltak ligger på Vinderen i Bydel Vestre Aker. Nærområdet fremstår som


sammensatt med småhusbebyggelse og lavblokker. Mot nord grenser eiendommen til Vinderen skole.


Vestre del av eiendommen faller bratt mot Haakon den Godes vei 13.


På eiendommen er det i dag registrert to eneboliger.


Følgende fremgår av rec.best. § 1 I og § 4:


3 Fellesbesremmelser
3.1 Umvuelse


%- BY-1 skal ikke oversirge I8 % av tomt Parkeringsplass pa rerreng skal regnes med i % - 13):4
med IS m2 per plass


§ 4. Spesialontrade - bevaring (holigt


Alt arbeid ut mer ordimen vedlikehald pa bygningenes eksierior skal forelegges Byamikvaren ril unalelse.


Eksisterende bygninger. rrapper muref gjerder lerrasseringer og lignende elernemer i bygningsmiljaer


rillares ikke reset eller ljernet med mindre .fraværet ar verneverdier doknmenteres av Bramikvaren


Bygningene rillates ombygd pabigd eller modernisert under Artrutsenting av ar eksieriorer belwldes


uendret lores tilbake til opp ' dige urseende. eller gis en annen urlOrming tilpasser det bevaringsverdige


l'ed restaurering og eller reparasjon av eksiterende bygninger og anlegg skal de opprinnelige marerialer


sokes bevarr i sin sammenheng. Der opprinnelige eller karalaerimiske urtrIltk med hensyn til urfarming


materialbruk .farger og urlorelse skal bevares.


Seknad om rammetillatelse
Plan- og bygningsetaten mottok den 28.05.2012 søknad om opprettelse av to boenheter. fasadeendring og


endret planløsning samt chspensasjon fra reg.best. § 3.1 vedrorende bebygd areal og § 4 vedrorende


bevaringsverdi.


Ansvarlig søker har redegjon for følgende i søknaden:


"Ilaakon den Godes sei 13 ble allerede for flere år siden seksjonen i 3 boenheter i tillegg til 1 boenhei i


enebolig i hagen). Det ble imidlenid ikke søkt om deling av boligen. 1den senere tid har huseier fått


pålegg om å reite dette forholdet. Den foreliggende søknad gjelder slik deling av boenhel. For å få


lilfresstillende kval ileter i kjellerleiligheten er denne noe omarbeidet. Det er sall innlitl større vinduer i to


av fasadene for å sikre tilstrekkelig lysinnfall. Dermed er fasadene berørt, slik at søknaden krever en


uttalelse fra byantikvaren. 1 forbindelse med delingen blir bygget brannteknisk plassert i risikoklasse 4 og


brannklasc 2. Hver bruksenhet blir utformet som branncelle. De branntekniske


prosjekteringsforutsetningene bygger i hovedsak på preaksepterte løsninger, men med tre mindre fravik: I.
Dokumenterbarhet av brannmotstand i bærende konstruksjoner 2. asstand til ny enebolig i hagen og 3


Dokumenterbarhet for brannmoistand i branncellebegrensende konstruksjon for rom som har original


massiv eikeparkett. Alle fravik er lukket sed ksalitativ analyse. Pga. frav ikene er ansvarsreri for


brannprosjektering plassen i tiltaksklasse 2.


Reguleringsplan 5-4022 setter maksimal ffinyttingsgrad til 18% BYA. Dette er allerede vesentlig


overskredet ved at det er byggei en enebolig på eiendommen. 1 henhold til regulenngsplanen skal dei


regnes I 5m2 BYA pr. nødvendig parkeringsplass. Vi har valgt å tolke parkeringsnormen slik at det


aktuelle
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bygget sammen med eneboligen på samme tomt kan betraktes som et boligkompleks Der gir krav om 1.2
P pr. bolig i den åpne byen som eiendommen ligger såvidt innenfor). Tiltaket oker P-behovet fra 4 til5 P,
hvilke: innebærer en okning i BYA med I 5m2. slik at fraviket fra reguleringsplanen blir storre. Det antas
at tiltaket ikke sener hensynet bak bestemmelsen i reguleringsplanen vesentlig til side i forhold til dagens
situasjon. Da fraviket kun gjelder utvidet parkeringsareal og ikke bygningsmessige tiltak i et
allerede seksjonert bygg. mener vi at fordelene ved å gi dispensasjon ndelig oveneier i forhold lil
ulempene."


Videre har tiltakshaver redegjon for endringer som er gjort på boligen de siste årene og viser til at
fasadeendnnger ble gjon for boligen ble san på Byantikvarens gule liste-. En del av endringene summer
også så langt tilbake som til 1960-tallet Det ble også godkjent endring av fasade mot ost i 1993.
Tiltaksha)er skriver videre at endringene som omsokes i forhold til tilstanden siden 1960-tallet er alisa å
oke bredden på tre kjelleninduer mot vest og sor samt oke hoyden på to kjellervinduer mot sor


UttaleLser fra annee myndighet
Soknaden omfaner blant annet innsening av nye og storre vinduer i kjellerfasade. Eiendommen er regulen
til spesialområde bevaring og Byantikvaren skriver i brev daten 13.06.2013 at: -Haukon den Godes vei 13


er ejfint eksempel pa orergangen mellom 1800 id 1900 tallets frearkaebur. med innslag jugend i


sveitsersalen "Sveirser- argendvillaen hadde ro boligerasjer. med andre erasje under skratak.


Kjellervinduene rar sma, vari tilpasser higningens arkirebur med fast mithpost og ga dagshs til en


kaldkjeller."


De ille. storre kjelkrrinduene er erier var vurdering for hore. De er videre endrejfra wrams vinduer


med midmost ril vinduer uten oppdeling fra lowgrafier ser der ut som at de nre kjellervinduene er opp


mor dohhel hmde av de opprinnelige kjellervinduene. Deue forer til ar kjellererasjen Wsueh i siorre grad


hlir enlidIverdig erasje, og huser fremsrar som en freemsjes Ingning Deue fralar husers orginale


fasadeopphygning, el frehus pa en grunnmur owd en jorste emsje som hovedemsjen. en annen ermfr under


skrarak Euer fasadeendringen er dene et hus pa fre erasjer. hovedetasjen med en underetasje og en annen


etasje.-


Byantikvaren konkluderer med at: ''De Intye kjellenunduene effremmedelememer lar denne arkitelauren.


Byamikvaren frartider Itfradeendringen.


Avslag
Plan- og bygningsetaten avslo den 21.10.2013 soknaden om opprettelsc av to boenheter. fasadeendring og
endre: planlosning samt dispensasjon fra reg.best. § 3.1 vedrorende bebygd areal og § 4 vedrorende
bevaringsverdi.


Plan- og bygningsetaten vurderte at tiltaket var i strid med reg.best. § 4 da tiltaket forringer verneverdien
knyriel til bygningen og er ikke tilstrekkelig tilpasset det bevaringsverdige miljoet. Videre vurdene etaren
at vilkårene for dispensasjon ikke var oppfylt da tiltaket vesentlig tilsidesetter hensynet bak reg.best. § 4
for spesialområde —bevaring.


Når det gjelder reg.best. § 3.1 vurdene etaten at en utnyttelse på 30,75% mot tillatt 18% vil vesentlig
tilsidesene hensy net bak bestemmelsen. Okning fra to til fire boenheter vil medfore al en stor del av
eiendommens tilgjengelige areal må benyttes til parkering og eiendommen vil fremstå som betraktelig mer
fonenet enn hva reguleringsplanen åpner for. Bebygd areal på eiendommen er allerede overskredet og
eiendommen er dermed ferdig urbygd i forhold til hva reguleringsplanen tillater. Plan- og bygningsetaten
vurderte at hensynene bak bestemmelsen ble vesentlig tilsidesan.
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Klager
Avslaget er påklaget av advokaifinna Klose på vegte av tiltakshaver Jon Oien. den 14.1 1.2013. Klager


anses å ha renshg klageinteresse. og klagen er innkommet til ren tid. jf. fy §§ 28 og 29.


Reg.best. § 4 —spesialområde bevaring: 



Del anfores prinsipalt at den omsolue fasadeendringen ikke strider mot reg.best. § 4. Det er en forsiktig


endring av kjelleretasjen. som ved dette gis en annen utforming tilpasset det bevaringsverdige miljoet".


Subsidiært anlbres det at vilkårene for å gi dispensasjon etter pbl. § 19-2 er oppfyll Det vises til at


hensynet bak reguleringsbestemmelsen. å veme områdets opprinnelige idernitet og karakter. ikke blir


tilsidesan ved det omsokle tiltaket. Ener klagers vurderine blir nettopp dette hensy net iyaretatt. Videre


fordelene yed å gi dispensasjon være klart storre enn ulempene. Fordelene som angis er bl.a. at soker far


anledning til å videreuttikle sin ciendom, del er en stor kjeller som er egnet for bolig, effektiv arealbruk er


positivi for kommunens onske om foreining og at det svært begrensede tiltaket har ingen negativ betydning


for nærområdet. Klager kan vanskelig se at denne forsiktige endringen innebærer noen reelle ulemper av


betydning.


Retbest. § 31 — Utrn ttelse: 



Det anfores i klagen at det kun er sokt om dispensasjon fra kravene til BYA fordi den formelle endringen


av boligen til totalt 4 boenheter medforer et hoyere parkeringskrav. Plan- og bygningsetaten har beregnet


at BYA på ciendommen blir 30.75 %. men har ikke forklan hvordan dette er beregnet. Det sy ntes å være


en feil ved beregningen. Feilen kan ha skjedd ved innsendelse av soknaden, hvilket beklages. Klager har


foretatt en rty vurdering og viser til at riktig BYA er 27.2%.


I klagen er det også anfort at kommune har lagt til grunn at tiltaket krever 7 parkeringsplasser. I denne


saken bor det kunne beny ttes parkeringsnorm for boligkompleks. hvilket innebærer krav om 5 plasser. Når


kommunen avviste al parkeringsdekningsnormen for boligkompleks kunne benyttes, mener klager at


etaten skulle ha vurdert om del kunne dispenseres fra parkeringsnormen. Det er ikke uvanlig å gi unntak


for parkeringsdekning når eksisterende eiendomsmasse utnylies mer effektivt. Det er videre god anledning


til gateparkering som dekker behovet for gjesteparkering mv.


Videre er det anfon at kommunen uansen har aksepterte 6 parkeringsplasser på utearealet ved utbygging


av eiendommen i 1985. Det vises i denne sammenheng til innstilling fra Bygningssjefentil bygningsrådets


mote 26.09.1 985: -Den viste holigen er tilfredsstillende plassed pa eiendommen. men store deler av


tornten vil matte utlegges til parkering,firs 6 hiler."


Uansett mener klager at det vil være uproblematisk å gi dispensasjon enten fra kravet til parkeringsdekning


eller BYA Bygningsmassen utvides ikke og det er kun snakk om en forskjell om ytterligere I 5 kvm av


utearealet som også benyttes til parkeringsareal. Arealet blir heller ikke bebygd med garasje og vil således


verken hindre tilgang av lys. luft eller lignende.


Likebehandl ing: 



Det er anfort i klagen at det er viklig at innbyggerne i Oslo opplever at like forhold behandles likt av


bygningsmyndighetene. og det vil være en reusstridig forskjellsbehandling hvis soker ikke kan få utvikle


sin eiendom i en så begrenset utt ikling det her sokes om. Det vises til noen eksempler i nabolagel


Plao- og 13,goingsetatens %urderiog og aoberaliog


Vedrorende regbest § 4 —spesialområde bevaring


Klager anforer prinsipalt at tiltaket ikke strider mot reg.best. § 4.
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Ener Plan- og bygningsetatens vurdering vil tiltaket forringe vemeverdiene knynet til bygningen. Tiltaket
er ikke tilstrekkelig tilpasset det bevaringsverdige miljoet. og er dermed ikke i tråd med reg.best. i § 4.


Fra vedtaket hilsenes folgende:
'nmsokte fasadeendring innebærer etablering av norre vinduer i sokkeletasje. Omsokte jasadetegninger


som viser eksisterende Alluasjoh viser ogsa at det er san innflere nve yinduer i sokkeloasje enn hva som


fremgar av siste godkjeme tegninger ay bygningen.


Plan- og hygningsetaten er enig i Qvamikvarens vurdering om at storrehen pa vinduer i sokkeloasje er et


fremmedelement i denne type arkitektur Sveitservillaen hestar av to holigetasjer tnahlert over en


kaldkjeller i mur Fasadeutformingen gjenspeiler bruken ved at boligetasjene er utfOrmet med storre


vindusflater som sikrer gode daglysforhold til oppholdsrom. Sokkeloacje er mer lukket med kun mindre


vinduer som gav dagslyw til deler av kaldkjelleren. Fasaden markerer en klar forskjellig mellom


sokkelens lukkede fasade. og de to hovedplanene i tre med en langt mer lettere fasadeuncykk. Sokkelen


leses som husets tunge hase. som trevillaen er salt oppa


Etableringen av storre vindusfilt i sokkeletasjen strider klan mot lesningen av sokkelen som trehusets


base. Okning vindusfelt i sokkeletasje medforer atfasaden leses som en boligmed tre holigplan. klart i


strid med det opprinnelige utrykker der sokkelerasjen var underordnet bygningens hovedplan bade


funksjonsmessig og


Vedrorende dispensasjon fra re&best. § 4



Klager anforer subsidlært at vilkårene for dispensasjon fra reg.best. § 4 er oppfy It.


Hjemmelen for å dispensere fremgk av pb1. § 19-2. som ener forste til tredje ledd lyder slik:
"Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjonfra bestemmelser foosau i eller i medhold av


denne lov. Det kan seues vilkar for dispensasjonen.


Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmehen det dispenseres fra, eller


henonene i lovens formalsbestemmehe. blir vesendig tilsidesao Itillegg må fordelene ved a gi


dispensa3jon være klart storre enn ulempene etrer en samlet rurdering. Det kan ikke dispenseresfra


saksbehandlingsregler


Ved dispensasjon fra loven og firskrifier til loven skal der legges særlig vekt pa dispensasjonerts


konsekvenser fbr helse, sikkerher og tilgjengelighel."


1lovforarbeidene (01.prp.nr.32 (2007-2008)s. 242)er blant annet folgende unalt om lovkravet:
"Andre ledd tregrenser kommunens adgang til a gi dispensasjon. Vilkåret "særlige grunner i gjeldende


.§- er erstatto med en mer delaljert angivelse som klargjor og orammer inn dispensasjonsadgangen. Det


kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseresfra ikke blir vesendig tilsidesan I tillegg ma


der firetas en inreresseavveining, der fOrdelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Dagens §7


blir praktisert shk ar det er tilorekkelig med alminnelig interesseovervelo men etter den nye hestemmelsen


ma del foreligge klar overvela hensin som taler for dispensasjon. Ordvalget innebærer at det normalt


ikke vil være anledning til a gi dispensasjon nor hensvnene bak bestemmelsen det sokes dispensasjonfra


fortsatt gjår seg gjeldende med styrke." (Etatens understreking.)


Plan. og bygningsetaten bemerker at dispensasjonsbestemmelsen innehar en hoy tenkel for
dispensasjonsinnvilgelse. Det vises til at lovgiver i den nye dispensasjonsbestemmelsen har strammet inn


dispensasjonsadgangen ved å stille som vilkår at "fordelene ved å gi dispensasjon" må være "klart storre


enn ulempene etter en samlet vurdering "Etaten bemerker videre at det må påvises en klan storre fordel
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ved å innvilge dispensasjon fremfor å avslå Det presiseres i den sammenheng at individuelle forhold og


behov nonnalt ikke v være tungtveiende. Begrunnelsen for dette er at bygningsmy ndighetenes oppgave


er å stv re arealbruken og fon alw et reeeherk for by eninger oe konstruksjoner som oppfores lei livslangt


perspektiv. Eierforhold på stedet vil derimot otte være skiftende, og individuelle forhold skal av den grunn


som hovedregel ikke tillegges særlig veki.


Plan- og bygningsetaten understreker at det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.


Vurderingen av hvorvidt dispensasjon skal gis er toleddet. For det forste må kommunen ta stilling til
hvorvidt vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. Dersom vilkårene er oppfyli er det opp til kommunens


frie skjonn om dispensasjon skal gis eller ikke i det konkrete tilfellet Tiltakshaver har i utgangspunklel


ikke noe renskrav på å D innv ilget dispensasjon sen om vilkarene er oppfylt.


Om det rettslig sett er anledning til å gi dispensasjon vil derfor være av hengig av


- om hensy nene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensy nene i formålsbestemmelsen ikke blir


vesentlig tilsidesan. og


- om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart storre enn ulempene etter en samlet vurdering


Hensy net bak vernebestemmelsen i planens § 4 er å sikre at boligenes kulturminneverdi i forhold til seg


selv og omgivelsene bevares.


Plan- og by gninesetafien vurderer al de omsokle endringene vil fore til en svekkelse av bevaringsverdiene


knynet iil boligen. Det vises her fil Byantikvarens unalelse. samt Plan- og bygningsetatens egen vurdering


av tiltaket ovenfor. Tiltaket medforer at fasadens opprinnelige hierarki og oppdeling mellom sokkel- og


hovedplan i sior grad svekkes. og et viktig historiebærende element forsvinner. I dette tilfellet er det


Dennom regulering uttnkkelig vekilagi onske om å bevare bebyggelsen innenfor et bestemt område.


Basen på Byantikvarens urtalelse har Plan- og bygningsetaten vurden at tilukene veseml ig forringer


boligens bevaringsverdi. og denned i vesentlig grad tilsidesette hensy net bak bettemmelsen for


spesialområde —bevaring i § 4.


Når hen» nene er vesentlig tilsidesan er ikke vilkårene for innvilge dispensasjon oppfylt. jf. pbl. § 19-2.


Dersom man skulle komme fram til at hensynene ikke blir vesentlig tilsidesatt, mener etaten uansett at


fordelene ved å gi dispensasjon ikke vil være klart slorre enn ulempene.


Fordelene ved å innvilge dispensasjonen er at tiltakshaver rar ytterligere to boenheter på lomten Ulempen


er at tiltaket svekker bevaringsverdien knyttet til boligen, og vil bidra til at bevaringsplanen i området


uthules. Det vises i denne sammenheng til at boligen inngår i en av de 150 eiendommene i planområdet.


som Oslo kommune mener utgjor de mest verdifulle miljoene og enkeltbygningene. For å nå målet om å


bevare områdets særegne karakter, må derfor reguleringsbettemmelsene her være noe strengere enn for de


resterende områdenc. jf. Byrådeis innsi illing til Bystyrei i planprosessen. Da deite har væri planens


forutsetning må det utoves stor forsiktighel med gi tillatelse il tiltak som klart tilsidesetter hensynene bak


bevaringsplanen. Bevaring og vernehensyn er overordnet samfunnsmessige hensyn som etter Plan- og


bygningsetatens vurdering veier tyngre enn hensynet til tiltakshavers personlige onske om å ha flere


boenheter på tomten. Etter en konkret vurdering finner etalen at fordelene ved å innvilge dispensasjon ikke


er vesentlig storre enn de ulempene tiltaket medforer.


Da hen»nei bak reg.besi. § 4 annet ledd blir vesentlig sidesatt og fordelene ved å gi dispensasjon ikke cr


klart storre enn ulempene. anser etaten at vilkårene for å gi dispensasjon ikke er oppfylt. jf. pbI. § 19-2.


Vedrorende reabest. ti 3.1 —ulinttelse
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I. Beregning av BYA


I klagen er det anført at Plan- og bygningsetaten har beregnet %BYA feil. Feilen kan ha skjedd ved


innsendelse av soknaden, hvilket beklages. Klager har foretan en ny vurdering og riktig %BYA er 27,2%.


Plan- og bygningsetaten foretok en kontrollregning på bakgrunn av søknadsmaterialet og fant at med


tiltaket blir eiendommens %BYA = 30.75%. Grunnen ul at etaten foretok denne beregning var at antall


parkeringsplasser skulle være 7 og ikke 5 slik søker hadde lagi til grunn. I soknaden er det oppgin at
tomien er 1265 nr" og at arealet til eksisterende bebyggelse er 284 m2. Når det i tillegg skal medregnes 7


parkeringsplasser av 15 m2 blir sum areal 389 m2. og ikke 359m2slik som oppgin i soknaden. Beregnet


grad av utnytting blir således: 389m2/I 265m2 x 100% = 30.75 %.


I klagen er det lagt til grunn andre tall enn det som fremgikk av soknadsmaterialet. Det legges til grunn rn
riktig utrivnelse er 27.5%. Plan- og by gningsetaten bemerker at selv om umyttelse er 27.5% er tiliaket


fonsatt avhengig av dispensasjon.


2 l'edtak av 1985


V idere er det anfort at kommunen akseptene 6 parkeringsplasser på utearealet ved utbygging av


eiendommen i 1985. Det vises i denne sammenheng til innstilling fra By gningssjefen til Bygningsrådets


mote 26.09 1985 -Den viste holigen er ribredsstillende plassert pa eiendommen_ men store deler av


tomlen vil matte utlegges tiI parkenng Ihr 6 biler.-


Plan- og by gningselaien vil bemerke at i saken det refereres til ga etaten avslag på søknad om ny enebolig


sarni avslag på dispensasjon fra tillatt u-grad lpå den tiden var tomten underlagt reg plan S-2864 hvor


tillan u-grad var Avslaget ble i midlenidig påklaget og det ble sendt en innstilling til Bygningsråder


I innstillingen ble det foreslån at avslaget skulle opprenholdes og Bygningssjefen skrev blant annet


folgende: -Denliste holigen er lilfredsstillende plassen pa ronnen, men store deler av tonnen matle


ullegges ril parkeringfirr 6 hiler- Oslo kommune har med dette ikke aksepten 6 parkeringsplasser, men


argumeni for at det ikke bør gis dispensasjon ved blant annet å vise til at store deler av tornien må benyttes


til parkering. I denne saken fant Bygningsrådet grunn til å omgjore Bygningssjefens vedtak og innvilget


dispensasjonen fra tillatt u-grad. Det er i midlertichg viktig å bemerke at parkeringsplasser ikke var en del


av u-gradsberegningen. Dispensasjonen som ble gitt omfattet derfor ikke parkeringsplasser, men kun


arealet som medgikk il bebyggelse. På bakgrunn av detie er det klart at Oslo kommune ikke har godkjent


6 parkeringsplasser, slik det legges til grunn i klagen


3. Parkeringsnorm fin holigkompleks


Det er også anfort i klagen ai del i denne saken bor dei kunne benyttes parkeringsnorm for boligkompleks.


hvilket innebærer krav om 5 plasser. Når kommunen avviste at parkeringsdekningsnormen for


boligkompleks kunne benyttes. mener klager at etaten skulle ha vurden om det kunne dispenseres fra


parkeringsnormen.


Etaten bemerker at tiltaket som omsøkes er to nye boenheter, som medfører at eiendommen vil bestå av en


enebolig og en tremannsbolig. En enebolig og en tremannsbolig er å anse som småhus, og ikke


boligkompleks slik klager legger til grunn. Det vises til Vei leder parkeringsnormer for boliger i Oslo punkt


2.5 hvor holigkompleks er delinen som bygninger med mer enn fire boenheler. og smahus er bygninger


med inntil 4 beenheter.


For småhus kreves det 2 biloppsfillingsplasser pr boenhet. og 1.7 dersom tre eller fiere boenheter har felles


parkering. Da det er fellesparkering i denne saken kreves det 7 biloppsfillingsplasser x 1.7) som


medforer at eiendommens bebygde areal blir 30.75%.
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Når det gjelder anforselen om ai etaten burde ha vurdert om det kunne dispenseres fra parkeringsnormen.


bemerkes det at en slik dispensasjon gis ynerst sjelden. I veilederen er det lagt til grunn at "dispensasjoner


normalt ikke må gå på bekøstning av normens intensjon om at offentlig tilgjengelie vei ikke skal belasiesi


Parkeringskravet er satt for å dekke både egen parkering og gjesteparkering. slik at nenopp gateparkering


unngås. Gateparkering vil kunne hindre fremkommelighei og er ikke er ønskelig utvikling i Oslo


kommune. Da slike dispensasjoner horer til sjeldenhetene, og forholdene i saken ikke rilsier at det kan


være aktuelt med en slik dispensasjon. så ikke etaten behov for å opplyse om det kan dispenseres fra


parkeringsnormen Etaten vil også minne om at ligger innenfor sokers oppgaver og anssarsområde å


surderer hvordan man skal gå fram i en søknadsprosess.


Vedrorende disnensasion fra ree.best. 3.1 

Reguleringsbefiemmelsene § 3 I angir at maksimal bebygd areal er 18%. Søknaden omfatter opprettelse


av to nye boenheter og medfører økt bebygd areal i form as økt kras til parkering parkeringsplasserE Ui


i fra soknadsmaterialet er eiendommens bebygde areal i dag på 26.4%. og tiltaket vil medforer at det


bebygde arcaler blir 30.75%. Dersom del legges til grunn de nse tallene som er oppgitt i klagen er dagens


bebygde areal 23.8% mens tiltaket vil medfore at det beby ede areal blir 27.2%. Uansen hsilke tall som


legges til grunn vil tiltaket være avhengig av dispensasjon da tillan %BYA på tomten er 18%.


Om det reuslig sen er anledning tilå gi dispensasjon vil være avhengig av:


- om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensy nene i formålsbestemmelsen ikke blir


vesenilig tilsidesatt. og


- om fordelene sed å gi dispensasjon vil være klart storre enn ulempene etter en samlet surdering


Som presisen ovenfor innehar dispensasjonsbestemmelsen en høy terskel for dispensasjonsinnsilgelse. Det


vises lil at los gis er i den nye dispensasjonsbestemmelsen har strammet inn dispensasjonsadgangen ved å


stille som vilkår al 'fordelene ved a gi dispensasjon- må være -klar! yorre enn ulempene euer en samler


vurdering Individuelle forhold og behov vil normalt ikke være tungtveiende. Begrunnelsen for dette er


at bygningsmy ndighetenes oppgave er å styre arealbruken og forvalte et regelverk for by gninger og


konstruksjoner som oppfores i el livslangt perspekliv. Eierforhold på stedet vil derimot ofie være


skiftende. ug individuelle forhold skal av den grunn som hovedregel ikke lillegges særlig veki.


Etalen bemerker at hensynet bak bestemmelsen om maksimalt illalt BYA er. sammen med maksimal


tillatt hoyde, å begrense bygningsvolum og konstruksjoner på eiendommen i forhold il eiendommens


størrelse slik at lys og luft mellom eiendommer sikres, og at en tilstrekkelig del av eiendommen fremsiår


som åpen.


I denne saken sokes det om dispensasjon for overskridelse av bebygd areal. Ytterligere overskridelse skjer


i form av flere parkeringsplasser som folge av nye boenheter og økt kras til parkeringsdekning Okning av


boenheter vil medfore at en stor del as eiendommens tilgjengelige areal må benynes til parkering. og


eiendommen sil fremstå som betraktelig mer fortenet enn hva reguleringsplanen åpner for. Beby gd areal


på eiendommen er allerede overskredet og eiendommen er dermed ferdig ulbygd i forhold til hva


reguleringsplanen tillaier. Plan- og bygningsetaten vurderer hensynene bak bestemmelsen som vesentlig


tilsidesatt.


Når hensynene er vesentlig tilsidesatt er ikke vilkårene for innvilge dispensasjon oppfylt. jf pb1. § 19-2.


Dersom man skulle komme fram til at hensynenc ikke blir vesentlig tilsidesatt. mener etaten uansett at


fordelene ved å gi dispensasjon ikke vil være klart storre enn ulempene.
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Fordelene ved å innvilge dispensasjonen er at tiltakshaver får ynerligere to boenheter på tomlen. Ulempen
er at store deler av eiendommens iilgjengelige arealer må benyttes til parkering. og vil oppta en stor del av
grontarealene på lomten Når det er tlere boenheter på tomten er del særlig viktig med store og gode
utoppholdsarealer. og at det sikres tilstrekkelig lys og luft på tomten. I klagen er det vektlagt at del ikke
bygges en garasje og at tiltakel således ikke hindrer tilgang på lys og luft Etalen er ikke er erug i dette og
mener at parkeringsplasser med latler også vil fortette mendommen. Det er derfor reguleringsplanen legger
til grunn at parkeringsplasser på terreng skal regnes med i BYA. Plan- og by gninesetaten kan på bakusunn
av det forannevnte ikke sc at fordelene ved å innvilge dispensasjon er vesentlig storre enn ulempene.


Plan-og by uningsetaten mener ener ovennevnte at vilkårene for dispensasjon ener plan- og bgningsloven
§ 19-2 ikke er oppfy It. og soknaden om dispensasjon innvilges ikke.


Vedrorende forskjellsbehandling
Klager har anfort at asslaget innebærer en forskjellsbehandling under hens isnine til tillatelser gitt i
Haakon den godes vei 12 A og B. Ivar Aasens vei 14. 1-laakon den godes vei 11A. Aasmund Vinjes vei 3-1
og Aasmund Vinjes vet 35.


Plan- og bygningsetaten bemerker at det forvaltningsmessige utgangspunktet er at like tilfeller skal
behandles liki. Kommunen kan likevel gjore forskjell når det er saklig grunn til å behandle 10 saker på ulik
måte. Forskjellsbehandling blir forsi usaklig når de relevante forhold i saken er like og del ikke cr skjedd
en endring i rettstilstanden eller en generell endring i praksis.


Haakon den godes vet 12 A og B (saksnr 200300043) og Haakon den godes vet 1 A (saksnr. 200211208)
var på soknadstidspunktet underlagt reguleringsp1an S-2864. som er en annen plan enn den som gjelder i
denne saken. (Til informasjon er Haakon den godes vei IIA i dag underlagt reguleringsplan S-4022, men
tomten faller innenfor det området i planen som er regulert til byggeområde for bollger og ikke
spestalområde bevaring.) Ivar Aasens vei 14 (saksnr. 200411537) er underlagt regulerangsplan 5-4022,
men også denne tomten faller innenfor det området i planen som er regulert til byggeområde for boliger.
Siden ingen av disse tomtene på soknadstidspunktet var underlagt samme plan som Haakon den godes vei
13 eller var en del av det området i reguleringsplanen S-4022 som er regulen til spesialområde bevaring,
kan ikke etaten se at sakene er like og at det foreligger forskjellsbehandling.


byggesakene i Aasmund V injes vei 34 og Aasmund Vinjes vet 35 avslo etaten tiltakene, men vedtakene
ble omgjort av Bydel Vestre A ker. Plan- og bygningsetaten kan derfor ikke se at det foreligger
forskjellsbehandling ved etatens saksbehandling.


Forslag til vedtak
"Bydelsutvalget ved Bydel Vestre Aker finner ikke grunn til å onagjøre Plan- og bygningsetatens vedtak av
21.10.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å avsla soknad om dispensasjon fra gjeldende
reg.best. § 3.1 vedrorende bebygd areal og reg.best. § 4 vedrorende bevaringsverdi, for opprettelse av to
boenheter. fasadeendring og endret planlosrung


Klagen fra advokallirma Klose pa vegne av tiltakshaver lon Oien anbefales ikke tatt til folge.


Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse.-
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PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
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Dette dokumeniet er elektronisk godkjent 11.03.2014 ar:


Per-Arne Horne - enheisleder
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Søknad om rammetillatelse ØlrIN
ruteM»


Søknaden gjelder


Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting
eller endring av matrikkelenhel, vil bli registrert i matOkkelen.


Eiendom/Byggested


Kommune Gnr Bnr Adresse


Oslo 39 33 Haakon den Godes vei 13, 0373 OSLO


Tittakets art


Soknadstype TillaksKpe Nænngsgruppekode Bygringstypekode Formal


Rarnmetillatelse Oppdeling av bolig X Boliger 136 bolig


Tiltakshaver


Partstype Navn Adresse Telefon mpostadresse


privatperson Jon øien Olav Bulls vei lc, 0765 OSLO 95922188 jonojen@gmail com


Ansvarlig søker


Navn Organisasjonsnummer Adresse


HELLANDHUS Gernot Andreas Helland 995259893 Poslboks 268 Nesttun, 5853 BERGEN


KonlaktpersonTelefon Mobillelefonmposladresse


Rune T. Helland 93006003 93004135 rune@hellandhus.no


Varsling


Tiltaket krever nabovarsling


Del foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere


Følgebrev


Haakon den Godes vei 13 ble allerede for fiere ar siden seksjoned i 3 boenheler ( i tillegg til 1 boenhel i enebolig i
hagen). Det ble imidledid ikke søkt om deling av boligen I den senere tid har huseier fall palegg om a rette delle
forholdet. Den foreliggende søknad gjelder slik deling av boenhet. For a fa tilfresstillende kvaliteler i
kjellerleilighelen er denne noe omarbeidet. Del er satt inn IXI større vinduer i to av fasadene for å sikre
tilstrekkelig lysinnfall. Dermed er fasadene berød, slik at søknaden krever en uttalelse fra byanbkyaren.
I forbindelse med delingen blir byggel brannteknisk plassed risikoklasse 4 og brannklase 2. Hver bruksenhet blir
utformet som branncelle. De branntekniske prosjekteringsforutsetningene bygger i hovedsak pa preaksepterte
løsninger, men med (re mindre fravik: 1. Dokumenlerbarhel av brannmotstand i bærende konslruksjoner 2.
avstand til ny enebolig i hagen og 3. Dokumenterbarhet for brannmotstand i branncellebegrensende konstruksjon
for rom som har original massiy eikeparkett. Alle fravik er lukket ved kvalilativ analyse Pga. fravikene er
ansyarsrell for brannprosjektering plassert I filtaksklasse 2.


Dispensasjonsøknad


Plan-og bygningsloven Kapittel 19


Det søkes dispensasjon fra beslemmelsene i:Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon:
Reguleringsplan S-4022 seller maksimal utnyttingsgrad til 18% BYA. Dette er allerede vesentlig overskredet ved
at del er byggel en enebolig på eiendommen. I henhold til reguleringsplanen skal det regnes 15m2 BYA pr.
nødvendig parkeringsplass. Vi har valgt å tolke parkerinsnormen slik at det aktuelle bygget sammen med
eneboligen på samme toml kan belraktes som et boligkompleks. Det gir kray om 12 P pr. bolig i den apne byen (
som eiendommen ligger såvidt innenfor). Tiltaket øker P-behoyet fra 4 fil 5 P, hyilket innebærer en økning i BYA
med 15m2. slik at fravikel fra reguleringsplanen blir større.
Det antas al filtaket ikke setter hensynel bak bestemmelsen reguleringsplanen yesentlg til side i forhold til
dagens situasjon. Da fraviket kun gjelder ulyidet parkeringsareal og ikke bygningsmessige tillak i el allerede
seksjonert bygg, mener to at fordelene ved å gi dispensasjon tydelig overveier i forhold til ulempene.
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Arealdisponering


Planstatus mv.


Type plan Navn pa plan


Regulenngsplan 5-4022


Regulenngsformal


Spesialomrade bevaring (boliger)


Beregringsregel angill i gjeldende plan Grad av umvaing 11,1gjeldende plan


%BYA 18%


Andre relevante krav


Parkeringsnormen for Oslo. den apne byend. Forutsetter at alle 4 boligene pa eiendommen kan behandles som
boligkompleks med 1.2 P pr. bolig. Gir P-krav 5P.


Tomtearealet






Byggeomrade/grunneiendom 1265,0 m2


- Ev areal som trekkes fra dit. beregrungsregler 0,0 m2


= Beregnet tomteareal 1265,0 m2


Bebyggelsen






Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 227,70 m2


Areal eksisterende bebyggelse 284,0 m2


+ Areal ny bebyggelse 0,0 m2


+ Parkeringsareal 75,0 m2


= Sum areal 359,0 rn2


Grad av utnytting






Beregnet grad av utnytting 28,38


Bygningsopplysninger






rn2 BYA m2 BRA AnIall bruksenheler


Bolig Annet I all Bolig Annel I all


Eksislerende 184.0 500,0 0,0 500,0 2 0 2


Ny 0.0 0,0 0,0 0,0 2 0 2


Sum 184.0 500.0 0,0 500,0 4 0 4


Antall etasjer etter at filtaket er gjennomfort. 3


Tilknytning til veg og ledningsnett


Adkomst
Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.
Tomta har adkomst til kommunal veg som er opparbeidet og apen for alminnelig ferdsel.Avkjørselstillatelse er gitt.


Vannforsyning
Tomta er filknyttet offentlig vannverk
Vanntilførsel krysser IKKE annens grunn.
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Avlep


Tomta er tilknyttet offentlig avlopsanlegg
Avlopsanlegg krysser IKKE annens grunn


Vedlegg


Vedleggslype


Gjenpart av nabovarsel


Gtenpart av nabovarsel


Situasjonsplan


Tegning ny fasade


Tegning ny fasade


Tegning ny lasade


Tegning ny lasade


Tegning ny plan


Tegning ny plan


Tegning ny plan


Annel


Annet


Annel


Gruppe Beskrwelse av vedlegget


Kvitenng for nabovarsling


Varslingsbrev


Situasjonsplan


Fasade Nord


Fasade Sør


Fasade øst


Fasade Vest


KjellerPlan


1 Elg Plan


2 Etg Plan


Illustrasjon 1


Illustrasjon 2


Illustrasjon 3


Hvordan oversendes
vedlegger


Vedlagt søknaden


Vedlagt søknaden


Vedlagt søknaden


Vedlagt søknaden


Vedlagt soknaden


Vedlagt soknaden


Vedlagt soknaden


Vedlagt soknaden


Verragt søknaden


Vedlagt søknaden


Vedlagt søknaden


Vedlagt søknaden


Vedlagt søknaden


Erklæring og signering


Ansvarlig soker bekrefter a hele tillaket belegges med ansvar. og dekker kravene i henhold til plan- og
bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pb1 Kap. 3209  at det kan medføre reaksjoner
dersom del gis uriktige opplysninger


Ansvarlig søker Tiltakshaver


Ansvarlig søker bekrefter at tillakshavers underskrift på Dato 	 28.05 2012
en kopi av søknaden kan dokumenteres.


Signatur 

Dato 	 28 05 2012 

Signatur  Soknaden er elektronisk signert 



HELLANDHUS Gernot Andreas Helland Gjentas med blokkbokstaver


Direktoratet for byggkvalitet ByggSek1D. 15247738 Utskrrftsbdsdato 28 05 2012 Side 3 av 3







r-r-;
postren


.ere:Eks:. Ee'e'cl


Pek ø27
;P;KONSH4.1£ISSLIGS.:YE:E)
'.191.11EP.SECL.S-07S
:175)
3SLO)


::e:tiri3S3:":11:r 9E.


1,2^± ...52


sat G'ur.'ss F.8S_]
25-1


ser 11551‘62-2.13S59C3,4057212If.:28


Ref 73735303d53?11:11
BankAsult
xsnix4933-1 3ele, 320.0Q
AID:D5780000021G10


CODKJEV







Gjenpart av nabovarsel MOTTAN


26 MAI 2012


plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21.3


Tiltak på elendommen


Kornmuna Gnr Ber Adresse


Oslo 39 33 Haakon den Godes vei 13, 0373 OSIO


Det varsles herved om


Søknadslype Telakswpe Fonmål


rammelfflatelse Oppdeling av bolig bolig


Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel


Eventuelle merknader må være kommet til sekeribltakshaver innen 2 uker eller at dette varsel er sendt


Tillakshaver


riaV11


Jon øien


Merknadene sendes:


Navn


Jon aen


Vedlegg


Vedleggslype Gruppe Geskrivelse ev vernegget


Situasjonsplan


•


Situasjonsplan


Tegning ny lasade Fasade Nord


Tegning ny lasade


•


Fasade Sør


Tegning ny fasede Fasede øst


Tegning ny lasade


•


Fasade Vest


SIgnering


Tiltakshaver


Dato


Signatur L


Gjentas med blokkbokstaver


-


25 04,712
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Gjenpart av nabovarsel


Kvittering for nabovarsel


Nabokflendom


Oslo kommune, Gnr. 39, Bnr. 164
Carl F. Hansen. Adresse Ingen adresse, Ingen Ingen


o Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr: 



o Varslet er mottatt 0 Samlykker i tiltaket


Dato: 	 Signatur 



Naborelendom


Oslo kommune, Gnr. 39, Bnr. 347
Maria T. S. Malm og Carl Chr. Malm, Adresse Ekelyveien 12D, 0374 OSLO


Claws d&Idosines på bar~


EiVarsel er sendl rekommanderl Poststedets regor  FIR 1229 0126 2 No


fl Varslet er mottalt O Sannykker fillaket


Dato: 	 Signatur: 



Nabo/eIendom


Oslo kommune, Gnr. 39, Bnr 49
Hilde Råstad Eckhoff, Adresse Haakon den Godes vei 12, 0374 OSLO


fl Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr: 



fl Varslel er mottatt 1:1Sanitykker i filtakel


Dato:  .i Signatur, ('l$ 



Nabo/elendom


Oslo kommune, Gnr. 39, Bnr. 384
øyvind Havig, Adresse Haakon den Godos vel 13B, 0374 OSLO


fl Varsel er sendt rekommanderl Poststedels reg.nr: 



«Varslet er mottatt fl Samlykker i tiltaket
/


Dato:  Signatur: /1.40".4--i


Nabolelendom


Oslo kommune, Gnr. 39, Bnr. 49
Jo Kvalstad Eckhoff, Adresse Haakon den Godes vei 12, 0374 OSLO


o Varsel er sench rekommandert Poststedets reg.nr: 



EdVarslet er mottatt Samtyldcer tillaket


Dato: igna ur..
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Gjenpart av nabovarsel


Nabo/elendom


Osto kommune, Gnr. 39, Bnr 49
Anders Eckhoff, Adresse Haakon den Godes vei 12, 0374 OSIO


o Varsel er sendt rekommandert Poststedets regor. 



Varslel er mottati ,LTSamlykker i tiltaket


Datcs  :Signatur/


Nabo/elendom


Oslo kommune, Gnr 39, Bnr. 49
Wenche 6. K. Eckhoff, Adresse Haakon den Godes vei 12, 0374 OSLO


O Varsel er sendt rekommanded Poststedels reg.nr: 



liVarslet er mottall 1XfSamlykker i tiltaket


/
Dalo: V Signaturv 	 (,), 4[C,.7 \


Nabo/elendom


Oslo kommune, Gnr. 39, Bnr. 94
Undervisningsbygg Oslo KF, Adresse PB 6473 Elterstad, 0605 OSLO


D Versel pr sendt rekommandert Poststedels reg nr. 



p Varslet er motlatl aSamlykker i tillaket


Dalo: 	 Signatur.  /7,////:,/ '/,'


Nabolelendom


Oslo kommune, Gnr. 39, Bnr. 93
Haakons Have Boligsameie, Adresse Hammersborg Torg 1, 0179 OSLO


Denne0.11detre• på IndlerngE1Varsel er sendt rekommandert Posisledets reg nr._ IIR 1299 ese78 No


D Varslel er moltad 0 Samlykker i tiltaket


Dalo: 	 Signalur: 



Direktoratel for byggkvalitel ByggSekID: 15247138 UtskritIslidsdalo: 25.04.2012 Side 3 av 3







MOTTA Ti


6 MAI 201?


Haakon den godes vei 13, 0373 Oslo


Vedr. nabovarsel / Gnr, 39, Bnr. 33


I fisten over naboer som skal motta nabovarsel står det oppført en Carl. Hansen, uten at det har


lyktes oss å finne adresse til denne personen. Ifølge kart tilgjengelig i Plan-og bygningsetaten,


ervervet C. Hansen et antall meter av Haakon den godes vei , partiet mellom nr. 12, nr, 13 og


nr. 14, i 1911.


Ettersom personen ikke er mufig å finne, anbefalte Etaten at vi vedlegger søknaden de


ovenstående fakta.


myh


Oslo 16 mai 2012







Gjenpart av nabovarsel


plan- og bygrungsloven av 27 juni 2008 nr 71 § 21-3


Tiltak på eiendommen


Korrmure Grr Brr Adresse


Oslo 39 33 Haakon den Godes vei 13 0373 OSLO


Det varsles herved om


Sokrals!sne TillaksBp-e Nænrgsaruppekcyde BygrirastyPede Forrna


ramrnetillatelse Oppdeling av bolig X Boliger 136 Andre smahus med 3- boliger eller flere bolig


Dispensasjonsøknad etter Plan-og bygningsloven Kapittel 19


Del søkes dispensasjon fra bestemmelsene i Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon Regulenngsplan 5-4022 setter maksimal utnyttingsgrad til 18% BYA Dette er
allerede vesentlig overskredet ved al det er bygget en enebolig pa eiendommen. I henhold til reguleringsplanen
skal det regnes 15m2 BYA pr nødvendig parkeringsplass Vi har valgt a tolke parkennsnormen slik al det
akluelle bygget sammen med eneboligen pa samme tornt kan betrakles som et boligkompleks Det gir krav om
1.2 P pr bolig i den apne byen ( som elendommen ligger savidt innenfor) Tiltaket oker P-behovet fra 4 td 5 P.
hvilket innebærer en økning i BYA med 15m2. slik al fraviket fra regulenngsplanen blir større
Det antas at tiltaket ikke setter hensynet bak bestemmelsen i reguleringsplanen vesentlg til side i forhold til
dagens situasjon Da fravikel kun gjelder utvidet parkeringsareal og ikke bygningsmessige tiltak i et allerede
seksjonert bygg, mener vi at fordelene ved a gi dispensasjon tydelig overveler i forhold til ulempene


Nabovarselet gjelder


Haakon den Godes vei 13 ble allerede for flere ar siden seksjonert i 3 boenheter (i tPlle9g til 1 boenhet enebolig
hagen). Det ble imidlertid ikke søkt om deling av boligen. I den senere tid har huseler fatt palegg om a rette dette
forholdel. Den foreliggende søknad gjelder slik deling av boenhet. For å fa tilfresstillende kvaliteter
kjellerleiligheten er denne noe omarbeidet. Del er satt inn litt større vinduer i to av fasadene for a sikre
tilstrekkelig lysinnfall Dermed er fasadene berød, slik at søknaden krever en uttalelse fra byantikvaren
I forbindelse med delingen blir bygget brannteknisk plasserl i risikoklasse 4 og brannklase 2 Hver bruksenhet blir
utformet som branncelle De branntekniske prosjekteringsforutsetningene bygger i hovedsak pa preaksepterte
løsninger, men med tre mindre fravik 1. Dokumenterbarhet av brannmotstand i bærende konstruksjoner 2.
avstand til ny enebolig i hagen og 3 Dokumenterbarhet for brannmotstand branncellebegrensende konstruksjon
for ram som har original massiv elkeparkett. Alle fravik er lukket ved kvalitativ analyse. Pga fravikene er
ansvarsrett for brannprosjektering plassed i tiltaksklasse 2.


Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel


Eventuelle merknader ma være kommet til søker/tiltakshaver innen 2 uker etter at dette varsel er sendt


Ansvarlig søker


navn Besolvsadresse


HELLANDHUS Gernot Andreas Helland PB 268 Nesttun. 5853 BERGEN


Posladresse


Postboks 268 Nesttun 5853 BERGEN


Kontaktperson


navn e-postadresse Teleder Mobillelefon


Rune T. Helland rune@hellandhus.no 93006003 93004135


Søknaden kan ses på hjemmeside:


vArrw neIlanclhus no
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Gjenpart av nabovarsel


Merknadene sendes:


Naw Posladresse e-posladresse


HELLANDHUS Gemot Andreas Helland Postboks 268 Nesttun, 5853 BERGEN mne@hellandhus.no


Vedlegg


VedleggStype GrUppe DeSkrivelse av vegfegget


Situasjonsplan D Siluasjonsplan


Tegning ny fasade Fasade Nord


Tegning ny fasade


•


Fasade Sør


Tegning ny fasade


•


Fasade øst


Tegning ny fasade


•


Fasade Vest


Signering


Ansvarlig seker


Dato 	 28 05.2012 



Signatur 



Gjentas med blokkbokstaver


Direktoratet for byggkvalitet ByggSeldD: 15247138 Utskrifblidsdato: 28.052012 Side 2 av 4
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Gjenpart av nabovarsel MOTT1, T


26 MAI20T2
14 1


plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3


letak på elendommen


Kommune Onr. Bor. Adresse


Oslo 39 33 Haakon den Godes vei 13, 0373 OSLO


Det varsles herved om


seknaddype Tittakstype Formål


ramrneldlatelse Oppdeling av bolig boltg


Spersmål og merknader vedrerende nabovareel


Eventuelle merknader må være kommet til søkedtillakshaver innen 2 uker etter al delte varsel er sendt


Tiltakshaver


navn


Jon øien


Merknadene sendes:


Navn


Jon aen


Vedlegg


Vedleggslype GrupPe Seskrivelse ev vedleggel


Situasjonsplan


•


Situasjonsplan


Tegning ny lasade


•


Fasade Nord


Tegning ny fasede


•


Fasade Sør


Tegning ny lasade


•


Fasade Øst


Tegning ny fasade


•


Fasade Vost


Signering


Tiltakshaver


Dato


Signalur 1-1


Gjentas med blokkbokslaver


25 047012 



arektoratet for byggkvaldel Byggsøk113: 15247138 Utsknftstidsdato: 25.04.2012 Side 1 av 3







Gjenpart av nabovarsel


Kviltering for nabovarsel


Nabolelendom


Oslo kammune, Gnr. 39, Bnr. 164
Carl F. Hansen. Adresse Ingen adresse, Ingen Ingen


o Varsel er sendt rekornmandert Poststedets regnr:


O Varslet er moltatt 0 Samlykker i 61takel


Dato: Signatur 	 (


Naboleiendom


Oslo kommune, Gnr. 39, Bnr. 347
Maria T. S. Malm og Carl Chr. Malm, Adresse Ekelyveien 12D, 0374 OSLO


one-Kbabespillenj


g yarsel er sendt rekommanden Poststedets reg.nr FIR1118 0•011 KO


o Varstel er mottalt fl Samtykker i tillakel


Dalo: 	 Signatur: 



Nabolelenclom


Oslo kommune. Gnr. 39, Bnr. 49
Hilde Råstad Eckhoff Adresse Haakon don Godes vei 12, 0374 OSLO


D Varsel er sendl rekommandert Poststedets reg.nr 



fl Varslet er mottatt C3,1Samtykkeri tiltaket


Dato: .")'V I‘.  ((f(' Signatur  4( gi


Nabo/elendonn


Oslo kommune, Gnr. 39, Bnr. 384
Øyvind Havig, Adresse Haakon den Godes vei 13B, 0374 OSLO


D Varsel er sendt rekommandert Poststedets regnr 



ViVarslet er moltan fl Samtykker i tiltaket


Dalo: ' • Signatur
21/


Nabo/elendom


Oslo kommune, Gnr. 39, Bnr. 49
Jo Kvalstad Eckhoff, Adresse Haakon den Godes vei 12, 0374 OSLO


O Varsel er sendt rekommandert Poststedets reonr: 



Varslet er mottatt Samtyldter tiltaket


Dato. (Signatur., /17


Direkloratet lor byggkvalitet ByggSekID: 15247138 Utskriftslidsdake: 25.04.2012 Side 2 av 3







Gjenpart av nabovarsel


Naboleiendom


Oslo kommune, Gnr. 39, Bnr. 49
Anders Eckhoff, Adresse Haakon den Godes vei 12, 0374 OSLO


D Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr 



jb.Varslet er mottatt jk! Samtykker tillaket


Datot? ; 	 Signatur  ( 1.(trItt-V
	 fl


Naboielendom


Osto kommune, Gnr. 39, Bnr 49
Wenche B. K. Eckhoff. Adresse Haakon den Godes vei 12, 0374 OSLO


o Varsel er sendt rekornmanden Poststedels reg.nr: 



Eltiarslet er mottatt ,iSamtylcker i tiltaket


Dalcr ' /./ Signatur.. — „. , , 	 (


Nabotelendom


Oslo kommune, Gnr 39, Bnr. 94
Undervisningsbygg Oslo KF, Adresse PB 6473 Ellerstad, 0605 OSLO


D Varsel cr sendt rekommandert PosisInclets reg nr. 



Varslet er moltatt 131Samtykker i likaket


Dato:  7 Signatur. .11


Naborelendom


Oslo kommune, Gnr. 39, Bnr. 93
Haakons Have Boligsame  e, Adresse Hammarsborg Torg 1, 0179 OSLO


Dtve del Itiotrea på loirthrring
M Varsel er sendt rekommanderl Poststedets reg.nr:_ PR12990107 B NO


D Varslet er mottatt 0 Samlykker i tiltaket


Dato. 	 Signalur: 
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MOTTAil


2 MAI 2111?


Haakon den godes vei 13, 0373 Oslo


Vedr. nabovarsel / Gnr. 39, Bnr 33


I listen over naboer som skal motta nabovarsel står det oppført en Carl. Hansen, uten at det har


lyktes oss å finne adresse til denne personen. Ifølge kart blgjengelig i Plan-og bygningsetaten,


ervervet C. Hansen et antall meter av Haakon den godes vei , i partiet rnellom nr. 12, nr. 13 og


nr. 14, i 1911.


Ettersom personen ikke er molig å finne, anbefalte Etaten at vi vedlegger søknaden de


ovenstående fakta.


mvh


Oslo 16 mai 2012







Gjenpart av nabovarsel


plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3


Tiltak på eiendommen


Korrrnune Gnr Bnr Adresse


Oslo 39 33 Haakon den Godes vei 13. 0373 OSLO


Det varsles herved om


Sokradslype Tiltakstype Næringsgruppekoae Bygningstypekode Forrnal


rammefillatelse Oppdeling av bolig X Boliger 136 Andre smahus med 3- boliger eller flere bolig


Dispensasjonsøknad etter Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon: Reguleringsplan S-4022 setter maksimal utnyttingsgrad til 18% BYA. Dette er
allerede vesentljg overskredet ved at det er bygget en enebolig på eiendommen. I henhold til reguleringsplanen
skal det regnes 15m2 BYA pr. nødvendig parkeringsplass Vi har valgt å tolke parkerinsnormen slik at det
aktuelle bygget sammen med eneboligen på samme tomt kan betraktes som et boligkompleks. Det gir krav om
1,2 P pr. bolig i den åpne byen ( som eiendommen ligger savidt innenfor). Tiltaket øker P-behovel fra 4 til 5 P,
hvilket innebærer en økning i BYA med 15m2, slik at fraviket fra reguleringsplanen blir større.
Det antas al tiltaket ikke setter hensynet bak bestemmelsen i reguleringsplanen vesentlg til side i forhold til
dagens situasjon Da (raviket kun gjelder utvidel parkeringsareal og ikke bygningsmessige tiltak i et allerede
seksjoneg hygg, mener vi at fordelene ved gi dispensasjon tydelig overveter i forhold til ulempene.


Nabovarselet gjelder


Haakon den Godes vei 13 ble allerede for flere ar siden seksjonert 13 boenheler i tillegg til 1 boenhet i enebolig
hagen) Det ble imidlertid ikke søkt om deling av boligen. I den senere tid har huseler fatt palegg om å rette dette
forholdet. Den foreliggende søknad gjelder slik deling av boenhet. For a fa tilfressfillende kvalgeter
kjellerleiligheten er denne noe omarbeidet Det er satt inn litt større vinduer i to av fasadene for å stkre
tilstrekkelig lysinnfall. Dermed er fasadene berørt slik at søknaden krever en uttalelse fra byantikvaren.
I forbindelse med delingen blir bygget brannteknisk plassert i risikoklasse 4 og brannklase 2. Hver bruksenhet blir
utformet som branncelle. De branntekniske prosjekteringsforutsetningene bygger i hovedsak på preaksepterte
løsninger, men med tre mindre fravik: 1 Dokumenterbarhet av brannmotstand i bærende konstruksjoner 2.
avstand til ny enebolig i hagen og 3. Dokumenterbarhet for brannmotstand i branncellebegrensende konstruksjon
for rom som har onginal massjv eikeparkett. Alle fravik er lukket ved kvalitativ analyse. Pga. fravikene er
ansvarsrett for brannprosjektering plassert i tittaksklasse 2.


Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel


Eventuelle merknader ma være kommet til søkeghltakshaver innen 2 uker etter at dette varsel er sendt


Ansvarlig søker


navn Besoksactresse


HELLANDHUS Gernol Andreas Helland PB 268 Nesttun, 5853 BERGEN


Postactresse


Postboks 268 Nesttun, 5853 BERGEN


Kontaktperson


navn e-poslactresse Telefon Mobiltelefon


Rune I. Helland rune@hellandhus.no 93006003 93004135


Søknaden kan ses på hjemmeside:
' www.heflandlius.no


Direktoratet for byggkvalitel ByggSøklo. 15247138 Utskriftstidsdato: 28.05.2012 Side 1 av 4







Gjenpart av nabovarsel


Merknadene sendes:


Navn Pastadresse e-pzetadresse


HELLANDHUS Gemot Andreas Helland Postboks 268 Nestlun, 5853 BERGEN rune@hellandhus no


Vedlegg


Vedleggstype Gewe Beskrhelse av veclegget


Situasjonsplan D Situasjonsplan


Tegning ny Fasade


•


Fasade Nord


Tegning ny fasade


•


Fasade Ser


Tegning ny tasade


•


Fasade øst


Tegning ny fasade


•


Fasade Vest


SignerIng


Ansvarlig søker


Dato 28.05.2012


Signatur 



Gjentas med blokkbokstaver


Direktoratel for byggkvaktet ByggSeldD: 15247138 Utskriftstidsdato- 28.052012 Side 2 av 4
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MOTTATI"
OSLO KOMMUNE


PLAN- OG EriGNINGSETA7EN


19111912012
SAKSNRW „• j 11


Anne Marie Kornisser
Haakon den godes yel 13,
0373 Oslo


Vedr. saknad om ramrnallatelse for ElendomGnr. 39 , Bnr. 33,
Haakonden godes vei 13 , 0373 Oslo


Ansyarfig seker er Gernot & Helland I Hellandhus, liflakshayer Jon Efien Søknaden er
datert innsendt 28 5 2012


I skjemael " Boligspesifikasjoner som følger søknaden, har arkitekten opplyst at 2. etasje
H 2, har 1 bad og i WC.
Det riktige skal yare a1etasjen har 2 bad og 2 WC.
Dette har arkitekten fåt1 beskjed om og blitt bedt om å rette i seknadert Jeg vil med dette
(bare) forsikre meg om at rettelsen er foretatt,


med vennlig hilsen


coijiiiwaÆAs:
oki^ la ?nip stis. ft3


- F  MOTTATT
191911120I2


RESEPSJONEN
NR.A OGBrGNINGSETA7EN







Oslo kommune
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Tiltaespe: Enebo lig Tiltaksart Oppdeling av bruksenheter


AVSLAG - HAAKON DEN GODES VEI 13
`.%ar pa aoknad om iIIaicIc lor cuar plan- op analg:loNen, 20-1


Søknaden omfatter opprettelse av flere boenheter, samt fasadeendring og endret planlosning.


Søknaden avslas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-4 jf. § 19-2 da tiltaket er i strid med
reguleringsbestemmelsens vedtatt 23.10.1991.


Det er sokl om dispensasjon fra reguleringsplanens § 3.1 som sier at behygd areal (BYA) ikke skal
overstige 18%.


Det foreligger ikke protester til soknaden.


Plan- og bygningsetaten konkluderer med at hensvnet bak bestemmelsene det sokes om dispensere


fra vesentlig tilsidesettes, og at de omsokte dispensasjonene derfor ikke kan gis.


Plan- og byeningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt elaten i Byrådens sak 08/2010 av
29.06.2010.


Søknaden:
Omsobt tiltak lieger ph Vinderen ï Bydel Vestre Aker. Næromradet fremstar som sammensatt med
småhusbeby euelse og lavhlokker. Mot nord grenser eiendommen til Vinderen skole. Vestre del as
eiendommen faller bratt mot Ilaakon den Godes sei 3. Omsokt tiltak omfauer fasadeendring..
bruksendrine as kjeller til rom for arig opphold og oppreuelse as to n e Imenheter. Okning as antall
boenheter medforer okt parkerineskras slik al eiendommens bebyede areal blir 8013YA—30.7580.
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ggetiltaket medforer foluende dispensasjoner Dispensasjon for overskridelse av maksimalt tillan


belaygd areal. Dispensasjon fra reauleringsbestemmelsen § 4 spesialområde bevarinu


Gjeldende plangruonlag:


Eiendommen er regulen til spestalområde bevafing (boliu) gjennom reguleringsplan Endret


reguleringsplan med reg.best. for Vinderen I. som om- reguleres til: Byggeomn-boliger. offentl ig


trafikkomr -gangvei. fellesom6-felles avkjorsel.. S- 4022, vechatt 17.12.2003. Maksimal tillan bebygd


areal er 18%.


Ultalelser fra annen myndighet:
Søknaden omfatter blant annet innsetting av nye og storre vinduer i kjellerfasade. Eiendommen er regulen


til spesialområde bevaring og Byantikvaren skriver i brev datert 13.06.2013 at THaakon den Godes vei 13


er et fint eksempel på overgangen mellom 1800 til 1900 tallets trearkitektur, med innslag av jugend i


sveitserstilen." ''Sveitser-/jugendvillaen hadde to boligetasjer, med andre etasje under skråtak


Kjellervinduene var små, vart tilpasset bygningens arkitektur med fast midtpost og ga dagslys til en


kaldkjel ler."


"De nye. storre kjellervinduene cr etter vår vurdering for hoye. De er videre endret fra torams vinduer med
midtpost til vinduer uten oppdeling Ut fra folografier ser det ut som at de nye kjellervinduene er opp mot


dobbel hoyde de opprinnelige kjellervinduene. Dette forer til at kjelleretasjen visuelt i storre grad blo en
fullverchg etasje. og huset fremstår som en treetasjes bygning. Dette fratar husets orginale


fasadeoppbygning. et trehus på en grunnmur mcd en forste etasje som hos edetasjen. en annen etasje under


skratak. Etier fasadeendringen er dette el hus på tre etasjer. hovedetasjen med en underetasje og en annen


etasje.-


B antikvaren konkluderer med at "De høye kjellervinduene er fremmedelementer for denne arkitekturen.


Byantikvaren frarader fasadeendringen.7


Ansvarlig sekers/tillakshavers redegjørelse:
7 1Iaakon den Godes vet 13 ble allerede for flere år siden seksjonert i 3 boenheter ( i tillegg til 1 boenhet i
enebolig i hagen) Det ble imidlertid ikke sokt om deling av boligen. I den senere tid har huseier fåll


pålegg om å rette dette forholdet. Den foreliggende soknad gjelder slik deling av boenhet. For å få


tilfresstillende kvaliteter i kjellerletlighelen er denne noe omarbeidet Det er satt inn litt større vinduer i to


av fasadene for å sikre bIstrekkelig lysinnfall Dermed er fasadene berørt, slik at søknaden krever en


uttalelse fra byantikvaren. I forbindelse med delingen blir bygget brannteknisk plassert i nsikoklasse 4 og


brannklase 2. Hver bruksenhet blir utformet som branncelle. De branntekniske


prosjekteringsforutsetningene bygger i hovedsak på preaksepterte løsninger, men med tre mindre fravik: 1.
Dokumenterbarhet av brannmotstand i bærende konstruksjoner 2. avstand til ny enebolig i hagen og 3


Dokumenterbarhet for brannmotstand i branneellebegrensende konstruksjon for rom som har original


massiv eikeparkett. Alle fravik er lukket ved kvalitativ analyse. Pga. fravikene er ansvarsrett for


brannprosjektering plassert i tiltaksklasse 2.


Reguleringsplan S-4022 sener maksimal utnyttingsgrad til 18% BYA. Dette er allerede vesentlig


overskredet ved at det er byguet en enebolig på eiendommen. I henhold til reguleringsplanen skal det


regnes I 5m2 BYA pr. nodvendig parkeringsplass. Vi har valut å tolke parkerinsnormen slik at det akluelle


bygget sammen med enebol igen på samme tomt kan betraktes som et boligkompleks. Det gir kras- om 1.2


P pr. bolig i den åpne bsen ( som eiendommen ligger såvidt innenfor). Tiltaket øker P-behovet fra 4 til 5 P.
hvilket innebærer en okning i BYA med 15m2. slik at fraviket fra reguleringsplanen blir storre.
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Det antas at tiltaket ikke setter hensynet bak bestemmelsen i reguleringsplanen vesentlig til side i forhold


til dagens situasjon. Da fraviket kun gjelder utvidet parkeringsareal og ikke bygningsmessige tiltak i et


allerede seksjonert b gg, mener vi at fordelene ved å gi dispensasjon tydelig oveneier i forhold til


ulempene.-


Videre har iiltakshaver redegjon endringer som er gjort på boligen de sisie årenc og viser til at


fasadeendringer ble gjon for boligen ble san på Byantikvarens guie liste. En del av endrIngene stammer


også så langt tilbake som til I 960-tallet. Det ble også godkjent endring av fasade mot ost i 1993.


Tiltakshaver skriver videre at endringene som omsokes i forhold iii tilstanden siden I 960-tallet er altså å


oke bredden på tre kjellervinduer mot vest og sor samt oke hoyden på to kjellervinduer mot sor.


Plan- og bygoingsetatens vurdering:
Plan- oe IneninZSetalen Nurdering av fasadeendring


Omsokt fasadeendring innebærer eiablering av storre v induer i sokkeletasje. Omsokte fasadetegninger som


viser eksisterende situasjon viser også at det er satt inn flere nye vinduer i sokkeletasje enn hva som


fremeår av siste godkjente tegninger av by gMngen.


Plan- og by gningselaien er enig med Byantikvaren vurdering av storrelsen på vinduer i sokkeletasje er et


fremmedelement i denne type arkitektur Svenservillaen består av to boligetasjer etablert over en


kaldkjeller i mur. Fasadeutformingen gjenspeiler bruken ved at boligetasjene er utformet med storre


vindustlater som sikrer gode daglysforhold til oppholdsrom. Sokkeletasje er mer lukket med kun mindre


induer som gav daply s til deler av kaldkjelleren. Fasaden markerer en klar forskjellighet mellom


sokkelens lukkede fasade. og de to hovedplanene i tre med en langt mer lenere fasadeutrykk. Sokkelen


leses som husets tunge base. som trevillaen er satt oppå.


Etableringen av storre vindusfelt i sokkeleiasjen strider klart lesningen av sokkelen som trehusets base.


Okning av vindusfelt i sokkeletasje medfører at fasaden leses som en bolig med tre boligplan. klart i strid


med det opprinnelige utrykket der sokkeletasjen var underordnet bygningens hovedplan både


funksjonsmessig og visuelt. Da tiltaket forringer verneverdiene knyttet til bygningen. vurderer Plan- og


bypingseiaten at tiltaket ikke kan anscs tilsttekkelig tilpasset det bevaringsverdige miljoet. og dermed


ikke i tråd med besiemmelsene i § 4.


Dispensasjon 

Tiltakci er i strid reguleringsplan og er avhengig av dispensasjon for å kunne tillates.


Plan og bygningsloven § I 9-2 åpner for at del kan gis dispensasjon dersom ikke hensynet bak


bestemmelsen det dispenseres fra tilsidesettes vesentlig. Videre er det el vilkår al fordelene ved å gi


dispensasjon skal være vesem lig slørre enn ulempene etter en samlet vurdering.


Omsokt fasadeendring er i strid med § 4 som sier at -Bygningene tillates ombygd påbygd eller


modernisert under forutsetning av at eksterioret beholdes uendret. fores tilbake til opprinnelige utseende.


eller gis en annen utforming tilpasset det bevaringsverdige miljoet.". Tiltaket er derfor avhengig av


dispensasjon for å kunne godkjennes.


Hensy net bak vernebestemmelsen i planens § 4 er å sikre at boligenes kuhurminneverdi i forhold tilseg


selv og omgivelsene bevares.


Plan- og bygningsetaten vurderer at de omsokte endringene vil fore til en svekkelse av


bevaringsverdiene knynet til boligen. Det vises her til Bvantikvarens uttalelse. samt Plan- og
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bygningsetatens egen vurdering av tillakel ovenfor. Tiltaket medforer at fasadens opprinnelige hierarkie og


oppdeling mellom sokkel- og hovedplan i stor grad svekkes. og et viktig historiebærende element


forsvinner. Plan- og bygningsetaten vurderer derfor at tiltakene vesentlig svekker boligens bevaringsverdi.


og dermed i vesentlig grad tilsidesener hensy net bak bestemmelsene for spesialområde —bevaring.


Reguleringsbestemmelsene § 3.1 angir at maksimal bebygd areal er 18%. Soknaden omfatter opprettelse


av to nye boenheter og medforer okt beb> gd areal i form av okt krav til parkering. Eiendommens bebygde


areal er i dag på 26.4%. Omsokt tiltak medforer at eiendommens blir 30.75% og tiltaket er av avhengig av


dispensasjon for å kunne godkjennes.


Soker har i sin soknad valgt å se på de to bygningene som et boligkompleks og derfor legge


parkeringsnormens bestemmelser for boligkompleks til grunn ved beregning av eiendommens


parkeringsbehov. By gningene på eiendommen er frmliagende småhus og det kan derfor ikke beny nes


parkeringsnormens bestemmelser for boligkomplekser. For småhus kreves del 2 biloppstillingsplasser pr


boenhet. og 1.7 dersom tre eller flere boenheter har felles parkering. Soknaden medforer 4 boenheter. og


parkeringsnormens bestemmelser for småhus med fellesparkering vil da kunne benyttes. Parkeringskravet


blir da 7 biloppstillingsplasser (4 x 1.7) som medforer at eiendommens bebygde areal blir 3035%.


Flensy net bak bestemmelsen om maksimalt tillatt BYA er. sammen med maksimal lillati hoyde. å begrense


bygningsvolum og konstruksroner på etendommen i forhold til eiendommens storrelse slik at l s og luft


mellom eiendommer sikres, og at en tilstrekkelig del av eiendommen fremstår som åpen. Det sokes om


dispensasjon for overskridelse av bebygd areal slik at eiendommen får en utnyttelse på 30.75% mot tillane


18% Ynerligere overskridelse skjer i form av flere parkeringsplasser som folge av nyc boenheter og okt


krav til parkeringsdekning. Okning av boenheter vil medfore at en stor del av eiendommens tilgjengelige


areal må benyttes til parkering. og eiendommen vil fremstå som betraktelig mer fonenet enn hva


reguleringsplanen åpner for. Flebygd areal på eiendommen er allerede overskredet og eiendommen er


dermed ferdig tdbygd i forhold til hva reguleringsplanen tillaler. Plan- og bygningsetaten vurderer


hensynene bak bestemmelsen som vesentlig tilsidesan.


Plan- og by gningsetaten mener ener ovennev me at vilkårene for dispensasjon eller plan- og by gningsloven


§ 19-2 ikke er oppfyli. og soknaden om dispensasjon innvilges ikke.


Konklusjon


Under henvisning tildet som for ovrig er anfort under respektive avsnitt finner Plan- og bygningsetaten at


det omsokte tiltaket ikke er i overensstemmelse med den samlede plan- og bygningslovgivningen og derfor


ikke kan godkjennes.


Evenluell ny søknad:


Ved eventuell ny soknad bor antall boenheter reduscres slik at behov for biloppstillingsplasser og bebygd


areal reduseres. For at rom i kjeller skal kunne bruksendres til rom for varig opphold vil det kreve at


TEK 10's krav til rom for varig opphold tilfredstilles i forhold td dagslys. utsyn og romningsveier. Videre


bor det utarbeides et snitt som viser at rom i kjeller har tilstrekkelig takhoyde. Boligen er regulert til


spesialområde bevaring og endringer i eksterioret skal beholdes uendret eller gis en annen utforming


tilpasset det bevaringverdige miljoet Dersom bruksendring av kjeller krever fasadeendringer anbefales det


at Byantikvaren kontaktes for veiledning.


Innsendt soknad er mangelfull i forhold til hva som kreves av dokumentasjon. Manglene har likevel ikke


vært utslagsgivende for utfallet da dispensasjon for overskridelse av maksimalt tillart bebygd areal og


bevaringsbestemmelsen ikke innvilges.
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Ilaakon den godes §ei er ikke opparbeidet i regulen bredde. Ved soknad om oppreuelse a§ n§e


boenheter ma det derfor sokes om dispen§asjon fra phl. § 18-1. krzu til §eiopparbeidelse. V idere ma del


utarbeides n avkjorselsplan (på grunn av tavidet bruk) som viser frisikt ved avkjorselspunkt.


stieningsforhold og tilstrekkelig parkering med snumuligher pa egen eiendom.


Klageadga ng:
Detle vedlaket kan peklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mor takelse av dette brevet. Se


vedlame oriemering.


PLAN- OG BYGN1NGSETATEN


Asdeling for b§ggeprosjekter


Enhet for Bolig Vest


Dette dokumentet er elehtronisk godkjent 21.10.2013 av:


Jostein Eidsisat - $aAsbehandler


Anne Torill Halse - enhetsleder


Kopi til:


Jon Oien. Olav Bulls lei I C. 0765 OSI.O. jonoieniLgmailcom


V edkgg:


Orienterine om klaeeadgane







Oslo kommune
Byantikvaren


Plan- og bygrungselaten
POSTMOTTAX


OSLO KOMMUNE
PLAN: OG EvGNINGSETAT


18 JUNI2013
caja.:


Datcr 13 06 2013


Deres rer Var rtsf (saksnr) Saksheh Arkwkode


PBE-201207069 201301454 Grele Slokla 23460277


39/33 HAAKON DEN GODESVE1 13 - UTTALELSE TIL FASADEENDRING


Vi viser til oversendelse datert 5.4.2013, vedlagt saksdokurnenter.


Tiltaket


Det er etablert storre og nye kjellervinduer. Tiltaket er utfort i forbindelse med en bruksendring
av kjeller, fra kaldkjeller LUrom for varig upphuld.


Berorte verneverdier


Haakon den Godes vei 13 er en trevilla i sveitser/jugendstil oppført på 1890-tallet, med et
tilbygg godkjent i 1909. Gjeldende regulefingsbestemmelse for området er S-4022, vedtan
17.12.2003, eiendommen er regulen tilspesialområde med formål bevaring.


Fra reguleringsbestemmelsen, § 4:
Spesialomrdde - bevaring


Ali arbeid ut over ordintert vedlikehold på bygningenes eksterior skal forelegges Byantikvaren
til uttalelse, Eksisterende bygninger, trapper murer, gjerder, terrasseringer og lignende
elemenrer i bygningsmiljøet tillates ikke revet eller fjernet med mindre fraværet av verneverdier
dokumenteres av Byantikvaren.


Bygningene tillates ombygd, plibygd eller modernisert under forutsetning av at eksteriøret
beholdes uendret. føres labake til opprinneligewseende, eller gis en annen tajOrming tilpasset
der bevaringsverdige miljøet.


Ved restaurering og/eller reparasjon av eksiterende bygninger og anlegg skal de opprinnelige
matertaler søkes bevort i sin sammenheng. Det opprinnelige eller karakrenstiske uttrykk med
hensyn til utforming, materialbruk, farger og utførelse skal bevares.


Vurdering
Haakon den Godes vei 13 er et fint eksempel på overgangen mellom 1800 til 1900 tallets
trearkitektur, med innslag av jugend- i sveitserstilen Villaen har gjennomgått endringer, med
blending av Ninduer, ombygging av inngangspartiet og etablering av nye vinduer. Vi kan ikke
se av saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten (PBE) at fasadeendnngene er omsøkt, og
anbefaler at disse omsokes og forelegges Byantikvaren for uttalelse.
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De innleverte tegningene utarbeidet av Hellandhus, innholder flere fcil og er generelt
misvisende. Tegningene er uten mål. Besluivelsen viser til at det er san inn større vinducr i to
av fasadene. Tegningcne utformet av Hellandhus viser nye vinduer i alle fire fasadene. Denne
vurderingen viser til fotografier levert til PBE av tiltakshaver 24.5.2013.


Sveitser-/jugendvillaen hadde to boligetasjer, med andre etasje under skråtak. Kjellervinduene
var små, var tilpasset bygningens arkitektur med fast midtpost og ga dagslys til en kaldkjeller.


De nye, større kjellervinduene er etter vår vurdering for høye. De er videre endret fra torams
vinduer med midtpost til vinduer uten oppdeling. Ut fra fotografier ser det ut som at de nye
kjellervinduene er opp mot dobbel høyde av de opprinnelige kjellervinducnc. Dette fører til at
kjelleretasjen visuelt i større grad blir en fullvercfig etasje, og huset framstår som en treetasjes


bygning. Dette fratar husets originale fasadeoppbygning, et trehus på en grunnmur med en
første etasje som hovedetasjen, en annen etasje under skråtalc. Erter fasadeendringen er dette et
hus på tre etasjer, hovedetasjen med en underetasje og en annen etasje.


Koeldosjoo
De heye kjellerviadueoe er fremmedelementer for deooe arkitektoreo. Byaotikvareo
fraråder fosadeettdriagen.


144,
'Andr Korsaksel te Stokka
antikvar/teknisk rådgiver 7 tikvar


2







Oslo 12.7.2013


Angående søknad om oppdeling og bruksendring kjeller i gardsnr./b.nr 39/33 Haakon den


godes vei 13


Saksnr. PBE-201207069 (referansenr. Hos Byantikvaren 201301454)


Tilleggsopplysninger angående husets historie og noen mål for
vinduer


I Byantikvarens uttalelse av 13.6.2013 heter det i konklusjonen at 'De høye kjellervinduene er


fremmedelementer for denne arkitekturen. Byanlikvaren frarader fasadeendringen".


Samtidig fremgår det av brevet at Byantikvaren savner mal i tegningene.


Vi beklager at malene mangler og vil derfor i dette brev nærmere spesilisere de mal som er


gjelder i dag, og de endringer som er foreslått.


Vi har full forstaelse og respekt for intensjonen i vernebestemmelsene pa gul liste —vi har da


ogsa bade i 1980- og 1990-arene arbeidet for a filbakeføre huset til opprinnelig sfil i forhold til


tilstanden slik den var i begynnelsen av 1960-arene.


De endringer vi har foretatt ble foretatt før huset i Haakon den godes vei 13 ble satt pa "gul liste"


i 1998.


Tilstanden pr. 1965


Vår far kjøpte huset tidlig i 1960-ara. Noen av fasadeendringer i forhold til tegningene fra 1909
hadde antakelig skjedd før 1960, og noen endringer ble antakelig foretatt kort tid etter
overtakelsa


Ved midten av 1960-årene var verandaen mot syd i første etasje bygget inn i stuen i samme
etasje, stuen hadde et stort stuevindu (panoramavindu) mot syd Vinduene mot syd og øst i
første etasje var "husmorvinduer". Kjellervinduene sto slik de står i dag med vippevinduer
('husmorvinduer").
Vinduene i 1. etasje mot vest sto sfik de står den dag i dag (antakelig i opprinnelig form fra 1909)


Annen etasje er fasademessig vel ganske uforandret i forhold til tegningene fra 1909.


Våre endringer i 1980- og 1990-årene
I midten av 1980-arene ble fem husmorvinduer i I etasje skiftet ut med korsvinduer, slik de


står i dag —etter arkitektlegninger ble det spesialbestilt vinduer.


11988 ble det store stuevinduet mot syd skiftet ut med et sprossevindu som ble arkitektlegnet


for a passe med husets stil for øvrig. Det ble ogsa etter arkitektens tegninger laget en ny


utgangsdør fra stuen til terrassen for at fasaden her skulle harmonere best mulig med husets







grunnleggende stiL Arkilektene la i den sammenheng vekt på å få fram noen kors som en


tidligere periode hadde blitt skjult (arkilekt Kåre Sætre).


Det ble i 1993 satt et nytt korsvindu - i gammel stil, mot øst saken ble forelagt Plan- og


bygningsetaten, clatert 22 desember 1993 (Journalnurnmer 94134310.)


Noen aktuelle mål foretatt av eier i juli 2013, pluss forslag om endringer


Vindu Etasje Vindusflate
Bredde x


, Høyde cm


Forslag
endringer
Størrelse
vindusflate


Forslag
endringer
apning


Nordøst






K-eller 80x33 Ingen Ingen
Nordvest






Keller . 80x33 In. en Ingen
Vestnord






K-eller 76x78 Ingen Tofløy
Vestsyd






Keller , 76x78 150x78 Totløy
Sydvest






Keller 76x78 90x108 Tofløy
Sydøst






K-eller ! 76x78 90x108 Tofløy
Østsyd






Keller , 83x58 Ingen Tofløy
Østnord






K-eller i 83x58 Ingen Tofløy








Nordvest 1.etas
1.etas


e 150x185 Ingen Ingen
Vestnord e i 150x185 In  en Ingen
Vestsyd






1.etas e ! 150x185 Ingen Ingen
Syd (3 stk) 1.etasje 103x185 Ingen Ingen


IngenØstnord 1.etas e 103x185 Ingen
Østsyd 1.etas e 103x185 Ingen Ingen


Den omsøkte forand ingen i forhold til tilstanden siden 1960-ara, er altsa a øke bredden på tre


kjellervinduer vest og syd, pluss øke høyden pa to kjellervinduer mot syd med ca. 30 cm.


I tillegg vil alle kjellervinduene bli tofløysvinduer med sprosser noe som vi håper kan bli et ledd


i tilbakeføring.


Hvis det skulte være relevant vil vi også peke at huset ligger oppe på en liten høyde som gjør


at kjellervinduene ikke er synlige fra Haakon den godes vei (eller fra naboer).


Vi har vanskelig for å tro at økt vindushøyde på 30 cm . på et par kjellervinduer vil endre husets


karakter, verken i forhold til tilstanden slik den faktisk er i dag eller i forhold til tegningene fra


1909, men hvis det er det avgjørende ankepunkt vurderer vi gjerne alternative former (som også


tilfredsstiller krav om miljø- og rømningsvei m.m.) —ev i kontakt med spesiell


arkitektkompetanse på sveitservillaer.


Mvh


Jon Øien


(på vegne av søkerne)







Vi har i søknaden bare lagt opp til en moderal utvidelse av kjellervinduene i forhold til de som


faktisk har vært der i hvert fall de siste 50 år.


Som foreslatt av Byanbkvarens saksbehandler i munllig samtale (i juni 2013) ser vi også al


sprosser kan brukes i nye kjellervinduer. vinduene kan åpne utøver med vertikale hengsler.


Byantikvaren etterspør mal pa vinduene


"De innlevene tegningene utarbeidet av Hellandhus inneholder fiere feil og er generelt


misvisende. Tegningene er uten mål."


Bredden blir noe større enn i dag, men ikke høyden. Innføringen av sprossevinduer vil
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samarteid med


advokalfellesskapet Bergmann


Oslo, 14. november 2013


Deres ret:


KLAGE SAK 201207069-5. HAAKON DEN GODES VEI 13. GNR 39 BNR 33.


Undertegnede representerer Jon Øien Det vises til avslag datert 21.10.13 mottatt


24.10.13. Avslaget påklages herved.


Innledningsvis vil jeg understreke at det er søkt om en svært begrenset endring av de


formelle forhold ved eiendommen. Ut fra etatens avslag kan det se ut som det er


omfattende endringer. Det er imidlertid kun snakk om å formalisere den langvarige


bruken av eiendommen som 3 boenheter. Kjelleretasjens bruk som bolig forutsetter


en fasadeendring ved at det må settes inn noe større vinduer. Sarnmentignbare


endringer er gjort på andre elendommer i nabolaget, se nærmere nedenfor.


Mine klient og hans søsken har aniet angjeldende elendom. Eiendommen har de


siste ca 40 år vært benyttet slik den ble seksjonert i 1989 —til totalt 3 boenheter i


angjeldende bygning. Hans yngste søster har bodd i første etasje de siste 25 årene. I


annen etasje har tidligere hans foreldre, og de siste 10 årene, hans eldste søster


bodd. Begge har tenkt å bo der i årene fremover. Kjellerleiligheten har vært brukt av


barna til bolig under studietid osv. Min klient fikk beskjed om at den bruk som er gjort


i alle disse årene, måtte ornsøkes. Det ble gjort, men søknaden ble avslålt.


Avslaget er begrunnet i 2 forhold, en uønsket fasadeendring ved at noe større


vinduer må settes inn i kjelleretasjen og for høyt BYA. som følge av parkeringskrav.


Disse omhandles nærmere nedenfor.


Postadr: Ptr 2799 Seld. 6204 Osle Ost Orekte 22 33 50 70 Bank.


Besoksadr : Col Adelers 91 16 Sættralo 23 27 28 29 Drdiskonto 9230 09 58119


	


Telelax 23 27 28 20 Klientaordo 9235 26 97909


E-post: posIfilmoso no Berm merdl 9230 09 582133


E-pest Ilk©klose ro Bærum Telelon 6711 04 10


E-post verralose ro Inlemen. avra k:ose ne
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Fasadeendring.


Klager mener prinsioalt at den omsøkte fasadeendring ikke strider mot


reguleringsplanens § 4. Det er en forsiktig endring av kjelleretasjen, som ved dette


«gis en annen utforming tilpasset det bevaringsverdige miljøet».


Subsidiært anføres at den omsøkte endring bør tillates etter plan- og bygningslovens


§ 19-2. Hensynet bak reguleringsbestemrnelsene, å verne områdets opprinnelige


identitet og karakter, tilsidesettes ikke ved det omsøkte tiltak. Klager anfører at


nettopp dette hensynet bak bestemmelsene ivaretas. Videreutviklingen skjer med


stor respekt for områdets og bygningens stil. Videre vil fordelene ved å gi en


dispensasjon være klart større enn ulempene, jfr. § 19-2(2) i.f.


Plan- og bygningsetaten mener at de ornsøkte endringer ikke er i tråd med


bestemmelsene i reguleringsplanens § 4, og har videre ikke gitt dispensasjon iht §


19-2 da etaten ift dispensasjonsspørsmålet (på side 4) mener at «tiltakene vesentlig


svekker boligens bevaringsverdi, og dermed i vesentlig grad tilsidesetter hensynet


bak bestemmelsen for spesialområde - bevaring». Avslagel kommenteres nærmere


nedenfor.


Oslo kommune har i avslaget pekt på at størrelsen på vinduene


«er et fremmedelement i denne type arkitektur».


Klager peker på at større vinduer også måtte settes inn i kjelleretasjen i nabovillaen i


Haakon den godes vei 11A ifm. at rom i kjelleren ble godkjent for beboelse i 2003.


Saken synes ikke engang forelagt for byantikvaren i forkant. Se for øvrig nærmere


om denne saken under punktet om likebehandling nedenfor.


Klager har ved sin søknad forsøkt å bevare sveitsershlen ved å sette inn vinduer som


harmonerer med bygget. Al bygget videreutvikles tro mot sin stil bør oppfattes som


posifivt og ikke negativt.


Fasade-endring bla. ved innsetting av nytt vindu ble godkjent på eendommen i 1994.


Også den gang fulgte man den opprinnelige stilen - med et vellykket resultat.


Etaten viser til uttalelse fra byantikvaren, som skriver:


«De nye, større kjellervinduene er etter vår vurdering for høye. De er videre


endret fra torams vinduer med midtpost til vinduer uten oppdeling.»
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Byanbkvaren kan synes å ha vurdert innsendte fotos fremfor de omsøkte tegningene.


Tegningene viser nettopp vinduer med midtpost —vinduer som nettopp bevarer stilen


på det gamle huset.


Byantikvaren uttaler videre følgende —uten at befaring har vært gjennomført:


«llt fra fotografier ser det ut som at de nye kjellervinduene er opp mot dobbel


høyde av de opprinnelige kjellervinduene. Dette fører til at kjelleretasjen


visuelt i større grad blir en fullverdig etasje, og huset frerrstår som en


treetasjers bygning. Dette fratar husets originale fasadeoppbygning...»


Byanbkvarens ovennevnte vurdering, som etaten bygger på, medfører ikke riktighet.


Mot nord —som er den siden som er mest synlig for andre, er vinduene små og knapt


synlige. Mot øst og syd er vinduene svært lite synlig. Mot vest er det dag 2 vinduer


på 1m x 1m meter. Vinduene i 1. og 2. etasje er 2 meter høye. Kjelleretasjen fremstår


ikke i dag. og vil ikke ved de ornsøkte mindre endringer (se fasadetegningene)


fremstå som likeverdig med de øvrige etasjene


Vedlagte folografier viser at kjellervinduene på fasadene mot øst og syd i praksis ikke


er synlige, og at de to vinduene mol vest knapl er synlige for veifarende i Haakon


den godes vei - selv midt i novernber da det ikke er iøv på trærne. En befaring på


stedet vil vise dette.


Litt større vinduer i kjelleretasjen, vil ikke medføre «at fasadens opprinnelige hierarki


og oppdeling mellom sokkel- og hovedplan i stor grad svekkes», slik etaten hevder i


sitt avslag


For alle arbeder som er foretatt på bygget fra 1980 og fremover, har eier spesielt


vektlagt nettopp å føre bygget tilbake til den originale stden, se nærmere om dette


utredning fra klager datert 12.07.13.


Byantikvaren synes i nærværende sak å ha tolket reguleringsbestemmelsen svært


strengt, slik Byantikvaren også gjorde i en annen sak om skifle av vinduer, sak


201305131-12 (Aasmund Vinjes vei 34) Det må foretas en skjønnsmessig vurdering


av de omsøkte mindre endringer. Bydelsutvalget uttalte i nevnte sak følgende:


«Vestre Aker bydelsutvalg mener at verneparagrafen bør kunne tolkes slik at


en annen utforming tilpasset det bevaringsverdige miljøet vil kunne betraktes


som en videreføring av eksisterende stilart»
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Bydelsutvalget konkluderte for øvrig også i sak nr 201216329-4 (Aasmund Vinjes


gale 35) med at Byantikvaren hadde foretatt en for streng forlolkning Se nærmere


om denne saken nedenfor under punktet om likebehandling nedenfor.


Tilsvarende vurdering bør klart også gjøres i nærværende sak. Vemebestemmelsen i


reguleringsplanens § 4 bør tolkes slik at den omsøkte justering som er tilpasset det


bevaringsverdige miljøet, er en videreføring av byggets stilart Uansett bør det


aksepteres en dispensasjon fra disse reglene.


Fordelene ved å gi dispensasjon iht § 19-2 er bla. følgende:


- Søker får anledning til å videreutvikle sin eiendom i samsvar med samfunns-


utviklingen som går i retning av mer effektiv bruk av etablert bygningsmasse.


Det er en stor kjeller som er svært godt egnet til bolig.


- Effektiv arealbruk er positivt ift kommunens ønske om fortetning.


- Bygningens stil- og egenart bevares ved ornsøkt videreutvikling.


Endringen har ingen negativ betydning for området som også er preget av


store forskjeller


Endringene er knapt synbare for naboer og/eller fra veien.


- Det skjer ingen utvidelse av eksisterende bygningsmasse.


Tiltaket står ikke i motstrid mot reguleringsplanens intensjoner


Bruk og belastning vil på alle måter både for denne eiendommen og for


omgivelsene, være uendret ut den ca. 40 år langvange bruk som har vært på


eiendommen.


Tiltakene er svært begrenset.


Det er vanskelig å se at denne forsiktige endringen kan innebære noen reelle


ulemper av betydning. Det viser også det faktum at det ikke foreligger noen


naboklager på prosjektet. Man må være forsiktig med en alt for streng tolkning av


vernebestemmelser. I dette tilfelle er kjellervinduene, som tidligere nevnt, lite synlige


både for naboer og fra Haakon den godes vei. Dette fordi bygget ligger på en liten


høyde.


Dispensasjon har videre ingen betydning for «helse, miljø, sikkerhet og


tilgjengelighet», Ifr. § 19-2(3).


Det fremstår således som klart at fordelene er largt høyere enn ulempene, og


dispensasjon bør innvilges,
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Eiendommens utnyttelse. BYA


Det er søkt om dispensasjon fra kravene til BYA. Dette er det søkt om kun fordi


formell endring av boligen til 3 boenheter (totall 4 på eiendommen), vil kunne


medføre et høyere parkeringskrav.


