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Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget. 
 
 
DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG 
 
 
TIRSDAG 27. MAI 2014 KL 18.00 
 
I SOMMERROGT. 1,  
 
Åpen halvtime  
Opprop 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
                                                                                                                                                                                                           

DAGSORDEN:                                                                                                                                  16.5. 23.5. 27.5                                                        
SAK 139/14 Protokoll fra bydelsutvalgets møte 29.4.14 X   
 140/14 Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) 20.5.14  X  
 141/14 Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK) 

20.5.14 
 X  

 142/14 Referat fra arbeidsutvalget 14.5.14 X   
 143/14 Referat fra seniorrådet 20.5.14  X  
 144/14 Referat fra råd for funksjonshemmede 19.5.14  X  
 161/14 Protokoll AMU 20.5.14  X  
 162/14 Protokoll MBU 20.5.14  X  
 145/14 Referat fra ungdomsrådet 21.5.14  X  
 
Miljø- og byutviklingskomiteen: 
SAK 112/14 Frognerveien 2, gnr 211, bnr 89 

Rammesøknad om bruksendring 
Forespørsel om uttalelse 
 
Utsatt sak 

X   

 146/14 Kommuneplan “Oslo mot 2030 – smart, trygg og grønn” 
Utkast til offentlig ettersyn 

X   

 147/14 Sørkedalsveien 5b, gnr 38, bnr 257 
Søknad om bruksendring 

X   

 148/14 Sommerrogata 17, gnr 213, bnr 416 
Anmodning om uttalelse 

X   

 149/14 Skovveien 3, gnr 211, bnr 224 
Søknad om bruksendring 
Anmodning om uttalelse i byggesak 

X   

 150/14 Bygdøynesveien 15, gnr 2, bnr 101 
Bestilling av oppstartmøte videresendt bydelen 

X   
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Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen:  
SAK 97/14 Årsmelding 2013 tilsynsutvalget for hjemmetjenesten  X   
 151/14 Bokbacka, Skovveien 15 - utvidet åpningstid i bakgård X   
 
Saker til behandling:     
SAK 93/14 Årshjul – budsjettoppfølging 2014 (strategidokument – 

opprinnelig forslag fra Høyre) 
X   

 152/14 Økonomiprognose med aktivitetstall pr. april 2014  X  
 153/14 Nytt varamedlem til skolemiljøutvalget v/ Majorstuen Skole (SV) X   
 154/14 Gjennomføring av Holmenkollstafetten   X 
      
 
Orienteringssaker: 
SAK 155/14 KRV – forvaltningsrevisjon om kommunens organisering av 

sykehjemstjenester 
X   

 156/14 Brukervalg praktisk bistand – april X   
 157/14 Brukervalg hjemmesykepleie – april X   
 158/14 Tilsynsrapport Uranienborghjemmet 15.1.14 og 7.2.14 – svar fra 

SYE 
X   

 159/14 Tilsynsrapport Fagerborghjemmet / Norabakken 4.3.14 – svar fra 
SYE 

X   

 160/14 Kreftkoordinering i bydel Frogner X   
      
      
 
X – når sakspapirene vil være tilgjengelig på www.bfr.oslo.kommune.no/politikk  
 
Eventuelt 
 
Vel møtt! 
 
 
Oslo, 16. mai 2014 

 
Bjarne Ødegaard (H) 
bydelsutvalgets leder 
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TIL SAKSKARTET – BYDELSUTVALGETS MØTE 27.5.2014 
 
 
 
 
Tillegg til sakskartet                                                                                                                  16.5  23.5 27.5 

SAK 163/14 NORDIC CHOICE HOTELS HOVEDKONTOR, FREDRIK 
STANGS GATE 22-24 –  
NY BEVILLING   

 X  

SAK 164/14 TRANCHER FROGNER, FROGNERVEIEN 12B – NY 
BEVILLING  

 X  

 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Wenche Ørstavik 
bydelsdirektør 
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TIL SAKSKARTET – BYDELSUTVALGETS MØTE 27.5.2014 
 
 
 
 
Tillegg til sakskartet                                                                                                                  16.5  23.5 27.5 

SAK 165/14 RICA HOLBERG HOTEL, HOLBERGS PLASS 1  
EIERSKIFTE  

  X 

 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Wenche Ørstavik 
bydelsdirektør 
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Frogner bydelsutvalg 
Postboks 2400 Solli 
0201 Oslo 
 
 

     PROTOKOLL 
 
 
FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE  
TIRSDAG 29. APRIL 2014 
 
Sommerrogt. 1, kl 18:00 
 
 
Til stede:  Høyre: Bjarne Ødegaard, leder 
  Elisabet Parmeggiani 
  Britt Eia 
  Ulf Hordvik 
  Carl-Henrik Bastiansen 
  Beate Brovig Auke 
  Hans Magnus Borge  
  Tjeran Vinje 
   
 Arbeiderpartiet: Egil Heinert 
  Ole Jacob Kjendlie 
  Gunn von Krogh 
   
 Fremskrittspartiet: Hans Høegh Henrichsen 
   
 Venstre: Anne-Lise Bergenheim, nestleder 
  Jan Mesicek 
   
 SV: Erna Kahlbom 
   
 
Forfall: Natasza P. Sandbu (V) og Emil Aas Stoltenberg (A). 
 
 
Fra administrasjonen:  Bydelsdirektør  Wenche Ørstavik 
    Avd direktør   Olaf Varslot 
    Avd direktør   Anne-Ma Moe-Christensen 
    Seksjonssjef NAV Frogner Knut Robert Sande 
 
 
     
Møtet ble ledet av:  Bjarne Ødegaard (H) 
BU-sekretær/ref.:  Kåre Sagmo-Søvde 
 
Møtet ble satt med 15 representanter m/møtende vararepresentanter. 
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ÅPEN HALVTIME:  
- Siri Andersen fra borettslaget i Frognerveien 1B hadde ordet til sak 112/14 - Frognerveien 
2, gnr 211, bnr 89, rammesøknad om bruksendring - forespørsel om uttalelse 

 
 

ENDRING AV DAGSORDEN:  
 
 
Utsettelse av saker: 
Sak 112/14 - FROGNERVEIEN 2, GNR 211, BNR 89, RAMMESØKNAD OM 
BRUKSENDRING - FORESPØRSEL OM UTTALELSE 
 
 
 
Tilleggssaker: 
Sak 125/14  -  Mad Pizza & Lounge, Jacob Aalls gate 28 - ny bevilling 
Sak 126/14  -  Ny varaobservatør til au og nytt varamedlem til MIBU, HUSK og 
Skolemiljøutvalget v/ Majorstuen skole (SV) 
Sak 127/14  -  The Heart of Mexico Restaurant AS, Bygdøy Allé 19 – ny bevilling  
Sak 128/14  -  Village Tandoori, Bygdøy Aallé 65 – eierskifte 
Sak 129/14  -  Schillers Tapas Bygdøy Allé, Bygdøy Allé 63 – eierskifte 
Sak 130/14  -  Alfred, Brynjulf Bulls plass 1 - ny bevilling 
O-sak 131/14  - Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til driftsstyrene ved Bygdøy, 
Ruseløkka og Uranienborg skole for perioden 1.1.2014 – 31.12.2015 
Sak 132/14  -  F 6, Frognerveien 6 – eierskifte 
Sak 133/14  -  Bambus, Kirkeveien 57 – eierskifte 
Sak 134/14  -  Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Bygdøy Allé 2 – ny bevilling 
Sak 135/14  -  Plah Home, Briskebyveien 26 - ny bevilling 
Sak 136/14  - The Broker, Bogstadveien 25 - utvidelse ute  
Sak 137/14  -  Burger Joint, Holmens gate 3 - ny bevilling 
Sak 138/14  - Frognerstranda Kro, Frognerstranda 4 - utvidelse av areal  
 
 
 
INHABILITET: ingen meldte 
 
 
SAK 103/14 
 

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 25.3.14 
 
VEDTAK:  
Protokollen ble godkjent. 
 
 

SAK 104/14 
 

PROTOKOLL FRA MILJØ- OG BYUTVIKLINGSKOMITEENS 
MØTE 8.4.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
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SAK 105/14 
 

PROTOKOLL FRA HELSE-, UNGE- SOSIAL- OG 
KULTURKOMITEENS MØTE 8.4.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 106/14 
 

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 1.4.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 107/14 
 

REFERAT FRA MØTE I SENIORRÅDET 8.4.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 108/14 
 

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
7.4.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 109/14  
 

REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 9.4.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 

 
 
Miljø- og byutviklingskomiteen: 
SAK 110/14  
 

HEGDEHAUGSVEIEN 25, GNR 214, BNR 89 
RAMMETILLATELSE OVERSENDT TIL UTTALELSE 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse til klagesak og 
rammetillatelse for tiltak i Hegdehaugsveien 25, gnr 214, bnr 89. 
 
Bydelsutvalget støtter naboenes merknader om at krav til 
bebyggelsesplan for utbygging av eiendommen opprettholdes, og deres 
krav om at klagen blir gitt oppsettelig virkning. 
 
Bydelsutvalget går imot å gi tiltakshaver dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsplan. 
 
Tilleggsforslag fra H: 
BU beklager at saken ikke har kommet til politisk behandling i BU før 
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rammetillatelse ble gitt.  
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen med tilleggsforslag fra 
H ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
Etter dette er BUs vedtak følgende:  
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse til klagesak og 
rammetillatelse for tiltak i Hegdehaugsveien 25, gnr 214, bnr 89. 
 
Bydelsutvalget støtter naboenes merknader om at krav til 
bebyggelsesplan for utbygging av eiendommen opprettholdes, og deres 
krav om at klagen blir gitt oppsettelig virkning. 
 
Bydelsutvalget går imot å gi tiltakshaver dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsplan. 
 
BU beklager at saken ikke har kommet til politisk behandling i BU før 
rammetillatelse ble gitt.  
 
 

SAK 111/14 
 

BOGSTADVEIEN 36, GNR 215, BNR 18 
SØKNAD OM BRUKSENDRING OVERSENDT TIL UTTALELSE 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget er forespurt om å avgi uttalelse til rammesøknad om 
bruksendring fra forretning til servering (kaffebar) i Bogstadveien 36, gnr 
215, bnr 18, 1. etasje. 
 
Bydelsutvalget støtter søkers forslag til bruksendring av eiendommen fra 
forretning til servering (kaffebar) med forutsetning at lokalene blir 
tilrettelagt for universell utforming. 
 
Forslag til vedtak fra SV: 
Bydelsutvalget er forespurt om å avgi uttalelse til rammesøknad om 
bruksendring fra forretning til servering (kaffebar) i Bogstadveien 36, gnr 
215, bnr 18, 1. etasje. 
 
Bydelsutvalget støtter søkers forslag til bruksendring av eiendommen fra 
forretning til servering (kaffebar) med forutsetning at lokalene blir 
tilrettelagt for universell utforming. 
 
Bydelsutvalget vil ikke anbefale foreslått løsning av UU-tilpassning hvor 
HC-toalett og serveringsdisk er planlagt på ulike nivåer uten intern rampe 
i serveringslokalet. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble vedtatt med 12 
stemmer (8H, 2V, 1F, 1A) mot 3 stemmer (2A, 1SV) som støttet 
forslaget fra SV 
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SAK 112/14 
 

FROGNERVEIEN 2, GNR 211, BNR 89 
RAMMESØKNAD OM BRUKSENDRING 
FORESPØRSEL OM UTTALELSE 
 
Saken ble utsatt 
 
 

SAK 113/14 
 

BEDRE BELYSNING I DELER AV BYDEL FROGNER  
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget er fornøyd med at Bymiljøetaten skal skifte ut 1000 
armaturer, men ønsker allikevel å påpeke at det er deler av Bydel Frogner 
som mangler lys. Behovet for bedre belysning er dokumentert av 
Ungdområdet i bydelen (sak 73/13) med fokus på trygghetsskapende 
tiltak, samt i tidligere saker vedrørende belysning. 
 
Bydelsutvalget vil på denne bakgrunn be om god belysning på følgende 
veier og plasser: Oscars gate, Industrigata, veiene bak Nissen skole, 
Odins gate, Eilert Sundts gate, Lille Frogner allé, Balders gate, 
Elisenberg, Underhaugsveien, Parkveien, samt Inkognito gate i retning 
Uranienborgveien. 
 
Bydelsutvalget ber om skånsom belysning (av hensyn til fauna) på 
følgende veier og stier: Frognerparken v/rosehagen bak Madserud 
sykehjem, Uranienborgparken, Oscarshallveien – stien fra Folkemuseet 
til Oscarshall og Rodeløkken kafé, gangvei langs villa Grande fra Huk til 
Huk aveny, samt området inne på Vestre gravlund. 
 
Bydelsutvalget ber om at bydelens ønsker om supplerende belysning blir 
vurdert samtidig med at Bymiljøetaten starter på sin runde med utskifting 
av armaturer i Oslo. 
 
Tilleggsforslag fra H:  

- Oscars gate (spesielt nedre del fra Colbjørnsens gate til 
Frognerveien) 

- Parkeringsplassene på Huk 
 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen tilleggsforslag fra H ble 
enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
Etter dette er BUs vedtak følgende:  
Bydelsutvalget er fornøyd med at Bymiljøetaten skal skifte ut 1000 
armaturer, men ønsker allikevel å påpeke at det er deler av Bydel Frogner 
som mangler lys. Behovet for bedre belysning er dokumentert av 
Ungdområdet i bydelen (sak 73/13) med fokus på trygghetsskapende 
tiltak, samt i tidligere saker vedrørende belysning. 
 
Bydelsutvalget vil på denne bakgrunn be om god belysning på følgende 
veier og plasser: Oscars gate (spesielt nedre del fra Colbjørnsens gate til 
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Frognerveien), Industrigata, veiene bak Nissen skole, Odins gate, Eilert 
Sundts gate, Lille Frogner allé, Balders gate, Elisenberg, 
Underhaugsveien, Parkveien, samt Inkognito gate i retning 
Uranienborgveien og parkeringsplassene på Huk. 
 
Bydelsutvalget ber om skånsom belysning (av hensyn til flora og fauna) 
på følgende veier og stier: Frognerparken v/rosehagen bak Madserud 
sykehjem, Uranienborgparken, Oscarshallveien – stien fra Folkemuseet 
til Oscarshall og Rodeløkken kafé, gangvei langs villa Grande fra Huk til 
Huk aveny, samt området inne på Vestre gravlund. 
 
Bydelsutvalget ber om at bydelens ønsker om supplerende belysning blir 
vurdert samtidig med at Bymiljøetaten starter på sin runde med utskifting 
av armaturer i Oslo. 
 

 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen: 
SAK 102/14 
 

NAV- FROGNER – SIKKERHET M.V.  
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Tatt til orientering. 
 
Forslag til vedtak fra H: 
Saken tatt til orientering. Saken drøftes videre i AU ved nærmere 
anledning. 
 
Forslaget fra H ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 114/14 
 

BJØRUNGS, PARKVEIEN 25 – UTESERVERING 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Guttas Pubdrift AS gis serverings- og 
skjenkebevilling for uteservering ved Bjørungs, Parkveien 25.  
Eiendommen, Parkveien 25 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 

SAK 115/14 
 

SOLIIS, HENRIK IBSENS GATE 90 – EIERSKIFTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Solli Drift AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Soliis, Henrik Ibsens gate 90.  
Eiendommen, Henrik Ibsens gate 90 ligger i indre sentrum. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
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SAK 116/14 
 

STUDENTEN BAR, PARKVEIEN 1 – EIERSKIFTE   
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Studenten 1 AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Studenten Bar, Parkveien 1.  
Eiendommen, Parkveien 1 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
  
 

SAK 117/14 
 

VENDIMIA, OSCARS GATE 81 – NY BEVILLING. 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at IPS Holding AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Vendimia, Oscars gate 81.  
Eiendommen, Oscars gate 81 ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 
11 stemmer for (8H, 2V, 1F) og 4 stemmer mot (3A, 1SV) 
 
 

SAK 118/14 
 

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2014 – 2018 FOR BYDEL 
FROGNER  
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg vedtar Boligsosial handlingsplan 2014-2018 for 
Bydel Frogner, Oslo kommune.  
BU ønsker at tilgang til flere universelt utformede boliger inngår som del 
av boligsosial handlingsplan. Planen ble for øvrig tatt til orientering. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 

 
 
Saker til behandling: 
SAK 119/14 
 

SØKNAD OM UTTREDEN FOR VERV TIL BYDELSUTVALGET  
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget innvilger søknaden om uttreden for resten av inneværende 
valgperiode for Aksel Flack, Sosialistisk Venstreparti.   
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 120/14 
 

ØKONOMIRAPPORTERING MED AKTIVITETSTALL  
31.03.2014 
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Forslag til vedtak: 
BU tar fremlagte prognose til etterretning, BU ber administrasjonen 
kontinuerlig iverksette ytterligere effektiviseringstiltak utover det som 
ligger i saken, som kan sikre økonomisk kontroll. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 

 
 
Orienteringssaker: 
O-SAK 121/14 
 

BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND – MARS 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 122/14 
 

BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE – MARS   
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 123/14 
 

TILSYNSRAPPORT MAJORSTUTUNET 5.3.14 – SVAR FRA SYE 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 124/14 
 

KLAGESAKER STØY – OVERSIKT OVER SAKER BEHANDLET 1. 
TERTIAL 2014 
 
Saken ble tatt til orientering 
 

 
Tilleggssaker: 
SAK 125/14 
 

MAD PIZZA & LOUNGE, JAC. AALLS GATE 28 – NY BEVILLI NG 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Mabou AS gis serverings- og skjenkebevilling ved 
Mad Pizza & Lounge, Jacob Aalls gate 28.  
Eiendommen, Jacob Aalls gate 28 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 12 
stemmer for (8H, 2V, 1F, 1A) og 3 stemmer mot (2A, 1SV) 
 
 

SAK 126/14 
 

NY VARAOBSERVATØR TIL AU OG NYTT VARAMEDLEM TIL MIB U,  
HUSK OG SKOLEMILJØUTVALGET V/ MAJORSTUEN SKOLE  
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget oppnevner Karin Beate Theodorsen  (SV) som varaobservatør til AU.  
 
Bydelsutvalget oppnevner Erna Kahlbom (SV) som varamedlem til MIBU.  
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Bydelsutvalget oppnevner Karin Harnæs Hoel (SV) som varamedlem til HUSK 
(Aud Grandaunet går opp som 1. vara) 
 
Bydelsutvalget oppnevner …………………… (SV) som varamedlem til 
skolemiljøutvalget v/ Majorstuen skole.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 127/14 
 

THE HEART OF MEXICO RESTAURANT AS, BYGDØY ALLÈ 19 –  NY 
BEVILLING 
  
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at The Heart Of Mexico Restaurant AS gis 
serverings- og skjenkebevilling ved The Heart Of Mexico Restaurant AS, Bygdøy 
allé 19.  
Eiendommen, Bygdøy allé 19 ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres 
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 128 
 

VILLAGE TANDOORI, BYGDØY ALLÈ 65 – EIERSKIFTE 
  
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Village Tandoori AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Village Tandoori, Bygdøy allé 65.  
Eiendommen, Bygdøy allé 65 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 129/14 
 

SCHILLERS TAPAS BYGDØY ALLÈ 63 – EIERSKIFTE 
  
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Bygdøy Alle Drift AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Schillers Tapas Bygdøy allé, Bygdøy allé 63.  
Eiendommen, Bygdøy allé 63 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 130/14 
 

ALFRED, BRYNJULF BULLS PLASS 1 – NY BEVILLING 
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Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Stiftelsen Norsk Fredssenter gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Alfred, Brynjulf Bulls Plass 1.  
Eiendommen, Brynjulf Bulls Plass 1 ligger i indre sentrum. Åpningstider reguleres 
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

O-SAK 131/14 
 

OPPNEVNING AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL 
DRIFTSSTYRENE VED BYGDØY, RUSELØKKA OG URANIENBORG 
SKOLE FOR PERIODEN 1.1.2014 – 31.12.2015 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

SAK 132/14 
 

F 6, FROGNERVEIEN 6 – EIERSKIFTE  
 
Forslag til vedtak: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Frognerveien 6 AS gis serverings- og 
skjenkebevilling etter eierskifte ved F 6, Frognerveien 6.  
Eiendommen, Frognerveien 6 ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 133/14 
 

BAMBUS, KIRKEVEIEN 57 – EIERSKIFTE  
 
Forslag til vedtak: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Izakay AS gis serverings- og skjenkebevilling ved 
Bambus, Kirkeveien 57.  
Eiendommen, Kirkeveien 57 ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 134/14 
 

ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS, BYGDØY ALLÉ 2 – NY 
BEVILLING  
 
Forslag til vedtak: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Arntzen de Besche Advokatfirma AS gis 
serverings- og skjenkebevilling ved Arntzen de Besche Advokatfirma As i Bygdøy 
allé 2.  
Eiendommen, Bygdøy allé 2 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
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SAK 135/14 
 

PLAH HOME, BRISKEBYVEIEN 26 – NY BEVILLING  
 
Forslag til vedtak: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Plah Home AS gis serverings- og skjenkebevilling 
ved Plah Home, Briskebyveien 26.  
Eiendommen, Briskebyveien 26 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslag til vedtak ble vedtatt med 14 stemmer for (8H, 2V, 1F, 3A) og 1 stemme 
mot (1SV) 
 
 

SAK 136/14 
 

THE BROKER, BOGSTADVEIEN 25 – UTVIDELSE UTE 
 
Forslag til vedtak: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at The Finest Cut AS gis serverings- og 
skjenkebevilling for utvidet areal ute ved The Broker, Bogstadveien 25.  
Eiendommen, Bogstadveien 25 ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres 
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Tilleggsforslag fra H: 
Det forutsettes at prinsippet om fri ferdsel overholdes 
 
Forslag til vedtak med tilleggsforslag fra H ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 
3A, 1SV) 
 
Etter dette er BUs vedtak følgende:  
Frogner bydelsutvalg anbefaler at The Finest Cut AS gis serverings- og 
skjenkebevilling for utvidet areal ute ved The Broker, Bogstadveien 25.  
Eiendommen, Bogstadveien 25 ligger i en hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres 
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. Det forutsettes at prinsippet om fri 
ferdsel overholdes. 
 

SAK 137/14 
 

BURGER JOINT, HOLMENS GATE 3 – NY BEVILLING  
 
Forslag til vedtak: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Burger Joint AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Burger Joint, Holmens gate 3.  
Eiendommen, Holmens gate 3 ligger i indre sentrum. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 138/14 
 

FROGNERSTRANDA KRO, FROGNERSTRANDA 4 – UTVIDELSE AV  
AREAL  
 
Forslag til vedtak: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Frognerstranda Kro ANS gis serverings- og 
skjenkebevilling for utvidet areal ved Frognerstranda Kro, Frognerstranda 4.  
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Eiendommen, Frognerstranda 4 er en eiendom hvor åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 
 

Eventuelt 
- Orientering fra V vedr. foreliggende bystyresak : Bademelding. BU oppfordres til å 

bidra til at bydelens innspill blir ivaretatt i det videre arbeidet.  
 
 
Møtet ble hevet kl.: 19.45 
 
 
Protokollen godkjent. 
 
 
Oslo, 30. april 2014 
 

 

 
Bjarne Ødegaard (H)        
bydelsutvalgets leder       Kåre Sagmo-Søvde 
         bydelsutvalgets sekretær 
 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Bydelsadministrasjonen 
 

  

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

 
 

 

 

 

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

Auke (H), Elenor W Holter (H), Sverre Lorentzen (H), Egil Heinert (A), Gunn 
von Krogh (A), Anne-Lise Bergenheim (V), Ole Malmsten (F), Marianne Grøtte 
(SV) 

Fravær: Vivian Ellingsen Gotaas (H), Jan Tank-Nielsen (F), Karin Beate Theodorsen 
(SV),  

Møtegruppe: Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtested:  Sommerrogata 1, 5. etasje 
Møtetid: 20.05.2014 kl 18.00 
Referent.: Inger Almqvist 
Telefon: 23 42 49 32, mobil 416 200 76 
 
 
 

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 20.05.2014 
 
Bymiljøetaten v/prosjektleder Geir Hjelle var til stede for å gi en orientering om arbeidet med å 
etablere beboerparkering i de bydeler som har vedtatt å innføre ordningen. Pga teknisk svikt måtte 
orienteringen utsettes til neste møte, 10.06.  

 
Åpen halvtime: 
 
Svein Arne Hagelund, Gjermund Fossnes og Arnstein Stamnes fra Basale AS, Cathrine B. 
Simensen, styreformann Sommergata 17 DA samt Jan Vardøen, Trond Haug Parkpartners AS 
(leietaker) hadde ordet til Mibu-sak 68/14, BU-sak 148/14. 
 
Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 08.04.2014 ble enstemmig godkjent  
 

Sak 56/14 
BU-sak 
112/14 
 

Frognerveien 2, gnr 211, bnr 89 
Rammesøknad om bruksendring 
Forespørsel om uttalelse 
 
Utsatt sak 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er forespurt om å avgi uttalelse til rammesøknad om bruksendring 
fra forretning til bevertningssted for ca 135 m2 i Frognerveien 2, 1. etasje, gnr 
211, bnr 89. 
 
Bydelsutvalget støtter søkers forslag til bruksendring av eiendommen fra 
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forretning til bevertning med forutsetning at etablering av adkomst for 
rullestolbrukere løses inne i lokalet. 
 
Bydelsutvalget anser den foreslåtte løsningen, som vil bety at fortauet har fri 
passasje på ca 140 cm (mot normalt 2 meter) når løfteplattformen er i bruk, gir en 
trafikkfarlig og uønsket løsning. Frognerveien har stor trafikk med 
bussholdeplass foran Frognerveien 2, og trikken passerer stedet med stor fart på 
vei mot stoppested på Solli plass. 
 
Forslag til nytt avsnitt fra Ulf Hordvik (H): 
Eiendommen er en typisk murbygning fra 1892 oppført på Byantikvarens gule 
liste som bevaringsverdig. Lydisolasjonen mellom etasjene er en utfordring for 
slike bygg. Bydelsutvalget ber tiltakshaver sørge for optimal lydisolasjon.  
 
Forslag til vedtak fra Marianne Grøtte (SV): 
Bydelsutvalget anbefaler ikke bruksendring fra forretning til serveringssted. 
Bydelsutvalget tilstreber en god blanding av boliger, forretninger og 
serveringssteder i bydelen vår for å ha en levende attraktiv bydel å bo i. I dette 
tilfellet må det tas hensyn til beboere da det allerede er en høy forekomst av 
serveringssteder i området. 
 
Administrasjonens forslag med nytt avsnitt fra Ulf Hordvik (H) ble stilt opp 
mot forslag fra Marianne Grøtte (SV). 
 
Forslag til vedtak med nytt avsnitt fra Ulf Hordvik  (H) ble vedtatt mot 3 
stemmer (1SV, 2A) 
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget er forespurt om å avgi uttalelse til rammesøknad om bruksendring 
fra forretning til bevertningssted for ca 135 m2 i Frognerveien 2, 1. etasje, gnr 
211, bnr 89. 
 
Bydelsutvalget støtter søkers forslag til bruksendring av eiendommen fra 
forretning til bevertning med forutsetning at etablering av adkomst for 
rullestolbrukere løses inne i lokalet. 
 
Bydelsutvalget anser den foreslåtte løsningen, som vil bety at fortauet har fri 
passasje på ca 140 cm (mot normalt 2 meter) når løfteplattformen er i bruk, gir en 
trafikkfarlig og uønsket løsning. Frognerveien har stor trafikk med 
bussholdeplass foran Frognerveien 2, og trikken passerer stedet med stor fart på 
vei mot stoppested på Solli plass. 
 
Eiendommen er en typisk murbygning fra 1892 oppført på Byantikvarens gule 
liste som bevaringsverdig. Lydisolasjonen mellom etasjene er en utfordring for 
slike bygg. Bydelsutvalget ber tiltakshaver sørge for optimal lydisolasjon. 
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Sak 66/14 
BU-sak 
146/14 
 

Kommuneplan “Oslo mot 2030 – smart, trygg og grønn” 
Utkast til offentlig ettersyn 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse til Kommuneplan ”Oslo mot 2030 – 
smart, trygg og grønn” samt til forslag til justeringer og endringer av 
markagrensen, som er lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
Bydelsutvalget har tidligere behandlet planstrategi og program for samme plan, 
BU-sak 268/11, 25.10.2011, samt forslag til kommunedelplan for byutvikling og 
bevaring i Indre Oslo 2009 – 2025, BU-sak 313/09, 24.11.2009. Vedtak følger 
vedlagt. 
 
Bydelsutvalget mener foreliggende utkast til kommuneplan er gjennomarbeidet 
og gir et godt utgangspunkt for det videre arbeid. Bydelsutvalget tar 
høringsutkastet til orientering med følgende kommentarer: 
 
Bydelsutvalget mener at utvalgets status som lokal høringsinstans må styrkes – 
spesielt i forhold til prosjekter som går rett til byggesak. Dette bør avspeiles i 
samarbeidsavtalen mellom Plan- og bygningsetaten og bydelene. 
 
Bydelsutvalget ønsker større grad av detaljering og forklaring i kapitel 6 
Bestemmelser, generelt for hele kapitlet, men spesielt for §3 Plankrav, §6 
Funksjonskrav og §7 Miljøkvalitet estetikk, natur og landskap, §8 Kulturmiljø og 
§11 Bebyggelse og anlegg samt §12 Grønnstruktur  – gjerne med eksempler. 
 
Bydelsutvalget går imot at bydelsgatene Frognerveien og Bogstadveien 
kategoriseres som utviklingsområde U4, og mener at disse trange by- og 
handlegatene  ikke vil tåle en utvikling slik det er foreslått, og dermed ikke bør 
betegnes som utviklingsområde. 
 
Bydelsutvalget er positiv til at det kan etableres enkelte aktivitetssoner på grensen 
mellom byggesone og Marka, men forutsetter at det tas hensyn til friluftsliv og 
tilgjengelighet, slik at aktivitetssoner ikke blir en barriere som vanskeliggjør 
adkomsten til Marka.  
 
Forslag til vedtak fra Ulf Hordvik (H): 
Saken utsettes til ordinær behandling i juni.  
Det nedsettes en tverrpolitisk arbeidsgruppe med en representant for alle partier 
unntatt høyre som får to. Representanter: Sverre Lorentzen (H), Bjarne Ødegaard 
(H), Anne-Lise Bergenheim (V) samt Jan Tank-Nielsen (F). Representanter fra A 
og SV oversendes til sekretær snarest mulig. 
Arbeidsgruppen forutsettes å levere sitt forslag for behandling i Mibu 10. juni.  
 
Byrådsavdeling for finans har gitt utsatt frist for  høringsuttalelse til den 
23.06.2014. 
 
Forslag til vedtak fra Ulf Hordvik (H) ble enstemmig vedtatt 
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Sak 67/14 
BU-sak 
147/14 
 

Sørkedalsveien 5b, gnr 38, bnr 257 
Søknad om bruksendring 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er forespurt om å avgi uttalelse til søknad om bruksendring fra 
næringslokale/forretning til servering/sushi «take-away» for ca 33 m2 i 1. etasje i 
Sørkedalsveien 5B, gnr 38, bnr 257. 
 
