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Saker til behandling 

72/14 Russearrangement på Tryvann 2014 - oppsummering fra ROK 

 
Arkivsak-dok. 13/01286-9 
Arkivkode.  215.7  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 22.05.2014 72/14 
 
 
Saksframstilling: 
Representanter fra ROK gir bydelsutvalget en oppsummering av avviklingen av 
russearrangementene på Tryvann 2014. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar ROKs oppsummering av russearrangementene på Tryvann 2014. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
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73/14 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 10. april 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00021-5 
Arkivkode.  027.9  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 22.05.2014 73/14 
 
 
Saksframstilling: 
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 10. april 2014 til godkjenning. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra møte 10. april 2014. 
 
Vedlegg:  

Protokoll 
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74/14 Bydelsdirektørens driftsorientering 

 
Arkivsak-dok. 14/00044-5 
Arkivkode.  031  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 22.05.2014 74/14 
 
 
Saksframstilling: 
HENSIKT 

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

ORGANISASJON – GENERELT 

 Jarbakken barnehage hadde offisiell åpning av Byråd Anniken Haugli mandag 19 mai. 
Det er den første passivhus bygde barnehage i Oslo Kommune.  
 

Enhet for bydelsdirektørens stab 

 Spesialkonsulent for miljørettet helsevern startet 22.april og er godt i gang. Flere 
fastlegehjemler er under tildeling. Det er bra søkermasse og kvalifiserte søkere til 
fastlegehjemlene i bydelen.  

 Det har ikke kommet klager på støy på årets russearrangementet på Tryvann. Egen sak 
om dette til bydelsutvalgets møte. 

 

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

 Bydelens regnskapsresultat pr. 31.03.2014 viser et merforbruk på 15 mill. i forhold til 
budsjettforutsetningene. Egen BU-sak for kvartalsrapport på BU - kart 

 Bydelen har redegjort for sin økonomiske situasjon ovenfor BØS (Bydelenes 
økonomiske situasjon) møte i Byrådsavdeling for Eldre og sosiale tjenester.  

 Revisjonen har utalt seg om regnskapsavslutningen 2013. Egen BU – sak. 
 Bydelen forbereder innføringen av Gerica Plan. Oppstart for første team starter opp i 

juni. 
 

Enhet for Sos/NAV 

 NAV sosialtjenesten har tom 30.04.14 bosatt 22 flyktninger. 16 av disse var fra kvote 
for 2013. Barnevernet har bosatt en enslig mindreårig flyktning. Dette gjør at det er 
bosatt 29 av kvoten på 33 for 2013 og 7 av kvoten på 37 flyktninger for 2014. I tillegg 
planlegges det bosatt ytterligere 6 i mai. Det har i februar tom april vært flere ledige 
kommunale boliger, men dette er en situasjon som ikke nødvendigvis vedvarer. Det er 
utfordrende å skaffe boliger på det private markedet til flyktninger som bor på 
asylmottak i andre deler av landet, og som har begrensede muligheter til å gå på 
visninger.  
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 Nav sosialtjenesten ligger over måltall for utbetaling av økonomisk sosialhjelp i april. 
Det har vært økt pågang i 2014 sammenliknet med samme periode i 2013. Nav 
sosialtjenesten ligger på måltall for Kvalifiseringsprogrammet med 32 deltakere.  92 
% av søknadene er behandlet innen 14 dager. 

 Det er sammen med tillitsvalgte og verneombud jobbet med endringer i bemanningen 
av felles publikumsmottak. Dette er for å styrke publikumsmottaket i møte med 
bydelens brukere. Denne endringen trådde i kraft fra 01.05.14 

 Nav Vestre Aker sosialtjenesten endrer telefonnummer til 02 180. Dette gjør at 
telefonnummer 23 47 61 60 ikke lenger er i bruk. Ansatte kan kontaktes ved å ringe 02 
180 eller ved å ringe direkte til den enkelte ansatte. Endringen er annonsert på internett 
og i Akersposten. 

 
Enhet for bestiller 

 De siste ukene har vært preget av stort behov for korttidsplasser i sykehjem.  Dette har 
medført at vi nå i noen uker har brukt opp mot 10 korttidsplasser ut over en bloc.  
Stort press på utskrivningsklare pasienter fra sykehusene gjør at de ansatte får 
problemer med å besøke alle. E-link gjør at det mange avklaringen kan gjøres ved å 
utveksle informasjon og ikke nødvendiggjør like mange besøk på sykehuset.  Det har 
imidlertid vært gjennomført tett oppfølging av de brukerne som er på korttidsenhetene. 

 Enhetsleder på bestiller har vært på seminar med alle de andre lederne for bestiller- 
/søknadskontor i Oslo, samt alle lederne for kommunale hjemmetjenester. Tema for 
dette seminaret har vært hverdagsrehabilitering og opprettelsen av en «Oslomodell» 
innenfor hverdagsrehabilitering.  I tillegg har den sentrale Seniormeldingen blitt 
diskutert. 

 For øvrig har enheten arbeidet med omstillingen og avklaringer knyttet til dette. 
 Bydelen Ullern, Frogner og Vestre Aker har nå inntaksmøter for å sørge for at brukere 

får tilbud om tjenester i rehabiliteringsleilighetene i Tennisveien 2, samt inntak av nye 
brukere i Bøkely i Tennisveien 2. Mange retningslinjer er på plass og nye utvikles ved 
behov. 

Enhet for barnehager 

 Det er etablert en ny privat barnehage i Dr. Holmsvei. Den er godkjent for inntil 60 
barn g de første barna var på plass like over påske. 

 Salg av barnehager; saken ble endelig besluttet av byrådet 15.05. Ansatte og foresatte 
er invitert til informasjonsmøter kommende uker. Byrådsavdelingen for kunnskap og 
utdanning er representert på møtene. 

 Enhetsleder har i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten gjennomført en 
risikovurdering i Holmen, Midtstuen og Rønningen og har tett oppfølgning av lederne 
i barnehagene. Enhet for HR og bedriftshelsetjenesten er også involvert i oppfølgning 
av ansatte. 

 Tråkka barnehage legges ned med virkning fra juli 2015 - Plan og bygningsetaten 
godkjente fortsatt drift av Tråkka under forutsetning at den avvikles sommeren 2015.  

 Den nye barnehagen i Holmenveien 19 skal etter planen stå ferdig til opptak august 
2015. Barnehagen får 13 avdelinger, to i den gamle sveitservillaen og 11 i nybygget. 

 Opptak; På nåværende tidspunkt er det vanskelig gi noen eksakte tall på ledighet og 
antall søkere. Bydelen forventer å kunne gi alle med rett til plass et tilbud. Tredje 
opptak sendes ut i slutten av mai måned.  
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Enhet for barnevern 

Enheten har inngått avtale med Doktorgradsstudent ved HiO om samarbeid ifm 
doktorgradsavhandling med tema Vold i nære relasjoner. 

 Enhetsleder planlegger i samarbeid med 5 andre barnevern et byomfattende seminar 
med hovedfokus på seksuelle overgrep mot barn og unge. Seminaret avholdes 15. 
oktober. Vår bydel vil få 30 plasser. Seminaret er gratis og Fylkesmannen har gitt 
økonomisk støtte på kr 150 000. Det vurderes som viktig å ha langt større fokus på 
denne målgruppen da det er meget store mørketall både i Oslo og på landsbasis. 

 Antall meldinger ligger fremdeles meget høyt over antall på samme tid i fjor 
 Andel av nye bekymringsmeldinger hvor hovedproblematikken er Vold i nære 

relasjoner har stor økning og den siste måneden har det blitt foretatt voldsprotokoll i 
snitt en gang per uke. Voldsprotokoll er en rutine som blir brukt av barnevernet i Oslo 
i nært samarbeid med politiet. 

 Grunnet et fortsatt høyt antall barn og unge plassert i institusjoner har enheten et stort 
merforbruk. Det er fokus på tiltak for å redusere dette merforbruket. 
 

Ressursenhet for Barn og Unge   

 Fordeling av støttepedagoger til høsten er i sluttfasen. Det er fortsatt noe usikkert 
m.h.t. antall barn og deres behov for direkte hjelp i barnehagen fra august 2014. 
Enheten venter på sakkyndige vurderinger fra PP-tjenesten i forhold til behov for, og 
omfang av, spesialpedagogisk hjelp til flere barn. Dette influerer på fordelingen av 
støttepedagoger. 

 Tverrfaglige møter med skolene er avholdt. 
 Dette er også tiden hvor de fleste ansvarsgrupper avholdes, og Individuelle Planer 

revideres. 
 Enheten har fokus på omstilling i forhold til arbeidsprosesser og aktivitetsnivå. 

 
Enhet for boliger, dagsentra og psykisk helse 

 Tre brukere har flyttet inn i rehabiliteringsleilighetene i Villa Ly. Dette fungerer bra. 
 Enhetsleder har ansvar for å skaffe praksisplasser til studenter fra Høgskolen i Oslo og 

Akershus og fra Diakonhjemmets høyskole. Bydelen tilbyr til sammen 80 
praksisplasser til helse- og sosialfagsstudenter i skoleåret 2014/2015. 

 30 barn og unge utviklingshemmede fra bydelen deltar i årets VIVIL-leker 24. og 25. 
mai. Det konkurreres i forskjellige friidrettsgrener. Assistenter fra bydelen er til stede. 

 Vestre Aker Aktivitetshus, tidligere Aktivitetssenteret og Blåklokka gikk 15. mai i det 
tradisjonelle 17. mai barnehagetoget med Garden. 

 Rett etter innflytting i Vestre Aker aktivitetshus i Aslakveien 14 ble utemøblene 
stjålet. Slemdal Lions har gitt bidrag til nye. 

 

Enhet for hjemmetjeneste og omsorgsbolig 

 Hjemmetjenesten og omsorgsboligen i Pilotveien 6 arbeider med organisering av 
nattjenesten etter å ha tatt ned stillinger i begge tjenestene. Målet er å utnytte 
ressursene bedre ved samordning av tjenestene på natt. Hjemmetjenestens nattjeneste 
skal ha base i Pilotveien 6 etter at de hvilende nattevaktene blir borte. 

 Det er igangsatt en prosess med fokus på arbeidsmiljøet i omsorgsboligen med bistand 
fra bedriftshelsetjenesten. Tema her er ansvar, rolleavklaring og samarbeidsrutiner. 
Det er utarbeidet ny arbeidsplan/turnus for ansatte i boligen. 

 Hjemmetjenestens ansatte har deltatt på kurs i hygiene og smittevern i 
hjemmetjenesten i regi av Helseetaten.  
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 Hjemmetjenesten har en 40 % hjelpepleier som har startet opp arbeidet med 
hverdagsrehabilitering. Tjenesten har også hatt fokus på å finne brukere til 
hverdagsrehabilitering og hatt samarbeidsmøter med teamet.   

 Leder har deltatt på seminar i regi Helseetaten, hvor hverdagsrehabilitering og 
seniormeldingen var to av temaene.  
 

Enhet for forebygging og rehabilitering  

 Arbeid med omorganisering av rehabiliteringstjenesten har preget måneden.  
 Bare en hjemmefysioterapeut er nå i funksjon, men 100 % driftsavtale er utlyst. 40 

søkere, mange svært gode. Intervjuer foregår i uke 20. Forståelsen av rollen i 
kommunehelsevesenet og evne og vilje til samarbeid vektlegges. 

 Enheten utvider dagaktivtetssenteret midlertidig under ombygging av 
Hovseterhjemmet. Dermed får dagsenterbrukere fortsatt et tilbud i bydelen og unngår 
en besværlig reisevei til Økern. Bydelen tar i bruk lokalene til tidligere dagsenter for 
utviklingshemmede i Hovseterveien 88. Vi tar sikte på å åpne 1. oktober. 

 Røa eldresenter planlegger en hel uke 40 årsjubileum – uke 37. Gårdeier er i gang med 
nødvendig utskifting av ventilasjonsanlegget, og samtidig utbedres takplatene. I tillegg 
gjøres noe oppussing. 

 Daglig leder ved Vinderen seniorsenter har gått av med pensjon. Han er erstattet med 
Eva Stenersen, også hun med mange års fartstid i Nasjonalforeningen for folkehelse. 
 

Enhet for helsestasjon og skolehelsetjeneste 

 Ammeansvarlig på helsestasjonen har deltatt på en nyttig nordisk ammekongress i 
København 25.-26.april. Vi ser en jevn økning i etterspørselen etter ammeveiledning. 
Det siste hete tipset fra en tysk psykolog er «sammen -pusting» for foreldrene. Det vil 
si: mor ligger/sitter i fars fang og følger fars rolige pust i forbindelse med ammingen. 
En slags mindfullness. Da går ammingen så mye bedre. Dette vil vi forsøke å formidle 
til våre nybakte foreldre. 

 Vi registrerer en økning i utenlandske foreldre/ arbeidsinnvandrere på helsestasjonen. 
De fleste er fra Polen. Flere av disse trenger noe ekstra oppfølging. 

 4 års konsultasjonen går som normalt. Vi har fortsatt et etterslep fra 2013 på om lag 
200 barn samt 667 nye 4 åringer i 2014. Alle skal få timeavtale. 

 Vi hadde et nyttig LEAN møte med helsestasjon, skolehelsetjenesten og NAV sosial 
den 7.mai. Problemstillingen var ivaretakelse og arbeidsflyt vedr. våre nye 
immigrasjons -familier med barn. Hvem gjør hva og hvilke kommunikasjonskanaler 
skal vi benytte? Flytskjema vil etter hvert komme på plass. Vi har avtalt oppfølging av 
arbeidet. 

 Skolehelsetjenesten jobber variert. I tillegg til å følge lovpålagte oppgaver som 
vaksinering og målinger, så registrerer vi en økning i antall elever som trenger 
individuell oppfølging av skolehelsetjenesten Temaer dette dreier seg om er: 
Sorgreaksjoner, konfliktfylte skilsmisser, barn med lettere tvangstanker, dårlig trivsel, 
det å sette egne grenser/lære å ta plass, lære å ta mindre plass, styrke sosiale 
kompetanse, venn/uvenn, kroppsfiksering og det å formidle håp. Noen ganger tilbyr 
helsesøster hjemmebesøk, gjerne med barn og foreldre sammen. Foreldresamarbeid er 
viktig. 

 Skolehelsetjenesten er i rute og har satt bortimot 2300 vaksiner dette skoleåret. 
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Enhet for forebygging barn og unge 

Uteteamet 
 Uteteamet har vært på Steinerskolen og holdt foredrag på et foreldremøte om unge og 

rus,  
 Uteteamet har vært med og distribuert rusundersøkelsen som er i gang. Nylig ble det 

publisert en forskningsrapport som viser samme tall som sist rusundersøkelse viser, 
nemlig at nesten en av ti jenter har opplevd uønsket seksuell trakassering i beruset 
tilstand.  

 Russefeiringen ser ut til å gå normalt, og politiet melder om få hendelser i forbindelse 
      med russetiden. På Persbråten skole er ledelsen, lærere og bydel sammen om å sette  
     fokus på at russen møter på skolen i tide i fin form, på tross av russefeiringen. 
     Foreldre oppfordres også til å snakke med sine unge om dette. 

 I påskeferien arrangerte vi påskeleker for barn, hele 50 barn møtte opp. 
 Vi har deltatt på stormøte på Hovseter skole der det ble diskutert tiltak i nærmiljøet,.  
 Vår er sykkelsesong, de tre guttene som jobber på verkstedet har mange oppdrag av 

ymse karakter. Verkstedet har også vært og fått inspirasjon på Politiets sykkelauksjon. 
Vi har søkt ungdomsrådet om nytt verktøy til verkstedet. 
 

Nærmiljø/SalTo 

 Det er tid for sykkelprøver på skolene og noen av 5. klassingene vi har kontakt med 
har ikke selv sykler og hjelm, og har fått låne dette fra utstyrslageret 
Nærmiljøkontakten har også løpende kontakt med familiene og orienterer om 
muligheten for å kjøpe sykkel på Hovseter Mek og prep for en rimelig penge. 

 Det er også tid for særoppgaver på syvende trinnet, og nærmiljøkontakten har satt av 
tid til å følge opp og gi bistand ifm dette.  

 Gruppetilbudet som nærmiljøkontakten har drevet i samarbeid med helsesøster 
avsluttes nå, det skal være en samling med tilbakeblikk og evaluering, men selve 
gruppeforløpet er ferdig. Jentene synes tilbudet var nyttig og flere fortalte om hvordan 
de hadde brukt noe av verktøyet i utfordrende situasjoner. Det faglige opplegget har 
vært basert på «psykologisk førstehjelp» for barn i alderen 8-12 år. Helsesøster og 
nærmiljøkontakt opplevde prosessen som verdifull og opplevde også at det skjedde 
endringer med jentene i prosessen. 13. mai evalueres dette også i samarbeid med 
lærerne på trinnet, for å få inn deres erfaringer ift om de har sett ringvirkninger i 
skolesituasjonen.   

 Leksehjelpen i samarbeid med Hovseterklubben fortsetter, og videre blir den nye 
sosiallæreren på Voksen skole også knyttet til leksehjelpen. Han vil være til stede en 
del, og jobbe ift det faglige innholdet. Det settes nå inn en stor innsats før ferien, med 
tusenfryd som premie hvis bra oppmøte. Dette ser vi motiverer og inspirerer. Det har 
vært en periode med varierende oppmøte ettersom det har vært mange fridager og det 
har berørt kontinuiteten i arbeidet også.  

 Samtlige av de som nærmiljøkontakt har bistått med å melde på sommerskolen har fått 
plass.  Nærmiljøkontakt vil følge til sommerskolen og følge barna opp den uken.  
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Hovseterklubben  

 Vi følger opp personalarbeidet som ble påbegynt i mars. Vi synes å se endring 
gjennom at personalet er mer fokusert og møter klubbdagen mer forberedt enn før. Vi 
mener også å se at ungdommen reagerer positivt på dette.  

 Ungdomsklubben har startet sjakklubb, og interessen er stor.  
 I åpningsdagene i påsken, gjennomførte juniorklubben «ferieaktiviteter». Mandagen 

var det grillfest i etterkant av uteteamets aktivitetsdag. 40-50 barn var med. Onsdagen 
var det kinotur for 17 barn. 

 Filmprosjektet på ungdomsklubben går fremover og det blir spennende å se resultatet 
til høsten. Klubbleder/prosjektleder har store ambisjoner for filmen. 

 Vi er godt i gang med Planlegging og gjennomføring av Hovseterdagen. I år har vi 
flinke «unge arrangører på laget». De hjelper til i alle faser av arrangementet. 
Tidligere i år var de med på å gjennomføre UKM (Ungdommens kultur mønstring) i 
bydelen, og de sto prøven med glans. Hovseterdagen er i år lørdag 14. juni og vi har 
booket flere spennende unge artister og band fra nærmiljøet. Vi har også hoppeslott, 
internasjonal mat, sykkelauksjon, pimp my helmet, dans og mye mere. 

 Vi har i skrivende stund to band/orkestre som øver på Hovseterklubben og sist helg 
var det duket for en heidundrende konsert. Besøkstallet var ca.50 som var litt mindre 
enn forventet, men godvær og andre arrangementer i byen får ta på seg litt av skylda.  
 

Det gule huset 

 Ble nedlagt med virkning fra 1. mai. De to ansatte er tilvist ledige stillinger på 
Hovseterklubben. 

 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
  



 

 12  

75/14 Kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00295-3 
Arkivkode.  101.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 15.05.2014 13/14 
2 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 20/14 
3 Bydelsutvalget 22.05.2014 75/14 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 15.05.2014 sak 13/14 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller 

overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 til orientering.  
 
Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 15.05.2014 sak 20/14 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Bydelsutvalget tar kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 til orientering. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Vedlagt følger kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 til orientering.  
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Kvartalsrapport 
 
Kvartalsstatistikk 
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76/14 Oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2013 

 
Arkivsak-dok. 13/00653-4 
Arkivkode.  126.2  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 22.05.2014 76/14 
 
 
Saksframstilling: 
Vedlagt følger kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2013 – Bydel 
Vestre Aker. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2013 – 
Bydel Vestre Aker til orientering.. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
 
Vedlegg:  

Brev fra kommunerevisjonen av 07.04.2014. 
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77/14 Landingsveien 14 - bestilling av oppstartsmøte 

 
Arkivsak-dok. 12/00014-11 
Arkivkode.  512  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Arbeidsutvalget 05.05.2014 7/14 
2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 32/14 
3 Bydelsutvalget 22.05.2014 77/14 
 
 
Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte 05.05.2014 sak 7/14 

 
Møtebehandling 

Arbeidsutvalget fastholder tidligere vedtak i saken der partiene går sterkt imot enhver 
utbygging av tomten, støtter dermed ikke bydelsdirektørens forslag til vedtak. 
 
Votering 

Arbeidsutvalget fastholder tidligere vedtak i saken der partiene går sterkt imot enhver 
utbygging av tomten, støtter dermed ikke bydelsdirektørens forslag til vedtak. 
 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 05.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Arbeidsutvalget har tidligere gått imot enhver utbygging av tomten og fastholder dette 
vedtaket. Se vedlegg. 
 
Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om Landingsveien 14 - innspill til oppstartmøte 
til orientering. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 12.05.2014 sak 

32/14 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 
Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om Landingsveien 14 - innspill til oppstartmøte 
til orientering. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Planforslaget omfatter etableringen to leilighetsbygg i 4 etasjer med formål bolig over  



 

 15  

eksisterende sokkel, parkeringshus i tre etasjer videreføres. Det skal også opparbeides ny 
avkjøring sammen med et utomhusanlegg. Til sammen utgjør tiltaket da syv etasjer sett  
fra Landingsveien og fire etasjer sett fra eksisterende blokkbebyggelse mot vest.  
 
I forhold til tidligere innspill i denne reguleringssaken ønskes bla. spesiell fokus på følgende 
konsekvenser av eventuelle nybygg; høyder/volum, innsyn/utsyn, sol- og skyggevirkning mot 
felles uteoppholdsareal og mot omgivelsene samt støy fra Landingsveien og som refleks fra 
nybygg. 
 
Hensikten med planforslaget er å videreføre eksisterende bebyggelsesstruktur på 
Hovseter med to separate nye bygningsvolumer på eksisterende parkeringslokk. 
Det dannes da et grønt plassrom med mulig adkomst fra eksisterende internveier på 
Hovseter og avkjøring. 
 
Prosjektets styrke ligger i utsikten mot øst over byen og mot Holmenkollåsen – for alle 
etasjer, som kompenserer for noe dårlige solforhold på ettermiddagen. Deler av eksisterende 
parkeringsanlegg under boligene skal bygges om og utvides under ny bebyggelse for å 
muliggjøre både boliger, boder og parkering. Parkeringsanleggets fasader blir fornyet, 
integrert med boligfasaden og henvender seg mer aktivt mot Landingsveien. Eksisterende 
avkjøring skal opparbeides forskriftsmessig. Felles veitrase opp til øvre deler av 
parkeringsanlegg og Hovseterhjemmet skal legges om noe nærmere Landingsveien Det skal 
tilstrebes at borettslaget kollektivt ikke skal miste for mye utsikt og at barnas barnehage får 
sol om morgenen. Tomtens beliggenhet og karakter muliggjør en spennende arkitektur som 
aksentuerer de flotte kvalitetene området faktisk har. 
 
Vestre Aker bydelsutvalg behandlet i møte 30.08.2012, sak 115/14 Kunngjøring om offentlig 
ettersyn- forslag til detaljregulering – Landingsveien 14 og fattet følgende vedtak: 
 
“Bydel Vestre Aker støtter Plan- og bygningsetaten uttalelse der etaten mener boligprosjektet 
er for høyt og dominerende og har store mangler hva gjelder bokvalitet og utearealer. 
Vestre Aker bydelsutvalg anbefaler ikke planforslaget på bakgrunn av dette.” 
 