Plan- og bygningsetaten har beregnet at BYA på eiendommen blir 30,75. Da inngår 7


parkeringsplasser. Etaten har ikke diskutert om det er grunnlag for å g dispensasjon


for kravet om 7 parkeringsplasser. Søker ba om at man vurderte parkerings-


dekningskravet etter normen for boligkompleks. Disse innebærer krav om 5 plasser


Når etaten avviste at parkeringsdekningsnormen for boligkompleks kunne benyttes,


skulle man ha vurdert om det kunne dispenseres fra parkeringsnormen.


Etaten har ikke forklart hvordan BYA er beregnet. Det synes å være feil. Feilen kan


ha skjedd ved innsendelsen av søknaden, hvilket beklages. Følgende tall synes å


være de korrekte:






Total tomt 1319 kvm


Fottavtrykk gammelt hus (seksjon
1,2,3)


173 kvm


Fotavtrykk nytt hus (seksjon nr. 4) 81 kvm


Parkeringsplasser 7 stk a 15 kvm 105 kvm


Samlet utnyttelse kvm 359 kvm


Utnyttelsesgrad 27,2%


Utnyttelsen på angjektende eiendom synes ikke å skille seg vesentlig fra flere


omkringliggende eiendommer. Uansett ble slik utnyttelse godkjent ifm utbyggingen i


1985. Det skjer ingen ytterligere utvidelse av bygningsmasse ved omsøkt endring,


kun evt. behov for å avsette noe ytterligere areal til parkering.


Det er et spørsmål i saken om det i det hele tatt må søkes orn dispensasjon ift


parkeringskravene. Dette er ikke omhandlet av etaten. Kommunen aksepterte ved


utbyggingen av eiendommen i 1985, 6 parkeringsplasser på utearealet, jfr. følgende


uttalelse fra Bygningssjefen, se Innstilling fra Bygningssjefen til bygningsrådets møte


26.09.85:


«Den viste bolig er tilfredsstillende plassert på eiendommen, men store deler


at tomten vil måtte utlegges til parkering for 6 biler.»
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Det anføres fra denne side at når det i 1985 ble aksepterl 6 plasser på eiendommen,


må kommunen legge dette til grunn også i dag. Parkeringskravet er ila disse årene


redusert —slik at en eiendom i dag kan utnyttes mer effektivt —i tråd med vanlig


samfunnsutvikling.


Ansvarlig søker har som nevnt lagt til grunn at man bør kunne benytte


parkeringsnormen for boligkompleks, hvilket innebærer krav om 5 plasser. Det er


mao en plass mindre enn det som allerede er godtatt på eiendommen, og det er i


blfelle ikke behov for en dispensasjon. Det synes fornuftig at man for denne spesielle


eiendommen kan benytte nevnte parkehngsnorm for boligkompleks. Eiendommen er


i praksis utnyttet tilsvarende et boligkompleks, og bør kunne følge disse


parkeringsnorrnene.


Uansell bør det i dette tilfellet være uproblematisk og gi dispensasjon enten for


parkeringsdekningskravet eller for BYA.


Det er ikke uvanlig å gi unntak for parkeringsdekningskravet når eksIsterende


eiendomsmasse utnyttes mer effektivt. Det er videre god anledning til gateparkering


som dekker behov for gjesteparkering mv. Jeg kan ikke se at etaten har gjort noen


vurdennger av slike forhold. Som nevnt har kommunen allerede godtatt 6 plasser på


eiendommen. I den grad etaten mener at omsøkt tiltak krever 7 plasser, vil det


således kun måtte dispenseres for 1 plass. Fordelene med en slik forsiktig


dispensering fra kravene, er klart større enn ulempene. Parkeringssituasjonen på


eiendommen har gjennom lang tids bruk ikke medført problemer hverken for denne


eiendom, naboeiendommene eller trafikkawikfingen i området generell. Ved en


dispensasjon for parkeringsdekningskravet, vil eiendommen få større uteareal til fri


disposisjon/ som ikke må benyttes også til parkeringsplasser.


Alternativet til å dispensere fra parkeringsdekningskravet, er å dispensere fra BYA.


Her er det avgjørende viktig å merke seg at det ikke forelas noen ulvidelse av


bygningsmasse. De to byggene på eiendommene endres ikke. Det kan neppe gjøre


den helt store forskjellen om ytterligere ca 15 kvm, av utearealet evt, må kunne


benyttes (også) ttl parkeringsareal.


Det må i helhetsvurderingen selvfølgelig også vektlegges at parkeringsarealet ikke er


bebygget med garasjer. Dispensasjon vil således verken hindre tilgang av lysfluft el.


på noen måte, eller bidra til en annen opplevelse av denne eiendommen.
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Klager har lagt merke til at naboene i Ivar Aasens vei 14 og 16 og i Haakon den


godes vei 12 a og b har løst kravet til parkeringsplasser ved å bygge underjordiske


garasjer. Klageren har vanskelig for å skjønne at kommunen legger opp til en så


streng dispensasjonspolifikk at opprinnelige beboere med begrensede økonorniske


ressurser, må bygge et underjordisk betonganlegg fordi det etter nye


parkeringsregler evt. mangler ledig BYA til en parkeringsplass.


Det er også grunn til å minne om at underjordiske parkeringsanlegg nødvendigvis får


innganger med utfordringer som svarer dårlig til de estetiske inlensjoner som ligger i


områdets reguleringsplan.


Fordelene ved formell godkjennelse på å benylte kjelleren som boareal med alle


fordelene det innebærer (omhandlet over), vil klarl være større enn ulempene en


dispensasjon for enten parkeringsdekningskravet eller BYA vil medføre. I et tilfelle


som dette vil det fremstå urimelig ikke å gi en slik begrenset dispensasjon.


Avslutningsvis vises til Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) vedrørende
dispensasjon:


"2.3.14 Dispensasjon: Bygningslovulvalget vurderer endringer i gjeldende lov
§ 7 for byggesaksdelen. Den praktiske bruk av dispensasjonsreglene har etter
Bygningslovulvalgets oppfatning vist at det er behov for å kunne fravike plan og
bygningslovens regelverk i enkettsaker for å få gode og hensiktsmessige
løsninger. SeN om slike avvikende løsninger går ut over reglenes
forutberegnelighet, tilsier hensynet til en fleksibel og effektiv
byggesaksbehandling at dispensasjonsinstituttet opprettholdes.»


For nettopp å få en god og hensiktsmessig løsning i nærværende tilfelle, er det


behov for en mindre dispensasjon for parkering/BYA.


Likebehandling.


Det er viktig at innbyggerne i Oslo opplever at like forhold behandles likt av Plan- og


bygningsmyndighetene. Utvikling av eiendommer, derunder utnyttelse av kjeller-


etasjer er svært vanlig, og er foretatt også på flere av naboeiendornrnene. Det vil


være en rettsstridig forskjellsbehandling hvis søker ikke kan få utvikle sin eiendom i


en så begrenset utvikling som det her søkes om.


Noen eksempler fra nabolaget:







8 advokatfirmaet KLOSE


Sak 200300043-11, Haakon den godes vei 12A og B.


Her ble 2 bevaringsverdige eiendommer tatt ut av Byantikvarens gule liste, for å


kunne rives og bebygges med 2 boligblokker. Det ble innvilget dispensasjon også fra


kravene til maksimal utnyttingsgrad. Blokkene ble bygget og det har fungert helt fint i


dette nabolaget.


Sak nr. 200411537-14 lvar Aasens vei 14


Denne eiendommen ble ombygget fra enebohg til 6 leiligheter. Dette var således en


stor utbygging av et vemeverdig bygg.


Dette ble godkjent av etaten. Etaten foretok i den saken en korrekt helhetsvurdering


der man bla. vektla at enkelte, i utg.pkt. mindre ønskelige endringer, ikke ble veldig


synlige og ikke forringet helhetsinntrykket av bygningen. Videre forutsatte etaten at


detaljprosjekteringen ivarelok de historiske hensyn bla. ift vindusutforming.


Tilsvarende helhetsvurdering må gjøres også i angjeldende sak —som etter en slik


vurdering også bør tillates.


Sak nr. 200211208-6, Haakon den godes vei 11A.


Her ble kjelleren innredet lit beboelsesrom. Her ble det gjort unntak fra


utnyttelsesgraden, og etaten konkluderte med at


«Bruksendring skjer innenfor eksisterende volum og medfører ingen negative


konsekvenser verken for eiendommen eller omgivelsene.»


Sak nr. 201305131-7, Aasmund Vinjes vei 34.


Utskifting av vinduer ble avslått av etaten (med støtte fra Byanfikvaren) pga


vemehensyn, men vedtaket ble endret av Bydelsutvalget i møtet 05.09.13. Se sitat


fra BU lenger opp i denne klage.


Sak nr. 201216329-4, Aasmund Vinjes vei 35


1-lerble det søkt om et mindre tilbygg samt innredning av kjelleren til beboelse som


medførte behov for større vinduer. Etaten uttalte følgende (med støtte fra


Byantikvaren), som er svært parallelt med vår sak


«Plan- og bygningsetaten er enige med Byantikvaren at sokkeletasjens utforming er sentral
for lesningen av bygningen, og mener de foreslåtte endringene vil pavirke bygningens uttrykk
negafivt. Sokkel- og kjelleretasjer er tradisjonelt ikke blitt brukt til boligformål, og innen
modernismen ble det gjort et særfig poeng ut av å heve boligen over det som ble ansett som
fuldge og kummerlige kjellere, slik at arealene til beboelse ble sikret mest mufig lys og luft
Orginallegningene over huset viser en sokkelfasade med to små kvadratiske vinduer, samt
en kjellerdør assymelrisk inndelt og med glassfelt fra brystningshøyde og opp, samt et
mindre takoverbygg. Fasaden markerer en klar forskjellighet mellom sokkelens lukkede
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fasade, og de to hovedplanene i tre med en langt mer generøs fenestrering. Sokkelen leses
som husels tunge base, som trevillaen er satt oppå.»


Bydelsutvalget behandlet klage over etatens vedtak i møte 05.09.13 og konkluderte


som følger:


«Vestre Aker bydelsutvalg finner imidlertid at de to foreslåtte endringene er av så beskjeden
arl, 4rn2 og endrete vinduer/dør i underetasjen, at de ikke ødelegger for områdets karakter
da de individuelle forskjellene området er såpass store at disse endringene kan tåles uten
at områdets lesbarhet foninges Særlig gjelder delte for endringen av underelasjen da den
ligger mot øst og er ikke synbar fra vei eller naboer på grunn av topografien...
Vestre Aker bydelsutvalg finner derfor på denne bakgrunn å omgjøre Plan- og
bygningsetatens vedtak om å ikke gi dispensasjon da vi finner al hensynet bak
regulenngsbestemmelsen i § 4 ikke bfir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon
er klart større enn ulempene, og derfor er vilkårene for å gi dispensasjon fil stede jfr ptul§ 19-
2.»


Samtlige saker, og ikke minst sistnevnte, bør klad føre til at nærværende klage gis


medhold. Det er kun svært små endringer som omsøkes i nærværende sak


Avslutning.


Det bør i betydelig grad vektlegges at bygget ikke skal benyttes på annen måte enn


den svært velfungerende bruk over de siste ca 40 år. Det bør videre vektlegges at


ingen naboer har hatt innsigelser mot tittaket Det synes å underbygge at dette er et


veltilpasset bygg med en veltilpasset bruk. Omgivelsene oppfatter ikke utnyttelsen


som svekkelse av verken bevaringsverdier eller annet.


Oslo kommune ønsker å bevare markagrensa, og må da i stede ta


befolkningsveksten ved en hensiktsmessig fortetning. En utnyttelse av kjelleretasjen i


et allerede oppført bygg, bør være ideelt i en slik sammenheng. Det innebærer kun


en mer effektiv bruk av eksisterende bygningsmasse —som åpenbart er et godt tiltak


også i miljøsarnmenheng.


Dersom kommunen mener det i et nytt endret vedtak er grunn til å gi klarere føringer


på utseendet til vinduene i kjelleretasjen, er det anledning til dette, feks. som et vilkår


for dispensasjonen, ifr plan- og bygningslovens § 19-2(1) tf. Et vilkår kan f.eks. være


bruk av sprosser også på kjellervinduene. Klager ønsker uansett at kjellervinduene


skal følge stilen på bygget.


Og Sist men ikke minst må det vektlegges at det dreier seg om en helt minimal


endring ved noe større vinduer, som knapt syns fra verken naboer eller veien- Den


bidrar til en mer effektiv utnyttelse av bebygget areal — uten å få nevneverdige


negative utslag. _







10 advokatfirmaet KLOSE


Det er ønskelig at det gjennomføres en befaring på eiendommen. Da vil man få et


bedre rnntrykk av hvilken betydring de nye kjellervinduene vil ha for bevarings-


interessene.


Det bes etter dette om at vedtak av 21.10.13 endres slik at klager får anledning til


den omsøkte beskjedne utvikling. Del tas forbehold om ytterligere anførsler


For spørsmål el. kan undertegnede kontaktes.


Kopi pr mail til Vestre Aker bydelsutvalg ved leder Elin Horn Galtung;


elin.hornoaltuno(Womail.com


M vennli


11 21.,„._
Tone-Lise Langeru ose







BHde av Haakon den godes vei 13 fra sydvest (fra veien). Kjellervinduene er ikke
synlige.


Bilde av Haakon den godes vei 13 fra nordsiden (fra skolen) Kjellervinduene er ikke
synlige
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Bflde av Haakon den godes vei 13 fra nordsiden (inne på gårdsplassen).


Bilde av Haakon den godes vel 13, fra nordvest. Kjellervjnduet synes, men etasjen
fremstår ikke likeverdig med de andre etasjene,
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Bilde av Haakon den godes vei 13, tatt fra Haakon den godes vei, fra vest Et
kjellervindu synes, men etasjen fremstår ikke likeverdig med de andre etasjene.


Bilde av Haakon den godes vei 13. øst. østsiden er lite synlig for andre enn de som
er på eiendommen.
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Til sammenligning:
Bildet er fra naboeiendommen  (det ligger et hus i rneHom), Haakon den godes vei 11.
alde er tatt fra vest - i Haakon den godes vei. Kjellervinduene er langt mer synHge
enn for nr 13 —uten at det er et estetisk problem.
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Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen


SØKNADSSKJEMA
- TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET I 2014


Arrangor: Hovseter sykehjem


Sokers navn:


Lystharmonikerne


Organo-asron. instiluston. foretung_ lag. selyhtelpsirruppe. annen gruppe. enkeltperson


Svaradresse/-poststed: 



c o Ingvar Strom
Nils Collett Vogts vei 62 B
0766 Oslo


Telefon:_9 I 716687


Kontaktperson:ingvar Strom
TeletonL9 I 716687 



Tittel på tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet som det sokes midler til:


2 konserter på Hovseter sykehjem


Soknadsbelop: kr 7000,00 



Målgruppe(r):


Beboere og personale på sykehjemmet


Målsetting med tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:


Underholdning og hygge for beboerne
Gleden for korpset ved å bidra lokalt


Beskrivelse av tiltakeUarrangementet/aktiviteten/prosjektet:
• Angt medlemstallet i orgamsasynen Heskm orraenarnittaker hm. foi ki.upt delnicert amtd4


og hyppighet av arrangementer osv, antall personer som involveres utol er hovedmålgruppen medlemmene osv.







• Gi en mer detaljen besknvelse av nbakets innhold. • Hvis det sokes om tilskudd til drifi gi en begrunnelse for
nodvendigheten av dette Bruk vedlegg ved storre soknader )


	 Lystharmonikerne har pt 40 medlemmer i hovedsak fra lokalmiljoet
Konserten varer 3/4time og det spilles en blanding av lettere klassisk,
musikaler. evergreens, marsjer
Fra sykehjemmet møter vanligvis 40-60 tilhorere


Omfanget / tidsbruket av den friviffige aktiviteten/ dugnadsarbeidet:


	 1-2 øvelscr a 2 1/2timcr på forhånd
2 time inkl oppsetting og retur


Kort beskrivelse as den siktigste serdien for deltakerne, og eventuelt for andre, av at
tiltaket/ aktiviteten gjennomfores:


	 Hygge og opplevelse for beboerne
Motivasjon for medlemmene av korpset for egen videreutvikling samt


deltakelse i lokalmiljøet


Samarbeidspartnere:


Ledelsen av sykehjemmet


Budsjett for tiltaket:
Ulike typer inmekier og wgifier i tiltaket spesifiseres. • Budsjen og regnskap for tiltaket bor kunne
sammenliknes.


Storre budsjettoppsen vedlegges på eeet ark )


	 Vi har ikke noe konkret budsjett for dette arrangement. men får vanligvis
betalt fra kr 3000 til 4000 for slike oppdrag


Dersom dirigenten skulle honorcres spesielt for denne konserten vildet alenc
bli opp mot kr 3000. I tillegg kommer noe til transport av utstyr samt del av noteutgifier


Andre offentlige instanser det søkes om midler fra:


Ingen som gjelder denne konsenen


Fremdriftsplan:
Når skal tiltaket stane og når skal det avsluttes, eventuelt angi om del er lopende ffitak aliga?


Konsertene varer fra kl 18 til 1845. men vi henter utstyr på Blindeskolen ca kl 1715 og er
tilbake der 2 timer sencre.


Lystharmonikerne har i mange år nå hatt en konsert i året på Hovseterhjemmet. Siste konsen
var 27.november 2013. Vedlagt er rapport fra dette arrangementet. Som det fremgår der
ønsker ledelsen ved hjemmet at vi har en konsen også i vårhalvåret. Etter dette har vi hatt
kontakt og allerede amalt to konserter i 2014, den første trolig onsdag 30.april og den andre
onsdag 26.november.







Plan for videreforing:
Hva skal skje nkr unaket det sakes midler ni er avsluttei'


	 Korpset har mye aktivitet hele året. 2 VJt øvelse hver uke, seminarer,
samspill med andre korps, en del konsener i parker. på sykehjem. i kirker, i hovedsak i
lokalmiljøet. I 2013 spilte bl.a. i Rea ktrke under Roa musikkfestuke, samt ved
julegrantenningemfakkehoget samme sted. I 2014 skal vi blø. spille på Bogstad gård ifin
feiringen av grunnlovsjubileet der 1juni.


Tilretteleggelse for funksjonshemmede:
Er liltakel iilrettelaw for funksjonshemmede, eventuelt hvordan?


	 1a, alle beboerc uansett funksjonshemming kan delta


Andre opplysninger:


	 Vi stiller gjerne opp i lokalmiljøet ved andre anledninger dersom bydelen
skulle onske det


Folgende materiale er vedlagt seknaden:


Regnskap for tilskudd i 20 :


Rapport for tilskudd i 2013 :


Årsregnskap for 20 :


X Årsmelding for 20 :


Overfering av tilskudd:
Oserformgen as tilskudd skjer sed prenng td sokers kontonummer .


Kontonummer (må oppgis ): 0540.28.24516


Oslo, 6.februar 2014 Ing‘ar Strom. styreleder Lystharmonikerne


Sted / dato Sekers stempel og underskrift av ans‘arlig person


Søknaden sendes: Bydel Vestre Aker. Sorkedalsveien 148, 0754 Oslo














































































































































GAMLE HOVSETER VEL


Oslo 28.02.2014


Bydel Vestre Aker v/leder av bydelsutvalget Elin Horn Galtung


Sorkedalsveien 150. 0768 Oslo


TRAFIKKSITUASJONEN PÅ GAMLE HOVSETER


Gml. Hovseten ei. Henriks vei. Pernilles vei og leppes vei ble i 1991 og 2001 regulert Ii1 bl.a


offentlig gang- og sykkelvei samt felles avkjorsel for beboerne. (S-3268. 18.09.91 og 5-3872.


19.12.2001). Bystyrets vedtak ble begrunnet i behovet for a bedre trafikksikkerhelen.


I dag registrerer vi at situasjonen er blitt betydelig forverret. Disse gatene brukes na til omfattende


parkering, både -park- and ride- for Hovseter T-banestasjon og som parkering for yrkesbiler og


beboere med adresse lenger opp på Hovseter. Resultatet er blitt en meget kaotisk og trafikkfarlig


situasjon.


Gml. Hovsetenei er hovedgangforbindelse fra Hovseterfeltet. mcd ca 5000 beboere. til T-banen


samt skolevei for en rekke barnehager og skoler. inklusive Steinerskolen. Huseby skole. Hovseter
ungdomsskole og Huseby kompetansesenter for synshemmede. I rushtiden sloss blinde.


rullestolbrukere. foreldre med barn til barnehagen og vanli2e fotgjengere om plassen med bilforere


på jakt etter en parkeringsplass- Det er en meget farlig trafikksituasjon. spesich for alle barna.


Situasjonen er selvfolgelig verst om vinteren, med broytekanter. smalerc vei og nesten umulige


kjøreforhold. Dette gar på sikkerheten Brannbiler vil i de verste situasjoner ikke konmie frem


og vi ser allerede i dag at soppelbiler til tider gir opp å komme opp Henriks vei.


Det oppleves som mennest absurd al arealer regulert til gang- og sykkelveter brukes som


parkeringsplasser Vi vil derfor be Vestre Aker Bydel ta opp med rene instanser de muligheter som
ligger i å bedre situasjonen. I Gamle Hovseler vei må det skiltes med parkering forbudt på arealet


regulert til gang- og sykkelvei (på høyre side av veien fra nr. 4 til 18) I Henriks vei. Pernilles vei og


Jeppes vei (fra regulert snuplass) vil vi anbefale at det skiltes i henhold til


reguleringsbestemmelsene, «Gang- og sykkelvei, kun tillat kjøring dl ciendommene».


Vennlig hilsen


Gande Hovseter Vel v/ Johan-Ditl Martens (sign.)


Gml. Hovseter vei 8


0768 Oslo


johan-dm@online.no


Vedlegg:


Reguleringskart med bestemmelser


Kopi:


Hovseter skole


Huseby skole


Sieinerskolen
- Huseby kompetansesenter
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


S-3268
Vedtaksdato 18.09.1991


Vedtatt av: Bystyret, egengodkjenning


Saken Endret reguleringsplan med reguleringsbestemrnelser for Gamle
gjelder: Hovsetervei,Henriks vei,Jeppes vei,Pernilles veiNei 3017 og for deler av


Stasjonsveien.


Merknader:


Knytning(er) mot andre planer:


Saken består av 2 sider inkludert denne.






Plan- og bygningselalen Besøksadresse Telefon• 23 49 10 00Organisasjonsnummer.






Vahls gate 1, 0187 Oslo Teletaks•23 49 10 01971 040 823 MVA


ïï






Postadresse:
Boks 364 Sentrum. E-post: postmoilak@pbe oslo kommune no•••:.






0102 Oslo Internett. www.pbe.oslo.kornmune.no







S-3268


REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GAMLE HOVETER VEI M. FL.


§ I. Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.


Området reguleres til offentlig trafikkområder:
kjørevei, parkering, sporvei, gang- og sykkelvei, fortau og annet veiareal, byggeområde for boliger og
friornråde: turvei samt fellesområder: felles avkjørsel og felles areal - gangvei.


Felles avkjørsler: 

Jeppes vei skal være felles for gnr.29 bnr. 335, 336, 337, 338, 339, 340 og 735 samt for senere utskilte
parseller fra disse eiendommene.
Pernilles vei skal være felles for gnr.29 bnr. 158, 328, 329, 331, 332, 334 og 348 samt for senere utskilte
parseller fra disse eiendommene.
Henriks vei skal være felles for gnr.29 bnr. 14, 326, 327 og gnr. 32 bnr, 562, 563, 564, 565 og 590 samt for
senere utskille parseller fra disse eiendommene.
I fillegg skal gnr, 31 bnr, 11 få kjøre på Jeppes vei innfil gang- og sykkelveien er opparbeidet.


Felles areal - gangvei skal være felles for beboerne i Jeppes vej, Henriks vej, Pernilles vei og Gamle
Hovsetervei.


De regulerte felles avkjørsler innen planområdet skal være åpne for gang- og sykkeltrafikk.


Skoler og ulendørs oppholdssted som utsettes for trafikkstøy skal støybeskyttes ved hjelp av skjerming,
ytterveggsisolering, planløsning ol. slik at innendørs trafikkstøynivå filfredssfiller de laveste grenseverdiene
i Miljøverndept. rundskriv T-8179.
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


S-3437
Vedtaksdato: 19.10.1994


Vedtatt av: Bystyret. egengodkjenning


Saken Reguleringsplan for Hovseter stasjon, T-banestandard.
gjelder:


Merknader


Knytning(er) mot andre planer:


Saken består av 2 sider inkludert denne.


•
• • ":•••:.


Plan oq bygnirgselater PesoksadresseTele'or 23 49 10 00Orgarisksjonsnummer


Vahls gate 1 0187 OsloTele'aks 23 49 10 01971 010 893 IkeiA
es'acresse


Peks 7959 993-90—E eest ecs's^sra•77.7erse pkis • ors0- 30e


:'.2 








S-3437


REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HOVSETER STASJON, DEL AV STASJONSVEIEN OG TURVEI A3


Del regulerte området er vist på plankart med reguleringsgrense.


Området reguleres til følgende formål:
trafikkområder - kjørevei. fortau, annet veiareal, sporveisområder
friornråde - turvei
byggeområde - forretning


Skoler og utendørs oppholdsted som utsetles for trafikkstøy skal støybeskyttes ved hjelp av skjerrning.
ytterveggsisolering, planløsning OL slik at innendørs trafikkstøynivå filtredsstiller de laveste grenseverdiene i
Miljøvemdepartementets rundskriv nr. 7-8179,
For bohgene langs Stasjonsvelen skal tilbys sløybeskytlelsesfiltak av fasaden mot Stasjonsveien så som
sløydempende ventiler på soverom min. shk al kravene til innendørs støynivå i Miljøvemdepartementets
rundskriv T-8/79 opplylles.
Sløybeskyttelsesfiltak på skolene og bolfgene skal være ferdig gjennomført før veiutvidelsen er ferdig
opparbeidet.


§ 4 Reguled gangbro fra Slasjonsvelen til Huseby skole skal cgsa være åpen for motonsed fenisel fil og fra
skoleområdet


Planen for hele stasjonsområdet som omfatter detaljutforming av murer og broer samt beplantning. og som
beskriver matehalbruk. skal utarbeides og sendes inn sammen med byggernelchng.
Som premiss for denne planen gjelder.


Murer i stasjonsomradet skal ha en filtalende overflate med teks. forblending med nalurstem.
Vegetasjon i området som trolig ikke kan bevares, shk som bjerketrerekken nord for Huseby skole og


grantre rekken nord for Persbraten videregående skole skal reetableres så nær opprinnelig plassering
som mulig. Eksisterende gangvei nord for Persbraten videregående skole må flyttes noe sørover shk at
del er plass hl vegetasjon mellom bane og gangvei.


Broer og murer må være klatresikre.


Planen med uttalelser fra park. og idrettsvesenet skal sendes inn sammen med byggeanmeldelsen for
stasjonen.


Parkeringsplasser på Persbraten videregående skole som berøres av anlegget, skal erstatles av nye etter
samråd med skolen.


Det skal etableres fysisk skille mellom kjørebane og ytterkant fortau foran kiosken på banebroen. Plan for
dette skal godkjennes av Oslo veivesen. Uttalelsen fra veivesenet skal foreligge sammen med byggemelding.
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


S-3872
Vedtaksdato 19.12.2001


Vedtatt av: Bystyret, egengodkjenning


Saken Endret regulering med reguleringsbestemmelser for Jeppes vei. Pernilles
gjelder. vei og Henriks vei.omreguleres til offentlig trafikk- område —gang-


/sykkelvei med mer.


Merknader:


Knytning(er) mot andre planer:


400799


Saken bestar av 2 sider inkludert denne.


Pler og bygningselafer Besoksadresse Telefor 23 49 10 00 Orgamsamonsrummer
Vahls gale 1 0187 Oslo Telefaks 23 49 10 01 971 010 823 MVA


• ":
Pasladresse
Boks 364 Sentrum Erpost poslmortakapbe oslo kommure ro


• • 0102 Oslo Irlernell ewar pbe oslo kommune no







S-3872


rReguleringsbestemmelser for Jeppes vei, Pernilles vei og Henriks vei —(alternativ 2)


§ 1 Det regulerte omradet er vist med regulenngsgrense pa plankart merket kart nr VIP2000-003 og datert
18 02 2000


§ 2 Området reguleres til:
- byggeornråde for boliger
- offentlig trafikkomrade (gang-/sykkelvei, annel veiareal)


§3.0ffentlig tratikkområde (gang-/sykkelvei):
Jeppes vei fra snuplassen i Stasjonsveien fillates benytlet til kjøreatkomst for følgende eiendommer og
parseller utskilt av disse: gnr.29 bnr.335, 336, 337, 338, 339, 340, 349 og 725, dessuten til spesialområde
(renseanlegg) del av gnr.31 bnr.11.


Pernilles vei fra Gamle Hovseter vei tillates benyitet til kjøreatkomst for følgende eiendommer og parseller
utskilt av disse: gnr29 bnr.158, 328, 329, 331, 332, 333, 334 og 348.


Henriks vei fra Gamle Hovseter vei lillales benytlet til kjøreatkomst for følgende eiendommer og parseller
utskilt av disse: gnr.29 bnr.14, 326, 327 og gnr.32 bnr.562, 563, 564, 565 og 590.


§ 4 Byggeomrade for boliger.
Byggearealet legges til den aktuelle eiendoms byggeareal med de bestemmelser for utnytting som gjelder
for denne.


S-3872 doc Side 2 av 2








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


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


 


Gjelder sak: Arnebråtveien 191 - Klage over Plan- og bygningsetatens avslag på 


søknad om bruksendring av carport til hobbyrom - Dispensasjon fra 


reguleringsplan. 


 


Til 


Elisabeth Kolflaath og Leif-Hector Bjørgo 


Arnebråtveien 19 i 


0376 Oslo 


 


 


 


Deres sak vil bli behandlet i Bydelsutvalget den 10. april 2014 


 


Saken forbehandles i Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen den  


3. april 2014 


 


 


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


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


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


synspunkter til organet uten debatt.  


Publikum har ikke anledning til å komme med spørsmål og meningsytringer 


under organets møte for øvrig.” 


 


 


 


BU- møtene starter kl. 17.00. 


 


BMS møtene starter kl. 18.00. 


 


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


 


 


 


Med vennlig hilsen 


Vestre Aker bydelsutvalg. 


 


 


Saksbehandler Berit Nilsen, Bydel Vestre Aker,  


tlf. dir.: 23 47 60 64 
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Ita
Oslo kommune
Byrådsavdeling for byutvikling


Olje- og energidepartementet


Postboks 8148 Dep


0033 OSTO


postmottaknioed.dep.no 



Deres ref: Var ref (saksnr):


201 1046615-29


Sakabeh


RIITICkakrica. 2316 1785


Dalca 21.07 2011


Arkk korlaa


730


NETTPLAN STOR OSLO - KONSEPTVALGUTREDNING (KVU) OG EKSTERN
KVALITETSSIKRING. OSLO KOMMUNES UTTALELSE


Det  ises til mottatt horingsbrey datert 09.12.2013 vedrørende ovennevnte med horingsfrist satt
til 15.02.2014. Myndighet til å avgi unalelse i denne typen saker, er av bystyret delegert til


byrådet mcd videredelegering til hyraden for byutvikling. Det er innhentet unalelse fra berorte
instanser i kommunens ytre apparat. Disse uttalelsene følger vedlagt


På yegne av Oslo kommune avgis slik uttalelse:


Forcliggende konseptyalgutredning (KVU) bygger på alternativanalysen som Oslo kommune


tidligere har uttalt sce til. Iffialelsen ble aygitt av bystyret 06.03.2013 og folger vedlagt. Oslo
kommune merker seg at KVUen er mindre detaljert når det gjelder traseyurderinger


sammenlignet med alternativanalysen Oslo kommune mener likevel det er yiktig å informere


departementet om kommunens synspunkt hva gjelder de forhold som er avgjørende for godt
bomiljø og fremtidig byutyikling, slik dette kommer til uttrykk i hystyrets vedtak Oslo


kommune forventer på denne bakgrunn at bystyrets uthalelse blir veletlagt i departementets
uttalelse til Statnett.


DNV skriver folgende på side 10 i kvalitetssikringsrapporten: -Hasiskostnader bør inkludere


alle sannsynlige tiltak. Kabelstrekninger som Statnett vurderer som sannsynlige burde vært lagt


inn i basiskostnaden som gar idere til usikkerhetsanalysen, og altså at basiskalkylen burde
ært opp mot 2 mrd NOK hoyere Som det fremgar av bystyrets edtak, mener Oslo


kommune at kabel er eneste mulige losningen innenfor Oslos byggesone og at dette må legges
tH grunn for videre planlegging. Oslo kommune støtter derfor DNV's påpekning om at kabling


burdc inngått i basisalternativet. DNV papeker videre på side 14 at frigjoring av arealer kunne


vært prissatt og innholdet presisert. Oslo kommuner mener i likhet med DNV at det ville vært
nyttig med en prissetting av arealer som frigjøres ved kabling. I KVUen onntales kun verdien av


areal som frigjøres ved at ledningstraseer kan utga. som for eksempel den som kommer inn
over Trosterud En slik prissetting burdc 08.1så omfatte areal som kan frigjøres ved at
hoyspentlinjer legges i jordkabel. Forskjellen i anleggskostnad mellom kabel og luffiedning er
som nevnt over anslått til 2 mrd. kr. Mcd tanke på de miljøforhedringer og


byutviklingsmuligheter fjerning av dagens luftspenn gir, mener Oslo kommune dette ikke kan


anses som en yesentlig merkostnad.


flvrdsavdeIing For hvuhikling Poswdresse
Radhused iro37 Oslo


Erpord pordmorlak u hsr oslok rmune 110







Oslo kommune støtter vurderingen av konsept 3 som det beste. Konseptet gir. slik Osto
kommune scr det. storst muligheter til å redusere antall forbindelser og frigjøre areal. Å by gge


ny e luftspenn og tradisjonelle transformatorstasjoner innen for Oslos by ggesone kan ikke  ære
et realistisk alternativ . Jordkabel og gassisolerte transformatorstasjoner ma derfor etter Oslo


kommunes syn inngå i basisalternativet.


Byrådet har 11.02.2014 vedtatt nytt forslag til kommuneplan lagt ut tiloffentlig ettersy n med


frist for uttalelse satt u130.05.20 14. Dokumentene er tilgjengelige på nettsiden:


w.v,kv .kommuneplan.oslo.kommune no


Et forslag til juridisk bindende arealdel, med plankart, bestemmelser og retningslinjer, inngår i


planforslaget. Forslag til plankart inneholder "hensynssone omforming- over eksisterende
hoyspentlinjer og trafostasjoner innen for byggesonen. Retningslinjer til disse hensynssonene


ska I sikre at høyspentlinjer legges i kabel for fremtidig byutvikling og at trafostasjoner bygges


slik at de ikke påfører omgivelsene farektlempe.


Bard Folke Fredriksen


byråd for byutvikling


(;<elkjent og ekspedert elektronisk


Vedlegg: I. Protokoll fra bystyrets behandline 06.03.2013


2 Brev av 03.02.20 14 fra Plan- og bygningsetaten


3 Brev av 07.01.2014 fra Bydel Nordre Aker


4 Brev av 14.01.2014 fra Bydel Ullern


5 Brev av 17.01.2014 fra Bydel Stovner


6 Vedtak av 16.01.2014 fra Bydel Bjerke


7 Brev av 23.01.2014 fra Bydel Vestre Aker


Brev av 06.01.2014 fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten


Brev av 21.01.20 14 fra Vann- og avlopsetaten


Brev av 28.01.2014 fra Hydel Alna


Brev av 17.02.2014 fra Byantikvaren


Kopi til: kbrådslederens kontor. Byrådsavdeline for miljø ou samferdsel. Byrådsavdeling for
finans. Byradsavdeling for kultur og næring. Byradsav deline for barn og utdanning.


Byradsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Plan- og by gningsetawn. By del


Nordre Aker. By del Ullem. Bydel Stovner. By del Bjerke. BuleLstre..åker.
Bydel Alna. Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Vann- oe av lopsetaten.
By antikvaren
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PROTOKOLL 2/2014 


PROTOKOLL FRA MØTE I VESTRE AKER ELDRERÅD 
Torsdag 3. april 2014 KL. 10.30 – 11.50 


RØA ELDRESENTER, VÆKERØVEIEN 207 


Faste medlemmer til stede: Per W. Jensen, Trygve Gjertsen, Randi Arstal, Wenche Wangen, Turid Gro Stenwig 


Forfall:  


Vara: 


Vara for Trygve Gjertsen fra kl. 11.20 


Varamedlemmer til stede: Anne Wenche Ore 


Sekretær: Berit Nilsen 


 


Godkjenning av innkalling og agenda 


Innkallingen og agenda ble godkjent uten merknader. 


 


Åpent kvarter 


Frammøtte vararepresentantene ble av leder oppfordret til å bruke dette kvarteret dersom de hadde saker som de 


ønsket å få drøftet i rådet.  


 


SAKSLISTE 


5/2014 Protokoll fra møte 13. februar 2014. 


Protokollen fra møtet 13. februar 2014 ble godkjent uten merknader. 


6/2014 Bydelsdirektørens driftsorientering til bydelsutvalgets møte 27. februar 2014 


Medlemmene tar opp eventuelle spørsmål til driftsorienteringen i neste møte. 


7/2014 Gjennomgang av sakskartet for bydelsutvalgets møte 10. april 2014  


Leder gikk gjennom sakskartet. Eldrerådet er bekymret for at Demensteamet planlegges nedlagt fom 01.05.14 og 


anmoder BU – om å skjerme de aktuelle stillingene i denne tjenesten.  


8/2014 BU-sak 56/14 Behandling av søknader om sykehjemsplass. 


Iht Kommunerevisjonens rapport synes det fortsatt å være noen forbedringspunkter ved ”Enhet for bestillers” 


rutiner og prosedyrer. Forøvrig tas Kommunerevisjonens forvaltningsrevisjon til orientering. 


9/2014 Eventuelt 


• Røa eldresenter ser på mulighetene for å endre navn. 


• Det er svært godt oppmøte ved alle forelesninger ved senior – og eldresentrene, viktig helse - og sosialt tiltak. 


• Ny leder for Røa eldresenter, Arne Harald Foss, presenterte seg for Eldrerådet. 


• Eldrerådet stilte spørsmål om når utflyttingen fra Hovseterhjemmet skal skje ifm bygging av nytt sykehjem. 


• Eldrerådet inviterer en representant for arkitektene som arbeider med det nye Hovseterhjemmet til neste møte.  


• Daglig leder ved Hovseterhjemmet inviteres til neste Eldrerådsmøte for å orientere om driften ved sykehjemmet. 


• Eldrerådet gjentok ønsket om en orientering fra Plan og bygningsetaten om div reguleringsforhold i bydelen. 


• Når det gjelder arrangementet ifm Den Internasjonale Eldredagen, sjekkes det nå ut eventuelle sponsorer. 


• Eldrerådet viste til artikkel i avisen om tre angrep mot NAV – kontorer. Eldrerådet ønsker en orientering fra NAV. 


• Trafikksituasjonen i bydelen ble igjen drøftet, spesielt fotgjengerfeltet i Vækerøveien ved kirken. Dette er lite 


oversiktlig, og i mørket er det svært vanskelig å se fotgjengere som skal krysse veien. Kopi av brev fra Eldrerådet til 


Bymiljøetaten, vedrørende fotgjengerfelt, busstopp og lysregulering i bydelen, ble omdelt i møte. 


 


 


Per W. Jensen 


Leder 


 


 


 








 


Protokoll  02/14 


 


 


Møte: Rådet for funksjonshemmede  


Møtested: Hovseterhjemmet  


Møtetid: 03.04.2014  


   


 


 


   


Tilstede: Reidar Sundby, Elisabeth Wilhelmsen, 


Kjell Tøn, Lars Asbjørn Hanssen  


 


Forfall: Unni Fauskrud  


Som vara møtte:   


Møtesekretær: Anne L. Lexow  


  


Godkjenning av innkallingen 


Innkallingen ble godkjent uten merknader 


 


Sak 14/14 Protokollen fra møte 13.02.2014 ble godkjent 


 


Sak 15/14 Aktuelle saker fra BU-innkallingen     
 Ingen aktuelle saker for Rådet til BU-møte 10. april. 


 


Sak 16/14 En tålmodighetsprøve – TT med spesialbil 


 Det blir stadig meldt klager på Samres som organiserer TT-turer for 


funksjonshemmede. Taxiene kommer blant annet ofte alt for sent og henter feil 


personer. 


 


Sak 17/14       Diettkort for matallergikere 


 Astma- og allergiforbundet har utarbeidet et diettkort der kunden selv kan 


krysse av for aktuelle allergier ved bestilling av mat på restaurant eller annet 


serveringssted.  


   


Sak 18/14   Tilskudd til tilpasning av bolig 


Kommuner kan etter søknad formidle Husbank-midler som støtte til 


tilpasninger av boliger for personer som har behov for tilrettelagt bolig.  


Ordningen er behovsprøvd.                                 


      


Sak 19/14 Ikt e-vegg skal gjøre hverdagen enklere for eldre og funksjonshemmede 
 Det såkalte eWall-prosjektet i EU skal utvikle en elektronisk vegg som kan 


hjelpe funksjonshemmede og eldre med å kommunisere med ulike sektorer i 


helsevesenet. 


 


Sak 20/14 Opphør av driftskonto  


Norges Handicapforbund reagerer på at ordningen med driftskonto for brukere 


av BPA (Brukerstyrt Personlig Assistent) faller bort. Saken tas opp igjen på 


neste møte i Rådet. 







 


Sak 21/14 Hjelpemiddelformidling  


  Basert på en spørreundersøkelse fra Helseetaten til fysio- og 


ergoterapitjenestene i bydelene, er konklusjonen at det verken er enklere eller 


går raskere å få formidlet hjelpemidler nå enn før omleggingen av 


hjelpemiddelformidlingen i Oslo i 2012. 


   


Sak 22/14 Jobbklar-prosjektet 


  Prosjektet gjennomføres med støtte fra NAV Hjelpemidler og Tilrettelegging. 


Hovedmålet i prosjektet er å definere, utvikle og teste ut en totalpakke for IKT-


opplæring som gjør synshemmede jobbklare. 


 


Sak 23/14 EU-parlamentet vedtok nettlov 


  EU-parlamentet har vedtatt at offentlige tjenester på nett må være tilgjengelig 


for alle. 


 


Sak 24/14 Eventuelt 


- Det sentrale Rådet i Oslo holder kveldsmøte 10. april 


- Skiltregler: Byene Hamar, Gjøvik og Lillehammer har vedtatt felles  


              regler for skiltfotreklame 


 


 


 


 


 


                       Reidar Sundby (sign)   Anne L. Lexow (sign) 
                         leder     sekretær  
 


 








 


  
 Oslo kommune 
 Bydel Vestre Aker 
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Møteprotokoll 


2/14  


 


 


 


Møte: 


 


Medbestemmelsesutvalget 


Møtested: Møterom Midtstuen 


Møtetid: 02.04.2014 kl. 14:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


 


Møteleder: Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 


  


Tilstede:  Karin Elisabeth Jensen, enhetsleder HR 


Stein Vesterkjær, enhetsleder økonomi 


Edith Aars, enhetsleder barnehager 


Rolando Eugenio De Jesus Furet, Fagforbundet Vestre Aker 


Lungi Mbilase, Fagforbundet Vestre Aker 


  


Forfall: Helene Louise Skaug, enhetsleder hjemmetjenester og omsorgsboliger 


Lill Havstein, Fagforbundet Vestre Aker 


Joel Pajarillo, Fagforbundet Vestre Aker 


Anita Walle, Utdanningsforbundet 


  


Som vara møtte:  Nina Cleve, enhetsleder ressursenhet for barn og unge 


Eivor Evenrud, Fagforbundet Vestre Aker 


Eirin Rønning Fagforbundet Vestre Aker  


Marit Ek, NSF 


  


I tillegg møtte:  


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


 


Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 
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Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent med følgende tilleggssaker: 


 


26/14 Rapportering på aktivitet og måltall pr. 28.02.2014 


27/14 Budsjett 2014 - Plan for omstilling - del 2 


28/14 Omorganisering i stabsenhetene 


29/14 Tiltaksstillinger i barneverntjenesten 


30/14 Omstilling ved nedtak av stillinger - konsekvens for hjemmetjenestens og 


omsorgsboligens natt-tjeneste 


Informasjon fra bydelsdirektøren 


Nye medlemmer og varamedlemmer fra Fagforbundet Vestre Aker ble introdusert. 


 


Bydelsdirektøren informerte om salg og konkurranseutsetting av barnehager. 