Bydelsutvalget går inn for omsøkt bruksendring med de nødvendige 
dispensasjoner. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 68/14 
BU-sak 
148/14 
 

Sommerrogata 17, gnr 213, bnr 416 
Anmodning om uttalelse 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse til søknad om endring av gjeldende 
rammetillatelse i Sommerrogata 17, gnr 213, bnr 416. 
 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak for samme eiendom, sak 270/11 – 
25.10.11, og vil spesielt vise til følgende deler av vedtaket: 
 
Bydelsutvalget forutsetter at støyende deler at det foreslåtte klimaanlegget blir 
plassert i kjellerarealet. 
 
Bydelsutvalget mener de opprinnelige fargede glassvinduene i eksisterende 
hovedtrapp mot gårdsrommet må ivaretas i den nye løsningen. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at eventuelle bemerkninger fra Byantikvaren blir 
hensyntatt. 
 
Bydelsutvalget går inn for den nå omsøkte dispensasjonen fra 
reguleringsbestemmelsenes formålsangivelse bolig, i 1988 bruksendret til kontor- 
og forretningsformål, som søkes bruksendret til bevertning/restaurant. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at ombyggingen ivaretar gjeldende krav til støy, 
ventilasjon, universell tilrettelegging mv. 
 
Forslag til vedtak fra Marianne Grøtte (SV): 
Bydelsutvalget anbefaler ikke bruksendring fra forretning til serveringssted. 
Bydelsutvalget tilstreber en god blanding av boliger, forretninger og 
serveringssteder i bydelen vår for å ha en levende attraktiv bydel å bo i. I dette 
tilfellet må det tas hensyn til beboere da det allerede er en høy forekomst av 
serveringssteder i området. 
 
Administrasjonens forslag ble stilt opp mot forslag fra Marianne Grøtte (SV). 
 
Administrasjonens forslag til vedtak ble vedtatt mot 3 stemmer (1SV, 2A) 
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Sak 69/14 
BU-sak 
149/14 
 

Skovveien 3, gnr 211, bnr 224 
Søknad om bruksendring 
Anmodning om uttalelse i byggesak 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er anmodet om å avgi uttalelse til søknad om bruksendring for ca 
65 m2 i Skovveien 3, 1. etasje, gnr 211, bnr 224. 
 
Bydelsutvalget går inn for omsøkt for bruksendring fra forretning til servering. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at tiltaket ivaretar gjeldende krav til forskriftskrav til f 
eks støy, ventilasjon, universell tilrettelegging i lokalet, rampe fra fortau, mv. 
 
Forslag til vedtak fra Marianne Grøtte (SV): 
Bydelsutvalget anbefaler ikke bruksendring fra forretning til serveringssted. 
Bydelsutvalget tilstreber en god blanding av boliger, forretninger og 
serveringssteder i bydelen vår for å ha en levende attraktiv bydel å bo i. I dette 
tilfellet må det tas hensyn til beboere da det allerede er en høy forekomst av 
serveringssteder i området. 
 
Administrasjonens forslag ble stilt opp mot forslag fra Marianne Grøtte (SV). 
 
Forslag til vedtak ble vedtatt mot 3 stemmer (1SV, 2A) 
 
 

Sak 70/14 
BU-sak 
150/14 
 

Bygdøynesveien 15, gnr 2, bnr 101 
Bestilling av oppstartmøte videresendt bydelen 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til oppstartmøte for Bygdøynesveien 15, 
gnr 2, bnr 101. 
 
Bydelsutvalget ber om at eksisterende vegetasjon på området blir vurdert i 
forhold til eventuelt verneverdig naturmangfold, før endelig plassering av 
bebyggelsen, samt at det blir lagt til rette for felles lekeplass i området. 
 
Bydelsutvalget vil for øvrig komme tilbake til saken på ordinær måte senere i 
prosessen. 
 

 Forslag til nytt avsnitt fra Bjarne Ødegaard (H): 
Bydelsutvalget stiller seg i prinsippet positiv til foreliggende planer. 

  
Forslag til justering fra Ulf Hordvik (H): 
Ordet blir  i avsnitt 2 siste leddsetning erstattes med søkes. 

  
Forslag til vedtak med nytt avsnitt fra Bjarne Ødegaard (H) og justering fra 
Ulf Hordvik (H) ble enstemmig vedtatt. 

  
 VEDTAK: 

Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til oppstartmøte for Bygdøynesveien 15, 
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gnr 2, bnr 101. 
 
Bydelsutvalget stiller seg i prinsippet positiv til foreliggende planer. 
 
Bydelsutvalget ber om at eksisterende vegetasjon på området blir vurdert i 
forhold til eventuelt verneverdig naturmangfold, før endelig plassering av 
bebyggelsen, samt at det søkes lagt til rette for felles lekeplass i området. 
 
Bydelsutvalget vil for øvrig komme tilbake til saken på ordinær måte senere i 
prosessen. 
 

  
  
Orienteringssaker: 
Orienteringssaker og utrykte vedlegg ligger på bydelens nettside: 
www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/politikk som vedlegg til innkallingen.  
 
 
Sak 71/14 
14/82 
 

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering 
Uranienborg skole, gnr 213, bnr 9 og del av 439 (Harelabbveien) 
Referat fra oppstartmøte 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 72/14 
 

Rammetillatelse 
Henrik Ibsens gate 90 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 73/14 
 

Varsel om retting/tilbakeføring 
Varsel om tvangsmulkt – Dronning Blankas vei 1 

 Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 74/14 
 

Utbygging og rehabilitering 
Angående privat barnehage Bryggetorget (bekymringsmelding) 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 75/14 
 

Bogstadveien 1: får innkjøring fra Bogstadveien 
Saken ble tatt til orientering 
 

 
Sak 76/14 
13/308 – 7,9,10 
 

Skarpsnoparken streetbasketballbane, tegninger og beskrivelse (utrykt) fra 
Bymiljøetaten, nabomerknader 
Mibu ber om å få saken til uttalelse 
 

Sak 77/14 
 

Status: Nye Bogstadveien 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 78/14 
 

Protokoll fra byrådets møte 24.04.2014 
Saken ble tatt til orientering 
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Møtet ble hevet kl. 19.45 
 
 
 

      
 
Ulf Hordvik (H)       Inger Almqvist 
leder          sekretær 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Bydelsadministrasjonen 
 

  

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

  
C:\Users\bfr146074\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\Q3L391JT\Møtereferat mai.doc 

 

Protokoll 
 
Tilstede: Carl- Henrik Bastiansen H leder, Britt Eia H, Tjeran Vinje H, Hans Magnus 

Borge H , Ole Jacob Kjendlie A, Natasza P. Sandbu V, Frode Ersfjord SV, 
Michael Hopstock H, Jørn Lein-Mathisen H. 
 

Forfall:  Kristoffer E. Andenæs F, Rudolph Brynn A, Nina Stanghov Ulstein H, Mette 
Langfeldt Sinding H, 

  
  
Møtegruppe: Helse- unge- sosial og kultur HUSK 
Møtested: Sommerrogaten 1, 5. etg. 
Møtetid: Tirsdag 20. mai 2014 kl. 17:30 
Saksbeh.: Anne-Ma Moe-Christensen 
Telefon: 23 42 49 09 el 95 23 54 63 
  

 
Åpen halvtime:  
 
Ingen fremmøtte 
Saksliste: 

 
Sak 67/14 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. 
  Godkjent 
 

 
Sak 68/14 Bokbacka, Skovveien 15 – utvidet åpningstid i bakgård 
BU sak 151/ 14 

Forslag til vedtak: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at W Enterprise AS  gis avslag på søknad om 
utvidet åpnings- og skjenketid i bakgården til Bokbacka, Skovvveien 15.  
Eiendommen, Skovveien 15 ligger i et boligområde og søknaden er ikke i tråd med 
egen forskrift om åpningstider som forvaltes av Næringsetaten.  

  Enstemmig tiltrådt 
 
Orienteringssaker: 
Sak 69/14 Årsmelding 2013 fra Tilsynsutvalg for hjemmetjenester 
BU sak 97/14 

Husk ber om en kort redegjørelse for hva som er gjort for å bedre 
telefontilgjengeligheten. 
Rapporten ble tatt til orientering. 
 

Sak 70/14 KRV – forvaltningsrevisjon om kommunens organisering av sykehjemstjenester. 
BU 155/14 
 Tatt til orientering 
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Sak 71/14 Brukervalg praktisk bistand – april 
BU 156/14  
 Tatt til orientering 
 
Sak 72/14 Brukervalg hjemmesykepleie – april 
BU 157/14 
 Tatt til orientering 
 
Sak 73/14 Tilsynsrapport Uranienborghjemmet 15.1.14 – svar fra SYE 2014 
BU 158/14 
 Tatt til orientering 
 
Sak 74/14 Tilsynsrapport Fagerborghjemmet/ Norabakken 4.3. 2014 – svar fra SYE 
BU 159/14 
 Tatt til orientering, men HUSK ber SYE presentere en snarlig løsning på 

forholdet om tannhelse, ventilasjon og vedlikeholdssystemet DASH. 
 
Sak 75/14 Kreftkoordinator i bydel Frogner 
BU 160/14 
 Tatt til orientering 
 
Eventuelt: 
 

1. Hans M. Borge H, ber om at Sykehjemsetatens svar til tilsynsrapportene umiddelbart 
oversendes tilsynsutvalgets leder. 
 

2. Tjeran Vinje H, foreslo at vi ser på mulighetene for i større grad å delegere myndighet til 
administrasjonen for behandling av ukompliserte skjenkesaker som for eksempel 
salgsbevillinger og eierskifter. 
HUSK vil ber administrasjonen i samarbeid med  Næringsetaten om en redegjørelse for 
deres saksbehandling av skjenkesaker og vil be om at etaten møter i neste møte i HUSK 
for å besvare diverse spørsmål. 

 
 
 
Carl-Henrik Bastiansen 
leder 
 
   
 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Bydelsadministrasjonen 
 

  

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

   
 

Møtereferat 

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

og Anne-Lise Bergenheim (V) 
Observatører: Erna Kahlbom (SV) 

Forfall: Hans Høeg Henrichsen (F) 
Fra adm: Wenche Ørstavik, Olaf Varslot, Heidi Damengen  
 
Møtegruppe: 

 
Arbeidsutvalget 

Møtested: Sommerrogt. 1 
Møtetid:  Onsdag 14. mai 2014 kl. 16.30 
Referent.: W. Ø. 
Telefon:  
Neste møte:  Tirsdag 3. juni 2014 kl. 16.30 
 
Åpen halvtime:  
 
Saker til behandling på delegert myndighet:  
 
 
SAKER TIL BU (Komité er markert):  
MIBU / BU 
 

Frognerveien 2, gnr 211, bnr 89 
Rammesøknad om bruksendring 
Forespørsel om uttalelse 
 
Utsatt sak 

MIBU / BU Kommuneplan “Oslo mot 2030 – smart, trygg og grønn” 
Utkast til offentlig ettersyn 

MIBU / BU Sørkedalsveien 5b, gnr 38, bnr 257 
Søknad om bruksendring 

MIBU / BU Sommerrogata 17, gnr 213, bnr 416 
Anmodning om uttalelse 

MIBU / BU Skovveien 3, gnr 211, bnr 224 
Søknad om bruksendring 
Anmodning om uttalelse i byggesak 

MIBU / BU Bygdøynesveien 15, gnr 2, bnr 101 
Bestilling av oppstartmøte videresendt bydelen 

HUSK / BU Bokbacka, Skovveien 15 
Utvidet åpningstid i bakgård  

HUSK / BU Årsmelding 2013 tilsynsutvalget for hjemmetjenesten 
BU  Årshjul – budsjettoppfølging 2014 (strategidokument – forslag fra Høyre) 
BU  Økonomiprognose med aktivitetstall pr. april 2014 
BU Nytt varamedlem til skolemiljøutvalget v/ Majorstuen Skole (SV) 
BU Gjennomføring av Holmenkollstafetten 
O-SAK  KRV – forvaltningsrevisjon om kommunens organisering av 

sykehjemstjenester 
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O-SAK / 
HUSK & BU 

Brukervalg praktisk bistand – april 

O-SAK / HUSK 
& BU  

Brukervalg hjemmesykepleie – april 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Tilsynsrapport Uranienborghjemmet 15.1.14 – svar fra SYE 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Tilsynsrapport Fagerborghjemmet / Norabakken 4.3.14 – svar fra SYE 

SAKER TIL INFO/DRØFTING: 
- Ventetid på ergoterapeut i bydel Frogner – det er ingen ventetid i bydel Frogner 
- Fattige tilreisende (muntlig orientering) – vedr. opplegg Røde Kors og Misjonskirken.  
- Bydelens fontener – kostnader vedr. oppgradering vurderes eventuelt i juni.  

 
 
 
 
 
Oslo, 16. mai 2014 

 
Bjarne Ødegaard (H) 
bydelsutvalgets leder 
 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Seniorrådet 
 

  

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

 
 

 

 

Møtereferat 
 

 
Tilstede: Hans Høegh Henrichsen, leder 

Pål Nordenborg 
Jarle Martin Wahl 
Knut Erik Jørgensen 
Astrid Hilde  
Kjell Jon Karlsen 

For øvrig møtte: Elenor W. Holter og Arne Skarløv 
Forfall: Turi W. Ljungqvist og Rannveig Dahl  
Møtegruppe: Seniorrådet 
Møtested: BU-salen, Sommerrogt. 1  
Møtetid: Tirsdag 20. mai 2014 kl. 10.00 
Referent.: Brynhild Vestad 
Telefon: 23 42 49 08 
Neste møte: Tirsdag 10. juni 2014 kl. 10.00 

  
 
Rekkefølgen av dagsorden ble endret ved at adm. dir. i Aleris Omsorg, Geir Lægreid, fikk ordet 

etter sak 41/14 
 

Sak 41/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte 
  Godkjent   
 
Sak 42/14 «Bydelsdirektørens 10 minutter»   

Bydelsdirektøren varslet Seniorrådet om at bydelen vil bli satt i medias søkelys i 
forbindelse med kommende rettsak. Byrådets seniormelding ble omdelt. 
Bydelsdirektøren vil gi en nærmere presentasjon av denne i neste møte.  

   
Sak 43/14 Presentasjon av Aleris omsorg v/ Geir Lægreid   

Lægreid holdt en bred presentasjon av Aleris’ virksomhet med vekt på 
sykehjemsdriften. Det ble stilt spørsmål underveis, og problemstillinger knyttet til 
varmmat/kjøkken og tilbud for ikke-demente var blant problemstillingene som var 
oppe. Aleris driver siden juni 2013 Uranienborghjemmet, ved siden av to andre 
sykehjem i Oslo, med gode resultater. 
 

Sak 33/14 Årsmelding 2013 tilsynsutvalget for hjemmetjenester  
Tatt til orientering.  
 

Sak 34/14 Årsmelding 2013 fra Helse- sosial, og eldreombudet   
Tatt til orientering. 

 
Sak 44/14 KRV – forvaltingsrevisjon av kommunes organisering av sykehjemstjenester 

Seniorrådet mener det er høyst betimelig at revisjonen kommer, ikke minst på 
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bakgrunn av den henvendelse som for 12 måneder siden ble sendt Byrådet i 
fellesskap med eldrerådene i V. Aker og Ullern og som konkluderte med et krav om 
en gjennomgang av Sykehjemsetaten. Rådet håper at den utsatte behandling i BU 
av saken nå vil bli å finne på sakskartet. Seniorrådet ser at temaet aktiviteter for 
beboerne /aktivitør på sykehjemmene også burde vært nevnt blant de spørsmål som 
revisjonen ønsker å se på. Seniorrådet vil forøvrig avvente å se hvordan 
bydelsutvalget vil håndtere spørsmålene som vil bli stillet under revisjonen, og om 
det eventuelt vil innhentes opplysninger på et bredere grunnlag.   
 

Sak 45/14 Skarpsnoparken, Streetbasketballbane (omdeles i møtet)  
Tidligere behandling av saken ble tatt til orientering. Bydelens etterspurte  
status /tegninger for prosjektet var ikke kommet bydelen i hende til møtet.  
 

Sak 46/14 Kreftkoordinator i Bydel Frogner – status april  
Seniorrådet ser dette som en meget viktig tjeneste. Rapporten ble ellers tatt til 
orientering.  
 

Sak 47/14  Tilsynsrapport Uranienborghjemmet 15.1.14 – svar fra SYE  
Tatt til orientering  
 

Sak 48/14 Tilsynsrapport Fagerborghjemmet/Norabakken 4.3.14 – svar fra SYE 
Tatt til orientering.  
 

Sak 49/14 O-sak møter med Det sentrale eldreråd høsten 2014 
Seniorrådet noterte seg høstens møtedatoer, 9. september og 17. november. 
Oversikten ble ellers tatt til orientering.  

 
 
Eventuelt  
Utfordringene med forsøpling i bydelen ble tatt opp. Spesielt ble det pekt på den 
nye 7-Eleven kiosk i DnB‘s tidligere filial i Sorgenfrigaten. 
 
Informasjon om Senioruken 2014 ble omdelt.  
 
Advarsel mot svindelforsøk / tyveri hos brukere av hjemmetjenestene, mottatt fra 
Bydel Grünerløkka, ble omdelt.  

 
 

 

       
    
       
Hans Høegh Henrichsen      Brynhild Vestad 
leder          sekretær 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Bydelsadministrasjonen 
 

  

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

  
C:\Users\bfr146074\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\Q3L391JT\Møtereferat mai.doc 

 

Møtereferat 
 

 
Tilstede: Elisabeth Holm Oraug (H), Unni Brodin FFO, Erika Birke (FFO), Trond Tvedt 

(FND), Ellinor Bergrud (NBF), Berit Schjefstad (FFO) 
Forfall: Rudolph Brynn (A), Bjørn Hansen (NHF) 
Møtegruppe: Råd for funksjonshemmede 
Møtested: Sommerogaten 1 
Møtetid: Mandag 19. mai 2014 kl. 16:00 
Referent.: A-M Moe-Christensen 
 
Neste møte: 

 
Onsdag 11. juni 

 
 
Åpen halvtime. 
 

Tor Johansen fra Seniornett Sagene – Torshov, presenterte arbeidet med kursing og 
veiledning av eldre som ikke har erfaring med bruk av digitale verktøy.  
 

32/14  Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. 
Merknad til eventuelt punkt 1: 
Medlemmene beklager det uakseptable, usaklige og, for de øvrige 
tilstedeværende, svært ubehagelige angrep på E. Oraug fra R. Brynn og 
B.Hansen. 
Medlemmene forventer en uforbeholden unnskyldning.  
 

33/14  Referat fra relevante møter som medlemmene har deltatt på. 
Ingen aktuelle møter 
 

34/14  Saker fra det sentrale Rådet for funksjonshemmede 
  Møte ikke avholdt. 
 
35/14  Aktuelle saker fra BU-kartet 
  Ingen aktuelle saker. 
 
36/14 Forslag fra Elisabeth Holm Oraug: 

 Medlemmene inviteres til å komme med innspill på hvordan de har det i dagliglivet, 
problemer de møter eller positive opplevelser.  

 Temaet settes på dagsorden i neste møte. 
 
 
Elisabeth Holm Oraug 
møteleder 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  
 

  

  

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

 
 

Protokoll 
      

 
Til: Medlemmer og varamedlemmer av AMU 
Møtegruppe: AMU 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogt. 1, 5 etg. 
Møtetid: Tirsdag 20. mai 2014 kl. 14.00 
Til stede fra 
arbeidstaker:  

Caroline T. Jenssen (HVO), Terje Wollmann (Fagforbundet) og Anna-Lena 
Gulbrandsen (Utdanningsforbundet) 

Til stede fra 
arbeidsgiver: 

Wenche Ørstavik, Anne-Ma Moe-Christensen og Kåre Sagmo-Søvde  

BHT: Ingrid Lund (BHT) 
Forfall: Hilde Jahnsen (FO), Runa Gomo (NSF), Olaf Varslot og Turid Hagen 
Bytte av 
representasjon: 

 

Observatør:  
Øvrig møtte:  
Telefon: 23 42 49 11 
Neste møte: Tirsdag 10. juni 2014 kl. 14.00 
  
 
Sak 16/14 Referat fra AMUs møte tirsdag 18. mars 2014 
 Godkjent 
 
Sak 17/14 Gjenoppbygning av Hjelmsgate barnehage  

Forslag til vedtak: 
AMU tar redegjørelsen til etterretning og anser de arbeidsmiljømessige forhold 
ivaretatt og godkjenner planene slik de er beskrevet, og påpeker at støydemping av 
2. etasje må vurderes.   
 
Enstemmig vedtatt 
 
    

Sak 18/14 Sykefravær mars         
  Tatt til orientering  
 
 

Eventuelt 
- Fagforbundet minnet om endring i HMS systemet hva gjelder MU/ HMS-møter 

 
 
Caroline T. Jenssen 
Hovedvernombud 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  
 

  

  

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

 
 

Protokoll 
      

 
Til: Medlemmer og varamedlemmer av MBU 
Møtegruppe: MBU 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogt. 1, 5 etg. 
Møtetid: Tirsdag 20. mai 2014 kl. 15.00 
Til stede fra 
arbeidstaker:  

Terje Wollmann (Fagforbundet) og Anna-Lena Gulbrandsen 
(Utdanningsforbundet). 

Til stede fra 
arbeidsgiver: 

Wenche Ørstavik, Anne-Ma Moe-Christensen og Kåre Sagmo-Søvde. 

Forfall: Joan Espaillat (Fagforbundet), Hilde Jahnsen (FO), Runa Gomo (NSF), Olaf 
Varslot og Turid Hagen 

Bytte av 
representasjon: 

 

Observatør: Caroline T. Jenssen (HVO) 
Øvrig møtte:  
Telefon: 23 42 49 11 
Neste møte: Tirsdag 10. juni 2014 kl. 14.00 
  
 
 
Sak 8/14 Referat fra MBUs møte tirsdag 18. mars 2014 
  Godkjent 
 
 
Sak 9/14 Åpen barnehage – forslag til bemanningsplan jfr. MBU-avtalen § 4.3 
  Forslag til vedtak: 

MBU beslutter å inndra stillingsnummer S114945 i Åpen barnehage og utvider 
stillingsnummer S114946, utvides med 40 %. 
Stillingene legges administrativt til leder for Frogner barnehage. 
Endringene medfører ingen overtallighet. 
 
Enstemmig vedtatt  

 
 
Eventuelt 
  
 
 
Anne-Ma Moe-Christensen 
avdelingsdirektør 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Ungdomsrådet 
 

  

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

  

  

 

           MØTEREFERAT 

Tilstede: 
Katarina Frostmann Eisenstein, , Frithjof Bugge, Haider Qureshi, Oscar Andreas Norden, 

Sumaya Liban, Henrikke Vikøren zachariassen, Helene Spilde (sekretær) 

Forfall Martinius Enzell Tangen, Andrine Ona Kindem, Nicholas Bertheau Solem (vara), Astrid Rose 

Hegnar (vara), Nikolai Bjørn Akselvoll (vara ) 

Møtegruppe: Ungdomsrådet BFR 

Møtested: Ungdomstjenesten, 2.etasje Cort Adelers gate 18 

Møtetid: 16.00-18.00 

Referent.: Helene Spilde 

Telefon: 22 44 56 48 

Neste møte: 11.06.13 

Møte i Ungdomsrådet  21.05.14  
 
Sak 28/14 : Godkjenning av innkalling og referat 

 

Det legges til 2 nye saker i innkallingen :  

Sak 32/14 : Komiteer/utvalg   

Sak 33/14  : Retningslinjer for barne- og ungdomsrådene i Bydelen 

 

Referat godkjennes  

                           

Sak 29/14 : Oppdatering av fra råd og utvalg    

 

NAV-Brukerutvalg :  

Det må velges vara representant 

 

SUR :  

Har gjennomført aksjon for anonym retting av prøver og eksamener 

 

BU :  

Ungdomsrådet ønsker bedre informasjon fra BU angående forhold som gjelder ungdom.  

 For eksempel : oppføring av Streetbasket bane i skarpsnoparken 

 

Sak 30/14 : Medlemmer 

Rådet mangler vara medlemmer fra Ruseløkka, Uranienborg og majorstuen.  

Fasterepresentanter bes ta opp med elevrådet å velge vararepresentanter til neste møte.  

Medlemmer bes bli bedre på å holde seg oppdatert, lese epost og svare på henvendelser  

Nye medlemmer må legges til på facebook siden.  
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Sak 31/14 :  Søknader  

 

Søknad 3/14 (tidligere utsatt):  

Cafe Condio søker midler til Girls Night til «Sy-om Prosjekt» : 11 500,-  

Vedtak :  

Innvilges med 6.000,-  

 

Søknad 5/14 :  

Hamna – ved «HamnaKultur-gruppe» søker om 10.000 til utstilling i kunstpassasjen, utstyr, mat 

og deltakelse på kulturarrangement.  

 

Vedtak :  

Invilges med 10.000,-  

 

Sak 32/14 : Komiteer/utvalg  

Haider Qureshi velges som vara i NAV – brukerutvalg  

Det er ønskelig å delta i flere komiteer som HUSK og MIBU jevnlig.  

 

Sak 33/14 : Retningslinjer for Barne og ungdomsrådene i Bydelene.  

 

Det har kommet forslag om vedtak fra ungdomstjenesten om vedtak for retningslinjer for barne- 

og ungdomsråd. Ungdomsrådet har vedtatt retningslinjene med rettelser. Vedtaket sendes som 

forslag til sak til BU i juni.  

 

Sak 34/14 : Eventuelt   

  

- Det er ønskelig å forbedre innhold på sakslisten og sende ut innkallinger tidligere.  

- Det er ønskelig med Te-vann på møtene.  



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  23 42 50 00 Bankkonto: 6004.06.02081 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
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BU-sak 112/14 
         Mibu-sak 56/14 
 
Møtedato: 08.04.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 29.04.2014 Bydelsutvalget 
 
 

Møtedato: 20.05.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 27.05.2014 Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 

FROGNERVEIEN 2, GNR 211, BNR 89 
RAMMESØKNAD OM BRUKSENDRING 
FORESPØRSEL OM UTTALELSE 
 
 
 
Christian Sundby siv.ark. MNAL søker på vegne av tiltakshaver, Listia Eiendom ANS om 
bruksendring av ca 135 m2 i Frognerveien 2, 1. etasje fra forretning til bevertningssted.  
Saken er oversendt bydelen til forhåndsuttalelse i forbindelse med søkers utarbeidelse av 
rammesøknaden. Søknad er registrert i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn med nummer 
201404140.  
 
Gjeldende regulering for eiendommen er S-4008, Spesialområde bevaring (Bolig, kontor, 
forretning, bevertning). 
Eiendommen er oppført på Byantikvarens Gule liste som bevaringsverdig iht Kgl. res. Murgård, 
og er regulert til bevaring. Bygningen er en typisk murbygning fra år 1892 oppført etter tegninger 
fra arkitekt A. Liljestrøm.  
 
Tiltakshaver ønsker å etablere bevertningssted med kjøkken i 1. etasje, og lagerfunksjoner i 
kjeller. Gulv i 1. etasje ligger ca 50 cm over fortau, og tiltakshaver foreslår at lokalet blir tilpasset 
universell utforming ved at det etableres en nedfelt utendørs løfteplattform i fortauet mellom 
fasade og fortauskant.  
Fortauet har på dette punkt en bredde på ca 280 cm. Løfteplattformen er foreslått å bygge 140 cm 
ut fra fasade, og leverandør oppgir at den vil bruke ca 1 min. på å løfte en rullestolbruker opp til 
innvendig gulvnivå og gå tilbake til fortausnivå igjen. 
 
Byantikvaren er forelagt forslag til fjerning av eksisterende fasadeendring (fjerning trapp) og har 
gitt samtykke til dette, vedlegg 101. 
 
Bymiljøetaten er forelagt forslag til plassering av nedsenket løfteplattform i fortau foran gammel 
inngang og har gitt samtykke til dette, vedlegg 102. 
 
Bydelen mener forslaget til tilrettelegging for UU kan medføre problemer for fotgjengere på 
stedet, og må løses på annen måte. Fortauet er trangt, ca 280 cm fra liv i kjellerfasade og ut til 
fortauskant. Videre er Frognerveien en travel gate med stor trafikk. Buss 21 stopper rett utenfor 
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nummer 2, og trikk 12 passerer eiendommen i god fart på vei mot stoppested på Solli plass. Selv 
om løfteplattingen ikke er i stadig bruk må det forutsettes at fortauet skal fungere for den ordinære 
fotgjengertrafikken samtidig som plattformen er i bruk.  
 
Søker opplyser at søknaden er varslet naboer (07.03.2014) uten at det er innkommet kommentarer 
til forslaget.  
 
Etterskrift: 
Det er etter fristens utløp innkommet merknader fra gjenboer i Frognerveien 1B, som peker på at 
nabovarslet er mangelfullt og at fristen derfor må forlenges. Klager peker på faren for at strøket 
blir omdannet til et utestedområde, med alt hva dette vil medføre for beboere i området.  
 
Det kan opplyses at den omsøkte bruksendringen åpner for serveringssted med åpningstid på lik 
linje med øvrige serveringssteder i umiddelbar nærhet. 
Bydelsutvalget utsatte saken til behandling i mai.  
 
 
 
Eventuelle kommentarer til rammesøknaden sendes Christian Sundby chapasun@online.no 
samt Plan- og bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no, Byantikvaren 
postmottak@bya.oslo.kommune.no og Bymiljøetaten, postmottak@bym.oslo.kommune.no.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er forespurt om å avgi uttalelse til rammesøknad om bruksendring fra forretning til 
bevertningssted for ca 135 m2 i Frognerveien 2, 1. etasje, gnr 211, bnr 89. 
 
Bydelsutvalget støtter søkers forslag til bruksendring av eiendommen fra forretning til bevertning 
med forutsetning at etablering av adkomst for rullestolbrukere løses inne i lokalet. 
 
Bydelsutvalget anser den foreslåtte løsningen, som vil bety at fortauet har fri passasje på ca 140 
cm (mot normalt 2 meter) når løfteplattformen er i bruk, gir en trafikkfarlig og uønsket løsning. 
Frognerveien har stor trafikk med bussholdeplass foran Frognerveien 2, og trikken passerer stedet 
med stor fart på vei mot stoppested på Solli plass. 
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KOMMUNEPLAN OSLO MOT 2030 – SMART, TRYGG OG GRØNN O G 
FORSLAG TIL ENDRINGER AV MARKAGRENSEN 
UTKAST TIL OFFENTLIG ETTERSYN 
 
 
 
Byrådet vedtok i sak 1013.1/14, 11.02.2014 at forslag til ny kommuneplan sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn. I tillegg vedtok byrådet offentlig høring av forslag til endring av 
markagrensen, i medhold av Markalovens § 2. 
 