Frist for innspill er 06.05.2014 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg har ingen konkrete innspill til oppstartmøte. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brev fra PBE av 15.04.2014 med saksdokumenter 
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78/14 Hovseterveien 70 - 72 Søknad om rammetillatelse for uttalelse 

 
Arkivsak-dok. 12/01370-17 
Arkivkode.  512.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Arbeidsutvalget 05.05.2014 8/14 
2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 33/14 
3 Bydelsutvalget 22.05.2014 78/14 
 
 
Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte 05.05.2014 sak 8/14 

 
Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag med støtte fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet: 
 
 
Disse partier har tidligere vært meget negativ til utbygging av dette området, se vedlegg, men 
var villig til å vurdere byggetrinn 1, se Analyseplansje 4 av 9, da dette ikke ville gi samme 
negative konsekvenser for lysforholdene for Hovseterveien 68 og Hovseter ungdomsskole. 
 I den foreliggende saken er utbyggingen sett i sammenheng med byggingen av en 6 etasjers 
boligblokk i Hovseterveien 72, brukt til uteareal for de nye boligene, se brev fra ARCASA 
arkitekter av den 13. mars 2014 vedrørende søknad om Rammetillatelse for Gnr 31, Bnr 334, 
Hovseterveien 70 – 72. Dette er helt uakseptabelt for disse partiene da vi på det sterkeste går 
imot enhver utbygging av Hovseterveien 72. I denne sammenheng vil vi også påpeke svaret til 
den forrige saken fra Hovseter skole og beboerne i Hovseterveien 68 om de store negative 
konsekvensene en boligblokk på 6 etasjer vil medføre for dem.  
På denne bakgrunn kan vi definitivt ikke støtte dette utbyggingsforslaget med mindre det 
realiseres som et eget prosjekt uten noen som helst tilknytting til Hovseterveien 72. 
 
Venstre opprettholder sitt tidligere vedtak i saken: 
 
Venstre er for bygging i eksisterende område og absolutt innenfor 500 m fra T-bane.  Vi synes 
det foreslåtte bygget er greit hva gjelder volum, men muligens 1 etasje for høyt. Dette for å 
ivareta morgensol om morgenen sommertid for de i de nederste etasjene. Bygget passer inn i 
allerede eksisterende bebyggelse. Dette er for øvrig meget sentralt på Hovseter og kan derfor 
forsvare høyre "sentrumsutnyttelse". 
  
Løsningen med svalgang trukket vekk fra vegglivet er god, det skaper mer privacy, men har 
som ulempe at det er lite lys ned langs en slik fasade. 
 
Utearealet oppå butikktaket er ikke særlig attraktivt hvis det ikke legges stor vekt på 
landskapsarkitekturen. Den underliggende konstruksjonen må gjøres så sterk at den kan bære 
store arealer med tilstrekkelig tykt jordlag til å ha noen større trær. 
Venstre mener at denne tomt er egnet for boliger, men ønsker et begrenset volum. Ref vår 
stillingtagen ved forrige korsvei. 
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Votering 

Arbeidsutvalget støtter at begge forslagene sendes Plan- og bygningsetaten.  
 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 05.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Høyres vedtak med støtte fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet: 
 
Disse partier har tidligere vært meget negativ til utbygging av dette området, se vedlegg, men 
var villig til å vurdere byggetrinn 1, se Analyseplansje 4 av 9, da dette ikke ville gi samme 
negative konsekvenser for lysforholdene for Hovseterveien 68 og Hovseter ungdomsskole. 
 I den foreliggende saken er utbyggingen sett i sammenheng med byggingen av en 6 etasjers 
boligblokk i Hovseterveien 72, brukt til uteareal for de nye boligene, se brev fra ARCASA 
arkitekter av den 13. mars 2014 vedrørende søknad om Rammetillatelse for Gnr 31, Bnr 334, 
Hovseterveien 70 – 72. Dette er helt uakseptabelt for disse partiene da vi på det sterkeste går 
imot enhver utbygging av Hovseterveien 72. I denne sammenheng vil vi også påpeke svaret til 
den forrige saken fra Hovseter skole og beboerne i Hovseterveien 68 om de store negative 
konsekvensene en boligblokk på 6 etasjer vil medføre for dem.  
På denne bakgrunn kan vi definitivt ikke støtte dette utbyggingsforslaget med mindre det 
realiseres som et eget prosjekt uten noen som helst tilknytting til Hovseterveien 72. 
 
Venstre opprettholder sitt tidligere vedtak i saken: 
 
Venstre er for bygging i eksisterende område og absolutt innenfor 500 m fra T-bane.  Vi synes 
det foreslåtte bygget er greit hva gjelder volum, men muligens 1 etasje for høyt. Dette for å 
ivareta morgensol om morgenen sommertid for de i de nederste etasjene. Bygget passer inn i 
allerede eksisterende bebyggelse. Dette er for øvrig meget sentralt på Hovseter og kan derfor 
forsvare høyre "sentrumsutnyttelse". 
 
Løsningen med svalgang trukket vekk fra vegglivet er god, det skaper mer privacy, men har 
som ulempe at det er lite lys ned langs en slik fasade. 
 
Utearealet oppå butikktaket er ikke særlig attraktivt hvis det ikke legges stor vekt på 
landskapsarkitekturen. Den underliggende konstruksjonen må gjøres så sterk at den kan bære 
store arealer med tilstrekkelig tykt jordlag til å ha noen større trær. 
Venstre mener at denne tomt er egnet for boliger, men ønsker et begrenset volum. Ref vår 
stillingtagen ved forrige korsvei. 
 
Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets uttalelse om Hovseterveien 70 - 72 Søknad om 
rammetillatelse for uttalelse til orientering. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 12.05.2014 sak 

33/14 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 
Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets uttalelse om Hovseterveien 70 - 72 Søknad om 
rammetillatelse for uttalelse til orientering. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Bydelen mottok 25.04.2014 brev fra Plan- og bygningsetaten vedrørende søknad om 
rammetillatelse for gnr. 31, bnr 334 – Hovseterveien 70-72. 
 
Søknaden gjelder utvidelse av eksisterende dagligvarebutikk og tre underliggende 
parkeringsplan. Utvidelsen medfører ca. 450 m² BTA i 4 plan. Utbyggingen planlegges i 
sammenheng med pågående reguleringssak for bygging av en 6 etasjers boligblokk på 
Hovseterveien 72 og det nye taket på butikken planlegges for å kunne tjene som uteareal for 
de nye boligene. Varelevering til butikken blir som tidligere på nedsiden mot Hovseterveien. 
 
Gjeldende plangrunnlag for eiendommen: 
Eiendommen er regulert til byggeområde for bolig med tilhørende anlegg (Felt B) gjennom 
regulerings- og bebyggelsesplan S-1733, vedtatt 03.01.1972 Kart og bestemmelser for 
Hovseter sier ingenting om utnyttelse, slik at PBL´s bestemmelser blir gjeldende. PBE anser 
tiltaket å være i tråd med formålet i reguleringsplanen. 
 
Tiltaket vil ligge lenger fra enn 15 meter fra midt regulert vei og er således ikke avhengig av 
dispensasjon. Bymiljøetaten vil bli varslet særskilt. Det er også gjennomført en brannteknisk 
vurdering av konsulent. Tiltaket ble nabovarslet 11.02.14, og ingen kommentarer fra naboer 
pr. dato. 
 
Frist for uttalelse fra bydelen er 9. mai 2014. 
 
Vestre Aker bydelsutvalg behandlet i møte 27.02.2014, sak 29/14 Hovseterveien 70-72 
Kunngjøring om oppstart av detaljregulering og fattet følgende vedtak: 
 
Høyre mener at bydelsutvalgets tidligere uttalelse er helt riktig, og fastholder den. Høyre vil 
derfor sterkt motsette oss den foreslåtte utbyggingen. En av konsekvensene ved slik 
utbygging vil også medføre at Torvet, som er en meget uheldig blanding av skolegård for 
Hovseter skole og fellesareal for alle beboerne, vil bli helt innestengt på alle kanter og delvis 
skyggelagt, spesielt er dette uheldig ved skolens inngangsparti, ref. blant andre 
Analyseplansje 5 av 9.  
 
Høyre vil også påpeke at nabohuset, Hovseterveien 68, er en blokk med bare spesialtilpassete 
leiligheter for funksjonshemmede der mange av beboerne har begrensete muligheter for å 
ferdes ute i naturen, og enhver forringelse av deres utsikt og lysforhold vil være meget mer 
negativt enn for de fleste andre. 
 
Den eneste utbygging Høyre kan vurdere som akseptabel er forslaget til byggetrinn 1, se 
Analyseplansje 4 av 9, da den vil ha begrenset påvirkning på naboers lysforhold.”  
 
Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet slutter seg til Høyres innspill. 
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Innspill fra Venstre: 
 
Venstre er for bygging i eksisterende område og absolutt innenfor 500 m fra T-bane.  Vi synes 
det foreslåtte bygget er greit hva gjelder volum, men muligens 1 etasje for høyt. Dette for å 
ivareta morgensol om morgenen sommertid for de i de nederste etasjene. Bygget passer inn i 
allerede eksisterende bebyggelse. Dette er for øvrig meget sentralt på Hovseter og kan derfor 
forsvare høyre "sentrumsutnyttelse". 
  
Løsningen med svalgang trukket vekk fra vegglivet er god, det skaper mer privacy, men har 
som ulempe at det er lite lys ned langs en slik fasade. 
 
Utearealet oppå butikktaket er ikke særlig attraktivt hvis det ikke legges stor vekt på 
landskapsarkitekturen. Den underliggende konstruksjonen må gjøres så sterk at den kan bære 
store arealer med tilstrekkelig tykt jordlag til å ha noen større trær. 
Venstre mener at denne tomt er egnet for boliger, men ønsker et begrenset volum. Ref vår 
stillingtagen ved forrige korsvei. 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Høyre mener at bydelsutvalgets tidligere uttalelse er helt riktig, og fastholder den. Høyre vil 
derfor sterkt motsette oss den foreslåtte utbyggingen. En av konsekvensene ved slik 
utbygging vil også medføre at Torvet, som er en meget uheldig blanding av skolegård for 
Hovseter skole og fellesareal for alle beboerne, vil bli helt innestengt på alle kanter og delvis 
skyggelagt, spesielt er dette uheldig ved skolens inngangsparti, ref. blant andre 
Analyseplansje 5 av 9.  
 
Høyre vil også påpeke at nabohuset, Hovseterveien 68, er en blokk med bare spesialtilpassete 
leiligheter for funksjonshemmede der mange av beboerne har begrensete muligheter for å 
ferdes ute i naturen, og enhver forringelse av deres utsikt og lysforhold vil være meget mer 
negativt enn for de fleste andre. 
 
Den eneste utbygging Høyre kan vurdere som akseptabel er forslaget til byggetrinn 1, se 
Analyseplansje 4 av 9, da den vil ha begrenset påvirkning på naboers lysforhold.”  
 
Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet slutter seg til Høyres innspill. 
 
Innspill fra Venstre: 
 
Venstre er for bygging i eksisterende område og absolutt innenfor 500 m fra T-bane.  Vi synes 
det foreslåtte bygget er greit hva gjelder volum, men muligens 1 etasje for høyt. Dette for å 
ivareta morgensol om morgenen sommertid for de i de nederste etasjene. Bygget passer inn i 
allerede eksisterende bebyggelse. Dette er for øvrig meget sentralt på Hovseter og kan derfor 
forsvare høyre "sentrumsutnyttelse". 
  
Løsningen med svalgang trukket vekk fra vegglivet er god, det skaper mer privacy, men har 
som ulempe at det er lite lys ned langs en slik fasade. 
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Utearealet oppå butikktaket er ikke særlig attraktivt hvis det ikke legges stor vekt på 
landskapsarkitekturen. Den underliggende konstruksjonen må gjøres så sterk at den kan bære 
store arealer med tilstrekkelig tykt jordlag til å ha noen større trær. 
Venstre mener at denne tomt er egnet for boliger, men ønsker et begrenset volum. Ref vår 
stillingtagen ved forrige korsvei. 
Vestre Aker bydelsutvalg  
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
Bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 25.04.2014 
 
Saksdokumenter 
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79/14 Vassfaret og Gaupefaret, Slemdal. Forslag til detaljregulering - 

Begrenset høring 

 
Arkivsak-dok. 13/00399-14 
Arkivkode.  513.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Arbeidsutvalget 05.05.2014 9/14 
2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 34/14 
3 Bydelsutvalget 22.05.2014 79/14 
 
 
Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte 05.05.2014 sak 9/14 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 05.05.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg støtter Byantikvarens forslag til mindre endringer i 
reguleringsbestemmelsene som gjelder Vassfaret og Gaupefaret. 
 
Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om Byantikvarens forslag til mindre endringer i 
reguleringsbestemmelsene som gjelder Vassfaret og Gaupefaret. til orientering. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 12.05.2014 sak 

34/14 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 
Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om Byantikvarens forslag til mindre endringer i 
reguleringsbestemmelsene som gjelder Vassfaret og Gaupefaret. til orientering. 
 
Saksfremlegg 
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Saksframstilling: 
Ovennevnte planforslag lå ute til offentlig ettersyn i perioden 13.01.2014 til 24.02.2014. På 
bakgrunn av bemerkninger fra Byantikvaren foreslås endringer i planforslagets bestemmelser, 
Det justerte forslaget sendes derfor på høring til de som berøres direkte av endringene. 
 
Endring i planforslaget 
Byantikvaren foreslår mindre endringer i reguleringsbestemmelsene. Endringene går ut på at 
det ikke skal settes i verk tiltak eller bruksendringer knyttet til utomhusområder eller 
veianlegg, som kan forandre områdets karakter, samt at det ikke skal settes inn takvinduer 
eller gjøres endringer på balkongene. 
 
Byantikvarens begrunnelse for endringene 
Byantikvaren ser det som svært positivt at veiene nå er innlemmet i planområdet. Det bes om 
at det tas inn en bestemmelse i tilknytning til disse. Videre bes det om at «konstruksjoner» tas 
inn for å sikre bevaring av bl.a. tørkestativ, som også er tidstypiske og viktige elementer.  
 
En at årsakene til at området ble valgt ut for regulering til hensynssone bevaring, var at det 
fremdeles har de opprinnelige støpte og forseggjorte balkongene og urørte takflater - det 
finnes svært få slike helhetlige blokkbebyggelser der disse elementene er urørt. Balkongene er 
et svært viktig design-element og en helt avgjørende del as bebyggelsens arkitekturuttrykk. 
Balkongene er gitt varierende bredde og utforming avhengig av hvor de er plassert på fasaden. 
Balkongene har varierende fargesetting fra blokk til blokk. Balkongene kan i dette tilfellet 
ikke skiftes ut, uten viktige verneverdier går tapt. Balkongenes bredder kan heller ikke endres, 
uten at fasadeuttrykkets verneverdi svekkes. Disse elementene er i dette tilfellet nettopp en av 
de kvalitetene som det er viktigst å bevare. 
 
Takflatene er svært slake og lite egnet for utbygging. Byantikvaren anser at takflatene i dette 
tilfellet er vesentlig for opplevelsen av en autentisk situasjon og viktig å bevare. Etablering av 
takvinduer vil etter vår vurdering svekke opplevelsen av autentiske 1950-talls blokker - som 
vi i dette tilfellet forsøker å bevare. I utbyggingene fra denne tiden forøvrig er langt det meste 
for lengst endret og utbygget. Byantikvaren ser det som en sjelden sjanse å få til en mer 
komplett bevaring her. 
 
Plan- og bygningsetatens vurdering 
Byantikvaren ønsker å bevare alt som det er, dvs. blokkbebyggelsen med balkonger (også de 
som er innglasset), garasjer, uteareal, tørkestativ, veier osv. Reguleringsbestemmelsene, som 
foreslått av Byantikvaren, legger dermed ikke opp til noen mulighet for modernisering. 
 
Balkongene kan ikke skiftes ut eller utvides, men bevares slik de er. Plan- og bygningsetaten 
anser at eksisterende balkonger er tilfredsstillende. Beboerne har i tillegg tilgang på uteareal 
på terreng rundt bebyggelsen, samt nærhet til offentlig grøntareal Ved reparasjoner og 
vedlikehold av balkongene må det innhentes uttalelse fra Byantikvaren. 
 
Videre blir det ikke anledning til å sette inn takvinduer. Takvinduer ville vært nødvendig ved 
en eventuell fremtidig loftsutbygging. Området har en variert sammensetning av 
ledighetsstørrelser, med vekt på 3- roms og 4-roms leiligheter. Området for øvrig er preget av 
eneboliger. Loftsutbygging er mest aktuelt i bysentrum der det er mange små leiligheter. Plan- 
og bygningsetaten anser ikke at det er et stort behov for loftsutbygging i denne 
blokkbebyggelsen. 
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Plan- og bygningsetaten kan anbefale føringene fra Byantikvaren, og har innarbeidet disse i 
reguleringsbestemmelsene. Det er kun gjort justeringer i bestemmelsene. Kart og lanforslaget 
for øvrig er uendret. Eventuelle bemerkninger til endringen Høringen gjelder bare endringen 
og vi ber om at eventuelle uttalelser omhandler disse. Tidligere innkomne 
bemerkninger til forslaget vil følge forslaget til politisk behandling. 
 
Frist for eventuelle bemerkninger er 02.05.2014. 
 
Vestre Aker bydelsutvalg fattet i møte 27.02.2014, sak 11/14 følgende vedtak som vil 

følge forslaget til videre behandling i Bytyret: 

“Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslag til detaljregulering med reguleringsbestemmelser for 

Vassfaret og Gaupefaret, Slemdal, som omreguleres fra boliger med tilhørende anlegg til 
 
- Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse 
- Kombinert bebyggelse og anlegg - bolig/forretning 
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - kjøreveg 
- Hensynssone - bevaring kulturmiljø H570 
 
som foreslått av Plan- og bygningsetaten, vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, kartnr. 
ABPN-201302172, datert 03.12.2013.” 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg støtter Byantikvarens forslag til mindre endringer i 
reguleringsbestemmelsene som gjelder Vassfaret og Gaupefaret. 
 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brev fra Plan og bygningsetaten av 15.04.2014 med vedlegg 
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80/14 Planprogram for sykkeltiltak i Sørkedalen til offentlig høring 

 
Arkivsak-dok. 12/00447-18 
Arkivkode.  512  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 25/14 
2 Bydelsutvalget 22.05.2014 80/14 
 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 12.05.2014 sak 

25/14 

 
Møtebehandling 

 
Høyre fremmet følgende forslag til felles vedtak: 
 
Vestre Aker bydelsutvalg mener at alternativ 2 med “Utvidet skulder” er å foretrekke. 
 
Dette alternativet krever mindre grunnareal enn en separat Gang- og sykkelvei. 
 
Alternativet med utvidet veiskulder vil være rimeligere enn en separat gang- og sykkelvei, og 
dette vil kunne føre til en raskere etablering, noe som er av stor betydning da det er store 
utfordringer i dagens trafikkbilde. Alternativet vil gi akseptable forhold for dagens sykkel- og 
rulleskibrukere da det er kjent at disse sjelden bruker egne gang- og sykkelveier, men 
fortsetter å bruke veibanen. 
 
De første ca. 300 metere fra Peder Ankers plass og nordover bør det imidlertid etableres en 
separat gang- og sykkelvei. Denne strekning benyttes i stor utstrekning av gående på tur mot 
badeplassen ved Bogstadvannet og til Bogstad gård. Kryssingen av Sørkedalsveien ved enden 
av denne gang- og sykkelveien må sikres meget godt. 
 
Alternativet med utvidet veiskulder støttes av de fleste beboere i Sørkedalen og av Sørkedalen 
Vel. 
 
Bydelsutvalget anser utredningsprogrammet dekkende for behovet. 
 
Votering 

 
Høyres forslag til felles vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 
Vestre Aker bydelsutvalg mener at alternativ 2 med “Utvidet skulder” er å foretrekke. 
 
Dette alternativet krever mindre grunnareal enn en separat Gang- og sykkelvei. 
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Alternativet med utvidet veiskulder vil være rimeligere enn en separat gang- og sykkelvei, og 
dette vil kunne føre til en raskere etablering, noe som er av stor betydning da det er store 
utfordringer i dagens trafikkbilde. Alternativet vil gi akseptable forhold for dagens sykkel- og 
rulleskibrukere da det er kjent at disse sjelden bruker egne gang- og sykkelveier, men 
fortsetter å bruke veibanen. 
 
De første ca. 300 metere fra Peder Ankers plass og nordover bør det imidlertid etableres en 
separat gang- og sykkelvei. Denne strekning benyttes i stor utstrekning av gående på tur mot 
badeplassen ved Bogstadvannet og til Bogstad gård. Kryssingen av Sørkedalsveien ved enden 
av denne gang- og sykkelveien må sikres meget godt. 
 
Alternativet med utvidet veiskulder støttes av de fleste beboere i Sørkedalen og av Sørkedalen 
Vel. 
 
Bydelsutvalget anser utredningsprogrammet dekkende for behovet. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Hensikten med prosjektet er å øke tilgjengeligheten og sikkerheten for myke trafikanter, 
herunder tursyklister, rulleskiløpere og turgåere.  
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med tilhørende forskrifts 
skal prosjektet vurderes etter kriteriene i forskriftens § 4. Forslaget anses å være i strid med 
forskriftens § 4 punkt a, b og c slik at forslaget utløser krav om konsekvensutredning. 
Forslaget er lokalisert i et kulturlandskap. Det vises til forskriftens § 4 punkt. a og ligger i 
tillegg innenfor markaområdene jf, punkt. C. Det skal derfor utarbeides konsekvensutredning 
i tilknytning til planforslag for ovennevnte område. 
 
Planområdet ligger i Sørkedalen i Oslo kommune og strekker seg fra Bogstad camping ved 
Peder Ankers plass i sør og helt inn til Skansebakken i nord. Planområdet ligger innenfor 
markagrensa og forholder seg langs eksisterende vei. Tiltaket er et tilbud for syklister i 
Sørkedalen over en strekning på ca 8,5 km. 
 
Alternativene: 
1. Gang- og sykkelvei 
2. Utvidet veiskulder 
3. 0-alternativet, ingen tiltak 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg mener det må satses på alternativ 1, gang- og sykkelvei. Det vil 
være flere brukergrupper som i liten grad vil kunne benytte seg av utvidet veiskulder slik som 
fotgjengere, ridende, barn mv..  
Det er viktig at gang- sykkelvei bygges med et klart skille med tydelig merking mellom 
gående og syklende og gjerne bredde nok for toveissykling. 
 
Gang- og sykkelvei vil være i tråd med bydelens Folkehelseplan for 2013-2016, vedtatt i 
bydelsutvalget 13.12.2012, sak 185/12. 
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Faktorer som påvirker helsestatus i befolkningen kan være alt fra livsstil og arbeidssituasjon, 
til sosiale levekår, trygge nærmiljøer og tilgjengelighet av naturområder og sykkelstier.  
 
Gjeldende lov- og planverk slår fast at folkehelseperspektivet skal ivaretas i all 
politikkutforming. Byutvikling og samferdsel er en viktig del av dette. Som et eksempel er det 
å utvikle et godt utbygd gang- og sykkelveinett for «myke» trafikanter både god samferdsels- 
og folkehelsepolitikk. 
 
Bydelen skal påvirke til et godt utbygd gang- og sykkelveinett. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brev fra Bymiljøetaten av 10.04.2014 
 
Sykkeltiltak i Sørkedalen – planprogram til offentlig ettersyn. 
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81/14 Utkast til kommuneplan "Oslo mot 2030-smart, trygg og grønn" til 

offentlig ettersyn 

 
Arkivsak-dok. 14/00189-7 
Arkivkode.  112  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 26/14 
2 Bydelsutvalget 22.05.2014 81/14 
 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 12.05.2014 sak 

26/14 

 
Møtebehandling 

 
Høyre fremmet følgende forslag: 
 
Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 
 
Votering 

 
Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 
Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Sak 51/14 utkast til kommuneplan "Oslo mot 2030-smart, trygg og grønn" til offentlig 
ettersyn er utsatt fra bydelsutvalgets møte 10.04.2014. 
 
Byrådet vedtok 11.02.2014 at forslag til ny kommuneplan skal på høring og til offentlig  
ettersyn i tråd med plan- og bygningslovens § 11-14, med frist for uttalelse 30.05.2014. I 
tillegg vedtok byrådet en utleggelse til offent1ig høring av forslag til endring av 
markagrensen, i medhold av markalovens § 2. 
 
Planforslaget består av to deler, en samfunnsdel med byutviklingsstrategi (del 1) og en 
juridisk bindende arealdel (del 2) med tilhørende kart. Dokumentene samt underlagsdokument 
er nå tilgjengelige på internett www.kommunenlan.oslo.kommune.no.  
 
I planforslaget "Oslo mot 2030 - Smart, Trygg og Grønn " legges det opp til at den forventede 
befolkningsveksten skal brukes aktivt for å videreutvikle og skape nye kvaliteter. 
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For å tilfredsstille befolkningens behov også i fremtiden må Oslo løse sine oppgaver smartere 
og mer effektivt. Oslo må sette beredskap og kriminalitetsforebygging høyt for å fortsatt 
oppleves som en trygg hovedstad. Oslo skal være en verdensledende miljøby og tilrettelegger 
for en by utvikling som bygger opp under en grønn og miljøvennlig utvikling frem mot 2030. 
 