Saker til behandling 


17/14 14/00017-3 
Protokoll fra møte i Medbestemmelsesutvalget 13. februar 


2014 
3 


18/14 14/00068-4 Sakskart til bydelsutvalgets møte 10. april 2014 4 


19/14 14/00069-4 
Bydelsdirektørens driftsorientering til bydelsutvalgets møte 27. 


februar 2014 
5 


20/14 13/00946-14 Status barnehager i Bydel Vestre Aker  6 


21/14 14/00324-1 Opprettelse av stillinger i Jarbakken barnehage 7 


22/14 14/00334-1 Opprettelse av stillinger i Aslakveien samlokaliserte bolig 8 


23/14 12/00398-12 
Samarbeidsdokument mellom Bydel Vestre Aker og 


tillitsvalgte - revidert utgave 2014 
9 


24/14 14/00061-3 Regnskap for disponering av velferdsmidler 2013 10 


25/14 14/00070-3 Oversikt over faste nyansettelser i perioden 30.01 - 21.03.2014 11 


26/14 14/00321-2 Rapportering på aktivitet og måltall pr. 28.02.2014 12 


27/14 14/00233-7 Budsjett 2014 - Plan for omstilling - del 2 13 


28/14 14/00233-4 Omorganisering i stabsenhetene 14 


29/14 14/00233-5 Tiltaksstillinger i barneverntjenesten 15 


30/14 14/00233-6 
Omstilling ved nedtak av stillinger - konsekvens for 


hjemmetjenestens og omsorgsboligens natt-tjeneste 
16 
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Saker til behandling 


 


17/14 Protokoll fra møte i Medbestemmelsesutvalget 13. februar 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 02.04.2014 17/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Medbestemmelsesutvalget godkjenner protokollen fra møte 13. februar 2014. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 02.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Medbestemmelsesutvalget godkjenner protokollen fra møte 13. februar 2014. 
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18/14 Sakskart til bydelsutvalgets møte 10. april 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 02.04.2014 20/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 02.04.2014 18/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Utvalget tar sakskartet til bydelsutvalgets møte 10. april 2014 til orientering.  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 02.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget tar sakskartet til bydelsutvalgets møte 10. april 2014 til orientering. 
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19/14 Bydelsdirektørens driftsorientering til bydelsutvalgets møte 27. 


februar 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 02.04.2014 21/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 02.04.2014 19/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Utvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 02.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 
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20/14 Status barnehager i Bydel Vestre Aker  


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 02.04.2014 22/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 02.04.2014 20/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Utvalget tar BU-sak 61/14 status barnehager i Bydel Vestre Aker til orientering.  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 02.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget tar BU-sak 61/14 status barnehager i Bydel Vestre Aker til orientering. 
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21/14 Opprettelse av stillinger i Jarbakken barnehage 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 02.04.2014 21/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Medbestemmelsesutvalget slutter seg bydelsdirektørens forslag til vedtak.   


Det opprettes to pedagogisk leder stillinger og seks barne- og ungdomsarbeider / assistent 


stillinger. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 02.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Medbestemmelsesutvalget slutter seg bydelsdirektørens forslag til vedtak.   


Det opprettes to pedagogisk leder stillinger og seks barne- og ungdomsarbeider / assistent 


stillinger. 
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22/14 Opprettelse av stillinger i Aslakveien samlokaliserte bolig 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 02.04.2014 22/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Medbestemmelsesutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak: 


Det opprettes tre nattevaktstillinger, hver på 65,73 % i Aslakveien samlokaliserte bolig. 


Stillingsnummer S 125845 økes fra 50 % til 54,34 %. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 02.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Medbestemmelsesutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak: 


Det opprettes tre nattevaktstillinger, hver på 65,73 % i Aslakveien samlokaliserte bolig. 


Stillingsnummer S 125845 økes fra 50 % til 54,34 %. 


 


 


 


 


  







 


 9  


 


23/14 Samarbeidsdokument mellom Bydel Vestre Aker og tillitsvalgte - 


revidert utgave 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 02.04.2014 23/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Medbestemmelsesutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til revidert 


Samarbeidsdokument 


 


Møtebehandling 


Fagforbundet Vestre Aker reserverte seg for deltakelse i samarbeidsdokumentet. 


 


Votering 


Fagforbundet Vestre Aker reserverte seg for deltakelse i samarbeidsdokumentet. 


 


Øvrige sluttet seg til bydelsdirektørens forslag. 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 02.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Medbestemmelsesutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til revidert 


Samarbeidsdokument med unntak av Fagforbundet Vestre Aker. 
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24/14 Regnskap for disponering av velferdsmidler 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 02.04.2014 24/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Medbestemmelsesutvalget tar regnskap for disponering av velferdsmidler i 2013 til 


orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 02.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Medbestemmelsesutvalget tar regnskap for disponering av velferdsmidler i 2013 til 


orientering. 
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25/14 Oversikt over faste nyansettelser i perioden 30.01 - 21.03.2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 02.04.2014 25/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Medbestemmelsesutvalget tar oversikt over faste nyansettelser i perioden 30.01 – 21.03.2014 


til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 02.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Medbestemmelsesutvalget tar oversikt over faste nyansettelser i perioden 30.01 – 21.03.2014 


til orientering. 
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26/14 Rapportering på aktivitet og måltall pr. 28.02.2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 02.04.2014 27/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 02.04.2014 26/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Utvalget tar BU-sak 46-14 Rapportering på aktivitet og måltall pr. 28.02.2014 til orientering.  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 02.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget tar BU-sak 46-14 Rapportering på aktivitet og måltall pr. 28.02.2014 til orientering. 
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27/14 Budsjett 2014 - Plan for omstilling - del 2 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 02.04.2014 27/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Medbestemmelsesutvalget tar BU-sak 47/14 Budsjett 2014 – Plan for omstilling – del 2 til 


orientering.  


 


Møtebehandling 


Bydelsdirektøren fremmet følgende forslag til vedtak: 


 


Medbestemmelsesutvalget slutter seg til BU-sak 47/14 Budsjett 2014 – Plan for omstilling – 


del 2.  


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 02.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Medbestemmelsesutvalget slutter seg til BU-sak 47/14 Budsjett 2014 – Plan for omstilling – 


del 2.  
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28/14 Omorganisering i stabsenhetene 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 02.04.2014 28/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


MBU gir sin tilslutning til organisasjonsmessige endringer i henhold til saksfremstillingens 


pkt 1 og 2 som gjøres gjeldende fra 01.05.2014 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 02.04.2014 og fattet følgende vedtak 


MBU gir sin tilslutning til organisasjonsmessige endringer i henhold til saksfremstillingens 


pkt 1 og 2 som gjøres gjeldende fra 01.05.2014 
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29/14 Tiltaksstillinger i barneverntjenesten 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 02.04.2014 29/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. MBU gir sin tilslutning til å avsette 1,5 årsverk til lokale barneverntiltak  


2. Prosedyrer og stillingsbeskrivelser legges frem for MBU 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 02.04.2014 og fattet følgende vedtak 


1. MBU gir sin tilslutning til å avsette 1,5 årsverk til lokale barneverntiltak  


2. Prosedyrer og stillingsbeskrivelser legges frem for MBU 
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30/14 Omstilling ved nedtak av stillinger - konsekvens for 


hjemmetjenestens og omsorgsboligens natt-tjeneste 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 02.04.2014 30/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


MBU gir sin tilslutning til ny struktur for natt- tjenesten i henhold til saksfremstillingens  


pkt 1 og 2 som gjøres gjeldende fra 01.05.2014. 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 02.04.2014 og fattet følgende vedtak 


MBU gir sin tilslutning til ny struktur for natt- tjenesten i henhold til saksfremstillingens  


pkt 1 og 2 som gjøres gjeldende fra 01.05.2014. 


 


 


 


 


 


Oslo, 02.04.2014 


 


 


 


 


Jan Olsen Nytveit     Rolando Eugenio De Jesus Furet 


leder       sekretær 








Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Atle Vereide
Aasmund Vin es vei 34


0373 OSIO


111/4Ri pf +,11


5 3/


Daro 28 10 2013


Deres ref Var ref Isalsnr1 201305131-14 Saksbeh Enk Grefinland Arknkode 51.12


Oprigh alkid  ed beavendebt


Byggeplass: AASMUND VINJES VEI 34 Eiendom: 39213 0 0


Tiltakshaver Alle Vereide Adresse: Aasmund Vinjes yei 34, 0373 OSLO


Soker: Wang-Norderud AS Adresse: Rådhusgata 20. 0151 OSLO


Tinakstype: Enebolig Tihaksart: Ukjent tiltaksart


VEDTAK OM DEKN1NG AV SAKSKOSTNADER -
AASMUND VINJES VE1 34


Plan- og bygningsetaten viser til Deres brev datert 07.10.2013 der det fremsettes krav om dekning av


sakskosmader etter forvaltningsloven (M.) § 36. Kravet er rettidie fremsart og lyder på kr 8 500 inkl. mva


Sakskostnadskravet knyner seg til klage over avslag på dispensasjonssoknad i Aasmund Vinjes vei 34. Det


kreves dekning for 8.5 timer arbeid.


Kravet innvilges med kr 8 500 inkl. mva.


Sakens bakgrun n
Eiendommen er regulert til spesialområde bevaring gjennom reguleringsplan for Vinderen i S —4022


vechatt 17.12.2003. Plan- og bygningsetaten mottok søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens § 4 i


forbindelse med utskifling av vinduer. Det vises til søknad datert 22.12.2011.


Byantikvaren frarådet utskifling av opprinnelig panel og vinduer i unalelse datert 13.09.2011. Plan- og


bypingsetaten avslo soknad om dispensasjon i vedtak datert 07.05.2013. Avsalget ble paklaget av soker i


brev datert 10.05.2013.


Plan- og bygningsetaten tok ikke klagen til folge og oversendte innstilling til Bydel Vestre Aker den


05.07.2013.


Bydel Vestre Aker innvilget dispensasjonen i møte 05.09.2013. Plan- og bygningsetaten fanet vedtak om å


gi dispensasjon fra reguleringsplanens § 4 i vedtak datert 26.09.2013.


Det er kosmader i forbindelse med klage på etatens avslag datert 07.05.2013 som nå kreves dekker


Inm. ot b" ilsitrellIto Beraaksadrnse Senwalbord 112I gir Bankgrro 171: or 01357


Vahls gare I. 0187 Oslo Aurdesenrero 27 18 kr1811 I ke nr 97' nin X23 MVA


R(1.5 inr Seennani TekOks 27 19 10 or


01112rnio wran pbe oslo kornmune no E-prosa posurestrala pt.e oslo logranune no







Saksnr 201305131-14 Side 2 in 3


Plan- og bygningsetarens vurdering 



Hjemmel for å tilkjenne dekning av sakskostnader folger av forvaltningsloven § 36:


Nar ei vedtak blir endra ftl gunst for en part, skal han tifidennes dekrung for vesentlige kosinader som


har eten nødvendige for a fit endra vedtaket med mindre endringen skades partens eget forhold eller


forhold utenfor panens og.forrahningens kontrod eller andre strrlige grunner taler mot dene


Hovedregelen går ut på at en pan skal få dekket vesentlige og nodigendige sakskostnader ved endring av
enkelivedrak til gunst for en part. Begnmnelsen bak bestemmelsen er blant annet at del kan være nmelig at
del offentlige dekker utgiller som en person pådrar seg for å få endret et uriktig forvaltningsvedtak.


I aktuelle sak er det fremsan krav på kr 8 500 inkl. mva. Plan- og bygningsetaten legger til grunn at disse
utgiftene anses som vesentlige og al vedtaket er endret til gunst for parten.


Det er videre et krav om at kostnadene har vært nodvendige for å få endret vedtaket.
Nodvendighetskriteriet oppstiller krav til tilstrekkelig årsakssarnmenheng mellom de utgifler klager har
pådran seg i klarprosessen og vedtaksendringen. limangspunktet er at arbeld uffort i perioden mellom del
påklagede vedtaket ble fanet til vedtaker ble endret, danner zrunnlaget for hvilke kostnader som potensielt
er å anse som "nodvendige-.


aktuelle sak vurderer Plan- og bygningsetaten den dekningsberenigede periode fra 07.05.2013 (eiatens
avslag) til 05.09.2013 (Bydelens innvilgelse av dispensasjon)


Ved vurderingen av hvilke kosmader som har vært nodvendige, skal det tas utgangspunkt i partenes
subjektive oppfaming. dvs, at partene hadde grunn td å tro at utgiftene var nedvendig for å få vedtaket
endret. Det kan ikke kreves at utgiftene objektivt var nødvendig (Eckho(f'Smith. Forvaltningsren 6. utgave
1997s.  539). Vurderingen blir folgelig om pariene. eller partens represemanL med rimelighet hadde grunn
il å tro at tagiflen var nødvendig for å få endret vedtaket. Det er imidlertid ikke ethvert arbeid parten


velger å legge ned i saken som er dekningsberettiget.


Det folger av Lovavdelingens unalelse jnr. 1649184 E ar meningen med fv1. § 36. forste ledd er å gi en
nærmere begrenset adgang til dekning, ikke å holde parten økonomisk skadelos generell Det folger også
av lovens forarbeider at kravet etter en konkret vurdering kan avkortes hvis det anses som urimelig høyt ut
fra sakens omfang, betydning og vanskelighetsgrad, jf. Ot.prp. nr. 3 (1976-1977) side 101. I denne
vurderingen må man ved siden av de juridiske spørsmålenes vanskelighetsgrad også ta hensyn ti I om saken
har et komplisert faktum.


Når der gjelder omfanget og innholdet av arbeidet, vil i utgangspunktet det "nødvendige- arbeidet knyne
seg til utarbeidelse av klagebrev. Argumentasjonen i klagebrevet knytter seg som regel til tolkningen og
forståelsen av de renshge og faktiske sidene i saken. I komplekse saker med et sammensan faktum må det
ener etatens vurdering også aksepteres at det brukes noe rid på å fremstille bakgrunnen for saken. Komakt
med saksbehandler og øvrige instanser kan også etter en vurdering ha vært nodvendig. Dekning av urgifter
wover dene er ikke utelukket, men må vurderes i lys av nodvendighetskriteriet.


Plan- og bygningsetaten legger til grunn at de spørsmål saken har reist medforte at det fremstod som
nødvendig for parten å søke profesjonel I hjelp i forbindelse med utarbeidelse av klage.







Saksnr: 201305131-14 Side 3 a‘ 3


I perioden 08 05.2013 - 26 08 2013 er det krevd dekning for 8.5 timers arbeid, totalt kr 8 500 inkl.


mva. Kostnadene knytter seg til arbeid med klagesak, oppfølging, e-mail, befaring, samt forberedelse


til politisk behand


Klagen fra Wang —Norderud AS v/ Jan Wang —Norderud synes å være saklig og relevant med hensyn til


de problemstillinger saken har reist. Plan- og bygningsetaten vurderer timeantallet som proporsjonalt ut i


fra sakens art og kompleksitet. Timeantallet i rorbindelse med arbeid til utarbeidelse av klage (6 timer)


innvilges i sin helhet.


Når det gjelder kostnader t forbindelse med oppfølging, befaring samt forberedelse til politsk behandling


(2,5 timer), vurderer etaten timeantallet som akseptabelt. Det vises i denne sammenheng til behovet for en


viss oppfølging, også etter oversendelse til politisk behandling. Plan- og bygningsetaten anser på bakgrunn


av dette nødvendighetsvilkåret som oppfylt for disse kostnadene. Kravet innvilges etter dette i sin helher.


Konklusjon:
Krav om dekning av kostnader med hjemmel i fvl. § 36 innvilges. D s dekning for 8.5 timer arbeid,


toialt kr 8 500 inkl. mva.


Plan- og bygningsetaten ber om at kontonummeret som beløpet ønskes overført til oversendes etaten.


Vedtaket kan påklages. Se orientering om klageadgang.


PLAN - OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter


Tett by


Deite dokumentet er elektronisk godkjent 28.10.2013 av:


Anne Torill Halse - enhetsleder


Karen Marie Glad Visnes - avdelingsdirektor


Vedlegg:
Orientering om klageadgang







Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Notat
Til: Dato:
Fra:
Saksbehandkr: Erik Greipshied Sakser: 201305131


Notat til ekonomienheten - Aasmund Vinjes vei 34


Plan- og bygningsetalen har fattet vedlak om innvilgelse av sakskosmaderog det er innvilget en totalsum
på kr 8 500,- inkl. mva . Det vises til vedtak av 28.10.2013, dokumentnr. 14. Dokumentet følger vedlagt.


Totalsum kr 8 500 inkl. mvæ betales ut til kontonummer 97102394406.


Vediegg:
Vedtak om dekning av sakskostnader.


Mvh.


Erik Greipsland


P001-11111lerzolopetamm Bmokoldnme
Vahls gaw 1.0187 Oslo


Roks 364 Semnan
0102 Oslo wam pbc oslo kommunc no


Sentralbord 02 1110 Bankgro 1315 01 01357


Kundeseremet 23 J9 1000 Org nr 971 040 823 NIVA
Telefaks 23 49 1001


T-pcm postooftakeipbe oslo kmumune no








PROTOKOLL FRA  UNGDOMSRÅDSMØTE 31.03.2014  
 


Tilstede:  


Moizza Hussain (leder) 


Ane Staubo 


Kim Omane 


Fredrick Falck Skogstad 


Jakob Bogen  


Helene Wiese 


 


Fra administrasjonen:  


Jeannette Wold ( sekretær )  


 


Forfall: 


Per Melsom, politisk oppnevnt representant 


Aksel Kolstad  


 


 


 


SAKER: 


 


09/14 GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG PROTOKOLL 


 Godkjent uten merknader  


   


10/14  UBM (ungdommens bystyremøte) 


Jakob og Helene informerte fra UBM.. 5 saker skal sendes politikerne til videre 


behandling i bystyret 


De 5 sakene er: 


 Verdig løsning for bostedsløse i Oslo  


 Styrket helsetilbud for ungdom i Oslo 


 Ungdomspris på kollektivtrafikk og kulturtilbud for ungdom 


 Vekk med «trynefaktor» elev/lærer. Innføre anonymisering av besvarelser slik at 


karakterer blir satt utfra kunnskap  


 Politisk fravær skal være gyldig fravær også i grunnskolen 


 


( Da rådet tok prøveavstemning sist ble resultatet følgende:  


1. Ungdomspris på kollektivtrafikk og kulturtilbud for ungdom 


2. Vekk med «trynefaktor» elev/lærer. Innføre anonymisering av besvarelser slik at 


karakterer blir satt utfra kunnskap  


3. Styrket helsetilbud for ungdom i Oslo 


4. Verdig løsning for bostedsløse i Oslo  


5. Eksamen før russetiden) 


 


 


 


11/14 UNGDOMSRÅDSMIDLER UTLYSNING 


Ungdomsrådsmidlene for 2014 er utlyst med frist 30.04. Vi har kr. 127.000 til 


fordeling 







Rådet ønsker å sette i gang med et arrangement. Idrettsarrangement eller konsert. 


Rådet har tidligere arrangert fotballturnering mellom skolene i bydelen. Det var et 


morsomt arrangement, men vanskelig å få med skolene. Kanskje en utendørskonsert er 


mer aktuelt? 


Helene skriver mail til manageren til Carpe Diem og hører om muligheter for å gi en 


konsert til «gammelt» lokalmiljø 


Dersom de er positive må vi ta utfordringen med organisering. 


 


  


  


12/14 BU-SAKER OG PROTOKOLL. DELTAKELSE PÅ BU- MØTENE  


 Moizza og Ane deltar på neste BU –møte.  


 Kommuneplan «Oslo mot 2030- smart, trygg og grønn» er ute til offentlig ettersyn. 


Helene var på møte om dette tidligere. Jeannette går gjennom planen til neste møte, så 


lager rådet en uttalelse. 


  


 


13/14  ORIENTERINGSSAKER 


 Siste SUR-møte (sentralt ungdomsråd): Helene informerte kort 


Odrun Misje, Koordinator for Ung medbestemmelse ønsker å komme på vårt møte i 


mai. 


 


08/14 EVENTUELT  


 Ingen saker 


 


Det ble tatt bilder til infobrosjyre og siluettbilder til forside rusundersøkelse 


 


 


Møtet ble avsluttet  19.00 


 


 


 


 


 


Moizza Hussain      Jeannette Wold 


leder       sekretær 


            


    








 


  
 Oslo kommune 
 Bydel Vestre Aker 


  
  


 


  


 


  


 


1 
 


Møteprotokoll 


2/14  


 


 


 


Møte: 


 


Arbeidsmiljøutvalget 


Møtested: Møterom Midtstuen 


Møtetid: 02.04.2014 kl. 13:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


 


Møteleder: Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 


  


Tilstede:  Karin Jensen, Enhetsleder HR 


Elin Kate Målsnes, enhetsleder helsestasjon og skolehelsetjenesten 


Rolando Eugenio De Jesus Furet (barn), Fagforbundet Vestre Aker 


Marit Ek, NSF 


Børge Skilbrigt, Hovedverneombud 


 


  


Forfall: Helene Skaug, enhetsleder hjemmetjenester og omsorgsboliger 


Anne Lexow, enhetsleder boliger, dagsentra og psykisk helse 


Joel Pajarillo (pleie), Fagforbundet Vestre Aker 


Gunnar Langsø, FO 


  


Som vara møtte:  Eivor Evenrud (barn), Fagforbundet Vestre Aker 


  


I tillegg møtte: Ivar Fløistad, bedriftshelsetjenesten 


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


 


 


Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent med følgende tilleggssak: 


 


27/14 Rapportering på aktivitet og måltall pr. 28.02.2014 







 


 2  


 


Informasjon fra bydelsdirektøren 


Nye medlemmer og varamedlemmer fra Fagforbundet Vestre Aker ble introdusert. 


 


Bydelsdirektøren informerte om salg og konkurranseutsetting av barnehager. 


 


Bydelsdirektøren legger frem sak om arbeidsmiljømessige konsekvenser ved omstilling, når 


dette er kartlagt, før sommeren 2014. 


 


Saker til behandling 


19/14 14/00016-3 Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 13. februar 2014 3 


20/14 14/00068-4 Sakskart til bydelsutvalgets møte 10. april 2014 4 


21/14 14/00069-4 
Bydelsdirektørens driftsorientering til bydelsutvalgets møte 27. 


februar 2014 
5 


22/14 13/00946-14 Status barnehager i Bydel Vestre Aker  6 


23/14 13/00117-10 Årsrapportering HMS 2013 fra lokalt AMU til sentralt SAMU 7 


24/14 14/00266-1 
Handlingsplan for AKAN-arbeidet i Bydel Vestre Aker 2014 - 


2016 
8 


25/14 14/00310-1 Overtidsstatistikk fra 01.01. - 28.02.2014 9 


26/14 14/00146-3 Sykefraværsstatistikk for januar 2014 10 


27/14 14/00321-2 Rapportering på aktivitet og måltall pr. 28.02.2014 11 


    


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 3  


Saker til behandling 


 


19/14 Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 13. februar 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 02.04.2014 19/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsmiljøutvalget godkjenner protokollen fra møte 13. februar 2014. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 2.4.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget godkjenner protokollen fra møte 13. februar 2014. 
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20/14 Sakskart til bydelsutvalgets møte 10. april 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 02.04.2014 20/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 02.04.2014 18/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Utvalget tar sakskartet til bydelsutvalgets møte 10. april 2014 til orientering.  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 2.4.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget tar sakskartet til bydelsutvalgets møte 10. april 2014 til orientering. 
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21/14 Bydelsdirektørens driftsorientering til bydelsutvalgets møte 27. 


februar 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 02.04.2014 21/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 02.04.2014 19/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Utvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 2.4.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 
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22/14 Status barnehager i Bydel Vestre Aker  


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 02.04.2014 22/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 02.04.2014 20/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Utvalget tar BU-sak 61/14 status barnehager i Bydel Vestre Aker til orientering.  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 2.4.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget tar BU-sak 61/14 status barnehager i Bydel Vestre Aker til orientering. 
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23/14 Årsrapportering HMS 2013 fra lokalt AMU til sentralt SAMU 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 02.04.2014 23/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsmiljøutvalget slutter seg til årsrapport HMS 2013 fra lokalt AMU til sentralt SAMU. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 2.4.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget slutter seg til årsrapport HMS 2013 fra lokalt AMU til sentralt SAMU. 
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24/14 Handlingsplan for AKAN-arbeidet i Bydel Vestre Aker 2014 - 2016 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 02.04.2014 24/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsmiljøutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til handlingsplan for AKAN-


arbeidet 2014 – 2016 og brosjyre. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 2.4.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til handlingsplan for AKAN-


arbeidet 2014 – 2016 og brosjyre. 


 


 


 


 


  







 


 9  


 


25/14 Overtidsstatistikk fra 01.01. - 28.02.2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 02.04.2014 25/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsmiljøutvalget tar overtidsstatistikk for januar og februar 2014 til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 2.4.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget tar overtidsstatistikk for januar og februar 2014 til orientering. 
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26/14 Sykefraværsstatistikk for januar 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 02.04.2014 26/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikken for januar 2014 til orientering.  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 2.4.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikken for januar 2014 til orientering. 
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27/14 Rapportering på aktivitet og måltall pr. 28.02.2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 02.04.2014 27/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 02.04.2014 26/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Utvalget tar BU-sak 46-14 Rapportering på aktivitet og måltall pr. 28.02.2014 til orientering.  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 2.4.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget tar BU-sak 46-14 Rapportering på aktivitet og måltall pr. 28.02.2014 til orientering. 


 


 


 


 


02.04.2014 


 


 


 


 


Jan Olsen Nytveit     Rolando Eugenio De Jesus Furet 


leder       sekretær 








Oslo kommune
Bymiljøeta ten


Se mottakediste


Dato 114.03.2011


Does retS. Var ra: I "-•2661II0-5 Saksbehs S ein Olsen •rkis kide


Irg enho Parkstrksjonen


NY INSTRUKS FOR ARBEIDER NÆR TRÆR OG I FRIONIRADER GJELDENDE FRA


01.03.2014: DEL 2 - INSTRUKS FOR GRAVING VED GATETRÆR OG 1 PARK- OG


FRIOMRADER


Fra og med den 01.03.2014 har Bymiljoetaten en utv idet graveinstruks som gjelder for graving


og andre arbeider nær gatetrar. i park- og friomrader og ved trær i bydels- og idrettsanlegg.


Denne graveinstruksen er en ny del til «1nstruks for gravearbeider på det kommunale veinettet i


Oslo»


Graveinstruksen er spcsielt utformet for a gjore det mer forutsigbart for prosjekterende,


tillakshaver og entreprenorer om hvilke kraN. 13smiljoetaten kan stille led slike gravearbeider.


VedIagt folger en PDF-versjon. Den er tilujengelig på våre nettsider på folgende adresse"


‘S .h  m illiwtaten.oslo.kommunc.no 1.01-entreprenorer gra  einstrIlks  .


Med ‘ennlig hilsen


Morten Aage Anker-Nilssen Svein Olsen


fung. seksjonssjef forstekonsulent


Godkjenr eIekti.onisk


Vedlegg. Del 2 - Instruks for graving ved gatetrær og i park- og friornråder


13,miljormIrn Besst.a•Ires•e Teleam n2 Isil I-Sank•nro I I I • o I 0337M1


HulIendeoata • Teloak• 23 4I1 211111 Oo nr sa ) oor. 922 7MS
Postadress;


Pu•thok• 9IIII (IronOnd E-pu•c. pe.unouak If h rn oslu kommun no
Ill 3$ OI•I 0 Imernea N     HIIILnio kommune no







Mottaker Kontakmerson Adresse Post
Kim Steinshold AS





Trestell Pål Heunar Hansen






K Baugerod Anlegg
AS





HAST AS





Plan- og
bygningsetaten






Boks 364 Sentrum 0102 OSLO


Statens vegvesen.
region ost






Postboks 1010 2605
LILLEHAMMER


Bvdel Alna






Pb 116. Furuset 1051 051.0
Vann- og
avlopsetaten






Postboks 4704
Softenbere


0506 OSLO


Bydel Sondre
Nordstrand






Postboks I 80 Holmlia 1203 OSLO


Byantikv aren
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Del 2 - Instruks For graving ved gatetrær og i park- og friområder


Forord


I lensikten med instruksen er å sikre at kommunale friomrader og gatetrær ikke blir påfort unodige


skader eller loalitetsmessig forringelse ‘ed arbeid i eller nær disse.


Oslo kommune Bymiljoetaten har utarbeidet denne instruksen for at ulempene skal bli minst mulig


og for å klargjore hvilke krav som settes til både tiltakshm er og entreprenor som skal gjennomfore
gra‘ earbeidet.


Instruks for graving i Oslo består av to deler:


Instruks for gravearbeider i Oslo kommune


Del I: Instruks for graving pa det kommunale veinettet i Oslo


Del 2: 1nstruks for graving ved gatetrær og i park- og friområder


Denne instruks gjelder også ved rigg- og stillasarbeider


Denne instruks er, i tillegg til Del I, krav som stil les til gravearbeider i Oslo kommunes


friomrader/eiendommer i Oslo og Oppegård kommuner, samt ved gatetrær i Oslo kommunc.


Der hvor det i Del 2 henvises til Del I. og del i Del I står "kommunal ver."ver eller liknende


forstås dette som "fnområder", "parke( eller liknende for Del 2.


(av 29.11.2013, v3, dokument 13/26680-4)
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Del 2 - Instruks for øraving åed gatetrær og i park- og friområder


1. Søknaden
Soknad om gravetillatelse skal sendes


I I 1 når graving er nærmere en trestamme enn 5 meter eller under dryppsone (trekrone)(Se


Fiuur I ).


I I 2 når det skal graves i regulert friområde —ogsa kdelsparker1 .
1.1.3. nar det skal graves i omrader med biolouisk mangfold som registrerte viktige


naturtyper. s iltområder. vassdrag. ssartelistede arter m.m. Se Del 2. kapitell 6.


I I 4 når det skal graves i områder reuulert til spesialområde bevaring oø øravingen ' il
berore trær etter punkt I I I. skal Bymiljoetaten uttale seø samarbeid med


antiksariske myndigheter.


I en gras esoknad skal det avmerkes for om 12ra earbeidene il foregå i grontarealer eller
berore trær. Om slik markering ikke ujores i tilfeller hs or trær berores etter punkt 1.1.1. ' il
Bymiljoetaten asvise soknaden og det må fy Iles ut ny gras esøknad


.3. Soknad om grasinu skal inneholde skriftlige opply sninger om bl.a. tiltakshaver. utfOrende


entreprenor. transport. kart med malsatt trase og avsta nder jern mellom trær


(trestamme) og nærmeste groftekant. og andre installasjoner som kummer. skap m.m
.4 Soknaden skal inneholde en skriftlig beurunnelse for gravingen.


.5 Elektronisk gravesoknadsskjema Finnes pa våre nettsider med adressen
ss ss.hs m.oslo.kommune noiskIerna. Soknad sendes senest 2 uker før graving skal starte.


.6 Gravesoknaden omhandler ikke søknad om riggplass. Del skal sokes om riggplass på eget
skjema: Leie av a rea I for byggeformal. se ll1.11N.11,rm.oslo.kornmune.no/skienia. For et
område kan tas i bruk som riggplass skal det inngås skriftlig kontrakt.


Dr•pp


R ime 	


Figur I. Dr  ppsone. Rotsone kan være 2 til 3 ganger dnppsone.


2. Karantenetid
Grasetillatelse vil sanligvis ikke bli gitt dersom galetrær eller friområder har vært ujenstand for


grasearbeider i lopet av de siste 2 -to- år. Ved ny- eller reetablering av trær vil området kunne ha


en karantenetid på 3 -tre- år eller mer.


' 15 bydeler i Osto kommune forvaltcr sine egne bydelsparker, Bytniljoemien har forvaltningsansvar for trær i slike
anlegg og skal gi tillatelse til gravin2 i samarbeid med gjeldene bydel,
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Del 2 - Instruks for graN ing ved gatetrær og i park- ();:! friomrader


3 Godkjenning
I tillegg til kapitell I. punkt 1.2 og 12.1 i Del I. gjelder folgende:


3.1. lJtforer skal inncha grontfaglig kompetanse minimum fagbrev anleggsgartner ved graving i


friområder og parker. Ved gatetrær er det krak til seuitisert trepleier. Se Del 2. kapitell 5.


Utforer forplikter seg til enhver tid å inneha de nodvendige godkjennelser knyttet til


gravingen.


4 Krav til anleggsområdet
4.1. 1 friornråder skal gravetrase, lagring, riggplass og faste installasjoner som kurnmer.


monteringsskap, nettstasjoner m.m., være avtegnet på kart og godkjent skriftlig av


13ym iljoetaten.


4.2. Trær skal beskyttes mot skader ved arbeider i dryppsonen, eller nærmere stamme enn 5


meter. Slik sikring skal utfores av trepleier. Se Del 2, kapitell 4, punkt 4.9.


4.1 Det er ikke tillatt å lagre utstyr. gjenstander som byggegjerder el.l. under trærs dryppsoner.


4.4. Beskjæring eller felling av trær og grener er ikke tillatt uten Bymiljoetatens samtykke. Det


samme gjelder for overmaling eller anbringelse av skilter pa gjerder m m.


4.5. Trærne skal ikke berores ed greinbrekk eller andre skader, eller tilfbres kjemikalier eller


andre stolfer som endrer surhetsgraden eller er giftig for trærne.


46. Bsmiljoetaten tillater ikke reklame i regulerte friområder. Opplysning om enireprenors


navn og telefonnurnmer er tillatt på egne installasjoner.


4 7 Anleggsomradet skal dl enhver tid være forsvarlig sikret. Bruk a sperreband som  


a‘sperring for apne grofter er ikke tillatt. Statens ‘egvesens I landbok 051 Arbeid pa og xed


veg skal bens nes. ousa i friområder. Se spesielt handbokens punkt 4.3 Sikring mot gaende


og ss klende trallkk


4.8. Enireprenor skal forbs gge mot at uvedkommende trenger seg inn pa friomradet for


eksempel for å parkere kjoretos eller kaste avfall.


4.9. For sikring av trær 02 oppbvgging av bærelag ises det til Norsk rhggforskningsinstituns


H ggforskserien "Sikring av eksisterende vegetasjon på bs ggeplasser". bs ggedetaljer.


513 710. og "Bev aring av vegetasjon i bsgge- og anleggsområder". planlosning. 316.21


B  miljoetaten kan krev e at disse publikasjoner folges i gra  esaker.


For t iledigere infiwtnasjon —se urgille publikaVoner i Del 2. kapdell 14.


5 Trepleier
5.1. Et.miljoetaten setter som krav at det ved gravearbeider innenfor treets drsppsone (under


trekrone). eller innen 5 meters radius til trærne skal være en sertifisert trepleier til stede.


5 1 Trepleieren skal ovenake arbeidene. og sorge for at arbeidene foregår pa en måte som


iv aretar nærne pa vegne a‘ Bymiljoetaten.


5.1 Bymiljoetaten kan kreve en samtale med trepleieren for arbeidene igangsenes.


5.4_ Dersom det oppstår forhold som trepleier ikke kan fl god for skal trepleier stanse arbeidene


og E3 milmetaten kontaktes.


5 5 Bymiljoetaten setter også som krav at sertilisert trepleier skal loggfore siu arbeid. og kunne


oversende dokumentasjonen til Bymiljoetaten fortlopende. og samlet ved arbeidets slutt.


Med logg menes dokamentasjon med fotogralier. dato. klokkeslett. stedsangivelse og
beskrivelse av arbeid trepleieren har utfort.
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Del 2 - Instruks for graving ved gatetrær og i park- og friområder


5.6. Bymiljoetaten kan kreve at entreprenor arrangerer befaring med algt entreprenor. trepleier


og Bymiljoetaten for graving starter.


5.7. Bymiljoetaten skal ha opplysninger om navn, adresse. telefonnummer ou epostadresse pa


valgt trepleierfinna For 2raving starter.


5.8. Det skal benyttes senifisert trepleler for beskyttelse av trær. Se krav ul besky ttelse i Del 2.


kapitell 4. punkt 4.9.


5.9. Bymiljoetaten tillater ikke bruk av entreprenorers egne trepleiere. Dette fordi en trepleier


ansatt i samme firma som skal utlbre grayearbeidene kan komme i konflikt med firmaets


egeninteresse og Oslo kommunes interesse. Det vil derfor Yære kray om bruk av senifisen


trepleier utenom eget entreprenorfirma.


6 Biologisk mangfold
6.1. M ndigheisområder


6.1.1. Sarurmangfirldlown 6. (generell aktsomhetsplikt)


6. I pki. lvdefi :
Enhver skal oppire alasomr og gkore der som er rimeligiar a wutga skade pa


muurmanglordet i pjj med malene i 4 og 5.


6.1.2. Bymiljoetaten har ON erordnet ansv ar for omrader med erdifullt biolouisk manufold i


Oslo kommune og skal uttale seg i saker hvor slike områder berores - enten


eiendommen er i privat. kommunal eller stathe eie.


6.1.3. Bymiljoetaten er delegen myndighetsansvar etter Vannressurslov ens § I I 0111


kantyegetasjon. Det folger bl.a. ay bestemmelsen at det skal opprettholdes et


begrenset naturlig vegetasjonsbelte langs bredden ay yassdrag.


6.1 .4- Fremmede. svanelistede arter


Det cr viktig at svanelistede arter bekjempes. Bymiljoetaten krever derfor at bestemte


retningslinjer folges i gravesaker. (Aalunnangfordloren § 28. 2. ledd Den som


Nener i  •erk  •irksoinher eller tiltak soln kan medInre spredning eller urslipp


eller leredvklige organismer til sreder der de ikke forekommer nanolig, skal i rimelig


utstrekning tiltaklar, a hindre dette.)(Bestemmelsen ikke ikraft pr 31.10.2013.)


7 Transport/lagring/riggplass
7.1. En gravetillatelse gielder kun for groften som skal graves..filsendte gravetillatelse gjelder


ikke som rett til riggplass. Lagring av masser og utstyr skal på forhand være avtalt i


gravetillatelsen.


7.2. Leie av areal til riggplass skal avtales spesielt. Med riggplass menes plass lagring av utstyr,


masse, kontainere og brakker m.m


7.3. Kjøring og parkering av privatbiler tillates ikke. Annen kjøring i området skal begrenses til


et minimum og kun på veier opparbeidet for formålet.


7.4. Kjoring til og fra groft med graveutstyr m.m. skal på forhånd være avklart og skriftlig


godkjent av Bymiljoetaten. Transport til og fra eiendommen skal foretas på en forsv arlig og


forsiktig måte og med hensyn til friområdets brukere.


7.5. Kjoring/lagring i friområder utover gravetillatelsen, skal ikke forekomme. Parkering 


eller lauring av maskiner ou utstyr utover det som kan plasseres i groften tillates ikke.
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Del 2 - Instruks for graving ved gatetrær og i park- og friområder


8. Opprydning/istandsetting
8.1. Gjenfylling


8.1.1. Bymiljoetaten kan krev e å besiktige arbeider i rotsonen for gjenfylling av grofter


foretas.


8.1.2 Eiendommen skal tilbakefores til minst i den stand den hadde for graving ble


igangsatt.


8.1.3 Ved gjenfylling av grofter og hull skal de stedlige masser tilbakefores i det skikt de lå


for gra  ing startet. Etter avtale med Bymiljoetaten kan eventuelt masse tilfores.


men i lik eller bedre kvalitet enn den stedlige masse.


8.1 A Der det er benyttet roR ennlig forsterkningslag skal dette settes tilbake til sin


opprinnelige stand, som nytt.


8.1.5 I gatemiljoer kan det bli stilt krav om at ved oppgraving av områder uten rotvennlig


forsterkningslag skal gjenfylling skje med rotvennlig forsterkningslag Se heftet


«Arbeid nær trær» (Del 2. kapitell 14. punkt 14.1).


8.2. Varsling


8.2.1. Eiendommen er ikke a anse som rvddet for Bymiljoetaten skriftlig har sarntykket i


dette. Entreprenor har ansvar for å  arsle Bymiljøetaten om befaring av istandsatt


område.


8.3. Frister
8.3.1. Dersom entreprenoren ikke etterkommer frist giu i gravelillatelsen.  il By miljoetaten


fastsette en ny dato for befaring.


8 3 2. Dersom fraflytting/istandsetting ikke blir utfort innen den e fristen. gilt i punkt over.


vi I Bymiljoetaten bestille fraflytting/istandsetting fra andre og sende faktura for


arbeidene til entreprenoren uten ytterligere varsel.


8.4 Istandsettelse av friområder


8.4.1. All istandsettelse skal utfores i henhold ul NS 3420


8.4.2. Alt grontarbeid skal utfores av personell med grontfaglig utdannelse.


For nyplanting/replanting av trær skal Etablering av trar —Statens vegvesens


rapport 89 benyttes. Se Del 2. kapitell 14, punkt 14.3.


8.4.4. For nyplanting/replaming av trær skal 3 års etableringsskjotsel inkluderes for


entreprenors regning.


8.4.5. Gressarealer


8.4.5.1. Toppmasse i plenarealer, som skal tilsåes med plenfro, skal bestå av ny,


dokumentert ugressfri plenjord av god kvalitet i minst 50 mm tykkelse.


8.4.5.2 I indre by (1 byggesonen innenfor Ring 3) kan Bymiljoetaten forlange


ferdiggress.


8 4 5.3 I byggesonen innenfor Ring 2 skal det utelukkende brukes ferdiggress.


84.5.4 Langs elvedrag skal stedegnet frø benyttes, eller grasbakken skal gro til på


egenhånd. Dette skal være skriftlig avtalt før gravetillatelse gis.


8.4.5.5 Gressarealer skal istandsettes med etableringsskjotsel i en sesong for


entreprenors regning.


8.4.5.6 Eiendommen er ikke overlevert før sådd gress eller lagt ferdiggress er etablert


og hatt en etableringsskjotsel i en sesong.
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Del 2 - Instruks for graving ved gatetrær og i park- og friområder


8.4.6. Fast dekke


8.4.6.1 . For istandsettelse av gangveier generelt gjelder Del I. kapitell 6. punkt 6.1 og


6.1.3. Bymiljoetaten kan imidlertid ha en annen, spesiell oppbygning på veier i


enkelle parker og friområder. Istandsettelse av disse skal være opplyst i


gravetillatelsen.


8.4.6.2. Der gangveien er kantet med storgatestein skal denne istandsettes som folgende:


Veien skal ha en I. 2 eller 3 rader storgatestein på begge sider med bakstop og


fuging. og asfalt i midten Steinene settes i jordfuktig betongmortel


Fuger fylles med sememmortel 8-30 finsats. Fugebredde 10 mm (+/- 2 mm).


Ineen v ishovde.


8.4.6.3. For andre faste dekker skal spesiell beskrivelse folge tillatelsen


8.4.7. Grusveier


8.4.7.1. Kjoresterk vei


	


8.4.7.1.1. Duk (GEO-tekstil) i bunn


	


8.4.7.1.2. Forsterkningslag av fraksjon 22-120. minst 200mm nkkclsc


	


8.4.7.1.3. Bærelag av 16-32 eller 22-63 (minmum 16 mm —maksimum 63 mm).


minst 100mm tykkelse


	


8.4.7.1.4. Toppdekke av 04. Tykkelse: 50mm


8.4.7.2. Ikke kjoresterk vei


	


8.4.7.2.1. Duk (GEO-tekstil) i bunn Skal overlappe minst 50 cm med


eksiterende duk.


Bærelag av 22-63. 200mm ty kkelse


	


8.4.7.2.3. Toppdekke av 0-4. Tykkelse: 50mm


8.4.7.3. Det skal brukes drenerende masser uten finstoff i underbyggingen.


8.4.7.4. Toppdekkets fagre kan variere fra sted til sted, men skal i utgangspunktet være


som eksisterendet. Avvik fra dette punkt skal være beskrevet i


8.5. Etablering


8.5.1. Områder under etablering ska I avsperres for å hindre skader inntileiendommen er


overleven. Sperrebånd er her ikke å regne som god avsperring.


Fraflytting
9.1 . Utforer skal forlate eiendommen straks graving er avsluttet og istandsening er godkjent av


Bymi 1joetaten.


9.2. Entreprenor plikter ved fratredelse å tilbakelevere eiendommen i ryddiggjort stand. Faste


installasjoner av en hver an. losmasser. herunder asfalt. skal ære fjernet.


Skader/erstatning/sanksjoner
10.1. Pålegg eller sanksjoner som gis i medhold av Del I. kapitell 8. 5. av snitt får tilsv arende


anvendelse for arbeider som skal utfores i friområder ener Del 2.


I 0.2. Det il ikke bli gin reduksjon eller bortfall av forringelsesgebyr ved storre gravinger i


friområder.
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Del 2 - Instruks for graving ved gatetrær og i park- og friområder


10.3. Ved skader på Oslo kommunes friområder. trzer, busker eller annen vegetasjon og


elementer, som følger av graving/transportlagring min er entreprenøren fullstendig


økonomisk ansvarlig


10.4. Byggherren/tiltakshaver og utforende entreprenør er solidarisk ansvarlig i hele garantitiden


for skader på friområder og trær, og på elendom tilhørende tredjemann så langt skaden


skyldes forhold knyttet til gravearbeidet.


10.5.Dersom det i lopet av 3 -tre- år etter reparasjonsarbeidene er avsluttet oppstår skader, eller


setninger som kan føres tilbake til mangelfullt arbeid/brudd på denne instruksen fra


entreprenoren, vil Bymiljøetaten varsle entreprenoren og kreve at skadene blir utbedret


innen en bestemt frist.


I0.6.Dersom skadene ikke blir utbedret innen fristen, gitt i punkt over. vil Bymiljoetaten utfore


utbedringen på entreprenors bekostning. uten ytterligere varsek


10.7. Skader på annenmanns eiendom er Bymitjoetaten uvedkommende.


10.8.Setningsskader skal ikke forekomme etter 3 -tre- år Se Del I.


Kontaktperson
Entreprenor skal ha en navngitt ansvarlig person tilstede på gravestedet som kjenner denne instruks,
og er bemyndiget til å pase at instruksens betingelser følges. Personen skal være lett tilgjengelig for


Bym iljoetaten.


Nødgraving —akutt graving/øyeblikkelig gravebehov
12.I.Når graving på grunn a lekkaHe, kabelfeil eller ledningsbrudd må foretas umiddelbart, skal


dette straks meldes til Bymiljøetaten på dagtid.


12.2. Søknad om gravetillatelse skal sendes til Bymiljoetaten omgående, eller senest innen


påfølgende virkedag. Dersom gravingen har medfort skade på grontarealer, trær eller annen


vegetasjon, skal dette framga av soknaden. Kostnader til istandserting ener slike skader er


Oslo kommune uvedkommende.


12.3.Innenfor trærs dryppsone eller innen 5 meters avstand til trestammer iverksettes


arbeidene


12.4.SertiBsert trepleier tilkalles for å overvåke arbeidene og ivareta trærne Trepleieren skal


loggføre arbeidet og oversende dokumentasjonen til Bymiljoetaten ved arbeidets slutt. Se


Del 2, kapitell 5.


12.5. Ved arbeider etter pkt. 12.3 skal Bymikjøetaten informeres umiddelbart.


12 6 De røtter som kommer til syne i grøften skal graves fram for hand og kuttes med saks eller


sag. Dette gjelder røtter med diameter større enn 20 mm Slike rotter skal håndgraves fram


30-50 em inn i grofteveggen og renskjæres der med saks eller sag.