Foreliggende forslag til kommuneplan er utarbeidet i tråd med planstrategi og planprogram, 
vedtatt av bystyret 26.09.2012, og består av to deler, en Samfunnsdel med byutviklingsstrategi (del 
I) og en Juridisk bindende arealdel (del II) med tilhørende kart. Disse dokumenter med 
underlagsdokumenter er tilgjengelige på internett www.kommuneplan.oslo.kommune.no, og 
ligger på bydelens nettside under fane Politikk – følg kobling:  
http://www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/arbeidsomrade/article158956-1816.html (bruk 
Ctrl + klikk for å følge koblingen). Planutkastet foreligger denne gangen ikke i opptrykket 
form, men er til gjennomsyn i Sommerrogata 1, 5. etasje, ved henvendelse til Mibu-
sektretær. 
 
Foreliggende planforslag er den første juridisk bindende arealdel for hele Oslo, og vil bli et viktig 
styringsverktøy for å nå byutviklingsstrategiens mål og føringer, slik de fremkommer i 
samfunnsdelen (del I). Den nye Plan- og bygningsloven stiller krav til en kommuneplan med 
bindende arealdel. 
Arbeidet bygger også på det regionale plansamarbeidet med en areal- og transportplan for Oslo og 
Akershus. Planstrategien for det regionale plansamarbeidet ble godkjent av 
Miljøverndepartementet 23.08.2013.  
 
Forslag til ny kommuneplan er utarbeidet i tråd med vedtatt planstrategi og planprogram som 
bydelsutvalget i BU-sak 268/11, 25.10.2011 har tatt til orientering, og spesielt bemerket ønske om 
fortsatt medvirkning i aktuelle prosesser, særskilt prioritering av kollektivdekning, trafikkmønster, 
lokalt og gjennomgangstrafikk, knutepunktutbygging – bl.a. Majorstuen – 
byggelinjer/byggehøyder, utvikling av Filipstad/Hjortnes og grønne lunger. 
Bydelsutvalget bemerket i tillegg at beslutninger bør tas mest mulig lokalt ut fra et 
medvirkningsperspektiv – bydelsutvalg, vel, næringsforeninger m.m., saker vedrørende plan, 
byggesak, dispensasjon og bevillinger i saker der man avviker fra plan.  
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Befolkningsprognosen til Oslo kommune tilsier at Oslo i 2030 beregnes å ha en folkemengde på 
ca 830 000 mot dagens ca 630 000 innbyggere, dvs en økning med ca 200000 innbyggere fram 
mot 2030. Når byen vokser, er det viktig å legge til rette for en balansert og miljøvennlig 
byutvikling med gode muligheter for å videreutvikle og skape nye kvaliteter. 
Veksten vil medføre økt behov for utbygging av barnehager, skoler og boliger til ulike 
befolkningsgrupper – deriblant botilbud til eldre, vanskeligstilte, studenter mv. Det vil stilles store 
krav til utbygging av kollektivtrafikk og bedre transportsystemer.  
Det er knyttet betydelig usikkerhet til befolkningsprognoser, som kan påvirkes sterkt av hendelser 
nasjonalt og internasjonalt. Dette understreker vekten av fleksibilitet i planleggingen. 
Kommuneplanen handler om hvordan kommunen skal møte de store planutfordringene fremover. 
 
Befolkningsveksten kommer ikke bare i Oslo men i hele regionen, og mange utfordringer må løses 
i tett samarbeid med kommunene i regionen. Målet er at Osloregionen skal utvikles til en 
velfungerende storbyregion med et bærekraftig utbyggingsmønster.  
 
Del I omfatter samfunnsdel med tre satsingsområder; Smart, trygg og grønn by med tilhørende 
mål og satsinger, samt en byutviklingsstrategi som angir en fysisk utvikling av byen, og bygger 
opp under disse satsingsområdene. Det vises til ovenfor oppgitte nettadresser for studie av del I. 
 
Del II  omfatter juridisk bindende arealdel, og består av bl.a. plan- og temakart, bestemmelser, 
retningslinjer, forutsigbarhetsvedtak og konsekvensutredning. Det vises til ovenfor oppgitte 
nettadresser for nærmere studie av del II. 
 
Som vedlegg til arealdelen er det utarbeidet egne notater/oversikter om bl a: 
Konsekvens- og ROS-analyse 
Marka i kommuneplanen  
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med strandsone 
Reguleringsplaner i marka og indre by som oppheves. 
 
 
Kommuneplanen er et omfattende arbeid, og i saksfremstillingen er forhold som har spesiell 
betydning for bydelen fokusert i tillegg til forhold av allmenn betydning. 
 
Byutvikling 
Det har vært sentralt å etablere et byplangrep som sikrer en bærekraftig regional vekst, og som 
oppnår tilstrekkelig potensial for bolig- og næringsareal.  
Byutviklingsstrategien bygger i stor grad på en videreføring av planlagt og pågående utvikling. 
For de ulike offentlige innsatsområdene er det valgt en prioritering i tråd med en «innenfra og ut»- 
tilnærming. Det vil si en offentlig satsing på byområder i randsonen til nåværende indre by – i 
tillegg til indre by – slik at disse kan oppnå en mer bymessig karakter, i form av fysisk tetthet, 
funksjonell variasjon og mer finmaskede gatenett.  
Samtidig åpner byutviklingsstrategien opp for all generell, løpende fortetting i indre og ytre by, 
innenfor rammen av Oslo kommunes overordnede knutepunkt- og banebaserte strategi.  
Konkret innebærer dette en satsing særlig på Indre by, inkludert Fjordbyen, Vestkorridoren og 
Hovinbyen med tilhørende knutepunkt. I tillegg kommer en satsing på knutepunktene Storo-
Nydalen og på Majorstuen-Diakonhjemmet og Smestad. Det vil fortsatt være tydelig fokus på 
utvikling i Groruddalen og ny Follobane vil legge til rette for en bedre utvikling i Oslo syd.  
Byplangrepet muliggjør en bygging av i overkant av 120000 boliger og ca 7,8 mill. m2 
næringsareal fram mot 2030. Dette betinger kollektivinfrastrukturtiltak som Fornebubanen, T-
bane til Ahus, ny togstasjon på Breivoll og sent i perioden T-baneforbindelse mellom Økern og 
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Breivoll. I tillegg kommer investeringer i Fjordtrikken, samt ny bussterminal på Oslo S. Det 
legges også til grunn nye sentrumstunneler for jernbane og T-bane og tiltak på hovedveiene. 
Tunnel for godstog fra syd mot Alnabru er foreløpig ikke avklart. 
 
Plansystem og Planverktøy 
Det er et overordnet mål å oppnå en effektiv plan- og byggesaksbehandling. I henhold til loven er 
bystyret reguleringsmyndighet og plan- og byggesaksprosesser skal sikre allmennheten og særlig 
berørte parter reell mulighet for medvirkning. 
 
I en periode med kraftig befolkningsvekst er det behov for robuste arealbruksformål og 
planbestemmelser, samt forutsigbarhet. Kommuneplanen mener planbestemmelsene i størst mulig 
grad bør ha preg av funksjonskrav, snarere enn å angi konkrete fysiske løsninger.  
 
For særskilte områder vil det stilles krav til områderegulering. Dette gjelder for Gjersrud-
Stensrud, Furuset, Haraldrud, Stubberudfeltet, Vækerø og Skøyen. De vesentlige elementer som 
skal fastsettes i denne typen plan er helhetlige grep for teknisk og sosial infrastruktur, offentlige 
rom, bebyggelsens formål, bebyggelsesstruktur, volum og høyde. Detaljeringsgrad vil avhenge av 
hvor avklart situasjonen er, og hvor nært forestående eventuelle byggeplaner kan være. 
 
Plan- og bygningsloven gir anledning til å stille krav til felles planlegging (slik planen foreslår 
langs Frognerstranda). I plankartet er det lagt hensynssone felles planlegging på alle 
utviklingsområdene i ytre by.  
 
Planprogram skal utarbeides for område eller detaljreguleringsplaner som kan ha vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn. Det er spesielt aktuelt i de utviklingsområder som omfattes av 
hensynssone felles planlegging.  
 
Planen legger opp til å kunne tilby byggetillatelse direkte på grunnlag av arealdelen der prosjektet 
er i samsvar med arealdelen og ikke medfører vesentlig virkning for miljø og samfunn uten 
forutgående reguleringsprosess. Ut fra dette foreslås bestemmelser til arealdelen som åpner for 
byggetillatelse direkte på grunnlag av arealdelen ut fra nærmere angitte kriterier. Soneplanen fra 
1977 foreslås delvis opphevet, da planen anses lite hensiktsmessig og legger begrensninger for en 
stor andel av utviklingsområdene som ligger innenfor dette planområdet. I tillegg foreslås et stort 
antall eldre underliggende reguleringsplaner med tilknytning til soneplanen delvis opphevet (liste 
over reguleringsplaner i Indre by som oppheves på side 151 – 169.  
Følgende formål med tilhørende bestemmelser som omfattes av soneplanen med underliggende 
reguleringsplaner oppheves ikke: Spesialområde bevaring, friområder, offentlige trafikkområder, 
fellesområder for flere eiendommer og spesialområde grav- og urnelunder. Følgende formål uten 
bestemmelser oppheves ikke: Offentlige bygninger,  offentlige bygninger/allmennyttig formål og 
områder for kolonihagehus samt alle regulerte atdkomster. Planer som ikke er medtatt på 
oversikten opprettholdes i sin helhet.  Viktige kvaliteter og føringer fra Soneplanen skal ivaretas 
gjennom forslag til bestemmelser til kommuneplanens arealdel, kapitel 6 Bestemmelser.  
 
Plankartet slik det foreligger i høringsuttalelsen mangler en del tegnforklaringer som opplyses å 
komme i en senere rettet utgave. Dette gjelder bl a for begrepene U1 – U5 samt T. U står for 
utviklingsområde og tallene angir ulike prosentandeler bolig, T er transformasjonsområde. Kapitel 
6 Bestemmelser, §3 Plankrav går nærmere inn på konkrete krav, §7.3.6 tar for seg gater og byrom 
i Indre by, §8 Kulturmiljø kommer inn på ivaretakelse av viktige kulturminneverdier, §11 
Bebyggelse og anlegg tar for seg utviklings- og transformasjonsområder i Indre by, se også 
retningslinjer kulepunkt 1 og 2. I §11 retningslinjer fremgår det at for strøksgater – U4 (i Bydel 
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Frogner foreslått for Bogstadveien, Frognerveien og Bygdøy allé) bør det ikke tillates mønehøyder 
på mer enn 7 meter over kvartalets/gatestrekningens høyeste dominerende gesimshøyde. 7 meter 
tilsvarer ca 2,5 etasje. Dette betyr f eks at både Frognerveien og Bogstadveien som er til dels 
trange bygater kan bli bygget på med opp til 2, 5 etasje over nåværende høyeste bebyggelse. 
 
Lokal medvirkning 
Dette punktet er ikke nærmere berørt bortsett fra i målformuleringen for Plansystem/planverktøy 
hvor det fremgår at prosessene skal sikre allmennheten og særlig berørte parter reell mulighet for 
medvirkning. 
Saksbehandler i Plan- og bygningsetaten mener at den nye kommuneplanen ikke vil få stor 
betydning i forhold til lokal politisk medvirkning, og samarbeidsavtalen med bydelene er ikke 
foreslått endret.  
Bydelen mener det er rimelig å anta at antallet saker til bydelsutvalgsbehandling blir noe  redusert 
som følge av at soneplanen og underliggende reguleringsplaner erstattes av kommuneplanen. 
 
Byggesonen er i hovedsak vist med reguleringsformålet bebyggelse og anlegg. Innenfor formålet 
inngår også områder regulert til samferdselsanlegg- og teknisk infrastruktur. Av hensyn til 
behovet for en robust plan, er det ikke angitt nærmere oppdeling av bebyggelse og anlegg i 
underformål. I stedet benyttes rekkefølgekrav for sikring av nødvendig teknisk infrastruktur, 
blågrønn struktur, offentlige rom, energiforsyning, omlegging av høyspentlinjer og leke- og 
idrettsområder.  
 
Det legges opp til en fortsatt videreutvikling av indre by. Opphevelse av soneplanen og andre 
eldre, uhensiktsmessige planer gjør det nødvendig med bestemmelser om unntak fra plankrav for 
tomter under en viss størrelse, dersom visse kriterier er oppfylt. For områder angitt som 
utviklingsområder i indre by er det utformet bestemmelser som gjør det mulig å gå rett på 
byggesak også der høyder overstiger det som i dag er vanlig i området, forutsatt at kvalitet er 
sikret og innenfor visse begrensninger. Arealdelen omfatter også flere generelle bestemmelser 
knyttet til ulike temaer som anses hensiktsmessig å sikre på et overordnet nivå. Dette gjelder bl a 
overvannshåndtering, støy og luft, universell utforming, kultur- og naturmiljø, estetikk og 
byforming. Det er utarbeidet alternative retningslinjer for å vurdere avvik fra krav om 
fjernvarmetilknytning. 
Hensynssone med tilhørende bestemmelser er angitt for viktige forhold som må hensyntas ved 
fremtidig utvikling. Det er angitt hensynssone for sikrings- og faresoner, kulturmiljø, 
naturområder som båndlegges for fremtidig vedtak, områder som underlegges krav om felles 
planlegging og gjennomføringssone for kabling av høyspentledninger. For øvrige viktige hensyn 
er det utarbeidet temakart med retningslinjer. Dette gjelder for støy, luft, naturmiljø, 
kulturminnevern samt brann- og eksplosjonsfare (storulykke). 
 
Det er utarbeidet et eget temakart for blågrønn struktur. Plankart, bestemmelser, retningslinjer og 
temakart legger til rette for at forslag til kommunedelplan for den blågrønne strukturen kan vedtas 
som en integrert del av kommuneplanens juridisk bindende arealdel. Alt areal regulert til 
grøntformål for øvrig er vist i plankartet (med unntak av Gjersrud-Stensrud). I utviklingsområder 
skal det sikres ny grønnstruktur.  
 
På infrastruktursiden er det markert juridiske (planavklarte) og ikke juridiske traseer (som krever 
nærmere utredning). Follobanen er markert med juridisk trasé. Fornebubanen, baneforlengelse til 
Ahus og ny T-bane mellom Økern og Furuset er vist i plankartet. For sistnevnte legger 
byutviklingsstrategien til grunn utbygging av strekningen Økern – Breivoll til 2030. T-
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baneforlengelsen fra Mortensrud til Gjersrud-Stensrud prioriteres først etter 2030, men hele 
traseen er vist på kartet. Traseen for fjordtrikk er også vist som ikke-juridisk linje. 
 
Marka 
Etter at markagrensen ble gjennomgått i forbindelse med kommunedelplanen er det skjedd 
endringer i faktisk situasjon og regulering langs markagrensen som medfører behov for en ny 
gjennomgang av grensen. Forslag til justeringer og endringer av markagrensen vil bli fremmet 
som egen sak for bystyret, men er lagt til høring sammen med kommuneplanforslaget, og har 
samme høringsfrist. Aktuelle forslag til justeringer og endringer fremgår av forslag til 
kommuneplankart. Kapitel 18 Marka i kommuneplanen – utdypende tekst om Marka, omhandler 
bakgrunn, fakta og forslag til endringer. Det er utarbeidet en oversikt over planer i Marka, med 
forslag til planer som skal oppheves, videreføres eller som er stadfestet etter markaloven, side 109 
– 125 i juridisk arealdel. Markaplanen foreslås i sin helhet erstattet av kommuneplanens arealdel.  
 
Miljøverndepartementet vurderer forslag til endringer i forhold til lovhjemmel og etter dette vil 
forslag til forskrift om grensejustering av markagrensen sendes ut på offentlig høring for videre 
behandling og vedtak.  
 
I forhold til forslag til justering er følgende prinsipper lagt til grunn: tilpasning til regulert 
arealbruk, tilpasning til eksisterende arealbruk, tilpasning til terreng/vegetasjon/karakter, 
tilpasning til framtidig arealbruk, tilpasning til markagrensen fastsatt i kommunedelplan for Oslos 
del av marka. Følgende konkrete forslag til grensejusteringer foreligger: Ankerveien, ved Bogstad 
camping, VoksenkollveienxHolmenkollveien, Holmenkollen leir (Kongeveien 30), 
Holmenkollveien og Kongeveien, Midtstuen stasjon, Sognsvann stasjon, Riksarkivet, Peder 
Ankers vei, Brekke, ved Sandåsveien 35, Alunsjøveien 60, Tangerud, Hellerudtoppen, 
Trollåsveien, Haraløkka, Ljanselva, Klemetsrudkrysset, Bjørndal idrettsplass og Seterbråten. I 
tillegg er det foreslått grenseendringer for tre større områder – Ravnkollen i Lillomarka foreslås 
tatt ut fra Marka og erstattet med Bånkallia. Lysopp og Fredheim i Østmarka foreslås tatt ut fra 
Marka og erstattet med Stensrudåsens søndre del. Målet er å legge til rette for økt boligbygging. 
Det er registrert viktige naturverdier i de fleste av disse grenseområder i Marka.  
 
Sjø 
Langs store deler av kystsonen er det angitt en 50 meter bred sone som reguleres til 
«friluftsområde i sjø». Som et robust utgangspunkt velges å anvende hovedformålet «Bruk og vern 
av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone». Dermed vil senere og eksisterende 
reguleringsplaner ikke komme i strid med dette formålet.  
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har utarbeidet forvaltningsplan for sjøfuglreservatene i Oslo og 
Akershus. Plankartet viser disse relativt små marine verneområdene.  
 
Arealdelen legger opp til å regulere alle større eksisterende småbåthavner som har eget 
bryggeanlegg. Uregulerte havner er derfor blitt registrert. Dette er ikke til hinder for at senere 
reguleringer kan medføre endringer for småbåthavnene. Reguleringen i kommuneplankartet 
omfatter ikke landsiden. I tillegg til havner som allerede er regulert, legges 24 småbåthavner inn 
på plankartet. 
 
Farleder er regulert i arealdelen. Farledsutbedringer skal gi sikrere seiling og en rettere led også 
for de største fartøyene. Avgrensningen av farledsarealet på plankartet kommer fra Kystverket 
som ansvarlig myndighet.  
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Kommuneplanen behandler ikke strandsonen særskilt da denne håndteres i ulike prosjekter. 
Plankartet viser regulerte friområder/friluftsområder samt foreslått ny grønnstruktur i strandsonen. 
Mulighet for realisering av regulerte friområder og etablering av kyststi må avklares i eget 
prosjekt.  
 
Kommuneplanen viser også friluftsøyene Hovedøya, Gressholmen med flere som grønnstruktur, 
samt hytteøyene Nakholmen, Lindøya og Bleikøya hvor eksisterende bebyggelse vises som 
Bebyggelse og anlegg, og resten som grønnstruktur. 
 
Etter høring og offentlig ettersyn vil et bearbeidet planforslag bli fremmet av byrådet for 
behandling i bystyret. 
 
 
Tidligere uttalelser: 
Bydelen har tidligere uttalt seg til planstrategi og planprogram i samme sak – 268/11, 25.10.2011, 
samt til Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2009 – 2025 i sak 313/09, 
24.11.2009. Bydelen har i tidligere uttalelser tatt opp følgende vesentlige innvendinger, som bør 
vurderes også i forhold til det foreliggende utkastet til KPL 2030: 
 
Utdrag fra BU-sak 313/09, 24.11.2009: 

Forslaget medfører at mye av utbyggingen i indre by ikke vil bli gjenstand for politisk 
behandling og lokaldemokratisk innflytelse, men i stor grad blir overlatt til intern 
behandling i Plan- og bygningsetaten. Dette svekker lokaldemokratiet og bydelens rolle i 
byutviklingen.  
Bydelsutvalget forutsetter at planen suppleres med et forslag til hvordan lokaldemokratiet 
skal fungere i forhold til planprosessen (både på regulerings- og bebyggelsesplannivå). 
Bydelsutvalget forutsetter at grunneiere som berøres varsles slik at de gis anledning til å 
uttale seg før den del av planen som berører dem blir juridisk bindende. 
Bydelen forutsetter at det settes lavere grenser for krav til regulerings- og 
bebyggelsesplaner da 5000 resp 1500 m2 representerer et stort område i indre by. 
Byggehøydene som foreslås i planene er fortsatt for høye og må endres. Det bør heller ikke 
gis ”høydepremiering” for gode forslag. 
Den Gule Listen forutsettes revidert, og en ny vurdering av bevaringsverdig bebyggelse 
utarbeidet for berørte deler av indre by. 

 
Utdrag fra BU-sak 268/11, 25.10.2011: 

Bydelsutvalget tar høringsutkastet til orientering, og ser fram til en fortsatt medvirkning i 
prosessen, spesielt prioritering av kollektivdekning, trafikkmønster, lokalt og 
gjennomgangstrafikk, knutepunktutbygging – bl.a. Majorstuen – byggelinjer/byggehøyder, 
utvikling av Filipstad/Hjortnes og grønne lunger. 
 
Beslutninger bør tas mest mulig lokalt ut fra et medvirkningsperspektiv – bydelsutvalg, 
vel, næringsforeninger m.m., saker vedrørende plan, byggesak, dispensasjon og bevillinger 
i saker der man avviker fra plan. Bydelsutvalgets posisjon som høringsinstans må styrkes. 
 

 
Uttalelse merket ”Kommuneplan” saksnummer 201305239 (FIN) sendes Byrådsavdeling for 
finans postmottak@byr.oslo.kommune.no med kopi til Plan- og bygningsetaten 
postmottak@pbe.oslo.kommune.no før 30.05.2014.  
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Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse til Kommuneplan ”Oslo mot 2030 – smart, trygg og 
grønn” samt til forslag til justeringer og endringer av markagrensen, som er lagt ut til offentlig 
ettersyn. 
 
Bydelsutvalget har tidligere behandlet planstrategi og program for samme plan, BU-sak 268/11, 
25.10.2011, samt forslag til kommunedelplan for byutvikling og bevaring i Indre Oslo 2009 – 
2025, BU-sak 313/09, 24.11.2009. Vedtak følger vedlagt. 
 
Bydelsutvalget mener foreliggende utkast til kommuneplan er gjennomarbeidet og gir et godt 
utgangspunkt for det videre arbeid. Bydelsutvalget tar høringsutkastet til orientering med følgende 
kommentarer: 
 
Bydelsutvalget mener at utvalgets status som lokal høringsinstans må styrkes – spesielt i forhold 
til prosjekter som går rett til byggesak. Dette bør avspeiles i samarbeidsavtalen mellom Plan- og 
bygningsetaten og bydelene. 
 
Bydelsutvalget ønsker større grad av detaljering og forklaring i kapitel 6 Bestemmelser, generelt 
for hele kapitlet, men spesielt for §3 Plankrav, §6 Funksjonskrav og §7 Miljøkvalitet estetikk, 
natur og landskap, §8 Kulturmiljø og §11 Bebyggelse og anlegg samt §12 Grønnstruktur  – gjerne 
med eksempler. 
 
Bydelsutvalget går imot at bydelsgatene Frognerveien og Bogstadveien kategoriseres som 
utviklingsområde U4, og mener at disse trange by- og handlegatene  ikke vil tåle en utvikling slik 
det er foreslått, og dermed ikke bør betegnes som utviklingsområde. 
 
Bydelsutvalget er positiv til at det kan etableres enkelte aktivitetssoner på grensen mellom 
byggesone og Marka, men forutsetter at det tas hensyn til friluftsliv og tilgjengelighet, slik at 
aktivitetssoner ikke blir en barriere som vanskeliggjør adkomsten til Marka.  
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SØRKEDALSVEIEN 5B, GNR 38, BNR 257 
SØKNAD OM BRUKSENDRING  
FORESPØRSEL OM UTTALELSE 
 
 
 
Ansvarlig søker, Ullring & Zernichow AS, ber på vegne av tiltakshaver Nippon Sushi v/ Peter 
Pham om bydelens uttalelse til ovenstående søknad. (I deler av materialet er adressen fra søker 
oppgitt til nr 5C, noe som er korrigert til riktig adresse nr 5B i senere materiale). 
 
Gjeldende regulering for eiendommen er Byggeområde for boliger, U = 0,3  – 1,5, S – 2255, med 
endring S-2937. Det omsøkte arealet er ca 33 m2. Søknaden foretas i etterhånd for å bringe et 
eksisterende tiltak i orden. 
 
Søknaden gjelder bruksendring fra næringslokale/forretning til servering/sushi «take-away». 
Byggesaken er avhengig av dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes formålskrav, samt fra 
krav til TEK, vedr universell tilpasning. Byggesaken er tilgjengelig i saksinnsyn på Plan- og 
bygningsetatens nettsider http://www.pbe.oslo.kommune.no med saksnummer 201405915.  
 
Tiltakshaver drifter siden 2011 en mindre Sushi/take-away – forretning i lokalet. Ved overtakelse 
av lokalet var tiltakshaver ikke klar over kravet til bruksendring. Det er etablert 
kjøkken/anretningsareal samt lager/kjølerom og publikums/vente-areal med ca 5 plasser i det 
omsøkte arealet. Personalet har bruksrett til toalett i sideliggende oppganger. Søknaden omfatter 
ikke fasadeendring. Det er installert nytt separat ventilasjonsanlegg og fettutskiller. Lokalet er 
egen branncelle, med tilsvarende rømning som tidligere.  
 
Entré til lokalet kan ikke utvides uten store tiltak og fasadeendringer, og tiltakshaver har ikke fått 
den nødvendige tillatelsen fra sameiet til å etablere HC-toalett i nær tilknytning til lokalet, noe 
som var foreslått som en mulig løsning. Søker opplyser at det vil være uforholdsmessige kostnader 
og planmessige vanskeligheter med å etablere HC-toalett i tilknytning til lokalet, samt å lage en 
HC-tilpasset entré, og søker derfra om fravik fra TEK på disse punktene.  
 
Nabovarsel ble utsendt den 28.05.2014, og søker opplyser at det ikke foreligger nabomerknader.  
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Eventuelle bemerkninger til rammesøknad merkes 201405915 og sendes Plan- og 
bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no, samt ansvarlig søker, Willull@online.no  
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er forespurt om å avgi uttalelse til søknad om bruksendring fra 
næringslokale/forretning til servering/sushi «take-away» for ca 33 m2 i 1. etasje i Sørkedalsveien 
5B, gnr 38, bnr 257. 
 
Bydelsutvalget går inn for omsøkt bruksendring med de nødvendige dispensasjoner. 
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Møtedato: 20.05.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 27.05.2014 Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMERROGATA 17, GNR 213, BNR 416 
SØKNAD OM BRUKSENDRING 
BYGGESAK TIL UTTALELSE 
 
 
 
Plan- og bygningsetaten har oversendt ovenstående søknad om endring av rammetillatelse til 
uttalelse. Søknaden gjelder bruksendring til bevertning/restaurant. Tiltaket er avhengig av 
dispensasjon fra formål i gjeldende reguleringsplan. 
 
Byggesaken er tilgjengelig i saksinnsyn på Plan- og bygningsetatens nettsider 
http://www.pbe.oslo.kommune.no med saksnummer 201109598.  
 
Dyrø og Moen AS Arkitekter søker på vegne av tiltakshaver Sommerrogaten 17 DA v/ Basale AS 
om endring av rammetillatelse i Sommerogata 17. (Tiltakshaver står feilaktig oppført som 
Sommerrogaten 17 DA v/ Per Johnsen Eiendomsforv. AS i Plan- og bygningsetatens 
henvendelse).  
 
Gjeldende regulering for eiendommen er Byggeområde for boliger, U = 1 – 1,5, S – 2255,  
og det er opplyst at den i sin helhet er bruksendret til kontorformål.  
Sommerrogata 17 er en murgård i krysset mellom Sommerrogata og Frognerveien, oppført i siste 
halvdel av 1800-tallet. Bygningen står oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig 
etter Kgl. res. murgård. Eiendommen ligger videre i området Bygdøy Allé – Solli, som inngår i 
Riksantikvarens register over kulturmiljøer i by med nasjonal interesse (NB!-registeret). 
Eiendommen har adkomst via opprinnelig port fra Frognerveien til indre gårdsrom. 
Grunneiendommen er på ca 850 m2 . 
 
Endringssøknaden omfatter bruksendring for tidligere butikklokale i 1. etasje sammen med 
kjellerlokale og to plan i godkjent tilbygg i bakgården til restaurant med tilhørende funksjoner. 
Samtidig ønskes godkjent heisplassering flyttet til eksisterende hovedtrapp, noe som vil 
harmonisere bedre med planlagte utleieforhold. Den nye heisen vil betjene samtlige etasjer. I 
tillegg må eiendommen suppleres med nødvendige rømningsveier. 
Søker opplyser at ca 70% av serveringsarealet i tillegg til uteservering i bakgården vil være 
tilgjengelig for rullestol. Det er ingen boliger i eiendommen eller tilgrensende eiendommer som 
kan bli sjenert av foreslått servering i gårdsrommet. 
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Det fremgår av Byantikvarens uttalelse at etaten fraråder etablering av utvendig vindeltrapp i 
bakgård samt etablering av ny utvidet heis i opprinnelig hovedtrapp.  
Byantikvaren går for øvrig ikke imot den omsøkte endringen. 
 
Søker opplyser vedrørende nabovarsling av dispensasjon for endret bruk i hht regulering som er 
sendt ut 23.04.2014 at det etter varslingsfristens utløp i uke 19 ikke er innkommet noen merknader 
eller kommentarer. 
 
Bydelen har tidligere hatt saken til behandling, og fattet i møte 25.10.2011, sak 270/11 følgende 
enstemmige vedtak: 
 
Bydelsutvalget går inn for de omsøkte dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan, vedrørende 
avstand til nabo og økning av utnyttelsesgraden fra 1,5 til 2,05. Bydelsutvalget mener at selv om 
økningen av utnyttelsesgraden er på ca 25% vil dette få liten betydning for naboer og allmennhet, 
da endringen ikke vil oppleves fra gatesiden. 
Bydelsutvalget forutsetter at støyende deler at det foreslåtte klimaanlegget blir plassert i 
kjellerarealet. 
 
Bydelsutvalget mener de opprinnelige fargede glassvinduene i eksisterende hovedtrapp mot 
gårdsrommet må ivaretas i den nye løsningen. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at eventuelle bemerkninger fra Byantikvaren blir hensyntatt. 
 
 
Eventuelle bemerkninger til søknad om endring av rammetillatelse merkes 201109598 og 
sendes Plan- og bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no samt saksbehandler 
jens.kristian.sorensen@pbe.oslo.kommune.no senest 13.05.2014. Saksbehandler er orientert 
om at bydelen kan avgi uttalelse først etter bydelsutvalgets møte 27.05.2014. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse til søknad om endring av gjeldende rammetillatelse i 
Sommerrogata 17, gnr 213, bnr 416. 
 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak for samme eiendom, sak 270/11 – 25.10.11, og vil spesielt 
vise til følgende deler av vedtaket: 
 
Bydelsutvalget forutsetter at støyende deler at det foreslåtte klimaanlegget blir plassert i 
kjellerarealet. 
 
Bydelsutvalget mener de opprinnelige fargede glassvinduene i eksisterende hovedtrapp mot 
gårdsrommet må ivaretas i den nye løsningen. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at eventuelle bemerkninger fra Byantikvaren blir hensyntatt. 
 