Forslag til endring av markagrensen vil bli fremmet som egen sak for bystyret men høres 
sammen med kommuneplanforslaget og har samme frist for uttalelse. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslaget til kommuneplan slik det foreligger. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Lenke til plandokumentene. 
 

 
 
 
  

http://www.kommuneplan.oslo.kommune.no/
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82/14 Varsel om oppstart av detaljregulering av Oberst Angells vei 11, 13, 

14 og 16 

 
Arkivsak-dok. 13/01136-4 
Arkivkode.  512  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 27/14 
2 Bydelsutvalget 22.05.2014 82/14 
 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 12.05.2014 sak 

27/14 

 
Møtebehandling 

 
Høyre fremmet følgende forslag til felles vedtak: 
 
Eiendommen ligger nord-vest for og ovenfor Holmenkollen T-banestasjon. 
 
Det er et mål at Holmenkollområdet skal fremstå med et grønt preg fra Oslos byggesoner og 
det er denne vurderingen som ligger bak utnyttelsesgraden som er satt i den gjeldende 
reguleringsplan. 
 
Selv om Oslo skal fortettes, kan det skape uheldig presedens å ta ut enkelttomter av 
Holmenkollplanen så høyt oppe i åsen. 
 
Kommunen har ført en konsekvent og streng praksis når det gjelder søknader om en sterkere 
fortetting av områder i Holmenkollåsen. Med denne eiendommens sentrale og lett 
iøynefallende beliggenhet, vil Vestre Aker bydelsutvalg ikke anbefale at eiendommens 
utnyttelse dobles i forhold til gjeldende reguleringsplan. 
 
Votering 

 
Høyres forslag til felles vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 
Eiendommen ligger nord-vest for og ovenfor Holmenkollen T-banestasjon. 
 
Det er et mål at Holmenkollområdet skal fremstå med et grønt preg fra Oslos byggesoner og 
det er denne vurderingen som ligger bak utnyttelsesgraden som er satt i den gjeldende 
reguleringsplan. 
 
Selv om Oslo skal fortettes, kan det skape uheldig presedens å ta ut enkelttomter av 
Holmenkollplanen så høyt oppe i åsen. 
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Kommunen har ført en konsekvent og streng praksis når det gjelder søknader om en sterkere 
fortetting av områder i Holmenkollåsen. Med denne eiendommens sentrale og lett 
iøynefallende beliggenhet, vil Vestre Aker bydelsutvalg ikke anbefale at eiendommens 
utnyttelse dobles i forhold til gjeldende reguleringsplan. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Bydelen mottok brev fra HILLE MELBYE ARKITEKTER AS 25.04.2014.  
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av  
reguleringsarbeid for Oberst Angells vei 11, 13, 14 og 16, gnr 33, bnr. 1113, 1128, 1129,  
1360 samt areal for snuplass. Hensikten med omreguleringen er å legge til rette for 
småhusbebyggelse med annen grad av utnytting enn det gjeldende plan tillater.  
Eksisterende bebyggelse i planområdet forutsettes revet. Planen vurderes ikke å utløse krav 
om konsekvensutredning.  
 
Frist for innspill er 23.05.2014. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innspill på det nåværende tidspunkt.  
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
Bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brev fra HILLE MELBYE ARKITEKTER AS av 25.04.2014. 
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83/14 Gulleråsen stasjon 

 
Arkivsak-dok. 13/00841-17 
Arkivkode.  622.5  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 28/14 
2 Bydelsutvalget 22.05.2014 83/14 
 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 12.05.2014 sak 

28/14 

 
Møtebehandling 

 
Høyre fremmet følgende forslag: 
 
Saken tas direkte i bydelsutvalget. 
 
Votering 

 
Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 
Saken tas direkte i bydelsutvalget. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Viser til BU-sak 135/13 den 5. september om en frivillig løsning med grunneierne om en 
midlertidig stasjon angående Gulleråsen stasjon. 
 
Drøftingene mellom de 9 berørte parter og Ruter/Sporveien pågår og er ikke sluttført. Da 
disse ventes avsluttet i løpet av kort tid avventer Bydelsutvalget å iverksette henvendelsen til 
Bymiljøetaten inntil de er avklart. Vi anser 14 dager dvs. 31. oktober som en rimelig tidsfrist, 
da det gjenstår kun et avsluttende møte mellom berørte parter. Dersom avklaring da ikke 
foreligger, blir dette å betrakte som at frivillig ordning ikke har latt seg gjennomføre og 
Bydelsutvalget opprettholder tidligere forslag om å anmode Bymiljøetaten om å iverksette en 
egen reguleringssak. Dette inkluderer om nødvendig en ekspropriasjon av de berørte 
naboeiendommer til stasjonen. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Siden saken sist var oppe i BU har Ruter behandlet de foreliggende fakta sammenholdt med 
dialogen de har hatt med partene i saken. På denne bakgrunn har Ruter sendt en statusrapport 
til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) som er deres oppdragsgiver. Der beskriver 
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Ruter mulighetene til å bygge en midlertidig stasjon, hva de tror den vil koste, og de ønskene 
partene har fremsatt. Ruter venter på en tilbakemelding fra MOS før de kan gå videre. Blant 
annet må de ha en sikkerhet for at det finnes penger til dette prosjektet og at det er mulig å 
gjøre det på denne måten som partene har beskrevet. 
 
BU finner det følgelig hensiktsmessig og i tråd med hovedlinjene i strategien for en frivillig 
løsning for å få etablert en midlertidig stasjon på Gulleråsen å avvente svar fra MOS, før neste 
skritt foretas i denne saken. BU vil således følge saken videre. 
 
Ifølge opplysninger fra saksbehandler i MOS beregner de å kunne gi et svar i løpet av neste 
uke. 
 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
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84/14 Dialog om mulig nedleggelse av bensinstasjon ved Røakrysset 

 
Arkivsak-dok. 14/00436-1 
Arkivkode.  923.5  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 29/14 
2 Bydelsutvalget 22.05.2014 84/14 
 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 12.05.2014 sak 

29/14 

 
Møtebehandling 

 
Høyre fremmet følgende forslag: 
 
Saken tas direkte i bydelsutvalget. 
 
Votering 

 
Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 
Saken tas direkte i bydelsutvalget. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Arne E. Boysen (FrP) Vestre Aker fremmet følgende sak: 
 
Vestre Aker går i dialog med Esso Norge A/S Nordic Business Services Drammensvn 149 om 
muligheten for å legge ned bensinstasjonen i Røa-krysset. 
 
Bakgrunn:  
I en radius på ca 4 km er det ca 7 bensinstasjoner, og Røa sentrum er under utvikling med en 
rekke endringer når det gjelder senterstruktur, boligbygging, samferdsel og grønne lunger 
m.m. 
 
Dette som starten på en prosess til nytte og glede for bydelens beboere da dette føyer seg inn i 
rekken av en trend hvor man reduserer, trekker bensinstasjoner ut av sentrale bynære områder. 
Det kan anføres at vi var i dialog med dem i april 2012, den gang hadde de ikke tenkt tanken. 
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Forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg går i dialog med Esso Norge A/S Nordic Business Services 
Drammensvn 149 om muligheten for å legge ned bensinstasjonen i Røa-krysset.  
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85/14 Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00385-3 
Arkivkode.  240.4  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 21/14 
2 Bydelsutvalget 22.05.2014 85/14 
 
 
Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 15.05.2014 sak 21/14 

 
Møtebehandling 

Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende felles forslag: 
 
Bydelsutvalget Vestre Aker er svært fornøyd med de gode konklusjonene fra de siste 
tilsynene ved Hovseterhjemmet.  Hovseterhjemmet scorer bedre enn gjennomsnittet på alle 
kvalitetsfaktorene. Det jobbes systematisk med ernnæring og veiingen av beboerne følges 
nøye opp. Pårørende fullroser omsorgen. Sykefraværet er kraftig redusert og kreative 
trivselstiltak igangsatt.  Flyttingen til Økern er godt planlagt og vil foregå på en forsvarlig 
måte. 
 
Votering 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Bydelsutvalget Vestre Aker er svært fornøyd med de gode konklusjonene fra de siste 
tilsynene ved Hovseterhjemmet.  Hovseterhjemmet scorer bedre enn gjennomsnittet på alle 
kvalitetsfaktorene. Det jobbes systematisk med ernnæring og veiingen av beboerne følges 
nøye opp. Pårørende fullroser omsorgen. Sykefraværet er kraftig redusert og kreative 
trivselstiltak igangsatt. Flyttingen til Økern er godt planlagt og vil foregå på en forsvarlig 
måte.  
Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 
til foreløpig orientering. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
I henhold til endret pkt. 9,1. avsnitt i Instruks for kommunale tilsynsutvalg for institusjoner 
fremlegger Bydel Vestre Aker tilsynsrapport for anmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 
gjennomført 10.mars 2014 til foreløpig orientering. Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten 
for uttalelse. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 
til foreløpig orientering 
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Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Tilsynsrapport 
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86/14 Tilsyn ved Blåklokka dagsenter 26. mars 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00414-4 
Arkivkode.  240.4  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 22/14 
2 Bydelsutvalget 22.05.2014 86/14 
 
 
Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 15.05.2014 sak 22/14 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Blåklokka dagsenter  
26. mars 2014 og leders kommentarer til orientering. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Vedlagt følger tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Blåklokka dagsenter 26. mars 2014. 
 
Blåklokkas leder har følgende kommentarer til rapporten: 
Det fremkom mye positivt i tilsynsrapporten, men det er også noen utfordringer som det må 
jobbe med fremover. 
 
Brannsikring er et høyt prioritert område og det jobbes med dette gjennom en brannkonsulent 
både i forhold til forebygging og alternative rømningsveier. 
 
Det prioriteres også å samarbeide tett med Aktivitetssenteret for å videreutvikle et best mulig 
tilbud for alle brukerne. Gruppen med ansatte er blitt mye større med samlokaliseringen noe 
som også gir større mulighet for kompetanseutvikling og kompetansedeling.  
 
Når det gjelder tilgang til nettet regner en med at dette skal være i orden i løpet av uke 18. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Blåklokka dagsenter  
26. mars 2014 og leders kommentarer til orientering. 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
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Vedlegg:  

Tilsynsrapport 
 
Bilder fra tilsynet 
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87/14 Tilsyn ved Aktivitetssenteret 26. mars 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00414-3 
Arkivkode.  240.4  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 23/14 
2 Bydelsutvalget 22.05.2014 87/14 
 
 
Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 15.05.2014 sak 23/14 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 26. 
mars 2014 og leders kommentarer til orientering 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Vedlagt følger tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 26. mars 2014. 
 
Aktivitetssenterets leder har følgende kommentarer til rapporten: 
Det fremkom mye positivt i tilsynsrapporten, men det er også noen utfordringer som 
Aktivitetssenteret må jobbe med fremover. 
 
Brannsikring er et høyt prioritert område og det jobbes med dette gjennom en brannkonsulent 
både i forhold til forebygging og alternative rømningsveier. 
 
Det jobbes med å få en hyggelig uteplass og det vil bli kjøpt inn nye utemøbler og planter.  
 
Det prioriteres også å samarbeide tett med Blåklokka for å videreutvikle et best mulig tilbud 
for alle brukerne.  
 
Når det gjelder tilgang til nettet regner en med at dette skal være i orden i løpet av uke 18. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 26. 
mars 2014 og leders kommentarer til orientering.  
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
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Vedlegg:  

Tilsynsrapport 
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88/14 Nedleggelse av tilsynsutvalgene for Aktivitetssenteret og Blåklokka 

dagsenter, Oppretting av nytt tilsynsutvalg for Vestre Aker Aktivitetshus 

 
Arkivsak-dok. 14/00433-1 
Arkivkode.  342.5  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 24/14 
2 Bydelsutvalget 22.05.2014 88/14 
 
 
Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 15.05.2014 sak 24/14 

 
Møtebehandling 

Helse- og sosialkomiteen fremmet forslag om at saken trekkes da tilsynsutvalget er oppnevnt 
som tilsynsutvalg for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede og gjelder både 
Aktivitetssenteret og Blåklokka.  
 
Votering 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Saken trekkes. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Bydelen har etablert nytt dagsenter for utviklingshemmede i Aslakveien 14 a med 
fellesbetegnelsen Vestre Aker Aktivitetshus. Aktivitetshuset erstatter Aktivitetssenteret og 
Blåklokka dagsenter.  
 
I dag er det oppnevnt tilsynsutvalg for både Blåklokka dagsenter og Aktivitetssenteret. 
Dagens ordning med to tilsynsutvalg oppheves og det oppnevnes et tilsynsutvalg for Vestre 
Aker Aktivitetshus. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

1. Tilsynsutvalgene for Aktivitetssenteret og Blåklokka dagsenter avvikles. 
2. Det nedsettes et nytt tilsynsutvalg for Vestre Aker Aktivitetshus. 

 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
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89/14 Status utkvittering av bydelsutvalgets saker 

 
Arkivsak-dok. 14/00060-5 
Arkivkode.  026.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 22.05.2014 89/14 
 
 
Saksframstilling: 
 
BU-

Saksnr 

Sak: Ansvar 

for 

oppfølgin

g 

 

Saksbeh.:  

Status/Tiltak: Utkvitte

ring: 

 
44/14 Godkjenning av protokoll Berit 

Nilsen 
Berit 
Nilsen 

Godkjent Avsluttet 

45/14 Bydelsdirektørens 
driftsorientering 

Jan Olsen 
Nytveit 

Jan Olsen 
Nytveit 

Til orientering Avsluttet 

46/14 Rapportering på aktivitet 
og måltall pr. 28.02.2014 

Stein 
Vesterkjær 

Stein 
Vesterkjær 

Til orientering Avsluttet 

47/14 Budsjett 2014 – Plan for 
omstilling-del 2 

Jan Olsen 
Nytveit 

Jan Olsen 
Nytveit 

Vedtak Avsluttet 

48/14 Haakon den Godes vei 13 
– Klage over Plan- og 
bygningsetatens avslag på 
søknad om opprettelse av 
to boenheter, 
fasadeendring og endret 
planløsning. 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Vedtak sendt 
PBE 

Avsluttet 

49/14 Arnebråtveien 19 i - Klage 
over Plan- og 
bygningsetatens avslag på 
søknad om bruksendring 
av carport til hobbyrom – 
dispensasjon fra 
reguleringsplan. 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 
 

Vedtak sendt 
Fylkesmannen 

Avsluttet 

50/14 Nettplan Stor-Oslo-Oslo 
kommunes uttalelse 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Til orientering Avsluttet 

51/14 Utkast til kommuneplan 
“Oslo mot 2030-smart, 
trygg- og grønn” til 

offentlig ettersyn. 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Saken utsatt til 
neste møte i 
bydelsutvalget 

Under 
arbeid 

52/14 Trafikksituasjonen på 
Gamle Hovseter 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Vedtak sendt 
Bymiljøetaten 

Avsluttet  

53/14 Sørkedalsveien 150 og del Berit Berit Vedtak sendt Avsluttet 
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av 148 – Oppstart av 
detaljregulering med 
konsekvensutredning og 
planprogram til offentlig 
ettersyn. 

Nilsen Nilsen Spor Arkitekter 
AS 

54/14 Lybekkveien 18 – 
Fylkesmannens vedtak i 
klagesak om støyskjerm. 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

 Under 
arbeid 

55/14 Gulleråsen stasjon Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Sak under 
oppfølging 

Under 
arbeid 

56/14 Behandling av søknader 
om sykehjemsplass. 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Til orientering Avsluttet 

57/14 Tilsyn ved Vinderen bo- 
og servicesenter 19. 
november 2013. 

Berit 
Nilsen 
 

Berit 
Nilsen 

Til orientering Avsluttet 

58/14 Foreløpig orientering om 
tilsyn ved Vinderen bo- og 
servicesenter 3. mars 
2014. 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Tilsynsrapporten 
sendt 
Sykehjemsetaten 
for kommentarer. 

Under 
arbeid 

59/14 Revidering av forskrift om 
åpningstider ved 
serverings- og 
skjenkesteder i Bydel 
Vestre Aker 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 
 

Forslag til 
revidert forskrift 
sendes på høring 
og kunngjøres i 
Akersposten 

Under 
arbeid 

60/14 Frivillighetsmidler 2014 Jeannette 
Wold 

Jeannette 
Wold 

Lagt til 
saksbehandler for 
effektuering 

Avsluttet 

61/14 Status barnehager Bydel 
Vestre Aker 

Edith Aars Edith Aars Til orientering Avsluttet 

62/14 Høring-Forslag til endring 
av forskrift om tildeling av 
kommunal bolig. 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Til orientering Avsluttet 

63/14 Årsmelding og 
årsregnskap 2013 – 
Vinderen seniorsenter 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Vedtak sendt 
Vinderen 
seniorsenter 

Avsluttet 

64/14 Status utkvittering av 
bydelsutvalgets saker 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Til orientering Avsluttet 

65/14 Komitereferater til 
bydelsutvalgets møte 27. 
februar 2014 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Til orientering Avsluttet 

66/14 Informasjonssaker til 
bydelsutvalgets møte 27. 
februar 2014 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Til orientering Avsluttet 

67/14 Trafikksituasjonen i 
Holmenveien 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Vedtak sendt 
Bymiljøetaten 

Avsluttet 

68/14 Opphøyd 
fotgjengerovergang ved 
Vinderen seniorsenter 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Vedtak sendt 
Bymiljøetaten 

Avsluttet 

69/14 Brev til Byrådet og 
Bystyret angående 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Vedtak sendt 
Byrådet med 

Avsluttet 
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Byrådssak 228/13, 
Bademeldingen og 
manglende administrativ 
oppfølging. 

kopi til Bystyret 

70/14 Klage på rammetillatelse-
kunstgressbane-
Sørkedalsveien 148. 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

AUs vedtak sendt 
PBE 

Avsluttet 

71/14 Rammetillatelse-
kunstgressbane-
Sørkedalsveien 148 

Berit 
Nilsen 

Berit 
Nilsen 

Vedtak sendt 
Forsvarsminister 
Ine Marie 
Eriksen Søreide 
og Byrådsleder 
Stian Berger 
Røsland 

Avsluttet 

 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar status utkvittering av saker til orientering. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
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90/14 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 22. mai 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00045-5 
Arkivkode.  026.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 22.05.2014 90/14 
 
 
Saksframstilling: 
Følgende referater vedlegges: 
 

1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 5. mai 2014 
2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 12. mai 2014 
3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 15. mai 2014 
4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 15. mai 2014 
5. Protokoll fra Eldrerådets møte 15. mai 2014 
6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 15. mai 2014 
7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 12. mai 2014 
8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 15. mai 2014 
9. Protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 15. mai 2014 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 5. mai 2014 
2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 12. mai 2014 
3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 15. mai 2014 
4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 15. mai 2014 
5. Protokoll fra Eldrerådets møte 15. mai 2014 
6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 15. mai 2014 
7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 12. mai 2014 
8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 15. mai 2014 
9. Protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 15. mai 2014 

 
Tas til orientering 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 5. mai 2014 
 

2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 12. mai 2014 
 

3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 15. mai 2014 
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4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 15. mai 2014 
 

5. Protokoll fra Eldrerådets møte 15. mai 2014 
 

6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 15. mai 2014 
 

7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 12. mai 2014 
 

8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 15. mai 2014 
 

9. Protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 15. mai 2014 
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91/14 Informasjonssaker til bydelsutvalgets møte 22. mai 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00047-5 
Arkivkode.  026.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 22.05.2014 91/14 
 
 
Saksframstilling: 
Følgende informasjonssaker vedlegges: 
 

1. Kopi av brev fra Utvalget for harmonisk fortetting i småhusområdene av 02.04.2014 
vedrørende Kommuneplanen. 

2. E-post Yngve Kveine av 08.04.2014 vedrørende Røahagan 49 A-F – påbygg rekkehus. 
3. Kopi av e-post fra Cecilia Carlson av 22.04.2014 vedrørende Byggesak Jerpefaret 33-

35. 
4. Kopi av brev fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel av 23.04.2014 vedrørende 

Dialog om kommunal leie av Røa bad. 
5. Brev fra Plan- og bygningsetaten av 09.04.2014 vedrørende Adressevedtak Tore Hals 

Mejdellsvei. 
6. Brev fra Fylkesmannen av 29.04.2014 vedrørende Vedtak i klagesak vedrørende 

dispensasjon – bruksendring av carport til hobbyrom – Arnebråtveien 19 i – Oslo 
kommune. 

7. Brev fra Bymiljøetaten av 06.05.2014 vedrørende Ønsker om utbedringer av gangfelt, 
lysreguleringer og bussholdeplasser. 

8. Brev fra Bymiljøetaten av 03.04.2014 vedrørende Sikkerhet på Gang- og sykkelveien 
langs Sørkedalsveien. 

9. Kopi av brev fra Naturvernforbundet av 06.05.2014 vedrørende Høringsuttalelse vedr. 
utbygging grensende til Mærradalen (FO), Sørkedalsveien 148-150. 

10. Brev fra Ragnar Olsen av 07.05.2014 vedrørende Bygning i forfall i Oberst 
Angellsvei. 

11. Kopi av brev fra Bymiljøetaten av 07.05.2014 vedrørende BU-sak 52/14 – 
Trafikksituasjonen på Gamle Hovseter. 

12. Brev fra Bymiljøetaten av 08.05.2014 vedrørende BU-sak 68/14-Forslag om opphøyd 
gangfelt ved Vinderen seniorsenter. 

13. Kopi av notat til bystyrets organer av 13.05.2014 vedrørende Oppfølgingsspørsmål om 
bom i Svendstuveien. 

14. Kopi av notat til bystyrets organer av 13.05.2014 om Spørsmål fra Marianne Borgen 
(SV) vedrørende bruk av Røa bad.  

15. Brev fra Bymiljøetaten av 14.05.2014 vedrørende BU-sak 67/14.Anmodning om 
trafikksikringstiltak – Trafikksituasjonen i Holmenveien. 

16. Kopi av Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning av 16.05.2014 vedrørende Varsel 
om oppstart av detaljregulering – Aslakveien 20-28, Bydel Vestre Aker – uttalelse om 
barnehagebehov. 

17. Brev fra Anne-Lise Wego av 16.05.2014 vedrørende Utbygging av Hovseterveien 70-
72. Brevet med underskrifter er sendt videre til utbygger. 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
1. Kopi av brev fra Utvalget for harmonisk fortetting i småhusområdene av 02.04.2014 

vedrørende Kommuneplanen. 
2. E-post Yngve Kveine av 08.04.2014 vedrørende Røahagan 49 A-F – påbygg rekkehus. 
3. Kopi av e-post fra Cecilia Carlson av 22.04.2014 vedrørende Byggesak Jerpefaret 33-

35. 
4. Kopi av brev fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel av 23.04.2014 vedrørende 

Dialog om kommunal leie av Røa bad. 
5. Brev fra Plan- og bygningsetaten av 09.04.2014 vedrørende Adressevedtak Tore Hals 

Mejdellsvei. 
6. Brev fra Fylkesmannen av 29.04.2014 vedrørende Vedtak i klagesak vedrørende 

dispensasjon – bruksendring av carport til hobbyrom – Arnebråtveien 19 i – Oslo 
kommune. 

7. Brev fra Bymiljøetaten av 06.05.2014 vedrørende Ønsker om utbedringer av gangfelt, 
lysreguleringer og bussholdeplasser. 

8. Brev fra Bymiljøetaten av 03.04.2014 vedrørende Sikkerhet på Gang- og sykkelveien 
langs Sørkedalsveien. 

9. Kopi av brev fra Naturvernforbundet av 06.05.2014 vedrørende Høringsuttalelse vedr. 
utbygging grensende til Mærradalen (FO), Sørkedalsveien 148-150. 

10. Brev fra Ragnar Olsen av 07.05.2014 vedrørende Bygning i forfall i Oberst 
Angellsvei. 

11. Kopi av brev fra Bymiljøetaten av 07.05.2014 vedrørende BU-sak 52/14 – 
Trafikksituasjonen på Gamle Hovseter. 

12. Brev fra Bymiljøetaten av 08.05.2014 vedrørende BU-sak 68/14-Forslag om opphøyd 
gangfelt ved Vinderen seniorsenter. 

13. Kopi av notat til bystyrets organer av 13.05.2014 vedrørende Oppfølgingsspørsmål om 
bom i Svendstuveien. 

14. Kopi av notat til bystyrets organer av 13.05.2014 om Spørsmål fra Marianne Borgen 
(SV) vedrørende bruk av Røa bad.  

15. Brev fra Bymiljøetaten av 14.05.2014 vedrørende BU-sak 67/14.Anmodning om 
trafikksikringstiltak – Trafikksituasjonen i Holmenveien. 