12.7.Bymiljøetaten skal ha dokumentasjon på at dette er utfort, i form av bilder og logg tilsendt


pr. epost, enten det oppdages røtter eller ikke.


12.8. Røtter med diameter storre enn 20 mm skal håndteres av sertillsert trepleien


Bymiljoetaten vil imidlertid bemerke at reparasjon av oljekabler ikke automatisk går inn under


nødgraving (akutt graving med gravesøknad i ettertid). Av erfaring tar det lang tid å finne feil på en
oljekabel. Dette tilsier at det i forkant av en slik graving ville være mulig å kontakte Bymiljøetaten
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Del 2 - Instruks for g aving ved gatetrær og i park- og friområder


for klarering av gravestedet før graving starter. Dette er ment for å minske antall gravinger hvor


Bymiljoetaten ikke er involvert fra starten av, og avklare eventuelle kontliktrylte områder på


forhand.


Stillas
På grunn av store skader ved tidligere stillasarbeid/rigging har Bymiljøetaten innskjerpet


kontrollen ved oppsett av stillas/brakker der det er plantet gatetrær. Bymiljøetaten kan stille krav


om bruk av sertifisert trepleier ved opp- og nedrigging.


Publikasjoner


14.1. Arbeid nær trær 



14.21 nstruks for gravearbeider i Oslo kommune - Del I: Instruks for graving na det


kommunale veinettet i Oslo 



I 4.3. Etablering av trær —Statens vegvesens rapport 89 



I 4.4.Norsk Byggforskningsinstitutts Byggforskserien


"Sikring av eksisterende venetasjon på hvggeplasser". h g;gedetaljer, 513.710 



"Bevaring as. vegetasjon i hvone- on anleggsområdern. planlosning. 316.21 I 



Byggforskserien er offent/ige publikasjoner for bygge- og anleggsbransjen. Disse kan


kjøpes via nettsidene til S1N1EF Byggforsk De er rimelige i innkjøp og kan bestilles enten


papirform eller som elektronisk PDF-fil.


Vi forutsetter at alle entreprenører er kjent med Byggforskserien.


14.5. Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmannfoldloven)  


14.6. Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 



14.7. Handbok 051 - Arbeid oä or ved veg 



Kontakter i Bymiljøetaten. parkseksjonen mht. graving og rigging:


Felles epost: grontrniljobvm.oslo.kornmune.no 



For å finne sertifisert trepleier kan lenke til Norsk Trepleieforum benyttes, meny «Finn en arborist»:


http://www.trepleieforum.no/medlemmer/medlemmenaso 
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Oslo kommune
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel


Notat til bystyrets organer


Til: Samferdsels- og miljokomiteen Dato: 07.03.2014


Fra: Byråden for miljo og samferdsel Vår ref (saksnr): 201203193-13


Byråden for bvutv ikling Arkivkode: 024


Notat nr.: 84/20 14


SVAR PA SPORSMAL OM FJERNING AV BOM I SVENDSTUVEIEN


Vi iser til sporsmal fra Maren Malthe-Sorensen datert 25.1 1.2013 samt forelopig svar


12.12.2013.


Sporsmal:


Jeg viser til htrad Ola Elvesluens nouu 155 2013 som svar pa Trine Dahh sporsmal ar


29 062012 am fjerning av harn i Svensna-eiea


I hyradens svar heter saker om oppfolging av veierkheringer ligger til Plan- ag


gningseralen. I hiere heter del at Svensaweien er en privat men at konmumen eier


grunnea


ulike ahernativer har num dersom det er et polnisk anske om a apne eller fierne hammen:'


Svar:


Som kjent er det av trallkksikkerhetsmessige årsaker en forutsetning at det bygges fonau dersom


Svenstuveien skal åpnes for alminnclig ferdsel.


Vi kan se fem alternative losninger for åpning eller fjeming av bommen.


I. Veierklæringene som hefter ved samtlige ciendommer langs den aktuelle veistrekningen


trekkes tilbake og grunneierne pålegges dermed å oppfylle deres eiopparbeidelsesplikt


hjemlet i plan- og bygningsloven (pbI.) § 18-1.


2 Det avventes byggemelding av tiltak av en slik storrelse (flere nye boenheter) at det blir


realistisk å kreve opparbeidelse av veien med hjemmel i pbl. § 18-1.


3 Oslo kommune utforer veiopparbeidelsen i egen regi og krever refusjon for kosmader til


veiopparbeidelse fra de grunneierne som måtte ære refusjonspliktige.


4 Oslo kommune utforer veiopparbeidelsen i egen regi og bekoster denne med midler fra


kommunens budsjeu til veiopparbeidelse.


	 5 Rydelenfbebocrne organisercr bygging av fortau og en finansieringslosning for dette.


	


El rstemddin fer Posudreoc


	


sarnierrlsel Freslhuser toir Oslo


F-post pounonak kr toslo kommune no







Om alternativ I


Det foreliguer %eierklærinuer for eiendommer lanus %eistreknine i S%enstu% eien og Skadalsveien.


Om kommunen trekker disse tilbake påleuges urunneierne å b ege vei uten at det er kn  ttet til et


konkret bygueprosjekt. Denne losninuen anses ikke som et godt og praktisk gjennomforbart


alternativ. I den forbindelse vises det en tils%arende sak ved o%ertakelse av Ry ghs vei h%or


kommunen overtok eien til kommunal drift pr. 26.03.2013. I ler slartet prosessen med ny


regulering og veiopparbeidelseskrav i 1991. 


Om alternativ 2


Det normale cr at ei kreves opparbeidet i forbindelse mcd byggetiltak a% en iss storrelse. Ved


økt tratikkbelastning fra by guetiltaket og som irkemiddel fbr å sikre myke trafikanter. er det


naturlig at kommunen krev er opparbeidet fortau i tråd med gjeldende reuulering. I ler må det


papekes at eien kun kan palegges b gget frem til ou langs den ene side a% den aktuelle tomten ou


med tilknytninu tilen tidligere opparbeidet ei. Der tiltakshavers a%kjorsel ligger ed en %ei som


etter planen gar mellom to offentlige eier, kan det altså ikke kre%es at det opparbeides atkomst


fra beuge. Tiltaksha% er kan i et slikt tilfelle kre%e å Faopparbeide atkomst fra dei for ham eller


henne aunstiuste altematket. jf NOU 2005: I 2 side 381. Dermed et på leue. om


veiopparbeidelse i forbindelse med et e%entuelt b%ggetiltak på en lomt i Sycnstu%eien mest


sannsynlig ikke medfore opparbeidelse a% hele S%enstu% eien.


Dersom by ggetiltak a en iss storrelse by guemeldes langs strekningen. kan Oslo kommune


vurdere å gi et veiopparbeidelseskrav for den delen av Svenstuveien som kan pålegges


opparbeidet med hjemmel i pbl. § 18-1. Utbygger vil stå for veiopparbeidelsen. og de som Far


bedret sin atkomst eller får nytte av tiltaket, vil bli refusjonspliktig.


Om alternativ 3


Om kommunen utforer ciopparbeidelsen i euen reui kan kommunen på bakgrunn a%


veierklæringene kre%e refusjon for kostnader til opparbeidelsen fra de grunneierne som måtte


være refusjonspliktige. Kommunen har siden ca. 1979 ikke sokt refusjon etter tils% arende reeler


som i dagens kapittel 18 i plan-og by gningslo% en. Gjennomforing av alternati% tre kan derfor


innebære etablering a% ny praksis. Det er uvisst hvor stor andel a%utgifiene kommunens il kunne


kreve inn i refusjon.


Om alternativ 4


Dersom det ansees som et svært nødvendig tiltak med høy samfunnsnytte, er det et alternativ at


kommunen står For alle kostnader knyttet til å bygee fortau. Dette vil kunne skape presedens og


oppleves som forskjellsbehandling i forhold til grunneiere som må bekoste veiopparbeidelse for å


oppfylle veiplikten. Selt opp mot det totale behovet for trallkksikkerhetstiltak i Oslo vurderer ikke


Bymiljoetaten dette tiltaket så viktig at det er forsvarlig å prioritere på bekostninu av andre. hoyere


prioriterte tiltak.


Om alternativ 5


Dei er muliu for by delenlokalbefolkninuen å ta initiati% tilet euet prosjekt der de soruer for


finansiering og gjennomforing av opparbeidelse av veien.


Guri Melby Bård Folke Fredriksen


byråd by rad


Godkjent og ekspedert elektronisk







Kopi til \ hren \


\ e \ kL:r
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SIKKERHET FOR TRAFIKANTER PÅ GANG- OG SYKKELVEI LANGS 


SØRKEDALSVEIEN I FORBINDELSE MED VEIARBEIDER 


 


Bydel Vestre Aker viser til forskrift om miljørettet helsevern, hjemlet i lov om folkehelse-


arbeider. I Oslo kommune er som kjent ansvaret for å følge opp denne forskriften delegert til 


den enkelte bydel, i Vestre Aker for tiden i praksis til spesialkonsulent miljørettet helsevern. 


 


I forskriftens § 5 fremgår bl.a. at kommunen har ansvar for å ha oversikt over faktorer som kan 


innvirke på befolkningens helse, herunder ulykkesrisiko og årsaksforhold, videre også forslag 


til mulige helsefremmende, forebyggende eller avbøtende tiltak. 


 


Etter Bydel Vestre Akers vurdering, er reiser til fots og sykkel viktige helsefremmende tiltak, 


så fremt ulykkesrisikoen er akseptabel. Miljøargumentene og statistikken for trafikkskader hos 


disse reisende i Oslo tør være godt kjent og utdypes ikke nærmere her. 


 


Pågående arbeider knyttet til gang- og sykkelveien langs Sørkedalsveien på strekningen 


mellom Njårdhallen og Husebyleiren medfører etter bydelens vurdering for tiden en 


problematisk ulykkesrisiko for myke trafikanter som ferdes langs denne høyt trafikkerte og 


populære ferdselsåren. Bydel Vestre Aker tillater seg nedenfor å fremme forslag til tiltak som 


kunne senke risikoen særlig for alvorlige skader; forslagene rettes til Bymiljøetaten, som 


bydelen antar er overordnet ansvarlig for forholdene som beskrives nedenfor. 


 


I retning østfra vil bydelen først påpeke situasjonen i krysset Morgedalsveien – Sørkedalsveien. 


Over lengre tid har sykkelveien her vært ujevn og uasfaltert på østsiden og dessuten snevret inn 


på begge sider av Morgedalsveien. Gjerder, parkerte biler og andre barrierer gjør en allerede 


farlig krysning uoversiktlig. Bydelen kan ikke se at det finnes oppslag på stedet som informerer 


om status og forventet progresjon for ferdigstilling av krysset, herunder en rimelig begrunnelse 


for den tilsynelatende stillstanden. Bydel Vestre Aker ber med dette om å få tilsendt slik 


informasjon, for dermed å kunne utføre sine lovpålagte vurderinger og oppgaver, herunder 


videreformidling til publikum som måtte henvende seg til bydelen om saken. Bydelen anser 


ikke eventuelle argumenter om at etaten ikke pleier å opplyse om slike forhold som 


tilfredsstillende, da myke trafikanter skulle ha minst det samme informasjonsbehovet og –retten 


som førere av motorkjøretøyer forventer og ofte tilbys i sammenlignbare situasjoner. 


 







 


 


 2 


Til orientering har undertegnede spesialkonsulent som privatperson meldt forut nevnte 


situasjon til etatens «fiks dette»-ordning (ID 93402) og mottatt tilbakemelding «saken er løst», 


uten at undertegnede kan se noen endring overhodet. 


 


Videre er som kjent nevnte gang- og sykkelvei for tiden helt stengt like øst for Husebyleiren 


grunnet gravearbeider langs traseen. Undertegnede spesialkonsulent har på vegne av myke 


trafikanter kommentert ulike sider ved denne situasjonen via etatens ordinære meldingssystem, 


jfr. referansenummer RAD002-RFSZ. Etter meldingen ble sendt, har noe mer skilting 


tilkommet. Igjen i retning fra øst, møter trafikanter på gang- og sykkelstien skilt som opplyser 


om stengningen 250 meter lenger fremme. Ved stengningspunktet finner man nytt skilt, der 


trafikantene bes om å benytte fortauet på andre siden av Sørkedalsveien, som her har 


fartsgrense 50 km/t. Heller ikke her finnes det informasjon om stengningens varighet eller 


begrunnelse, og det var i morges ingen synlig aktivitet innenfor sperringene. Det midlertidige 


krysningsområdet er i en sving, og de blå skiltene for fotgjengerovergang er plassert forrykket i 


forhold til hverandre. Uten merking i veibanen, er det dermed uklart hvor krysningspunktet er 


tenkt å være. Uansett hvor man måtte prøve å krysse innenfor skiltene, har fortauet man skal 


opp på høy kantstein. 


 


Etter bydelens syn er det prisverdig at stengning som her varsles et stykke før den faktiske 


hindringen, forutsatt at krysningspunktet som trafikantene da må benytte er forsvarlig. Etter 


bydelens vurdering er denne forutsetningen her ikke oppfylt, selv for fullt ut funksjonsfriske, 


og åpenbart i enda mindre grad for personer med nedsatt funksjonsevne, med rullator, i rullestol 


e.l. Informasjonen på varselsskiltet har dermed begrenset verdi, idet trafikanten ikke gis et 


realistisk eller forsvarlig handlingsvalg. Bydelen mener krysningsløsningen er for farlig til å 


kunne forsvares ut fra et midlertidighetsargument og mottar gjerne etatens vurdering av dets 


lovlighet. Om skjønnsmessige betraktninger fra etaten og/eller politiet inngår i denne 


vurderingen, mener bydelen disse må suppleres med vurdering fra fagfolk eller andre aktører 


som har myke trafikanters sikkerhet og fremkommelighet som sitt hovedanliggende. 


 


Et tilleggsmoment ved bruk av den midlertidige løsningen er at man ved å benytte den må 


krysse Sørkedalsveien igjen litt lenger vest for å komme inn på gang- og sykkelveien igjen. Om 


man velger å benytte første mulighet, er dette igjen en ikke lysregulert krysning. Selv om denne 


er permanent og mer oversiktlig enn den midlertidige, vil de fleste myke trafikanter kunne 


berette om hyppige tilfeller av trafikanter på den kryssende veibanen som heller ikke her 


overholder vikeplikten. 


 


Til orientering har undertegnede spesialkonsulent testet den midlertidige løsningen ved 


stengningen på vei til jobb tre dager på rad. Ved hver anledning ville jeg med stor sannsynlig-


het blitt påkjørt dersom jeg i min rett hadde krysset veien etter å ha gått av sykkelen og gitt 


tydelig tegn til at jeg har til hensikt å krysse veien. Ved hver anledning har minst én bil ikke 


vist tegn til å bremse opp, slik at påkjørsel med stor sannsynlighet i beste fall ville gitt meg 


alvorlig personskade. Bydelen mener henvisning til motorvognførers plikt til å stanse ikke er 


tilstrekkelig; dessverre viser erfaring at man også ved erstatningsløsninger som denne må legge 


til grunn at enkelte førere ikke vil komme til å overholde denne plikten. 


 


Bydel Vestre Aker forutsetter at gravearbeidene her er nødvendige og vil ferdigstilles snarest 


mulig, slik at strekningen kan gjenåpnes. Dette synes spesielt viktig i lys av den langvarige 


stengningen av gang- og sykkelveien i 2012-2013. Slik bydelen ser det, ville den mest 


realistiske, forsvarlige erstatningsløsningen være å stenge gang- og sykkelveien øst for 


Morgedalsveien, slik at lysregulert krysning naturlig vil benyttes. Det i sin tur ville gi en langt 
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fra ideell løsning særlig på grunn av det smale fortauet opp til Husebygrenda, men sannsynlig-


vis i sum med lavere risiko for alvorlige personskader. Et bedre alternativ ville være en 


midlertidig lysregulert krysning ved nåværende stengningssted. Bydelen antar at slikt mobilt 


lysutstyr finnes, på samme måte som for midlertidig lysregulering/stengning av én fil i 


veibanen. Om etaten ikke skulle disponerer slikt utstyr, oppfordres den herved til å vurdere slik 


anskaffelse, for bruk i tilfeller som det som her er redegjort for. 


 


Bydel Vestre Aker imøteser Bymiljøetatens tilbakemelding og eventuelle tiltak, førstnevnte 


fortrinnsvis innen den stengte strekningen forhåpentligvis snarlig gjenåpnes. 


Med hilsen 


 


 


 


Reidun Strøm Knut Midttun 


enhetsleder spesialkonsulent 


  


 


    


 


 


  


         


 


 


 


 


 


 








Fylkesmannen
' Oslo og Akershus


Oslo kommune plan- og bygningsetaten
Postboks 364 Sentrum
0102 Oslo


ct_3'3


JurIcilsk avdelIng


TordenskiolOsgale 12
Posiboks 8111 Dep, 0032 Oslo
Telefon 22 00 35 00
fmoaposenotlak@fylkesmannen no
www.frnoa no
Orgeneasjonsnurnmer NO 974 761 319


Deree ref 201107014
Deres clato
Vår ref 2013/22911-6 FM-J
Saksbehancller Tina Tegle Skjærve
Drektetelefon 22003593


Dalo 24 02 2014


Fylkesmannen utsetter fristen for å behandle saken - Oslo kommune -


Jerpefaret 25 B - gnr. 32 bnr. 2353


Fylkesmannen viser til ovennevnie klagcsak og vårt forelopige svar datert 28.11.13.


Det folger av Forskrift 26. mars 2010 nr. 488 (byggesaksforskriften) § 7-1 første ledd bokstav e
at klager som hovedregel skal avgjores av klageinstansen innen 12 uker.


Det er imidlerfid i denne saken forhold som gir grunn til å vurdere en forlengelsc av fristen.
Del følger av forskrifiens§ 7-3, tredje ledd -I klagesaker kan klageinstansen forlenge fristen i
særlige tilfeller.-


Denne saken har reist spørsmål som har gjort det nødvendig å innhente ytterligere
dokumentasjon. Saken har derfor ikke latt seg ferdigbehandle innen fristen. Fristen forlenges
etter dette med fire uker.


Den nye fristen anses med dette meddelt sakens parter.


Med hilsen


Marius Vamnes
seniorradgiver Tina Tegle Skjærvo


radgiver


Dokumentet er elektronisk godkjent.


Kopi til:







Diano Eiendom AS Morells vei 11 0487 OSLO
Bydel Vestre Aker Sorkedalsveien 150 B 0754 OSLO
Stavseth & Lervik Arkitekter AS Eilert Sundts gale 17 0259 OSLO
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Møteprotokoll 


1/14  


 


 


 


Møte: 


 


Bydelsutvalget 


Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom over kantinen, 4 etg. 


Møtetid: 27.02.2014 kl. 17:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


 


Møteleder: Elin Horn Galtung (H) 


  


Tilstede:  Lars Asbjørn Hanssen (H) 


Anita Asdahl Hoff (H) 


Arild Gjervan (H) 


Lars Madsen (H) 


Ingrid Nyhus (H) 


Jane Steenbuch (H) 


Trond Lind Petersen (H) 


Arne Kolstad (H) 


Carl Lindblad (A) 


Terje Bjøro (V) 


Mona Helene Grønlie Herzog (V) 


Arne Eugen Boysen (F),  


  


Forfall: Lene Mathisen (H) 


Åse Ryvarden (A) 


  


Som vara møtte:  Sunniva Borgen (H) 


Åse Thomassen (A)  


  


I tillegg møtte: Jeannette Wold, enhetsleder forebygging barn og unge 


Karin Elisabeth Jensen, enhetsleder HR 


Nina Cleve, enhetsleder ressursenhet barn og unge 


Morten Christensen, bydelsingeniør 


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 
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Åpen halvtime 


Erle Grieg Astrup og Truls E. Astrup tok ordet til sak 8/14 Holmenkollveien 109 – Klage over 


Plan- og bygningsetatens rammetillatelse på søknad om oppføring av to eneboliger. 


Dispensasjon fra reguleringsplan. 


 


Harald Nordstrand tok ordet til sak 40/14 Ryghs vei 2, Holmenkollen. Forslag til 


detaljregulering. Varsel om begrenset høring. 


 


Dag Flokkmann tok ordet til sak 9/14 Lybekkveien 18 Klage over Plan- og bygningsetatens 


rammetillatelse på søknad om oppføring av støyskjerm. Dispensasjon fra reguleringsplan. 


Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


 


Godkjenning av sakskart 


Innkallingen ble godkjent med følgende tilleggssaker: 


 


30/14 Garderobeanlegg og kiosk - Anmodning om uttalelse - Vestre Aker skiklubb 


31/14 Høring vedrørende plan for skate-tilbud og anlegg 


32/14 Årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for hjemmetjenesten  


33/14 Underretning om politisk vedtak, detaljregulering Voksenkollveien 19 


34/14 Årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter  


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


36/14 Haakon Den Godes vei 14 - Anmodning om uttalelse 


37/14 Vettakollen høydebasseng. Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 17.02 - 31.03.2014. 


Forslag til detaljregulering 


38/14 Trettebakken 3 Gnr 27 Bnr 1109 - Bygging av ny dobbeltgarasje mot friområde 


39/14 Oppnevning av ny vararepresentant til samarbeidsutvalget i Grindbakken barnehage for 


Høyre 


40/14 Ryghs vei 2, Holmenkollen. Forslag til detaljregulering. Varsel om begrenset høring 


41/14 Budsjettjustering 2014 - reversering av tidligere vedtak 


42/14 Budsjett 2014 - Plan for omstilling 


 


Følgende saker ble utsatt:  


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


22/14 Gulleråsen stasjon 


 


Habilitet: 


 


Leder av komiteen, Arild Gjervan (H) erklærte seg inhabil i sak 9/14 og 10/14, som 


omhandlet Lybekkveien 18, fratrådte og forlot møtelokalet under behandlingen av disse 


sakene. Det var under behandlingen av disse to sakene 14 stemmeberettigede tilstede. 


 


 


Saker til behandling  


1/14 14/00021-1 Protokoll fra møte i Bydelsutvalget 12. desember 2013 5 


2/14 14/00044-1 Bydelsdirektørens driftsorientering 6 
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3/14 14/00118-2 Regnskap 2013 7 


4/14 14/00003-2 Årsberetning og årsstatistikk 2013 Bydel Vestre Aker 8 


5/14 12/01824-9 Nettplan Stor-Oslo - Innspill til konseptvalg og kvalitetssikring 9 


6/14 14/00009-2 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte - 


Frognerseteren Hovedrestaurant, Holmenkollveien 200 
10 


7/14 13/01526-2 Tryvann vinterpark - Wyller - Bestilling av oppstartsmøte 11 


8/14 14/00002-2 


Holmenkollveien 109 - klage over Plan- og bygningsetatens 


rammetillatelse på søknad om oppføring av to eneboliger. 


Dispensasjon fra reguleringsplan 


12 


9/14 13/00277-20 


Lybekkveien 18 Klage over Plan- og bygningsetatens 


rammetillatelse på søknad om oppføring av støyskjerm. 


Dispensasjon fra reguleringsplan 


15 


10/14 13/00277-21 
Lybekkveien 18 - Fylkesmannens vedtak i klagesak om 


støyskjerm 
16 


11/14 13/00399-9 
Vassfaret og Gaupefaret - Kunngjøring om offentlig ettersyn 


13.01.14 - 24.02.2014 detaljregulering 
19 


12/14 14/00001-2 
Hospitsveien 5 - Holmenkollen - Planforslag til offentlig 


ettersyn 23.12.13 - 10.02.14 - Detaljregulering 
21 


13/14 14/00102-2 Stasjonsveien 51 - Bestilling av oppstartsmøte 22 


14/14 13/00770-21 Røahagan 49 A-F - Vedtak om dekning av sakskostnader 23 


15/14 13/00305-26 Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 24. september 2014 24 


16/14 13/00421-7 
Søknad om salgsbevilling - Rustal Røa Frukt og Dagligvarer 


Nærbutikken Røa 
25 


17/14 13/00830-9 Tilsyn ved Blåklokka dagsenter 13. desember 2013 26 


18/14 13/01472-11 Tilsyn ved Aktivitetssenteret 13. desember 2013 27 


19/14 14/00111-1 Eldre fastleger - Prolongering av hjemmel etter fylte 70 år 28 


20/14 14/00131-1 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 29 


21/14 13/01215-7 Navnsetting av gater/veier i Sørkedalen 30 


22/14 13/00841-12 Gulleråsen stasjon 32 


23/14 12/01246-7 
Nytt valgoppgjør for Vestre Aker bydelsutvalg 2011 - 2015 


Fremskrittspartiet - Orientering om valgstyrets vedtak 
33 


24/14 13/01250-9 
Nytt valgoppgjør for Vestre Aker bydelsutvalg 2011 - 2015 


Arbeiderpartiet - orientering om valgstyrets vedtak 
34 
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25/14 12/01246-8 
Oppnevning av ny vararepresentant til samarbeidsutvalget i 


Sætra barnehage for Fremskrittspartiet 
35 


26/14 14/00060-1 Status utkvittering av bydelsutvalgets saker 36 


27/14 14/00045-1 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 27. februar 2014 37 


28/14 14/00047-1 Informasjonssaker til bydelsutvalgets møte 27. februar 2014 38 


29/14 12/01370-12 
Hovseterveien 70-72 - Kunngjøring om oppstart av 


detaljregulering 
40 


30/14 14/00160-2 
Garderobeanlegg og kiosk - Anmodning om uttalelse - Vestre 


Aker skiklubb 
42 


31/14 13/01023-7 Høring vedrørende plan for skate-tilbud og anlegg 43 


32/14 14/00168-1 Årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for hjemmetjenesten  46 


33/14 13/00604-7 
Underretning om politisk vedtak, detaljregulering 


Voksenkollveien 19 
47 


34/14 13/00305-27 
Årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for Vinderen bo- og 


servicesenter  
48 


35/14 13/00423-56 
Referat fra startmøte budsjettoppfølging 2014 - Bydel Vestre 


Aker 
49 


36/14 14/00172-2 Haakon Den Godes vei 14 - Anmodning om uttalelse 50 


37/14 12/00723-8 
Vettakollen høydebasseng. Kunngjøring om offentlig ettersyn 


fra 17.02 - 31.03.2014. Forslag til detaljregulering 
51 


38/14 14/00162-2 
Trettebakken 3 Gnr 27 Bnr 1109 - Bygging av ny 


dobbeltgarasje mot friområde 
52 


39/14 12/00742-21 
Oppnevning av ny vararepresentant til samarbeidsutvalget i 


Grindbakken barnehage for Høyre 
53 


40/14 12/01565-18 
Ryghs vei 2, Holmenkollen. Forslag til detaljregulering. Varsel 


om begrenset høring 
54 


41/14 14/00228-1 Budsjettjustering 2014 - reversering av tidligere vedtak 56 


42/14 14/00233-1 Budsjett 2014 - Plan for omstilling 57 
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Saker til behandling 


 


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


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 27.02.2014 1/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra møte 12. desember 2013. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra møte 12. desember 2013. 
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2/14 Bydelsdirektørens driftsorientering 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 27.02.2014 2/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 
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3/14 Regnskap 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 27.02.2014 3/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Regnskap for Bydel Vestre Aker godkjennes og bydelsutvalget avventer kommunerevisjonens 


uttalelse.  


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Regnskap for Bydel Vestre Aker godkjennes og bydelsutvalget avventer kommunerevisjonens 


uttalelse.  
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4/14 Årsberetning og årsstatistikk 2013 Bydel Vestre Aker 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 2/14 


2 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13.02.2014 2/14 


3 Bydelsutvalget 27.02.2014 4/14 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 2/14 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


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


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


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


2. Bydelsutvalget godkjenner årsberetningen 2013 for Bydel Vestre Aker. 


 


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


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


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


2. Bydelsutvalget godkjenner årsberetningen 2013 for Bydel Vestre Aker. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Helse- og sosialkomiteen og Barn-, ungdom- og kulturkomiteens forslag ble enstemmig 


vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


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


2. Bydelsutvalget godkjenner årsberetningen 2013 for Bydel Vestre Aker. 
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5/14 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 


 


 


Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte 03.02.2014 sak 2/14 


 


 


Møtebehandling 


Carl Lindblad (A) fremmet følgende forslag til tillegg: 


 


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


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


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag med Arbeiderpartiets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsutvalget behandlet saken 23.01.2013 og fattet følgende vedtak etter fullmakt fra 


bydelsutvalget 


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


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


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


areal i Oslo. 


 


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


befolkning/beboere og med tanke på å frigjøre areal. 


 


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


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


 


Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


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


og kvalitetssikring til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


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


og kvalitetssikring til orientering. 
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6/14 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 


 


 


Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte 03.02.2014 sak 4/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsutvalget behandlet saken 03.02.2013 og fattet følgende vedtak etter fullmakt fra 


bydelsutvalget 


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


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


skjenketid til kl. 03.00. 


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


 


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


ubehag for omkringboende. 


 


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


 


Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte 


- Frognerseteren Hovedrestaurant, Holmenkollveien 200 til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte 


- Frognerseteren Hovedrestaurant, Holmenkollveien 200 til orientering. 
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7/14 Tryvann vinterpark - Wyller - Bestilling av oppstartsmøte 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsutvalget 03.02.2014 3/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 7/14 


 


 


Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte 03.02.2014 sak 3/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsutvalget behandlet saken 03.02.2013 og fattet følgende vedtak etter fullmakt fra 


bydelsutvalget  


Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innspill på det nåværende tidspunkt. 


 


Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


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


oppstartsmøte til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


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


oppstartsmøte til orientering. 
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8/14 Holmenkollveien 109 - klage over Plan- og bygningsetatens 


rammetillatelse på søknad om oppføring av to eneboliger. Dispensasjon fra 


reguleringsplan 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 2/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 8/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 


2/14 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag til vedtak: 


 


Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 


 


Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og fattet 


følgende vedtak 


 


Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 


 


Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende forslag : 


 


Vestre Aker bydelsutvalg finner grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens rammetillatelse 


av 15.10.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra 


gjeldende regulering hva gjelder utnyttelsesgrad og minsteavstand til nabogrensen.  


Klagen fra Erle Grieg-Astrup og Ole Wilhelm Munthe-Kaas, Johanna og Ketil Berstad, Leif 


Frisenberg og Terje Schøyen, Truls E. Astrup, Lillian B. Olsson, Føyen advokatfirma på 


vegne av Olsson, Odd Jacobsen og Anne-Mette Krohn de Lange, samt Holmenkollen vel, tas 


til følge med følgende begrunnelse: 


I henhold til Plan- og bygningslovens § 19-2 skal det vektige grunner til for å dispensere fra 


Reguleringsplaner- og bestemmelser, det skal være unntaket - ikke regelen, og noe ingen har 


krav på. Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål da de ulike planene som oftest har vært 


gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte 


organ, Oslo bystyre. Dette gjelder spesielt for øvre del av Holmenkollområdet da det er 


vedtatt ulike reguleringsplaner for området for å ta hensyn til at det har stor betydning for 


Bystyrets overordnete vedtak om å bevare byens Blå-Grønne profil.  


I denne saken gjelder det ønske om en betydelig økning av U-grad fra maksimal utnyttelse på 


0,06 til 0,206, fra 6 % til 12 %, som er over en dobling av utnyttelsesgraden. I tillegg må det 
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medtas at det her søkes om to boliger til tross for at tomten er under minstekravet på 2,5 mål 


for en bolig, og at det derfor søkes om dispensasjon fra regulert avstand til naboer fra 10m til 


4,8m slik at husene kunne plasseres bedre på tomten.  


En så stor endring av dagens reguleringsbestemmelser må derfor kreve en omregulering og 


ikke gis tillatelse ved utstrakt bruk av dispensasjoner. Denne tomten ligger også fremskutt 


ovenfor Holmenkollveien. Vestre Aker bydelsutvalg mener derfor at de omsøkte 


dispensasjoner fra reguleringsplanen, som må ha overveiende hensyn som taler for 


dispensasjon i henhold til § 19-2, ikke foreligger i denne saken. Bydelsutvalget mener 


derfor at ulempene er klart større enn fordelene.  


Vestre Aker bydelsutvalg har merknad til at vilkåret for Plan- og bygningsetatens 


dispensasjon er at Tiltakshaver følger en utenomhusplan som sikrer bevaring av vegetasjon og 


terreng. Denne forpliktelsen er allerede brutt ved at Tiltakshaver har snauhugget tomten, noe 


som bekreftes ved befaring, før det er satt i gang noen byggearbeid på denne og nabotomten, 


som samme Tiltakshaver skal bebygge. Ved en slik handling brytes også Bystyrets 


overordnete vedtak om bevaring av Oslos Blå-grønne profil, og hensikten med 


reguleringsplanen i dette området i tråd med Holmenkollvedtektene. Ved å gi dispensasjon fra 


utnyttelsesgraden og minsteavstand til nabogrenser vil det bli umulig å tilbakeføre vegetasjon 


slik at Holmenkollvedtektene oppfylles, mens en utnyttelsesgrad i henhold til bestemmelsene 


vil gi et betydelig større areal hvor naturen tilbakeføres.  


Saken sendes tilbake til Plan- og bygningsetaten. 


Venstre fremmet følgende forslag: 


 


Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 


rammetillatelse av 15.10.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi 


dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder utnyttelsesgrad og minsteavstand til 


nabogrense. 


 


Klagen fra Erle-Grieg Astrup og Ole Wilhelm Munthe-Kaas, Johanna og Ketil Berstad, Leif 


Frisenberg og Terje Schøyen, Truls E. Astrup, Lillian B. Olsson, Føyen advokatfirma på 


vegne av Olsson, Odd Jacobsen og Anne-Mette Krohn de Lange, samt Holmenkollens vel tas 


ikke til følge. 


 


Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse." 


 


Votering 


Det var 15 stemmeberettigede til stede ved avstemmingen. 


 


Høyres forslag: 


13 medlemmer stemte for Høyres forslag (10H+2A+1F). 


2 medlemmer stemte mot Høyres forslag (2V). 


 


Venstres forslag: 


2 stemte for Venstres forslag (2V). 


13 stemte mot Venstres forslag (10H+2A+1F).  


 


Høyres forslag ble vedtatt med 13 stemmer. 
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Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg finner grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens rammetillatelse 


av 15.10.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra 


gjeldende regulering hva gjelder utnyttelsesgrad og minsteavstand til nabogrensen.  


Klagen fra Erle Grieg-Astrup og Ole Wilhelm Munthe-Kaas, Johanna og Ketil Berstad, Leif 


Frisenberg og Terje Schøyen, Truls E. Astrup, Lillian B. Olsson, Føyen advokatfirma på 


vegne av Olsson, Odd Jacobsen og Anne-Mette Krohn de Lange, samt Holmenkollen vel, tas 


til følge med følgende begrunnelse: 


I henhold til Plan- og bygningslovens § 19-2 skal det vektige grunner til for å dispensere fra 


Reguleringsplaner- og bestemmelser, det skal være unntaket - ikke regelen, og noe ingen har 


krav på. Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål da de ulike planene som oftest har vært 


gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte 


organ, Oslo bystyre. Dette gjelder spesielt for øvre del av Holmenkollområdet da det er 


vedtatt ulike reguleringsplaner for området for å ta hensyn til at det har stor betydning for 


Bystyrets overordnete vedtak om å bevare byens Blå-Grønne profil.  


I denne saken gjelder det ønske om en betydelig økning av U-grad fra maksimal utnyttelse på 


0,06 til 0,206, fra 6 % til 12 %, som er over en dobling av utnyttelsesgraden. I tillegg må det 


medtas at det her søkes om to boliger til tross for at tomten er under minstekravet på 2,5 mål 


for en bolig, og at det derfor søkes om dispensasjon fra regulert avstand til naboer fra 10m til 


4,8m slik at husene kunne plasseres bedre på tomten.  


En så stor endring av dagens reguleringsbestemmelser må derfor kreve en omregulering og 


ikke gis tillatelse ved utstrakt bruk av dispensasjoner. Denne tomten ligger også fremskutt 


ovenfor Holmenkollveien. Vestre Aker bydelsutvalg mener derfor at de omsøkte 


dispensasjoner fra reguleringsplanen, som må ha overveiende hensyn som taler for 


dispensasjon i henhold til § 19-2, ikke foreligger i denne saken. Bydelsutvalget mener 


derfor at ulempene er klart større enn fordelene.  


Vestre Aker bydelsutvalg har merknad til at vilkåret for Plan- og bygningsetatens 


dispensasjon er at Tiltakshaver følger en utenomhusplan som sikrer bevaring av vegetasjon og 


terreng. Denne forpliktelsen er allerede brutt ved at Tiltakshaver har snauhugget tomten, noe 


som bekreftes ved befaring, før det er satt i gang noen byggearbeid på denne og nabotomten, 


som samme Tiltakshaver skal bebygge. Ved en slik handling brytes også Bystyrets 


overordnete vedtak om bevaring av Oslos Blå-grønne profil, og hensikten med 


reguleringsplanen i dette området i tråd med Holmenkollvedtektene. Ved å gi dispensasjon fra 


utnyttelsesgraden og minsteavstand til nabogrenser vil det bli umulig å tilbakeføre vegetasjon 


slik at Holmenkollvedtektene oppfylles, mens en utnyttelsesgrad i henhold til bestemmelsene 


vil gi et betydelig større areal hvor naturen tilbakeføres.  


Saken sendes tilbake til Plan- og bygningsetaten. 
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9/14 Lybekkveien 18 Klage over Plan- og bygningsetatens rammetillatelse 


på søknad om oppføring av støyskjerm. Dispensasjon fra reguleringsplan 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 3/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 9/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 


3/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalget finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 


rammetillatelse av 31.05.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens  


§ 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder regulerte byggegrenser og krav 


til minste størrelse for uteoppholdsareal (jf. planens § 12). 


 


Klagen fra seksjonseierne i Sameiet Lybekkveien 18 anbefales ikke tatt til følge. 


 


Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Det var 14 stemmeberettigede til stede. Arild Gjervan (H) fratrådte under behandlingen. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalget finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 


rammetillatelse av 31.05.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens  


§ 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder regulerte byggegrenser og krav 


til minste størrelse for uteoppholdsareal (jf. planens § 12). 


 


Klagen fra seksjonseierne i Sameiet Lybekkveien 18 anbefales ikke tatt til følge. 


 


Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 
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10/14 Lybekkveien 18 - Fylkesmannens vedtak i klagesak om støyskjerm 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 4/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 10/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 


4/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 


 


Votering 


 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og fattet 


følgende vedtak 


 


Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 


 


Møtebehandling 


BU-leder fremmet følgende forslag til brev til Plan- og bygningsetaten, og ba om fullmakt til 


å sende et nær likelydende brev til Fylkesmannen, som legges frem for bydelsutvalget i møte 


10.04.2014: 


 


Brev sendes Plan- og bygningsetaten, Avdeling for byggeprosjekter, Vest. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg viser til Tillegg til oversendelse vedrørende klagesak i Lybekkveien 


18 datert den 03.02.2014 


 


Bydelsutvalget takker for tilbudet om juridisk bistand i gjennomgåing av habilitetsspørsmålet 


ved behandling av saken knyttet til eiendommen. 


 


Bydelsutvalget er meget forbauset over at både Fylkesmannen og etaten omtaler personen 


som er erklært som inhabil å være leder av Bydelsutvalget da vi mener man i en så alvorlig 


sak som å sette spørsmål ved personens habilitet og utvalgets evne til å opptre upartisk i 


saken, må det forventes en pinlig nøyaktighet i slike saker. Personen det gjelder er leder av en 


underkomite som forbereder sakene for BU, og er for øvrig vanlig medlem av bydelsutvalget 


samt gruppeleder for Hs gruppe. Personen har ingen familiære tilknyttinger eller «nære 


relasjoner» til andre medlemmer av utvalget enn det at vi er utvalgs kollegaer fra ulike partier! 


 


Bydelsutvalget er også forbauset over at både Fylkesmannen og etaten påpeker at av hensyn 


til bl.a. allmennhetens tillit til forvaltningen med fordel kunne overlatt klagebehandlingen til 
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den sentrale byutviklingskomiteen. Bystyret har i vedtak overført byutviklingskomiteens 


fullmakter i enkelte saker, som blant annet denne, til bydelsutvalget i Vestre Aker. En slik 


overføring medfører at det er Vestre Aker bydelsutvalg som sitter ansvarlig for slike saker, og 


ingen kan overføre en saksbehandlingsmyndighet/vedtaksrett til andre organer før det 


foreligger et nytt bystyrevedtak om dette. Byutviklingskomiteen vil derfor ikke ha noen 


vedtaksmyndighet innen de overførte områdene, og er dermed uegnet til å behandle saken da 


det ville medført et ugyldig vedtak.  


 


Når habilitetsregelen, Forvaltningsloven § 6, tredje ledd, er fulgt til punkt og prikke, noe vi 


har redegjort for, finner vi det meget forbausende at både etaten og Fylkesmannen tillater seg 


å spekulere i om noen andre i utvalget er inhabile som følge av deres eventuelle tilknytting til 


parten. En slik inhabilitet ville helt selvfølgelig vært opplyst om dersom den eksisterte, og 


nødvendige tiltak ville vært gjort.  


 


Vestre Aker bydelsutvalg minner om at bydelen pr 1.01.2014 har 46 555 beboere. I tillegg bor 


det ca 600 personer i Sørkedalen, som bydelen har ansvaret for tjenestene til samt behandling 


av diverse politiske saker. Bydelen har dermed atskillig flere innbyggere enn de aller fleste 


norske kommuner og byer, mens det er bare 15 medlemmer av bydelsutvalget. Dette er 


vesentlig mindre enn i de aller fleste kommunestyrer, noe som medfører at det også er meget 


sjelden at noen av utvalgets medlemmer er inhabile i løpet av den valgte perioden på 4 år. Det 


i selv skulle være betryggende for både etat og Fylkesmannen, og om at dersom det skjer blir 


det tatt meget alvorlig og nøye vurdert etter Forvaltningslovens § 6.  


 


Vestre Aker bydelsutvalg er også forbauset over denne reaksjonen da både etaten og 


Fylkesmannen vet at i saker det noen ikke vinner frem, vil det forekomme at det fremsettes 


grunnløse anklager og spesielt vil det være sterkt å sette spørsmål ved bydelsutvalgets 


integritet, som f. eks. at bydelsutvalget ikke evner å ivareta sine forpliktelser med å bedømme 


en sak uavhengig av hvem det gjelder.  


 


Votering 


Det var 14 stemmeberettigede til stede. Arild Gjervan (H) fratrådte under behandlingen. 


 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalgets leder forfatter to brev som sendes til Fylkesmannen og Plan- og 


bygningsetaten. Brevene legges frem i bydelsutvalgets møte 10.04.2014 


 


Brev sendes Plan- og bygningsetaten, Avdeling for byggeprosjekter, Vest. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg viser til Tillegg til oversendelse vedrørende klagesak i Lybekkveien 


18 datert den 03.02.2014 


 


Bydelsutvalget takker for tilbudet om juridisk bistand i gjennomgåing av habilitetsspørsmålet 


ved behandling av saken knyttet til eiendommen. 


 


Bydelsutvalget er meget forbauset over at både Fylkesmannen og etaten omtaler personen 


som er erklært som inhabil å være leder av Bydelsutvalget da vi mener man i en så alvorlig 


sak som å sette spørsmål ved personens habilitet og utvalgets evne til å opptre upartisk i 


saken, må det forventes en pinlig nøyaktighet i slike saker. Personen det gjelder er leder av en 
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underkomite som forbereder sakene for BU, og er for øvrig vanlig medlem av bydelsutvalget 


samt gruppeleder for Hs gruppe. Personen har ingen familiære tilknyttinger eller «nære 


relasjoner» til andre medlemmer av utvalget enn det at vi er utvalgs kollegaer fra ulike partier! 


 


Bydelsutvalget er også forbauset over at både Fylkesmannen og etaten påpeker at av hensyn 


til bl.a. allmennhetens tillit til forvaltningen med fordel kunne overlatt klagebehandlingen til 


den sentrale byutviklingskomiteen. Bystyret har i vedtak overført byutviklingskomiteens 


fullmakter i enkelte saker, som blant annet denne, til bydelsutvalget i Vestre Aker. En slik 


overføring medfører at det er Vestre Aker bydelsutvalg som sitter ansvarlig for slike saker, og 


ingen kan overføre en saksbehandlingsmyndighet/vedtaksrett til andre organer før det 


foreligger et nytt bystyrevedtak om dette. Byutviklingskomiteen vil derfor ikke ha noen 


vedtaksmyndighet innen de overførte områdene, og er dermed uegnet til å behandle saken da 


det ville medført et ugyldig vedtak.  


 


Når habilitetsregelen, Forvaltningsloven § 6, tredje ledd, er fulgt til punkt og prikke, noe vi 


har redegjort for, finner vi det meget forbausende at både etaten og Fylkesmannen tillater seg 


å spekulere i om noen andre i utvalget er inhabile som følge av deres eventuelle tilknytting til 


parten. En slik inhabilitet ville helt selvfølgelig vært opplyst om dersom den eksisterte, og 


nødvendige tiltak ville vært gjort.  


 


Vestre Aker bydelsutvalg minner om at bydelen pr 1.01.2014 har 46 555 beboere. I tillegg bor 


det ca 600 personer i Sørkedalen, som bydelen har ansvaret for tjenestene til samt behandling 


av diverse politiske saker. Bydelen har dermed atskillig flere innbyggere enn de aller fleste 


norske kommuner og byer, mens det er bare 15 medlemmer av bydelsutvalget. Dette er 


vesentlig mindre enn i de aller fleste kommunestyrer, noe som medfører at det også er meget 


sjelden at noen av utvalgets medlemmer er inhabile i løpet av den valgte perioden på 4 år. Det 


i selv skulle være betryggende for både etat og Fylkesmannen, og om at dersom det skjer blir 


det tatt meget alvorlig og nøye vurdert etter Forvaltningslovens § 6.  