Bydelsutvalget går inn for den nå omsøkte dispensasjonen fra reguleringsbestemmelsenes 
formålsangivelse bolig, i 1988 bruksendret til kontor- og forretningsformål, som søkes 
bruksendret til bevertning/restaurant. 
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Bydelsutvalget forutsetter at ombyggingen ivaretar gjeldende krav til støy, ventilasjon, universell 
tilrettelegging mv. 
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Møtedato: 20.05.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen 
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SKOVVEIEN 3, GNR 211, BNR 224 
SØKNAD OM BRUKSENDRING 
ANMODNING OM UTTALELSE I BYGGESAK 
 
 
 
Plan- og bygningsetaten ber om bydelens uttalelse til søknad om bruksendring for ca 65 m2 i  
1. etasje i Skovveien 3. Søknaden er avhengig av dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 
krav til formål i gjeldende plan.  
Byggesaken er tilgjengelig i saksinnsyn på Plan- og bygningsetatens nettsider 
http://www.pbe.oslo.kommune.no med saksnummer 201404486.  
 
Indigo Arkitekter AS er ansvarlig søker for tiltaket på vegne av tiltakshaver Dypro Eiendom AS. 
 
Gjeldende regulering for eiendommen er Byggeområde for boliger med adgang til forretning i 1. 
etasje og kontorer i 2. etasje, S – 2068. Grunneiendommen er på 502,6 m2. 
 
Søker opplyser at virksomheten vil være servering som ikke har matproduksjon i lokalene, f eks 
kaffebar, kafé eller tilsvarende. Det er ikke planlagt fettutskiller. Ombygging av lokalene vil 
ivareta krav til universell utforming med HC-toalett.  
Det søkes om dispensasjon fra gjeldende regulering for bruksendring fra forretning til servering. 
Det opplyses at det tidligere er gitt dispensasjon av andre arealer i eiendommen for servering, og 
at tiltaket ikke vil medføre fasadeendringer. 
 
Søker opplyser at nabovarsel ble utsendt den 17.03.2014, og det p.t. ikke foreligger merknader fra 
naboer.  
 
Uttalelse vedrørende bruksendring fra forretning til bevertning/servering i Skovveien 3 
merkes 201404486 og sendes Plan- og bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no, 
samt direkte til saksbehandler bjarne.alme@pbe.oslo.kommune.no.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er anmodet om å avgi uttalelse til søknad om bruksendring for ca 65 m2 i 
Skovveien 3, 1. etasje, gnr 211, bnr 224. 
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Bydelsutvalget går inn for omsøkt for bruksendring fra forretning til servering. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at tiltaket ivaretar gjeldende krav til forskriftskrav til f eks støy, 
ventilasjon, universell tilrettelegging i lokalet, rampe fra fortau, mv. 
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BYGDØYNESVEIEN 15, GNR 2, BNR101 
BESTILLING AV OPPSTARTMØTE VIDERESENDT BYDELEN 
 
 
 
Plan- og bygningsetaten har mottatt bestilling av oppstartmøte for ovenstående eiendom.  
 
Niels Torp AS Arkitekter er søker på vegne av forslagsstiller Zinober Invest AS. 
Saken er registrert i Saksinnsyn på Plan- og bygningsetatens nettsider 
http://www.pbe.oslo.kommune.no med saksnummer 201405745.  
 
Gjeldende regulering for eiendommen er Reguleringsbestemmelser for småhusområder i Oslos 
ytre by S – 4220, med ny §§ 6,7,8,9,10,12,18 og 20.. Planområdet totalt er på 15782 m2, tomt for 
foreslått ny bebyggelse ca 3480 m2. . 
Eksisterende bygning på tomten er oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig. 
Bygningen er oppført i 1917 etter tegninger fra arkitekt O.L.Scheen.  
Eiendommen er i dag bebygget med en murvilla fra 1916 som huser den canadiske ambassadørens 
bolig og er til salgs. Forslagsstiller vurderer kjøp av eiendommen. 
 
Eksisterende bebyggelse med terrasseanlegg ønskes rehabilitert og bevart slik det fremstår i dag. 
Området er preget av mange store trær, og er ellers svært grønt. 
Prosjektforslaget går ut på å bygge 6 frittliggende bygninger langs eiendommens østre og vestre 
grense med til sammen 18 boliger. Bygningene foreslås plassert lavt i terrenget og er i to etasjer. 
Adkomst skjer fra Admiral Børresens vei, hvor det også foreslås nedkjøring til underjordisk 
parkeringskjeller under bebyggelsen. Søker mener den foreslåtte plasseringen vil bevare 
bebyggelsens nåværende kvaliteter, og så vel hovedhuset med tilhørende terrasser som det sentrale 
hagepartiet vil være uten inngrep. 
Søker er ikke kjent med verneverdig naturmangfold i området.  
I dag betjener Admiral Børresens vei 36 boliger. Den nye bebyggelsen vil bety en økning med 18 
boliger. Søker anser at dette vil være omtrent tilsvarende trafikkbelastning som den eksisterende. 
 
Alle berørte parter blir varslet om oppstart av planarbeidet etter oppstartmøtet. 
 
 
  
Eventuelle konkrete innspill til oppstartmøtet merkes 201405745 og sendes Plan- og 
bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no senest 20.05.2014. Plan- og 
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bygningsetaten er orientert om at bydelen kan avgi uttalelse først etter bydelsutvalgets møte 
27.05.2014. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til oppstartmøte for Bygdøynesveien 15, gnr 2, bnr 101. 
 
Bydelsutvalget ber om at eksisterende vegetasjon på området blir vurdert i forhold til eventuelt 
verneverdig naturmangfold, før endelig plassering av bebyggelsen, samt at det blir lagt til rette for 
felles lekeplass i området. 
 
Bydelsutvalget vil for øvrig komme tilbake til saken på ordinær måte senere i prosessen. 
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BU-sak        151/14 
 
         HUSK-sak        69/14 
 
 
Møtedato: 27.05.14 
 
 
 
 
 
 
BOKBACKA, SKOVVEIEN 15 – UTVIDET ÅPNINSTID I BAKGÅR D  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra W Enterprise 
AS om utvidet åpnings- og skjenketid ute i bakgård ved Bokbacka, Skovveien 15.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
 
 
Kommentar  
Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Frogner sier:  
§ 7 Åpningstider i bakgårder sier: Serveringssteder i bakgårder skal holde lukket mellom kl 2000 
og kl 1000.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at W Enterprise AS  gis avslag på søknad om utvidet 
åpnings- og skjenketid i bakgården til Bokbacka, Skovvveien 15.  
Eiendommen, Skovveien 15 ligger i et boligområde og søknaden er ikke i tråd med egen 
forskrift om åpningstider som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Bokbacka, Skovveien 15  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Dato: 29.04.2014

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.):Saksbeh:
ASTID-2014-00651Abry, Anne

Arkivkode:
03753

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra W Enterprise AS om utvidet åpnings- og
skjenketid ved Bokbacka, Skovveien 15.

1h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Næringsetaten ber om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg om stedets karakter og
oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 4 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden. I den forbindelse minner vi bydelen på
verbalvedtak fattet i Bystyret 11.12.2013, H73. Frist for høringsuttalelse på søknader om salgs- og
skjenkebevillinger Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse
på søknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved
behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke for
høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fierde år.

Med hilsen

Anne Abry
saksbehandler

Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887
Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50
inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommune.no
Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106 OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM UTVIDET ÅPNINGSTID VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 03753

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Bokbacka

Telefon

Gateadresse

Skovveien 15

Postnr.

0257

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

W Enterprise AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

912 812 650

Selskapsform

Postadresse

Niels Juels gate 49

Postnr.

0259

Poststed

Oslo

Telefon

SØKNADSDETALJER
Søknad om

Utvidet åpnings- og skjenketid

Beskrivelse

Det søkes om utvidet tid til
kl 2400 i bakgård.

Det søkes om åpningstid i
bakgård til å gjelde fra kl
0800 for å kunne tilby
frokostservering.

Åpningstid inne

0100 (gjeldende)

Skjenketid inne

0030 (gjeldende)

Åpningstid ute

Ute på terasse: 2300
(gjeldende)

Skjenketid ute

Ute på terasse: 2230
(gjeldende)

Omsøkt:
Bakgård: 2400
Fra kl 08.00

Omsøkt:
Bakgård: 2330



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

 

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

BU-sak 93/14 
 
         
 
 
Møtedato: 27.5.2014 
 
 
 
 
 
 
ÅRSHJUL STRATEGI– BUDSJETTOPPFØLGING 2014 
 
 
 
 
Bydelen registrerer, rapporterer, evaluerer, kontrollerer og dokumenterer på en rekke områder: 
-månedlige regnskapsresultater og årsprognoser til Bydelsutvalget og Byrådsavdelingen  
-kvartals-/tertialstatstikk til Bydelsutvalget og Bystyret, og omfatter hele bydelens produksjon 
-årsmelding/årsstatistikk til Bydelsutvalget og Bystyret 
-det gjennomføres årvisse brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser, kvalitetsindikatorer og 
kvalitetsundersøkelser på en rekke tjenesteområder 
-det gjennomføres systemrevisjon på en rekke tjenesteområder i regi av  Kommunerevisjonen, 
Fylkesmannen og Byrådsleders internrevisjon, Helseetaten og Velferdsetaten 
-det rapporteres regelmessig på resultatmål innen barnevern og sosialtjenesten til Fylkesmannen 
-det gjennomføres regelmessig systemrevisjon av Arbeidstilsynet på ulike tjenesteområder 
-det gjennomføres interne controllerundersøkelser på utvalgte utsatte områder, og med 
internrapporteringer, f.eks. beboerregnskap, kontantkasser, innkjøpsrutiner, faktureringsrutiner, 
lønnsutbet, vedtaksrutiner for utbetaling av sosialhjelp mm. 
-avviksregistreringer lokalt på alle tjenestesteder       
  
 
Høyre har laget et gjennomarbeidet forslag til helhetlig rapportering, som omfatter 
økonomi/regnskap, generelle kontrollrutiner for resultatmål, strategi og satsningsområder, kvalitet, 
brukertilfredshet, avvik, mm.  Vi ser at mange av de omtalte forhold i dokumentet ivaretas av 
allerede etablerte og obligatoriske rapporteringer til Byrådsavdelingen, Bystyret og 
Fylkesmannen.  
 
  
Det er etablert gode rutiner for behandling av tertialstatistikk, årsstatistikk og årsmelding i 
Bydelsutvalget. En ser samtidig at flere øvrige rapporter, evalueringer, kvartals- og 
halvårsrapporter ikke like systematisk oversendes BU til behandling, men gjerne presenteres om 
O-saker, av og til også undergis en muntlig presentasjon i AU.  
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Med utgangspunkt i Høyres forslag til fortløpende rapportering på utvalgte og sentrale forhold 
innen økonomi/regnskap, resultatmål/strategier og kvalitet/avvik, oversendes utkast til en mulig 
rapporteringsmal beregnet på data som ikke omfattes av allerede etablerte og obligatoriske 
rapporter, hvor en:  
 
-både satser på en «akkumulert» oversikt over månedlig regnskapsresultat og årsprognose pr 
månedsskifte året igjennom; 
-gir en måneds-/kvartalsvis rapportering på sentrale resultatmål/strategier/kvalitet i budsjettet, heri 
også avvik i forhold til oppsatte mal,  
-gir en «akkumulert» månedlig/kvartalsvis oversikt over sentrale risikoområder innen 
tjenesteproduksjonen (sosialtjeneste, barnevern, pleie/omsorg), 
-samt vil kunne se/følge trender i driften på risikoområder under årets løp. 
  
 
For øvrig vil vi rette oppmerksomheten på tabellen med befolkningstall pr 1.1.14, hvor det 
fremgår at den faktiske situasjonen er blitt ganske annerledes enn forventet i 
befolkningsprognosen, slik den forelå høsten 2013.   
 

 
 
 



 
 

BU-møte:    27.5.2014 
BU –sak:           /2014 

 
 
 
 
 
 

ÅRSHJUL  
BUDSJETT- 
OPPFØLGING 2014  
 
- Internkontroll og 
internrevisjon 
virksomhetsutøvelse, 
budsjettstyring og 
økonomikontroll;  
- Ekstern revisjon, 
kontroll og oppfølging av 
virksomhet, 
tjenesteutøvelse, kvalitet, 
regnskap og økonomi.  

  
 

 

Sakens dokumenter:  

 

Byrådets budsjettvedtak 2014 og økonomiplan 2014-2017, sak 1/2014  
http://www.budsjett.oslo.kommune.no/getfile.php/Budsjett%20%20%28BUDSJETT%29
/Internett%20%28BUDSJETT%29/Dokumenter%202014/%C3%98konomireglementet%2
0-%20ny%20versjon.pdf 
http://www.budsjett.oslo.kommune.no/getfile.php/Budsjett%20%20%28BUDSJETT%29
/Internett%20%28BUDSJETT%29/Dokumenter%202014/Gr%C3%B8nt%20hefte%20201
4-400dpi-redusert-med%20bokmerker.pdf 
Bydel Frogners budsjett og strategiske plan 2014, vedtatt 10.12.2013: 
http://www.bydel-
frogner.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20frogner%20%28BFR%29/Internett%20%
28BFR%29/Dokumenter/BU-
dokumenter/BUDSJETT%202014%20Budsjett%20til%20BU%2010122013.pdf  s 24-27 
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Aktivitetstilpasning i budsjett 2014 i takt med befolkningsutviklingen 
  
Befolkningsfremskrivningen 2013 viste vekst for alle aldersgrupper med unntak av 
gruppen 13-15 år og 80+, og ga følgende prioriteringer i budsjettarbeidet for 2014: 

• 30 nye barnehageplasser hvert år i planperioden  
• økte ressurser til helsesøstertjeneste i helsestasjon og skolehelse 
• betydelig økning av skolekapasiteten på flere klassetrinn  
• økte ressurser til rehabilitering av hjemmebundne eldre 
• økte ressurser til personer med demens 
• økte ressurser innen psykiatri 
• økte ressurser til ekstra ressurskrevende brukere  
• omprioritering av ressurser blant eldre, fra eldste eldre til yngre eldre, og 

med økt vekt på behandling.   
 
 
Oppdaterte befolkningstall for kriteriebefolkningen pr 1.1.2014:  

 

 Frogner 0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-39 år 40-66 år 67-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år+ I alt 
1.1.2011 2 856 2 355 1 211 23 679 15 249 3 716 927 684 550 51 227 
1.1.2012 2 800 2 475 1 195 24 604 15 446 3 968 928 683 530 52 629 
1.1.2013 2 884 2 560 1 311 24 850 15 734 4 234 895 658 551 53 677 
Prognose 
pr sept 13: 
1.1.2014 2 941 2 550 1 310 25 427 15 801 4 524 841 650 518 54 563 
Faktisk 
pr 1.1.14 
 
 

0:667 
1-5:2244 

2 911 

6-12:1886 
13-15:751 

2 637 

16-17:566 
18-19:758 

1 324 

20-24:5310 
25-29:8860 

30-39:11092 

25 262 

40-49:6522 
50-66:9368 

15 890 

67-74:3401 
75-79:1198 

(+75) 
4 599 

 
 

(+26) 
867 650 

(+31) 
549 54 689 

1.1.2015 2 984 2 569 1 391 25 744 15 994 4 753 828 601 506 55 371 
1.1.2016 3 037 2 621 1 418 26 073 16 176 4 945 815 590 482 56 157 
1.1.2017 3 088 2 661 1 439 26 484 16 399 5 091 793 579 457 56 992 
1.1.2018 3 177 2 703 1 426 26 875 16 583 5 226 835 549 434 57 809 

 
Faktiske befolkningstall viser at gruppen 0-5 år har 30 færre førskolebarn enn 
prognostisert, mens barne- og ungdomstrinnet har 87 flere barn enn prognostisert. 
Gruppen 67+ er betydelig større enn prognostisert,  
bl.a. med 31 flere personer i gruppen 90+.  
Dette gir behov for 10 flere institusjonsplasser til gruppen 90+ enn budsjettert.  
 
Helsestasjonens fødselsregistreringer: 

2011 2012 2013 2014 
JAN 70 JAN 48 JAN 70 JAN 55 
FEB 47 FEB 74 FEB 51 FEB 61 
MARS 55 MARS 57 MARS 58 MARS 64 
APRIL 65 APRIL 55 APRIL 63 APRIL 64 
        
        
        
        
        
        
        
        
SUM t.o.m apr. 11 237 SUM t.o.m apr. 12 234 SUM t.o.m apr. 13 242 SUM t.o.m apr.14 244 
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Revisjon og tilsynsmyndigheter:  
  Når Tjeneste  
Kommunerevisjonen April -  Barnevern Det gjennomføres tilsyn 

med alle bydeler om kon-

trakter med private hjelpe-
tjenester. To bydeler vil bli 

plukket ut for nærmere 

tilsyn. 

april-juni Bestiller.  

Praktisk bistand. 

Hjemmesykepleie. 

Revisjon av periode 

01.07.2013-31.03.2014 

mhp underernæring 

13.01 Bestiller Team Vederlag.  

21. 03 Bestiller Ressurskrevende 
brukere/PU 

      

   
Fylkesmannen Mars -  Barnevern Systemtilsyn med 

fosterhjemsoppfølging. 
Avsluttes ultimo 2014 

   

   
Arbeidstilsynet 28.11.2013 Hjemmetjenesten Pålegg lukket 22.04.2014 

   
   

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

   

Byrådsleders avd, 
internrevisjon 

   

Brann- og 
redningsetaten 

Uke 25 (16.06-20.06) Solbærtorvet bhg, 

Monolitten bhg,  

Skillebekk bhg, 

Gustav Jensens minne 

Forebyggende og 

systematisk brannsikkerhet 

i fokue, spesielt fokus på 

utsatte grupper 
Hafslund / El-tek April 2014 Helsestasjonen Fokus på leiekontraktens 

EL-ansvar 
Tilsynsutvalg 
sykehjem 

Regelmessig Sykehjem i bydelen  

Tilsynsutvalg 
hjemmetjenster 

Årlig: 
-Brukerundersøkelse 
-Måling objektive 
kvalitetsindikatorer 
-Kvalitetsrevisjon 
-Medarbeiderundersøkelse 
Brukerutvalgs-møte 
Årsrapport 

Brukere med  
-hjemmesykepleie 
-praktisk bistand 
-psykiatritjenester 
-samlokaliserte 
boliger 
-omsorgsboliger 
 

 

Bydelsutvalget Fortløpende   
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Bydelsutvalgets månedlige regnskapsprognose og risikovurdering  
  
1. Månedlig regnskapssresultat og prognose  
 

 
Fo1 

Hel, sos 
Fo2A 

Barnehg 
Fo2B 

Oppvekst 
Fo3 
PLO Fo 1-3 

Sos tj 
KVP Total 

    

Prog 
31.12 

 

Prog 
31.12 

 

Prog 
31.12 

 

Prog 
31.12 

 

Prog 
31.12 

  

Prog 
31.12 

  

SUM 
PROG 
31.12 

Budsjettramme  133 806 
 

342 035 
 

97 071 
 

563 240 
 

1 136 152 
 

78 611 
 

1 214 763 
 

BU’s budsj 2014 108 666 
 

349 364 
 

89 336 
 

588 786 
 

1 136 152 
 

78 611 
 

1 214 763 
 

Reg. budsj 2014 110 687 
 

348 166 
 

90 973   
 

587 532 
 

1 137 358 
 

78 289 
 

1 215 647 
 

Regnskap pr feb 19 631 
102 938 

75 213 
349 929 

17 996 
90 417 

87 148 
590 868 

199 988 
1 134 152 

13 989 
80 611 

213 977 
1 214 763 

Regnskap pr mar 32 011 
101 937 

137 118 
346 166 

25 792 
90 973 

125 954 
591 282 

320 875 
1 130 358 

21 089 
80 289 

341 964 
1 210 647 

Regnskap pr apr  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Regnskap pr mai  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Regnskap pr jun  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Regnskap pr jul  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Regnskap pr aug  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Regnskap pr sep  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Regnskap pr okt  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Regnskap pr nov  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Regnskap pr des  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
2. Månedlig risikovurdering, jf budsjett 2014: 
 

  TJENESTER  Driftsvurderinger og korrigerende 
tiltak  

Risikovurdering 
H=høy, 
M=middels,  
L =lav risiko 

100 Fellestjenester   
101 NAV –kommune   
102 Økonomisk sosialhjelp – 
kvalifiseringsprogram:  

  

200 Kommunale barnehager   
202 Private barnehager   
205 Helsestasjon   
206 Pedagogiske tjenester   
207 Barnevern   
301 Bestillerkontoret – praktisk bistand   
302 Bestillerkontoret – hjemmesykepleie   
303 Bestillerkontoret – støttetjenester   
304 Bestillerkontoret – institusjon   
310 Praktisk bistand - utøvende   
311 Hjemmesykepleie - utøvende   
312 Samlokaliserte boliger   
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Anskaffelser og kontraktsoppfølging 
 

Kvartalsvis rapportering (30.3., 30.6., 30.9., 31.12.): 
 Anskaffelse Dato utlyst Kontraktsinng. Kontraktsstørrelse   + 

/ 
- 

1. 
kv 

Kjøkkenredskaper GJM 23.01.2014 24.02.2014 NOK 24.750 eks. mva.  
Kortidsopphold 07.02.2014 26.02.2014 NOK 44.646 eks. mva.  
Korttidsopphold 28.02.2014 13.04.2014 NOK 29.764 eks. mva.   
Heldøgns bo- og 
omsorgstjeneste 

12.03.2014 27.03.2014 NOK 601.800 eks. mva.  

Tinkern – rehabilitering 
og HC tilrettelegging 

Forprosjektering i 
denne periode.  

 Estimert NOK 1.4 – 1.65 
mill. eks. mva.  

 

Div. møtemat BU Løpende Løpende +/- NOK 1.000 eks. 
mva. pr. møte 

 

Div. møtemat AU  Løpende Løpende +/- NOK 500 eks. mva. 
pr. møte  

 

     
     
     

2. 
kv 

     
     
     

3. 
kv 

     
     
     

4. 
kv 

     
     
     

 
 Mål for kontraktsoppfølging, ant Ant. gjennomført 
1. kv 12 9 (5 tilsyn (hvorav ett nytt i aktuelle periode) og 4 vare/tj.kjøp) 

3 Renholdsavtaler/Transportavtale 
2. kv   
3. kv   
4. kv   
 

 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
 
Kvartalsvis rapportering,  
avvik, alvorlig trussel og vold, varslingsordningen (30.3., 30.6., 30.9., 31.12.): 
Type Dato Beskrivelse Oppfølging 
Antall avvik til AMU    
Politianmeldelse   

  
 

   
   

Oppfølging legevakta     
   
   

Oppfølging 
bedriftshelsetjeneste 

    
   
   

Andre forhold  
inkl varsler 
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Klager og klagebehandling 
 
Kvartalsvis rapportering (30.3., 30.6., 30.9., 31.12.): 
Type Dato Klageinnst Beskrivelse Oppfølging 
NAV sosial,  
bolig, 
psykiatri 

     
    
    
    
    

PLEIE 
OMSORG 
bestiller,  
hj.tjen.,  
sykehj 

8.1. 
Fra pårørende på vegne av dement 
bruker. Til bestiller 

Klage på manglende varsling om 
egenandelsbetaling; langtidsopphold. Klage på 
for lavt omsorgsnivå på sykehjem 

Klager gitt medhold i bydel. Skriftlig svar til 
melder 19.2. 

24.1. Fra boligbygg til bydelsoverlegen 
Klage på uhygeniske forhold i omsorgsbolig med 
heldøgns bemanning 

Leilighet vasket ned mens bruker var på 
korttidsopphold. Bydelen dekket utgifter. 

30.1. 
Fra pårørende til Madserud 
korttidsavdeling/lege 

Klage på mangelful medisinsk oppfølging av opr. 
sår; resultert i varig ufør. Krav om  fast plass 
langtidsopphold. 

Bydel innvilget langtidsopphold 1.2. Venter på 
konklusjon fra fylkesmann og norsk 
pasientskadeerstatning 

26.2. Fra pårørende til bestiller 
vedrørende ansatt hos privat PB leverandør; vist 
manglende respekt Oversendt City maid for behandling 

7.3. 

Fra bruker, via tilsynsutvalget, til 
kommunal hjemmesykepleie og 
bestiller. 

kvalitetsforskriften. Verdighetsforskriften. 
Manglende brukermedvirkning Ikke medhold i bydel. Svarbrev sendt 21.3.. 

14.3. 
Fra pårørende, på vegne av bruker, 
til bestiller 

Klager på utførelse av rengjøring. Krever siste 
oppdrag gratis. Ikke medhold i bydel. Svarbrev sendt 4.4.  

21.3. 
Fra bruker, via tilsynsutvalget, til 
kommunal hjemmesykepleie 

Manglende tilgjengelighet. Mangler ved 
helsehjelp. Mangler ved kommunikasjon 
iutførerleddet Ikke medhold i bydel. Svarbrev sendt 5.5. 

Miljørettet  
helsevern  
inkl støy  

     
    
    

     
 
 
Sykefravær 
 
Månedlig AMU-sak, forelegges Bydelsutvalget. 
 
 
NAV inkl økonomisk sosialhjelp  
 
Kvartalsvis rapportering (30.3., 30.6., 30.9., 31.12.): 
 Gj.snittlig 

ant aktive 
brukere 
pr mnd 
med øk 
sosialhj 

Brutto utb 
pr  
hovedbruker 
pr mnd i 
perioden 

Boutgifter 
(husleie 
og strøm) 

Gj.snittlig 
stønads- 
periode 
(mndr) 

Øk 
sosialhj - 
andel 
søknader 
behandlet 
innen to 
uker 

Antall pers i 
døgnover-
nattingssteder 
uten kvalitets-
avtale (pr 
31.xx) 

KVP 
ant 

Boset-
ting 
flykt-
ninger 

2012 445 10.034 60% 4,9 84 % 48 100  
2013 609 10.425 58% 5,2  0 98  
Måltall 
2014 

450 10.300   95 0 100 45 

1.kv 
14 

        

2.kv 
14 
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3.kv 
14 

        

4.kv 
14 

        

 

 
 
 
Barnehager 
 
Kvartalsvis rapportering (30.3., 30.6., 30.9., 31.12.): 
Nøkkeltall for: F0 2A  – Barnehager 
FROGNER  2012 

2013 1.kv 
2014 

2.kv 
2014 

3.kv 
2014 

4.kv 
2014 

Barn 1-2 år med barnehageplass i 
bydelen 933 

987 1029    

Barn 3-5 år med barnehageplass i 
bydelen 1353 

1404 1432    

Andel barn 1-2 år med barnehageplass  94,9     
Andel barn 3-5 år med barnehageplass  124,0     
Andel barn 1-5 år med barnehageplass  110,0     
Ant barn på venteliste 1-2 år   517    
Ant barn på venteliste 3-5 år   137    

 
Kvartalsvis rapportering (30.3., 30.6., 30.9., 31.12.): 

Barnehageutbygging inkl ferdigstillelse i 2014/2015 Storebarns- 
ekvivalenter 

Status 

Nordahl Rolfsens plass 72  

Bygdøyreguleringen/ Henseng   

Rehabilitering Hjelmsgate 3 36  

 
 
Barnevern 
 
Kvartalsvis rapportering (30.3., 30.6., 30.9., 31.12.): 
 Meldinger Under-

søkelses-
saker 

Tiltak i 
hjemmet 

Tiltak 
utenfor 
hjemmet 

Saker for 
fylkesnemnd og 
rettsvesenet 

Akutt-
plasser-
inger 

Tilsyns-
besøk pr 
fosterbarn 

Oppfølgings-
besøk pr 
fosterbarn 

2004 142 108 99 48 8    
2005 132 97 121 49 4 12   
2006 144 101 115 47 6 12   

2007  164  127 128 53 13 14   

2008  146 141 142 51 8 13   

2009 171 146 140 52 11 8   

2010 222 185 140 59 5 9   

2011 195 158 171 55 11 5   

2012 258 210 173 74 22 18 3,2 3,6 

2013 281 212 198 63 7 11 4 4 

Måltall 
2014 

      4 4 

1.kv 
14 
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2.kv 
14 

        

3.kv 
14 

        

4.kv 
14 

        

 
 
Ungdom 
 
Kvartalsvis rapportering (30.3., 30.6., 30.9., 31.12.): 
Virksomhet: Antall tilbud 

pr. uke 
Måltall besøkende 

2014 
1.kv 14 
Resultat 

2.kv 
14 

3.kv 
14 

4.kv 
14 

   Tilbud/ 
uke 

Besøkende    

Cafe Condio 5 25.000 5 7347    
C@feen 5 7.000 5 2876    
Hamna Juniorklubb  1 1.500 2 576    
Hamna Ungdom 3 2.000 2 449    
Ruseløkka Etterskoletid  5 4.000 5 1260    
Uranienborg Etterskoletid  5 6.000 5 2171    
Uranienborg Juniorklubb 1 1.000 2 365    
Uranienborg Ungdom 5 500 - -    
Bygdøy ungdomsklubb  2 500 1 Ca 170    

 
 

Pleie og omsorg 
 
                                                     
Institusjonsplasser (månedlig rapportering) 

 < 67 år 67-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + 
Ant institusjons- 

plasser: 
Resultat 31.12.10 42 81   201 530 
Resultat 31.08.11 41 78 73 124 197 513 
Resultat 31.12.11 46 75 76 123 203 523 
Resultat 31.12.12 42 81 76 108 206 513 
Resultat 31.12.13 41 79 169 203 492 
Måltall 31.12.14  57 85 70 102 175 489 
Jan 14       
Feb 14       
Mars 14       
April 14       
Mai 14       
Juni 14       
Juli 14       
Aug 14       
Sept 14       
Okt 14       
Nov 14       
Des 14       
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Hjemmetjenester (månedlig rapportering) 
 
Brukere av hjemmetjenester - Bare hjemmesykepleie. Inkl service- og 
omsorgsboliger, boliger for psyk utv.hemmede 
Bydel Frogner < 67 år 67-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + SUM 
31.12.2012 120 51 33 38 26 268 
31.12.2013 134 169 303 
MÅLTALL 2014 139 147 286 
Jan 14    
Feb 14    
Mars 14    
April 14    
Mai 14    
Juni 14    
Juli 14    
Aug 14    
Sept 14    
Okt 14    
Nov 14    
Des 14    
 
 
 
Brukere av hjemmetjenester - Bare praktisk bistand. Inkl service- og 
omsorgsboliger, boliger for psyk utv.hemmede 
Bydel Frogner < 67 år 67-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + SUM 
31.12.2012 140 160 98 124 92 614 
31.12.2013 159 458 617 
MÅLTALL 2014 151 466 617 
Jan 14    
Feb 14    
Mars 14    
April 14    
Mai 14    
Juni 14    
Juli 14    
Aug 14    
Sept 14    
Okt 14    
Nov 14    
Des 14    
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Brukere av hjemmetjenester – Begge tjenester. Inkl service- og 
omsorgsboliger, boliger for psyk utv.hemmede 
Bydel Frogner < 67 år 67-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + SUM 
31.12.2011 90 101 72 92 98 453 
31.12.2012 90 102 83 93 110 478 
31.12.2013 80 386 466 
MÅLTALL 2014 81 395 476 
Jan 14    
Feb 14    
Mars 14    
April 14    
Mai 14    
Juni 14    
Juli 14    
Aug 14    
Sept 14    
Okt 14    
Nov 14    
Des 14    
 
Satsingsområde 1-4 
 
Habilitering / rehabilitering halvårlig rapportering 
Demensomsorg halvårlig rapportering 
Psykisk helsevern    halvårlig rapportering 
Samhandling utsatt barn-ungdom halvårlig rapportering 

    



 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

 

BU – sak:          /2014 
Møtedato:  27.05.2014 
                     

 
Økonomirapportering med aktivitetstall pr 30.4.2014.  
 