16. Kopi av Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning av 16.05.2014 vedrørende Varsel 
om oppstart av detaljregulering – Aslakveien 20-28, Bydel Vestre Aker – uttalelse om 
barnehagebehov. 

17. Brev fra Anne-Lise Wego av 16.05.2014 vedrørende Utbygging av Hovseterveien 70-
72. Brevet med underskrifter er sendt videre til utbygger. 
 
 

 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

1. Kopi av brev fra Utvalget for harmonisk fortetting i småhusområdene av 02.04.2014  
 

2. E-post Yngve Kveine av 08.04.2014 
 

3. Kopi av e-post fra Cecilia Carlson av 22.04.2014  
 

4. Kopi av brev fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel av 23.04.2014  
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5. Brev fra Plan- og bygningsetaten av 09.04.2014  

 
6. Brev fra Fylkesmannen av 29.04.2014  

 
7. Brev fra Bymiljøetaten av 06.05.2014  

 
8. Brev fra Bymiljøetaten av 03.04.14 

 
9.  Kopi av brev fra Naturvernforbundet av 06.05.2014  

 
10. Brev fra Ragnar Olsen av 07.05.2014  

 
11. Kopi av brev fra Bymiljøetaten av 07.05.2014  

 
12. Brev fra Bymiljøetaten av 08.05.2014  

 
13. Kopi av notat til bystyrets organer av 13.05.2014  

 
14. Kopi av notat til bystyrets organer av 13.05.2014  

 
15. Brev fra Bymiljøetaten av 14.05.2014 

 
16. Kopi av Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning av 16.05.2014  

 
17. Brev fra Anne-Lise Wego av 16.05.2014  
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92/14 Ankerveien 12 klage over Plan-og bygningsetatens tillatelse på 

søknad om oppføring av 5 eneboliger og 2 tomannsboliger. Dispensasjon fra 

reguleringsplan 

 
Arkivsak-dok. 14/00452-3 
Arkivkode.  531  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 31/14 
2 Bydelsutvalget 22.05.2014 92/14 
 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 12.05.2014 sak 

31/14 

 
Møtebehandling 

 
Høyre fremmet følgende forslag: 
 
Saken tas direkte i bydelsutvalget. 
 
Votering 

 
Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 
Saken tas direkte i bydelsutvalget. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Plan- og bygningsetatens tillatelse på søknad om oppføring av 5 eneboliger og 2 
tomannsboliger, på eiendom med eksisterende enebolig er påklaget av Liv og Haakon Bjørn- 
Hansen, Andreas Ovedal, Lasse og Malin Tønseth, Marianne og Knut Martinsen, Ann Kristin 
og Nils Egge, Pål V. Schage, Kjersti og Kjell- Frode Grøttås, Jan Morken, Henriette Frostad 
og Anders Erling Gjersøe. Tiltaket er omsøkt i 3 saker, og er således en seriesak. Det er felles 
klageinnstilling i de 3 sakene med saksnumrene 201212861, 201216610, 201216617. 
 
Klagene inneholder klage på gitte dispensasjoner fra reguleringsbestemmelsenes § 11, 
vedrørende plassering av bebyggelse utenfor anviste byggegrenser og §6, vedrørende behov 
for bebyggelsesplan før innsendelse av byggesøknad. Det klages også på at parkering ikke blir 
lagt til eiendommen 33/ 3 og at forholdene til denne eiendommen ikke er tilstrekkelig vurdert, 
at u- graden brukes opp og at tiltaket ikke synes å være godt nok tilpasset eksisterende 
omgivelser og topografi. 
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UTDYPEN DE SAKSF REMSTILLIN G 

Gjeldende regulering og eksisterende forhold 

Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger gjennom reguleringsplan, S- 2269, 
vedtatt 21.11.1977. Reguleringsområdet omfatter den omsøkte eiendommen, 
naboeiendommen direkte mot sør med adresse Dagalikroken, og eiendommen mot øst med 
Gnr/ Bnr 33/3. Reguleringsbestemmelsenes § setter maks tillatt utnyttelsesgrad til 0,25, som 
gjelder for alle eiendommene under reguleringsområdet samlet. I henhold til § i 
reguleringsbestemmelsene er maks tillatt etasjeantall 2, pluss loft. § 11 i reguleringsplanen 
viser til regulerte grenser for bebyggelse og i henhold til § 6 er det behov for bebyggelsesplan 
før innsendelse av byggesøknad. Det er i rammetillatelsene dispensert fra bestemmelsenes § 6 
og § 11. 
 
Den omsøkte eiendommen er i henhold til GAB registeret på 5686m². Eiendommen grenser til 
Ankerveien i nord, det er et langt smalt friluftsområde som ligger langs eiendommen i øst og 
mot sør og vest grenser eiendommen til bebyggelse. Bebyggelsen i sør inngår i planområdet. 
Det er meget store høydeforskjeller i terrenget på eiendommen, da den skråner veldig fra nord 
til sør, samtidig som det er store ujevnheter i terrenget med flere naturlige ”søkk”. Det er også 

noe helning på tomten fra vest mot øst. 
 
U- graden for reguleringsområdet vil ved gjennomføring av tiltaket bli på 0,24, som 
inkluderer eksisterende bygning på omsøkt eiendom og utbyggingen på planområdets sørlige 
del med adresse Dagalikroken. 
 

Søknad om rammetillatelse 

Søknader om rammetillatelse ble mottatt etaten den 14.12.2012. Søknadene er oppdelt i 3 
saker og omhandler oppføring 5 eneboliger og to tomannsboliger på tomt med eksisterende 
enebolig på Besserud i bydel Vestre Aker i Oslo. Søknadene inneholder søknad om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 11, grenser for bebyggelse. Det ble senere, 
etter intern klagebehandling i etaten, av vedtak fattet den 15.10.2013, fra etatens side ytret 
behov for søknad om dispensasjon også fra § 6, behov for bebyggelsesplan før innsendelse av 
byggesøknad. Dette ble således omsøkt av ansvarlig søker og nye omgjorte vedtak ble fattet 
den 17.02.2014. 
 

Uttalelser fra annen myndighet 

Det foreligger 3 uttalelser fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Det foreligger 3 uttalelser fra 
Eiendoms- og byfornyelsesetaten. De er datert henholdsvis 04.10.2012, 21.01.2013 og 
09.07.2013. Den første uttalelsen, datert 04.10.2012 er sendt i forbindelse med den første 
nabovarslingen av tiltaket på eiendommen. I denne uttalelsen kommenterer de følgende: 
 EBY registrerer at byggetiltaket innbefatter en stor del av Oslo kommunes eiendom gnr./bnr. 
33/3 til parkering for de planlagte boligene på 33/220. Slik bruk foreligger det ingen avtale 
om. Kommunes areal er regulert til byggeområde for boliger og må selvfølgelig, i sin helhet, 
erverves fra Oslo kommune v/EBY før tiltaket kan godkjennes. Alternativt vil EBY vurdere å 
selge tomten på ca. 1280 m2 i markedet som separat boligtomt, eventuelt etter en mindre 
reguleringsendring. EBY forutsetter at en eventuell godkjenning av tiltaket hos Plan- og 
bygningsetaten ikke skjer før eventuell salgsavtale er inngått med EBY. Et eventuelt salg må 
skje til markedspris fastsatt ved takst basert på boligregulering. Vi vil vurdere et eventuelt 
salg etter nærmere henvendelse fra Dem.” 
 
Den andre uttalelsen er datert 21.01.2013. I denne uttalelsen skriver EBY blant annet at: 
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”Gjeldende reguleringsplan for området, vedtatt i 1977, forutsetter at de to eiendommene 

33/220 og del av 33/ 3 planlegges under et med tanke på utnyttelse, adkomst og parkering. I 
mottatt nabovarsel er utbygging kun vist på 33/ 220.” 
 
Videre kommenteres det at om 33/ 220 planlegges og utnyttes for seg, uten forutgående 
omregulering, mener EBY at også del av 33/ 3 må kunne utbygges og planlegges for seg uten 
forutgående omregulering. EBY vil ikke godta at hele utbyggingspotensialet brukes opp på 
33/ 220, slik at 33/ 3 blir ubebyggelig. EBY skriver videre at de anser det som uheldig å ikke 
se området under ett slik gjeldende regulering forutsetter. Dersom alle de omsøkte 
dispensasjoner på tomten 33/ 220 innvilges ønsker EBY en bekreftelse på at tomten som eies 
av Oslo Kommune 33/ 3, kan utnyttes tilsvarende som 33/ 220. 
 
I den tredje uttalelsen blir det kommentert at det i henhold til reguleringsplanen egentlig er 
tiltenkt at de to eiendommene 33/ 220 og 33/ 3 skal bygges ut sammen, og at det fra deres side 
ønskes at tiltakshaver kjøper deres eiendom slik at dette kan skje. Videre skriver de igjen at 
det ønskes at dersom dette ikke skjer skal eiendommen 3/ 220 ikke bruke opp utnyttelsen for 
begge eiendommene, men at 33/ 3 også kan bygges ut. EBY skriver også at de ikke anbefaler 
en dispensasjon på plassering av bebyggelse nærmere enn 4 meters grensen til deres areal; 
33/3. Det ønskes i så fall at Bymiljøetaten får uttale seg i forkant. 
 

Protester 

Det er kommet inn protester til tiltaket i tre omganger, etter hver nabovarsling. Til sammen 
foreligger det 26 protester, hvorav noen protesterende har innsendt protester to og tre ganger. 
 
Protestene er innsendt av Eiendoms- og Byfornyelsesetaten, Håkon og Liv Bjørn- Hansen, Pål 
Schage, Marie Lilienberg, Henriette Frostad og Richard Engebretsen, Marianne og Knut 
Martinsen, Bjarne Grav, Kirsti Holmboe, Jan Morken, Tom Ødegård og Nina Rollum, Nils og 
Ann Kristin Egge, Lasse og Malin Tønseth, Andreas Ovedal og Ranja Pedersen og Anders 
Erling Gjersøe. 

 Den gamle delen av Ankerveien brukes i dag som adkomst til turveien som går ned til 
Dagaliveien. Fordrer denne utbyggingen at en nå må krysse Ankerveien to ganger for 
å komme til turveien som går ned til Dagaliveien? Det må settes av plass til fortau 
langs hele sydsiden av Ankerveien. 

 Dispensasjon fra reguleringsplan; byggegrenser fører til at eiendommen fortettes mer 
enn opprinnelig planlagt. Området er allerede meget tettbygd. Bevaring av 
eksisterende hus og bygging av såpass mange nye boenheter fordrer at noe av 
bebyggelsen plasseres utenfor byggegrenser og nærmere naboeiendommer enn tillatt i 
henhold til planen. Dette vil åpenbart føre til ulemper for naboer. Det må bestemmes 
om en ønsker å bevare eksisterende hus og bygge færre nye enheter eller om en ønsker 
å rive eksisterende hus og bygge flere nye. En vil således slippe å søke dispensasjon 
fra reguleringsplanens byggegrenser. Hus kan heller ikke bygges i område regulert til 
lek. 

 En dispensasjon fra bebyggelsesplan vil ”spise” av grøntarealene. 
 Det gis ellers ikke samtykke til noen omsøkte dispensasjoner. 
 Det ønskes at det ilegges deleforbud på eksisterende bolig på eiendommen slik at det 

til sammen ikke blir mer enn 10 boenheter på eiendommen, som reguleringsplanen 
legger opp til. Samlet antall boenheter for Dagalikroken og Ankerveien 12 kan ikke 
overstige 21. 

 Videre fremstår størrelsen på de planlagte husene som uforholdsmessig stor sett i 
forhold til øvrig bebyggelse i Dagalikroken og tilliggende eiendommer generelt. Som 
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kjent åpner reguleringsplanen kun for bebyggelse over to etasjer med loft, og vi vil 
ikke samtykke til at det gis dispensasjon fra denne begrensningen. Videre vil vi heller 
ikke samtykke til at det gis adgang til å bygge takterrasser slik dette er skissert. Slik 
uttrykket på husene i det planlagte tiltaket fremstår (også sett i sammenheng med den 
planlagte størrelsen) vil dette klart skille seg fra øvrig bebyggelse i nærområdet (samt 
det eksisterende bygget på eiendommen), og på den måten føre til en markant endring 
av nærområdets uttrykk. Dette forsterkes av at utbygger allerede har snauhogget 
tomten og at det derfor ikke vil være mulig å få til en utbygging som er tilpasset 
terrenget og nærområde slik det nå er planlagt. 

 Hus 8+ 9 bør ikke sammenstilles da dette fører til en unaturlig lang fasade mot 
bebyggelsen i Dagalikroken. Ingen av husene bør bygges over 3 etasjer da de vil virke 
meget høye, samtidig som innsynet fra takterrassene deres ned til bebyggelsen i 
Dagalikroken øker. 

 På grunn av takterrasser og bebyggelsens beliggenhet meget nærme den eksisterende 
bebyggelsen vil det bli vesentlig innsyn. 

 Når parkering tillates på eiendommen, og ikke som opprinnelig tiltenkt på eiendom 
33/ 3 gjør dette at bebyggelsen kommer nærmere bebyggelsen i Dagalikroken. Det bør 
derfor kreves bebyggelsesplan slik at dette kan unngås. 

 Det oppleves som urettferdig at de omsøkte boligene, som er betydelig større enn 
boligene i Dagalikroken, skal spise opp u- graden på eiendommen. Dette da det ved 
eventuelt ønske om utvidelse av disse boligene må søkes dispensasjon 

 Det kan ikke brukes som argument for å unngå bebyggelsesplan at det ikke ble 
påkrevd bebyggelsesplan da området under samme regulering med adresse 
Dagalikroken ble utbygget. Saken var da annerledes da ingen andre deler av 
reguleringsområdet var utbygget. 

 Naboers synspunkter synes ikke å være godt nok behandlet gjennom prosessen. 
 Eiendoms- og byfornyelsesetaten mener en må se hele planområdet under et. EBY` s 

eiendom må ikke stenges ute fra en samlet helhet. Utbygger av 220/ 3 må kjøpe 
eiendommen 33/ 3, slik at området kan bygges ut samlet. 

 Nabovarselet ikke er tilstrekkelig opplysende til å oppfylle kravene til nabovarsel i 
henhold til plan- og bygningsloven § 21-3. 

 Det ønskes en samlet befaring på eiendommen med tiltakshaver, ansvarlig søker og 
berørte naboer. 

 Det synes som at samlet u- grad overstiger det som er tillatt i henhold til 
reguleringsbestemmelsene. Det er kun tillatt med 2 etasjer + loft. 

 Er etasje å tolkes forskjellig i henhold til reguleringsbestemmelsene S- 1405 fra 
16.06.67 og S-2269 fra 21.11.77? Tolkes begrepet underetasje forskjellig på de ulike 
sidene av Ankerveien? 

 Det vil komme utfordringer med drenering og overvannshåndtering, som vil gå utover 
bebyggelsen i Dagalikroken. 

 Det vil i byggeperioden være store påvirkninger på beboere og bebyggelsen i 
Dagalikroken, det ønskes at det tas hensyn ved bygging. Eventuelle skader på 
bebyggelsen i Dagalikroken må utbedres kostnadsfritt av tiltakshaver. 

 Grunnforholdene der de aktuelle husene skal oppføres er meget usikker, og det 
fremstår som svært uklart hvorvidt tiltakshaver har gjort de nødvendige undersøkelser 
for å avklare dette. Inntil det er foretatt tilstrekkelige undersøkelser, herunder at 
rapport fra slike undersøkelser er gjort tilgjengelig for de berørte naboeiendommer, må 
tiltaket under enhver omstendighet ikke igangsettes da det i så fall kan innebære en 
åpenbar risiko for steinskred eller lignende. 
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 Det kan ikke brukes som argument for å unngå bebyggelsesplan at det ikke ble 
påkrevd bebyggelsesplan da området under samme regulering med adresse 
Dagalikroken ble utbygget. Saken var da annerledes da ingen andre deler av 
reguleringsområdet var utbygget. 

 Naboers synspunkter synes ikke å være godt nok behandlet gjennom prosessen. 
 Eiendoms- og byfornyelsesetaten mener en må se hele planområdet under et. EBY` s 

eiendom må ikke stenges ute fra en samlet helhet. Utbygger av 220/ 3 må kjøpe 
eiendommen 33/ 3, slik at området kan bygges ut samlet. 

 
Søkers kommentarer til protester fra EBY: 

 Det har vært prøvd å kjøpe eiendommen 3/ 33 fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten/ 
Oslo kommune, men dialogen har ikke ført til noen avtale. Dette er en sak mellom 
tiltakshaver og Oslo kommune/ EBY. PBE bør ikke involveres i dette. 

 Når det gjelder søknad om dispensasjon om å plassere ett av husene nærmere enn 4 
meter fra felles nabogrense mener ansvarlig søker denne bør innvilges da fordelene er 
langt større enn ulempene. Fordelene ved å plassere en av boligene nærmere en 4 
meter fra felles nabogrense gir et større felles lekeareal sentralt på tomten, samt noe 
større avstand mellom boligene. Søkers bemerkninger til protester fra naboer: 

 At ni nye boliger er et mindre tiltak er vanskelig å argumenterer for, men fordi ny 
bebyggelse både vil ligge nord for Dagalikroken, og høyere i landskapet, vil 
eksisterende bebyggelse påvirkes minimalt. Det blir lite/ ingen innsyn/ utsyn 
problematikk, samt minimalt utsyn fra takterrasser, da disse er trukket 1m inn fra 
fasadelivet. Tiltaket vil ikke påvirke lys og skyggeforhold, og heller ikke ta utsikt fra 
nabobebyggelse. 

 Takterrasser er trukket 1 m inn fra fasadens liv for å redusere innsyn til naboer, i 
samsvar med kommunens retningslinjer. 

 Det er i planleggingen av plassering på tomt sett bort fra de opptegnede byggegrenser 
for å tilpasse ny bebyggelse mest mulig til eksisterende terreng. Dette er gjort for å 
minimere bebyggelsens påvirkning på landskapet, både under byggeprosess, men også 
etter ferdigstillelse. Målsettingen er at etter ferdigstillelse skal man se konturen av det 
opprinnelige landskapet. Dette vil ikke være mulig dersom byggegrensene følges, da 
byggegrensene ikke hensyntar eksisterende topografi. 

 Boligene vil på grunn av ny plassering også plasseres lavere i landskapet, noe som gir 
mindre påvirkning for naboer. Av samme begrunnelse er bolig 8+9 sammenstilt som 
tomannsbolig. 

 Det vil være en kvalitet å bevare eksisterende enebolig i Ankerveien 12 da dette huset 
er en eldre ærverdig enebolig man ikke finner så mange av i Oslo. Det bidrar til å 
skape variasjon i området. 

 Det søkte tiltaket holder seg innenfor tillatt grad av utnyttelse, 0.25. Utnyttelsen og 
etasjeantall er utarbeidet i tråd med gjeldende regulering og eksisterende veiledere. 

 Naboer knytter bekymring rundt drenering og overvann. Dette vil ved utbygging av 
Ankerveien 12 ansvarsbelegges av foretak med riktig kompetanse, og må følges opp 
slik at dette ikke vil være noe problem for naboer i fremtiden. 

 Utbygger ønsker å gå i dialog med naboer i Dagalikroken for å lage en felles 
beplantningsplan for å redusere innsyn. 

 Det er utarbeidet bebyggelsesplan for omsøkte del av planområdet, denne er en del av 
godkjente tegninger i rammetillatelsen. Ny bebyggelse er planlagt ut fra eksisterende 
forhold for planområdet, hvor grad av utnyttelse er beregnet for hele planområdet, 
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inkludert eksisterende boliger i Dagalikroken 1-14. Det betyr at eksisterende 
bebyggelse i planområdet er hensyntatt i planleggingen av nye boliger i Ankerveien. 

 En bebyggelsesplan er et overordnet kart som skal illustrere plassering av bebyggelse 
for hele eller deler av et planområde. I dette tilfelle er deler av planområdet allerede 
utbygget, med bebyggelse som er velkjent for omgivelsene. Det anses derfor som 
overflødig å inkludere allerede bebygget del av området i en plan som skal vise ny 
bebyggelse, spesielt siden det er klare grenser mellom de to tomtene. 

 Utarbeidelse av en samlet bebyggelsesplan for hele planområdet vil være unødvendig, 
da ny situasjon hensyntar eksisterende situasjon, og eksisterende situasjon er velkjent 
for naboer og eventuelle andre berørte, og vil ikke belyse søknaden ytterligere slik 
naboer antyder. 

 Det viktigste materialet for utregning av utnyttelse er tallmaterialet som det er 
redegjort for i følgebrev til søknad. 

 Naboer i Dagalikroken argumenterer mot full utnyttelse av planområdet, fordi dette vil 
forhindre fremtidig utvidelse av deres boliger. I forhold til metode for utregning av 
grad av utnyttelse har eksisterende boliger i Dagalikroken og omsøkte boliger i 
Ankerveien relativt likt antall BRA, dette er det redegjort for tidligere. Det er derfor 
ikke unaturlig høy utnyttelse i Ankerveien 12 i forhold til Dagalikroken. 

 
Rammetillatelse 

Det er gitt rammetillatelse til oppføring av to tomannsboliger og fem eneboliger to ganger. 
Henholdsvis den 15.10.2013 og den 17.02.2014. Den første gangen det ble gitt 
rammetillatelse ble ikke dispensasjon for behov for bebyggelsesplan ved innsendelse av 
byggesøknad omsøkt eller vurdert av Plan- og bygningsetaten. Dette vedtaket ble påklaget, 
blant annet på grunnlag av at dispensasjon fra § 6 ikke var omsøkt og vurdert. Etaten fant 
grunnlag for å omgjøre vedtaket. Det ble den 17.02.2014 gitt ny rammetillatelse til tiltaket, 
hvor det ble gitt dispensasjon fra både § 11, vedrørende plassering utenfor byggegrenser, og § 
6 vedrørende behov for bebyggelsesplan før innsendelse av byggesøknad. 
 
Ved gjennomføring av tiltaket vil samlet u- grad for reguleringsområdet bli på 0, 24. 
Ansvarlig søker har opplyst områdets størrelse til 13314, 8m², en u- grad på 0, 25, som er hva 
som er maks tillatt tilsvarer således 3328,7m². Eksisterende boliger i Dagalikroken i henhold 
til godkjent søknad har brutto gulvareal på 1630, 2m², og eksisterende bolig på eiendom i 
Ankerveien 12 har 402m², slik at sum areal på eksisterende bygninger er 2034,2m², som gir 
1294, 5 m² til ny bebyggelse. Nye boliger er opplyst å ha brutto gulv areal på 1224, 4m². Nytt 
samlet brutto gulvareal blir således på 3258, 6 m², som tilsvarer en ugrad på eiendommen på 
0, 24. I henhold til byggeforskriften fra 1969 skal i dette tilfellet kjeller etasjen ikke regnes 
med: ”Etasje, herunder kjeller, hvor himling er høyere enn 1, 50 meter over planert terrengs  
gjennomsnittsnivå rundt bygningen regnes med i etasjetallet.” 
 
For ytterligere informasjon om hvordan u- grad og etasje tall skal regnes for tiltaket, vises det 
til Miljøverndepartementets veileder til grad av utnytting, kapittel 5. Forholdet til eldre 
reguleringsplaner, og utregning innsendt av ansvarlig søker, som ligger vedlagt saken. 
 
Det ble dispensert fra § 11 vedrørende plassering utenfor byggegrenser fordi etaten anså 
hensynet bak bestemmelsen å ikke bli vesentlig tilsidesatt, samtidig som fordelene ved en 
dispensasjon er vesentlig større enn ulempene. Den godkjente plasseringen gjør at det blir 
større avstander mellom bebyggelsen slik at lys og luft på eiendommen sikres bedre. Dette vil 
samtidig sikre at bebyggelsen ikke danner en ”vegg” mellom nord og sør på eiendommen, 
men at eiendommen fremstår som luftig. En plassering av bebyggelsen utenfor byggegrensene 
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anses å tilrettelegge for det som anses som en betraktelig bedre terrengtilpasning enn hva 
plasseringen av bebyggelsen i planen legger opp til. Ved å gi dispensasjon for plassering av 
bebyggelsen utenfor byggegrensene kan bebyggelsen plasseres mer ned i terrenget, blant 
annet ved plassering ned i ”søkkene”, slik vil tiltaket få betraktelig mindre fjernvirkning. Da 
tomten ligger meget eksponert til i Holmenkollens åsside anses det som meget viktig at 
tiltaket tilpasses terrenget slik at fjernvirkning minimeres. 
 