 


Vestre Aker bydelsutvalg er også forbauset over denne reaksjonen da både etaten og 


Fylkesmannen vet at i saker det noen ikke vinner frem, vil det forekomme at det fremsettes 


grunnløse anklager og spesielt vil det være sterkt å sette spørsmål ved bydelsutvalgets 


integritet, som f. eks. at bydelsutvalget ikke evner å ivareta sine forpliktelser med å bedømme 


en sak uavhengig av hvem det gjelder. 
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11/14 Vassfaret og Gaupefaret - Kunngjøring om offentlig ettersyn 13.01.14 


- 24.02.2014 detaljregulering 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 5/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 11/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 


5/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Arild Gjervan (H) fremmet følgende forslag: 


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslag til detaljregulering med reguleringsbestemmelser for 


Vassfaret og Gaupefaret, Slemdal, som omreguleres fra boliger med tilhørende anlegg til 


 


- Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse 


- Kombinert bebyggelse og anlegg - bolig/forretning 


- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - kjøreveg 


- Hensynssone - bevaring kulturmiljø H570 


 


som foreslått av Plan- og bygningsetaten, vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, kartnr. 


ABPN-201302172, datert 03.12.2013. 


 


Votering 


 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslag til detaljregulering med reguleringsbestemmelser for 


Vassfaret og Gaupefaret, Slemdal, som omreguleres fra boliger med tilhørende anlegg til 


 


- Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse 


- Kombinert bebyggelse og anlegg - bolig/forretning 


- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - kjøreveg 


- Hensynssone - bevaring kulturmiljø H570 


 


som foreslått av Plan- og bygningsetaten, vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, kartnr. 


ABPN-201302172, datert 03.12.2013. 
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Møtebehandling 


 


Votering 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslag til detaljregulering med reguleringsbestemmelser for 


Vassfaret og Gaupefaret, Slemdal, som omreguleres fra boliger med tilhørende anlegg til 


 


- Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse 


- Kombinert bebyggelse og anlegg - bolig/forretning 


- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - kjøreveg 


- Hensynssone - bevaring kulturmiljø H570 


 


som foreslått av Plan- og bygningsetaten, vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, kartnr. 


ABPN-201302172, datert 03.12.2013. 
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12/14 Hospitsveien 5 - Holmenkollen - Planforslag til offentlig ettersyn 


23.12.13 - 10.02.14 - Detaljregulering 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 6/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 12/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 


6/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 etter 


fullmakt fra Arbeidsutvalget og fattet følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter planforslaget slik det foreligger og det ønskes ikke 


barnehage på dette området. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak om 


Hospitsveien 5 - Holmenkollen - Planforslag til offentlig ettersyn 23.12.13 - 10.02.14 - 


Detaljregulering til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg tar Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak om 


Hospitsveien 5 - Holmenkollen - Planforslag til offentlig ettersyn 23.12.13 - 10.02.14 - 


Detaljregulering til orientering 
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13/14 Stasjonsveien 51 - Bestilling av oppstartsmøte 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 7/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 13/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 


7/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


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


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg har ikke innspill til oppstartsmøte angående Stasjonsveien 51. 
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14/14 Røahagan 49 A-F - Vedtak om dekning av sakskostnader 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 27.02.2014 14/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


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


til orientering. 


2. Sakskostnader belastes bydelens budsjett under funksjonsområde 1. 


 


 


Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende forslag til vedtak: 


Saken utsettes.  


 


Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Saken utsettes.  
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15/14 Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 24. september 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 3/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 15/14 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 3/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter  


24. september 2013 og Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter  


24. september 2013 og Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten til orientering. 


 


 


 


 


  







 


 25  


 


16/14 Søknad om salgsbevilling - Rustal Røa Frukt og Dagligvarer 


Nærbutikken Røa 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 6/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 16/14 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 6/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg anbefaler at Rustal Røa Frukt Dagligvarer Nærbutikken Røa, 


Vækerøveien 165 gis salgsbevilling. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg anbefaler at Rustal Røa Frukt Dagligvarer Nærbutikken Røa, 


Vækerøveien 165 gis salgsbevilling. 
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17/14 Tilsyn ved Blåklokka dagsenter 13. desember 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 4/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 17/14 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 4/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar rapporten fra uanmeldt tilsyn ved Blåklokka dagsenter 13. desember 3013 


og leders kommentarer til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar rapporten fra uanmeldt tilsyn ved Blåklokka dagsenter 13. desember 3013 


og leders kommentarer til orientering. 
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18/14 Tilsyn ved Aktivitetssenteret 13. desember 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 5/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 18/14 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 5/14 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar rapporten fra uanmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 13. desember 2013 og 


leders kommentarer til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar rapporten fra uanmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 13. desember 2013 og 


leders kommentarer til orientering. 
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19/14 Eldre fastleger - Prolongering av hjemmel etter fylte 70 år 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 8/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 19/14 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 8/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Venstres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Vestre Aker bydel åpner for at eldre leger ved fylte 70 år kan få prolongert sin hjemmel som 


fastleger ett år av gangen til max fylte 75 år, forutsatt at det tjener bydelen, den helhetlige 


tjenesten og at nødvendige kvalitetskrav innfris. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydel åpner for at eldre leger ved fylte 70 år kan få prolongert sin hjemmel som 


fastleger ett år av gangen til max fylte 75 år, forutsatt at det tjener bydelen, den helhetlige 


tjenesten og at nødvendige kvalitetskrav innfris 
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20/14 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 7/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 20/14 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 7/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar brukerundersøkelsen i sosialtjenesten 2013 til orientering. 


  


Møtebehandling 


 


Votering 


Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar brukerundersøkelsen i sosialtjenesten 2013 til orientering. 
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21/14 Navnsetting av gater/veier i Sørkedalen 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13.02.2014 3/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 21/14 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 3/14 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg navnsetter veiene i Sørkedalen som følger: 


 


Nr. Navneforslag 


1 Gråseterveien 


2 Ospeskogveien 


3 Gamle Heggelivei 


4 Bergendalsveien 


5 Gransveien 


6 Lønnåsveien 


7 Åmot grustak 


8 Nye Heggelivei 


9 Langliveien 


10 Heikampveien 


11 Elveliveien 


12 Sakariasveien 


13 Svartorseterveien 


14 Grøttumsveien 


15 Akevittsvingen 


16 Tangenveien 


17 Zinoberstubben 


18 Styggdal´n 


19 Byveien 


20 Jegersborgveien 


21 Strømsbråtaveien 


 


Viser til vedlagt kart for lokasjoner. 


 


Bydelsutvalget anbefaler at Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten kontakter Sørkedalen 


vel og Sørkedalen Historielag i forbindelse med endelig avgrensing av de enkelte veiene da 


lokalkunnskap vil bedre kunne sikre avgrensing. 
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Møtebehandling 


Venstre fremmet følgende endringsforslag: 


 


Navneforslag 18 Styggdal’n foreslås endret til Styggdalen. Selv om uttalen Styggdal’n er 


innarbeidet, mener Venstre at stavemåten bør være korrekt norsk. I områder hvor det er 


naturlig å uttalen ordet «dalen» som «dal’n» er det ikke vanlig å skrive stedsnavn på denne 


måten. Det blir derfor unaturlig å gjøre det i Sørkedalen. 


 


Votering 


13 stemte for Venstres endringsforslag (9H+1A+2V+1F) 


2 stemte mot Venstres endringsforslag (1H+1A) 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteens forslag med Venstres endringsforslag ble vedtatt med 13 


mot 2 stemmer. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg navnsetter veiene i Sørkedalen som følger: 


 


Nr. Navneforslag 


1 Gråseterveien 


2 Ospeskogveien 


3 Gamle Heggelivei 


4 Bergendalsveien 


5 Gransveien 


6 Lønnåsveien 


7 Åmot grustak 


8 Nye Heggelivei 


9 Langliveien 


10 Heikampveien 


11 Elveliveien 


12 Sakariasveien 


13 Svartorseterveien 


14 Grøttumsveien 


15 Akevittsvingen 


16 Tangenveien 


17 Zinoberstubben 


18 Styggdalen 


19 Byveien 


20 Jegersborgveien 


21 Strømsbråtaveien 


 


Viser til vedlagt kart for lokasjoner. 


 


Bydelsutvalget anbefaler at Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten kontakter Sørkedalen 


vel og Sørkedalen Historielag i forbindelse med endelig avgrensing av de enkelte veiene da 


lokalkunnskap vil bedre kunne sikre avgrensing. 
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22/14 Gulleråsen stasjon 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 27.02.2014 22/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Siden saken sist var oppe i BU har Ruter behandlet de foreliggende fakta sammenholdt med 


dialogen de har hatt med partene i saken. På denne bakgrunn har Ruter sendt en statusrapport 


til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) som er deres oppdragsgiver. Der beskriver 


Ruter mulighetene til å bygge en midlertidig stasjon, hva de tror den vil koste, og de ønskene 


partene har fremsatt. Ruter venter på en tilbakemelding fra MOS før de kan gå videre. Blant 


annet må de ha en sikkerhet for at det finnes penger til dette prosjektet og at det er mulig å 


gjøre det på denne måten som partene har beskrevet. 


 


BU finner det følgelig hensiktsmessig og i tråd med hovedlinjene i strategien for en frivillig 


løsning for å få etablert en midlertidig stasjon på Gulleråsen å avvente svar fra MOS, før neste 


skritt foretas i denne saken. BU vil således følge saken videre. 


 


Ifølge opplysninger fra saksbehandler i MOS beregner de å kunne gi et svar i løpet av neste 


uke. 


 


Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende forslag til vedtak: 


 


Saken utsettes. 


 


Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Saken utsettes.  
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23/14 Nytt valgoppgjør for Vestre Aker bydelsutvalg 2011 - 2015 


Fremskrittspartiet - Orientering om valgstyrets vedtak 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 27.02.2014 23/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar valgstyrets vedtak om nytt varamedlem fra Fremskrittspartiet til 


orientering. Dag Myhre trer inn som 4. vara for Fremskrittspartiet til bydelsutvalget. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg tar valgstyrets vedtak om nytt varamedlem fra Fremskrittspartiet til 


orientering. Dag Myhre trer inn som 4. vara for Fremskrittspartiet til bydelsutvalget. 
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24/14 Nytt valgoppgjør for Vestre Aker bydelsutvalg 2011 - 2015 


Arbeiderpartiet - orientering om valgstyrets vedtak 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 27.02.2014 24/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar valgstyrets vedtak om nytt varamedlem fra Arbeiderpartiet til 


orientering. Per Anders Hildhe Kleppe trer inn som 5. vara for Arbeiderpartiet til 


bydelsutvalget. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg tar valgstyrets vedtak om nytt varamedlem fra Arbeiderpartiet til 


orientering. Per Anders Hildhe Kleppe trer inn som 5. vara for Arbeiderpartiet til 


bydelsutvalget. 
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25/14 Oppnevning av ny vararepresentant til samarbeidsutvalget i Sætra 


barnehage for Fremskrittspartiet 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 27.02.2014 25/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Henrik Gjerding (F) oppnevnes som ny vararepresentant i samarbeidsutvalget i Sætra 


barnehage etter Christian von Reusch (F) som har flyttet fra bydelen. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Henrik Gjerding (F) oppnevnes som ny vararepresentant i samarbeidsutvalget i Sætra 


barnehage etter Christian von Reusch (F) som har flyttet fra bydelen. 
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26/14 Status utkvittering av bydelsutvalgets saker 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 27.02.2014 26/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar status utkvittering av saker til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar status utkvittering av saker til orientering. 
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27/14 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 27. februar 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 27.02.2014 27/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 3. februar 2014 


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


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


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


5. Protokoll fra Eldrerådets møte 13. februar 2014 


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


7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 10. februar 2014 


8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 13. februar 2014 


9. protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 13. februar 2014 


 


Tas til orientering 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 3. februar 2014 


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


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


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


5. Protokoll fra Eldrerådets møte 13. februar 2014 


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


7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 10. februar 2014 


8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 13. februar 2014 


9. protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 13. februar 2014 


 


Tas til orientering. 
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28/14 Informasjonssaker til bydelsutvalgets møte 27. februar 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 27.02.2014 28/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 19.11.2013 vedrørende Fylkesmannens vedtak i 


klagesak om reguleringsplan – Voksenkollveien 80-88. 


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


sak trukket. 


3. Brev fra Kontrollutvalget av 19.12.2013 vedrørende Oppfølgingsundersøkelse etter 


rapport 16/2011 kvalitet i sykehjem – Smestadhjemmet. 


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


vedrørende BU-vedtak om opprettelse av en egen sykehjemsnemnd. 


5. Brev fra Bymiljøetaten av 06.01.2014 vedrørende Svar på BU-sak 200/13 Gang- og 


sykkelvei/utvidet veiskulder i Sørkedalen. 


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


til oppstart av reguleringsarbeid for Øvre Smestadvei 1 og 1B. 


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


8. Brev fra Bymiljøetaten av 18.12.2013 vedrørende Oslo kommunes skoger. 


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


skoger” og ny “flerbruksplan” for perioden 2016-2025. 


9. Brev fra Helse Sør-Øst fra 2014 av 2.12.2013 Endring i prinsipper for oppnevning av 


styremedlemmer til helseforetakene. 


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


Informasjon om forskningsprosjekt, tiltak fra politirådet i Oslo. 


11. Brev fra Fylkesmannen av 21.01.2014 vedrørende Klage på Bydel Vestre Akers 


vedtak om støydispensasjon. 


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


avslag på søknad om oppføring av garasje – Holmenveien 108. 


13. Brev fra politiet av 14.02.2014 vedrørende Trafikksituasjonen for Vinderen skole. 


BU-sak 33/13. 


 


Tas til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


1. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 19.11.2013 vedrørende Fylkesmannens vedtak i 


klagesak om reguleringsplan – Voksenkollveien 80-88. 


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


sak trukket. 
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3. Brev fra Kontrollutvalget av 19.12.2013 vedrørende Oppfølgingsundersøkelse etter 


rapport 16/2011 kvalitet i sykehjem – Smestadhjemmet. 


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


vedrørende BU-vedtak om opprettelse av en egen sykehjemsnemnd. 


5. Brev fra Bymiljøetaten av 06.01.2014 vedrørende Svar på BU-sak 200/13 Gang- og 


sykkelvei/utvidet veiskulder i Sørkedalen. 


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


til oppstart av reguleringsarbeid for Øvre Smestadvei 1 og 1B. 


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


8. Brev fra Bymiljøetaten av 18.12.2013 vedrørende Oslo kommunes skoger. 


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


skoger” og ny “flerbruksplan” for perioden 2016-2025. 


9. Brev fra Helse Sør-Øst fra 2014 av 2.12.2013 Endring i prinsipper for oppnevning av 


styremedlemmer til helseforetakene. 


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


Informasjon om forskningsprosjekt, tiltak fra politirådet i Oslo. 


11. Brev fra Fylkesmannen av 21.01.2014 vedrørende Klage på Bydel Vestre Akers 


vedtak om støydispensasjon. 


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


avslag på søknad om oppføring av garasje – Holmenveien 108. 


13. Brev fra politiet av 14.02.2014 vedrørende Trafikksituasjonen for Vinderen skole. 


BU-sak 33/13. 


 


Tas til orientering. 


 


 


 


 


 


  







 


 40  


 


29/14 Hovseterveien 70-72 - Kunngjøring om oppstart av detaljregulering 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 9/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 29/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 


9/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Frank Aubert (A) støttet Høyres innspill. 


Votering 


 


Forslaget med enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Innspill fra Høyre: 


 


”Høyre mener at bydelsutvalgets tidligere uttalelse er helt riktig, og fastholder den. Høyre vil 


derfor sterkt motsette oss den foreslåtte utbyggingen. En av konsekvensene ved slik 


utbygging vil også medføre at Torvet, som er en meget uheldig blanding av skolegård for 


Hovseter skole og fellesareal for alle beboerne, vil bli helt innestengt på alle kanter og delvis 


skyggelagt, spesielt er dette uheldig ved skolens inngangsparti, ref. blant andre 


Analyseplansje 5 av 9.  


 


Høyre vil også påpeke at nabohuset, Hovseterveien 68, er en blokk med bare spesialtilpassete 


leiligheter for funksjonshemmede der mange av beboerne har begrensete muligheter for å 


ferdes ute i naturen, og enhver forringelse av deres utsikt og lysforhold vil være meget mer 


negativt enn for de fleste andre. 


 


Den eneste utbygging Høyre kan vurdere som akseptabel er forslaget til byggetrinn 1, se 


Analyseplansje 4 av 9, da den vil ha begrenset påvirkning på naboers lysforhold.”  


 


Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet slutter seg til Høyres innspill. 


 


Innspill fra Venstre: 


 


Venstre er for bygging i eksisterende område og absolutt innenfor 500 m fra T-bane.  Vi synes 


det foreslåtte bygget er greit hva gjelder volum, men muligens 1 etasje for høyt. Dette for å 


ivareta morgensol om morgenen sommertid for de i de nederste etasjene. Bygget passer inn i 


allerede eksisterende bebyggelse. Dette er for øvrig meget sentralt på Hovseter og kan derfor 


forsvare høyre "sentrumsutnyttelse". 
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Løsningen med svalgang trukket vekk fra vegglivet er god, det skaper mer privacy, men har 


som ulempe at det er lite lys ned langs en slik fasade. 


 


Utearealet oppå butikktaket er ikke særlig attraktivt hvis det ikke legges stor vekt på 


landskapsarkitekturen. Den underliggende konstruksjonen må gjøres så sterk at den kan bære 


store arealer med tilstrekkelig tykt jordlag til å ha noen større trær. 


Venstre mener at denne tomt er egnet for boliger, men ønsker et begrenset volum. Ref vår 


stillingtagen ved forrige korsvei. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Høyre mener at bydelsutvalgets tidligere uttalelse er helt riktig, og fastholder den. Høyre vil 


derfor sterkt motsette oss den foreslåtte utbyggingen. En av konsekvensene ved slik 


utbygging vil også medføre at Torvet, som er en meget uheldig blanding av skolegård for 


Hovseter skole og fellesareal for alle beboerne, vil bli helt innestengt på alle kanter og delvis 


skyggelagt, spesielt er dette uheldig ved skolens inngangsparti, ref. blant andre 


Analyseplansje 5 av 9.  


 


Høyre vil også påpeke at nabohuset, Hovseterveien 68, er en blokk med bare spesialtilpassete 


leiligheter for funksjonshemmede der mange av beboerne har begrensete muligheter for å 


ferdes ute i naturen, og enhver forringelse av deres utsikt og lysforhold vil være meget mer 


negativt enn for de fleste andre. 


 


Den eneste utbygging Høyre kan vurdere som akseptabel er forslaget til byggetrinn 1, se 


Analyseplansje 4 av 9, da den vil ha begrenset påvirkning på naboers lysforhold.”  


 


Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet slutter seg til Høyres innspill. 


 


Innspill fra Venstre: 


 


Venstre er for bygging i eksisterende område og absolutt innenfor 500 m fra T-bane.  Vi synes 


det foreslåtte bygget er greit hva gjelder volum, men muligens 1 etasje for høyt. Dette for å 


ivareta morgensol om morgenen sommertid for de i de nederste etasjene. Bygget passer inn i 


allerede eksisterende bebyggelse. Dette er for øvrig meget sentralt på Hovseter og kan derfor 


forsvare høyre "sentrumsutnyttelse". 


  


Løsningen med svalgang trukket vekk fra vegglivet er god, det skaper mer privacy, men har 


som ulempe at det er lite lys ned langs en slik fasade. 


 


Utearealet oppå butikktaket er ikke særlig attraktivt hvis det ikke legges stor vekt på 


landskapsarkitekturen. Den underliggende konstruksjonen må gjøres så sterk at den kan bære 


store arealer med tilstrekkelig tykt jordlag til å ha noen større trær. 


Venstre mener at denne tomt er egnet for boliger, men ønsker et begrenset volum. Ref vår 


stillingtagen ved forrige korsvei. 
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30/14 Garderobeanlegg og kiosk - Anmodning om uttalelse - Vestre Aker 


skiklubb 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 10/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 30/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 


10/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


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


Skiklubb. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


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


Skiklubb. 


 


 


 


 


  







 


 43  


 


31/14 Høring vedrørende plan for skate-tilbud og anlegg 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 11/14 


2 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13.02.2014 5/14 


3 Bydelsutvalget 27.02.2014 31/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 


11/14 


 


Møtebehandling 


 


Høyres gruppe fremmet følgende tilleggsforslag: 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ber om at det også vurderes et innendørs anlegg i Frognerseterveien 


63, tidligere Skogvesenets bygg, da bydelen har vurdert denne tomten som særs egnet til et 


slikt anlegg. 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag med Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg er positive til at det bygges skateramper i bydelen. 


 


Det forutsettes at Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg og § 10 i 


reguleringsbestemmelsene for Hemingbanen S-4246. I tillegg at det tas hensyn til naboer når 


det gjelder plassering av lyskastere. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ber om at det også vurderes et innendørs anlegg i Frognerseterveien 


63, tidligere Skogvesenets bygg, da bydelen har vurdert denne tomten som særs egnet til et 


slikt anlegg. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 5/14 


 


Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende forslag til vedtak: 


 


Vestre Aker bydelsutvalg er positive til at det bygges skateramper i bydelen. 


 


Det forutsettes at Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg og § 10 i 


reguleringsbestemmelsene for Hemingbanen S-4246 ivaretas. I tillegg at det tas hensyn til 


naboer når det gjelder plassering av lyskastere. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ber om at det også vurderes et innendørs anlegg i Frognerseterveien 


63, tidligere Skogvesenets bygg, da bydelen vurderer denne tomten som særs egnet til et slikt 


anlegg. 
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Vestre Aker bydel har behov for en større ungdomsklubb på denne siden av byen. Dette er i et 


område med økende rusmisbruk og skolefravær blant ungdom. Frognerseterveien 63 kunne 


kombineres som ungdomsklubb og innendørs skateanlegg. 


 


Frognerseterveien 63 har følgende fordeler: 


 


 Er rett ved Midtstuen skole. 


 Ligger i bunnen av Korketrekkeren som er tenkt som longboard løype. 


 Er egnet til innendørs skateanlegg som kan kombineres med treningsrom for 


kollenhopp. 


 Kan kombineres med Skiforbundets Freestyle anlegg som planlegges ved siden av 


Midtstubakken. Skiforeningen er positive til forslaget. 


 


Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg er positive til at det bygges skateramper i bydelen. 


 


Det forutsettes at Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg og § 10 i 


reguleringsbestemmelsene for Hemingbanen S-4246 ivaretas. I tillegg at det tas hensyn til 


naboer når det gjelder plassering av lyskastere. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ber om at det også vurderes et innendørs anlegg i Frognerseterveien 


63, tidligere Skogvesenets bygg, da bydelen vurderer denne tomten som særs egnet til et slikt 


anlegg. 


 


Vestre Aker bydel har behov for en større ungdomsklubb på denne siden av byen. Dette er i et 


område med økende rusmisbruk og skolefravær blant ungdom. Frognerseterveien 63 kunne 


kombineres som ungdomsklubb og innendørs skateanlegg. 


 


Frognerseterveien 63 har følgende fordeler: 


 


 Er rett ved Midtstuen skole. 


 Ligger i bunnen av Korketrekkeren som er tenkt som longboard løype. 


 Er egnet til innendørs skateanlegg som kan kombineres med treningsrom for 


kollenhopp. 


 Kan kombineres med Skiforbundets Freestyle anlegg som planlegges ved siden av 


Midtstubakken. Skiforeningen er positive til forslaget. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg er positive til at det bygges skateramper i bydelen. 
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Det forutsettes at Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg og § 10 i 


reguleringsbestemmelsene for Hemingbanen S-4246 ivaretas. I tillegg at det tas hensyn til 


naboer når det gjelder plassering av lyskastere. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ber om at det også vurderes et innendørs anlegg i Frognerseterveien 


63, tidligere Skogvesenets bygg, da bydelen vurderer denne tomten som særs egnet til et slikt 


anlegg. 


 


Vestre Aker bydel har behov for en større ungdomsklubb på denne siden av byen. Dette er i et 


område med økende rusmisbruk og skolefravær blant ungdom. Frognerseterveien 63 kunne 


kombineres som ungdomsklubb og innendørs skateanlegg. 


 


Frognerseterveien 63 har følgende fordeler: 


 


 Er rett ved Midtstuen skole. 


 Ligger i bunnen av Korketrekkeren som er tenkt som longboard løype. 


 Er egnet til innendørs skateanlegg som kan kombineres med treningsrom for 


kollenhopp. 


 Kan kombineres med Skiforbundets Freestyle anlegg som planlegges ved siden av 


Midtstubakken. Skiforeningen er positive til forslaget. 
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32/14 Årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for hjemmetjenesten  


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 10/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 32/14 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 10/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar årsmelding for tilsynsutvalget for hjemmetjenestens arbeid i 2013 til 


orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar årsmelding for tilsynsutvalget for hjemmetjenestens arbeid i 2013 til 


orientering. 
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33/14 Underretning om politisk vedtak, detaljregulering Voksenkollveien 19 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10.02.2014 12/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 33/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 10.02.2014 sak 


12/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 10.02.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar bystyrets vedtak av 20.11.2013 detaljregulering for 


Voksenkollveien 19 til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg tar bystyrets vedtak av 20.11.2013 detaljregulering for 


Voksenkollveien 19 til orientering. 
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34/14 Årsmelding 2013 fra tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter  


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 13.02.2014 11/14 


2 Bydelsutvalget 27.02.2014 34/14 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 13.02.2014 sak 11/14 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 13.02.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


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


orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


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


orientering. 
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35/14 Referat fra startmøte budsjettoppfølging 2014 - Bydel Vestre Aker 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 27.02.2014 35/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar referatet fra startmøtet budsjettoppfølging 2014 til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar referatet fra startmøtet budsjettoppfølging 2014 til orientering. 
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36/14 Haakon Den Godes vei 14 - Anmodning om uttalelse 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 27.02.2014 36/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innvendinger mot at det gis dispensasjon fra 


reguleringsplanen slik at det kan etableres helseforetak i underetasjen og 1. etasje og frisør i 2. 


etasje. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innvendinger mot at det gis dispensasjon fra 


reguleringsplanen slik at det kan etableres helseforetak i underetasjen og 1. etasje og frisør i 2. 


etasje. 
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37/14 Vettakollen høydebasseng. Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 


17.02 - 31.03.2014. Forslag til detaljregulering 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 27.02.2014 37/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter planforslaget for Vettakollen høydebasseng. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter planforslaget for Vettakollen høydebasseng. 
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38/14 Trettebakken 3 Gnr 27 Bnr 1109 - Bygging av ny dobbeltgarasje mot 


friområde 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 27.02.2014 38/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innsigelser, men det forutsettes at tiltak ikke hindrer eller 


forringer allmenhetens tilgang til eller bruk av atkomsten og friarealet. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innsigelser, men det forutsettes at tiltak ikke hindrer eller 


forringer allmenhetens tilgang til eller bruk av atkomsten og friarealet. 
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39/14 Oppnevning av ny vararepresentant til samarbeidsutvalget i 


Grindbakken barnehage for Høyre 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 27.02.2014 39/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


__________________ oppnevnes som ny vararepresentant i samarbeidsutvalget i 


Grindbakken barnehage etter Sunniva Borgen (H) 


 


Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Ny vararepresentant til samarbeidsutvalget i Grindbakken barnehage er  


Anita Asdahl Hoff (H) 


 


Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Anita Asdahl Hoff (H) oppnevnes som ny vararepresentant i samarbeidsutvalget i 


Grindbakken barnehage etter Sunniva Borgen (H) 


 


 


 


 


  







 


 54  


 


40/14 Ryghs vei 2, Holmenkollen. Forslag til detaljregulering. Varsel om 


begrenset høring 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 27.02.2014 40/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker støtter forslaget til detaljregulering som ivaretar viktig vegetasjon/trær på 


eiendommen. 


 


Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


"I forbindelse med et mulig nytt byggeprosjekt på denne eiendommen i 2011, uttalte Vestre 


Aker bydelsutvalg at man kunne akseptere en viss økning av dagens BYA på 12% i henhold 


til gjeldende reguleringsplan. 


 


Tiltakshaver la frem et prosjekt som medførte en økning av BYA på 100%, fra 12% til 24%. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg fant det ikke riktig å gi dispensasjon til en så stor økning av BYA 


og mente at det det var korrekt å gå veien om en reguleringsendring. 


 


Tiltakshaver søkte om en reguleringsendring til BYA 24% med en del spesielle 


reguleringsbestemmelser. Vestre Aker bydelsutvalg aksepterte at denne tomten, med dens 


beliggenhet i et område med variert bebyggelse, kunne ha en BYA på 24%, i tråd med 


Småhusplanens bestemmelser. 


 


I Vestre Aker bydelsutvalgs vedtak i BU sak 82/13 fremgår at de spesielle 


reguleringsbestemmelser som ble foreslått ikke kunne aksepteres, og vi anbefalte at 


Småhusplanens generelle reguleringsbestemmelser skulle gjelde. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg fastholder sitt tidligere vedtak og ber om at Småhusplanens 


generelle bestemmelser skal være gjeldende ved utbygging av eiendommen. 


 


Det er ikke ønskelig å gjøre de foreslåtte tegninger til en bindende del av denne 


reguleringsplanen, kun bevaring av trærne." 


 


Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


I forbindelse med et mulig nytt byggeprosjekt på denne eiendommen i 2011, uttalte Vestre 


Aker bydelsutvalg at man kunne akseptere en viss økning av dagens BYA på 12% i henhold 


til gjeldende reguleringsplan. 
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Tiltakshaver la frem et prosjekt som medførte en økning av BYA på 100%, fra 12% til 24%. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg fant det ikke riktig å gi dispensasjon til en så stor økning av BYA 


og mente at det det var korrekt å gå veien om en reguleringsendring. 


 


Tiltakshaver søkte om en reguleringsendring til BYA 24% med en del spesielle 


reguleringsbestemmelser. Vestre Aker bydelsutvalg aksepterte at denne tomten, med dens 


beliggenhet i et område med variert bebyggelse, kunne ha en BYA på 24%, i tråd med 


Småhusplanens bestemmelser. 


 


I Vestre Aker bydelsutvalgs vedtak i BU sak 82/13 fremgår at de spesielle 


reguleringsbestemmelser som ble foreslått ikke kunne aksepteres, og vi anbefalte at 


Småhusplanens generelle reguleringsbestemmelser skulle gjelde. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg fastholder sitt tidligere vedtak og ber om at Småhusplanens 


generelle bestemmelser skal være gjeldende ved utbygging av eiendommen. 


 


Det er ikke ønskelig å gjøre de foreslåtte tegninger til en bindende del av denne 


reguleringsplanen, kun bevaring av trærne. 
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41/14 Budsjettjustering 2014 - reversering av tidligere vedtak 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 27.02.2014 41/14 


 


 


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


2. Øke saldering av hjemmesykepleie med 800 timer   kr    600 


3. Øke saldering av lønnsskrap alle enheter    kr 2 800 


4. Øke saldering barnevern      kr 1 094 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


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


2. Øke saldering av hjemmesykepleie med 800 timer   kr    600 


3. Øke saldering av lønnsskrap alle enheter    kr 2 800 


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


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 27.02.2014 42/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget godkjenner plan for omstilling for budsjett 2014. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 27.02.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget godkjenner plan for omstilling for budsjett 2014. 


 


 


 


 


Oslo, 27.02.2014 


 


 


 


Elin Horn Galtung (H) 


leder 
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Beskrivelse av tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:
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Budsjett for tiltaket:
Ulike typer inntekter og utgifter i tikaket spesifiseres * Budsjett oe regnskap for tiltaket bor kunne


sammenliknes.


Storre budsjettoppseti vedleggvs på eget ark )


Fremdriftsplan:
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Plan for viderefering:
hva skal skje når tiltaket det sokes midler il er avslutter?
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Rapport for tilskudd i 20_:
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Overfering av tilskudd:
Overforingen av tilskudd skjer ved girering til sekers kontonummer.
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Oslo kommune
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester


Horingsinstanser etter liste
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Dato: 04.02.2014


Deres re4 Vår ref (aakanik Saksbeh: Arkiskosk:


201304227-8 ilde Knudizon. 23 46 14 06024


HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM TILDELING AV
KOMMUNAL BOLIG


Helse og sosialkomiteen behandlet i møte den 22.01.2014 privat forslag fra Tone Tellevik


Dahl (A) daten 02.09.2013 —Endring av forskrifl om tildeling av kommunal bolig.


Komiteen har bedt byrådet om å sende Tone Tellevik Dahls endringsforslag på horing.


Forslaget lyder:


- Arbeiderparilet viser 01_11ereoppslagfra Barneombudet ogUSICEF om det uholdbare i at


barn bor i siore kommunale boliggarder med krevende bomiljo, hvor personer med rus og


psykiatriutfordringer preger beboermasseff


Bystyret har ved Jlere anledninger papekt viktigheren av at barnefamilier fOr rilbud om bolig i


egnede boomrader. Btide i hystyremelding 2/2008 Sosiale boligvirkemuller og na senest i


februar i Boligbehovsplanen papeker hystyret folgende:


- Strui barn rilbringer mye tid i nærmiljoet sitt, og pavilats dermed av kvaliteten pa bomiljoet.


Ved iddeling av kommunale holiger ma det legges vela pa å jinne en holig tiljamilien i et goth


oppvekstmiljo, helst i bomiljoet men store konsentrasjoner av kommunale boliger-


(hystyremelding 2/2008)


"Det er nodvendig ci redusere den store konsentrasjonen av boligene, lbr a redusere


belastningene pti homiljoet, infrastrukturen i området og behoerne selv. Ikke minst er det viktig


a forhindre darlige oppvekstvilkar for barn som vokser opp i kommunale holiger"


(Boligbehovsplanen 2013-2016)


Pa tross av tydelige politiske signaler jra Bystyret om hvordan bade Boligbigg KE og


holigkontorene i hydelene skal sorge fir at barnefamilier får tilbud om bolig i mer


harnevennlige omgivelser. gior Byradel lite.


Bntyret ver at kommunen disponerer alt forfa holiger som egner seg for barnejamilier. Derjhr


bor ak frir mange ogsa pa dagnovernauingsmedereller i leilighekr kommunen selv mener er


rkban deling for eldre og Post.tesse
nosink ljesesier


Italhuso. 11)37 Onlo
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uegnet for familien. Ved vurdenng av tildeling av kommunal bolig til personer med forsørgeransvar


bør man legge "barns beste• til grunn når vedtak farres og valg av leilighet skal gjøres. Dette forholdet


bør innforskrifien.


Hensikren med å la inn et krav om dette er å tydeliggjøre ai barns beste også har relevans når det


gjelder vediak om tildeling av bohger, ikke bare i saker som omhandler barn spesifikt.


Sikringav barns beste i saksbehandlingen gjøres påflere måter i dagens regelverk. Eksempelvis finner


vi et krav om vurderingen av barnets beste under saksbehandling i barneloven 1 barnevernloven ligger


kravet om vurderingen av barnets beste under kapittelet ''sverlige henspz".


Vi vil ogsa vise til Fylkesmannen i Oslo og Akershus forventninger til kommunal planlegging i 2013.


hvor det fremgar at hensynet til barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle kommunale


hesluminger


Se side 4
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Tone Tellevik Dahl (4) fremmer folgende private forslag-


Endring av forskrifi for rildeling av kommunal bolig § 11
Vedtak:


Tillegg: 1 saker hvor søker har forsorgeransvar skal barnets beste legges til grunn"


Komiteen har også bedt om høringsuttalelse på to forslag fra Høyre og Venstre:


I. Byrådet lener inn "barns-beste-vurderingen" inn i instruks ril 'forskrift om Iddeling


av kommunal bolig- knytlet til §


2. Byråder legger inn vold i nære relasjoner vurderingen inn i instruks til "forskrifi om


tildeling av kommunal bolig" knytlet til § I I.


Vi ber om høringsinstansenes vurdering av forslagene til endring i forskrift om tildeling av


kommunal bolig med tilhørende instruks. Høringsfristen settes til 17.03.2014


Med vennlig hilsen


Endre Sandvik Siri Persson


kommunaldirektør fung. sosialtjenestesjef


Godkjent og ekspedert elektronisk


Vedlegg: Høringsinstanser etter liste


Prolokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 22.01.2014. sak 3
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Høringsinstanser:


Rådet for funksjonshemmede


Det sentrale eldrerådet


Rådet for innvandrerorganisasjoner


Sentralt ungdomsråd i Oslo


Bydelmw


Boligbygg Oslo K1


Velferdsetaten


Lemboerforeningen


Oslo kommunale leieboerorganisasjon







Oslo kommune
Helse- og sosialkomiteen


r Matilialf if
Cb.~


[13/01570-4]


Sak 3 Privat forslag fra Tone Tellevik Dahl (A) datert 02.09.2013 - Endring av


forskrift om tildeling av kommunal bolig i Oslo kommune


Sendt til helse- og sostalkomiteen.


Kopi sendt byrådet.


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møtet 22.01.2014 sak 3


Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:


Tone Tellevik Dahl (A). Ola Kvisgaard (H), Carl Christian Blich (T1). Ida Berg-Johnsen (I1),


Mertefe Bartinlioglu (H), Bettina Thorvik (A), Khamshajiny Gunaratnam (A), Bashe Musse


(A), Elvis Chigozie Nwosu (A). Bjørnar Moxnes (R), Christian Johan lIerzog (V), Jon Ole


Whist (H). Aina Scenersen (F).


Dokumenier innkommet:


Notat 251 av 01.11.2013 —Vedr. privat Forslag fra Tone Tellevik Dahl (A) om endring av


forskrift om tildehng av kommunal bolig i Oslo kommune (13/01570-8)


- Notat 277 av 03 12 2013 — Svar på sporsmål fra Tone Tellevik Dahl (A)— Tildeling av


kommunal bol ig —Saksbehandling (13/01570-10)


MERKNADER:


Komiteensilertall, medlemmene frait k og R, merker seg at byrådet mener -barns beste-


vurdering" ikke bør inn i forskriften. Disse medlemmer understreker at det er avgjørende at


det foretas en konkret vurdering av hensynet til barnets besce både ved søknad om bolig og


ved den konkrete tildelingen av bolig. Dette folger av barnekonvensjonen, og er dermed noe


kommunen er forplikret til å ta med i sine vurderinger.


Disse medlemmer viser til at byrådet mener "barns beste-vurderingen" først skal komme til


anvendelse ecter vedtak og ved tildeling av bolig. Byrådet viser til at dette kan ivaretas ved en


endring av instruks til forskrift av 07.05.2003 om tildeling av kommunal bolig. Disse


medlemmer mener at rundskriv 10/2007, Rutiner for tildeling av kommunal bolig, også må


endres hvis man ikke tar inn vurdcringen i forskriften.


Disse medlemmer viser til forskriftens § II som bta sier -flpositivt vedtak om leie av


kommunal bolig skal angi den type bolig soker skal leiekontraktens lengde, antall


rom, fbrutsetninger vedrørende,h)sisk tilgjengelighet til boligen, eventuelle aksepterte


hjelpetiltak som er ansett nodvendige for al .soker skal kunne mestre bosztua3yonen og


eventueh vilkår om at soker inngår nedbetalingsavtale JOr gjeld i henholdfarskrifien § 9".







Disse medlemmer mener det er feil å definere inn bamefamilier blant de prioriterte grupper


som nevnes i instruks for tildeline av kommunal bolie § 8.1. Barns beste skal vurderes i


henhold til de krav forskriftens § II definerer samt de føringer bystyret har lagt inn i


Boligbehovsplanen 2013-2016 samt Bystyremelding 2/2008. Disse medlemmer mener derfor


.. barns-beste-vurderingen- må synliggjøres i instruksen knyttet til § I I.


Disse medlemmer mener at det ved endring av rundskriv 10/2007, Ruliner for lildeling av


kommunal bolig, må påpekes at harnas beste er et grunnleggende hensyn ved tildeling, slik


barnekonvensjonen krever.


Disse medlemmer støtter forslaget om at personer som er utsatt for vold i nære relasjoner


prioriteres ved tildeling av kommunal bolig. Disse medlemmer mener likevel det er bystyret


som må behandle om nye grupper skal prioriteres ved tildeling av kommunal bolig. Endringer


av denne karakter kan ikke gjøres av byradet alene gjennom endring av en instruks. Disse


medlemmer ber byradet fremme sak om dette så snart lovpålagte krav til saksbehandling av et


slikt forslag er ferdigstilt.


Komileens mindrelall, medlemmene fra Ilag V. viser til byrådsnotat 251/13 som redegjør for


at byrådet vil gi tydelige regler for saksbehandlingen av søknad om kommunal bolig for


barnefamilier i instruks til forskrift om tildeling av kommunal bolig. Ved tildeling av


kommunal bolig blir det i dag tatt spesielt hensyn til bamefamilier. Samtidig skal personer


som er utsatt for vold i nære relasjoner inkluderes som en gruppe som skal prioriteres ved


tildeling av kommunal bolig. Disse medlemmer avviser på denne bakgrunn det private
forslaget.


FORSLAG:


Ola Kvisgaanl pa vegne av II og (hrisfian Herzog palvgne av fremmeffidgende firslag:


Byrådet legger inn -barns-beste-vurdermgen- inn i instruks til -forskrift om tildeling av


kommunal bolig knyttet til § 11.


fl


14 ,.radet 1eeeer inn -vold i nære relasjoner vurderingen inn i instruks til forskrift om


tildeline a kommunal bolie." knyttet til § I I.






Byrådet onenterer helse- og sosialkomiteen om alle endrineer i instruks til forskrift av


07 05 2003 innen sommeren 2014.






Byrådet orienterer helse- og sosialkomiteen om endringer av rundskriv 10/2007 Rutiner for


tildeling a kommunal bolig innen utgangen av 2014.


Tone Tellevik Duld vegne av komileen.fremmel folgende JOrslag:
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Helse- og sosialkomiteen ber byrådet foreta de nodvendige høringer av det private forslaget


fra 'fone Tellevik Dahl (A) samt forslag I og 2 fra H og V.


Votering:


Komiteens forslag ble enstemmig vedtatt


Det private forslaget ble ikke tatt opp til votering, men oversendes byrådet.


H og Vs forslag, pkt. 1 og 2, ble ikke tatt opp til votering, men oversendes byrådet.


H og Vs forslag, pkt. 3 og 4, ble enstemmig tiltrådt og ligger i komiteen i påvente av


tilbakemelding fra byrådet.


Etter dette er helse- og sosialkorniteens vedtak:






Helse- og sosialkomiteen ber byrådet foreta de nødvendige høringer av det private forslaget


fra Tone Tellevik Dahl (A) samt forslag 1 og 2 fra H og V:


Endring av forskrift for tildeling av kommunal bolig § I I


Vedlak:


Tillegg: I saker hvor soker har forserueransvar skal barnets beste legges til grunn.


Byrådet legger inn "barns-beste-vurdermgen- inn i instruks til -forskrift om tildeling av


kommunal knyttet til § 11.


Byrådet legger inn "vold i nære relasjoner vurderingen" inn i instruks til "forskrift om


tildeling av kommunal bolig" knyttet til § 11.






Byrådet orienterer helse- og sosialkomiteen ona alle endringer i instruks til forskrift av


07.05.2003 innen sommeren 2014.






Byrådet orienterer helse- og sosialkomiteen om endringer av rundskriv 10/2007 Rutincr for


tildeling av kommunal bolig Innen utgangen av 2014.


Oslo bystyres sekretariat, den 24. januar 2014


Siv Songedal
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Godkjent og ckspedert elektronisk
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Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Bydelsadministrasjonen


SØKNADSSKJEMA
- TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangor: Oslo Rode Kors besokstjeneste


Sokers navn: Osto Røde Kors besøkstjeneste


Svaradresse/-poststed: P.h. 3. Gronland. 0133 Oslo


Kontaktpenon: Stine Pernille H. Kjos


Telefon: 05003


Telefon: 22 05 44 78


Tittel på tiltaket/arrangementetfaktiviteten/prosjektet som det sokes midler til:


Besøkstjeneste


Soknadshelop: kr. I 0 000. -


Målgruppe(r):


Ensomme mennesker i Oslo, det være seg hjemmeboende, sykehjemsbeboere og


sykehuspastenter som har behov for og som ønsker kontakt med besoksvenner.


Personer fra 18 år og oppover som har lyst til å gjøre en frivillig innsats.


Målsetting med tiltaketiarrangementet/aktiviteten/prosjektet:


Bidra til kontakt mellom mennesker ved regelmessig besøk og aktivisering i institusjoner og i


hjemmene. Gjennom besøkene bidra til redusert ensomhetsfølelse og sosial inkludering for


enkeltmennesker.


Beskrivelse av tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:


Oslo Rode Kors har på grunn av datasystemet ikke mulighet til å sortere ut antall medlemmer


bydelsvis. Men vi vet at vi har 31 frivillige besøksvenner bosatt i bydelen. Besøksvennene


besøker hjemmeboende personer i bydelen, samt beboere på Vinderen bo- og servieesenter og


pasienter på Diakonhjemmet sykehus. Det kan også være besoksvenner bosatt i andre bydeler


som besøker mennesker i hydel Vestre Aker.


Oslo Rode Kors Besokstjeneste har lang tradisjon for å tilrettelegge besøk for personer som


onsker en besoksvenn. Vi er bevisste på at aktiviteten skal være dynamisk og behoy srettet. Til


enhver tid ønsker vi å tilby høy kvalitet i mote med de frivillige og de som benytter







aktiviteten. Det innebærer behov for ansatte tilretteleggere. samt innsatsen fra frivillige


gruppeledere.


Alle som bor i Oslo by og som foler et behov for en besøksvenn kan henvende seg til oss. Det


betyr at også beboere i Bydel Vestre Aker har denne muligheten.


I fjor fikk Besokstjenesten 249 henvendelser totalt med onske om å få besøk. Av disse var 21


beboere i Bydel Vestre Aker. Dette er en dobling fra året for. Antall henvendelser fra Vestre


Aker cr på samme nivå som bydel Nordre Aker. De som formidler behov til oss er pårørendc,


bydelens hjemmetjeneste, sykehjemnnene, dagsentra og vedkommende selv.