 
BAKGRUNN 
 
Økonomirapportering høsten 2013 viste en utvikling med en samlet for høy 
aktivitet sett i forhold til tildelt ramme 2013. Byrådets forslag til tildelt 
ramme for 2014 indikerte en ytterligere redusert ramme for 2014. Samlet ble 
det vurdert et behov for aktivitetsreduksjoner i størrelsesorden 20 mill.  
 
Aktivitetsutviklingen 2013 viste i hovedsak en stor økning i sosialhjelps-
mottakere, samt en økende bruk av hjemmesykepleie utover det som var 
avsatt i budsjett.  
 
 
ANALYSE 
 
Det vil i hovedsak være følgende områder som gjøres til gjenstand for analyse 
og tiltak når aktiviteten må reduseres:  sosialtjeneste, hjemmesykepleie, 
sykehjem og barnevern.  
 
Pga høye enhetskostnader på disse områdene vil aktivitetsreduksjoner gi 
raskest tilpasning til reduserte budsjetter.  
 
I bydelens opprinnelige budsjett er beskrevet hvilke reduserte forventninger 
og måltall som er lagt til grunn for 2014. Allerede i februar ble det fremmet 
sak for BU som viste hvilke konkrete endrede tiltak som ble iverksatt for å 
redusere aktivitet på henholdsvis sosialtjeneste og hjemmesykepleieområdet.  
 
I BU's møte i mars ble det innført innkjøps- og ansettelsesstopp. Alle 
driftsrammer på kommunale tjenester ble redusert for å begrense ordinære 
driftsutgifter med 5 mill kr. 
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GJENNOMGANG av alle områder etter 4 mndr resultat pr april:  
 
 
SOSIALTJENESTEN: 
 

STATUS INNSPARINGSTILTAK FOR NAV 

Status for vedtatte tiltak er (tall er hentet fra rapporter i saksbehandlingssystemet 

Oskar 23. mai 2014, budsjett, budsjetteringssak i februar, samt manuelt 

innrapporterte tall): 

MÅL 

101 NAV kommune 

Lønnsutgifter tilsvarende 3 årsverk med helårsverk ventes å gi reduserte kostnader. 

0,9 årsverk sluttet 31. mars 2014. 1 årsverk slutter 15. august 2014. øvrige årsverk 

inndras ved naturlig avgang, og inntil videre ved å ikke ansette vikarer.  

Inntektsøkningen på husleie er i samsvar med prognose. 

 

102 Økonomisk sosialhjelp – kvalifiseringsprogrammet 

Mål for gjennomløpstid er satt til 4,9, mot 5,2 for hele 2013. resultat for 12-måneders 

perioden mai 2013 – april 2014 er 5,1 måned i gjennomløpstid. Det er derfor en 

forsiktig positiv utvikling, men for tidlig å si om målet på 4,9 måneder kan nås. 

 

Mål for antall sosialhjelpsmottakere i løpet av året er at antallet skal ned fra 1 370 i 

2013 til 1 219. Resultat for 12-månedersperioden mai 2013 – april 2014 er 1 525 

brukere. Akkumulert antall for første tertial 2014 er 998. For 2013 var akkumulert 

antall første tertial 834. Økningen er 19,66 %. Det ansees ikke realistisk å nå målet 

om 1 219 brukere som mottar økonomisk sosialhjelp i løpet av året.  

 

Målet for antall sosialhjelpsmottakere pr måned er satt til 450. Resultat i første tertial 

er 621. For å nå måltallet for 2014 kan vi i gjennomsnitt gi sosialhjelp til 365 brukere i 

måneden de siste 8 månedene. Det ansees ikke oppnåelig.   
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Målet for gjennomsnittlig utbetaling pr måned pr bruker er satt til kr 10 300,- i 

budsjett for 2014. Pr første tertial er resultatet 10 073,-. Det er realistisk at vi holder 

oss under måltallet ved årets utgang.  

 

Andel sosialhjelpsmottakere som har trygdeytelser som hovedinntektskilde er 26 % i 

første tertial 2014, samme andel som i 2013.   

Det er budsjettert med en samlet inntekt av sosialhjelp i første tertial med kr 

1 386 664,-. Inntekten i første tertial har vært kr 1 336 806,-. Det er en vesentlig svikt 

i trygderefusjoner, noe som har årsak i kort saksbehandlingstid på søknad om 

arbeidsavklaringspenger. Inntektene fra bostøtter og andre (andre bydeler og etater) 

og inntekter fra utlånt sosialhjelp ligger vesentlig over budsjettmålet.  

 

ANDRE TILTAK 

Fra «produksjon til tiltak» 

Identifisering av brukere med forvaltningsavtale som kan sies opp er påbegynt. 

Oppsigelser vil bli sendt ut innen utgang av mai 2014.  

Alle opplæringstiltak er midlertidig stoppet for å rydde tid til tiltaksfokus 

Overtallige i service og støttefunksjoner er identifisert. Det vil gi full effekt fra 15. 

august 2014, når overtallig går over i annet arbeid. Merforbruk første kvartal på lønn 

vil ventelig bli dekket inn innen årets utgang da ledige stillinger holdes tomme. 

 

Mottak av flyktninger 

Fremdriftsplanen holdes.  

 

Omstrukturering av kommunale boliger 

Tiltaket er vedtatt og gjennomføres i disse dager. Vi har samtidig fått vesentlig bedre 

tilgang på kommunale boliger da vi fikk 12 nye boliger i mai og får 9 hybler i juli.   

 

Bolig og startlån 
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Vi har begynt revurdering der lån kan gi bedre resultat, dette er avhengig av 

lånebudsjett. 

 

Arbeidslinjen intensiveres 

Tiltaket gjennomføres daglig. Resultat for tidsrommet 01. april – 14. mai er at 46 

brukere har fått krav om daglig oppmøte for jobbsøk på kvalifiseringssenter og NAV-

kontoret. Resultatene er: 

- 2 er over på trygd 
- 6 er i tiltak med tiltakspenger fra NAV stat 
- 8 har forsvunnet (2 har vendt tilbake og på ny skrevet inn i opplegget) 
- 3 har fått arbeid 
- 8 har gjort egenvurdering og NAV stat arbeidsevnevurdering. Dette er for å gi 

brukeren rett «innsatsnivå» for å bli prioritert til kurs og andre statlige tiltak som 
gir tiltakspenger 

 

Redusert bistand til brukere med liten mulighet for arbeid eller aktivitet 

Bistanden er redusert ved at alle saksbehandlerne må sette av fellesdager som kun er 

til aktiv oppfølging av brukere som kan over i arbeidsrettede tiltak, arbeid eller trygd. 

Videre må saksbehandlerne rapportere på oppfølging som gjøres på de brukerne det 

fokuseres mest på.  

 

Omlegging av betjening i PM (publikumsmottaket) 

Betjeningen er lagt om slik at ingen arbeidsføre får søkt sosialhjelp før de har 

registrert seg ledig, og registrert seg hos minst 5 vikarbyrå. Oppgaven kan utføres på 

NAV-kontoret. Tiltaket gir en forsinkelse i første søknadstidspunkt for en del av 

brukerne.  

 

Hver enkelt saksbehandler skal redusere antall brukere med 5 pr måned (totalt 110 

brukere) 

Tiltaket er påbegynt og gir en liten effekt i april. Det avgis særskilt rapport til leder 

hver måned på fremdrift, samt informasjons- og oppfølgingsmøter for å sikre at 

saksbehandlerne har rett fokus. 
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Annet: 

I tillegg til disse tiltakene er det innført tettere kvalitetskontroll, vurdering av forslag 

til innvilgelse av sosialhjelp av to ledere i cirka 10 % av sakene, og nye rapporterings- 

og dokumenteringsrutiner.  

Andelen avslag er økt med 3 prosentpoeng i første tertial 2014, sammenlignet med 

2013. Andelen vilkår har økt med 5 prosentpoeng. 

 

UTFORDRINGER: 

Nye brukere: 

Det er fortsatt flere som henvender seg og søker økonomisk sosialhjelp pga økt 

arbeidsledighet. I første tertial 2013 er det registrert 491 som ikke hadde 

sosialhjelpssak fra før av. I første tertial 2014 er det økt til 584, en økning på 18,94 %.  

 

Rus: 

Det kjøpes tjenester for mer enn budsjett. Vi venter på etablering av et sterktiltak 

som Velferdsetaten skal etablere for noen av brukerne vi har som er 

kostnadskrevende. Tiltaket skulle vært etablert før forrige årsskiftet, men man håper 

nå å få det i drift til sommeren 2014. Det er stor fare for liv og helse for brukerne hvis 

de flyttes til andre tiltak. Velferdsetaten vurderer ikke brukerne som aktuelle for 

ordinære tiltak. 

 

Vi kan flytte brukere fra Velferdsetatens botilbud, men de vil da flytte over til 

døgnovernattingssteder som har en høyere døgnpris. Brukeren kan i liten grad bo, 

slik at totalkostnadene med etablering, depositum og husleie er høyere enn 

kostnadene ved å beholde brukere i Velferdsetatens botilbud.  

 

Psykisk syke 

Alle som er bosatt i institusjoner for psykisk syke/boliger med heldøgnstjenester er 

revurdert ved at vi har besøkt institusjonene/boligene og gjennomgått 

bistandsbehovet. Vår vurdering er at de ikke kan bo i rimeligere tiltak enn det vi 

kjøper i dag. I en sak har vi funnet grunnlag for gjennomføring av konkurranse for å 

redusere kostnadene. Effekt regnes fra september 2014.  
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BARNEVERN : 
 

STATUS INNSPARINGSTILTAK FOR BARNEVERNTJENSTEN 

Status for vedtatte tiltak er (tall er hentet fra rapporter i saksbehandlingssystemet 

Familia 23. mai 2014, budsjett, budsjetteringssak i februar, samt manuelt 

innrapporterte tall): 

I budsjett for 2014 er det lagt til grunn følgende budsjettpremisser: 

• 160 barn skal ha tiltak i familien i løpet av året 

• Gjennomsnittlig utgift skal utgjøre kr 40 438,- pr barn 
• 60 barn skal ha tiltak utenfor familien i løpet av året 
• Gjennomsnittlig utgift skal utgjøre kr 654 333,-. 
• Totalt skal det utgjøre 3 600 døgn med en gjennomsnittlig døgnpris på kr 

7 939,- 
 

Status pr første tertial: 

• 138 barn har fått tiltak i familien i løpet av første tertial. Barneverntjenesten 
forventer ikke å nå måltallet. Det baserer seg på at erfaringsmessig blir det 
tiltak i cirka 40 % av meldingene bydelen mottar.  

• 54 barn har vært i tiltak utenfor familien i løpet av første terial. Måltallet er 
vanskelig å nå, men store avvik forventes ikke med dagens kunnskap 

 

Utvikling i første tertial 2013 og 2014: 

    2013 2014 

Mottatte meldinger  105 108  

Opprettet undersøkelse   93   74 

Barn i hjelpetiltak totalt 145 138 

Barn i omsorgstiltak totalt   56   54  

Til tross for økt antall meldinger så er det er altså en forsiktig nedgang i 

undersøkelser og barn som mottar hjelpetiltak. 

Barneverntjenesten har for høy aktivitet i forhold til budsjett ved inngangen av året. 

Det gjøres en revurdering av barn plassert i omsorgstiltak. Pr i dag er det konkrete 

planer om avvikling av 8 tiltak. Noen av sakene må behandles i Fylkesnemd først.  
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Barnevernet har en svært høy risiko for endret utvikling. Forutsatt at ingen nye barn 

plasseres i løpet av 2014 vil andre halvår gi et mindreforbruk. Forutsetningen er lite 

realistisk. Anslaget pr i dag er at 6-7 barn vil bli plassert for lengre tid, men det er ikke 

fremmet nye saker for omsorgsovertakelse pr i dag. En slik prosess kan ta flere 

måneder, slik at det kan være at plassering ikke vil skje før i 2015. det vil også komme 

kortvarige akuttplasseringer, ofte utløst av politi eller barnevernvakten på kveld/helg.  

Andre tiltak 

Det er planlagt adopsjonsprosess på noen barn i fosterhjem. Tidsperspektivet pr sak 

er 2 år.  

Bydelens tiltak «næromsorg» er i full drift fra 01. april 2014 og avhjelper i familier 

hvor det er svært store hjelpebehov. Ingen barn som «næromsorg» har arbeidet med 

er plassert i omsorgstiltak pr i dag.  

 
HJEMMETJENESTER: 
 
Det er budsjettert med at hjemmesykepleie skal reduseres til et antall timer 
som vedtas og utføres pr mnd. Måltall er satt til 8500 timer pr mnd.   
Å redusere vedtaksmengde er en stor og komplisert oppgave, da vi plikter å 
sørge for at den enkelte pasient får tilstrekkelig hjelp, slik at liv og helse ikke 
settes i fare. 
 
Det viktigste tiltak for å redusere vedtaksmengde er at bydelen har dedikert 
en person, med ansvar for å identifisere alle pasienter med omfattende 
vedtak. I samarbeid med sykepleiekonsulent på hvert av de 5 områdene, blir 
anslått tid vurdert/redusert. Redusert timebruk meldes hver dag for 
oppfølging. 
 
Den store utfordringen ligger på utførerområdene. Som illustrasjon koster en 
time utført hjemmesykepleie 603 kr i lønnskostnader. Det innebærer at 
hjemmesykepleiens ledere må regulere ned bruk av ansatte når vedtakstiden 
reguleres ned.  
 
Siden hjemmesykepleien er en heldøgnstjeneste, innebærer en tilpasning av 
produksjonen mange enkelttiltak som griper inn i hverandre. I det følgende 
beskrives slike, for å synliggjøre at store reduksjoner, som det her er snakk 
om, krever at hensyn ivaretas på lov- og avtalefeltet, hvilket kan gi utilsiktet 
«delay»: 
 

Mulige justeringsmuligheter – mindre bruk av ekstrahjelp. 
Tidligere vaktstart, senere vaktslutt; minker press på natt? 

- Endring i ressursbehov natt, nedbemanning 
- Forskyvning av oppdrag fra nett til dag/kveld 

Enderinger i fordeling av vakttyper, for eksempel flere aftenvakter hvis «turnushull» 
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Kortvakter for vikarer. 5 timer i pressede perioder, for eksempel 07-12. 
En vikaradministrator for hele bydelen – bedre ressursflyt? 

- Felles vikarpool hele bydel uten vikartilknytning til noe område 
- Forskyvning av personell mellom områder ved behov 
- Mindre ressursbehov pr område med å skaffe vikarer 

Sammenslåing praktisk bistand/hjemmesykepleie 
-  Ett område for hele bydelen server kun rengjøring/handling 

(dimensjonering) 
- «hjelp på person» utført av PB slås sammen med HS (felles kostnadssted) 

Forskyvning av tidspunkt for brukerbesøk fra før til etter lunch, sår/dusj/oppdrag som 
ikke krever medisinsk punktlighet? 
Forbedret ressurssituasjon for spl.konsulent/koordinator ved Gerica - plan og 
fordeling på ruter? 

- Mindre behov for ekstra personell til fordeling inne 
Nye håndterminaler? 

- Bedre funksjonalitet, mindre behov for stasjonær pålogging 
- Lyse ut ledige oppdrag – bedre ressursutnyttelse pr område 

Endringer i rapportsituasjonenen? 
- Stille rapport? 

 
Reduksjoner på samlet brukertid hos pasienter gir redusert 
kvalitetsopplevelse for mange enkeltpasienter, selv om medisinske og 
sykepleierfaglige oppgaver blir gjennomført. 
På dette området må det forventes økt klagemengde fra pasienter og økte 
avviksmeldinger fra ansatte på tidspress etc.  
Dette igjen vil gi økte oppgaver knyttet til klagebehandling på alle 
administrative ledd. Det er også en erfaring at klagebehandling på 
enkeltsaker som går til Fylkesmannen, sjelden gir kommunen medhold. 
 
Imidlertid forutsetter brukervalgmodellen, hvor den enkelte kan velge mellom 
kommunal og privat hjelp, at kommunens prismodell legges til grunn for 
beregning av nærværstid etc. Prismodellen har flere effektivitetsfremmende 
elementer, men virker av og til så lite fleksibel i forhold til organisering av de 
kommunale tjenestene, at det gir et unødvendig tap.  
 
Et viktig tiltak er derfor å få en reduksjon av timetallet som de private 
firmaene utfører, da det vil gi rask effekt.  
Det forutsetter at de private firmaene benytter de håndholdte terminalene i 
langt større utstrekning enn i dag. 
 

SYKEHJEM / INSTITUSJON 

Bydelen hadde en forsvarlig bruk av sykehjemsplasser sett i forhold til 
måltall i 2013. I all hovedsak var dette et resultat av høy avgang og styrt 
innleggelse i forhold til lediggjorte plasser. 
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I 2014 er måltall for institusjonsplasser 489. For øyeblikket bruker bydelen 8 
plasser mer enn måltall, men klarer den budsjettmessige situasjonen da vi 
har en buffer på priselementet. Imidlertid ligger det for øyeblikket 28 nye 
søknader om plass. Enkelte av disse trenger flere opplysninger før de kan 
anses ferdigbehandlet. Alle som oppholder seg i hjemmet i påvente av plass, 
får forsvarlig omsorg og helsehjelp.  
 
Med så mange søkere og kandidater for institusjonsplass, kan dette medføre 
at bydelen får et avvik i forhold til bystyrets krav om at søknader skal 
behandles og effektueres innen 2 uker fra søknadsdato, hvis vi skal klare å 
holde bruk av sykehjemsplasser tilsvarende måltallet. 
Det vil være kryssende hensyn å forholde seg til mellom effektiv 
ressursutnyttelse og andre hensyn.  

 

PROGNOSE pr 30.4.2014 ( HØY og LAV RISIKO) 

 

- 29 mill ved fremskrevet aktivitet 
 

- 15 mill 

                                                                                                       

                                                                                                     -      5 mill   

 

                           j    f    m    a    m    j    j    a   s   o   n   d 

 

Hvis  
bydelen ikke får noen netto effekt av innsparingstiltak, fordi tilstømning av 
sosialhjelpsklienter øker som følge av arbeidsledigheten 
OG 
andelen som er i behov av sykehjemsplasser øker,  
vil høyt alternativ kunne bli resultatet. 

 

Tilsvarende vil alle sparetiltak sett i forhold til endrede behov i befolkningen 
gi middels og lavt resultat. 

Usikkerhet med hensyn til størrelsen/omfanget av hjelpebehov i den totale 
befolkningen er vanskelig å beregne.  
Etter fire måneders drift, hvor reduksjon av timebruk i hjemmesykepleien 
kan påvises, er allikevel budsjettsituasjonen urovekkende; særlig gjelder 
dette sosialtjenesten.  
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Det anses påkrevet å starte prosess med omfattende nedbemanninger utover 
det som allerede er vedtatt, med en gang. 
Oppsigelser/nedbemanning av årsverk har lengre gjennomføringstid pga 
Oslo kommunes regelverk om overtallighet og medvirkning fra de ansattes 
organisasjoner, men gir enkeltvis en reduksjon på mellom 0,7-1 mill kr på 
årsbasis. Dette må gjennomføres uten å sette pasienter/brukeres liv og helse 
i fare, og med det for øye at gjenværende bemanning kan opprettholde 
maksimal effektivitet. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Bydelsutvalget er inneforstått med den økonomiske situasjonen etter fire 
måneders drift. 
BU er gjort kjent med de viktigste innsparingstiltak som er redegjort for i 
denne sak og i tidligere saker i februar, mars, april. 
BU ser at det er nødvendig med ytterligere reduksjon av kvalitet og omfang 
av tjenester på alle områder, selv om dette vil gi enkeltbrukere dårligere 
tjenester.  
BU ber om å få forelagt en budsjettjusteringssak i juni måned med 
ytterligere tiltak, herunder bemanningsreduksjoner på inntil 30 årsverk. 
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VEDLEGG 1 

ØKONOMIRAPPORTERING MED AKTIVITETSTALL  30.04.2014 

 

Faktatall hjemmesykepleien Januar Februar Mars April Jan-april 

Majorstuen Lønn og sosiale utgifter 1 054 724 1 541 077 1 470 463 1 431 533 5 497 796 

Majorstuen Syke- og fødselsp -42 628 -41 453 -48 641 -16 804 -149 526 

Majorstuen Innsatsstyrt finn -1 348 393 -1 220 549 -1 305 766 -1 114 347 -4 989 056 

Majorstuen Resultat -336 297 279 075 116 056 300 381 359 214 

Majorstuen Utførte timer 1 833 1 658 1 758 1 470 6 719 

Majorstuen Timepris 552 904 809 962 796 

       Uranienborg Lønn og sosiale utgifter 940 914 1 241 469 1 267 928 1 084 676 4 534 987 

Uranienborg Syke- og fødselsp -9 025 -110 828 -107 158 -85 564 -312 575 

Uranienborg Innsatsstyrt finn -1 030 164 -907 459 -968 447 -922 284 -3 828 354 

Uranienborg Resultat -98 275 223 182 192 323 76 828 394 058 

Uranienborg Utførte timer 1 322 1 155 1 240 1 165 4 882 

Uranienborg Timepris 705 979 936 858 865 

 

 

 

      Solli Lønn og sosiale utgifter 997 211 1 228 079 1 188 862 1 173 287 4 587 440 

Solli Syke- og fødselsp -56 262 -19 861 -43 887 -23 539 -143 549 

Solli Innsatsstyrt finn -1 043 782 -964 548 -985 738 -940 382 -3 934 450 

Solli Resultat -102 833 243 670 159 238 209 367 509 441 

Solli Utførte timer 1 317 1 216 1 237 1 176 4 946 

Solli Timepris 714 994 926 978 898 

       Bygdøy/Gimle Lønn og sosiale utgifter 933 341 1 320 805 1 246 769 1 257 853 4 758 769 

Bygdøy/Gimle Syke- og fødselsp -88 457 -58 685 -37 824 -64 538 -249 504 

Bygdøy/Gimle Innsatsstyrt finn -1 289 509 -1 012 880 -1 139 595 -1 091 726 -4 533 710 

Bygdøy/Gimle Resultat -444 625 249 240 69 350 101 589 -24 446 

Bygdøy/Gimle Utførte timer 1 652 1 273 1 417 1 357 5 699 
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Bygdøy/Gimle Timepris 511 991 853 879 791 

       Natt-tjeneste Lønn og sosiale utgifter 509 506 805 115 718 095 699 929 2 732 645 

Natt-tjeneste Syke- og fødselsp -81 125 -15 069 -37 662 -24 290 -158 146 

Natt-tjeneste Innsatsstyrt finn -429 460 -368 433 -475 963 -457 199 -1 731 056 

Natt-tjeneste Resultat -1 080 421 613 204 469 218 440 843 443 

Natt-tjeneste Utførte timer 446 385 492 474 1 797 

Natt-tjeneste Timepris 960 2 052 1 383 1 425 1 433 

       Totalt Lønn og sosiale utgifter 4 435 696 6 136 546 5 892 117 5 647 278 22 111 637 

Totalt Syke- og fødselsp -277 497 -245 896 -275 172 -214 735 -1 013 300 

Totalt Innsatsstyrt finn -5 141 309 -4 473 869 -4 875 509 -4 525 938 -19 016 626 

Totalt Resultat -983 110 1 416 781 741 435 906 605 2 081 711 

Totalt Utførte timer 6 570 5 687 6 144 5 642 24 043 

Totalt Timepris 633 1 036 914 963 878 

 

Sosialtjenestens mål og tiltak: 

 

Mål: 

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

 

Konkrete tiltak innen sosialtjenesten/økonomisk sosialhjelp med siktemål 

utgiftsreduksjoner for å bringe regnskapsresultater 2014 i balanse : 

 

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

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

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

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

• Redusert bistand til brukere med liten mulighet for arbeid eller aktivitet; ledig kapasitet 
brukes til økt fokus på de med mulighet for aktivitet. 

• Omlegging av betjening i PM, med økt aktivitetskrav før første utbetaling av økonomisk 
sosialhjelp. 

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

 

Resultatet de fire første månedene i år har ikke svart til forventningene i forhold til den planlagte 

aktivitetsendringen.  Nå er vi kommet så langt ut i året at det er urealistisk å rapportere en prognose 

i balanse eller med en reserve.  Endringen fra forrige rapportering er en forverring på 10 millioner.  

Dersom ikke ytterligere tiltak blir iverksatt vil det negative resultatet bare øke for hver måned som 

går.   

 

 KOSTRA-rapportering:  

Funksjons Budsjett Korrigert Budsjett- Regulert Prognose Prognose- Avvik Avvik 

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

    hittil i år hittil i år 2014     midl   

FO1 44 467 40 736 3 731 113 957 107 907 6 050   6 050 

FO2A 158 272 152 110 6 162 349 995 347 895 2 100   2 100 

FO2B 31 379 41 677 -10 298 90 974 93 974 -3 000   -3 000 

FO3 183 332 180 440 2 892 588 318 594 168 -5 850   -5 850 

FO4 24 667 29 488 -4 821 78 289 83 289 -5 000   -5 000 

Bydelen totalt 442 117 444 451 -2 334 1 221 533 1 227 233 -5 700 0 -5 700 

 

 

Resultatenheter:  

 

Resultatenhet 

Regnskap 

hittil i år 

(1000) 

Budsjett hittil 

i år (1000) 

Avvik 

(1000) 

Budsjett 

Dok 3 2014 

(1000) 

Justert 

budsjett 

2014 

(1000) 

Prognose 

2014 

(1000) 

100 Fellestjenester  14 757 29 309 14 552 89 853 89 313 6 950 

101 NAV kommune  23 371 22 101 -1 270 53 519 59 067 -1 200 

102 Økonomisk sosialhjelp -kvalifisering  29 356 24 526 -4 830 78 172 77 850 -5 000 

103 Frivilligsentraler  -26 59 84 1 324 1 319 0 

104 Psykiatri  4 105 4 929 824 14 170 14 140 800 
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105 Legetjeneste  780 1 076 296 1 527 2 516 0 

200 Kommunale barnehager  49 348 48 642 -707 131 318 132 389 0 

201 Kommunale barnehager, lokaler  9 984 9 450 -533 20 803 20 715 -1 300 

202 Ikke kommunale barnehager  85 046 92 890 7 844 170 500 169 797 3 550 

203 Barneparker  228 111 -117 97 97 0 

204 Ungdomstjenesten  3 118 3 713 596 9 201 10 485 0 

205 Helsestasjon  6 437 6 837 400 17 950 18 521 0 

206 Pedagogiske tjenester  6 018 5 463 -554 14 319 15 041 0 

207 Barnevern  31 049 19 329 -11 720 57 407 57 179 -3 000 

300 Bestillerkontor  9 112 8 757 -355 23 925 23 826 0 

301 Bestillerkontor - praktisk bistand  22 141 19 625 -2 516 61 183 60 931 2 400 

302 Bestillerkontor - hjemmesykepleie  26 643 26 598 -45 82 305 81 966 -1 000 

303 Bestillerkontor - støttetjenester  13 632 14 876 1 245 48 125 47 927 200 

304 Bestillerkontor - institusjon  69 382 68 743 -639 263 799 262 711 5 500 

305 Seniorsentre  1 553 1 809 256 4 660 5 427 0 

310 Praktisk bistand - utøvende  2 887 2 169 -718 4 175 4 158 -4 500 

311 Hjemmesykepleien - utøvende  3 226 2 743 -483 3 576 3 561 -5 000 

312 Samlokaliserte boliger  32 305 28 361 -3 943 62 855 62 596 -4 100 

  

444 452 442 118 -2 334 1 214 763 1 221 533 -5 700 

 

Vurderinger som er lagt til grunn i prognosen - resultatenheter.  

100 – Fellestjenester: 

Bydelen gikk ut av 2013 med et merforbruk på 5,8 mill. Uttrekk av pensjonsutgifter til barnehagene, 

avsetning til lønnsoppgjøret og pensjon er midler det forventes kan dekke opp dette merforbruket. 

Etter sentraliseringen av IKT opplevde virksomhetene en stor økning i utgifter.  Dette har de siste 

årene stabilisert seg. Ut fra estimerte utgifter mottatt fra UKE for 1.kvartal, er det avsatt tilstrekkelige 

midler til å dekke opp utgifter til 02180, fakturasentralen og IKT utgifter. Bydelen har imidlertid 

mottatt krav fra UKE på 0,35 mill for å flytte post og arkivsystemet fra OsloFelles 1 til OsloFelles 2. 

Foreløpig ser det ut til at de allerede avsatte midlene er tilstrekkelig til også å dekke dette. 

Leieinntekter for gater og torg har vært mellom 3,9 – 4,3 mill. Det er budsjettert litt forsiktig i år med 

en forventet inntekt på 3,5 mill. 

Tilskudd til fysioterapeuter meldes med et mindreforbruk på 1,0 mill. 

Det ble i BU i mars vedtatt en budsjettjusteringssak som gir bydelen en reserve på 5,0 mill. Det er 

foretatt et flatt kutt i alle resultatenheter og reserven er lagt til resultatenhet fellestjenester. 

Et av virkemidlene i budsjettjusteringssaken fra mars, hvor det skal legges opp en reserve på 5,0 mill 

er ansettelsesstopp. I administrasjonen forventes en innsparing på 0,45 mill ved ikke å ta inn vikarer 
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ved langtidssykmelding. Bydelen har mottatt oppgjør for fellesutgifter i Sommerrogata 1.  Dette 

utgjør en tilbakebetaling av 0,5 mill.   

Pr april meldes en prognose på + 6,95 mill 

 

101 – NAV kommune: 

Det er store utfordringer i forbindelse med å redusere sosialhjelp og kvalifisering.  Det er i budsjettet 

vedtatt en reduksjon i lønnsutgifter.  Effekten av tiltaket har ikke gitt utslag i den grad som var 

forventet og prognosen meldes med 0,6 mill. Dersom merforbruket fortsetter som nå vil resultatet 

bli et merforbruk på 2,5 mill. Det er forventet en reduksjon i antall rusplasser tilsvarende 0,6 mill. I 

stedet har antall rusplasser økt og meldes med et merforbruk på 1,9 mill. Dersom det ikke lar seg 

gjennomføre en nedtrapping av antall plasser vil merforbruket bli 3,6 mill. Innføring av «gjengs leie» i 

Norabakken vil gi 1,0 mill i merinntekter. 

 

Pr april meldes en prognose på -1,2 mill 

 

102 – Økonomisk sosialhjelp - kvalifiseringsprogram: 

Fra 2012 til 2013 økte utbetaling av økonomisk sosialhjelp med 88,2 mill for hele Oslo.  Det tilsvarer 

en økning på 10,4 %.  Bydel Frogner hadde en økning på 13,3 mill som tilsvarer 27,1% økning. Det er 

avholdt felles møte med alle bydelene hvor en gjennomgang av resultatet ble foretatt, samt forsøk 

på å finne en mulig årsak til den store økningen.  Det har ikke vært mulig med noen enkel forklaring. 