Det ble dispensert fra § 6, vedrørende behov for bebyggelsesplan før innsendelse av 
byggesøknad. Dette ble gjort fordi etaten anså hensynet bak bestemmelsen til å ikke bli 
vesentlig tilsidesatt, samtidig som fordelene ble ansett som vesentlig større enn ulempene. De 
opprinnelige strukturelle linjene i plasseringen av bebyggelsen er bevart, og planens to rekker 
er opprettholdt. Omgivelsenes og det nye tiltakets kvaliteter ble ansett som tilstrekkelig 
ivaretatt og tiltaket tilpasset seg godt den allerede utbyggede delen av reguleringsområdet, 
med bebyggelsen i Dagalikroken. Plan- og bygningsetaten anså ikke at en bebyggelsesplan 
ville kunne sikre en mer hensiktsmessig utbygging enn den omsøkte, samtidig som området 
nå anses som ferdig utbygget. 
 
Klager 

Det er naboene Liv og Haakon Bjørn- Hansen, Andreas Ovedal, Lasse og Malin Tønseth, 
Marianne og Knut Martinsen, Ann Kristin og Nils Egge, Pål V. Schage, Kjersti og Kjell- 
Frode Grøttås, Jan Morken, Henriette Frostad og Anders Erling Gjersøe som har klaget på 
vedtaket. 
 
Klagere har rettslig klageinteresse jf. Fvl. § 28. Klagene ble mottatt Plan- og bygningsetaten 
10.03.2014, og er således kommet innenfor klagefristen. 
 
Klageanførslene går i hovedsak ut på: 

 Det bør ikke dispenseres fra krav om bebyggelsesplan. En samlet bebyggelsesplan for 
området bør utvikles, som det kreves i reguleringsbestemmelsene. Den gitte 
dispensasjonen fra bebyggelsesplan påvirker naboene i Dagalikroken negativt. 

 Det anses som dårlig gjort for senere utbyggere at u- graden innenfor 
reguleringsområdet brukes opp. 

 Parkeringen bør legges til eiendommen med gnr/ bnr 33/ 3, slik at ikke omsøkt 
eiendom blir så fortettet. 

 Vedtaket bør anses ugyldig grunnet manglende begrunnelse fra Plan- og 
bygningsetaten for hvorfor 33/ 3 ikke er tatt mer hensyn til. 

 Det bør ikke bygges utenfor byggegrenser i området ned mot Dagalikroken, da dette 
kun har negative konsekvenser. 

 Det er ikke tatt hensyn til vegetasjon og landskap ved godkjennelse av tiltaket. 
Området som er regulert til lek/ fri/ grøntarealer blir privatisert når byggegrenser 
”flyttes” og grøntarealene blir mindre.  

 Bestemmelsene sier at fellesarealene skal være felles for alle eiendommene. Dette er 
ikke ønskelig ettersom Dagalikroken er et etablert sameie. Omsøkt eiendom bør 
omreguleres slik at konflikter ikke oppstår. Bebyggelsesplan bør utarbeides av samme 
grunn. 

 Det anses ikke å være større fordeler enn ulemper ved de gitte dispensasjoner. 
 PBE bør vurdere eiendommen med gnr/ bnr 33/ 3 nå. Den vil ikke brukes til parkering 

slik den er regulert til når parkering nå tillattes på den omsøkte eiendom. Det bør 
legges føringer for felles utnyttelse av tomtene. 

 Det bør gis oppsettende virkning.  
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Ansvarlig søker bemerker i uttalelse til klagene: 
 
Vedrørende klage på gitt dispensasjon fra bebyggelsesplan: 

 En ny bebyggelsesplan vil ikke kunne tilføre saken noe. De foreliggende byggesakene 
avklarer alle detaljer, og alle som kunne ha interesse av planen er hørt i byggesaken. 

 Plasseringen av bebyggelsen er svært grundig vurdert. Det opprinnelige 
bebyggelseskartet er ikke særlig nøyaktig og en plassering i henhold til byggegrensene 
ville innebære at bebyggelsen dels ville komme oppå topper internt på tomten. 
Gjennom den nåværende godkjente plasseringen er bebyggelsen lagt ned i dumper på 
tomten, som er meget skånsomt for vegetasjon og omgivelser. 

 Lekeplassen er i gammel plan lagt på nedsiden av bebyggelsen. Det er i dag 
alminnelig antatt at en lekeplass plassert mellom byggene har større verdi enn en 
lekeplass plassert i utkanten av tomten. Den godkjente parkeringsløsningen er en 
modernisering av parkeringsløsningen hvor parkeringen er bedre plassert i forhold til 
Ankerveien enn opprinnelige løsninger. Dette, som plasseringen av lekeplassen 
ivaretar moderne og funksjonelle krav til uteområdene. 

 Alle krav i Plan- og bygningsloven vedrørende avstand til nabobebyggelse er 
overholdt. Vedrørende klage på gitt dispensasjon for bebyggelse utenfor byggegrense: 

 Hovedpoenget med å gi dispensasjon fra byggegrenser er å gjøre ny bebyggelse bedre 
tilpasset estetisk og funksjonelt. Hvis man skulle fulgt byggegrensene i planen, ville 
husene kommet mer opp på topper i terrenget og blitt mer ruvende.  

 Den aktuelle planen er gammel; 37 år gammel. Det har skjedd en utvikling i området 
siden den tid. Begrunnelsen for å gå utenom byggegrensene er å få til en bedre 
terrengtilpasning slik at byggene totalt sett blir mindre dominerende enn dersom 
byggene hadde blitt plassert innenfor regulerte byggegrenser. 

 Ingen av dispensasjonene innebærer at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra vesentlig tilsidesettes. Fordelene ved å dispensere fra regulert byggegrense er klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Vi understreker spesielt at plasseringen 
innebærer en langt bedre terrengtilpasning enn det regulerte byggegrenser legger opp 
til. 
 

Vedrørende andre klageforhold: 
 Tiltaket holder seg innenfor reguleringsbestemmelsenes rammer for tillatt u- grad. 

Søker har dermed krav på å få tillatelse i henhold til dette punktet. 
 Plasseringen av parkeringsplassene er et hensiktsmessig spørsmål. Parkeringen blir 

lagt så nærme Ankerveien for at boligene skal få en best mulig plassering i forhold til 
veien. 

 Slik terrenget er utformet, og slik parkering, adkomst og bebyggelse er tenkt utformet 
i Ankerveien 12, vil det være utelukket for beboerne i Ankerveien 12 å benytte seg av 
adkomst og parkering i Dagaliveien. 

 Søker har hele tiden prøvd å ivareta eksisterende terreng og vegetasjon. Dette er også 
en av grunnene til at det er søkt, og innvilget dispensasjon for å bygge utenfor 
byggegrensene. Slik dempes også fjernvirkningen av tiltakene. 

 Det er ikke grunnlag for å gi klagene på gitt rammetillatelse oppsettende virkning. 
Ingen av de krav som normalt stilles for å gi oppsettende virkning er tilstede. 
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Utsatt iverksetting av vedtak 

Klagen er ikke gitt oppsettende virkning. Dette begrunnes med at iverksetting av tiltaket ikke 
medfører irreversible inngrep. Det er ikke gitt igangsettingstillatelse til tiltaket. 
 

Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling 

Det er klagd på Plan- og bygningsetatens innvilgede dispensasjoner fra 
reguleringsbestemmelsenes § 6 og § 11, vedrørende behov for bebyggelsesplan før 
innsendelse av byggesøknad og vedrørende plassering utenfor byggegrenser. 
 
Vedrørende dispensasjon fra § 6, behov for bebyggelsesplan før innsendelse av søknad. 
Hensynet bak bestemmelsen om behov for bebyggelsesplan før innsendelse av søknad er å 
sikre at de ulike tomtene innenfor reguleringsområdet bygges ut på en hensiktsmessig måte, 
og at områdets kvaliteter sikres. Samtidig skal det sikre at nye tiltak sikres gode kvaliteter i 
form av tilstrekkelige uteoppholdsarealer, lys og luft. 
 
Plan- og bygningsetaten anser det ikke som hensiktsmessig å utarbeide en bebyggelsesplan 
for det omsøkte tiltak. Dette da innsendt utomhusplan og situasjonsplan er meget detaljert og 
viser at det er tatt hensyn til, og ivaretatt de kvaliteter en bebyggelsesplan ville ivaretatt, 
herunder tilstrekkelig avstand til omkringliggende bebyggelse, solforhold, lysforhold og 
uteoppholdsarealer. Samtidig er planområdet med adresse Dagalikroken allerede utbygget, og 
det resterende området bygges nå ut samlet, slik at en bebyggelseplan vil kun kunne sikre 
kvaliteter for områder som nå dekkes av situasjonsplan og utomhusplan og området som 
allerede er utbygget. Omgivelsenes; den utbyggede delen av planområdet; Dagalikroken, og 
den omsøkte eiendommens kvaliteter anses å være bevart og godt dokumentert gjennom 
innsendte utomhusplan og situasjonsplan. 
 
Planens intensjon om et strukturelt godt område i flere rekker anses som oppfylt, samtidig 
som utbyggingen anses å være godt og hensiktsmessig tilpasset eksisterende bebyggelse i 
Dagalikroken, og dens struktur. 
 
En innsendt bebyggelsesplan er ikke ansett å kunne tilføye prosjektet noe mer, eller bedre 
kvalitet. Deler av området er allerede utbygget og en bebyggelsesplans virkeområde og 
påvirkning vil således være meget redusert. Dette sett i forhold til at det resterende området nå 
bygges ut samlet, og er omfattet av de innsendte utomhus- og situasjonsplaner. Plan- og 
bygningsetaten anser den innsendte dokumentasjonen for å vise tilstrekkelig prosjektets 
tilpasning til tomt og omkringliggende bebyggelse. En bebyggelsesplan vil ikke kunne vise 
hvem som kan bruke hvilke fellesområder innad i et planområde. Plan- og bygningsetaten 
anser de omsøkte fellesområdene for å være tilstrekkelig og godt plassert, og en 
bebyggelsesplan vil ikke kunne tilføye noe mer informasjon rundt disse enn den innsendte 
dokumentasjonen gjør. 
 
Det anses generelt som uheldig å gi dispensasjoner fra reguleringsplaner, men i dette tilfellet 
anses ikke presedensvirkning å være aktuelt. En anser det ikke som hensiktsmessig å skulle 
starte en planprosess med utarbeidelse og godkjenning av bebyggelsesplan for området når en 
ikke anser informasjonen en bebyggelsesplan vil kunne gi som mer enn hva den innsendte 
dokumentasjonen nå viser. Deler av planområdet er allerede bebygget og området som nå 
omsøkes bebygges med det resterende antall tillatte boliger i henhold til reguleringsplanen. 
Den innsendte informasjonen anses som tilstrekkelig og like dekkende som en 
bebyggelsesplan. Fordelene ved en dispensasjon anses som større enn ulempene. 
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Vedrørende dispensasjon fra § 11, plassering av bebyggelse utenfor byggegrenser. 
 
Hensynet bak bestemmelsen om byggegrenser er å sikre en hensynsfull plassering av 
bebyggelse på eiendommen og i forhold til omgivelsene. De skal også sikre lys og luft rundt 
bebyggelse på eiendommen og at tiltak på eiendommen får tilfredsstillende kvaliteter. 
 
Plan- og bygningsetaten har ved behandling av tiltaket lagt stor vekt på at tomten har stor 
fjernvirkning og at god terrengtilpasning således er essensielt. Ved å dispensere fra de 
regulerte byggegrensene tillattes det en bedre terrengtilpasning ettersom eiendommen er 
kupert og har store høydeforskjeller. Den opprinnelige planens byggegrenser tar ikke hensyn 
til tomtens topografi. Ved å plassere den sørligste rekken med bebyggelse noe lenger sør enn 
byggegrensene tillater, vil bygningene bli mye mindre synlige fra Oslo fjorden, da de 
plasseres betraktelig lavere i terrenget enn tiltenkt. En slik plassering gjør at bygningene 
samtidig som de kommer betraktelig lavere i terrenget, sør på tomten plasseres noe nærmere 
bebyggelsen i Dagalikroken. Den minste avstanden blir på 9, 2 meter (ved hus 5), og den 
største avstanden på 13 meter (hus 9). Disse avstandene anses som relativt store til å være i 
tettbygd strøk, og tilstrekkelige for å sikre lys og luft mellom bebyggelsen, og skape 
tilstrekkelig gode rom for uteopphold mellom bebyggelsen i Dagalikroken og Ankerveien 12. 
Avstandene er i henhold til Plan- og bygningsloven. 
 
En dispensasjon fra byggegrensene gjør at bygningene på eiendommen plasseres med noe 
større avstand mellom seg enn opprinnelig tiltenkt i plan. Plan- og bygningsetaten anser det 
som viktig at eiendommen etter gjennomføring av tiltaket fremstår som lys og luftig, og at 
bebyggelsen ikke danner en ”vegg” mellom Ankerveien i nord og utsikten ut mot fjorden. 
Ved å ha større avstander mellom bebyggelsen, og plassere bebyggelsen etter tomtens 
topografi, slik at bebyggelsen settes ned i terrenget og ikke plasseres oppå høydene, vil 
fjernvirkningen av tiltaket også minimeres, som er meget viktig. En bedre tilpasning til 
terrenget gjør at eiendommens opprinnelige terreng i større grad vil bevares og at området slik 
vil fremstå mer som opprinnelig. Som del av Holmenkollåsen og Oslos grønne ramme anses 
dette som viktig. En dispensasjon fra byggegrensene tillater en bedre terrengtilpasning, som 
igjen sikrer en lavere høydeopplevelse av tiltakene. Tomannsboligene vil få lengre fasader, 
men som helhet vil tiltaket passe bedre i terrenget og oppleves som mindre ruvende. Det 
bemerkes at tiltaket ligger nord for bebyggelsen i Dagalikroken og at tiltaket således vil 
påvirke bebyggelsen her minimalt med tanke på sol. 
 
Ved å dispensere fra byggegrensene flyttes også plasseringen av de felles områdene for lek 
seg. Plan- og bygningsetaten anser det som viktig at planens intensjon om felles leke 
uteoppholdsarealer ivaretas, men anser plasseringene i planen kun mot sør øst, delvis i 
naturlige ”søkk” på eiendommen som noe uheldig, ettersom arealene her er betraktelig mindre 
tilgjengelig for noen av boligene. Ved å plassere leke arealene mer sentralt på eiendommen, 
og på flere steder, som nå er godkjent i henhold til utomhusplan, blir de mer attraktive, med 
bedre solforhold, og bedre tilgjengelig for alle boligene. Samtidig frigir dette arealene 
beliggende lavere i terrenget for plassering av bebyggelsen her, slik at disse blir mindre 
ruvende i terrenget. Plan- og bygningsetaten anser det ikke som en privatisering av 
lekearealene at deler av arealene flyttes, slik klagere bemerker, snarere anses de å bli bedre 
tilgjengelig for alle, og få bedre kvaliteter, deriblant bedre solforhold. 
 
Det anses som en stor fordel ved dispensasjon fra byggegrenser at bebyggelsen kan plasseres 
noe friere, og dermed bedre tilpasses det faktiske terrenget på tomten. Slik vil bebyggelsen 
blant annet kunne plasseres ned i ”søkkene” og bli liggende betydelig lavere enn kun ved en 
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plassering på tomtens høyere punkter. Samtidig åpner dispensasjonen for større avstander 
mellom bebyggelsen, som igjen øker lys og luft mellom bygningene, og forhindrer at tiltaket 
fremstår som en tettere vegg. Tiltakets kvaliteter anses å bli bedre, da spesielt mulighetene for 
terrengtilpasning blir vesentlig bedre, ved en dispensasjon fra byggegrenser. Høydene på 
tiltaket blir lavere da tiltaket vil kunne plasseres lavere i terrenget. Dette anses som meget 
viktig grunnet tomtens fjernvirkning og opplevelsen av tiltaket fra bebyggelsen mot sør. 
Etaten anser det som en samsfunnsmessig stor fordel at tiltakets fjernvirkning minimeres, 
ettersom Holmenkollens grønne åssider må bevares, slik at Oslos grønne ramme bevares. Det 
anses generelt som uheldig å gi dispensasjoner fra reguleringsplaner, da dette kan gi uheldige 
presedens virkninger. I dette tilfellet anses ikke dette som aktuelt ettersom det er et såpass lite 
planområde og tomtens spesielle topografi og beliggenhet. Ulempene ved å plassere 
bebyggelsen nærmere bebyggelsen i Dagalikroken anses ikke å være vesentlige, da 
avstandene mellom bebyggelsen her fortsatt anses å være god. (Minste avstand på ca. 9 meter) 
Takterrassene på tiltaket er trukket 1 meter inn fra fasadeliv, som minsker innsyn/ 
utsynsmulighetene. Samtidig ligger bebyggelsen nord for eksisterende bebyggelse slik at 
tiltakets påvirkning på solforholdene anses å være minimale. Fordelene ved en dispensasjon 
anses å være vesentlig større enn ulempene. 
 
Plan- og bygningsetatens kommentarer til andre klageanførsler 
Vedrørende anførsel om u- grad 
Tiltaket er innenfor gjeldende reguleringsbestemmelser hva gjelder maks tillatte u- grad. Plan- 
og bygningsetaten kan ikke nekte noen å bygge ut en eiendom slik at maks tillatte u- grad 
oppnås, for at andre senere ev. skal kunne bygge ut sine eiendommer. Bebyggelsen i 
Dagalikroken anses å være ferdig utbygget, og med denne utbyggingen vil planområdet i 
henhold til planen være ferdig utbygget. Ved eventuelle senere ønsker om påbygg/ tilbygg 
eller annen utbygging må det søkes dispensasjon for dette. Alle dispensasjoner vurderes 
individuelt. 
 
Vedrørende anførsler om at det kun er negativt å flytte bygningene ned mot Dagalikroken, at 
det ikke er tatt hensyn til vegetasjon og landskap, at ved å flytte felles arealer for lek 
privatiseres disse, og at det ikke er større fordeler enn ulemper ved en dispensasjon vises det 
til Plan- og bygningsetatens dispensasjonsvurdering og vurdering av tiltaket i rammetillatelse 
datert 17.02.2014.  
 
Vedrørende anførsel om oppsettende virkning så anser Plan- og bygningsetaten ikke kriteriene 
for at dette skal kunne gis som oppfylt. 
 
Vedrørende anførsel om at fellesarealene ikke skal være felles for hele reguleringsområdet, 
men kun felles innad på de ulike eiendommene innenfor reguleringsområdet. 
Plan- og bygningsetaten anser dette for å være privatrettslige forhold og behandler ikke dette i 
byggesaken. En bebyggelsesplan vil ikke kunne omfatte forhold om hvem som kan bruke 
hvilke fellesarealer innad i et planområde. 
 
Vedrørende anførsler angående eiendommen 33/ 3 
Plan- og bygningsetaten anser alle relevante forhold rundt eiendommen 33/ 3 for å være nøye 
og godt vurdert, og begrunnet. Plan- og bygningsetaten kan ikke tvinge noen til å kjøpe 
eiendommer av Oslo kommune, for å utnytte den slik en eldre plan tilsier. Dersom denne 
eiendommen senere ønskes bebygget må det sendes inn søknad med eventuelle 
dispensasjonssøknader, som vil behandles individuelt. Plan- og bygningsetaten kan ikke uttale 
seg om sannsynlighet for å få eventuelle senere dispensasjoner. 
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Plan- og bygningsetaten anser tiltaket for å være godt tilpasset eksisterende terreng og 
eiendommens omgivelser, dette har vært et stort fokus hos Plan- og bygningsetaten gjennom 
behandling av saken. Det er lagt vekt på å plassere bygningene godt i terrenget; tilpasse til 
områdets topografi, og dermed minske fjernvirkningen og prosjektets påvirkning på de nære 
omgivelsene. De gitte dispensasjonene anses å være hensiktsmessige og øke prosjektets 
kvalitet, blant annet ved å legge til rette for bedre tilpasning til eksisterende terreng, som er 
kupert og har større høydeforskjeller. Ved plassering av bygningene ned i terrenget blir 
tiltaket mindre fremtredende både sett fra sør med Oslo fjorden og fra nord med Ankerveien. 
Plan- og bygningsetaten anser saken, med naboprotester og forholdet til omgivelsene, 
herunder eiendommen 33/ 3, for å være meget grundig behandlet. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 
rammetillatelse av 17.02.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi 
dispensasjon fra gjeldende regulering § 11 og § 6, hva gjelder plassering av bebyggelse 
utenfor byggegrenser og behov for bebyggelsesplan for området før innsendelse av 
byggesøknad. 
 
Klagen fra Liv og Haakon Bjørn- Hansen, Andreas Ovedal, Lasse og Malin Tønseth, 
Marianne og Knut Martinsen, Ann Kristin og Nils Egge, Pål V. Schage, Kjersti og Kjell- 
Frode Grøttås, Jan Morken, Henriette Frostad og Anders Erling Gjersøe anbefales ikke tatt til 
følge. 
 
Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 
 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brev fra PBE av 05.05.2014 
 
Øvrige saksdokumenter del 1 
 
Øvrige saksdokumenter del 2 
 
Øvrige saksdokumenter del 3 
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93/14 Aslakveien 20-28 Varsel om oppstart av detaljregulering - endring fra 

industriformål til boliger og barnehage  

 
Arkivsak-dok. 13/01061-7 
Arkivkode.  512.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 22.05.2014 93/14 
 
 
Saksframstilling: 
Bydel Vestre Aker mottok varsel om oppstart av detaljregulering i Aslakveien 20 – 28 i brev 
av 07.05.2014. 
 
I henhold til plan og bygningslovens § 12-1, § 12-3, § 12-14 og § 12-8 varsles oppstart av 
detaljregulering for ovennevnte område. 
 
Planforslag fremmes av A-lab (Arkitekturlaboratoriet AS) på vegne av grunneier Aslakveien 
20 AS. Oppstart av reguleringsarbeidet ble kunngjort på trykk og digitalt i Dagsavisen og i 
Aftenposten den 15.04.14. 
 

Planområdet, eksisterende situasjon og gjeldende regulering 

Planområdet ligger i bydel Vestre Aker, sør for Røa lokalsenter. Planområdet er på totalt 17 
832m BRA og består av eiendommene med adresse Aslakveien 20-28, Gnr/Bnr 11/395, 
11/401, 11/402, 11/403 og 11/338. Planområdet grenser til Aslakveien og boligbebyggelse i 
vest, nyere boligblokkbebyggelse i nord (tidligere industri), boligblokkbebyggelse i sør, samt 
grøntområdet Mærradalen i sør og øst. Planavgrensningen er vist på vedlagte kartutsnitt. 
Tomten er bebygd med industribebyggelse i på 4-5 etasjer med felles innkjøring fra 
Aslakveien. Eiendommene regulert til industriformål under følgende planer: 5-436, 
09.05.1952 og 5-7362, 06.02.1962. 
 

Formål 

Hensikten med planarbeidet er å omregulere fra industriformål til bolig og barnehage, og 
erstatte eksisterende næringsbygg på tomten med ny boligbebyggelse for ca. 350 boliger. 
Forslagsstillers ambisjon er å etablere et høykvalitets boligområde og barnehage med gode 
uteromskvaliteter, naturkvaliteter og allment tilgjengelige forbindelser som knytter seg opp 
mot eksisterende turveisystem og grøntområder i Mærradalen. 
 

Overordnede planer 

Planforslaget omfattes av Rikspolitiske retningslinjer (RPR)for barn og unge, RPR for 
vernede vassdrag, RPR om støy i arealplanlegging, lov om forvaltning av naturens mangfold 
(Naturmangfoldsloven), Kommuneplan (KP) 2008 (vedtatt 11.06.2008), KP2009, (vedtatt 
16.12.2009), Byøkologisk program og KDP-8 Kommunedelplan Grøntplan for Oslo (vedtatt 
15.12.1993). Planforslaget er i samsvar med samtlige overordnede føringer og planer, foruten 
KP 2009, som er en juridisk bindende arealdel for Oslo som viser eksisterende 
reguleringsformål (industri). Videre er planforslaget i tråd med forslag til ny grøntplan for 
Oslo og forslag til ny utearealnorm for Oslo. Planforslaget imøtekommer også byrådets 
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høringsforslag til den forestående KP 2013 (til offentlig ettersyn), hvor hovedtemaet er å 
forene byens boligbehov og vekst med bærekraftig byutvikling og videreutvikling av byens 
kvaliteter. 
 