Omfanget / tidsbruket av den frivillige aktiviteten/ dugnadsarbeidet:
De 550 aktive besoksvennene i Oslo Røde Kors besøker mennesker i privathjem, i sykehjem


eller sykehus. Vi forventer at besoksvennene bruker to timer annenhver uke på besøkene,


mange legger ned flere timer enn det. Vi legger vekt på kvalitet og gode basiskunnskaper i


opplæringen av frivillige besoksvenner og i 20 13 arrangerte vi tretten besoksvennkurs å 12


timer. Det gjennomfores jevnlig telefonsamtale og eller e-postkontakt med de frivillige, samt


erfaringsutvekslinger. Besoksvennene inviteres til temakvelder som oppfattes som belønning.


motivasjon og videreurvikling seg selv som besøksvenn.


Kort beskrivelse av den viktigste verdien for deltakerne, og eventuelt for andre, av at
tiltaket/ aktisiteten gjennomfores:
Det viktigste for de som får en besøksvenn er at de får ulvidet sitt sosiale nettverk. For noen


betyr det en grunn til å stå opp om morgenen, det gir mening i tilværelsen, det gir følelsc av


tilhørighet og at man er verdifull, det skaper økt livskvalitet. For noen betyr det å få en


besøksvenn som ikke cr lønnet utrolig myc da de moter mange ansatte i det offentlige


hjelpeapparatet. For noen betyr det at de kan komme seg en tur ut —om det er for å gå en tur,


gå på kafe, handle litt eller ta en ekspedisjon til byen for å gå på teater eller museum.


Samarbeidspartnere:
Samarbeidspattnere i bydelen: Vestre Aker frivilligsentral. Rcla menighet. Vinderen bo- og


senieesenter og Diakonhjemmet sykehus. Samarbeidspartnere i kommunen: Velferdsetaten.


Sykehjemsetaten, bydelene.


Andre offentlige instanser det søkes om midler fra:
Sykehjemsetaten. Velferdsetaten. Flelsedirektoratel og bydel Sagene


Fremdriftsplan:
Dette er ct løpende tiltak for beboere i bydelen. Besøkstjenesten har eksistert siden 1949 og er


ikke tidsavgrenset. Den forholder seg til enhver tid de samfunnsnnessige endringene og til de


behov som er gjeldende for målgruppene.


Tilretteleggelse for funksjonshemmede:
Funksjonshemmede kan få besoksvenn på lik linje med andre søkere. Om de har lyst eller


muliehet kan de bli frivillige besøksvenner.







Budsjett for tiltaket:


Inntekter


Egne midler






892 000


Finansiering Helserfirektoratet






400 000


Kommunal finansiering (Sykehjemsetaten og Velferdsetaten)






400 000


Norges Røde Kors






100 000


Annen finansiering sum (private, legater, fond, etc.)






260 000


Total finansiering: 2 052 000


Kostnader
Lønn, inkl, sosiale utgifter 1 597 000


Reiseutgifter, arrangementer, møter, konferanser






20 000


Trykking, publikasjoner osv.






40 000


Forbruksmateriell, kontortjenester og driftsutgifter inkl, lokaler og energi






148 000


Aktivitetskostnader






247 000


Totale kostnader: 2 052 000


Følgende materiale er vedlagt søknaden:


Årsmelding for 2013: se vedlegg


Oserforing av tilskudd:
Kontonummer: 6030 05 41545


Oslo 25.02.14
Sted / dato Søkers stempel og underskrift av annarlig person


Søknaden sendes: Bydel Vestre Aker, Sorkedalsveien 150B, 0754 Oslo
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Rede Kors Oslo
Beseksljeneste


Innledning
Arsrapporlen for Oslo Røde Kors Besøkstjeneste beskriver aktiviteten og gir en
status på besøksvenner og de som ønsker seg besøk Likeledes gir den en oversikt
over gjennomførte tiltak. påbegynte prosjekter og tilbud. I år har fokuset vært å
iverksette pilotprosjektene «Besøk til eldre innvandere» og møteplassen
«Onsdagskaffen, Vi har også justert opplegget for Medvandrer'n og fullført
dokumentarfotoprosjektet. I strategien 2012-14 for besøksfjenesten legges det
føringer for økt rekruttering og vi har i den sammenheng samarbeidet med Norges
Kreative Høyskole om «Den store saken» og Helseetaten om fremstøt i forhold til
rekruttering via NAV.


Om Oslo Røde Kors


Røde Kors- prinsippene


Humanitet, upartiskhet. nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet, universalitet.


Oslo Røde Kors' strategigrunnlag


Røde Kors' oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskefig nød og lidelse.
Vi arbeider for et trygt samfunn hvor Røde Kors bevegelsens verdier om
enkeltmenneskets rettigheter og verdighet respekteres og spre budskapet om
Internasjonal humanitær rett.


Prioriterte arbeidsoppgaver for Oslo Røde Kors er:


Oslo Røde Kors er alltid klar til innsats for mennesker i kriser og katastrofer.
Oslo Røde Kors har viljen til å hjelpe, styrken til å handle.
Oslo Røde Kors er organisert og prioriterer slik at vi stadig kan hjelpe flere på en
bedre måte.
Røde Kors er en demokratisk medlemsorganisasjon og vi får styrke gjennom vårt
medlemstall.


Røde Kors' personlighet:
Røde Kors i Oslo skal være et uredd, optimistisk og romslig medmenneske som du
alltid kan stole på. Vi er medmennesker som gir HAP, dvs, at vi er humanitære,
åpne, pålitelige


3. Om Besøkstjenesten
Oslo Røde Kors besøksfieneste (ORK besøkstjeneste/besøkstjenesten) ble opprettet
i 1949. Fra å være et tilbud til ensomme pasienter på sykehus og eldre på
gamlehjem, er Besøkstjenesten i dag et byomfattende tilbud til hjemmeboende,
sykehjemsbeboere og sykehuspasienter. Det finnes ingen kntener for å få en
besøksvenn, annet enn at den som skal motta besøk må ønske det selv. Ut over det
er verken kjønn eller alder avgjørende (man må være over 18 år). Som oftest oppgis
en følelse av ensomhet som årsak ved henvendelser Grunner til ensomhetsfølelsen
er varierende, men har ofte sammenheng med fysisk- og psykisk helse og alder. De
fleste ønsker sosial kontakt og/eller en tur ut.


Besøksvenner er personer over 18 år, med lyst og anledning til å gjøre en frivillig
innsats. Besøksvennkurs og intervju gjennomføres før en eventuell godkjenning som







4. Rede KorsOsio
Besøkmjenesie


besøksvenn gis. De frivilliges medmenneskelighet og engasjement er
hovedressursen og det viktigste virkemiddelet for å møte behovene hl de som ønsker
besøk. Besøksvennene er samtalepartnere, skaper sosial kontakt, bistår med små
praktiske gjøremål eller blir med en tur ut.


Mål for Røde Kors Besøkstjeneste


Hovedmål 2013:


1 Besøkstjenesten har 620 aktive besøksvenner ved utgangen av 2013.


2 Besøkstjenesten oppfattes som relevant og mange i byen har god kjennskap
til oss.


3 Besøkstjenesten følger med i tiden og er justert i forhold til dagens behov.


Bemanning
Ved årsskiftet var bemanningen i ORK besøkstjeneste slik; koordinator Jorunn
Pedersen i 50 % stilling, koordinator Laila Ateigen i 100 % stilling og koordinator Silje
Haugen i 100 % stilling, samt leder Stine Pemille Hauge Kjos i 50 % stilling (samt 50
% i Nettverket for besøkstjenester i Oslo.) Deler av året har vi hatt vikarer for Silje
Haugen som hadde foreldrepermisjon. I tillegg bistår avdelingsleder for
Dialog/nettverk, Merethe Skaug Sørensen, ved behov. Koordinatorenes hovedarbeid
har bl.a. bestått i, prosjektarbeid, opplæring og oppfølging av gruppeledere og
besøksvenner, samt kobling av besøksvenner og de som ønsker seg besøk. Videre
har det vært omlegging i Medvandrer'n og vi har inngåt1 samarbeid med Helseetaten
om rekruttering. Vi har brukt året til å jobbe videre med «Plan for videreutvikling av
besøkstjenesten 2012-2014.» Aret avsluttet med kobling av tilbydere og ønsker av
julefeiring gjennom Julesentralen.


Lokalforeningene
Østensjø Røde Kors har en meget aktiv gruppeleder som følger opp besøksvennene
i lokalforeningen og bidrar inn på besøksvennkurs og andre arrangement. Nordre
Aker Røde Kors har to gruppeledere som følger opp besøksvennene.
Lokalforeningen og gruppeledeme er ellers aktive med arrangementer på mange
sykehjem og turer i bydelen. Oslo Røde Kors Vestre har fire gruppeledere samt
kontaktpersoner på tre sykehus. Ønskes mer inngående informasjon om aktivitetene i
lokatforeningenes enn det som fremgår i denne rapporten, kan det fås ved
henvendelse. Distriktskontoret har ansvaret for äll rekrutterIng, opptæring, kobting og
oppfølging av besøksvenner tilhørende lokalforetungene, samt mottakelse av
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søknader om å få en besøksvenn Denne rapporlen skiller for øvrig ikke mellom
lokafforeningene og distriktskontoret.


4. Hva har skjedd i 2013?
De som ønsket besøk
Det er ulike årsaker til at mennesker ønsker seg en besøksvenn. Hovedårsaken er
som oftest en føleise av ensomhet. Lite eller manglende nettverk, samt redusert
fysisk- og/elier psykisk helse kan sies å være en felles grunn for søknad om
besøksvenn.


Alle enkeltpersoner som ønsker seg besøk får et kartleggingsbesøk før en eventuell
kobling. Kartleggingsbesøkene foretas av frivillige og ansatte. Kartleggingsbesøket er
grunnlaget for koblingen og vi spør om ønsker, interesser, bakgrunn, nettverk og
helsetilstand. Ved å vite meste mulig om personen kan vi lage best mulig koblinger.
Gjennom kartleggingsbesøket får vi også anledning til å justere forventingene til
besøkstjenesten f.eks. grenseoppgangen i forhold til hjemmetjenester. Vi får gode
tilbakemeldinger på utførelsen av kartleggingsbesøkene.


Henvendelsene
I 2013 har vi hatt en økning på 29 forespørsler om å få besøksvenn. Da
besøkstjenesten er en frivillig tjeneste har ikke alle ønsker og behov blitt
etterkommet. I diagrammet fremkommer det hvem som har kommet med
henvendelsene:


Henvendelserfra
2%


Andreorganisasjoner
Bydelene
Institusjoner
Pargrende


titRiadeKors
Ukjent
Vedkommende
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Tabellen nedenfor viser hvem som besørget henvendelsene for de som ønsket
besøk og hvordan det har endret seg over tid:


Vedkommende
som ønsket besøk


33 30 21 23 42 47 56


Pårørende
(familie, venner, bekjente)


31 28 41 34 33 36 50


Bydelene
(hjemmesykepleie,
søknadskontor, sosionomer,
fysioterapeuter, seniorveiledere,
psykiatriske sykepleiere,
fastleger, sentre)


48 48 54 66 53 69 86


Institusjoner
(sykehus, sykehjem,
rehabiliteringssentre)


37 22 35 29 29 59 45


Røde Kors
(besøksvenner, ansatte,
lokalforeningene)


0 8 6 6 6 3 3


Andre
(organisasjoner,
samarbeidspartnere)


1 5 2 5 4 6 4


Vet ikke 1 0 1 1 0 0 8
Totalt 151 141* 162 164 167 220 249
Inntaksstopp i tre meneder


Som det fremgår av tabellen var det en stor økning fra 2011 til 2012 og økningen har
fortsatt i 2013. Vi vet lite om hva økningen skyldes, annet enn ulike fremstøt for å
promotere besøkstjenesten gjennom nye tiltak/prosjekt, nye brosjyrer, stand og
orienteringer. Se senere i rapporlen for mer informasjon om dette.


Antall henvendelser i forhold til alder på de som ønsket besøk:


18 - 29 år 4 1 2 6 2 5 8
30 - 39 år 2 3 5 2 5 15 11
40 - 49 år 13 8 8 6 6 14 14
50 - 59 år 14 12 15 25 17 17 24
60 - 69 år 16 16 15 24 21 25 34
70 - 79 år 27 23 29 18 29 29 38
80 - 89 år 60 48 54 56 49 72 70
90 - 100 år 10 15 20 20 28 24 32
Over 100 år






1 0 0 2 1
Ukjent alder 5 15 13 13 8 4 13
Gruppe beboere







4 2 13 4
Sum 151 141 162 164 167 220 249


Kommentar til tabell:
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Hovedtyngden ligger fortsatt på aldersgruppen 80-89 år. I aldersgruppen 60-79 har
det vært en relativt stor økning. Spredning i alder på de som ønsket besøk byr på
ulike problemstillinger. Henvendelsene fra yngre mennesker er ofte preget av mer
komplekse behov. Se figur for grafisk fremstilling av alderen på de som ønsket seg
besøk i 2013:


Antall henvendelser i forhold til alder 2013
80


70


60


50


40


30


20


10


18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80-89 år over 90 år


Over 200 av de som ønsket en besøksvenn bodde i egen bolig eller
omsorgsboliglbokollektiv. 13 av henvendelsene gjaldt gruppe beboere på sykehjem,
mens 34 gjaldt enkeltpersoner i sykehjem eller sykehus. Av de vi har registrert var
175 kvinner og 68 menn. Vi har fått 6 henvendelser fra grupper (på sykehjem), det er
en nedgang fra i fjor. Mange ansatte i sykehjem spør nå om besøksvenn til
enkeltpersoner.


Hvor i byen bor de som ønsker besøk?
Se figur for gratisk fremstilling av hvilke bydeler henvendelsene gjaldt i 2013:


Antall henvendelser per bydel 2013
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Kommentar til tabell:
I år har det vært en særdeles sterk økrung i henvendelser fra bydel Sagene og
Gamle Oslo. Bydel GrUnerløkka ligger fortsatt høyt, Tabellen gir oversikt over hvilke
bydeler de som søkte om besøksvenn bodde


Alna 6 5 13 22 14 12 15
Sjerke 6 9 12 3 7 6 6
Frogner 14 15 15 14 19 27 11
Gamle Oslo 9 2 5 4 6 15 28
Grorud 14 7 10 1 8 8 10
Grünerløkka 8 9 12 22 17 25 29
Nordre Aker 16 18 18 13 20 22 20
Nordstrand 12 17 6 10 15 10 12
Sagene 13 7 12 14 13 19 34
St. Hanshaugen 8 8 12 10 3 9 12
Stovner 5 5 7 1 1 13 10
Søndre Nordstrand 2 5 1 11 9 10 6
Ullern 6 3 9 4 2 10 6
Vestre Aker 6 12 14 16 17 11 21
Østensjø 22 15 16 13 16 19 19
Vet ikke 4 4 0 6 0 4 10
Totalt 151 141 162 164 167 220 249


Det er vanskelig å si noe sikkert om årsakene il ulikhetene i antall henvendelser.
Men vi har antakelser om at dernografien og levekår i hver enkelt bydel, kunnskap
om besøkstjenesten i f.eks. hjemmetjenesten eller andre besøksvirksomheters
innsats, kan ha noe å si. Det siste ser vi ganske klart i bydel Ullern og St.
Hanshaugen der andre besøksvirksomheter er aktive.


Besøksvertene
Per 31.12.13 var det 396 personer som fikk besøk av en besøksvenn hjemme hos
seg selv. 155 frivillige besøkte i sykehjem og sykehus, disse møter mange beboere
på sin besøksrunde og tallfesting blir umulig. Vi antar at i hvert fall 1000 men nesker
har møtt og blitt sett av en besøksvenn i løpet av året.


I årets ringerunde til de som får besøk har vi ringt 20 besøksverter, 15 kvinner og 5
menn. 17 av disse var fornøyde med tjenesten. Tre besøksverter har kommet med
tilbakemeldinger som vi har tatt tak i.


Vi fikk positive tilbakemeldinger på våre besøksvenner. Flere av besøksvertene
uttrykker takknemlighet og legger vekt på at besøksvennen har vært viktig for dem
en vanskelig periode, En dame sier om besøksvennen av «hun er sin egen vekt verdt
i gull!»
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Besøksvennene
Antall aktive frivillige per 31.12.13: 565 (522 i 2012 og 506 i 2011)
Antall frivillige i løpet av året: 667 (630 12012)
Antall frivillighetstimer i løpet av 2013: 28 068 (25 326 i 2012), utført av 667
frivillige. Det utgjør 16,5 årsverk.
Antall nye koblinger: 235 (180 i 2012 og 135 12011).
Korttidsfrivillige; julevenner: 17 julevenner nedla omkring 96 frivillighetstimer.
Medvandrer'n, antall frivillighetstimer i løpet av 2013: 424 hmer nedlagt av 17
frivillige.


Vi gikk over til et nytt databasesystem fra 2012, derfor har vi bare sammenliknbare
tall for alder fra 2012 og 2013. Vi ser ikke noen markant endring i forhold til
aldersfordelingen:


Kjønnsfordelingen blant de aktive besøksvennene:


Kvinner 409 322 363 354 412 428 463
Menn 60 66 74 80 94 94 102
Totalt 469 388 437 434 506 522 565


Kommentar til tabell:
Av tabellen ovenfor fremgår det at det fortsatt er en klar overrepresentasjon av
kvinner blant besøksvennene. Antall menn ligger på det samme nivåel som året før.


Opplæring og oppfølging av besøksvenner
God oppfølging av besøksvennstaben var et av hovedmålene i 2013 for å kunne
beholde flere av de frivillige. Håpet var en økning til 620 aktive frivillige, men endte på
565. Besøksvennene blir fulgt opp av gruppeledere og ansatte. Mange besøksvenner
gjør en ekstra innsats ved å hjelpe til på besøksvennkurs og temakvelder,
arbeidsgrupper, fortelle på kurs, infomøter og stands, intervjue nye besøksvenner,
samt delta på tur til Finnerud Aktivitetssenter i Sørkedalen.


Besøksvennkurs, temamøter og veiledning
Det er stadig god pågang til kursene og vi gjennomførte 13 temakurs besøkstjeneste,
det høyeste antallet noensinne. Vi har tilbudt kurs på kveldstid, dagtid og helg.
Kursopplegget besøksvennene må gjennom er som følger;


Innføring i Røde Kors historie og verdier (3 timer)
Grunnkurs Omsorg (6 timer)
Temakurs besøkstjeneste (3 timer)


Besøksvennene tar Innføringskurset og Grunnkurs Omsorg sammen med andre
frivillige på omsorgsfeltet før de spesialiserer seg på besøkstjeneste. 211
besøksvenner har gjennomført temakurset. Etter kursene er det intervjues alle og blir


29 år og yngre
30-49 år 
50 år og eldre 



I
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eventuelt godkjent. Godkjente besøksvenner får ID-kort og besøksvennpins for å
kunne vise hvem de kommer på oppdrag fra


Gjennom Nettverket for besøkstjenester i Oslo har besøksvennene vært invitert til fire
temakvelder. Hensikten med kveldene er å øke kompetansen blant nye og erfarne
frivillige besøkere, på tvers av organisasjonsgrensene. Å gi besøksvennene
opplevelse av "å bli sett" for den innsatsen de gjør har også vært en viktig dimensjon.
Deltakerne representerte et snitt av besøksvirksomhetene og flere besøksvenner fra
ORK deltok hver gang.


"Mer av det som virker!" Gry Espedal, Diakonhjemmet høyskole_
tten grenser Birgit Skarstein og Merethe Skaug


Sørensen_
Apning av fotoutsfillingen
«Men først og fremst en god venn»


Sandra Rebekka Nielsen, Håkon
Nordahl, Marianne Clementine Håheim,
Thale Sørum, Merethe Skaug Sørensen
og Anne-Lise Farstad.


Workshops:
"Frivillighet i sykehjem"
"Frivillige som leder frivillige"
"Frivillighet og psykisk helse"
"Belønning av frivillige"
"Frivillig i møte med mennesker med
demens"


Tonje Bjertnes, Sagenehjemmet.
Inger Molvik, Engelsborg ressurssenter_
Øivind Langeland, Liv Solberg, Harald
Arnesen og Sanim Majid, Oslo Røde
Kors.


Besøksvennene fikk også invitasjon til temakveld om demenssykdom i regi av
Akershus Røde Kors og arrangementet "Demens i Oslo." De som har hatt behov for
veiledning i forhold til psykisk sykdom hos den de besøker har fått det via e-post og
telefon med psykiatrisk sykepleier Liv Solberg. Alle besøksvennen fikk filbud om
gratis 1. hjelpskurs.


Tidligere besøksvenn og sanger Ingvild Æ Wilhelmsen ga oss en julekonsert i gave.
Det var mulig å gi en pengegave til besøkstjenesten ved utgangen. Vi fikk bl.a denne
tilbakemeldingen fra en publikummer «Tusen takk for Julekonsert! Den var
eventyrlig!»


Besøk på sykehus
Da besøkstjenesten i sin tid ble etablert var det på grunn av den lange liggebden på
sykehusene. Røde Kors så at det var et behov for sosial kontakt blant pasienter på
sykehus og vi fortsetter innsatsen på sykehusene selv om liggetiden er betydelig
kortere enn fidligere. Enkelte besøksvenner har også besøkt mennesker på
isolatpostene på Ullevål sykehus og på Rikshospitalet.


Diakonhjemmet Sykehus
Vi har hatt kontakt med frivillighetskoordinator Gudny Fløttum som følger opp en
gruppe på ni besøksvenner. Samarbeidet med frivillighetskoordinator ved sykehuset
har vært godt og oppleves nødvendig for å kunne tilby en funksjonell tjeneste. Alle
nye frivillige som skal være besøksvenner må delta på besøksvennkurs. Oppgavene
for besøksvennene går på utlån av bøker og besøksbeneste på post_ I tillegg
rekrutterer sykehuset egne frivillige til mottakelsen for akutten og dagkirurgi.
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Radiumhospitalet
Grunnet sykehusets omprioritering i arealer og ønske om bibliotek i rnottaksområdet
har en liten komite jobbet for å t9nne en løsning på fortsatt bibliotekdrift i byggetiden.
Prosessen er ikke avsluttet. Besøksvennene holder biblioteket åpent, er
nærværende på poliklinikkens venterom, går med boktralle, håndarbeidstralle,
artotektralle og avistralle.


Lovisenberg Diakonale Sykehus
Sykehuset har en ansatt frivillighetskoordinator som administrerer de ulike frivillige
aktivitetene. Informasjon om det å være frivillig på sykehuset og oppfølging av de
frivillige er oppgaver som faller inn under hennes arbeidsområde. ORK har seks
besøksvenner ved sykehuset. Tre er aktive med å organisere pasientbiblioteket;
kjøper inn bøker lydbøker og låner ut disse til pasientene på ukentlig basis. Det lånes
ut ca. 50 bøker i måneden. De andre besøksvennene er i mottakelsen, samt at en
bidrar sosialt i en avdeling.


Besøk i sykehjem


Besøkstjenesten har i 2013 tilbudt besøk til enkeltpersoner og avdelinger på 37 av
byens sykehjem (se liste under). Besøksvennene har også stått for egne tilstelninger
og bidratt ved sykehjemmenes egne arrangementer og turer. Videre har
besøksvenner engasjert seg med nyhetstime, bingo, sittedans, høytlesning,
samtaletjeneste, tralletjeneste og lørdagsvafler. Vi har ved årsskiftet nærmere 170
aktive besøksvenner på byens sykehjem, i løpet av året har enda flere vært
engasjert. Frivillige har bistått Sykehjemsetaten på to konserter for
sykehjemsbeboere.


Vi hadde besøkstjenestegrupper eller enkeltbesøkere på følgende sykeh em per
31.12.13:


Akerselva sykehjem Nordseterhjemmet


Arnmerudhjemmet Oppsalhjemmet


Ammerudlunden Paulus sykehjem


Bekkelagshjemmet Ryenhjemmet


Cathinka Guldberg-senteret Rødtvet sykehjem


Fagerborghjemrnet Sagenehjemmet


Frognerhjemmet Silurveien sykehjem


Grefsenhjemmet Smestadhjemmet


Grünerløkka sykehjem Sofienbergsenteret


Lambertseter sykehjem Solvang sykehjem


Langerud sykehjem St. Halvardshjemmet


Lille Tøyen sykehjem St. Hanshaugen Omsorgssenter


Lilleborg sykehjem Stovnerskogen sykehjem


Lillohjemmet Tåsenhjemrnet


Lindeberg Omsorgssenter Uranienborghjemmet


Madserud sykehjem Villa Enerhaugen


Majorstutunet bo- og behandlingssenter Vinderen bo- og servicesenter


Midtåsenhjemmet Vålerengen bo- og servicesenter


Nordberghjemmel
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Norges Røde Kors utarbeidet i 2013 tre rapporter om sårbare grupper der eldre var
en av disse. Besøkstjenesten flkk oppdraget med å finne de eldre informantene og
gjorde dette i samarbeid med en av besøksvennene på Oppsalhjemmet.
Oppsalhjemmet var meget velvillige til å delta og vi mener rapporten er med på å
nyansere det medreskapte negative bilde av sykehjemssektoren på en positiv måte.


Gruppelederfunksjonen
Besøkstjenesten hadde ved årsskiftet 26 gruppeledere med ansvar for oppfølgingen
av besøksvenner. 22 gruppeledere følger opp besøksvenner på ordinært vis. Fire
gruppeledere har eget ansvarsområde, det gjelder: «Medvandrer'n,»
«Onsdagskaffen,» «Besøk med hund» og «Besøk til eldre innvandrere.»


Gruppeledere med ansvar
for oppfølging har opptil 25


aktive besøksvenner sin
gruppe. I 2013 har de


gjennomført to ringerunder
til besøksvennene.


Gruppelederrollen er en
svært viktig faktor for at


kontakten mellom
besøksvennene og


besøkstjenesten oppleves
hIstrekkelig. Ved oppstart


får besøksvennene et
velkomstbrev med bilde av


sin gruppeleder.
Gruppeleder får beskjed om at
en ny besøksvenn har begynt


og skal ta kontakt med
vedkommende umiddelbart.


I ()1(1I 1 Kr1)


Høsten 2013 jobbet en prosjektleder og to gruppeledere ut et ressurshefte for
gruppeledere Bakgrunnen for dette var et ønske fra gruppelederne om å klargjøre
hva det forventes av den som innehar rollen og hvor fleksibel rollen er. Ressursheftet
skal også sikre besøksvennene en god, tett og lik oppfølging. Videre har en liten
gruppe ansatte og frivillige jobbet videre med det elektroniske oppfølgingssystemet vi
har på intranettet Korsveien. Vårt oppfølgingssystem har ikke fungert optimalt og ført
til mye frustrasjon blant gruppeledere og ansatte. Det er helt avgjørende for en god
oppfølging av besøksvennen at vi har et elektronisk system som fungerer for både de
frivillige og ansatle. Løsningen vi har kommet frem til minimerer risikofaktorene for
mulige feil og vanskeligheter.


Gruppelederne har i tillegg vært med på informasjonsmøtene for nye frivillige, fortaft
om egenopplevelsen ved å være besøksvenn på besøksvennkursene, vært
vert/vertinner på besøksvennkursene og temakveldene. To gruppeledere deltok på
ORKs årsmøte og noen har intervjuet nye besøksvenner. Det ble avholdt sommerfest
og to gruppeledermøter. Gruppelederne får trIbud om gruppelederopplæringen som
er felles for alle gruppeledere i ORK.
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Strategi for Besøkstjenesten
Distriktsstyret i ORK ba i 2010 om en plan for videreutvikling av besøkstjenesten.
Våren 2011 arbeidet en gruppe av tre frivillige og en ansatt ut en videreutviklingsplan
som ble forelagt Distriktsstyret. Styret besluttet på bakgrunn av planen å budsjettere
med en ny 100 % stilling i besøkstjenesten og ba samtidig om en klar strategi for
2012-2014. Strategiens hovedpunkter er:


Økning på 200 besøksvenner (fra 500 til 700) over tre år.
Gjennomgående i hele perioden ha fokus på rekruttering, reduseff turnover og
forbedre arbeidsprosesser.
Gi tilbud orn besøk til flere ensomme mennesker.
Igangsette pilotprosjekt basert på Oslobefolkningens behov bl.a rettet mot
eldre innvandrere og psykisk syke.


Pilotprosjekt: Nettverksgruppe «Onsdagskaffen»
Målet med prosjektet er å gi økt livskvalitet til mennesker som ikke deltar på
samfunnets vanlige sosiale arenaer. Vi ønsker å skape møteplasser, "små hjem," for
å dekke et allmennmenneskelig basalbehov for sosialt samvær. Voksne i alderen 25-
65 år som lever sosialt isolert vil gjennom prosjektet få en mulighet for å skape
robuste relasjoner til andre, dette ved å ha vedvarende møtekvelder over år.


"Onsdagskaffen" startet opp i
februar 2013, med en gruppe på


åtte besøksvenner og en
gruppeleder. Alle frivillige deltok
aktivt i planleggingsfasen. Vi har


brukt året på å etablere tilbudet, og
å finne potensielle deltagere.


Aktiviteten har hatt mellom 10 og
16 besøkende hver gang. 2/3-del


av de besøkende er over 75 år og
hører ikke inn under målgruppen


vår. De har allikevel hatt stort
utbytte av aktiviteten. 1/3-del har


vært i målgruppen. De samme
personene kommer ikke hver gang.
Det er derfor vanskelig å planlegge
tema eller aktiviteter fra onsdag til


onsdag.


I løpet av året har de største utfordringene vært rekruttering av frivillige og deltagere.
bygge opp et slikt prosjekt er tidkrevende både for gruppeleder og ansatte. Alle de


frivillige var helt nye besøksvenner, derfor har vi jobbet mye med å kallegge
forventninger og gi god oppfølging av de frivillige. Vi var klar over at vår målgruppe
kan være ustabile når det gjelder oppmøte og at endel uteblir selv om de sier de skal
komme. Likevel har flere frivillige som mistet motet og sluttet i løpet av året
begrunnet i mangel på deltagere. Derfor har rekruttering av frivillige vært i fokus for at
vi skulle kunne oppreffholde et godt tilbud slik at deltagerne ville fortsette å komme.
Vi ønsker a ha en møteplass med ulike aktiviteter, hvor deltakerne kan la seg
aktiviserer, engasjere og skape nye nettverk. De frivillige har sendt ut sms til
personer i målgruppen og fulgt opp de som har kommet pa Onsdagskaffen.
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Vi fortsetter med friskt mot i
2014 med å lage brosjyre og


gjøre en systematisk og
strategisk innsats i å rekruttere


flere deltagere. Hittil har det vært
delt ut flyers i bydelen og vi har


rekruttert deltakere via
besøkstjenestens system,


fremover vil det være viktig å gå
i dialog med bydelen.


Før jul fikk «Onsdagskaffen»
spandert julebord fra Rema1000.
Det ble en fantastisk samling for


mennesker som vanligvis ikke
blir invitert på julebord.


Pilotprosjekt: Besøk til eldre innvandrere
Det å eldes i et annet land medfører større risiko for helseproblemer, språkvansker,
sosial isolasjon og ensomhet (Ingebretsen & Nergård 2007). En kartlegging vi foretok
i 2012 viser at det finnes få eller ingen tilbud i form av en-til en kontakt til eldre
innvandrere som har lite nettverk, eller som mangler nettverk. Vi startet derfor et
pilotprosjekt i 2012 basert på de overnevnte årsakene. Med formål om å forebygge
og lindre ensomheten for eldre innvandrere kan vi nå tilby de som ønsket det, en
besøksvenn som snakker deres eget morsmål. Noen av våre eksisterende frivillige
besøksvenner med innvandrerbakgrunn er positive til å være besøksvenn for en med
samme morsmål. Vi har også rekruttert nye besøksvenner som ønsker å besøke en
på et annet språk enn norsk.


Arbeidsgruppen som har jobbet med pilotprosjektet i år bestod av frivillige og en
ansatt. Deltakere i arbeidsgruppen har vært på ulike seminarer og møter for å fortelle
om prosjektet, bl.a. på Demens i Oslo og Humanitært forum. Arbeidsgruppen har
utarbeidet informasjonsmateriell på urdu, somalisk og arabisk. Umiddelbart etter
spredning av brosjyrene mottok vi henvendelser fra folk som ønsket besøk på ett av
disse språkene.


Vi mottok Mangfoldsprisen 2013 fra Norges Røde Kors. Juryen begrunnet sin
tildeling slik (se neste side):
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Kandidaten viser nytenking overfor en sårbar gruppe av eldre innvandrere i
Oslo. Juryen fremhever følgende momenter


Prosjeklet er en pllot på et dokumentert behov hos en sårbar gruppe


Aktiviteten er konkret, attraktiv og lett gjennomførbar fordi behovet er kjent,


forståelig og meningsfullt


Prosjektel er fremtidsrettet og innovativt ved at det er dokumentert at det vil


være el behov for aktiviteten i enda større grad i årene som kommer med


flere eldre innvandrere


Frivillige som i dag er knyttet til aktiviteten består av et mangfold rekruttert


fra ulike nasjonaliteter og personlige interesser for å dekke målgruppens


ulikheter


Dette bldrar også til økt rekruttering av et mangfold kompetanse til Røde


Kors


Ved dette prosjektet viser Oslo Røde Kors i praksis at organisasjonen


gjenspeiler behovene i lokalsamfunnet i Oslo og rekrutterer et mangfold av


frivillige til å dekke behovene


Aktiviteten «Besøk for eldre innvandrere» treffer bredt i Røde Kors


vurderingen for behovsanalyse for om aktiviteten er bærekraftig:


Reduksjon av ensomhet


Flerkulturelt arbeid og mangfold i praksis


Seniorkraft som metode


Prosjeklet samarbeider med ulike etater/organisasjoner i Oslo kommune


Dette er et prosjekt som vil kunne vare og gi nasjonal læringsverdi i


organisasjonen


fl
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Røde Kors OSIO
Besøkstjeneste


Rekrutteringskampanje


ZIEHI~If
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Besøkstjeneste fikk være case i Norges Kreative Høyskoles
aksjon «Den store saken.» Fem grupper med studenter
som ga oss forslag til en rekrutteringskampanje rettet mot
mennesker i alderen 40-50 år som kan besøke på
Vinnerbidraget «Din hverdag — andres eventyr» vant
konkurransen og fikk mulighet til å jobbe ut en kampanje for
oss. Kampanjen retter seg mot ansatte innen brannvesenet,
sykehus og politi. Det var mye jobb med å få kampanjen og
materiellet ferdigstilt og det førte til at vi kun fikk kjørt
kampanjen hos Oslo brannvesen før jul. Resultatene ser vi
ikke før i 2014 da vi skal kjøre kampanjen i to omganger
hos Oslo brannvesen, Oslo politiet og på en del av
sykehusene i byen. Se bildene til venstre for forsidene til
hver brosjyre og roll-up.


Ellers har rekrutteringen primært gått via ORKs egne
informasjonsmøter, jungeltelegrafen, facebook og
nettsidene. Vi fikk også noen nye besøksvenner etter
fjorårets Julevennkampanje.


Rekruttering av NAV-deltakere
Etter noen innledende samtaler med ansatte i Helseetaten
over tid fant vi fram til et samarbeidsområde begge parter
ønsket å gå inn i. Samarbeidsområdet er å engasjere
mennesker som er deltakere i ulike NAV-programmer som
frivillige besøksvenner. Samarbeidet konkrefiserte seg til et
«dialogmøte» i november. Helseetaten og besøkstjenesten
inviterte ansatte i NAV kommune og -stat til å se på måter å
samarbeid på for å tilby NAV-deltakere muligheten til å
være besøksvenn.


Dialogmøtet var en stor suksess. Det deltok NAV-ansatte i
kommunen/staten fra seks ulike bydeler og fra fylket. Vi fikk
gode tilbakemeldinger på innholdet i møtet, på møteformen
og på et mulig samarbeid. Før jul hadde vi gjort avtaler om
å besøke NAV kontorer i tre bydeler.


Til å lede dette arbeidet har vi en frivillig prosjektleder med
lang arbeidserfaring fra HR-arbeid. Hun har sammen med
leder for besøkstjenesten utarbeidet et utvidet
oppfølgingsprogram for de vi rekrutterer via NAV, samt en
kompetansepakke som synfiggjør hva en besøksvenn får
igjen for sitt engasjement.


flp
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Andre aktiviteter


Medvandrer'n
Turgruppa Medvandrer'n er et lavterskeltilbud til medlemmer av Fontenehusene i
Oslo. Mental Helse Oslo og deltakere Røde Kors aktiviteter. Frivillige fra ORK deltar
på turene som i 2013 ble arrangert nesten hver søndag fram til sommeren, annen
hver søndag i høstsemesteret.


Gruppa ledes av en frivillig gruppeleder Det ble et skifte av gruppeleder høsten
2013. Det har vært en økning i antall deltakere i løpet av året. Arsakene kan være at
Mental Helse Oslo også bidrar med deltakere nå og at turtilbudet har blitt mer variert.
I tillegg til de vanlige søndagsturene har det vært en helgetur med rafting, en
overnatfingstur på en DNT-hytte og kanotur. Det har vært gode tilbakemeldinger på
tilbudet. Turgruppa har også mottatt en del matvarer (sponset) til turene slik man har
kunnet tilby god servering. Antall frivillige har vært tilfredsstillende.


Tur til Finnerud Aktivitetssenter
I samarbeid med Finnerud Aktivitetssenter arrangerte vi den årlige turen for de eldre
besøksvertene hos oss. Det var 20 av de eldste som deltok, fire av disse hadde med
seg sin besøksvenn. Det var åtte frivillige sjåfører som stilte opp og bidro til at det ble
en flott tur. Vi spiste god lapskaus og de berømte vaflene til kaffen. Været var fint, slik
at flere valgte å spasere på de tilrettelagte stiene og nyte naturen i området. En av
deltagerne deklamerte dikt. Alle deltakere ble hentet hjemme og kjørt tilbake og fikk
praktisk hjelp om de trengte det.


Dokumentarfotoprosjekt
Prosjektet søkte å vise,
gjennom fotografier, det
«rommet» et
besøksvennpar skaper
sammen. Målet var å
vise frem
besøkstjenestens flotte og
mangfoldige frivillige og
deltakere. Som et
supplement til bildene
skrev deltakerne en kort
tekst om hva
besøksforholdet betyr for
dem. Besøksvenn og
dokumentarfolograf
Sandra Rebekka Nielsen
fulgte fire besøkspar
gjennom flere besøk. Hun
fotograferte menneskene
og omgivelsene underveis.
Resultatet ble et hefte og en utstilling. Utstillingen er på 15 bilder å lx1 meter og har
vært satt opp ved flere anledninger, knyttet opp mot ulike Røde Kors arrangement.
Heftene er delt ut i denne forbindelse, i tillegg i ulike fora der vi ønsker å vise hva
besøkstjenesten handler om. En del av bildene ligger også ute på Facebooksiden
vår.
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Besøk med hund
Vi startet samarbeidet om «besøk med hund» med NODAT i 2010. Samarbeidet ble
avsluttet 2013 da NODAT ikke var økonomisk i stand til å tilby kursing av nye
besøksvenner med hund. I 2013 har vi kjøpt kursplasser via Akershus Røde Kors på
Antrozoologisenteret på As i Akershus. Kurset et i tråd med nasjonale retningslinjer
for besøk med hund i Norges Røde Kors som ble vedtatt i 2013. De syv
besøksvennene med hund ble rett før jul samlet i samme gruppe med egen
gruppeleder for å sikre god oppfølging. Det er et jevnt sig av henvendelser om å bli
besøksvenn med hund. Det er både sykehjem og hjemmeboende som ønsker seg
besøk av hund_


Nettverket for besøkstjenester i Oslo
ORK innehar ledelsen av arbeidet i "Nettverket for besøkstjenesten i Oslo" finansiert
av Oslo kommune. Mange av byens sykehjem, eldresentra, frivillighetssentraler,
menigheter og andre organisasjoner er med i Nettverket (se egen årsrapport).


Julesentralen
Samarbeidspartner i 2013 var VG som Julesentralen
stod for den etektroniske løsningen.
Julesentralens hovedfokus og mål er
humanitærl forankret i å minske ensomhet i en høytid som kan oppleves som spesiell
vanskelig for mange, samt å bevisstgjøre befolkningen på ensomhetsproblematikken.
Utover å koble sammen de som har registrert seg i sentralen ble det oppfordret til å
ta vare på mennesker i eget nettverk i høyliden. Eksempelvis fikk vi tid til å
presentere Julesentralen under en kinovisning for frivillige i Oslo Røde Kors (ORK),
med nettopp dette budskapet i høysetet. I tillegg var det god mediedekning, både VG
og TV2 laget fiere saker på temaet og bidro med dette å sette fokus på ensomhet. Så
godt som hver dag i desember hadde VG en ny sak, med deltakere fra både 2012 og
2013.


Synligheten og bevisstgjøringen har bidratt til at fiere av de som meldte seg som
julevenn til årets julekampanje har ytret ønske om å fortsette som besøksvenn på
nyåret. Vi håper den gode mediedekningen har synliggjort besøkstjenestens arbeid
og kan inspirere fiere potensielle frivillige. I tillegg til de som har registrert seg
ordinært via «sentralen» og som ønsker å bli besøksvenner, kjenner vi til at avdeling
Frivillighet og samfunn har fått henvendelser fra folk som vil bidra i det humanitære
arbeidet ORK gjør.


Vi vet at ensomhet er et utbredt problem som kan ramme alle, uavhengig av alder og
bakgrunn. Vi ble likevel overrasket over hvor mange unge som registrerte et ønske
om julefeiring. Gjennomsnittsalderen på de som ønsket julefeiring var 43,5 år, med
19 år som yngste registrerte og 70 år som eldste. En stor del av de registrerte var
studenter uten mulighet for å reise hjem, og det var langt færre eldre enn hva vi
hadde ventet. Til tross for fiere oppslag i papiravisen til VG ble den elektroniske
registreringen trolig en terskel for gruppen eldre ensomme.


To ansatte og to ffivfilige arbeidet med Julesentralen i desember. Den største
utfordringen var å få ringt alle registrerte innen tre dager, som lovet. Samtalene var
tidkrevende, og mange var vanskelig å få tak i. De vi ikke fikk kontakt etter tre forsøk
senette vi en SMS ag-uppfoniret dem til setvåta kuntakt med oss. noe flei teftet
gjorde Samlet fikk vi inn 107 registreringer (35 som ønsket. 72 som tilbød), som
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resulterte i 24 koblinger, hvorav en ikke ble noe av. Av de registrerte var det kun et
par som var uaktuelle (registrert av andre etc.), og også noen vi ikke fikk tak i verken
på telefon eller SMS. Tre av de aktuelle registrerte som ønsket feiring fikk ikke
innfridd dette, da de hadde ganske begrensende kriterier De fikk informasjon om
åpne tilbud, både i regi av Røde Kors og eksterne aktøret


Mediedekning og proMering


ORK gjennomførte i 2013 en kjennskapsundersøkelse, Der kom det frem at
besøkstjenesten var en av de to mest kjente Røde Kors akfivitetene i Oslo. Videre
var arbeidet med ensomhet og sosial inkludering det feltet mange forbandt med
Røde Kors sammenliknet med andre humanitære organisasjoner.


Besøkstjenesten opprettet en facebookside i november. Siden er oppretlet for å
kunne spre informasjon, rekruttere og vise frem det spennende arbeidet vi driver
med. wwfacebook.com/OsloRodeKorsBesoksheneste 



TV: «Oppdrao lykke» 

Våren 2013 ble vi kontaktet av NRK med spørsmål om å bidra i en programserie med
fittelen «Oppdrag lykke.» Deltakerne i programmet skulle prøve ut ulike metoder for å
øke lykkefølelsen. En av oppgavene var å gjøre noe for andre ved å være frivillig
besøksvenn, Vi stilte med to gruppeledere som ga en innføring i det å være
besøksvenn Videre fant vi frem til en eldre mann og en eldre dame og et sykehjem
som alle sa seg villige til å stille opp. Episoden ble sendt 04.11.13 og Vi har fått flere
positive tilbakemeldinger i etterkant —og noen nye frivillige.


Avis/nettavisoppslaq
Dagsavisen 16.02.13: ''Vennskap pa tvers av alderen" 

Ditt Oslo 26.02.13: "Rode Kors vH fa folk til a samles'' 

Aftenposten Oslo 22.03.13: "Bry deq om noen i pasken'' 

Osloby.no 18.04 13: ''Venninner med 49 ars aldersforskjell" 

Osloby.no 18.04.13: "Det startet som tidsfordriv pa sykehuset" 

Utrop 09.05.13- "Setter fokus pa tabuemne" 

Dittoslo.no 11.09.13: "Mange ensomme i Oslo''
Røde Kors avisa 3-2013: «En mindre ensom jul»
Røde Kors avisa 3-2013: «Besøker eldre innvandrere»
Demensinfo 01.12.13: Den beste medisin for et menneske er et annet
menneske
VG 03.12.13: #Julesentralen: "Her qienforenes Laila oq leva" 

Aftenposten 11.12.13: Pa nett med de qamle
VG 12.12.13: #Julesentralen: Oppfylte Lars store luledrøm 



Stands
«Kaffe & Vaffel» en gang i måneden på Rema1000 Lambenseter, to frivillige.
«Kaffe & Vaffel» en gang i måneden på Rema1000 Kjelsås, to frivillige.
Infomøtene til Oslo Røde Kors, frivillige.
Internasjonal torgdag på Grønlands Torg, frivillige og en ansatt.
Dernens i Oslo, en ansatt og en frivillig.


Presentasion av besøkstienesten 

Forum for frivillighet, Sykehjemsetaten. (Besøkstjenesten generelt)
Deputasjon i Helse- og sosialkomiteen på Rådhuset.







Rede KorsOsio
Besokstjenesie


Omsorgssamling for lokalforeningene i Norges Røde Kors.
Nasjonal omsrogssamling for ansatte i Norges Røde Kors.
Nettverksfrokost og Temakveld arrangert av Nettverket for besøkstjenester i
Oslo. («Onsdagskaffen» og besøkstjenesten generelt)
Demens i Oslo, en frivillig. («Eldre innvandrere»)
Humanitært forum arrangert av Norges Røde Kors
Avholdt besøksvennkurs for frivillige på Frivilligsentralen Costa Blanca Nord i
Spania, en fnvillig og en ansatt.