Bydel Frogner har budsjettert med økonomisk sosialhjelp og kvalifisering i samsvar med hva som er 

overført til dette formålet i rammen.  Budsjettet totalt er på 78,6 mill mens utgiftene i 2013 utgjorde 

81,4 mill. hvor utgiftene økte mest i siste halvdel av 2013.  Bydelen går inn i 2014 med en alt for høy 

aktivitet som gir store merutgifter. Fortsetter samme trend i utbetaling av sosialhjelp, vil 

merforbruket bli hele 17 mill.  En forutsetning for prognosen er at den månedlige utbetalingen fra 

mai, reduseres med 1 mill.  

 

Pr. april meldes en prognose på – 5 mill. (kvalifisering +4 mill og sosialhjelp -9 mill) 

 

104 – Psykiatri 

En psykiatribolig er utsatt innflytting som gir en innsparing på 0,8 mill. 

 

Pr. april meldes en prognose på +0,8  mill. 
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201 – Kommunale barnehager – lokaler 

Ved en inkurie ble det ikke budsjettert med utgifter til lokaler, strøm og renhold i Fredrikke 

barnehage. 

 

Pr. april meldes en prognose på -1,3 mill. 

 

202 – Ikke kommunale barnehager 

Tilskuddet til ikke kommunale barnehager blir utbetalt etter hva en kommunal barnehageplass 

koster.  Det er en lang prosess til de endelige satsene foreligger. Tilskuddet blir først utbetalt etter 

budsjett tall. Da det er tall fra 15 bydeler som skal samordnes tar dette tid. De endelige satsene for 

2012 ble ikke klare før helt på slutten av 2013. Merutgiftene utgjorde ca 2 mill, men dette vil bli 

kompensert. Før budsjett tall 2014 er ferdig samordnet, er det budsjett tall for 2013 som benyttes.  

Det som nå er utbetalt til de ikke kommunale barnehagene, er en videreføring av tilskuddet utbetalt i 

2013. Det er utbetalt et foreløpig tilskudd for 1. halvår 2014.  Det meldes et mindreforbruk på 3,55 

mill.  

Forutsetningene for prognosen er at differanse på budsjett 2013 og regnskap 2013, samt budsjett 

2013 og budsjett 2014 ikke utgjør en høyere total økning enn 7,1 %. I tillegg er det forventet 10,0 mill 

i kompensasjon for nye barnehageplasser etablert i 2013. Ved en økning på 8,5 % vil mindreforbruket 

reduseres til + 1,2 mill 

 

4,1 mill av tilskudd 2014 ble utgiftsført i 2013 p.g.a. skanning i feil periode. 

 

Pr. april meldes en prognose på +3,55 mill. 

 

207 – Barnevernet 

Barnevernet har alltid en stor risiko knyttet til seg. Oppgavene og utgiftene er aldri mulig og 

forutse.  Bydelen hadde et veldig stort merforbruk i 2012, hvor utgiftene ble hele 63,4 mill. I 2013 ble 

disse redusert til 56,2 mill. Budsjettet for 2014 er vedtatt med 57,4 mill, som er i samsvar med 

rammetildelingen. Det er pr i dag for høy aktivitet i forhold til budsjettet, men heller ikke her har de 

planlagte tiltakene vært gjennomførbare. Regnskapet blir korrigert for etterslep hver måned.  Ved en 

feil ble dette korrigert i feil måned og utgiftene som vises er 7,3 mill høyere enn faktisk.  Selv med 

denne korrigeringen vil en fremføring av nåværende aktivitet gi et merforbruk på 12,3 mill. 

Prognosen settes til – 3 mill. 

Pr. april meldes en prognose på -3 mill.  
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301 – Bestillerkontor – praktisk bistand: 

310 – Praktisk bistand – utøvende: 

Bestiller og utøvede tjeneste rapporteres under ett.  BPA – brukerstyrt personlig assistent inngår 

også i denne resultatenheten.  Videreføring av dagens BPA avtaler vil gi et merforbruk.  Antall 

vedtakstimer i praktisk bistand er lavere enn budsjetterte timer, men nærværstiden er for lav. Det er 

iverksatt effektiviseringstiltak for å øke nærværstiden, men som tidligere beskrevet har ikke dette 

gitt noen gevinst.  

 

301 – Pr mars meldes en prognose på +2,4 mill 

310 – Pr mars meldes en prognose på – 4,5 mill  

 

302 – Bestillerkontor – hjemmesykepleie: 

311 – Hjemmesykepleie – utøvende: 

Bestiller og utøvede tjeneste rapporteres under ett.  

Det er for høy aktivitet i hjemmesykepleien i forhold til budsjett.  Det er iverksatt tiltak for å få antall 

timer ned.  Dette vil i flere tilfeller oppfattes av bruker som et dårligere tilbud. Spesielt vil natt-

tjenesten bli evaluert.  Dette er en mye dyrere tjeneste enn dagtjenesten, som en følge av at natt-

tjenesten har et stort geografisk område, det går to til hver bruker og det brukes bil i tjenesten.  Det 

vil derfor gi en større gevinst å redusere antall timer, eller forskyve timene fra natt til kveld/tidlig 

morgen i natt-tjenesten enn i dagtjenesten. Samlet utgjør lønnskostnader til 4 årsverk natt tjeneste 

ca 8 mill kr. Ved omlegging av turnus og endring av oppdrag som legging etc hos noen av brukerne er 

det et mål å halvere årsverksinnsatsen. 

302 – Pr april meldes en prognose på – 1,0 mill (dersom ingen effekt av tiltak -4,0 mill) 

311 – Pr april meldes en prognose på – 5,0 mill (dersom ingen effekt av tiltak -6,0 mill) 

 

 

303 - Bestillerkontor  – støttetjenester: 

Reduserte priser på dagoppholdsplasser fra SYE gjør at bydelene betaler mindre for plassene. 

 

Pr april meldes en prognose på +0,2 mill 
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304 – Bestillerkontor – institusjon: 

Måltallet på institusjonsplasser 2014 er 489.  Antall plasser i bruk ligger fortsatt over, men 

kombinasjonen dyre/billige plasser gjør at budsjettet holdes. I tillegg gir reduserte priser, en følge av 

budsjettforliket, en betydelig reserve på 6,6 mill. Det er også her stor usikkerhet til bruk av plasser, 

og antall ferdigbehandlet på sykehus. Vederlagsinntekter er også en risiko.  

 

Bruk av antall plasser har økt også i april, mindreforbruket er redusert tilsvarende. 

 

Pr april meldes en prognose på +5,5 mill (dersom overforbruk vedvarer -1,5 mill) 

 

 

312 – Samlokaliserte boliger: 

Ved en inkurie ble fakturaer på 2,3 mill fra eksterne leverandører som Aleris, Incita som gjaldt 2013 

belastet regnskapet for 2014.  Tilskuddet til resursskrevende brukere ble 1,6 mill lavere enn 

forventet.  Endringer i aktivitet og priser utgjør 0,2 mill. 

Pr mars meldes en prognose på -4,1 mill 

 

Resultat ordinær hjemmesykepleie          

    Utførte/ Antall       

Bestillerkontoret 
Pris pr 
time vedtakstimer mnd Resultat Prognose 

Budsjett til disp jan-april 807 8500 4 27 438 000   

Resultat kommunal 795 7609 4 24 196 620   

Resultat privat 742 1446 4 4 291 728   

Gj.snitt resultat priv/komm 787 9055 28 488 348   

Resultat pr mars  12 -555   -1 050 348 -1 000 000 

Utførerenheten:  Antall     

  
Pris pr 
time Utførte timer mnd Resultat   

Resultat, innsatsstyrt 795 7609 4 24 196 620   

Resultat 870 7609 4 26 479 320   

Resultat pr mars  -75 0 -2 282 700 -2 282 700 
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Prognose innsatsstyrt 807 7600 8 49 065 600   

Prognose rest av året 870 7600 8 52 896 000   

Prognose rest av året  -63 0 

 

-3 830 400 -3 830 400 

Sum prognose utfører. -5 000 000 

Gj.snitt timepris 2014 870   

        Totalt -6 000 000 

Resultat ordinær Praktisk bistand          

Bestillerkontor:    Utførte/ Antall       

  
Pris pr 
time vedtakstimer mnd Resultat Prognose 

Budsjett  553 6900 4 15 262 800   

Resultat kommunalt 550 4620 4 10 164 000   

Resultat private 527 2091 4 4 407 828   

Gj.sn resultat privat/komm 543 6711 

 

14 571 828   

Resultat pr mars  10 189   690 972 3 200 000 

Utførerenheten:  Antall     

  
Pris pr 
time Utførte timer mnd Resultat   

Resultat, innsatsstyrt 550 4620 4 10 164 000   

Resultat 622 4620 4 11 494 560   

Resultat pr mars -72 0 -1 330 560 -1 330 560 

  

 

  

Prognose innsatsstyrt 553 4600 8 20 350 400   

Prognose rest av året 650 4600 8 23 920 000   

Prognose rest av året  -97 0 -3 569 600 -3 569 600 

Sum prognose utfører. -4 500 000 

Gj.snitt timepris 2014 641   

        Totalt -1 300 000 

 

 

Institusjonsplasser: 

TOTAL OVERSIKT  Resultat Status  Status  Status  Status  Måltall  

INSTITUSJONSPLASSER  31.12.13 31.01.14 28.02.14 31.03.14 30.04.14 2014 
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SOMATISK 1,00 318 318 315 322 325 321 

SKJERMET 1,29 84 85 86 83 84 79 

FORSTERKET 1,47 15 13 13 13 14 13 

X-TRA FORSTERKET 1,86 5 5 5 5 5 3 

KORTTIDSPLASSER 1,09  35 36 36 37 38 36 

REHABPLASSER 1,15  3 3 3 3 3 6 

VENTEPLASSER 1,09 0 0 0 0 0 0 

ALDERSHJEMSPLASSER 0,82  4 4 4 4 4 4 

SUM "SYKEHJEMSPLASSER"  464 464 462 467 473 462 

              

PSYKIATRIPLASSER  20 20 20 20 20 19 

ANDRE HELDØGN 2 2 3 2 2 2 

AVLASTNBOL OG BARNEBOLIG  6 6 6 6 6 6 

SUM ANDRE PLASSER  28 28 29 28 28 27 

TOTAL ANTALL 
INSTITUSJONSPLASSER 492 492 491 495 501 489 

Vederlagsplasser 448 447 446 449 454 441 

 

 

 

Vedlegg 2  BFR Resultatrapport pr. funksjon 2014 

Vedlegg 3 Rapportering NAV kommune 

Vedlegg 4 Risikoanalyse   
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2014
Rapportering fra sosialtjenesten til EST - månedlig innen 12. i påfølgende måned.

MÅNED: april

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

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

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

        Data hentes fra: OSKAR

2013 2014

endring 
2014 vs 

2013 2013 2014

endring 
2014 vs 

2013 2013 2014

endring 
2014 vs 

2013 2013 2014

endring 
2014 vs 

2013

januar 56 56 0 422 549 127 478 605 127 478 605 127
februar 67 60 -7 424 570 146 491 630 139 630 797 167
mars 74 52 -22 457 584 127 531 636 105 741 902 161
april 81 57 -24 447 556 109 528 613 85 834 998 164

gj.snitt pr mnd (hittil i) 1.tertial 70 56 -13 438 565 127 507 621 114
mai 83 472 555 916
juni 65 459 524 985
juli 61 449 510 1 057
aug 65 448 513 1 108

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

gj.snitt pr mnd (hittil i) 3. tertial 72 518 590
gj.snitt pr måned hittil i år 70 56 -14 471 565 94 541 621 80

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

        Data hentes fra: OSKAR 
Antall 

ungdom 
18-24 år

Antall     
25 år og 

eldre

Nye 
klienter 
totalt

januar 10 36 46
februar 10 29 39
mars 9 39 48

arpril 4 29 33
mai
juni
juli
august
sept
okt
nov
des

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

     Data hentes fra: OSKAR

Antall 
saker med 

vedtak 
siste 

måned

Andelen 
vedtak 
som er 
fattet 

innen 2 
uker etter 

søknad

januar 738 83 %
februar 780 86 %
mars 801 83 %
arpril 863 81 %
mai
juni
juli
august
sept
okt
nov
des
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3. Bruk av døgnovernattingstilbud - personer knyttet til registrerte utbetalinger til døgnovernatting i løpet av måneden

      Data hentes fra: OSKAR

Antall 
barn 

(under 18 
år)

Antall 
voksne 

(over 18 
år)

Personer 
totalt

Antall 
personer 

med 
opphold 
under 1 

mnd

Antall 
personer 

med 
opphold 
fra 1 og 
inntil 3 
mnd

Antall 
personer 

med 
opphold 
fra 3 og 
inntil 6 
mnd

Antall 
personer 

med 
opphold i 

6 mnd 
eller 

lengre

Antall 
personer 
på steder 

MED 
kvalitets-

avtale

Antall 
personer 
på steder 

UTEN 
kvalitets-

avtale

Antall 
personer 

med alter-
native 
planer

januar 0 12 12 12 0 0 0 9 3 12
februar 0 15 15 12 3 0 0 8 7 15
mars 0 17 17 14 2 1 0 13 4 17
april 0 20 20 12 7 1 0 16 4 20
mai
juni
juli
aug
sept
okt
nov
des

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

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

      Data hentes fra:  OSKAR    Oppgis i hele 1000 kr

2013 2014 2013 2014

januar 4 978 6 392 10 414 10 565
februar 4 908 5 816 9 996 9 232
mars 5 143 6 375 9 685 10 023
april 5 613 6 439 10 630 10 505

gj.snitt pr mnd (hittil i) 1.tertial 5 160 6 256 10 178 10 073

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

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

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

gj.snitt pr mnd (hittil i) 3. tertial 6 148 10 424
gj.snitt pr måned hittil i år 5 561 6 256 10 285 10 073

Sum brutto utbetalt hittil i år 66 738 25 022

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

Sum                       
brutto utbetaling pr 
måned (1000 kroner)

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

     Data hentes fra: Agresso     Oppgis i hele 1000 kroner 

januar februar mars april mai juni juli august september ok tober november desember
Eksternt tildelt budsjett (bystyrets vedtak, jf Dok. 3): 22 884 22 884 22 884 22 884
Bydelens årsbudsjett 22 884 22 884 22 562 22 562
Omdisponert 0 0 322 322

Sum Netto driftsutgift F276 hittil i år 376 2 025 3 653 5 126
Avledet mekanisk årsprognose * 4 512 12 150 14 612 15 378

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 18 372 10 734 7 950 7 184
Bydelens egen årsprognose 22 884 19 884 19 562 19 562

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 0 3 000 3 000 3 000

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

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

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

     Data hentes fra: Agresso     Oppgis i hele 1000 kroner 

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

Sum Netto driftsutgift F281 hittil i år 5 963 11 963 17 436 24 362
Avledet mekanisk årsprognose * 71 556 71 778 69 744 73 086

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett -15 829 -16 051 -14 017 -17 359
Bydelens egen årsprognose 55 727 60 727 60 727 60 727

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 0 -5 000 -5 000 -5 000

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

Beskrivelse av omdisponeringer fra/til F281 i forhold til bevilgningen i Dok. 3:

Prognosen for sosialhjelp videreføres fra mars.  Periodeavslutningen var i går 12/5. Det har derfor ikke vært tid til å komme sammen og konkludere med prognose tall. Endringer vil bli ettersendt så snart
det er klart.
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7. Beskrivelse av bydelens iverksatte og planlagte korrektive tiltak:

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

KAN BLIR ENDRET  - SE OVER

8. Andre kommentarer fra bydelen:

slutt slutt



 

Bydel Frogner – Omstilling og Risikostyring  
(Risk management) 2014 

              R=Regnskap B=Budsjett 
TILTAK HVA GJØRES RISIKOVURDERING 

H=høy, M=middels, L 
=lav risiko 

RISIKO-
SAMMENLIGNING 
BELØP – KONSEKVENS 

PROGNOSE 

PR 
30.04.2014 

100 Fellestjenester     

IKT-utgifter:  
Fremskrevet utgifter i 2013.  

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

IKT utgifter ikke blir 
høyere enn 
budsjettert (M) 

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

 

Lønnsoppgjør 2014 

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

Avsatte midler er fordelt på 
KOSTRAfunksjoner  

Resultatet av 
forhandlingene (L) 

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

 

Pensjon:  

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

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

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

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

 

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

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

Det forutsetter lik 
utleie som i 2013 (L) 

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

 

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

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

Det forutsettes 
lønnsøkning i 
samsvar med 
prognosen. (L) 

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

+1,0 mill 

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

Kan gi manglende 
kvalitetsutvikling i 
tjenesten. 

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

 
 
 

Lønnsutg og reserve: 
BU vedtak i mars – avsatt en reserve 

Det er foretatt 
budsjettjustering på alle 
resultatenheter  

Risiko fra H til L 
ettersom hvilken 
resultatenhet 

 +0,45 
lønnsutg 
+5,0 reserve 

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

Videreføring av driften Det forutsettes at 
bydelen vil motta 
Bosettingstilskudd 
flyktninger på 3,44 
 mill (M) 

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

 

102 Økonomisk sosialhjelp – 
kvalifiseringsprogram:  

    

Økonomisk sosialhjelp – 
kvalifiseringsprogram: 
Budsjettet er lagt i tråd med tildelt 
ramme. 

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

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

-3,0 mill 

200 Kommunale barnehager 
201 Kommunale barnehager, 
lokaler 

    

Oppholdsbetaling: Budsjettert med 
85 % av høyeste sats. 

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

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

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

-1,3 mill 
(lokaler) 

202 Ikke kommunale 
barnehager 

    

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

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

Nye ikke kommunale 
barnehageplasser som 
ikke kompenseres/ 
finansieres.(H) 

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

+3,55 mill 

205 Helsestasjon     
Øke med en skolehelsesøsterstilling Styrke 

helsesøstervirksomheten i 
videregående skole.  

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

 

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

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

Usikkert med hensyn 
til hvor mange nye 
barn som trenger 
spesialpedagogisk 

R 2012 – 11,7 mill 
R 2013 – 13,9 mill 
B 2014 – 14,3 mill 

Salg av tjenester til 
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hjelp. (M) andre: 
R 2012 – 1,9 mill 
R 2013 – 1,0 mill 
B 2014 – 1,6 mill 

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

Feltarbeidere/miljøarbeidere i 
samarbeid med 
ungdomstjenesten og 
helsestasjonen. 

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

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

-3,0 mill 

301 Bestillerkontoret – 
praktisk bistand 

    

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

Regulere vedtaksmengden i 
samsvar med budsjett.  

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

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

+3,2 mill 

BPA: Begrense antall vedtakstimer til 
4586 pr mnd. 

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

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

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

-0,8 mill 

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

Regulere vedtaksmengden i 
samsvar med budsjett.  

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

Utførte timer pr mnd 
R 2012 – 7686 
R 2013 – 9553 
B 2014 – 8500 
 
Regnskap/Budsjett 
R 2012 – 75,8 mill 
R 2013 – 87,6 mill 
B 2014 – 82,3 mill 

-1,0 mill 

303 Bestillerkontoret – 
støttetjenester 

    

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

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

Det forutsettes 
samme aktivitet som 
i 2013 (M) 

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

 

Trygghetsalarm: Dagens aktivitet 
videreføres. 

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

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

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

 

Transporttjenesten TT: Videreført 
aktivitet i 2013 

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

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

 

Aktivisering av eldre og 
funksjonshemmede: Det er 
budsjettert i tråd med dagens aktivitet.   

Holde antall timer på dagens 
nivå. 

Det forutsettes 
samme aktivitet som 
i 2013 (M) 

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

+0,2 mill 

304 Bestillerkontoret – 
institusjon 

    

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

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

Det forutsettes 
samme aktivitet som 
i 2013 (M) 

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

+5,5 mill 

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

Innsatsteamet gjennomfører 
daglig vurderingsbesøk på 
sektorsykehuset, for 
planlegging av tiltak.  Bruker 

Det forutsettes 
kontinuerlig 
oppfølging i 
samhandling mellom 

R 2012 – 1,5 mill 
R 2013 – 5,7 mill 
B 2014 – 3,1 mill 
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og pårørende trygges på at de 
vil få den hjelp de trenger når 
de kommer hjem. 

innsatsteam, 
hjemmetjeneste og 
bestillerkontoret. (H) 

Vederlag for institusjonsbeboere og 
dagsenterbrukere beregnes i forhold til 
antall institusjonsbeboere, og det 
foretas etterberegning av samtlige når 
skatteoppgjør foreligger. 

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

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

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

 

310 Praktisk bistand - 
utøvende 

    

Tilpasse driften av praktisk bistand til 
prismodellen i brukervalgsordningen 

Regulere arbeidskraften i tråd 
med aktivitet, samarbeid med 
hjemmesykepleien 

Nærværstid i tråd 
med brukervalg (H) 

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

-4,5 mill 

311 Hjemmesykepleie - 
utøvende 

    

Tilpasse driften av hjemmesykepleien 
til prismodellen i brukervalgsordningen 

Nært samarbeid med 
innsatsteam og praktisk 
bistand 

Nærværstid i tråd 
med brukervalg (H) 

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

-5,0 mill 

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

funksjonshemmede. Kjøp av 
tjenester. 

Vurdere kjøp av tjenester i 
konkurranse 

Det forutsettes 
samme aktivitet som 
i 2013 (H) 

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

-4,1 mill 

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

Revurdering av vedtak ved 
endringer. 

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

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

 

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



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

 

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  
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NYTT VARAMEDLEM TIL SKOLEMILJØUTVALGET V/ MAJORSTUE N SKOLE  
 
 
For Sosialistisk Venstreparti har Aksel Flack sittet som varamedlem i skolemiljøutvalget v. 
Majorstuen skole. Grunnet flytting ut av bydel Frogner ber han nå om fritak fra sine verv.  
 

 
Forslag til vedtak: 
 
 
Bydelsutvalget oppnevner …………………… (SV) som varamedlem til skolemiljøutvalget v/ 
Majorstuen skole.  
 
 





Oslokommune
Kommunerevisjonen

Bydelene

Deres ref: Vår ref (saksnr.):
201400368-4
Revisjonsref:

Dato: 11.04.2014

Saksbeh:Arkivkode
FrØydisEidheim126.2.2
Tlf.: 48042826

ORIENTERINGOM OPPSTARTAV FORVALTNINGSREVISJONOM
KOMMUNENSORGANISERINGAV SYKEHJEMSTJENESTER—KVALITETOG
EFFEKTIVITET

Med dette vil Kommunerevisjonenorientereom oppstart av forvaltningsrevisjonom
kommunensorganiseringav sykehjemstjenester.Bystyretvedtok i behandlingenav budsjettet
for 2014, 11.12.2013i verbalvedtakH 44 å be kontrollutvalgetom å gjennomføreen forvalt-
ningsrevisjonmed hensikt å kartleggestyrkerog svakheteri dagensorganiseringav
sykehjemstjenester,og belysehvilkenansvarsfordelingmellombydel og etat som gir best
kvalitetpå tjenesteneog mest effektivressursutnyttelse.Kontrollutvalgetvedtokoppstart av
undersøkelseni møte 28.01.2014(sak 6). Prosjektetsortererinn underområdet
Virksomhetsstyringog investeringskontrolli Overordnetanalyseogplanfor
forvaltningsrevisjon2012-2016som bystyretbehandlet 13.06.2012(sak 65).

Undersøkelsenrettes mot byrådenfor eldre og vil baserespå gjennomgangav aktuell
dokumentasjon,intervjuermed relevanteaktører,samt spørreundersøkelsertil bydeleneog
kommunaleog ikke-kommunalesykehjem.Vi vil viderei mediomai sendeet brev til alle
bydeleneog en del andreaktører for å innhentesynspunkterpå dagensorganiseringav
sykehjemsdrift.Det vil gis en frist på 4 uker med å kommemed svar på spørsmålene.

Undersøkelsenvil munne ut i en rapport som planleggesbehandleti kontrollutvalgeti 4.
kvartal 2014. Vi gjør imidlertidoppmerksompå at det kan skje forskyvningeri
framdriftsplanen.

Eventuellespørsmåltil denne orienteringeneller om prosjektetkan rettes til prosjektleder
Frøydis Eidheim, tlf. 48042826,e-post: frovdis,eidheim@krv.oslo.kommune.no.

For nærmereinformasjonom undersøkelsense vedlagtekopi av oppstartsbrevsendt byråden
for eldre. Informasjonom undersøkelsener også sendt til Sykehjemsetaten.

Med hilsen

4di
Randi Blystad
assisterendeavdelingsdirektør

Frøydis Eidheim
seniorrådgiver

Adresse: Telefon resepsjon23 48 68 00 Epost:postmottak@krv.osIo.kommune.no
Grenseveien88 Telefaks 23 48 68 01 Internett:http://www.krv.oslo.kommune.no
0663 OSLO Org.nr.: 976 819 861
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Kopi av oppstartsbrevtil byrådenfor eldre.
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Oslo kommune
Kommunerevisjonen

Byrådenfor eldre

Dato: 11.04.2014

Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode
201400368-1 FrøydisEdheim 126.2.2
Revisjonsref: Tlf.: 48042826

OPPSTARTAV FORVALTNINGSREVISJONOM KOMMUNENSORGANISERING
AV SYKEHJEMSTJENESTER—KVALITETOG EFFEKTIVITET

Med dette vil Kommunerevisjonenorientereom oppstartav forvaltningsrevisjonom
kommunensorganiseringav sykehjemstjenester.Bystyretvedtok i behandlingenav budsjettet
for 2014, 11.12.2013i verbalvedtakH 44 å be kontrollutvalgetom å gjennomføreen forvalt-
ningsrevisjonmed hensikt å kartleggestyrkerog svakheteri dagensorganiseringav syke-
hjemstjenester,og belyse hvilkenansvarsfordelingmellombydel og etat som gir best kvalitet
på tjenesteneog mest effektivressursutnyttelse.Kontrollutvalgetvedtokoppstartav under-
søkelseni møte 28.01.2014(sak 6). Prosjektetsortererinn underområdet Virksomhetsstyring
og investeringskontrolli Overordnetanalyseogplanfor forvaltningsrevisjon2012-2016som
bystyretbehandlet 13.06.2012(sak 65). Kommunerevisjonenstarternå arbeidetmed denne
undersøkelsen.

Prosjektetsproblemstillinger
Følgendeproblemstillingervil bli belyst:

Hvilke styrkerog svakheterer det i dagensorganiseringav sykehjemsdriften?
Hvilkenansvarsfordelingmellombydelog etat kan gi best kvalitetpå tjenesteneog mest
effektivressursutnyttelse?

I den forbindelsevil vi beskrive sentralemål/ambisjonerfor etatsopprettelsen,kartleggeog
vurderestyrker og svakheterved dagensorganisering.Vi vil også drøftehvilkenansvars-
fordelingmellombydelog etat som kan gi best kvalitetpå tjenesteneog mest effektiv
ressursutnyttelse.

Metode ogframdnft iprosjektet
Undersøkelsenrettes mot byrådenfor eldreog vil baserespå gjennomgangav aktuell
dokumentasjon,intervjuermed relevanteaktører,samt spørreundersøkelsertil bydelerog
kommunaleog ikke-kommunalesykehjem.Vi vil også sendeut spørsmåltil bydeleneog en
del andre aktørerfor å innhentesynspunkterpå dagensorganiseringav sykehjemsdriften.Det
er ikke tatt endeligstillingtil om Sykehjemsetatenvilbli revidert,men etaten vil uansett være
en viktig kilde til informasjon.

Rapportenplanleggesbehandlet i kontrollutvalgeti 4. kvartal2014. Vi gjør imidlertid
oppmerksompå at det kan skje forskyvningeri framdriftsplanen.

Adresse: Telefon resepsjon23 48 68 00 Epost:postmonak@krv.oslo.kommune.no
Grenseveien88 Telefaks 23 48 68 01 Internett:http"ww.krv.oslo.kommune.no
0663 OSLO Org.nr.:976 819 861
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Møte omprosjektet mv.
Kommunerevisjonenønsker å gjennomføreet oppstartsmøteetterpåske, der vi orienterer
nærmereom undersøkelsenog hvordanden vil gjennomføres.Vi mottargjernesynspunkter
på undersøkelseni møtet.Vi har berammetmøte med byrådsavdelingen28.04.2014 kl.
07.30-09.00.

Infortnasjonsbehov
I forbindelsemed gjennomføringenav undersøkelsen,vil Kommunerevisjonenha behov for
ulike typer informasjonog dokumentasjon.Dette vil avklaresi oppstartsmøtetog deretter.

Kontaktperson
Kommunerevisjonenber om at det utpekesen kontaktpersonfor prosjektet i Byrådsavdeling
for eldre og sosiale tjenester,og at vi får beskjedom dette med det første.

Eventuellespørsmåltil dennehenvendelseneller om prosjektetkan rettes til prosjektleder
FrøydisEidheim, tlf. 48042826,e-post:frovdis.eidheim@krv.oslo.kommune.no.

Informasjonom undersøkelsener sendt Sykehjemsetatenog bydelene.

Med hilsen

61
Randi Blystad
ass. avdelingsdirektør

FrøydisEidheim
seniorrådgiver



FORVALTNINGSREVISJONOM KOMMUNENSORGANISERINGAV
SYKEHJEMSTJENESTER—SPØRSMÅLTIL BYDELUTVALGENE

Bystyretvedtok i behandlingenav budsjettetfor 2014, 11.12.2013i verbalvedtakH 44 å be
kontrollutvalgetom å gjennomføreen forvaltningsrevisjonmed hensikt å kartlegge styrkerog
svakheteri dagensorganiseringav sykehjemstjenester,og belysehvilken ansvarsfordeling
mellombydel og etat som gir best kvalitetpå tjenesteneog mest effektivressursutnyttelse.
Kontrollutvalgetvedtokoppstart av undersøkelseni møte 28.01.2014(sak 6). I den anledning
ønskerKommunerevisjonenå innhentesynspunkterpå dagensorganiseringav sykehjemsdrift
fra en rekke ulike aktører,blant annetfra bydelsutvalgene.

I vedleggettil dette brevethar vi formulertnoenspørsmålsom vi håperbydelsutvalgenetar
seg tid til å besvare.Bydelsutvalgenestk viderefritt til å kommemed synspunkterog
kommentarertil forhold som ikke dekkesav vårespørsmål. For at vi skal kunne benytte
bydelsutvalgetsinnspill i vårt arbeid,ber vi om at svaret sendesKommunerevisjoneninnen
01.09.2014.

Vi gjør oppmerksompå at Kommunerevisjoneni forbindelsenmed denne undersøkelsen
senderegne spørsmåltil bydelenesadministrasjon.

Hvis det er noen spørsmåltil vedrørendedenneundersøkelseneller dette brevet er det bare å
ta kontaktmedFrøydisEidheim (prosjektleder)tlf. 480 428 26, e-post:
froydis.eidheim@krv.oslo.kommune.no. eller HildeLudt (prosjektmedarbeider)tlf. 413 321
57, e-post: hilde.ludt@krv.oslo.kornmune.no.