Planområdet grenser til Mærradalen, som er gjenstand for et pågående planarbeid (saksnr. 
200502608) med hensikt å utarbeide en helhetlig verneplan for området, som er et av de mest 
verdifulle naturområdene i Oslo og et viktig område for bevaring av biologisk mangfold. 
Mærradalen omfattes også av KDP-17 Kommunedelplan for torg og møteplasser (vedtatt 
22.04.2009), KDP 8 Kommunedelplan Grøntplan for Oslo (yedtatt 15.12.1993) 
og forslag til revidert grøntplan for Oslo, hvor den i hovedsak er angitt som hhv. «annen 
overordnet møteplass», «Naturpark» og «Turvei, bruksmessig sikret» (gjelder turvei Al2 og 
eksisterende gangstier). Mærradalsbekken inngår i Oslomarkvassdragene som er vernet i 
Verneplan I for vassdrag av 0604.1973 og omfattes derfor av rikspolitiske retningslinjer for 
vernede vassdrag. På bakgrunn av dette vil ett av hovedpunktene i planarbeidet være å belyse 
hvordan prosjektet ivaretar nærheten til Mærradalen. 
 
Planen faller ikke inn med vilkår for konsekvensutredning. Planforslaget utløser krav til 
etablering av barnehage med tilhørende utearealer og tenkes etablert som en 4-avdelings 
barnehage. 
 

Planforslaget 

Planforslaget skal tilrettelegge for oppføring av et boligprosjekt bestående av ca 350 nye 
boliger med en samlet BRA på 30-35000 rn7. Nybygg tenkes oppført i et moderne 
arkitektonisk formspråk av høy kvalitet, i en åpen bebyggelsesstruktur som responderer på 
områdets ulike skalaer. 
 
Et helhetlig plangrep balanserer en konsentrert bygningsmasse i ulike høyder med et stort 
uteoppholdsareal med gode uteromskvaliteter, stedegen vegetasjon og allment tilgjengelige 
Forbindelser gjennom planområdet: Plassering av bebyggelsen langs randsonen av 
eiendomsgrensen danner rammen for et stort, indre fellesrom Bilparkering under bakken vil 
skjerme planområdet for trafikk Bygningsmassen er inndelt i fem bygg, med åpninger mellom 
enhetene som gir kontakt med landskapet og byen omkring Etablering av nye grøntområder 
med stedegen vegetasjon skal styrke områdets grøntpreg og lokalbiologi. Barnehagen foreslås 
lokalisert på gateplan i tomtens sørligste bygg, tett på Mærradalen og de naturkvalitetene som 
finnes der. 
 
Hvert bygningsvolum har etasjehøyder mellom 5 og 10 etasjer, med en underdeling av tre 
ulike etasjehøyder i hver enkelt enhet og en slank utforming på de høyeste delene. Det store 
plassrommet åpner seg mot nabotomtene i vest og terrasseres med tomtens naturlige fall, og er 
med på å underdele det store åpne rommet i mindre soner tilpasset ulike utendørsaktiviteter 
som uteplass for barnehage, ballplasser og større beplantning. Løsningen er resultat av 
inngående skala- og volumstudier, terrengtilpasning, sol og skyggediagrammer, samt 
tilbakemelding fra Plan- og bygningsetaten. 
 
Planen sikrer god tilgjengelighet for nye og eksisterende beboere i området gjennom 
trafikksikker adkomst til planområdet og interne gangveier som knytter seg opp mot det 
eksisterende turveisystemet i Mærradalen. På denne måten mener vi at planforslaget, med sitt 
tydelige plangrep og arkitektoniske identitet, har gode forutsetninger for å etablere et 
høykvalitets bomiljø som vil kunne tilføre området som helhet gode kvaliteter. 
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Bemerkninger sendes innen 28.05.2014. 
 
Bydelsutvalg har tidligere gitt følgende innspill til oppstartmøte i møte 05.09.2013 sak 
130/13: 
 
«Vestre Aker bydelsutvalg mener at et 12 etasjes bygg på tomten er helt uakseptabelt, spesielt 
da tomten ligger i et høydedrag mot Ullerntoppen og med bebyggelse bak. 
 
Vestre Aker bydelsutvalg anser at reguleringsbestemmelsene for Aslakveien 16 – 18 må bli 
førende for Aslakveien 20 – 28 hva gjelder BYA og maks høydebestemmelser. Vi minner om 
at Aslakveien 16 – 18 er relativt nybygd etter å ha gjennomført en lik transformasjon som det 
nå søkes om for nr. 20 – 28.» 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg anser at reguleringsbestemmelsene for Aslakveien 16 – 18 må bli 
førende for Aslakveien 20 – 28 hva gjelder BYA og maks høydebestemmelser. Vi minner om 
at Aslakveien 16 – 18 er relativt nybygd etter å ha gjennomført en lik transformasjon som det 
nå søkes om for nr. 20 – 28. 
 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
Bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brev av 07.05.2014 med saksdokumenter 
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94/14 Søknad om kommunal garanti for lån til bygging av barnehage 

 
Arkivsak-dok. 14/00507-2 
Arkivkode.  323.5  
Saksbehandler Svein Tore Mathisen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 22.05.2014 94/14 
 
Saksframstilling: 
Røa menighet har i flere år planlagt nytt barnehagebygg og kulturskole ved siden av Røa 
kirke. Etter at Oslo kommune i desember 2013 sa nei til en samlokalisering av barnehage og 
kulturskole, planlegger nå Røa menighet et bygg kun for barnehagedrift. Tomten ferdig 
regulert. Plan- og bygningsetaten gav 25.09.12 en rammetillatelse som gjelder for både 
barnehage og kulturskole. Innen 25.09.15 må Røa menighet sende en endringssøknad til Plan- 
og bygningsetaten angående bortfall av kulturskole. Av økonomiske grunner vil deler av 
underetasjen i begynnelsen bli stående tom og avstengt (det er billigere å la det stå tomt enn å 
tegne om bygget), disse kan på sikt brukes til en utvidelse av barnehagen.  
 
For å oppnå lån med de beste betingelsene, har Oslo bispedømmeråd krevd kommunal garanti 
før de godkjenner låneopptak til byggeprosjektet. Byggeprosjektet trenger i første omgang et 
lån på kr 39,9 millioner inkl mva. Ved ferdigstilling av bygget konverterer man til et 
langsiktig lån på kr 31,9 millioner ekskl mva, da Røa menighet får refundert merverdiavgift 
på byggekostnader og umiddelbart vil bruke dette til å nedbetale deler av lånet.  
 
Oslo kommune krever pant i eiendommen for at de skal kunne gi kommunal garanti. 
Eiendommen som barnehagen skal ligge på er nå fradelt.  
 
Bydel Vestre Aker har vurdert økonomien rundt byggeprosjektet. Røa menighet har i den nye 
barnehagens første årsbudsjett kalkulert med kostnader til renter og avdrag på 2 300 767, 
basert på serielån over 30 år med nominell lånerente 3,9%. Gitt at barnehagen får fylt opp alle 
de 88 plassene i barnehagen og gitt at banken ikke øker rentekostnadene vesentlig, går Røa 
menighet sin barnehagedrift i balanse fremover. 
 
Bydelen har behov for barnehageplasser i dette området.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget anbefaler å gi kommunal garanti til Røa menighet for lån - serielån over 30 år 
med nominell lånerente 3,9% - på 39,9 millioner kroner til bygging av barnehage. Garantien 
gjelder inntil 2 år etter at lånet er forfalt 
 
 
Jan O Nytveit  
Bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Søknad om kommunal garanti for lån til bygging av barnehage 
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95/14 Oppsummering av de støymessige sider ved russearrangementene på 

Tryvann 2014 

 
Arkivsak-dok. 13/01286-11 
Arkivkode.  215.7  
Saksbehandler Anneline Svensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 22.05.2014 95/14 
 
 
Saksframstilling: 
 
Generell informasjon  

Bydel Vestre Aker vil presisere at bydelen ikke har gitt en generell godkjenning av 
arrangementene på Tryvann. Bydelen behandler lyd- og støymessige sider ved 
arrangementene. Bymiljøetaten er ansvarlig for utleie av Tryvann og leiekontrakten for fem 
angitte datoer og med seneste arrangementsslutt kl. 03.30. Politiet gir tillatelse for 
arrangementene, med referanse til forutsetning om at bydelsoverlegens krav til støyhåndtering 
etter støyforskriften overholdes. 
 
Bydel Vestre Akers støyvedtak 2014 

Dispensasjonen 2014 gjaldt for fem angitte arrangementsdatoer, med avtalt musikkslutt senest 
kl. 02.30. Vilkår stilt var at grenseverdier i Helsedirektoratets veileder IS-0327 skulle legges 
til grunn, adekvat nabovarsling med kopi til bydelen, samt tilbud om alternativ overnatting for 
spesielt støyutsatte naboer. Både Bymiljøetaten og personell fra bydelen skulle sikres adgang 
for å kunne gjennomføre støymålinger. Generell begrunnelse for innvilgelsen var at russen 
trenger et tilholdssted som i praksis ville avlaste resten av Oslo. Tidspunkt for musikkslutt 
begrunnes i «arrangementets art», uten nærmere utdyping. Det fremkommer at dispensasjonen 
kan trekkes tilbake med umiddelbar virkning ved berettigede klager på helseskadelig støy. 
 
Bydelens vedtak av året støtter seg videre på Fylkesmannens avgjørelse datert 21.01.2014, i 
sak der bydelens støydispensasjonsvedtak for 2013 ble påklaget. Bydel Vestre Aker tolker 
Fylkesmannens stadfesting (medhold for bydelen) som en bekreftelse på at de respektive 
aktørers tilnærming til støy fra arrangementene kan videreføres fra fjoråret til fremtidige 
arrangementer. Støymålinger gjennomført av både Bymiljøetaten og ROK i 2013 viste for 
øvrig få og marginale overskridelser av gjeldende grenseverdier.  
 
Gjennomføring og resultater fra russearrangementene 2014 

 
ROK vil selv i møtet den 22.05.14 orientere om egne resultater fra støymålinger og 
behandling av publikumshenvendelser. Kort oppsummert fra muntlig orientering fra ROK til 
bydelen viser ROKs egne støymålinger at de ikke har overskredet gjeldende grenseverdier for 
støy.  
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Støymålinger gjennomført av Bymiljøetaten på oppdrag fra Bydel Vestre Aker  

Det følgende baserer seg på oversendt målerapport den 12.5.14 fra Bymiljøetaten til bydelen, 
samt supplerende muntlige opplysninger fra overingeniør Øystein Wiik.  
 
Målingen ble gjennomført den 30.4.14 – 1.5.14 kl 22-01. Det ble gjennomført 12 målinger på 
fire faste punkter, syv rullerende punkter, og ved én nærliggende bolig (Ullveien 9-12). 
Måleusikkerhet er medberegnet. Oppsummert viser målingene, og den subjektive opplevelsen 
hos den støyfaglige rådgiveren, et høyere nivå av støy i 2014 enn i 2013.  
 
Målinger på publikumsområdet: 
Målerapporten viser overskridelser av grenseverdiene for lydproduksjon på 
publikumsområdet, ved scenen og de andre punktene. Det er spesielt i bassen at 
overskridelsen er størst (opptil 138dBc-peak – absolutt grense er 130dB. En økning på + 3dB 
betyr en fordobling av lydstyrkenivå). Det var ikke satt opp sperringer mot basselementene på 
bakkenivå ved ringene, slik at publikum kom helt inntil høyttalerne. I følge Bymiljøetaten ved 
Øystein Wiik er dette en vesentlig overskridelse.  
 
Målinger ved nærliggende boligbebyggelse: 
Nattkravet (etter kl 23) til grenseverdiene overskredet med 8 dB (absolutt grense er 55dB, det 
ble målt opptil 63 dB). I følge Bymiljøetaten ved Øystein Wiik er dette en vesentlig 
overskridelse. 
 
 

Bydelens vurderinger 

Bydelen har ikke under russearrangementet på Tryvann i 2014 mottatt noen klager på støy 
eller støydispensasjonsvedtaket. Målerapporten fra Bymiljøetaten som viser overskridelser av 
fastsatte grenseverdier må likevel tas til etterretning. Som i 2013 bør DJer ved neste års 
arrangementer justere ned bassnivået for å tilpasse lydnivået til gjeldende grenseverdier. Det 
bør også settes opp sperringer rundt basselementene på bakkenivå. Dersom lydnivåene på 
publikumsområdet holder seg innenfor de absolutte grenseverdiene vil lyden heller ikke 
overskride lydgrensene rundt nabobebyggelsen. Avslutningsvis bør det påpekes at 
Bymiljøetatens målinger gir et to-timers øyeblikksbilde, som ikke nødvendigvis er 
representativt for alle fem arrangementsdagene på Tryvann.  
 
Når det gjelder rammene for vedtaket i form av antall arrangementsdager og sluttidspunkt for 
musikken, kan ikke bydelen se at det foreligger grunnlag for en mer restriktiv linje fra 
bydelens side når det gjelder disse arrangementene. Løsningen på støybegrensningen må være 
å redusere de negative sidene ved støyutsondringen mest mulig, i samarbeid med arrangøren.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar orientering om bydelens håndtering av de støymessige sidene ved 
russearrangementene på Tryvann til orientering. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
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96/14 Bydelenes høringsuttalelser etter alkoholloven sommeren 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00492-2 
Arkivkode.  042.1  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 22.05.2014 96/14 
 
 
Saksframstilling: 
Næringsetaten har i brev av 08.05.2014 bedt bydelen redegjøre for hvordan søknader om 
skjenkebevilling vil bli håndtert i bydelen i sommerferien hvor det ikke er møter i 
bydelsutvalget. 
 
Arbeidsutvalget i Bydel Vestre Aker gis fullmakt til å behandle søknader om serverings- og 
skjenkebevillinger som ordinært skulle behandles i Helse- og sosialkomiteen og 
Bydelsutvalget i perioden 20.06 – 03.09.2014. 
 
Søknader som behandles i perioden legges frem for helse- og sosialkomiteen og 
Bydelsutvalget til orientering i første møte etter ferieavviklingen 4. september 2014. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Arbeidsutvalget i Bydel Vestre Aker gis fullmakt til å behandle søknader om serverings- og 
skjenkebevillinger som ordinært skulle behandles i Helse- og sosialkomiteen og 
Bydelsutvalget i perioden 20.06 – 03.09.2014. 
 
Søknader som behandles i perioden legges frem for helse- og sosialkomiteen og 
Bydelsutvalget til orientering i første møte etter ferieavviklingen 4. september 2014. 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
Bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Brev fra Næringsetaten av 08.05.2014. 
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97/14 Søknad om bevilling - Hovseter Spiseri 

 
Arkivsak-dok. 12/01331-7 
Arkivkode.  944.4  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 25/14 
2 Bydelsutvalget 22.05.2014 97/14 
 
 
Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 15.05.2014 sak 25/14 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til serveringsstedet Hovseter Spiseri i 
Hovseterveien 68B beliggende i Bydel Vestre Aker. Det anbefales at virksomheten får 
skjenkebevilling. 
 
Saksfremlegg 

 
Saksframstilling: 
Det vises til søknad om serverings- og skjenkebevilling fra HOVSETER SPISERI, 
SKANDAPUSHPAHARAN. Hovseter Spiseri ligger i Hovseterveien 68B. Perioden for 
bevillinger i Oslo kommune er fire år. 
 
Bydel Vestre Aker i egenskap av sosialtjeneste skal etter alkoholloven § 1-7a uttale seg før 
vedtak om fornyelse av salgs- og skjenkebevilling kan fattes. Ved vurdering av om bevilling 
skal gis bør det legges vekt på:  
• Antall salgs- og skjenkesteder  
• Stedes karakter  
• Beliggenhet  
• Målgruppa  
• Trafikk -og ordensmessige forhold 
 
Bydel Vestre Aker kjenner ikke til klager rundt servering på den virksomheten som har søkt 
om skjenkebevilling. Det anbefales at skjenkebevilling gis. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til serveringsstedet Hovseter Spiseri i 
Hovseterveien 68B beliggende i Bydel Vestre Aker. Det anbefales at virksomheten får 
skjenkebevilling. 
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Jan Olsen Nytveit 
Bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Søknad om bevilling 
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98/14 Søknad om salgsbevilling etter eierskifte Rimi Slemdal, Stasjonsveien 

2-4 

 
Arkivsak-dok. 13/00756-7 
Arkivkode.  944.0  
Saksbehandler Berit Nilsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Bydelsutvalget 22.05.2014 98/14 
 
 
Saksframstilling: 
Det vises til søknad fra SN HANDEL AS om salgsbevilling ved eierskifte ved Rimi Slemdal, 
Stasjonsveien 2-4. 
 
Bydel Vestre Aker i egenskap av sosialtjeneste skal etter alkoholloven § 1-7a uttale seg før 
vedtak om fornyelse av salgs- og skjenkebevilling kan fattes. Ved vurdering av om bevilling 
skal gis bør det legges vekt på:  
• Antall salgs- og skjenkesteder  
• Stedes karakter  
• Beliggenhet  
• Målgruppa  
• Trafikk -og ordensmessige forhold 
 
Bydel Vestre Aker kjenner ikke til klager på den virksomheten som har søkt om 
salgsbevilling. Det anbefales at salgsbevilling gis. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til, Rimi Slemdal, Stasjonsveien 2-4, 
beliggende i Bydel Vestre Aker. Det anbefales at virksomheten får salgsbevilling etter 
eierskifte. 
 
 
 
 
Jan Olsen Nytveit 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg:  

Søknad om bevilling av 14.05.2014 
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Skøyen, 07.05.2014


ASLAKVEIEN 20-28, Bydel Vestre Aker:


Varsel om oppstart av detalfregulering - endrIng fra IndustriformkItIl bollger og bamehage


I henhold til plan og bygningslovens § 12-1, § 12-3, § 12-14 og § 12-8 varsles oppstart av detabregulering for


ovennevnte område.


Planforslag fremmes av A-lab (Arkitekturlaboratoriet AS) på vegne av grunneier Aslakveien 20 AS.


Oppstart av reguleringsarbeidet ble kunngjort på trykk og digitalt i Dagsavisen og i Aftenposten den 15.04.14.


Planområdet, eksisterende situasjon oa ajeldende reaulering


Planområdet ligger i bydel Vestre Aker, sør for Røa lokalsenter. Planområdet er på totalt 17 832m BRA og


består av eiendommene med adresse Aslakveien 20-28, Gnr/Bnr 11/395, 11/401, 11/402, 11/403 og 11/338.
Planområdet grenser til Aslakveien og boligbebyggelse i vest, nyere boligblokkbebyggelse i nord (tidligere


industri), boligblokkbebyggelse i sør, samt grøntområdet Mærradalen i sør og øst. Planavgrensningen er vist på
vedlagte kartutsnitt.


Tomten er bebygd med industribebyggæse i på 4-5 etasjer med felles innkjøring fra Aslakveien.


Eiendommene regulert til industriformål under følgende planer: 5-436, 09.05.1952 og 5-7362, 06.02.1962.


Formål
Hensikten med planarbeidet er å omregulere fra industriformål til bolig og barnehage, og erstatte eksisterende


næringsbygg på tomten med ny boligbebyggelse for ca. 350 boliger. Forslagsstillers ambisjon er å etablere et
høykvalitets boligområde og barnehage med gode uteromskvaliteter, naturkvaliteter og allment tilgjengelige


forbindelser som knytter seg opp mot eksisterende turveisystem og grønlområder i Mærradalen.


Overordnede planer
Planforslaget omfattes av Rikspolitiske retningslinjer (RPR)for barn og unge, RPRfor vernede vassdrag, RPRom


støy i arealplanlegging, lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldsloven), Kommuneplan (KP)
2008 (vedtatt 11.06.2008), KP 2009, (vedtatt 16.12.2009), Byøkologisk program og KDP-& Kommunedelplan


Grøntplan for Oslo (vedtatt 15.12.1993). Planforslaget er i samsvar med samtlige overordnede føringer og


planer, foruten KP 2009, som er en juridisk bindende arealdel for Oslo som viser eksisterende reguleringsformål
(industri). Videre er planforslaget i tråd med forslag til ny grøntplan for Oslo og forslag til ny utearealnorm for


Oslo. Planforslaget imøtekommer også byrådets høringsforslag til den forestående KP 2013 (til offentlig
ettersyn), hvor hovedtemaet er å forene byens boligbehov og vekst med bærekraftig byutvikling og


videreutvikling av byens kvaliteter.


Planområdet grenser til Mærradalen, som er gjenstand for et pågående planarbeid (saksnr. 200502608) med


herrsike å utrubL;c1). en heMetlig verftedlan for området, sern er et a de mest verdifulle naturområdene i Osto
og et viktig område for bevaring av biologisk mangfold. Mærradalen omfattes også av KDP-17 Kommunedelplan


for torg og møteplasser (vedtatt 22.04.2009), KDP 8 Kommunedelplan Grøntplan for Oslo (yedtatt 15.12.1993)


og forslag til revidert grøntplan for Oslo, hvor den i hovedsak er angitt som hhv. «annen overordnet
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møteplass», «Naturpark» og «Turvei, bruksmessig sikret» (gjelder turvei Al2 og eksisterende gangstier).


Mærradalsbekken inngår i Oslomarkvassdragene som er vernet i Verneplan I for vassdrag av 0604.1973 og
ornfaftes derfor av rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. På bakgrunn av dette vil ett av


hovedpunktene i planarbeidet være å belyse hvordan prosjektet ivaretar nærheten til Mærradalen.


Planen faller ikke inn med vilkår for konsekvensutredning. Planforslaget utløser krav til etablering


av barnehage med tilhørende utearealer og tenkes etablert som en 4-avdelings barnehage.


Planforslaaet
Planforslaget skal tilrettelegge for oppføring av et boligprosjekt bestående av ca 350 nye boliger med en samlet
BRA på 30-35000 rn7. Nybygg tenkes oppført i et moderne arkitektonisk formspråk av høy kvalitet, i en åpen


bebyggelsesstruktur som responderer på områdets ulike skalaer.


Et helhetlig plangrep balanserer en konsentrert bygningsmasse i ulike høyder med et stort uteoppholdsareal


med gode uteromskvaliteter, stedegen vegetasjon og allment tilgjengefige Forbindelser gjennom planområdet:


Plassering av bebyggelsen langs randsonen av eiendomsgrensen danner rammen for et stort, indre fellesrom
Bilparkering under bakken vil skjerme planområdet for trafikW Bygningsmassen er inndelt i fem bygg, med


åpninger mellom enhetene som gir kontakt med landskapet og byen omkrinw Etablering av nye grøntområder


med stedegen vegetasjon skal styrke områdets grøntpreg og lokalbiologi. Barnehagen foreslås lokalisert på
gateplan i tomtens sørfigste bygg, tett på Mærradalen og de naturkvalitetene som finnes der.


Hvert bygningsvolum har etasiehøyder mellom 5 og 10 etasjer, med en underdeling av tre ulike etasjehøyder i


hver enkelt enhet og en slank utforming på de høyeste delene. Det store plassrommet åpner seg mot


nabotomtene i vest og terrasseres med tomtens naturlige fall, og er med på å underdele det store åpne
rommet i mindre soner tilpasset ulike utendørsaktiviteter som uteplass for barnehage, ballplasser og større


beplantning. Løsningen er resultat av inngående skala- og volumstudier, terrengtilpasning, sol og


skyggediagrammer, samt tilbakemelding fra Plan- og bygningsetatett


Planen sikrer god tilgjengelighet for nye og eksisterende beboere i området gjennom trafikksikker adkomst til


planområdet og interne gangveier som knytter seg opp mot det eksisterende turveisystemet i Mærradalen.
På denne måten mener vi at planforslaget, med sitt tydelige plangrep og arkitektoniske idenfitet, har gode


forutsetninger for å etablere et høykvalitets bomiljø som vil kunne tilføre området som helhet gode kvaliteter.


Medvirkning


Planforslag vil bli innsendt etter dialogfase med kommunen, tentativt medio 2014. I forbindelse med
planarbeidet skal det innhentes forhåndsuttalelser fra berørte offentlige instanser, hjemmelshavere og andre


berørte. Innspill vil bli innarbeidet i planbeskrivelsens kapittel 3 «Medvirkning». Det blir normalt ikke gitt


skriftlig svar på innspillene utover dette.


Eventuelle bemerkninger til oppstart av planarbeid sendes innen 21305.14 til A-lab v/ Katrine Holm.


Det bes om at innspill gjøres kortfattet, eventuelt at det lages et sammendrag på en side egnet for trykk_


Vi gjør oppmerksom på at planarbeidets dokumenter kan hentes ut fra nettet via "Saksinnsyn" (nettsidene til


Plan og Bygningsetaten i Oslo) http.//web102881.pbetslakomrnune.nobaksinnsynisearch.asp ved å søke på
planforslagets saksnummer 201309312 eller fritekst "Aslakveien 20".