Deltakelse på seminarer Cgi konferanser
Nettverksfrokoster og Temakvelder arrangert av Nettverket for
besøkstjenester i Oslo, frivillige og ansatte
Demens i Oslo, frivillige og en ansatt.
Studietur til Fredrikstad Røde Kors, frivillige i «Onsdagskaffen» og en ansatt
Konferanse Forskrung nytter, en ansatt.
Diakoniens dag, Diakonhjemmet høyskole, en ansatt
Frivillig sektor i endring, en ansatt.
Konferanse om samarbeid mellom frivilligheten og det offentlige.
Fagdager arrangert av Norges Røde Kors, tre ansatte.
Frivillighetens deltakelse, ansvar og medskaping i kommune-Norge. KS, en
frivillig og en ansatt.
Kurs om identitetsdannelse ved Legeforeningen, en ansatt.
Nasjonal omsorgssamfing i Norges Røde Kors, fire ansatte.
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5. Oppsummering


Vi har hatt stor pågang av nye frivillige og med alle besøksvennene,
meclvandrerne og julevennene hadde vi 701 frivillige som gjorde en innsats for


Besøkstjenesten i 2013! Det er vi veldig fornøyd med!


Besøksvennene har lagt ned stor innsats og vi har økt med 1,5 årsverk fra i fjor


Vi gjorde 235 nye koblinger mellom en enkeltperson/insfitusjon og en
besøksvenn.


Vi har mange flotte temakvelder for besøksvennene.


Gruppeledeme bruker intranettet Korsveien aktivt og er med på utviklingen av nytt
oppfølgingssystem.


Vi har besøksvenner på 37 av byens sykehjem.


Det er utarbeidet et ressurshefte for gruppeledeme.


Vi har etablert facebookside.


Vi har inngått et spennende samarbeid med Helseetaten og noen NAV-kontorer
om rekruttering av besøksvenner blant NAV-deltakere.


Vi gjorde gode koblinger og fikk mange fomøyde deltakere på julefeiring gjennom
Julesentralen.


Pilotprosjektet «Besøk til eldre innvandrere» fikk Mangfoldsprisen 2013


Pilotprosjektet med fokus på å bygge nettverk er startet opp i Bjerke bydel og
kalles «Onsdagskaffen.»


Mål for 2014
1. Frivillige anser besøkstjenesten om en attraktiv aktivitet og de er engasjert over


tid.
2 Mennesker som er ensomme og ønsker sosial kontakt finner et tilbud som passer


dem.
3 Mange i byen har kjennskap til besøkstjenesten.


Takk til besøksvennene for engasjement, omtanke, praktisk hjelp og humor i møte
med enkeltmennesker og på arrangementer.


Takk til gruppelederne for tid, engasjement og klokskap i møte med
besøksvennene.


Takk til Sandra Rebekka Nielsen for initiativ og målrettethet i
dokumentarfotoprosjektet og til deltakerne som modig stilte opp!


Takk til samarbeidspartnere og samtalepartnere for verdifull utveksling.
Takk til Kronprinsesse Mårtas Minnefond, Bydel Sagene, Helsedirektoratet, Oslo


kommune, Oslo Røde Kors Vestre, Hartners Fond, VNG Norge, Ingvild R.
Wilhelmsen, Pareto, Rema 1000 og Sykehjemsetaten for økonomisk støtte.


Oslo, februar 2014


Stine Pernille Hauge Kjos Merethe Skaug Sørensen
Leder av ORK Besøksfieneste Avd.leder Dialog/Nettverk
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Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
B) delsadministrasjonen


SØKNADSSKJEMA
- TILSKUDD TIL FRIVILLIG AKTIVITET


Arrangor: ÅsenBlåsen


Sokers navn: ÅsenBlåsen
OrLmnisasjon. institusjon. forenirw. lag. sekkjelps2ruppe. annen Ltruppe. enkellperson


Svaradressel-poststed: 	 c/o Jan Peter Poulsen, Tennisveien 34a, 0777 Oslo


Telefon:


Kontaktperson:  Jan Peter Poulsen 	 Telefon: 905 31411


Tittel pa tiltaket/arrangementet/aktis iteten/prosjektet som det sokes midler til:


Veterankorpskonsert 2014


Soknadshelop: 	 4000


111algruppe(r):


Amatørkorps i nærmiljøet


Malsetting med tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:


Vår målsetting er å skape arena for arnatorkorps i nærmiljoet. Her kan vi 


utveksle erfaringer og skape motkasjon til videre arbeid. Man håper dessuten å


kunne rekruttere tidligere korpsutøvere for videre musikalsk utfoldelse. .








Beskrivelse av tiltaket/arrangementet/aktiviteten/prosjektet:
Anzi medlemstallet i organisasjonen. • Beskrit. omfanget som tiltaket har: for eksempel antall deltakerc, antall


ou hyppieher av arrangementer osv, antall personer som involveres mover hovedmåleruppen medlemmene osv.
Gi en mer delahert beskrivelse av tiltakets innhold. • Hvis det sokes om tilskudd til dri ft. zi en beurunnelse for


nodvendieheten av delte. Bruk vedlege ved stont soknader.


Amatørkorps inviteres til en musikalsk ettermiddag. Hvert korps spiller noen


selvvalgte stykker samt at vi alle spiller 2 fellesnummere. 



ÅsenBlåsen teller 30 medlemmer og arrangementet trekker ca 150-200


musikanter i tiIIeg. til oss i ÅsenBlåsen 



Omfanget / tidsbruket av den frivillige aktiviteten/ dugnadsarbeidet:


Vi regner ca 60 t frivillig arbeid, herunder planlegging, administrasjon i form av


kontakt med korps og i forbindelse med lokaleleie, innkjøp baking, rigging av 


konsertlokalet regnskap og dokumentasjon 



Kort beskrivelse av den viktigste verdien for deltakerne, og eventuelt for andre, at


tiltaket/ aktiviteten gjennomføres:


Som voksen amatormusikant er det viktig å ha en egen arena hvor man kan bli


inspirert av andre musikanter. Musikalsk og sosialt samvær beir mye, og har


resulterer i nve kontaktpunkter mellom korpsene og deres medlemmer. 








Samarheidspa rtnere:


Persbråten VGS bidrar med lokaler. Korpsbutikken på Røa har stand under


arrangementet. 



Budsjett for tiltaket:
Ulike typer inmekter og uteifter i tiltaket spesifiseres. • Budsjett 01.1 reenskap for tiltaket bor kunne
sammenliknes.


Større budsienoppsett  edleatges på eset ark


Ugifler
Blomster til dirigenter og bidragsvtere 800
Leie av høvtaleranlegg I 800
Leie av kjokkenutstvr 800
Innkjøp av varer for kiosk 2000


Inntekter
Kafe 4000
Tilskudd Vestre Aker bydel 4000
Resultat 2600


Andre offentlige instanser det søkes om midler fra:


Ingen


Fremdriftsplan:
Når skal tiltaket starte og når skal det avsluttes. eventuell angi ont det er lopende tiltak aliEm?


Konserten a‘vikles søndag 15.juni kl 18.00 på Persbråten VGS


Plan for videreføring:
Hva skal skie når tillaket del søkes nudler til er avduttel?


Vi fortsetter i samme stil vi pleier kontakt med nye bekjente og får motivasjon  


til en antatt konsert i 2015. Konsertene har vært gjennomfort som en musikalsk


og sosial hendelse i 15 år! Konsertene er medet.populære blant våre diestende  


korps. De fleste ønsker å komme tilbake hvert år, men av plassmessige årsaker







kan vi ikke invitere alle som ønsker å delta. Det er vanskelig å få inn mer enn ca


200 musikanter og publikum i kantinen på Persbråten VGS. 



Tilretteleggelse for funksjonshemmede:
Er tiltaket tilrettelagt for funksjonshemmede. eventuelt hvordan?


Det er god adkomst for funksjonshemmede


Andre opplysninger:


Vi har i utgangspunktet utgifter til trykking av invitasjoner og program, men  


dette har vi normalt fan kostnadsfrin. Kostadene ville ellers vært på omkring


kr 1000 -


Folgende materiale er s edlagt soknaden:


Regnskap for tilskudd i 2013: Arsregnskap for 20_:


Rapport for tilskudd i 20 : Arsmelding for 20_: fl


Oyerforing ay tilskudd:
Overforingen av tilskudd skjer ved eirerine til sokers kontonurnmer


Kontonummer (ma oppgis ): 530 3&18092


Oslo 06.03.2012
Sted / dato okers stempel og underskrift as anssarlig person


Jeg håper at denne soknaden kan bli vurdert i år også. selv om jeg dessverre i dag ser at
soknadsfristen var 01.02.14. Dette beklager jeg meget at jeg ikke var klar over.


Soknaden sendes: Bydel Vestre Aker. Sorkedalsveien 148. 0754 Oslo







Asenblåsen - Regnskap Veterankorpskonserten 2013


Regnskap


2013


Innlekter


Tilskudd Vestre Aker bydel 0 kr


Inntekter kafesalg 1 336.00 kr


Sum inntekter 1 336.00 kr


Utgifter
Innkjøp kioskvarer 775 00 kr
øvrige
utlegg 401 00 kr


Sum utgifter 	 1176.00 kr


Resultat 160.00 kr








 


  
 Oslo kommune 
 Bydel Vestre Aker 


  
  


 


  


 


  


 


1 
 


Møteprotokoll 


2/14  


 


 


Møte: 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 


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


Møtetid: 03.04.2014 kl. 19:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


Møteleder: Arild Gjervan (H) 


  


Tilstede:  Lars Madsen (H) 


Ingrid Nyhus (H) 


Frank Aubert (A) 


Terje Bjøro (V) 


Asbjørn Hjertén (F) 


  


Forfall:  


  


Som vara møtte:   


  


I tillegg møtte: Elin Horn Galtung (H), leder av bydelsutvalget 


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


Åpen halvtime 


 


Jon Øien og Anne Marie Komissar tok ordet til sak 14/14 Haakon den Godes vei 13 Klage 


over Plan- og bygningsetatens avslag på søknad om opprettelse av to boenheter, 


fasadeendring og endret planløsning. Dispensasjon fra reguleringsplan. 


 


Frances Simonsen tok ordet om Plan- og bygningsetatens rutiner og oppfølging/kontroll av 


byggeprosjekter i bydelen. 


 


 


Godkjenning av innkalling 


 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


 







 


 2  


Godkjenning av sakskart 


 


Sakskartet ble godkjent med følgende tilleggssaker: 


 


22/14 Trafikksituasjonen i Holmenveien. 


23/14 Opphøyd fotgjengerovergang ved Vinderen seniorsenter. 


 


Informasjon 


 


Det var ingen punkter til informasjon. 


 


 


Eventuelt 


 


Det var ingen saker til eventuelt. 


 


Saker til behandling 


13/14 14/00020-3 
Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og 


samferdselskomiteen 10. februar 2014 
3 


14/14 14/00273-2 


Haakon den Godes vei 13 - Klage over Plan- og 


bygningsetatens avslag på søknad om opprettelse av to 


boenheter, fasadeendring og endret planløsning. Dispensasjon 


fra reguleringsplan. 


4 


15/14 14/00316-2 


Arnebråtveien 19 i - Klage over Plan- og bygningsetatens 


avslag på søknad om bruksendring av carport til hobbyrom - 


dispensasjon fra reguleringsplan  


6 


16/14 12/01824-14 Nettplan Stor Oslo - Oslo kommunes uttalelse 7 


17/14 14/00189-2 
Utkast til kommuneplan "Oslo mot 2030-smart, trygg og 


grønn" til offentlig ettersyn 
8 


18/14 14/00249-2 Trafikksituasjonen på gamle Hovseter 9 


19/14 14/00302-2 


Sørkedalsveien 150 og del av 148 - Oppstart av 


detaljregulering med konsekvensutredning og planprogram til 


offentlig ettersyn 


10 


20/14 14/00080-3 
Informasjonssaker til Byutvikling-, miljø- og 


samferdselskomiteens møte 03.04.2014 
11 


21/14 13/00841-14 Gulleråsen stasjon 13 


22/14 14/00338-1 Trafikksituasjonen i Holmenveien 14 


23/14 14/00339-1 Opphøyd fotgjengerovergang ved Vinderen seniorsenter 15 
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Saker til behandling 


 


13/14 Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 10. 


februar 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 13/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen godkjenner protokollen fra møte 10. februar 


2014. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og fattet 


følgende vedtak 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen godkjenner protokollen fra møte 10. februar 


2014. 
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14/14 Haakon den Godes vei 13 - Klage over Plan- og bygningsetatens 


avslag på søknad om opprettelse av to boenheter, fasadeendring og endret 


planløsning. Dispensasjon fra reguleringsplan. 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 14/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 48/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens vedtak av 


21.10.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å avslå søknad om dispensasjon 


fra gjeldende reg. best. § 3.1 vedrørende bebygd areal og reg. best. § 4 vedrørende 


bevaringsverdi for opprettelse av to boenheter, fasadeendring og endret planløsning 


 


Klagen fra advokatfirma Klose på vegne av tiltakshaver Jon Øien tas ikke til følge. 


 


Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 


 


Møtebehandling 


 


Høyre og Venstre fremmet følgende omforente forslag: 


  


“Vestre Aker bydelsutvalg finner grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens vedtak av 


21.10.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å avslå søknad om dispensasjon 


fra gjeldende reg. best. § 3.1 vedr. bebygd areal og reg. best. § 4 vedr. bevaringsverdi for 


opprettelse av to boenheter, fasadeendring og endret planløsning. 


  


BU vil fremheve at det er en begrenset endring av de formelle forhold ved eiendommen. Det 


er kun en formalisering av den langvarige bruken av eiendommen som 3 boenheter, siden 


seksjonering i 1989.  Kjelleretasjen brukt som bolig forutsetter en fasadeendring ved at det 


settes inn noe større vinduer. Sammenlignbare endringer er for øvrig gjort på andre 


eiendommer i nabolaget og kan ikke sees å svekke verneverdien.  


 


Den omsøkte endring av tre vinduer i kjelleretasjen må sies å være i tråd med bestemmelsen i 


reguleringsplanens § 4. Dette svekker ikke boligens bevaringsverdi og hensynet bak 


bestemmelsen tilsidesettes ikke. De nye vinduene som settes inn har midtpost og bevarer 


husets uttrykk bedre enn i dag. Aktuelle endringer er ikke synlig fra Haakon den Godes vei. 


 


BU kan ikke se at økt BYA som følge av parkering svekker grøntprofilen i særlig grad da 


parkeringsarealet ligger nord på eiendommen og ikke er synlig fra Haakon den Godes vei. 


  


BU mener fordelene er vesentlig større enn ulempene ved å gi dispensasjon. 


  


Klagen fra advokatfirmaet Klose på vegne av tiltakshaver Jon Øien tas til følge. 
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Saken sendes PBE for nytt vedtak.” 


 


Votering 


 


Høyre og Venstres omforente forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg finner grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens vedtak av 


21.10.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å avslå søknad om dispensasjon 


fra gjeldende reg. best. § 3.1 vedr. bebygd areal og reg. best. § 4 vedr. bevaringsverdi for 


opprettelse av to boenheter, fasadeendring og endret planløsning. 


  


BU vil fremheve at det er en begrenset endring av de formelle forhold ved eiendommen. Det 


er kun en formalisering av den langvarige bruken av eiendommen som 3 boenheter, siden 


seksjonering i 1989.  Kjelleretasjen brukt som bolig forutsetter en fasadeendring ved at det 


settes inn noe større vinduer. Sammenlignbare endringer er for øvrig gjort på andre 


eiendommer i nabolaget og kan ikke sees å svekke verneverdien.  


 


Den omsøkte endring av tre vinduer i kjelleretasjen må sies å være i tråd med bestemmelsen i 


reguleringsplanens § 4. Dette svekker ikke boligens bevaringsverdi og hensynet bak 


bestemmelsen tilsidesettes ikke. De nye vinduene som settes inn har midtpost og bevarer 


husets uttrykk bedre enn i dag. Aktuelle endringer er ikke synlig fra Haakon den Godes vei. 


 


BU kan ikke se at økt BYA som følge av parkering svekker grøntprofilen i særlig grad da 


parkeringsarealet ligger nord på eiendommen og ikke er synlig fra Haakon den Godes vei. 


  


BU mener fordelene er vesentlig større enn ulempene ved å gi dispensasjon. 


  


Klagen fra advokatfirmaet Klose på vegne av tiltakshaver Jon Øien tas til følge. 


  


Saken sendes PBE for nytt vedtak 
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15/14 Arnebråtveien 19 i - Klage over Plan- og bygningsetatens avslag på 


søknad om bruksendring av carport til hobbyrom - dispensasjon fra 


reguleringsplan  


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 15/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 49/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens avslag av 


15.01.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å ikke gi dispensasjon fra 


gjeldende regulering hva gjelder overskridelse av maksimal tillatt utnyttelse. jf. § 10 første 


ledd. 


 


Klagen fra Leif Bjørgo og Elisabeth Kolflaath anbefales ikke tatt til følge. 


 


Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens avslag av 


15.01.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å ikke gi dispensasjon fra 


gjeldende regulering hva gjelder overskridelse av maksimal tillatt utnyttelse. jf. § 10 første 


ledd. 


 


Klagen fra Leif Bjørgo og Elisabeth Kolflaath anbefales ikke tatt til følge. 


 


Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 
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16/14 Nettplan Stor Oslo - Oslo kommunes uttalelse 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 16/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 50/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar Oslo kommunes uttalelse til Nettplan Stor Oslo – 


konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar Oslo kommunes uttalelse til Nettplan Stor Oslo – 


konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring til orientering. 
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17/14 Utkast til kommuneplan "Oslo mot 2030-smart, trygg og grønn" til 


offentlig ettersyn 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 17/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 51/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslaget til kommuneplan slik det foreligger. 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Saken utsettes til bydelsutvalgets møte 22.05.2014. 


 


Votering 


 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Saken utsettes til bydelsutvalgets møte 22.05.2014. 
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18/14 Trafikksituasjonen på gamle Hovseter 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 18/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 52/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tilskriver Bymiljøetaten og ber dem vurdere tiltak som kan avhjelpe 


trafikkproblemene på Gamle Hovseter. 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


På denne bakgrunn tilskriver Vestre Aker bydelsutvalg Bymiljøetaten og ber dem snarest 


igangsette tiltak som kan avhjelpe den uholdbare trafikkfarlige situasjonen på Gamle 


Hovseter. 


 


Votering 


 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


På denne bakgrunn tilskriver Vestre Aker bydelsutvalg Bymiljøetaten og ber dem snarest 


igangsette tiltak som kan avhjelpe den uholdbare trafikkfarlige situasjonen på Gamle Hovseter 
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19/14 Sørkedalsveien 150 og del av 148 - Oppstart av detaljregulering med 


konsekvensutredning og planprogram til offentlig ettersyn 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 19/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 53/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Saken legges frem for bydelsutvalget uten forslag til vedtak fra bydelsdirektøren 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Saken behandles direkte i bydelsutvalgets møte. 


 


Votering 


 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Saken behandles direkte i bydelsutvalgets møte. 
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20/14 Informasjonssaker til Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens 


møte 03.04.2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 20/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 28.10.2013 vedrørende Vedtak om 


dekning av sakskostnader – Aasmund Vinjes vei 34. 


2. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 24.02.3024 vedrørende Fylkesmannen utsetter 


fristen for å behandle saken – Jerpefaret 25 B. 


3. Brev fra Bymiljøetaten av 04.03.2014 vedrørende Ny instruks for arbeider nær trær og 


i friområder gjeldende fra 01.03.2014 Del 2 – Instruks for graving ved gatetrær og i 


parker og friområder. 


4. Notat fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel av 07.03.2014 vedrørende Svar på 


spørsmål om fjerning av bom i Svendstuveien. 


5. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 11.03.2014 vedrørende Rammetillatelse – 


Haakon den Godes vei 14. 


6. Brev fra Fylkesmannen av 13.03.2014 vedrørende Forvaltningsmelding klage vedtak 


støyskjermer – Lybekkveien 18. 


7. Kopi av brev fra PBE av 20.03.2014 vedrørende Rammetillatelse – kunstgressbane 


Sørkedalsveien 148. 


 


Tas til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og fattet 


følgende vedtak 


 


1. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 28.10.2013 vedrørende Vedtak om 


dekning av sakskostnader – Aasmund Vinjes vei 34. 


2. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 24.02.3024 vedrørende Fylkesmannen utsetter 


fristen for å behandle saken – Jerpefaret 25 B. 


3. Brev fra Bymiljøetaten av 04.03.2014 vedrørende Ny instruks for arbeider nær trær og 


i friområder gjeldende fra 01.03.2014 Del 2 – Instruks for graving ved gatetrær og i 


parker og friområder. 


4. Notat fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel av 07.03.2014 vedrørende Svar på 


spørsmål om fjerning av bom i Svendstuveien. 


5. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 11.03.2014 vedrørende Rammetillatelse – 


Haakon den Godes vei 14. 
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6. Brev fra Fylkesmannen av 13.03.2014 vedrørende Forvaltningsmelding klage vedtak 


støyskjermer – Lybekkveien 18. 


7. Kopi av brev fra PBE av 20.03.2014 vedrørende Rammetillatelse – kunstgressbane 


Sørkedalsveien 148. 


 


Tas til orientering. 
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21/14 Gulleråsen stasjon 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 10.04.2014 55/14 


2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 21/14 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Siden saken sist var oppe i BU har Ruter behandlet de foreliggende fakta sammenholdt med 


dialogen de har hatt med partene i saken. På denne bakgrunn har Ruter sendt en statusrapport 


til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) som er deres oppdragsgiver. Der beskriver 


Ruter mulighetene til å bygge en midlertidig stasjon, hva de tror den vil koste, og de ønskene 


partene har fremsatt. Ruter venter på en tilbakemelding fra MOS før de kan gå videre. Blant 


annet må de ha en sikkerhet for at det finnes penger til dette prosjektet og at det er mulig å 


gjøre det på denne måten som partene har beskrevet. 


 


BU finner det følgelig hensiktsmessig og i tråd med hovedlinjene i strategien for en frivillig 


løsning for å få etablert en midlertidig stasjon på Gulleråsen å avvente svar fra MOS, før neste 


skritt foretas i denne saken. BU vil således følge saken videre. 


 


Ifølge opplysninger fra saksbehandler i MOS beregner de å kunne gi et svar i løpet av neste 


uke. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Siden saken sist var oppe i BU har Ruter behandlet de foreliggende fakta sammenholdt med 


dialogen de har hatt med partene i saken. På denne bakgrunn har Ruter sendt en statusrapport 


til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) som er deres oppdragsgiver. Der beskriver 


Ruter mulighetene til å bygge en midlertidig stasjon, hva de tror den vil koste, og de ønskene 


partene har fremsatt. Ruter venter på en tilbakemelding fra MOS før de kan gå videre. Blant 


annet må de ha en sikkerhet for at det finnes penger til dette prosjektet og at det er mulig å 


gjøre det på denne måten som partene har beskrevet. 


 


BU finner det følgelig hensiktsmessig og i tråd med hovedlinjene i strategien for en frivillig 


løsning for å få etablert en midlertidig stasjon på Gulleråsen å avvente svar fra MOS, før neste 


skritt foretas i denne saken. BU vil således følge saken videre. 


 


Ifølge opplysninger fra saksbehandler i MOS beregner de å kunne gi et svar i løpet av neste 


uke. 
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22/14 Trafikksituasjonen i Holmenveien 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 22/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014  


 


 


Forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tilskriver Bymiljøetaten og ber om en vurdering av mulige tiltak. 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Forslaget ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tilskriver Bymiljøetaten og ber om en vurdering av mulige tiltak. 
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23/14 Opphøyd fotgjengerovergang ved Vinderen seniorsenter 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 23/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014  


 


 


Forslag til vedtak 
 


 


På denne bakgrunn anmoder Vestre Aker bydelsutvalg Bymiljøetaten om snarest bygge om 


dagens fotgjengerovergang til en opphøyd slik at fotgjengerne kan oppnå en bedret 


trafikksikkerhet. Det vil være fatalt om det skal gå menneskeliv tapt uten at kommune har 


gjort sitt ytterste for å forhindre det. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Forslaget ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


På denne bakgrunn anmoder Vestre Aker bydelsutvalg Bymiljøetaten om snarest bygge om 


dagens fotgjengerovergang til en opphøyd slik at fotgjengerne kan oppnå en bedret 


trafikksikkerhet. Det vil være fatalt om det skal gå menneskeliv tapt uten at kommune har 


gjort sitt ytterste for å forhindre det. 


 


 


 


 


Oslo, 03.04.2014 


 


 


 


Arild Gjervan (H) 


leder 


 








 


  
 Oslo kommune 
 Bydel Vestre Aker 


  
  


 


  


 


  


 


1 
 


Møteprotokoll 


2/14  


 


 


 


Møte: 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 


Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Rødkleiva, inngang på baksiden av bygget. 


Møtetid: 03.04.2014 kl. 17:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


 


Møteleder: Jane Steenbuch (H) 


  


Tilstede:  Sunniva Borgen (H) 


Mona Helene Grønlie Herzog (V) 


Arne Eugen Boysen (F) 


  


Forfall: Lene Mathisen (H) 


Åse Ryvarden (A) 


  


Som vara møtte:  Johan Cappelen (H) 


Ingrid Harlem Losnedahl (A) 


  


I tillegg møtte: Edith Aars, enhetsleder for barnehager 


  


Møtesekretær: Jeannette Wold, enhetsleder for forebygging barn og unge 


  


 


Åpen halvtime 


Ingen møtte. 


Godkjenning av innkalling 
Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent uten merknader. 


 


Informasjon 


Enhetsleder for barnehager informerte om salg av tre barnehager. 
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Brev om Røa bad er sendt av BUK-lederen til alle eierrepresentantene i driftsstyrene i de 


lokale skolene. Det ser ikke ut til at kommunen har tenkt å leie Røa bad til skolesvømming. 


BUK-lederen har oppfordret til et felles brev fra alle skolene til Utdanningsetaten. Rektorene 


på Huseby og Voksen skole samordner tiltaket. 


Eventuelt 


Jane Steenbuch (H) leste fra BU-sak 47/14 Budsjett 2014 – Plan for omstilling – del 2 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen ser med stor bekymring på nedtak av stillinger, spesielt på 


åpen barnehage, det gule huset og stillingene under ressursenheten. 


 


Salg av barnehager. 


BUK ser at det i realiteten bare er 10 dagers høringsfrist p.g.a. påskeferien, og synes dette er 


veldig kort tid. 


Saker til behandling 


6/14 14/00018-3 
Protokoll fra møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13. 


februar 2014 
3 


7/14 14/00156-33 Frivillighetsmidler 2014 4 


8/14 13/00946-13 Status barnehager Bydel Vestre Aker 7 


9/14 14/00148-3 
Høring - Forslag til endring av forskrift om tildeling av 


kommunal bolig 
8 


10/14 14/00063-3 Protokoll fra møte i ungdomsrådet 31. mars 2014 9 


11/14 14/00323-1 
Informasjonssaker til Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 


03.04.2014 
10 
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Saker til behandling 


 


6/14 Protokoll fra møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 13. februar 


2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 03.04.2014 6/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen godkjenner protokollen fra møte 13. februar 2014. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og fattet følgende 


vedtak 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen godkjenner protokollen fra møte 13. februar 2014. 
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7/14 Frivillighetsmidler 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 03.04.2014 7/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 60/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 
Bydelsdirektøren foreslår fordelt kr. 100.000 som følger:  


 


1. Søknad om støtte til Vestre Aker eldreråd, innvilges med kr.9.000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


Det innvilges midler til leie av lokale og invitasjoner. Mat og drikke må belastes den 


enkelte 


 


2. Søknad om støtte til Lystharmonikerne avslås  


Begrunnelse: Pga mange andre søknader ble tiltaket ikke prioritert i år. 


Lystharmonikerne er bevilget midler til samme tiltak de fire foregående år.  


 


3. Søknad om støtte til Ris Vel., Oppretting av sti avslås  


Begrunnelse: Pga mange andre søkere ble søknaden ikke prioritert i år, da velet har fått 


støtte til oppretting av annen sti i 2013. 


 


4. Søknad om støtte til Jakub Jarebica, innvilges med kr.3.500  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


5. Søknad om støtte til Holmenkollen vel, oppretting av stier innvilges med kr.10.000 


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 


 


6. Søknad om støtte til Holmenkollen vel, Bokutgivelse, innvilges med kr.10.000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


7. Søknad om støtte til Røa menighet, Forskjønnelse av kirkeparken, innvilges med kr.7.000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


8. Søknad om støtte til Røa menighet, Røa musikkfestuker, innvilges med kr.20.000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


9. Søknad om støtte til Hovseter fritidsklubb, Hovseterdagen, innvilges med kr.16.000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


Det henstilles også til å søke ungdomsrådet til for eksempel. Hoppeslott, ansiktsmaling og 


scene 


 


10. Søknad om støtte til Smestadparken, Dugnad, innvilges med kr.800  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 


 


11. Søknad om støtte til Røa kirke, Konsert, innvilges med kr.10.000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 
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12. Søknad om støtte til Maridalsspillet, avslås 


Begrunnelse: Titaket tilhører ikke bydel Vestre Aker. Søknaden er videresendt 


Nordmarken vel for fordeling fra Nordmarksmidlene 


 


13. Søknad om støtte til Sørkedalen historielag,  innvilges med kr.4.500  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


14. Søknad om støtte til Revmatikerforbundet, avslås.  


Begrunnelse: Temakvelder, bassengtrening og foredragsholdere  bør falle inn under 


ordinær drift av organisasjonen. Reiser og teaterbesøk bør belastes det enkelte medlem.  


 


15. Søknad om støtte til Oslo Røde kors besøkstjeneste , innvilges med kr 9.000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


16. Søknad om støtte til Åsen Blåsen avslås  


Begrunnelse: Søknaden innkommet etter søknadsfristen.  Pga mange andre søknader ble 


tiltaket ikke tatt med til vurdering. Åsen Blåsen er bevilget midler til samme tiltak flere ganger 


tidligere. 
 


Møtebehandling 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen fremmet følgende forslag til endringer: 


 


2. Søknad om støtte til Lystharmonikerne innvilges med kr. 2 000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


3. Søknad om støtte til Ris Vel., Oppretting av sti innvilges med kr. 10 000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 


 


6. Søknad om støtte til Holmenkollen vel, Bokutgivelse, avslås 


Begrunnelse: På grunn av mange søkere ble søknaden ikke prioritert 


 


11. Søknad om støtte til Røa kirke, Konsert, innvilges med kr.8.000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


Votering 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen s forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


 


1. Søknad om støtte til Vestre Aker eldreråd, innvilges med kr.9.000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


Det innvilges midler til leie av lokale og invitasjoner. Mat og drikke må belastes den 


enkelte 


 


2. Søknad om støtte til Lystharmonikerne innvilges med kr. 2 000 


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


3. Søknad om støtte til Ris Vel., Oppretting av sti innvilges med kr. 10 000 


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 
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4. Søknad om støtte til Jakub Jarebica, innvilges med kr.3.500  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


5. Søknad om støtte til Holmenkollen vel, oppretting av stier innvilges med kr.10.000 


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 


 


6. Søknad om støtte til Holmenkollen vel, Bokutgivelse, avslås 


Begrunnelse: På grunn av mange søkere ble søknaden ikke prioritert 


 


7. Søknad om støtte til Røa menighet, Forskjønnelse av kirkeparken, innvilges med kr.7.000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


8. Søknad om støtte til Røa menighet, Røa musikkfestuker, innvilges med kr.20.000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


9. Søknad om støtte til Hovseter fritidsklubb, Hovseterdagen, innvilges med kr.16.000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


Det henstilles også til å søke ungdomsrådet til for eksempel. Hoppeslott, ansiktsmaling og 


scene 


 


10. Søknad om støtte til Smestadparken, Dugnad, innvilges med kr.800  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 


 


11. Søknad om støtte til Røa kirke, Konsert, innvilges med kr 8.000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


12. Søknad om støtte til Maridalsspillet, avslås 


Begrunnelse: Tiltaket tilhører ikke bydel Vestre Aker. Søknaden er videresendt 


Nordmarken vel for fordeling fra Nordmarksmidlene 


 


13. Søknad om støtte til Sørkedalen historielag, innvilges med kr.4.500  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


14. Søknad om støtte til Revmatikerforbundet, avslås.  


Begrunnelse: Temakvelder, bassengtrening og foredragsholdere bør falle inn under 


ordinær drift av organisasjonen. Reiser og teaterbesøk bør belastes det enkelte medlem.  


 


15. Søknad om støtte til Oslo Røde kors besøkstjeneste, innvilges med kr 9.000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


16. Søknad om støtte til Åsen Blåsen avslås  


Begrunnelse: Søknaden innkommet etter søknadsfristen Pga mange andre søknader ble 


tiltaket ikke tatt med til vurdering. Åsen Blåsen er bevilget midler til samme tiltak flere ganger 


tidligere. 
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8/14 Status barnehager Bydel Vestre Aker 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 03.04.2014 8/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 61/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar status barnehager til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


Bydelsutvalget tar status barnehager til orientering. 
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9/14 Høring - Forslag til endring av forskrift om tildeling av kommunal 


bolig 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 03.04.2014 9/14 


2 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 18/14 


3 Bydelsutvalget 10.04.2014 62/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter bydelens uttalelse til høring - forslag til endring av forskrift 


om tildeling av kommunal bolig  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


Vestre Aker bydelsutvalg støtter bydelens uttalelse til høring - forslag til endring av forskrift 


om tildeling av kommunal bolig 
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10/14 Protokoll fra møte i ungdomsrådet 31. mars 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 03.04.2014 10/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen tar protokollen fra Ungdomsrådets møte 31. mars 2014 til 


orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen tar protokollen fra Ungdomsrådets møte 31. mars 2014 til 


orientering. 
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11/14 Informasjonssaker til Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 


03.04.2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 03.04.2014 11/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Kopi av brev fra Røa Centrum AS av 10.03.2014 vedrørende Endring av adresse. 


2. Kopi av brev fra Byrådsavdeling for kultur og næring av 20.03.2014 vedrørende 


Vedtak om navnsetting av veier mv. i Sørkedalen. 


 


Tas til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og fattet følgende 


vedtak 


 


1. Kopi av brev fra Røa Centrum AS av 10.03.2014 vedrørende Endring av adresse. 


2. Kopi av brev fra Byrådsavdeling for kultur og næring av 20.03.2014 vedrørende 


Vedtak om navnsetting av veier mv. i Sørkedalen. 


 


Tas til orientering. 


 


 


 


 


 


Oslo 03.04.2014 


 


 


 


Jane Steenbuch (H) 


leder 





























































 


  
 Oslo kommune 
 Bydel Vestre Aker 


  
  


 


  


 


  


 


1 
 


Møteprotokoll 


2/14  


 


 


 


Møte: 


 


Arbeidsutvalget 


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


Møtetid: 24.03.2014 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: Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 


Jane Steenbuch (H) 


Ingrid Nyhus (H) 


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


Åpen halvtime 


Petter Neslein, Pecunia AS, Jon Støre, Støre Arkitekter A/S, Tone Lindheim, Bjørbekk & 


Lindheim AS og Anton Bakken, Norsam AS presenterte byggeprosjektet for Grimelundsveien 


2 – 6. 


 


Lorentz Kielland, arkitekt, presenterte detaljplan for Vinderentorget. 


 


Amund Vik, Spor Arkitekter og Lars Windfeldt tok ordet til sak 53/14, Sørkedalsveien 150 og 


del av 148 – Oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning og planprogram til 


offentlig ettersyn. 
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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 10. april 2014 


Sakskartet ble gjennomgått og sakene fordelt til komiteene. 


 


Det tilkom fire nye saker til sakskartet: 


 


Sak 67/14 Trafikksituasjonen i Holmenveien. 


Sak 68/14 Opphøyd fotgjengerovergang ved Vinderen seniorsenter. 


Sak 69/14 Brev til Byrådet og Bystyret angående Byrådssak 228/13, «Bademeldingen» og 


manglende administrativ oppfølging. 


Sak 70/14. Klage på fra PBE gitt Rammetillatelse med vilkår for bygging av 7-er bane på 


baksiden av FO. Orienteringssak da klagefristen går ut 9.4.2014. 


 


Eventuelt 


Carl Lindblad (A) tok opp trafikkproblemene ved Rema 1000 butikken i Arnebråtveien. 


Arne Eugen Boysen (F) etterspurte status på arbeidet med Sikksakkstien 


Elin Horn Galtung (H) informerte som følger: 


 Det er viktig at driftsstyrene på grunnskolene i bydelen engasjerer seg i forhold til å 


kunne få svømmeundervisning på Røa bad for elevene. Leder av BUK har kontaktet 


dem med informasjon om saken, for mange av driftsstyrene har hatt saken på 


agendaen flere ganger, og bare ventet på informasjon fra sentralt hold. 


 Ny sak fra AU i BU om brev til Byrådet og Bystyret om manglende administrativ 


oppfølging av Bystyremelding nr. 2/2013, Byrådssak 228/13: «Strategi for et bedre 


bade- og svømmetilbud i Oslo – for folkehelse og trivsel», den såkalte 


«Bademeldingen». Saken ligger fremdeles til behandling i Kultur- og 


utdanningskomiteen, tentativ ferdigbehandlet i komiteens møte 2.4.2014 


 Mulighet for felles flerbrukshall for skolen på Storebrandtomten og Ready på 


Gressbanetomten, møte med aktuelle byråder 7.4.2014. 


 Fossum utbyggingen i stor skala kan ha sterk negativ påvirkning av omgivelsene for 


Bogstad Gård, som Riksantikvaren nå utarbeider fredningsforslag for. Dette jobbes det 


med fra Sørkedalen Vel m.fl. 


 I arbeidet med Åmot bro i Sørkedalen overholdes ikke fristene slik de ble presentert av 


Bymiljøetaten til beboerne. Har bedt dem informere beboerne om det da det var lovet 


lokal medvirkning i prosjektet, som skulle vært ferdig 1.4.2014. 


 PBE har gitt Rammetillatelse med visse krav for 7-er bane bak FO bygget. Det vil bli 


inngitt klage på denne fra BU og samarbeidspartnere i saken da den er i strid med 


Bystyrets vedtak om at det er bydelens behov som skal bestemme banens størrelse. 


Klagefristen er 9. april, så saken må bli en informasjonssak til BU. 


Saker til behandling - Vedtak fattet av Arbeidsutvalget 


5/14 14/00025-3 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 3. februar 2014 3 
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Saker til behandling - Vedtak fattet av Arbeidsutvalget 


 


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


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsutvalget 24.03.2014 5/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsutvalget godkjenner protokollen fra møte 3. februar 2014. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 24.03.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsutvalget godkjenner protokollen fra møte 3. februar 2014. 


 


 


 


 


Oslo, 24.03.2014 


 


 


 


Elin Horn Galtung (H) 


leder 








 


  
 Oslo kommune 
 Bydel Vestre Aker 


  
  


 


  


 


  


 


1 
 


Møteprotokoll 


2/14  


 


 


 


Møte: 


 


Helse- og sosialkomiteen 


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


Møtetid: 03.04.2014 kl. 17:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


 


Møteleder: Anita Asdahl Hoff (H) 


  


Tilstede:  Trond Lind Petersen (H) 


Åse Thomassen (A) 


Anne Hollerud (V) 


Beate Holland (F) 


  


Forfall: Arne Kolstad (H) 


  


Som vara møtte:   


  


I tillegg møtte:  


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


 


Åpen halvtime 


Det var ikke publikum til stede. 


Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


Godkjenning av sakskart 


Innkallingen ble godkjent med følgende tilleggssak: 


 


18/14 Høring - Forslag til endring av forskrift om tildeling av kommunal bolig 


Informasjon 


Det var ingen informasjonssaker. 
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Eventuelt 


Trond Lind Petersen presenterte en ide om Frivillighetsbank (opparbeidelse av 


frivillighetsprioritet når man selv trengte det) med målsetting om å øke antallet frivillige.  


Gruppen konkluderte med at ideen kunne bli vanskelig å gjennomføre i praksis, skape 


byråkrati og ikke fremme ønskede holdninger for frivillighetsarbeidet.  


 


Trond Lind Petersen ønsket en orientering om rusbehandlingen i bydelens regi i Vestre Aker 


på et av de neste møtene. Spørsmål som ønskes belyst er bl.a bruk av tvang og frivillig 


behandling, ventetid på behandlingstilbud samt ettervern. 


Komiteen støttet Trond Lind Petersens ønske. 


Saker til behandling 


12/14 14/00012-6 Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 13. februar 2014 3 


13/14 13/00612-8 Behandling av søknader om sykehjemsplass 4 


14/14 13/00305-34 Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 19. november 2013 5 


15/14 14/00285-2 
Foreløpig orientering om tilsyn ved Vinderen bo- og 


servicesenter 3. mars 2014 
6 


16/14 12/00146-24 
Revidering av forskrift om åpningstider ved serverings- og 


skjenkesteder i Bydel Vestre Aker  
7 


17/14 14/00301-2 Årsmelding og årsregnskap 2013 - Vinderen seniorsenter 8 


18/14 14/00148-3 
Høring - Forslag til endring av forskrift om tildeling av 


kommunal bolig 
9 
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Saker til behandling 


 


12/14 Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 13. februar 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 12/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Helse- og sosialkomiteen godkjenner protokollen fra møte 13. februar 2014. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Helse- og sosialkomiteen godkjenner protokollen fra møte 13. februar 2014. 
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13/14 Behandling av søknader om sykehjemsplass 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 13/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 56/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens saksfremstilling og de tiltak som er iverksatt til 


orientering. 


 


Møtebehandling 


Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende forslag: 


 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens saksfremstilling og de tiltak som er iverksatt til 


orientering. Det er i tillegg ønskelig at Bestillerkontoret opprettholder rutinen med muntlig 


oppfølging av søkerne i tillegg til skriftlig forvaltningsmelding 


 


Votering 


Forslaget ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens saksfremstilling og de tiltak som er iverksatt til 


orientering. Det er i tillegg ønskelig at Bestillerkontoret opprettholder rutinen med muntlig 


oppfølging av søkerne i tillegg til skriftlig forvaltningsmelding 


 


 


 


 


  







 


 5  


 


14/14 Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 19. november 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 14/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 57/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og 


servicesenter 19. november 2013 og Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten til 


orientering.  


 


Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 19. 


november 2013 og Sykehjemsetatens konstruktive kommentarer til rapporten til orientering. 


 


Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 19. 


november 2013 og Sykehjemsetatens konstruktive kommentarer til rapporten til orientering. 
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15/14 Foreløpig orientering om tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 3. 


mars 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 15/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 58/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapporten for anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og 


servicesenter 03. mars 2014 til foreløpig orientering.  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapporten for anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og 


servicesenter 03. mars 2014 til foreløpig orientering.  
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16/14 Revidering av forskrift om åpningstider ved serverings- og 


skjenkesteder i Bydel Vestre Aker  


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 16/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 59/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget støtter forslag til høringsutkast til forskrift om åpningstider ved serverings- og 


skjenkesteder i Bydel Vestre Aker. Utkastet sendes på høring til Vel i bydelen og kunngjøres i 


Akersposten. Forskriften forelegges bydelsutvalget til endelig behandling etter høringsrunden 


er avsluttet. 


 


Møtebehandling 


Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende forslag: 


 


Bydelsutvalget støtter forslag til høringsutkast til forskrift om åpningstider ved serverings- og 


skjenkesteder i Bydel Vestre Aker med følgende endringsforslag i §3-1 Åpningstider: 


 


Serveringssteder i boligområder skal holde lukket inne mellom kl 01.00 og kl 06.00. 


Uteservering holder lukket mellom kl 24.00 og kl. 06.00. 


Serveringsstedet har ansvar for at det ikke er støy fra gjestene og må i tilfellet stenge 


serveringen tidligere om nødvendig. 


 


Votering 


 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget støtter forslag til høringsutkast til forskrift om åpningstider ved serverings- og 


skjenkesteder i Bydel Vestre Aker med følgende endringsforslag i §3-1 Åpningstider: 


 


Serveringssteder i boligområder skal holde lukket inne mellom kl 01.00 og kl 06.00. 


Uteservering holder lukket mellom kl 24.00 og kl. 06.00. 


Serveringsstedet har ansvar for at det ikke er støy fra gjestene og må i tilfellet stenge 


serveringen tidligere om nødvendig. 


 


Utkastet sendes på høring til Vel i bydelen og kunngjøres i Akersposten. Forskriften 


forelegges bydelsutvalget til endelig behandling etter høringsrunden er avsluttet. 
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17/14 Årsmelding og årsregnskap 2013 - Vinderen seniorsenter 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 17/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 63/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar årsmelding og årsregnskap 2013 for Vinderen seniorsenter til 


orientering.  


 


Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Bydelsutvalget tar årsmelding og årsregnskap 2013 for Vinderen seniorsenter til orientering 


og registrerer med glede den økende aktiviteten og deltagelsen ved Vinderen Seniorsenter. 


Det er et viktig forebyggende og helsefremmende bidrag til bydel Vestre Aker 


 


Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar årsmelding og årsregnskap 2013 for Vinderen seniorsenter til orientering 


og registrerer med glede den økende aktiviteten og deltagelsen ved Vinderen Seniorsenter. 


Det er et viktig forebyggende og helsefremmende bidrag til bydel Vestre Aker 
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18/14 Høring - Forslag til endring av forskrift om tildeling av kommunal 


bolig 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 03.04.2014 9/14 


2 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 18/14 


3 Bydelsutvalget 10.04.2014 62/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter bydelens uttalelse til høring - forslag til endring av forskrift 


om tildeling av kommunal bolig  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter bydelens uttalelse til høring - forslag til endring av forskrift 


om tildeling av kommunal bolig 


 


 


 


 


Oslo, 03.04.2014 


 


 


 


Anita Asdahl Hoff (H) 


leder 