Vennlighilsen

Saksbeh: Arkivkode
FrøydisEidheim 126.2.2
Tlf.: 480 428 26

Deres ref: Niltrref (saksnr.).
201400368-7
RevisJonsref:
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*l."1* =; 
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Oslokommune
Kommunerevisjonen

Bydelsutvalgene
v. lederne

Dato: 16.05.2014

FrøydisEidheim Hilde Ludt
Seniorrådgiver seniorrådgiver

Vedlegg:Spørsmåltil bydelsutvalgene

Adresse: Telefon resepsJon23 48 68 00 Epost:postmottak@krvAslo.kommune.no
Grenseveien88 Telefaks 23 48 68 01 Internett:http://www.krv.oslo.kommunemo
0663 OSLO Org.nr.:976 819 861
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VedleggSpørsmåltil bydelsutvalgene

Bakgrunn
Bystyretvedtok i 2006 å oppretteen etat som skulleovertabydelenesansvarfor å drive
kommunalesykehjemog følge opp private sykehjemfra 01.01.2007.Med basis i erfaringer
fra de 7 årene som har gått, ønsker Kommunerevisjoneninformasjonom bydelsutvalgenes
syn på styrkerog svakheterved dagensorganisering.

Spørsmålenenederst tar utgangspunkti målene somble satt for etaten i byrådssak79/06
Sykehjem —organisering for bedre balitet og valgfrihet, samt de motforestillingersom kom
til uttrykki høringsuttalelserfra bydelerog andreaktørerpå forslagettil omorganiseringav
sykehjemsdriftensom gjengisi det følgende:

Bedre kapasitetsutnyttelse
Ett av målenefor opprettelsenav Sykehjemsetatenvar at behovetfor sykehjemsplasserskulle
ses for hele byen underett. En sentraletat skulleblant annetutnyttesykehjemskapasiteten
bedre.Bydeleneskulle ikke lenger bære den økonomiskerisikoenknyttet til ledige
sykehjemsplasser.Dette skulle gi størreøkonomiskforutsigbarhetfor bydelene.

økt spesialisering
Økt spesialiseringav sykehjemstilbudetvar en ventetpositiveffekt av etatsopprettelsen.En
sentraletat ville letterekunne tilretteleggetilbudfor særskiltemålgruppermed ulikebehov,
enn det 15bydelerhadde anledningtil.

Fritt sykehjemsvalg
Før opprettelsenav Sykehjemsetatenvar det enkelteutfordringerknyttet til ubalansemellom
tilbud og etterspørseletter sykehjemsplasserpå bydelsnivå.Opprettelsenav Sykehjemsetaten
skullebidra til å silcrebrukernefritt sykehjemsvalg.Dette fordibydeleneikke lengervilleha
en økonomiskinteresseav å fylle opp egne sykehjemsplasserfør de tilbødplasser i andre
bydeler.

Utviklingi kvalitetsarbeidet
Forut for opprettelsenav Sykehjemsetatenvar det antatt at en sentraletat ville kunne
samordneog utviklekvalitetsarbeidetbedre enn det som var tilfelletda sykehjemmeneble
driftet av bydelene,herunderstyrkerekrutteringenav personell,øke andelenfaglærte,bygge
opp og utvikle større fagmiljøer,tilby flere heltidsstillinger/størrestillingsandeler,etablere
ensartedekvalitetssikringstiltak,samt bidra til lik bruk av kontroll-og tilsynsfunksjonene.

Stordriftsfordeler
Opprettelsenav en sentraletat skullebidra til stordriftsfordelerblant annetpå områdersom
anskaffelser,drift og vedlikehold,personal,økonomi,regnskapog administrative
støttefunksjoner.

Bekymringervedrørendeopprettelsenav Sykehjemsetaten
Forut for opprettelsenav Sykehjemsetateni 2007 var det flerebydeler som stilte seg tvilende
til nytten av å oppretteen sentraletat. Det var flere forholdved den gamleordningensom
bydelenemente fungerteog som de mente at en etatsopprettelseikke ville ivaretapå samme
måte. Dette gjaldtblant at
• bydeleneville miste økonomiskhandlefrihetog fleksibilitetved at en størredel av

budsjettetville bli bundetopp,
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en etatsopprettelseville føre til byråkratiseringog dyreresykehjemsplasser,
en etatsopprettelseville føre til at bydelenevillemiste sammenhengeni tiltakskjeden
innenforpleie- og omsorgstjenestene,
det å ta ansvaretfor driftenav sykehjemmenevekkfra bydelene,ville føre til en svekkelse
av bydelssystemetog lokaldemokratietettersomviktigebeslutningervedrørende
tjenestetilbudetble sentralisertog det ble lengreavstandmellombrukere og
beslutningstakere

Spørsmåltil bydelsutvalgene
Har bydelsutvalgetsynspunkterpå/erfaringermed eventuelleforde1erog ulemperved
dagensorganiseringav sykehjemstilbudet,for eksempelnår det gjelderkapasitet,
spesialisering,fritt sykehjemsvalg,kvalitet,effektivitet,eventueltandre forhold?

Har det å overdraansvaretfor driftenav sykehjemtil en sentraletat ført til en svekkelse
av bydelssystemetog lokaldemokratietetterbydelsutvalgetssyn?

Har bydelsutvalgetsynspunkterpå hvordantilsynsrollenmed sykehjemfungererinnen
dagenssykehjemsorganisering?

Har bydelsutva1getsynspunkterpå andreorganisatoriskeløsningerfor sykehjemssektoren
som kan gi bedrekvalitet og mer effektivressursutnyttelse?

Dersomdet ikke er enigheti utvalgeti synetpå de ulike spørsmålene,kan dette framkommei
svaret.



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

Bydel: Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Kommunal utfører 595 573 563 561
Hjtj. for døve og døvblinde (kommunal) 0 0 0 0
ASOR AS 24 25 23 23
Attendo Care AS 10 10 11 11
CityMaid AS 51 50 47 51
Kamfer AS 38 40 39 41
Oslo Helse og Omsorg AS 60 61 58 58
Prima Omsorg AS
Seniorstøtten AS 7 7 7 7
Total Helseservice AS 32 31 31 30
Unicare Omsorg AS 100 100 115 98
Sum komm.utfører 595 573 563 561 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum private utførere 322 324 307 309 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum alle utførere 917 897 872 872 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måne d:
Kommunal 6328:00 5716:23 5996:30 5518:18
Privat 2661:39 2432:04 2749:55 2709:57
Sum vedtakstid 8989:39 8148:27 8758:36 8240:03 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 10:38 09:58 10:39 09:50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Private utførere 08:15 07:30 08:51 08:46 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Timer og minutter



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

Bydel: Frogner 

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Kommunal utfører 612 598 593 580
ASOR AS 8 6 5 6
Attendo AS (fra 1.4.2014) 0
Kamfer AS 13 18 18 18
Oslo Helse og Omsorg AS 7 7 6 19
Prima Omsorg AS
Total Helseservice AS 10 11 11 9
Unicare Omsorg AS 10 10 12 14
Sum komm.utfører 612 598 593 580 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum private utførere 48 52 52 56 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum alle utførere 660 650 645 636 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måne d:
Kommunal 9308:24 8262:57 8584:44 7652:39
Privat 1389:03 1385:57 1546:56 1558:52
Sum vedtakstid 10697:27 9648:54 10131:40 9211:31 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 15:12 13:49 14:28 13:11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Private utførere 28:56 26:39 29:44 27:50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Timer og minutter



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

Bydel: Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Kommunal utfører 42 46 46 48
ASOR AS 3 3 3 4
Sum komm.utfører 42 46 46 48 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum private utførere 3 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum alle utførere 45 49 49 52 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måne d:
Kommunal 487:13 436:02 607:46 592:05
Privat 59:22 53:38 62:21 67:50
Sum vedtakstid 546:35 489:40 670:07 659:55 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 11:36 09:28 13:12 12:20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Private utførere 19:47 17:52 20:47 16:57 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Timer og minutter



Oslo kommune

Bydel Frogner
Postboks 2400 Solli
0201 OSLO

Deres ref: Vår ref (saksnr):

201400002-49

3u4, 4fk-, NOA

Dato: 22.04.2014

Saksbeh: Arkivkode:

Solrun M.T.Roland, 23433015 204

URANIENBORGHJEMMET - RAPPORT FRA ANMELDT TILSYNSBESØK 150114
OG 070414

Viser til mottatt mail 27.03.2014 vedrørende to anmeldte tilsyn ved Aleris Omsorg,
Uranienborghjemmet.

Tilsynsutvalget etterspør beboernes valgfrihet når det gjelder mat.
Ved innkomst gjennomføres samtale med beboere/pårørende hvor mat er et av temaene som tas opp. I
denne samtalen kartlegges det hva beboeren like/ikke liker samt allergier. Beboerne ved
Uranienborghjemmet har en middagsmeny som ihensyntar beboerens ønsker ved innkomst, men faller
ikke middagen i smak blir de tilbudt brødmat/kornblanding eller omelett. Beboerne har valgmulighet
ved frokost og kvelds.

Tilsynsutvalget stiller også spørsmål ved vaktmesteren som brannansvarlig i og med han ikke er på jobb
døgnet rundt. Ved vaktmesterens fravær er det vakthavende ved team to som er brannansvarlig. Team to
er «kommandosentralen» ved brann og katastrofer. Siste avholdte brannøvelse var november 2013.

Sykehjemsetaten har registret tilsynsutvalgets kommentar angående beboere som virker sløve og
uinteressert samt personalets manglende tilstedeværelse, og vil følge dette opp overfor Aleris Omsorg,
Uranienborghjemmet.

,-- Anne Berger Sørli
områdedirektør

Kopi til: Aleris Omsorg, Uranienborghjemmet

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 02 180
Postboks 435, Sentrum Nedre Slottsgt. 3 Telefaks: 23 43 30 09
0103 Oslo Bankkto.: 1315.01.03295

E-post: postmottak@sye.oslo.kommune.no
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Oslo kommune
Sykehjemsetaten

Administrasjonen

Bydel Frogner
Postboks 2400 Solli
0201 OSLO

Deres ref: Vår ref (saksnr):Saksbeh:

Dato: 23.04.2014

Arkivkode:

201400001-34 Vigdis Skovdahl, 23 43 30 10 204

FAGERBORGHJEMMET / NORABAKKEN - SVAR PÅ TILSYNSRAPPORT FRA
ANMELDT BESØK 040314

Sykehjemsetaten har mottatt tilsynsutvalgets rapport og har følgende kommentarer.

Når det gjelder tannhelse så får sykehjemmet motstridende opplysninger om hvilken tannlege
som skal benyttes. De jobber med å få en avklaring. Konsekvensene av uklarheten er kun at
personalet bruker unødig lang tid på bestillingen. Pasientene får den behandlingen de skal ha.

Ventilasjonsproblemene på Fagerborghjemmet er dessverre et tilbakevendende tema som det er
svært viktig å få rettet på. Omsorgsbygg som ansvarlig for bygget ønsker ikke å reparere det
eksisterende anlegget, og et nytt anlegg kan ikke installeres med inneliggende pasienter.
Lufting og lukking av dører hjelper noe på lukt, men er selvsagt ikke godt nok.

Det er riktig at Dash ikke fungerer tilfredsstillende, og Fagerborghjemmet har derfor gått
tilbake til å skrive opp behovene i en bok inntil problemene med vaktmestertjenesten er avklart,
og systemet fungerer.

Sølv Karlstad
omrftdedirektør

Kopi til: Institusjonssjef Anita Glittum, Fagerborghjemmet

Omsorgsbygg

Sykehjemsetaten
Administrasjonen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:02 180
Postboks435,Sentrum NedreSlottsgt.3 Telefaks:2343 3009
0103Oslo Bankkto.:1315.01.03295

E-post:postmottak@sye.oslo.kommune.no
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Innledning 

Med denne rapporten ønsker vi å presentere kreftkoordinatorfunksjonen, gjøre rede for 

betydningen av koordinering for kreftrammede, belyse noen utfordringer og skissere mål for 

videre satsing innenfor kreftomsorg i bydel Frogner.  

Fremtidsrettet satsing i bydel Frogner 

Bydel Frogner var tidlig ute blant Oslos bydeler med å satse på en koordinator som skulle 

sørge for oppfølging av alvorlig syke og døende. I 2006 ble Helle Christensen ansatt i 

prosjektstilling som bydelskoordinator. Tilbakemeldinger fra brukere, deres pårørende og 

samarbeidspartnere i primær- og spesialisthelsetjenesten viste at stillingsfunksjonen var 

svært nyttig, og den ble gjort permanent. Bydelskoordinator betegnes i dag som 

kreftkoordinator.  

I 2012 utlyste Kreftforeningen prosjektmidler for opprettelse av kreftkoordinatorstillinger i  

kommunene. Bydel Frogner fikk innvilget søknad om midler og ansatte Oddfrid Nesse i  

100 % stilling og hun tiltrådte 01.10.12.  Kreftforeningen dekker ca. 75 prosent av  

lønnskostnadene, resten må bydelen dekke selv.  Prosjektet er forespeilet en  

varighet på 3-4 år, forutsatt at midlene brukes i tråd med Kreftforeningens intensjon for  

kreftkoordinatorstillingene. Målsettingen med Kreftforeningens satsing er å bidra til bedre  

livskvalitet og levekår for kreftrammede og at kommunene høster så gode erfaringer  

med kreftkoordinatorstillingene at de videreføres etter prosjektperioden.  

 

Kreftforeningen anslår behov for en kreftkoordinator i 100 % stilling pr. 10-15000  

innbyggere. I dag er det to kreftkoordinatorer i bydel Frogner, med et innbyggertall på  

nærmere 55 000.  

 

101 kreftrammede i bydel Frogner fikk i fjor opprettet førstegangs kontakt med 

kreftkoordinator, med tilbud om videre oppfølging. Pr. 31.12.13 hadde kreftkoordinatorene 

til sammen 180 registrerte brukere, der av 101 kvinner og 79 menn. Gjennomsnittsalderen 

var 69 år og hvor yngste bruker var 28 år. Kreftkoordinatorene får enkelte telefon og/eller 

elektroniske henvendelser som av ulike årsaker ikke er blitt registrert.  I tillegg kommer 

samtaler med og oppfølging av pårørende, samarbeid med spesialisthelsetjenesten og dialog 

med andre aktuelle aktører.  

 

Kreft og forekomst 

Kreft er en samlebetegnelse på rundt 200 ulike sykdomstilstander, hvor fellestrekk er at 

celler vokser ukontrollert og skader vev og organer. Det er derimot mye som skiller disse fra 

hverandre, derfor vil sykdomsforløpet, behandling og overlevelse variere.  
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Årlig får cirka 30 000 mennesker en kreftdiagnose og totalt lever det mer enn 200 000 

mennesker som har eller har hatt kreft i Norge. De fire vanligste kreftformene er lungekreft, 

tykktarmskreft, brystkreft og prostatakreft. Mennesker som har kreft i lever, lunge eller 

bukspyttkjertel har dårligst utsikt for overlevelse. Testikkelkreft, føflekkreft (ved lokal 

sykdom), prostatakreft og brystkreft har de beste overlevelsestallene.  

Prognoser viser at antall nye krefttilfeller vil stige sterkt i årene fremover.  Én hovedårsak er 

at sykdommen rammer hovedsakelig den eldre del av befolkningen. Men gledelig er det at 

antallet som overlever kreft øker og de som ikke helbredes lever lengre. Kreft er derfor i 

mange tilfeller å regne som en kronisk sykdom. I dag lever mer enn to tredeler av 

kreftpasienter 5 år etter diagnosen. Andelen i 1980 var ca. halvparten.   Denne positive 

utviklingen skyldes både tidlig diagnostisering og at kreftbehandlingen er blitt bedre.  

Statistikk for kreftforekomst i bydel Frogner foreligger ikke, fordi dette ikke registreres i de 

enkelte bydeler, men for hele Oslo kommune. Kreftregisteret viser at det i 2010 var 21 140 

mennesker i Oslo som levde med en kreftsykdom, og at det samme år var 2774 mennesker 

som ble rammet av kreft. Bydel Frogner skiller seg ut fra de andre bydelene i indre by med 

en større andel eldre enn gjennomsnittet i Oslo. Kreftforekomstandelen antas derfor i bydel 

Frogner å være relativt høy.   

 

Krav om koordineringstilbud for kreftrammede 

Når flere får kreft, flere overlever og flere lever lengre med kreft stiger behovet for 

tilgjengelige, tilrettelagte og koordinerte tilbud. Mennesker som har kreft og deres 

pårørende har svært ulike og sammensatte behov. Behandlingsmål kan variere fra kurasjon, 

forebygging og lindring av plagsomme virkninger som følge av sykdom og behandling, til 

lindring mot livets slutt. En del kreftsykdommer krever omfattende, spesialisert behandling 

og oppfølging fra mange nivå og ledd i tjenesteapparatet, som også stiller betydelige krav til 

kompetanse og kvalifisert personell. Behovene hos de kreftrammede kan ofte strekke seg 

over lange tidsrom. Krav om effektivisering i helsevesenet har ført til kortere liggetid på 

sykehus, økt poliklinisk behandling, mindre tid og ressurser rettet mot rådgivning og omsorg.  

Det er i tillegg utfordringer i forhold til kommunikasjonsflyt både mellom de enkelte sykehus 

og spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. En stor utfordring i kreftomsorgen er å 

skape helhet og sammenheng i tilbudet til brukerne. 

Utvikling av helseinformasjon og helsetjenester på web, sosiale medier og blogger har lagt 

grunnlag for en ny brukerrolle de senere år, der helse- og omsorgstjenestene drives fram i en 

mer brukerorientert retning. Behov og forventninger hos brukere og de pårørende skal være 

utgangspunkt for beslutninger og tiltak. Bruker skal oppleve at de blir ivaretatt, sett og hørt. 

Begrepet «brukerorientering» innebærer en mer likeverdig vekting av brukerkunnskap og 

erfaringer på den ene siden, og fagkunnskap på den andre siden. Et sammenhengende, 

oversiktlig og forutsigbart tjenestetilbud vil gjøre det enklere for brukere å ta en mer aktiv 
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rolle. Endring av rolle fra passiv pasient til aktiv bruker tilsier at det er behov for 

koordinering på en ny måte.  

I Nasjonal strategi 2013-2017,”Sammen – mot kreft” skisseres det for fem viktige 

målområder: 

1) En mer brukerorientert kreftomsorg 

2)  Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp 

3)  Norge skal bli et foregangsland innenfor kreftforebygging 

4)  Flere skal overleve og lever lenge med kreft.  

5)  Best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende.  

Nasjonale føringer og lovbestemmelser fastslår rettighetene til de kreftrammede. Disse må 

synliggjøres i praksis.  Ved å flytte tjenester nærmere der folk bor og få ulike ledd i 

tjenesteapparatet til å jobbe bedre sammen er det håp om at oppfølging av mennesker med 

kroniske lidelser blir bedre.  En kreftkoordinator gir mulighet for at de kreftrammede kan 

nyttiggjøre seg tjenestene i tråd med samhandlingsreformen: ”Rett behandling – på rett sted 

– til rett tid”. Kommunen er pålagt å ha koordinatorfunksjon overfor pasienter med behov 

for sammensatte og langvarige tjenester, og kreftkoordinator er et  direkte svar på 

samhandlingsreformen i så måte. 

Kreftkoordinators funksjon 

Kreftkoordinatoren skal: 

• være synlig og lett tilgjengelig for pasienter og pårørende 

• koordinere og tilrettelegge hverdagen sammen med kreftsyke og pårørende på en 

best mulig måte 

• bidra til tverrfaglig koordinering.   

• samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i bydelen, også frivillige tilbud 

• være synlig og tilgjengelig for spesialisthelsetjenesten 

• bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene, slik at mennesker 

som er rammet av kreft og deres pårørende opplever størst mulig flyt i sykdoms- og 

behandlingsprosessen 

Bydel Frogner har et ansvar for å sikre at kreftkoordinatortilbudet blir kjent og brukt både av 

de som rammes av kreft og samarbeidspartnere i og utenfor helsetjenesten. 

Kreftkoordinatorene tilstreber å få oversikt over de kreftrammedes behov i bydel Frogner, 

være deres kontaktperson og igangsetter, og bidra til å skape hensiktsmessige rammer og 

kontinuitet. Med bakgrunn som klinisk utøvende sykepleiere erfarer vi at det i vår 

arbeidshverdag kan være utfordrende å avgrense vår funksjon, særlig der ressurser og faglig 
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kompetanse svikter.  Vi kan fort påta oss ”brannslukkende” hjelp. Kreftkoordinator i bydel 

Frogner har primært et ”sørge for –ansvar”, hvor kreftomsorgsarbeidet skal koordineres 

gjennom og via de ressursene som finnes i bydelen.  

Som kreftkoordinatorer ser vi behov for erfaringsutveksling med andre koordinatorer, 

veiledning og faglig påfyll. Vi har tilbud om gratis gruppeveiledning av sykepleiefaglig 

veileder i Fransiskushjelpen annenhver måned, og vi tilstreber å delta på dette. Helle og 

Oddfrid er i tillegg tilknyttet det palliative nettverket i Oslo, med møter 3-4 ganger i året. 

Oddfrid er i nettverk for kreftkoordinatorene tilknyttet Kreftforeningens satsing, og hvor en 

kontaktperson for Østlandsregionen følger opp med råd og veiledning etter behov. 

Kreftkoordinatorene har siden oppstart høsten 2012 hatt èn landssamling og to regionale 

samlinger, og de sistnevnte samlingene med representant fra ledelsen (nestleder på 

Bestillerkontoret).   

Hvorfor behov for kreftkoordinator?  Brukerutsagn 

Manglende fleksibilitet og kontinuitet i systemet lokalt og interkommunalt skaper en  

tilleggsbelasting for den som er syk og hans/hennes nærmeste. Tettere samarbeid med og  

kontaktpersoner i NAV, barnevernstjenesten og i helsesøstertjenesten,  

kan bidra til bredere forståelse for mange av de utfordringene kreftrammede står 

overfor. Barnefamilier krever ofte spesiell og tett oppfølging. Erfaringer vi gjør med 

kreftkoordinatorarbeidet i bydel Frogner mener vi kan ha nyttig overføringsverdi til andre 

brukergrupper.  

En kontaktperson som kan gi informasjon, råd og veiledning og samkjøre tiltak og tjenester  

er noe mange kreftrammede i Norge lenge har etterspurt og savnet. Slik er det også for  

bydel Frogners kreftrammede, noe følgende utsagn fra brukere og pårørende synliggjør:  

 

”Det å få kontakt med en som skjønte hva jeg hadde gjennomgått av behandling og 

forklarte hvordan dette kan påvirke kroppen min, både fysisk og ikke minst mentalt, 

var en befrielse. Jeg er jo ikke lenger kreftsyk, men jeg er totalt utmattet lenge etter 

at behandlingen er avsluttet. Hun ga meg gode tips på veien videre. ” (”Kai”, 55, 

diagnose tarmkreft) 

”Behandlingen på sykehuset er avsluttet. Jeg vet ikke hva som skjer videre.  Jeg er 

redd. ” (”Lise”, 67 år, diagnose brystkreft) 

”Jeg savnet god nok oppfølging av min mor etter at hun ble alvorlig syk. Det var tungt 

å nå fram i tjenesteapparatet og jeg ble nok oppfattet som en vanskelig pårørende. 

Min mor ønsket å dø hjemme. En venn tipset meg om kreftkoordinator. Riktige 

tjenester kom på plass og jeg fikk innvilget pleiepenger så jeg kunne være der for 

henne helt til det siste. Det kjennes godt.” (”sønn til Eli”, 87 år, diagnose lymfom) 

”Jeg gruer meg til neste cellegiftbehandling, jeg ble så dårlig sist. Er det vits i å 

fortsette?” (”Kari”, 53 år, diagnose brystkreft) 
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”Jeg har fått redusert inntekt og store utgifter etter at jeg ble kreftsyk. Jeg bekymrer 

meg for sønnen min, vil ikke at dette skal gå ut over hans fritidsaktiviteter, både Sfo 

og fotball blir veldig dyrt, og jeg må velge bort noe. Jeg orker ikke mer å krangle med 

NAV, da får jeg enda mer vondt i hodet.” ( ”Trine”, 37 år, diagnose hjernesvulst) 

”Jeg savner koordineringen mellom fastlegen, legene på sykehuset, skole, helsesøster,  

mannen min, at noen tar på seg ansvaret for å sjekke at alt faktisk er bra. Jeg tror 

dette handler mer om systemet enn enkeltpersoner. Det var ikke satt i noe system i 

det hele tatt.”  (”Guro”, 36, diagnose leukemi)  

”Det er vanskelig å sette seg inn i rettigheter, det blir for generelt. Man kan jo gå inn 

på hjemmesiden til Nav og lese seg grønn der, men hvordan det slår ut i forhold til 

meg er jo en annen sak.” (”Erik”, 65, diagnose malignt melanom) 

”Det å få snakke med kreftkoordinator etter at min kone døde har vært uvurderlig. 

Omgivelsene forventer at jeg kommer videre, men jeg har fortsatt behov for å snakke. 

Hun ble jo litt kjent med min kone, og det gjør også godt. ” (”Tor”, 81 år, enkemann til 

”Gro ”, 78 år, med diagnosen spiserørskreft) 

”Jeg vil gjerne pleie min tante hjemme i den siste fasen, men vet ikke hva vi kan få av 

hjelp og hva som er lurt å få på plass.  Kan hun forresten få nok smertestillende 

behandling hjemme eller må hun på sykehus eller et hospice? ” (”Trude”, niesen til 

”Eva”, 65 år, med diagnosen tarmkreft med spredning.) 

Kartlegging av nettverk 

De kreftrammedes utfordring fra diagnosetidspunkt og utover i behandlingsforløpet er at de 

må forholde seg til svært mange aktører. Kartlegging av nettverk sammen med de 

kreftrammede og hvordan nyttiggjøre seg disse best mulig er en viktig del av 

koordineringsarbeidet. Kreftkoordinator har en unik mulighet til å øke deres 

oppmerksomhet på ressurser i egen nærhet: Familie og venner, frivillige organisasjoner og 

ulike offentlige tilbud. 

 

Målet er å sikre gode sømløse pasientforløp, som kan skape stor grad av forutsigbarhet og 

trygghet, både for pasient, pårørende og tjenesteapparatet rundt. Det er svært forskjellig 

hvor godt informert brukere og pårørende er i forhold til hva slags ulike tjenester og tilbud 

som finnes, både i bydelen og interkommunalt. I tillegg ser vi dessverre et stort sprik mellom 

behov for enkelte helsetjenester og det som blir tilbudt i praksis.  

Vi ser at pasienter, ofte før korrekt diagnose er stilt, meldes utskrivningsklare, og at det er 

mangelfull informasjon ved utskrivning fra sykehus.  Vår kjennskap og erfaring med kreft og 

forventede utfordringer i forhold til dette fagområdet deles med saksbehandlerne ved 

bestillerkontoret, i tillegg til helsepersonell i spesialisthelsetjenesten.  I noen tilfeller 

fungerer vi som en ”vaktbikkje”, og etterspør blant annet nettverksmøter og nødvendige 
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reseptforskrivinger, søknader i forhold til behandlingshjelpemidler, epikriser etc. Manglende 

tilrettelegging hjemme og en ”forventingsbrist” i forhold til opplevd hjelpebehov og 

uforutsigbarhet ser vi ofte medfører hyppige reinnleggelser.  

Ansatte ved sykehus og saksbehandlere ved Bestillerkontoret kan ha ulike syn på hvilket 

omsorgsnivå pasienten tilhører. Det kan være vanskelig å vurdere enkelte pasienters behov 

og om de kan klare seg hjemme. Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten kan ha mangelfull 

informasjon om hvilke tiltak og tjenester som kan settes i verk i hjemmet. Andre ganger 

skrives brukere ut til hjemmet for tidlig og som i en overgangsfase heller kunne ha hatt 

behov for et døgnbasert trygghetsopphold, omsorgs- og/eller rehabiliteringstilbud.  Å sette 

av tid til et nettverksmøte i forkant av utskrivning fra sykehus, med aktuelle 

samarbeidspartnere og pårørende som kjenner bruker godt, erfarer vi er av stor betydning 

for vår brukergruppe. Brukerens  egne ressurser og ressurser i egen nærhet kan her bli 

grundig kartlagt, behov blir nøye vurdert og mulighetene for at pasienten får tilbud på et 

best egnet omsorgsnivå kan økes.  

Korttids, rehabiliterings, - og avlastningsplasser og plass på lindrende enheter dekker 

dessverre ikke det reelle behovet for disse plassene i bydel Frogner.  Stort press fra 

spesialisthelsetjenesten, brukere og pårørende og trange økonomiske rammer skaper svært 

vanskelige prioriteringer for saksbehandlere og ledelsen ved bestillerkontoret. 

Det er viktig at spesialisthelsetjenesten er pådriver for at pasienten får et egnet tilbud og i 

tråd med pasientrettighetsloven. Likevel bør det vises varsomhet med for store lovnader om 

hva bydelen kan tilby.  Informasjon til pasienter om at bydelen har tilbud ved lindrende 

enheter kan lett skape urealistiske forventninger. Vi erfarer også at det gis ulik informasjon i 

forhold til kriterier for opphold ved disse enhetene. Det finnes to sykehjem med lindrende 

enheter som bydel Frogner kan benytte. Disse 16 plassene skal betjene alle bydeler i Oslo.  

Det ble i 2013 etablert en ny kommunal legerolle "fastlege i innsatsteam", som skal fungere 

som en ”døråpner” til fastlegene og styrking av kommunikasjon mellom hjemmetjenesten og 

den enkelte brukers fastlege. I tillegg er det ønskelig å styrke bestillerkontorets/ 

innsatsteamets fagkompetanse og sikre samarbeid/ kommunikasjon mellom sykehusets 

leger/helsepersonell og bydelens bestillerkontor/innsatsteam i enkeltsaker. 

Kreftkoordinatorene har hatt noe kontakt med de ambulerende legene, og da i enkelte 

”tunge” saker.   

Dersom behov for informasjon omkring forhold rundt pasientens kreftbehandling og videre 

forløp tar koordinator ofte direkte kontakt med lege i spesialisthelsetjenesten og opplever 

her å få en god dialog.  

Hvem tar kontakt med kreftkoordinator? 

Mange forbinder fortsatt kreftomsorgstilbudet i bydelen med langt fremskreden alvorlig 

sykdom og død. Noen kan derfor vegre seg for å ta kontakt med kreftkoordinator, i tro om at 
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dette primært er et tilbud for mennesker med store medisinske hjelpebehov.  Formidling av 

informasjon om at kreftkoordinatortilbudet favner alle kreftrammede uansett sykdomsfase 

står derfor sentralt. Kreftkoordinatoren skal ha oversikt over relevante tjenester og tilbud i 

bydelen, samt gi råd og veiledning knyttet til alle faser av et sykdomsforløp. Dette må nok 

gjøres bedre kjent for interne og eksterne samarbeidspartnere. 