Vennfig hilsen


Katrine Holm
Sivilarlotekt


Telefon. 92 20 26 59


E-post katrirle@a lab no
Postadresse A-lab, PB 458, Sktoyen, 0213 Oslo
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1 Kart med planornMdets averensning


Kopi av kunngtwring i dagspressen


Illustrastonsplan


Kopi Aslakvelen 20 AS
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Vedlegg 1


Kartutsrutt med planområdets avgrensn1ng Planområdets


avgrensning


VARSEL, OM OPPSTART AV
DETALJREGULERING FOR
ASLAKVEIEN 20-28


Aslakveien 20 AS kunngjor herved i henhold til plan- og bygningslovens


§ 12-1. § 12-3. § 12-14 ou § 12-8 oppstart av reguleringsarheid. 14sdel


Vestre Aker: Aslakveien 20-28. 69r Bnr 11 395. 1I 401. I I 402. I 1 403


ou II 338.


Planen fremmes as A-lab Arkitekturlabomtoriet AS) eune av


grunneier Aslaks eien 20 AS Planområdet er 17.83 daa stort og ligger


innenfor reguleringsplan 0905.1952 og S-7362, 06.02.1962.


Planforslagel om Inttes av Konun unepIan 2009, juridisk bindende arealdel


for Oslo (vedtall 16.12.2009), Kommuneplan 2008 (vedtant 11.06.2008)


og KDP-8: Kommunedelplan 8 6rontplan for Oslo vedtatt 15.12.1993).


Planforslaget legger opp til å transfonnere omradet fra dagens fonnal


industri til hos edsaklig boliefonnal, foruten barnehage på emeplan i ett


hy ge. Planforslaget faller ikke inn under y ilkår for konseks ensturedning.


Innspill til oppslart av planarbeid sendes til :


A-lah (Arkileburlahoraloriet AS) AS Kairine I lolin.


Drammens  eien 130. 0277 Oslo.


katrinetda-ktb.no.no. innen 06.052014


Innspillet merkes med planområdets adresse.


Sporsmål kan rettes til:


A-lab (Arkilekturlaboratoriet AS) AS Katrine I loIntilf: 92202659


a - 1a L=


Vedlegg 2:
Kopi av kunngjøringsannonse, på trykk i Aftenposten/Dagsavisen 15.04.14
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Til Bydel Vestre Aker


Sørkedalsveien 150 B
0754 OSIO
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Att: Bydelsdirektør lon 0. Nylveit


Deres reb: Vcir ref.: (bes oppgie ved svor) DSo:


Menighetsråder / byggekomiteen 13.05.2014


SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL BYGGING AV
BARNEHAGE


Som bydel og kommuneadministrasjon er vel kjenr med, har Røa menighet i fiere år jobbet for å Fâ
realisert et nytr barnehagebygg ved siden av Røa kirke. I en lang periode jobber vi for et bygg der
vi kunne samlokalisere barnehage og en kommunal kulrurstasjon, men do Oslo kommune i
desember 2013 sa nei til en slik løsning, planlegger vi nå oppføring av et bygg kun for
barnehagedrift. Bygget er en noe modifisert urgave av det bygget som var tilrenkt bornehoge og
kulrurskole, der det vil bli plass ril 88 born (mor dagens 36) i fire avdelinger - tre i overetasjen og
en i underetasjen. Av økonomiske grunner vil deler ov underetasjen i begynnelsen bli srående
tomme og avstengt (det er billigere å la disse stå tomme enn å tegne om bygget), disse kan på sikt
brukes til en utvidelse av barnehagen dersom der blir behov for det. Se vedlagte tegninger.
Vi har hart løpende konrakr med barnehageonsvarlig i bydelen og fått skriftlig bekrehelse på a de
trenger flere barnehageplasser og størrervåre planer om bygghig av ny barnehage med 52 nye
plasser kontra det vi hor i dag.


Vi søker med dette om kommunal garanti med vorighet for 30 år for lån ril bygging av
barnehage. Vi soker om garanti for i forsre omgang et byggelån på kr 39,9 miHioner som ved
ferdigstilling av bygger konverreres ril et langsiktig lån på kr 31,9 millioner, do vi får refundert
mva på byggekostnader av staten og umiddelbart vil bruke detre til nedbetaling av gjeld. Vi søker
om at garantien sikres i festerett med påstående bygninger, slik det gis åpning for «Veiledning td
bornehager som skal søke om kommunal garanri».


Lånet vil være el serielån, basert på de indikative rentetilbud som er innhentet fra tre aktører (se
vedlegg).


Barnehagebygget vil eies av Røa menighetsråd, som fester eiendommen (gnr/bnr 12/786) av
Kirkehg fellesråd i Oslo. Menighetsråder vil så leie ut lokalene til Røo menighers barnehage.
Festeavtale, som er sendr ril tinglysning 8.5.14, og leieavtale mellom Reo menighetsråd og Rea
menighels barnehage er vedlagt innkallingen.
I byggeperioden vil forsikringsbehovet dekkes av totalentreprenør. I god tid før overtagelse vil


menighetsråder sørge for fultforsikring av bygge?rëttorilkrmgssetskap godkjent tom


vil gjelde fra overragelsesdato. Denne dato er naturlig nok ennå ikke fasrsatt, da realisenng av
bygget er avhengig av komrnunal garanh.


rkordengveien 9 telelon 23 62 94 30 e-posr. posr roo@roslo.kirken_no hookgiro: 3000 18 09527


0755 Oslo lelefoks 23 62 94 31 www.oslo.kirken.no/roo org nr: 976 987 365







Menighelens årsbereming for 2013 inkl. bornehagens årsberetning med resultatregnskap og
bolanse er vedlogr søknaden.


Drihsbudsjett for barnehagen er vedlogr søknaden. Del samme er kostnadskalkyle og
serielånsberegning. Disse dokumentene gjelder som investeringsbudsjett med finansieringsplan, da
det er byggekostnadene som er invesPeringen,og driftsbudsjettet og serielånsberegningen viser at
vi kan finansiere nedbetalingen på låner ril byggekostnadene.


Oppsummering
Røa menighet er klare til å bygge et nytr barnehagebygg for Røa menighets barnehoge. Tomten er
ferdig regulerr og rammetillatelse (vedlogr) er motratt fra plan- og bygningsetaten. Gjennom
unalelser og tidligere vechak hor vi fån bekreher at bydelen, menigheten og lokolmiljøet ønsker
derte bygget. Røa menighet har så langt brukt over femten år og 2,5 millioner kroner på dette
prosjekter, en berydelig investert egenkapital vi nå håper vil gi avkastning gjennom et nytr
barnehagebygg.


Vi har vært i kontakt med ulike långRere som alle har satt krav orn kommunol garanti for å yte lån
med de beste betingelsene. En kommunal garanti gir lavere rentekostnader, og bispedømmerådet
har satr krav om kommunal garanti i sin godkjennelse av at menigheten skal kunne foreto
låneopptak. Røa menighet er derfor ovhengig av kommunal garanli for å få realisert prosjektel
Bygningen er kostnadsberegner til 31,9 millioner kroner eks. mva. Røa menigher må legge ur for
mvo før refusjon. Derfor søkes det herved om en garanti på 39,9 millioner kroner.


Med lave tomtekostnader, behov for nye barnehageplasser i vår bydel og stor søkning til plosser i
vår barnehage mener vi at Oslo kommune løper en minimal risiko ved å gi kommunal garanti, og
håper derfor på en rask og positiv behandling av denne søknaden.


Med vennlig hilsen


/
7(67/0


Ann Sygiøve Willoch
Menighetsrådsleder







Vedlegg:
Kostnadsberegning Foroppføring av bygget
Inchkative renterilbud Fra Ire ulike finansieringsinstitusioner:


Sparebanken Sør
DNB
KIP


3 Serielånsberegning
4 Vedtak i bispedømmerådet vedr. tillatelse til å ta opp lån
5 Tegninger av bygget
6 Rammetillatelse Fraplan. og bygningsetaten
7 Festeavtale mellom Kirkelig fellesråd i Oslo og Røa menighetsråd


Leieavtale mellom Røa menighetsråd og Røa menighets barnehage
DriFtsbudsjett for Røa menighets barnehage 1. driftsår


10.Vedlekter ForRøa menighets barnehoge
11.Årsmelding for Røa menighet 2013 - inneholder årsbereming inkl. resultotregnskap og


balanse for både Røa menighetsråd og Røa menighets barnehoge
12.Uttalelse Frobydel Vestre Aker vedr. ny barnehage


Kopi:
All. Tonje L Andersen
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning
Rådhuset
0037 OSLO


Att. t~fere ove KraieLerj


Seksjon for finans
Byrådsavdeling Forfinons
Rådhuset
0037 OSLO
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Vedlegg 2a - rentetilbud Sparebanken Sør.txt
Fra: imr@sparebankenpluss.no
Sendt: 4. februar 2014 10:22
Til: Post Bøa
Emne: Rentesatser


Hei
leg lovte å sende mail om rentesatser for kNIF-kunder.
Følgende gjelder:


Byggelån:
3 maneders Nibor + margin f.t. 1,75%
(renten regnes av det til enhver tid trukket beløp)
Provisjon f.t. 0,10% pr. kvartal
(provisjonen regnes av bevilget beløp


Nedbetalings ån:
3 måneders N bor + margin f.t. 1,50%
Ingen provisjon.


Ta kontakt dersom dere trenger noe mer.
Ha en fin dag.


med vennlig hilsen
Sparebanken sør


Inger Marie Rosendahl
Bedriftsrådgiver
Telefon: 38 17 36 09
Mobil: 98 28 15 87
imr@sparebankenpluss.no


Fra 01.01.2014 har sparebanken Pluss
fusjonert og nytt navn er sparebanken sør.
Ny logo og profil blir lansert i løpet av februar.
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Raa Sokn


Nordengvesen 9
0755 Oslo


Vår ret
BMN IDAB REL 3.41fig


Deres ref.Dato
Knut Ert SkarpåsOsks, 13. febmar 2014


Finansieringsskisse byggelån I langsiktig lån bamehagebygg Rea


Vi viser 01hyggelig møte i våre lokaler 10. februar, og har gleden av å komme med følgende finansieringsslusse. med
forbehold om endelig kredittklarering i banken:


Prosjektkost- og finansleringesklese


Prosjeldkost inkt mva og ufonitsettlfinans,
efcskluv tornt MNOK 42.5
Egenkapital = tomt


Ønskel finansiering fra bank MNOK 42,5
Byggherregaranti 17,5 % av entreprisekonlrakt kornrner I tillegg


Prisakisse
Flylende rente byggelån: P.t. 3,60 %.
Provisjon byggelån. P.t 0,25 % pr. kvartal av til en hver tid noterl bevIlgning
Byggherregaranti, RI 0,25 % pr. kvartal av Devilgel beløp.
Etablenngsgebyr, 0,20 % av lotal bevilgning
Løpefid: Innfil 2 år


Sikkerhetar
Alternativ 1: Kornmunal garanti for befiening av lån og garantier
Alternativ 2: Pant i elendommen


Forutsetninger for åpning av byggelån
Standard vilkår for byggelånsoppfølging blir ivaretatt Av skke vilkår kan nevnes godkjennelse av
entrepriseform og entreprisekontraki og oppnevnelse av byggelånskontroll for prosjeldet.


Låneforulselninger for byggelån
Eventuele kosInadsoverskridelser i byggeprostektet fonesettes deldret av eier / byggherre
Tilslreldmkg dokumenlasjon for lereirintekter og befiening av langsiktig lån.
Godkjennelse av låneopplak fra Oslo Bispedørnmeråd og Kirkevergen / Kirkelig fellesråd i Oslo,


- ONB BanK ASS


Pcsadresse Pas I 600 ianaurn NO-0021 Orskr Dr DaSCO Fcrearkaregeslenat weewdrer


BesaksaCresse Orcrusrs Eufemas galre 30. OSLO Falca •47 223 :8020 NO1184 851 006 SIVA







Konverteringslin / langsiktig finansiering


Omsøkt lån MNOK 42,5 som nedbetaleshIMNOK 34 i takt med mva kompensasjon.
Avdragspenode restlån MNOK 34' 20 - 25 år .


Priaskisse
Flytende rente langstkkg lån'


Alternativt fastrente:
3 års binding:


5 års Itunding-


	


p t. 3,60 % Prts er ut fra dagens rentemarked Detle kan endre seg
perioden fram til konvertenng.


	


4,20 % Pris pr. 11.02.2014. Pris endres daglig frem flavtale
inngås


	


4.59 % Samme fonstsetning som over.


Vi håper finansienngsskissen er av interesse og ser frem til en tdbakernelding Innen 13. mars srik at vi kan sluttbehandle
søknaden og fremlegge et endelig tilbud.:


Med vennlig hil en


foredBBank S .


Fr-<"
le Frednk Merck nger agen Granheim


Banksjef Kundeansvarlig


kry







Røa Menighets Bamehage


e-post: Knut.Erik.Skarpaasoslo.kirken.no


14.02.2014


Indikasjon på lån


Vi viser til Deres søknad samt til senere samtaler vedrørende lån til bygging av ny bamehage.


Det bemerkes at saken må tas opp i KLPs kredittkomite før vi kan sende et endelig tilbud. Vi


kan indikere følgende s ilkk for et lån med flytende rente samt et lån med rentebinding i 3,5


og 10 år besluttet tatt opp i dag:


Lånebelop kr. 42.000.000,-


Løpetid 30 år


Sikkerhet Det forutsettessimpel garanti fra Oslo kommune.


Omkostninger Det påloper ingenomkostninger, gebyrer oi. ved lån hos oss.


Utbetaling Etter avtale


Renteberegningsmetode Fast rente: 30/360. Flytende rente: act./365. Nibor-tilknyttet


rente: act./360


Før lånene kan utbetales, må følgende være mottatt:


- underskrevet gjeldsbrev


- hjemmel for låneopptaket


Lånevilkår som refererer seg til utlånsbetingelser pr i dag er som følger: Vi gjør oppmerksom


på at rentene kan endres og at det er renter på reservasjonstidspunkt som er avgjørende.







I. Ordinære lån med rentebinding


Serielån med halvårli e nedbetalin er:


Rentekindingsperiode, år 3






5






10






Avdragstid, år






30






30






30


Terminer pr år






2






2






2


Nom inell rentesats per år 3,28 % 3,79 % 4,60 %


Effektiv rente per år 3,31 % 3,83 % 4,63 %


På grunn av store morkedsbevegelser for tiden tar vi forbehold ont ende ig fastsettelse av


betingelser ved handletidspunktet


2. Lån med p.t. rente (rentemetode 365/365), utbetalingskurs 100%:


Terminer pr år 2






Nominell rentesals per år


Effektiv rente per år


3,55


3,52


%


%


Renten betales etterskuddsvis, halvårlig og uten løpedager.


Renteregulering Renten på lopende lån vilkunne reguleres med 14 dagers Yarsel.


Dersom KLP foretar en generell renteendring for lånet utbetales, blir


den nye renten gjeldende for lånet.


Bereunineen av den effekti‘e rente er gjon i henhold til Forskrifter om opply sningsplikt og


tar hensyn til alle kostnader for Dem.


For lån i KLP Kommunekreditt gjelder yedlagte Standardvilkår, samt yåre vedlekter.


Vedtektene fås tilsendt på forespørsel.


For å kunne gi bindende tilbud må saken tas opp til behandling i KLPs bestuttende
organer, og vi ber om at det tas nærmere kontakt med oss dersom dette er aktuelt.


Med ‘ennlig hilsen


KLP Kommunekreditt
itlg. fullmakt


Shazia R. Munir Ragnar Norstad







STANOARDVILKÅR FOR LÅN I KLP KOMNUNEKREDRT MED 11LKNYTTEDE SELSKAPER (LANGIVER)


Frister


Lånetilbudet må aksepteres innen 2 måneder fra det er mottatt hvis annen frist ikke fremgår av blbudsbrevet
Hvis ikke, bortfaller lanetilbudet. Har långiver ikke utbetalt lånet innen 9 måneder etter at tilbudet er gitt,
anses tilbudet som bortfalt. Når det gjelder utbetalingstidspunktet, tar vi forbehold om at långiver kan oppta
innlan i nødvenchgomfang i markedet


Forbehold om utbetaling


Før lånet utbetales må forgende dokumentasjon foreligge:


I) Underiegnet gjeldsbrev


2) Fylkesrnannens/departementets godkjenning i folgende forhold:


-Lån td kommunekeskommune som er under statlig kontroll


og lån til kommunale/fylkeskomm. foretak opprenet i disse.


-Lån til interkommtmaIe/fylkesinterkomm Coretak.


-Garantier gin av kommunelikeskommune.


Låneprostektet


Vesentlige endringer ide fonAselningersom fremgår av lånesøknaden og som ligger tilgrunn for
lånetilbudet, må goddennes av långiver


RenteregulerIng


DareOp  den nr rnrep op rentabindinasoencee som blirbbudt for lånet kke aksepteres innen angitte trister,


torfaller tånet i sin helhet bl tetating på rentereguleringsdabs.


RenteberagnIngsmetoda







Fastrentelån —Ekstraerdinær nedbetaling


, sseet csss,er Cs st lerp sr `3' ersrsser s:r s.serses e esp )o._ Ess.
ceske re.sre rsp. Sssrssrrsb s.P.Prg er T -..s det Iss eSsr


Misligheld


B. Morarenter


'


9. C,..hg







Type lån
Serielån


Lånebeløp: 32000000


Nedbetalingstid (år): 30


Terminer per år: 4
Avdragsfrie måneder: 0


Gebyrer
Etableringsgebyr: 1500


Tinglysningsgebyr: 0


Tenningebyr: 50


Renter
Nominell lånerente: 3,90


Effektiv rente: 3.96


Ar Termin Avdrag
----Renter Gebyrer Sum Betaling Res tgje Id


•






10 32000000






0-15å031998500-32000000






11 -266667-312000-50






-578717-31733333






12 -266667-309400-50






-576117-31466667






13 -266667-306800-50






-573517-31200000






14 -266667-304200-50






-570917mr.m.-30933333—-1066667-1232400-1700






Sum






-2300767






Avdrag






RenterGebyrerSumbetalingRestgjeld






1 3-15-33933 -1 232 400 -1 7å0 29 699 233 -30 933 333


2 -1 066 667 -1 190 800 -200 -2 257 667 -29 866 667


3 -1 066 667 -1 149 200 -200 -2 216 067 -28 800 000


4 -1 066 667 -1 107 600 -200 -2 174 467 -27 733 333


5 -1 066 667 -1 066 000 -200 -2 132 867 -26 666 667


6 -1 066 667 -1 024 400 -200 -2 091 267 -25 600 000


7 -1 066 667 -982 800 -200 -2 049 667 -24 533 333


8 -1 066 667 -941 200 -200 -2 008 067 -23 466 667


9 -1 066 667 -899 600 -200 -1 966 467 -22 400 000


10 -1 066 667 -858 000 -200 -1 924 867 -21 333 333


11 -1 066 667 -816 400 -200 -1 883 267 -20 266 667


12 -1 066 667 -774 800 -200 -1 841 667 -19 200 000


13 -1 066 667 -733 200 -200 -1 800 067 -18 133 333


14 -1 066 667 -691 600 -200 -1 758 467 -17 066 667


15 -1 066 667 -650 000 -200 -1 716 867 -16 000 000


16 -1 066 667 -608 400 -200 -1 675 267 -14 933 333


17 -1 066 667 -566 800 -200 -1 633 667 -13 866 667







—1-592-067 -12-801100018 -1-Det 687






-200
19 -1 066 667 -483 600 -200 -1 550 467 -11 733 333







20 -1 066 667 -442 000 -200 -1 508 867 -10 666 667


21 -1 066 667 -400 400 -200 -1 467 267 -9 600 000


22 -1 066 667 -358 800 -200 -1 425 667 -8 533 333


23 -1 066 667 -317 200 -200 -1 384 067 -7 466 667


24 -1 066 667 -275 600 -200 -1 342 467 -6 400 000


25 -1 066 667 -234 000 -200 -1 300 867 -5 333 333


26 -1 066 667 -192 400 -200 -1 259 267 -4 266 667


27 -1 066 667 -150 800 -200 -1 217 667 -3 200 000


28 -1 066 667 -109 200 -200 -1 176 067 -2 133 333


29 -1 066 667 -67 600 -200 -1 134 467 -1 066 667


30 -1 066 667 -26 000 -200 -1 092 887






0


Sum kostnader






0 -18 876 000 -7 500 -18 883 500





Sum betaling til


bank
-32 000 000 -18 876 000 -7 500 -50 883 500
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DEN NORSKEKIRKE
Oslobispedømmeråd


Røa menighetsråd
Nordengvn. 9
0755 OSLO


Sendes pr post,
samt pr epost td Knut ErtISkarpaosr&slo kirken.no


Dwo: 13.052014 "if ref: 12/ 449-8 FIMA Deres ref Skarpaar


Rea menighet - godkjennelse av lånesoknadopptak


Det vises til deressøknad 11.4.14 om tillatelse til låneopptak knyttet til bygging av
barnehage. Det vises også til oppfølgende kontakt.


Oslo bispedømmeråd behandlet denne søknadeni bispedømmerådsmøte 12.mai og rådel
gjordet følgende vedtak:


Oslo bispedømmeråd godkjermer med henvisning til kirkelovens § 16.1eddog
med bakgrunn i uttalelser fra Kirkelig Fellesråd 30.4.14 og fra KPMG 29.4.14,
at Røa menighet kan oppla Iån på inntil NOK 40 millioner til bygging av
bamehage ihht de planer som er fremlagt i søknad 11.4.14. Lånet er planlagt
nedbetalt til NOK 32 millioner i takt med momskompensasjonen. Det forutsettes
at prosjektet oppnår kommunal garanti som sikrer budsjettert rentenivå. Det
forutsettes videre avtale med långiver om at nedbetalingsbeløpet kan justeres i
forhold til nedbetalingsevne for å sikre netto positiv kontantstnam.


Vi håper vedlaket bidrar til at prosjektet kan fullføres og ønsker menigheten lykke til i
arbeidet med å realisere ny bamehage.


Med vennlig hilsen


4.146.4411)
EIise Sandnesøf.
Stiftsdirektør M ar elgheim


øk nomi- og adm.sjef
~kattLas


c.c Fellesrådel i Oslo (KflO)


St HaIIvards p1ass3, innpne Egeclesø. E-Fsf oslo.Wspedocreillreano Telefon. 23 30 II 60
Posiboks 9307 Grenlind Web: vealtirterfnokalo Te1efats 23 30 II 99
0135 OSLO 0113.er 974761475 Bankkonanr 1276 01 03273







•;••









m


»Ip
III"E


!IjIII'
C


U
U


!uI
eiltiiui







á







flisrari


SO•,
.„


_


KIMA


:‘• A3100


A3200







m
- • .--,.


• • I.
+j5,,,-,!„;:.. •


,


RO• BARNEHAGE


KULTIJI7S.KOLE


s


fte.• 50101
Nees.pres


C755 CISLC


976417365


ASADC NORO


&F ASADE asT







Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Kima arkitektur AS
Postboks 5940 Majorstuen
0308 OSLO


Dam 25 09 2012


Dcren ref Vår ref (saksrv) 201208052-7 Saksbeh: Brin Eikholt Arkivkodo 531
Oppgis ved h delse


Byggeplass: NORDENGVEIEN 7 - 9 Eiendom: 12/138/010


Tiltakshaver: Roa sogn Adresse: Nordengveien 7-9 , 0755 OSLO
Søker: Kima arkitektur AS Adresse: Postboks 5940 Majorstuen, 0308







OSLO
Tiltakstype: Barnehage/-park/fritidshjem Tiltaksart: Oppføring


RAMMETILLATELSE - NORDENGVEIEN 7-9
Ssai på soknad om tillatelse for iiIiak etter plan- og b>gningslmens § 20-1.


Vilkår for igangsetting.


Søknaden omfatter nybygg for barnehage og kulturskole, BRA er 1110m2, samt opparbeideLse av
teområde.


1 medhold av plan- og bygningslosens (heretter pbL) § 20-1 første ledd bokstav a godkjennes
søknaden, mottatt Plan- og bygningsetaten den 15.06.2012. Det vises for øsrig til søknadens sedlagte
tegninger, situasjonskart, anssarsretter og utomhusplan.


1 medhold av pbl. § 19-2 gis det dispensasjon for:


Overskridelse av byggegrensen.


Ovenkridelse av gesimshøyden med 20cm.


Det foreligger protest til søknaden.


Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet iildelt etaten i Byrådens sak 08/2010 av
29.06.2010.


Søknaden
Soknaden omfatter nybygg for baznehage og kulturskole, BRA er 1140m1, samt opparbeidelse av
meområde. Tiltaket plasseres på samme eiendom som Roa kirke, nordost på lomten.