På Kreftforeningens hjemmesider er det informasjon om kreftkoordinatorer i de enkelte 

kommuner og bydeler. Her finner man enkelt fram til hvem som er i kreftkoordinatorer i 

bydel Frogner.  

Vi ser at særlig det siste halvåret tar kreftrammede, særlig pårørende, i økende grad direkte 

kontakt med oss. Henvendelser gjøres via telefon (sms og muntlige henvendelser) og e-post. 

Mange sier at de har fått vite om kreftkoordinatortilbudet via venner og/eller søkt på 

kreftforeningens hjemmesider.  

På bydel Frogners hjemmesider finnes pr. i dag en link til kreftkoordinator under Pleie og 

omsorg. Informasjon om kreftkoordinator kan med fordel også linkes til Helse.  Mange av de 

kreftrammede som tar direkte kontakt med oss er som nevnt ikke i behov av pleie - og 

omsorgstjenester, men i behov av informasjon om hvordan mestre livet videre som følge av 

endringer ved kreftsykdom og behandling (et helse-og rehabiliteringsperspektiv). I tillegg til 

visittkort har vi brosjyrer som informerer kort om vår tjeneste.  

Kreftkoordinatorene er organisatorisk plassert i Bestillerenheten, og i utgangspunktet 

knyttet til bydelens innsatsteam. I praksis fungerer vi mer som en selvstendig koordinerende 

enhet, med tett samarbeid med innsatsteam og saksbehandlere fra bestillerenheten. Det er 

ikke etablert faste møter med ledelsen, men vi har uformell rapportering og 

erfaringsutveksling til leder av bestillerkontoret og bydelsoverlegen.  

Fysisk befinner vi oss i Sommerogata 1, med kontor i 1. etasje. Utenfor kontoret finnes 

informasjonsmateriell fra Kreftforeningen, bydelen og andre aktuelle instanser, som er gjort 

tilgjengelig for ansatte, samarbeidspartnere, pasienter og pårørende. Med fysisk nærhet og 

synliggjøring av vår tjeneste håper vi at andre kommunale tjenestene i samme bygg, blant 

andre NAV, boligkontor og helsesøstertjeneste, opplever lav terskel for å ta kontakt med oss. 

I foajeen og i NAVs publikumsmottak fyller vi jevnlig på med aktuelle brosjyrer, i håp om å nå 

mange i målgruppen med dette.  

I felles morgenmøter med saksbehandlere på bestillerkontoret har vi mulighet til å innhente 

informasjon om både nydiagnostiserte og pasienter som har levd med kreft en stund. 

Primært er dette brukere i en sykdomsfase der sykehuset ser at det er et eksisterende eller 

mulig pleie – og omsorgsbehov. For å fange opp de som er utenfor denne målgruppen og 

som kan ha nytte av tidlig kontakt med kreftkoordinator, er vi avhengige av for eksempel 

henvisning fra fastleger eller spesialisthelsetjenesten. Vår erfaring er at fastleger og sykehus 

henviser for få pasienter til kreftkoordinator i tidlig sykdomsfase. Vi antar at det skyldes 
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manglende informasjon om vår funksjon. Fastleger vi har etablert et samarbeid med gir 

uttrykk for at kreftkoordinator har en viktig funksjon overfor denne brukergruppen. 

En del av brukerne har svært redusert funksjonsnivå, og har vanskelig for å komme seg til 

fastlege. Legekonsultasjon i hjemmet må da planlegges og kreftkoordinator tilstreber å være 

tilstede. For planlegging av hjemmedød er det avgjørende at fastlegen er ”tungt” på banen, i 

tett samarbeid med kreftkoordinator, Fransiskushjelpen og palliativt team ved 

Diakonhjemmet. Palliativt team ved Diakonhjemmet henviser for øvrig mange pasienter til 

oss. 

Hva etterspør de kreftrammede hos kreftkoordinator? 

Kreftforeningen utarbeidet høsten 2013 første resultatrapportering for kreftkoordinatorer 

og ledelse i kommunene, hvor mange av resultatene er representative for våre brukere.  

De aller fleste av de kreftrammede etterspør støttesamtaler med kreftkoordinator (94 %). 

Videre kommer behov for veiledning omkring økonomisk rådgivning/rettigheter, informasjon 

om smertelindring (80 %) og ernæring/kosthold (78 %).  

Informasjon om frisklivssentraler (16 %) og individuell plan (13 %) er det som færrest 

etterspør. Vi antar at dette skyldes manglende informasjon om tilbudet/rettighetene. 29 % 

ønsker kontaktformidling til andre kommunale instanser som hjemmesykepleie, praktisk 

bistand og støttekontakttjeneste. I tillegg er informasjon om behandling, fysioterapi og 

sosionomtjenester etterspurt. 

Rehabiliteringsfokus - i alle sykdomsfaser 

 

Sammenlignet med tidligere år ser vi en økende grad av yngre brukere og brukere i  

rehabiliteringsfase. En del av disse gjennomgår eller har gjennomgått svært langvarig og 

krevende kreftbehandling, og mange sliter med seneffekter. De har behov for informasjon 

og støttende tiltak slik at 1) de orker å gjennomgå livsviktig behandling og 2) orker å mestre 

endringer som følge av kreft og kreftbehandling. I tillegg ser vi at tidlig kartlegging av behov 

kan forebygge plager og øke mulighet for riktig og raskere rehabilitering. 

Mange bruker lang tid til å komme tilbake til der en var før sykdommen, flere må tåle  

langvarige plager og en del må leve med seneffekter livet ut.  

Fatigue (utmattethetssymptomer) beskrives av kreftrammede som noen av de mest  

plagsomme senvirkningene som følge av kreftdiagnose og behandling,  

og disse symptomene ser vi hos de fleste av våre brukere. 

I Nasjonal kreftstrategi er det fokus på oppfølging av pasienter etter kreftbehandling og at de  

skal få økt kunnskap om seneffekter. Det er av betydning at de informeres om viktigheten av  

fysisk aktivitet og ernæring og at de får tilbud om rehabilitering i nærheten av der de bor.  

Oscar lokalmedisinske senter og bydelens frisklivssentral har en rekke tilbud, som passer for 

mange av de kreftrammede . Vi informerer om og henviser til : Dagrehabilitering, kurs/ 
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veiledning i ernæring, røykeslutt, søvnhygiene og lavterskeltilbud i forhold til psykisk helse 

m.m. I tillegg henvises mange til hjemmefysioterapi.  

Det prøves for tiden ut et treningstilbud for kreftrammede i bydel Sagene og som noen av 

våre brukere benytter seg av. Det å treffe likesinnede og hvor man ikke trenger å forklare 

kroppslige endringer, som håravfall, er viktig for mange. 

Kunnskap om kreft og informasjon om seneffekter av behandling etterspørres.  Mange 

kreftrammede har behov for å komme bort fra sykehus under og etter behandlingsforløpet 

og enkelte vegrer seg derfor å delta på mestringskurs tilknyttet sykehuset. Vi ser for oss et 

enda tettere samarbeid med bydelens frisklivssentral i forhold til å bistå senteret med vår 

kompetanse innenfor kreftbehandling og kreftomsorg.  Vi er for tiden forventningsfulle til 

forespørsel fra Kreftforeningen vedrørende Treffpunkt (tilbud til barn og ungdom som 

pårørende av kreftrammede) og om dette tilbudet vil bli etablert i disse lokalene.  

Den palliative fase betegnes fra det tidsrommet når det erkjennes at sykdom er uhelbredelig 

til pasienten dør. Den palliative fasen kan strekke seg fra uker til flere år. Noen dør med sin 

kreftsykdom og ikke av den. Mange opplever store utfordringer knyttet til mestring med å 

leve med en kreftdiagnose, symptomer som følge av sykdom og plagsomme senvirkninger 

som følge av kreftbehandling. Vi informerer om bydelens mestringstilbud, men også tilbud 

utenfor kommunen. Vi erfarer at mange pasienter (både i kurativ og palliativ fase) og deres  

pårørende har nytte og glede av mestringskurs og rehabilitering som pågår over flere dager,  

for eksempel opphold ved Montebellosenteret ved Lillehammer, Catosenteret og  

Godthaab Helserehabilitering m.fl.  

 

Hjemmedød/økt hjemmetid 

Flertallet av brukerne vi har kontakt med har kreft med spredning og mange følges opp av 

spesialisthelsetjenesten for palliativ kreftbehandling (kjemoterapi, strålebehandling, kirurgi). 

Hos en del av våre brukere er tumorrettet behandling avsluttet, og fokuset blir 

symptomlindrende tiltak. Mange ønsker å være mest mulig hjemme den siste tiden av livet 

og få mulighet til å dø hjemme med sine nærmeste rundt seg. Det avgjørende her er å skape 

så stor grad av forutsigbarhet og trygghet som mulig for bruker og deres pårørende. Mye 

informasjon og støtte, samt tett samarbeid med fastlege, hjemmesykepleietjeneste, 

Fransiskushjelpen, palliativt team ved Diakonhjemmet og kreftkoordinator står sentralt. 

Enkelte familier valgte i 2013 å klare seg med svært liten eller ingen hjelp fra 

hjemmesykepleietjenesten i den siste fasen, men ble trygget med ”backup” fra palliativt 

team, kreftkoordinator og at de hadde mulighet for såkalt ”åpen retur” til Diakonhjemmet. 

I løpet av 2013 døde 60 av våre brukere, og 11 av disse døde i sitt eget hjem.  Noen  

ble innlagt på sykehus fra noen få timer til et par døgn før dødsfall, og man oppnådde også  

her stor grad av ønsket hjemmetid i den siste fasen av livet. 
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Vi informerer om og bidrar til at en del av våre brukere i palliativ fase får et tilbud ved  

Hospice Lovisenberg (dag- og/eller døgntilbud), for blant annet å optimalisere  

symptomlindring, ivareta psykososiale og eksistensielle behov. Noen reiser hjem etter endt  

opphold her, en del overføres andre tilbud i bydelen og enkelte dør her. De det er aktuelt for  

gjøres kjent med tilbud ved lindrende enheter ved Akerselva og Lillohjemmet, at Madserud  

sykehjem har spesiell fagkompetanse innenfor lindrende behandling ved livets slutt: LCP  

(Liverpool Care Pathway) og hvordan det bør tilrettelegges dersom ønsket er å dø hjemme.  

 

Pårørende 

Kreftrammede i alle aldre tilsier tett oppfølging av et bredt spekter av pårørende: Nærmeste 

partner, barn og unge, foreldre og svigerforeldre.  De fleste pårørende gir uttrykk for et 

sterkt behov for og nytte av støttesamtaler med kreftkoordinator underveis i 

sykdomsforløpet. Nær alle etterlatte (hovedpårørende) telefonkontaktes av kreftkoordinator 

i etterkant av et dødsfall. Enkelte pårørende er blitt fulgt opp med støttesamtaler fra 

kreftkoordinator over lang tid, > 1 år.  

Kreftkoordinator henviser mange etterlatte til Fransiskushjelpens sorgstøttetjeneste og 

sorgstøttetilbud i spesialisthelsetjenesten. Vi informerer også om lavterskeltilbudet Psykisk 

helse ved Oscar frisklivssentral og flere har benyttet seg av dette tilbudet, både for 

etterlattesamtaler og for hjelp til plager med angst og depresjon.  Vi erfarer likevel at mange 

ber om å kontinuere støttesamtaler med kreftkoordinator, - det at kreftkoordinator var ”tett 

på” i den siste fasen og kjente den avdøde har nok stor betydning for den/de etterlatte.  

Å følge opp avtaler og få tak i riktige kontaktpersoner i et behandlingsforløp er både slitsomt 

og tidkrevende for de kreftrammede. En del pårørende kontakter kreftkoordinator for å gi 

uttrykk for frustrasjon over systemsvikt, som manglende tilgjengelighet og kontinuitet i 

spesialist – og primærhelsetjenesten. Noen har konkrete forespørsler om vi kan avlaste dem 

med å purre på kontroll hos spesialist, koordinere pasienttransport, ta direkte kontakt med 

behandlingsansvarlige lege/fastlege, skrive bekymringsmeldinger, bistå til utfylling av 

søknadsskjemaer m.m.  

 

Kartlegging av behov. Samarbeid med fastlege. 

Ved førstegangshenvendelse hos kreftkoordinator tilbys alltid en informasjons-

/kartleggingssamtale med bruker og pårørende. Denne foretas som oftest i hjemmet, noen 

samtaler gjøres når bruker er innlagt på sykehus, andre (som oftest pårørende) kommer til 

vårt kontor. De fleste ønsker videre kontakt.  Enkelte brukere må vi bistå daglig/ukentlig en 

periode, andre følges opp sjeldnere og etter behov. De fleste av våre brukere har ikke 

hjemmesykepleietjenester. Hos noen kreves det en del oppfølgingssamtaler, - både for å 

oppnå tillit og finne ut av hvor ”skoen trykker”. Nettverkskartlegging / nettverksstøtte står 

sentralt, hvem kan bistå, til hva og når. Individuell plan (IP) er et verktøy vi trolig bør benytte 
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i enda større grad. En mal for individuell plan som er utarbeidet av Helse Sør-Øst prøves nå 

ut, da IP – malen i kommunen oppleves som lite egnet for vår målgruppe. Brukerens egne 

mål skal komme fram her, i tillegg skisseres en ansvarsfordeling i tjenesteapparatet. 

Vår erfaring er at vi ved tidlig intervensjon, helst ved diagnosetidspunkt, kan kartlegge 

medisinske, sosiale og økonomiske behov og bidra til tiltak rundt disse.  Det krever tett 

dialog med og oppfølging av pasientens fastlege. Elektroniske meldinger (PLO) gjør at det i 

dag er enklere å få kontakt med bydelens fastleger, men det fungerer ennå ikke optimalt. Vi 

kan tenke oss at fastleger i større grad tar kontakt med oss for informasjons- og 

erfaringsutveksling.  

Vi oppfordrer våre brukere til å opprettholde jevnlig kontakt med sin fastlege, både 

underveis og særlig etter kreftbehandlingsperioden. En del fastleger gjør seg lettere 

tilgjengelige for pasienter og oss kreftkoordinatorer ved å gi ut eget mobiltelefonnummer. 

Dette oppleves svært verdifullt og vi har ikke fått tilbakemelding fra de aktuelles fastlegene 

om at denne ”tilgjengeligheten” misbrukes. 

Etter at pasienten har avsluttet behandling og kontroller ved sykehuset bør det foreligge 

plan for veien videre.  God epikrise fra sykehuset og forståelig informasjon til pasienten når 

han utskrives er av stor betydning.  

I kartleggingssamtalen sjekker vi ut behov hos barn og ungdom som pårørende, og bidrar til 

at de blir sett og ivaretatt.  Gir foreldre råd og støtte, tilstrebe samhandling med 

helsestasjon, barnevernstjenesten, barnehage og/eller skole etter familiens behov. 

Informere om og ”kople på” de frivillige tjenestetilbudene, som Familiehjelperen, Home 

Start, Redd Barna, Treffpunkt og InK (Indirekte kreftrammet). 

Lavterskeltilbudet gjør at mange opplever at det er enkelt å få kontakt med oss. Mye 

informasjonsutveksling ordnes via telefon, post, fax og e-post. 

 

Samarbeidspartnere. Skape felles mål.  

Vi har i perioder nært samarbeid med hjemmesykepleietjenesten i forhold til felles brukere. 

Organisatoriske utfordringer, ressursmangel og manglende fagkompetanse kan fort skape 

utrygghet både hos bruker og pårørende. Vi kan tenke oss en større grad av fleksibilitet og 

kontinuitet i forhold til hjemmesykepleietjenester for våre brukere, særlig i den aller siste 

fasen av livet. 

Vi bistår hjemmesykepleietjenesten med veiledning og undervisning, som oftest knyttet 

direkte opp mot enkeltbrukere, for eksempel i forhold til spesielle sykepleieprosedyrer. 

Kompetanseoverføring og erfaringsutveksling – begge veier - skjer oftest ved uformelle 

henvendelser. For å holde tritt med den raske utviklingen innenfor kreft og de mange 

utfordringer kreftrammede står overfor ser vi behov for kompetansehevende tiltak i 
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hjemmesykepleietjenesten og sykehjemsetaten.  Hva gir best resultat for brukerne våre, sett 

i forhold til økonomi og ressursbruk? Vi har konkrete forslag og ønsker: Vi ønsker at det 

etableres en ressursgruppe i pleietjenesten lokalt i bydelen for brukere med kreft. Disse kan 

tilknyttes det etablerte nettverket av ressurssykepleiere for kreftpasienter og alvorlig syke i 

Helse Sør-Øst. Sykepleiere med interesse for dette fagfeltet bør tilbys videreutdanning i 

palliasjon og kreftsykepleie.   

Vi har forståelse for at knappe ressurser i bydelen byr på vanskelige prioriteringer. 

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Oslo, Bydel Bjerke, har en rekke kurs og 

kompetansehevende tilbud, hvor ansatte i hjemmetjenesten og på sykehjem i Oslo 

kommune er invitert. Kursserien om lindrende behandling er spesielt relevant for ansatte 

som jobber med alvorlig syke og døende pasienter. Kursserien er gratis og kan skilte med 

svært dyktige forelesere. Vi hadde gjerne sett at flere hadde benyttet seg av dette 

kompetansehevende tilbudet og hvor det også gis rom til erfaringsutveksling med 

hjemmesykepleiere i andre bydeler.   

Samarbeidet med lokalsykehuset, Diakonhjemmet, og oss kreftkoordinatorer har vært godt. 

Vi har kvartalsvise nettverks-/fagmøter ledet av palliativt team og hyppig telefonkontakt. Et 

samarbeid med Ullevål sykehus, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Akershus 

Universitetssykehus har vi som oftest i forhold til enkeltpasienter. De diagnosene som ikke 

behandles på lokalsykehuset er for eksempel gynekologisk kreft og halskreft og disse 

mangler i stor grad oppfølging etter behandling på OUS. Henvendelser fra OUS kommer ofte 

sent, og vi vil gjerne ha kommet inn litt tidligere i forløpet. Et mer strukturert samarbeid med 

pasientkoordinator i de enkelte sykehus ser vi kan være en vei å gå.  

Fransiskushjelpen er en unik tjeneste for kreftrammede i Oslo kommune og vi henviser 

mange av våre brukere hit. Med spisskompetanse på symptomlindring, støttesamtaler  og 

gode vaktordninger er Fransiskushjelpen et flott supplement til hjemmesykepleiens 

tjenester. De bidrar til stor grad av trygghet for mennesker i livets siste fase og deres 

pårørende.  

Pasient- og likepersonsforeningene er verdifulle samarbeidspartnere og kan gi et løft for 

brukeren og de pårørende. De har sammen med Kreftforeningen tilbud om diverse 

mestringskurs, treffsted m.m. ved Vardesentrene tilknyttet Radiumhospitalet og Ullevål 

sykehus. Disse ønskes knyttet tettere til bydelens frisklivssentral.  

Kreftlinjen er en gratis telefontjeneste opprettet av Kreftforeningen. Kreftlinjen er et tilbud 

til alle som trenger svar eller informasjon om kreft og kreftrelaterte emner. Gjennom 

Kreftlinjen kan de som ringer komme i kontakt med fagfolk som spesialsykepleiere, jurister 

og sosionomer. 
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Sammendrag. Veien videre. 

Koordinering kan og bør starte tidlig i pasientforløpet. Opprettelse av 

kreftkoordinatorstillingene bidrar til at kreftrammede har en kontaktperson i nærheten av 

der de bor, og som kan samarbeide tett med spesialisthelsetjenesten. Kreftkoordinatorene 

setter av tid til oppfølging av den enkelte bruker, også utover medisinske spørsmål. Mange 

trenger å veiledes til ”rett” tilbud til ”riktig” tid.  Dette kan bidra til å lette mange av de 

utfordringene kreftrammede møter. Tidlig intervensjon kan forebygge økonomiske 

problemer og gi økt mestring i forhold til å leve med kreftsykdom og plager som følge av 

denne.  Å sørge for forutsigbarhet og trygghet i hjemmesituasjon kan bidra til å forebygge 

sykehusinnleggelser. 

Det bør etableres gode rutiner for informasjonsformidling og et mer effektivt samarbeid mot 

tilbud i og utenfor helsetjenesten. Kompetanseoppbygging i primærhelsetjenesten i forhold 

til denne brukergruppen står helt sentralt.  Samhandling mellom primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten må styrkes ytterligere, men også samhandling mellom de ulike 

tjenestene i bydelen. Kreftkoordinatorarbeidet som utvikles i bydel Frogner tenker vi har 

stor overføringsverdi til andre brukergrupper.  

Vi kreftkoordinatorer har kunnskaper og engasjement til å utvikle og bedre mange av de 

kreftrammedes behov i bydel Frogner. Men vi når langt fra alle. For å bistå flere og bredere 

må vi og flere med oss i fremtiden jobbe enda mer systemrettet. Det finnes så vidt vi kjenner 

til ingen kreftplan for Oslo kommune. En lokal kreftplan vil legge føringer for fremtidens 

kreftomsorg for bydelens innbyggere. Det er ønskelig at politikere og ledelsen i bydel 

Frogner utarbeider en tydelig kreftstrategi – og plan for årene som kommer, gjerne i 

samarbeid med kreftkoordinatorene.  

For at de kreftrammede skal oppleve mest mulig flyt i behandlingsprosessen, mestring og 

god livskvalitet, tillater vi oss å skissere følgende mål:  

1) En mer brukerorientert kreftomsorg i bydel Frogner 

2)  Frogner skal bli en foregangsbydel for gode pasientforløp 

3)  Best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende i bydel Frogner 

 

 

Rapport april 2014 

ved kreftkoordinator Oddfrid Nesse 
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Kilder:  

Nasjonal strategi 2013-2017,”Sammen – mot kreft” 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rapporter_planer/planer/2013/sammen---mot-

kreft.html?id=728818 

http://www.regjeringen.no/pages/38351756/kreftstrategien_2013.pdf 

St.meld.nr 47 (2008-2009): ”Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted- til  

rett tid”, Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Meld. St. 29 (2012–2013) - regjeringen.no. Morgendagens omsorg.  
 
Helse- og omsorgstjenesteloven, § 6-1 og 6-2 

Spesialisthelsetjenesteloven : http://helsedirektoratet.no/lover-

regler/spesialisthelsetjenesteloven/Sider/default.aspx 

Kreftregisteret: www.kreftregisteret.no/no/Generelt/Nyheter/Stor-okning-i-krefttilfeller-fram-mot-

2030/ 

www.kreftregisteret.no/no/Registrene/Kreftstatistikk/. 

Statistisk sentralbyrå: www.ssb.no/dodsarsak 

www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/oslostatistikken/folkemengde/. 

Helsedirektoratet (2012:6) Rehabiliteringstilbudet til pasienter med kreft. Kartlegging og 

anbefalinger.) 
 
Kreftforeningen: https://kreftforeningen.no/rad-og-rettigheter/praktisk-hjelp/kreftkoordinator-i-

kommunen/ 

Hovedrapport vår 2013 Rapportering fra kommunene .- kreftkoordinatorene.  

Bydel Frogner: http://www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/pleie_og_omsorg/kreftkoordinator/. 

http://www.bydel-

frogner.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20frogner%20(BFR)/Internett%20(BFR)/Dokumenter/B

U-dokumenter/BUDSJETT%202014%20Budsjett%20til%20BU%2010122013.pdf 

Fransiskushjelpen: 

http://www.fransiskushjelpen.no/dokumenter/pleietjenesten/Omsorg_3_2012.pdf 

Hospice Lovisenberg: 

http://www.lds.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=133&iInfoId=17057&iDisplayType= 

Tidsskriftet Sykepleien: http://www.sykepleien.no/fagutvikling/fagartikkel/565642/gir-god-

kreftomsorg 
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NORDIC CHOICE HOTELS HOVEDKONTOR, FREDRIK STANGS GA TE 22-24 –  
NY BEVILLING  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Nordic Choice 
Shared Services AS om ny serverings- og skjenkebevilling ved Nordic Choice Hotels hovedkontor 
i Fredrik Stangs gate 22-24.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Nordic Choice Hotels hovedkontor i Fredrik Stangs gate 22-24.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Nordic Choice Shared Services AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Nordic Choice Hotels hovedkontor i Fredrik Stangs gate 22-24.  
Eiendommen, Fredrik Stangs gate 22-24 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Nordic Choice Hotels hovedkontor, Fredrik Stangs gate 22-24  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottaldtfbfroslo.kommune.no

i-115

Ie1/52,3—

Dato. 2 I 05.2014

Deres rek. Vår ref. (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:

ASNY-2014-01045 Mala. Ev) 05293

SØKNAD OM BEVILLING

Der vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra NORDIC CHOICE SIIARED SERVICES AS
om n), serverings- og skjenkebeyilling ved Nordic Choice Hotels hovedkontor. Frederik Stangs gate 22-
24.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe. tratikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Næringsetaten ber om at bydelen. som utøver av kommunens helse- og omsorgstjenester. jf. I lelse- og
omsorgstjenesteloven § 3-3. jf. Folkehelseloven § 5. I. ledd c). uttaler seg om stedets karakter og
oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro

Forhold som regulercs av plan- og bycningsloven og Diskriminerincs- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedleages kopi av saksprotokollen.
eventuelt b).delsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget sa snart som mulig og senest 4 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden. 1 den forbindelse minner vi bydelen på
verbalvedtak fattet i Bystyret 11.12.2013, H73. Frist for horingsuttalelse pà soknader om salgs- og
skjenkebevillinger Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse
på søknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved
behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke for
høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fierde år.

Med hilsen

Evy Mala
saksbehandler

fl
8 .arringseuten Adresse lelefon- 02 180 Ora. nr 979 59-1887

Tollbugata 27. 3 etg Telefaks 23 46 09
inngang Osre slousgr. Internert- asssAnse oslo kommunano

Posiboks 745 tientnna L-posr. poarnouakd nae osle kommune.no
0106 0510



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

2. SØKER
Firmatiorganisasjon/navn

NORDIC CHOICE SHARED SERVICES AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

996099784

Selskapsform

AS

Postadresst

Postboks 2454 Solli

Postnr.

0201

Poststed

OSLO

Telefon

22 40 13 00

....n... . f.1.9.31.r. I rft.o LI 

Søknad om

Serverings- skjenkebevilling Ny

Beskr velse

Søknad om ny bevilling i
kjeller, gateplan og 2.etg.
inne samt uteservering med
inngang fra Bygdøy alle

Åpningslid inne

0100

Skjenkedd inne

0030

Åpningstid ute

2300

Skjenketid ute

2230

05293Saksnr:

Posmr. Bydel

0264 Frogner

I. BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Nordic Choice Hotels hovedkontor

Telefon

Gateadresse

Frederik Stangs gate 22-24

Vedlegg: Planlegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for
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 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 
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Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  
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TRANCHER FROGNER, FROGNERVEIEN 12B – NY BEVILLING  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Major Hunger 
AS om ny serverings- og skjenkebevilling ved Trancher Frogner i Frognerveien 12B.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Trancher Frogner, Frognerveien 12B.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Major Hunger AS gis serverings- og skjenkebevilling 
ved Trancher Frogner, Frognerveien 12B.  
Eiendommen, Frognerveien 12B ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Trancher Frogner, Frognerveien 12B  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

SaksbeN.:

Dato: 19.05.2014

Deresref.: Vårref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
ASNY-2014-01041 Bachke,MarianneG. 02652

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra MAJOR HUNGER AS om ny serverings- og
skjenkebevilling ved Trancher Frogner, Frognerveien 12 B.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Næringsetaten ber om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg om stedets karakter og
oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 4 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden. I den forbindelse minner vi bydelen på
verbalvedtak fattet i Bystyret 11.12.2013, H73. Frist for høringsuttalelse på søknader om salgs- og
skjenkebevillinger Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse
på søknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved
behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke for
høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fjerde år.

Med hilsen

Marianne G. Bachke
saksbehandler

fl
Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887

Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50
inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommune.no
Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106 OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 02652

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Trancher Frogner

Telefon

Gateadresse

Frognerveien 12 B

Postnr.

0263

Bydel

Frogner

SØKER
Finna/organisasjon/navn

MAJOR HUNGER AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

912766357

Selskapsform

Postadresse

BjerkeallSen 44

Postnr.

0487

Poststed

OSLO

Telefon

Vedlegg: Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for —Kan ettersendes ved behov

Godkjent og ekspedert elektronisk

Søknad om

Serverings- skjenkebevilling Ny

Beskrivelse

1. etg og kjeller

SØKNADSDETALJER

Åpningstid inne

01.00

Skjenketid inne

00.30

Åpningstid ute Skjenketid ute



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

 

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  
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RICA HOLBERG HOTEL, HOLBERGS PLASS 1 – EIERSKIFTE  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Rica Hotellene 
Oslo AS om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Rica Holberg Hotel, Holbergs 
plass 1.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et område som av byrådet er definert som sentrum og innenfor byrådets 
myndighetsområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Rica Holberg Hotel, Holbergs plass 1.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Rica Hotellene Oslo AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Rica Holberg Hotel, Holbergs plass 1.  
Eiendommen, Holbergs plass 1 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen forskrift 
som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Rica Holberg Hotel, Holbergs plass 1  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak(Mrbfrmslo.kommunc.no

Dato; 22,05.2014

Deres rek: Vår rek (saksnr):Saksbeh:Arluvkode:
ASNY-2014-010013Sjønnesen, Inger01635

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaliskjema vedrørende søknad fra RICA HOTELLENE OSLO AS om
Serverings- skjenkebevilling etter eierskifte ved Rica Holberg Hotel, Holbergs plass 1.

I hht. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Næringsetaten ber om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og omsorgstjencster, jf Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, I. ledd c), uttaler seg om stedets karakter og
oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reeuleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke frernkommer av protokollen.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 4 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden. I den forbindelse minner vi bydelen på
verbalvedtak fattet i Bystyret 11,12.2013, H73. Frist for høringsuttalelse på søknader om salgs- og
skjenkebevillinger Sosialfienesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse
på søknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved
behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke for
høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fjerdc år.

Med hilsen

Sjønnesen, Inger
saksbehandler

fl
Ateringselalen Adresse. Telefon: 02 150 Org. or 979 594 857

Tollbugata 27,3. ela relefaks: 23 46 00 50

inngang øvre slonagi. Iniemett wsswoae.oslo kornrnuneaso
Postboks 745 Senrions E-post posynallakgnac.osle.komrnune.no
0106 faslB



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE




Saksnr: 01635




I. I3EVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Rica Holberg Hotel

Telefon

Gateadresse

Holbergs plass 1

Postnr.

0166

Bydel

Frogner




SOKER
Firma/organisasjoranavn

RICA HOTELLENE OSLO AS

Organisasjonsnr/Personnr soker

942100787

Selskapsform

Aksjeselskap

Postadresse

POstboks 346 Sentrum

Postnr.

0101

Poststed

OSLO

Teefon

23 15 72 00




SØKNADSDETALJER
Søknad om

Serverings- skjenkebevilling Eierskifte

IBesknvelse

Nye eiere bak

Åpningstid inneSkjenketid inneÅpningstid uteSkjenketid ute

03:3003:00
(

Vedtegg: Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for, kan evt ettersendes

Godkjent og ekspedert elektronisk

'
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