Plao-og bygoiogseloko Beseksadresse Sentralbord02 180Bankipro 1315 01 01357






Vahls gatc I. 0187 Oslo Kundosenterct23 49 10 00Org nr 971 040 823 MVA






Boks 364 Sentrurn






Telefaks73 49 1001






0102 Oslo wow pbe oslo kommune no E-post postmonakii.pbc oslo komrnune no•••..
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Naboeiendornmen i nord og eiendommene øst og sør for kirken er i Reguleringsplan for Røa sentrum
regulert til og delvis bebygget med blokker, for øvrig har området preg av småhusbebyggelse.


Tiltaket er prosjektert i henhold til Byggteknisk forskrift av 2010 (TEK 10).


Byggetiltaket medfører følgende dispensasjoner:


Overskridelse av byggegrensen.
Overskridelse av gesimshøyden med 20cm.


Gjeldende plangrunnlag
Eiendommen er gjennom reguleringsplan S-4424, vedtatt 28.01.2009, regulert til;
Byggeområde for offentlig bygning/allmennyttig formål (barnehage og kulturskole)
Byggeområde for offentlig bygning —kirke
Friområde —park
SpesialomrMe —bevaring (kirke)
Kombinert formål —byggeområde for offentlig bygning/allmennyttig formål —uteareal for
barnehage/friområde —park.
I henhold til reguleringsbestemmelsene skal BRA ikke overstige I 140m1, tillatt gesimshøyde maksimum
kote 159 og tillatt mønehoyde maksimum kote 163.
1dendommens østre grense, mot fortau, er det et tre som gjennom reguleringsplan S-3866, vechatt
07.11.2001, er regulert til spesialområde —tre som skal bevares.


Uttalelser fra annen myndighet
Byantikvaren har i sin uttalelse mottatt 27.08.2012 ment at overskridelse av byggegrensen er satt for å
sikre nok luR rundt kirkebygget og at en overskridelse vi I være med på å svekke kirkens posisjon. De
mener også at prosjektel har en hoyde som går ut over maksimum tillatt høyde og at også dene vil svekke
kirkens posisjon. Byantikvaren mener at den omsøkte materialbruken tar nok hensyn ti I den
bevaringsverdige kirken og har ingen ovrige bemerkninger til utformingen av bygningen.


Protester/bemerkninger
Det er innkommet protest datert 08.06.2012 fra Advokatfirmaet Torkildsen, Tennøe & co på vegne av
sameiet Røa Park, Snargangen 2A.


I. Det påpekes at det mangler søknad om dispensasjon for overskridelse av byggegrense tjl tross for
at kartet viser at en plassering av bygget godt over nevnte grense.
Det protesteres mot søknad om dispensasjon fra grad av utnyttelse, i søknaden er det angitt en
overskridelse på 20m1 i forhold til regulert BRA. Det vises il sokers begrunnelse med at
plassering av teknisk rom under bakken vil være en fordel. Protesterende mener imidlerlid al
reguleringsbestemmelsen som krever integrering i den arkitektoniske utformingen uansett gjor ai
slike rom ikke kan plasseres utenfor bygningskroppen eller over gesims. Realiteten er at
tiltakshaver søker å overutnytte eiendommen og at det ikke har vært meningen at man først skal
utnytte alle de tillatte BRA til byggets hovedformål og at nødvendige tilleggsfunksjoner skal
komme i tillegg.
Det protesteres mot søknad om dispensasjon fra tillatt maksimal gesimshøyde. Det vises til at
søker bruker som begrunnelse krav i ny teknisk forskrift til universell utforming og
Arbeidstilsynets krav til høyder i oppholdsarealer samt regulert høyde på inngangsnivå for
barnehagen som grunnlag for økt memehøyde. I begrunnelsens siste avsnitt har soker vist til at
bygget Varet redusert bygningsvolum. Protesterende kan ikke se at krav til universell utforming
forursetter at byggets gesimshoyder vil bli påvirket. De kan heller ikke se at en økning av
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gesimshoyden kan medføre at bygningsvolumet blir redusert, tven i mot synes en økning av
bygningens menehøyde å gi et større bygningsvolum enn det reguleringsplanen legger opp til.


4 Prolesterende omtaler også andre forhold som må ivaretas som sikring av grøntstruktur,
opparbeidelse av uteplasser som vil føre til økt sjenanse for naboeiendommen, eventuell ulovlig
parkering samt trafikale forhold og parkeringsforhold.


Ansvarlig søkers/tillakshaven redegjørelse:
Tiltaket ersoner eksisterende bamehage som i dag holder til i Røa kirkes menighetshus, i tillegg skal
bygget romme utleielokaler for Oslo musikk- og kulturskole. Den nye bygningen ligger nært opp til den
bevaringsverdige kirken og menighetshuset og er formet for å gi et samspi II med dene anlegget med
materialbruk som samsvarer med den nøkterne teglarkitekturen kirken representerer. Bygningen blir
liggende inn mot ei terrengsprang på tomten og vil være i to etasjer med innganger fra bakkeplan i begge
etasjer. Bamehagen ligger på det avre planet og kulturskolen på det nedre. Det nye bygget er delt opp i
mindre volumer med et fonnspråk og en målestokk som tar hensyn til de eksisterende bygningene, ingen
bygningselementer i nybygget er større enn kirkeskipet. Bygget vil ligge godt synlig langs Vækerøvelen og
skal i samspi II med kirkeanlegget være et iilskudd til Røa sentrum.
Takoppløft underbygger paviljongstrukturen og gir mulighet for å utforme overlys og tekniske
installasjoner på en naturlig og uanstrengt måte. Taket har en utforming som gir dagslys i hele barnehagens
dybde og variasjon mellom intime soner og større rom innvendig. Omsøkte tiltak har en redusen
numehøyde og dermed redusert total høyde i forhold til det som er regulen som maksimal høyde.
Byggegrensen i reguleringsplanen er tilpasset en spesiell prosjektide med en buet form på bygningen.
Omsøkte tiltak trekker hovedvolumet tilbake fra Vækerøveien og gir storre avstand til Røa kirke enn
gjeldende byggegrense. Mot boligområdet i nord er ikke byggegrensen fullt utnyttet, og ved en oppdeling
av fasader og bygningsvolum blir bygningen mer tilbaketrukket mot naboer noe som gir et åpnere og
luftigere uterom med bedre mulighet for beplantning ut mot nabobygg og mot Vækerøveien.
Parkering for biler og sykler følger gjeldende parkeringsnorrn. Det er kirken som utløser det største
parkeringsbehovet og siden kirken, bamehagen og kuIturskolen har ulik kjemetid vurderes eksisterende
parkering for kirken som tilstrekkelig.


Søkers kommenlar til protesten (jf numrnerering under avsnirtet proster/bemerkninger);
I. Denne protesten bygger tilsynelatende på en misforståelse da det i nabovarselet er varslet om


soknad om dispensasjon for overskridelse av byggegrensen, det vises her tiI side I i nabovarseler
Søker onsker å irnotekomme naboen på denne protesten og reduserer nybyggets areal sIik at


ulnynelsen ligger innenfor BRA som er fastsan i reguleringsbestemmelsene. Den varslede
dispensasjonen for grad av utnyttelse trekkes.


Reguleringsplanen angir maksimal tillart mone- og gesimshoyde, dene gir bygget en begrensning
oppad. I ny teknisk forskrift er det krav om trinnfri atkomst til alle bygg og rampe med maksimal
stigning på 1:20. Dette gir bygget en begrensning nedad. De to etasjene må derfor løses innenfor
disse begrensningene. Dette lot seg gjøre før ny teknisk forskrift (TEKI0), men ny TEK medfører
økt isolasjonstykkelse og okt omfang av tekniske anlegg. I tillegg krever Arbeidstilsynet minimum
2,7m himlingshøyde i arbeidsarealer. Den fastsan gesimshøyden i reguleringsplanen tillater ikke
høyde nok lil at summen av alle disse krav og forskriRer kan loses innenfor begrensingene opp og
nedad hvor universelt utformede inngangspanier er løst på en god måte. Søker mener 0,2m høyere
gesims er en marginal økning og som kompenserende tiltak får nybygget I m lavere monehøyde
enn tillatt. En lavere total høyde på bygningen er til fordel for omgivelsene både med hensyn til
tilpasning til kirken og av hensyn til naboenes lys og utsyn.
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4. Området foran kulturskolens inngang vil være tilrettelagt for inngang og varelevering. Det er satt av


en parkeringsplass for funksjonshemmede.


Plan- og bygningsetatens vurdering


Prosjektet ligger på samme eiendom som Røa kirke. Tomten ligger i nordre del av det som betegnes som


Roa sentrum, et område som i henhold til reguleringsplan fra 2004 er eller skal fortettes. Sor, serost og på


en tomt nord for kirken er det blokkbebyggelse, øst, vest og nord for kirken er området preget av


småhusbebyggelse. Tomten besiår i dag av grontareal med noe skog, mærne på området er ikke regulert til
bevaring.


Kirken med tåmet og atkomstenfbakken opp fra Nordengveien er regulert til bevaring og nybygget er


formet for å gi et samspi II med kirkeanlegget med materialbruk som samsvarer med den teglarkitekturen


som kirken representerer.13arnehagen/kulturskolen plasseres nordøst for kirkebygget inn mot et


terrengsprang og vil være i to etasjer med inngang fra bakkeplan i beege etasjene, til kulturskolen på nedre


plan ti I barnehagen på ovre plan. I forhold til regulert byggegrense blir tiltakets hovedvolum trukket noe


tilbake fra Vækeroveien og kirken og det blir et uterom som ivaretar hensynet til kirken. Ved at taket ikke


er utformet som saltak over hele bygget samt at monehoyden ligger I meter lavere enn maksimum tillatt i


reguleringen bidrar delte til at hovedvolumet blir mindre. Taket er utformet slik at del blir dagslys i hele


barnehaeens dybde og variasjon mellom inhime soner og storre rom innvendig. Ut‘endig vi I nybyeget


være i tegl, trematerjaler, kobbertekking og glass.


Intensjonen i utornhusplanen er å skape et naturlig parkpreget område ved barnehagen/kulturskolen som


viderefører eksisterende park rundt Røa kirke og utbyggingen skal, i tillegg til å ta hensyn ti I kirken, også


ta hensyn til kirkebakken og naturområdet. Tilhaket vil bli synlig fra Vækeroveien, mens den i stor grad vil


bli skjult av vegetasjon, kirken og naboeiendommen fra Nordengvejen. Langs Vækerøveien nord og sør


for tiltaksområdet er det alleplantinger i storre og mindre grad, mens kirkeparken består av åpne arealer


med fri beplantning av store trær og grupper av busker. Dette preget vil bli opprettholdt. Del vi I bli plantet


ny vegehasjon mot naboblokk i nord som en buffer for beboerne mot barnehaeen og skape en gronn


innramming av bygget, noe som foleer opp det gronne preget som eksisterer på tomta. Dette arealet er ikke


inkludert som en del av barnehagens arealer. Barnehagens lekearealer ligger innenfor det som er reeulen


hil dette formålet, oe som supplement har barnehaeen tilgjengelige grontarealer i parken rundt kirken.


Kulturskolen skal ha varelevering fra Vækerøveien og det er avsatt arealer til sy kkelparkering og en


HC-plass i tilknytning jil inngangspartiet i underetasjen. Bilatkomst for ovrig vil være fra kirkebakken med


innkjøring fra Nordengveien. Det er parkering på eksisterende parkeringsplass ved kirken og det vi I være


sambruk for kirken, kulturskolen og barnehagen som har ulike åpningstider gjennom dagen og gjennom


ukedagene.


Tiltaket vi I få universell utforming både innvendig og i utearealene samt atkomst til begge elasjene fra


bakkeplan.


Dispensasion 



Tiltaket er i strid med reguleringsplan og er avhengig av dispensasjon for å kunne få rammetillatelse.


Plan og bygningsloven § 19-2 åpner for at det kan gis dispensasjon dersom ikke hensynet bak


bestemmelsen det dispenseres fra tilsidesettes vesentlig. Videre er det et vilkår at fordelene ved å gi


dispensasjon skal være vesentlig større enn ulempene erter en samlet vurdering.
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Det er søkt dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 3.2 vedrørende byggegrense og tillart


maksimum gesimshøyde.


Byggegrensen overskrides med tre hjømepunkter mot nordøst. Overskridelsene er på fra ca 0,2m til ca.


0,6meter. Mot kirkebygget overskrides byggegrensen med ca. I,2m i et hjørne av bygningen, samt hjørnet
på to takutstikk som ikke er understøttet. Det søkes også dispensasjon for et noe større areal som går
utenfor byggegrensen mot kirken, men blir liggende under bakkeplan og terrenget skal tilbakefylles over
dette. Intensjonen i reguleringen var at nybyggets struktur skulle brytes opp slik at det ikke vil konkurrere
med kirkens bygningsvolumer. Byggegrensen er lagt som en bue tilpasset en spesiell prosjeklidé som i


etteriid er frafalt. Det omsøkte prosjektet følger ikke bueformen, men er brutt opp i mindre volumer. Dette
innebærer at de rene veggene noen steder vil stikke marginalt utenfor byggegrensen samtidig som
hoveddelen av volurnene v i I ligge godt innenfor byggegrensen, med større avsland cil kirken,
nabobebyggelsen i nord og Vækerøveien. I hovedsak ligger bygningsvolumet i langt større grad lenger inn


enn utenfor byggegrensen. En del av bygningens volum blir liggende under bakkeplan, men utenfor
byggegrensen, dette medvirker til at det synlige bygningsvolumet bfir mindre. Bygget vil bli liggende
marginalt nærmere kirkeanlegget i forhold til vedtatt reguleringsplan. Plan- og bygningsetaten mener at
planens intensjoner er ivaretatt når det gjelder byggegrensen og prosjektets avstand ti I kirken.


Gesimshøyden er vist 0,2meter hoyere enn reguleringen tillater mens monehøyden er I meter lavere enn
tillatt. Det er bare deler av laket som går opp i et mene, resten av takflaten har flatt tak. Plan- og
bygningsetaten kan ikke se at en økning av tillatt gesimshøyde med 0,2meter vil ha negativ innvirkning i


forhold til det store volurnec kirkebygget utgjør eller i forhold til nabobebyggelsen i nord. Det vil være
positivt for forannevnte forhold at mønehøyden blir Imeter lavere og heller ikke dekker hele takflaten.
Etaten mener høydene er i samsvar med intensjonene i reguleringsplanen.


Plan- og bygningsetaten mener ener ovennevnte at vilkårene for cfispensasjon etter plan- og bygningsloven
§ 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges.


Konklusjon
Under henvisning til det som for øvrig er anfort under respektive avsnitt, finner Plan- og bygningsemten at
det omsøkte tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og kan godkjennes.


Godkjenning


Illustrerende terrengsnitt BB og CC -
nord-sør


Snitt A-A og snitt B-B


Fasade sør og vest


Fasade nord og øst


Plan underetasje


Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 201208052


Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id


Utomhusplan


Plan 1 etasje


Terrengsnitt/oppriss øst-vest AA


LA-70-001 11.06.2012 1124


ik-1.151 14.06.2012 T1/25


LA-70-002 R1.06.2012 1/26


LA-70-003 11.06.2012


A230I og 2303 TI4.06.2012 1/28


A3100 og
A3200


4.06.2012 1/29


rA3300 og
14.06.2012 1/30


A3400


1/27


A1100 14.06.2012 5/2
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Siluasjonsplan 1,A1000 !13.06.2012 i6f2 	


Folgende foretak  har fått godkjent ansvanrett i tiltaket, sak 201208052


Organisasjonsnr Navn J Beskrivelse


r99 I 897666 KIMA Arkitektur
SØK PRO; Mkitektur


AS


PRO; Konstruksjonssikkerhet og brannkonsept samt utendørs


962392687 Norconsult AS støyberegning og innendørs lydforhold som underlag for de øvrige
prosjekterende.


996078299 Nypan Landskap `PRO; Utearealer og landskaprsutfonning.


I forbindelse med oppmålingsteknisk prosjektering skal fagområdet for PRO belegges med ansvarsrett i


filtaksklasse 3


Avkjorselsplan
Del må sendes inn avkjørselsplan for ny avkjørsel ti I godkjennelse før igangsettingstillatelse kan gis.


Avkjørselen skal være opparbeidet i henhold til godkjent plan før brukslillatelse gis.


Brukeren av avkjørselen er pliktig til å vedlikeholde avkjørselen, slik at kravet til fri sikt opprettholdes.
ffr. Vegloven § 43.


Det er ikke tillatt å lede overfiatevann ut på offentlig vei.


Ved elablering av avkjørsel over grat, er søker pålagt å sikre drenering ved å etablere ror i groR, eller
annet som sikrer vanngjennomstromningen.


Eventuell nedsenking av kantstein og legging av ror må urfores i henhold til Samferdselsetatens normer.


Flassering
Dette ti hak krever påvisning av bekgenhet i plan og kyde. Utforing av påvisning skal gjennomfores av
kvalifisene foretak. Tiltaket må plasseres i henhold til situasjonsplan og tegninger som er lagt til grunn for


fillatelsen. Oppmålingsleknisk prosjektering av dene tiltaket skal basere seg på balitetssikret
prosjekteringsgnmnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, marbeidet av Plan-
og bygningselaten.


Avfall
Tiliaket tuloser krav om avfallsplan, jf. TEKI0 § 9-6. For ferdigattest kan utstedes må slunrapport for
avfallshåndtering være innsendt og behandlet, jf. SAKI0 § 8-1.


Igangsettingslilla telse
Tiltaket fillates ikke igangsatt for ansvarlig soker har fått igangseningstillatelse. For igangsettingstillatelse


kan gis må folgende dokumentasjon innsendes:


I. Resterende soknader om ansvarsretter for prosjektering og utforelse må være innsendt og
godkjent Det må fremkomme hvilke foretak som skal ha overvannshåndteringen som sin
ansvarsområde for funksjonene UTF.


2 Oppdaten gjennomføringsplan.


3 Forhåndsuttalelse med attestert ledningskart fra VAV må foreligge, se vedlegg. For ferdigattest
kan gis må del bekreftes at sluttdokumentasjon til forhåndsunalelse er sendt til VAV.


4 Avkjørselsplan være innsendt og godkjent.
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5. Arbeidstilsyneis godkjennelse må foreliege.


Klageadgang
Dette vedtaket kan påklages. Fdst for å klage er san til tre uker etter monakelse av dette brevet. Se


vedlagte orientering om klageadgang.


Bortfa II av tillatelse
En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Fristen


begynner å lope fra vedtaksdato. Der må sokes om igangsettingstillatelse i god tid for fristen går ut. Ved


eventuell klage på vedtaket begynner fristen å lope fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken.


PLAN- OG BYGNINGSETATEN


Avdeling for områdeutvikling


Områdeplaner 4, Barnehage


Dette dokunientel er elekoonisk godkjent 18.09.2012 av:


Britt Eikholt - Saksbehandler


Sigmund Ornang - Enhetsleder


Vedlegg
Vedlegg vann datert 20.06.2012 in/vei leder


Orientering om klageadgang


Kopi til
Tiltakshaver; Røa sogn, Nordengveien 7-9, 0755 OSLO roamenieletsbarnebagerdgmail.cont
Advokatfirma Torkildsen, Tennoe & co, Postboks 2884 Solli, 0230 OSLO







DEN NORSKE KIRKE
Kirkelig fellesråd i Oslo
Kirkevergen


Kartverket Tinglysning
3507 lionefoss


Deres referanse Vår referanse Dato
14/00289-1 83.2014


Oversendelse av festekontrakt for tinglysning —gm-12 bnr 786, Oslo kommune


Vedlagt følger signert, original festekontrakt for eiendommen gnr 12 bnr 786, til tinglysning.


Det bemerkes spesielt at festeavgiften er satt til kr 0,- og bekrefles herved at dette er i samsvar med
partenes avtale.


Tinglyst dokument og faktum bes sendt til følgende adresse:
Kirkelig fellesråd i Oslo v/1Telga Lindland, Akersbakken 32, 0172 Oslo. Faktura merkes Røa kirke.


Med vennlig hilsen


01.1r,


L2He1 a indland (e.f.)
seksjonsleder - eiendomsforvaltning


Vedlegg: 2 stk. signert Festekontrakt for gnr 12 bnr 786.
1 stk. signert Egenerklæring om konsestonsfrihet.


Kopi: Røa menighet


Beseks-, og postadresse: Sentralbord: E-Post: Bankgiro nr: Org.nr:
Akersbakken32 Tel.: 23 62 90 00 postkfio@oslo.khken no 8380.08.67374 976 987 608
0172Oslo Webadresse:


bnp://oslo.kirkenno







Festekontrakt Kontrakten gjelder fremfeste 1)


Inoseriderens navn (rekvIreni)


Kinelig fellesråd i Osto v/Helga Lindland


Plass for tinglysingsternpel


earaue


Akersbakken 32.


PekinI Pststed


0172Oslo


Fleisesnnon nr


976987608


Rer nr.


1:6616ftningene i feltene 1-7 regisberes i grunntoken


1. Elendommen(e)






korwraAelo ( gnorareI OrtI Et-r_I Faseagr.


0301Oslo12786


Undelerga.


BeskafentetTorrea-4 Torrievezd


kr 4.000.000,-






Iareel


1 EletorgOe•1 2 litet)gdi 2684 in2


Hva skai g men brukes 57







gAncet






B itjoirn • F:ii;dern • ,,,,ta.r.;' • lit.„,,, L LaW...k• I( Ofånl n





Bortfestes av






kaftesceeks -.. nts arear)Navn


976987608Kirkelig fellesråd i Oslo






. Iceel andel







711






Fecessence rr (11/9 siger)


976987365Reta solm






ee,


Festeavglft pr. år 31






kr 0.-






Festetid






Antall årI Regnetfra - dato


3208.05.2014






Panterett for festeavgiften °1






Bortfesteren har panleret1 I teslerellen og bygninger på tomten tor innlilårs forralt festeavgift






Bortresterens panterett skal ha 1prloritel/prioritet etter






Supplerende tekst .1






Seel Her Penres kun opplyenteersom skai og kan unglyses.Benytt eventuelIvedlegg.
Festerettee kan ikke overdns eller pantsettes uten samtykke fra bortfester.








Dee


08.05.14


sasesen evåengOt


yeit://-..1 74;/571 ArCej  94;"
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8. Rettigheter og vilkår (som ikke skal tinglyses)


Feste-
konbakten
er I samsver
med


1Dated






Kartforretning/målebrev


 Attest etter delingslovens § 2-6I DatellI


fl fra kommunenhvoretter tomten er påvist på kart eller i markak


Regulering
av feste--
evelft:


Bortfester kan regulere festeavgiften etter tomtefestelovens besternmelsec jt § 15.


som fraviker tomtefesteloven § 15:


Ny festenvgiftskal i tilfellefastsettesi samsvar
fradmgfor verdiøkningsom festerenhar tilført


kan fickekreves oftereennhvert 5. år.


Borrester kan regulere feetavglften etter følgende bestemmeiser


Hver avpartenekan kreveat festesvgiftenreguleres.
med tomteverdienpå reguleringstidspunktet,med
tomta,mod egaetiltak ellertilskuddfra andre.Regulering


Innløs-
ningsrett


Rett til inrgasnIng ag forlengetse følger bestemmelsene I tomlefedeloven fullt ut g tornIefestelovens kap. VI


i torntefestelovens kap. VI med felgende bestemmelserC Rett ril Innlesning og fortengelso awker beslemmelsene


Festeren ber ikkerett til inaløsningav tomten.


Overdra-
gelse og
pantsettelse


Festeren har rett til å overdra og pantsette festeretten, såfrernt kke annet er avtalt t fett 7. Pantsettelsen av
festeretten skal skje sarrynen med alle festerens reffigheter samt bygninger som er eger b:ir oppført f.
torntefestelovens §113 og pantelovens § 2.3.
De retdobeter og Prnr som er fillagt parlene går ved overdragebe cver på deres rettsetterklgere.
1413!Begrensninger i retlen til overdragelse feres opp under fet 7 på ferste skle.


VIkår fil
fordet for


panthavere


Så lenge del laper Iår) med pant i festeretten skal:
festekontrakten åd‘e løpe ul, se:v om kortere fesleed er avtalt,
tomten 5cke kunne forlanges ryddiggjort,
bertfesteren bare ha priontet for Inntil ett års forfalt festeavg R foruten retten til frembolg avg* med prioritet
foran parthaverne.


Ornkost-
ninger






asc


og tinglysIngsgebyr og eventuell tariffmessig


Utgifier i forbirdelse med tomlen cg feslekcntrakten dekkes


(herunder gebyr for kartfonetnIngloppmåling, pristakst, dokumentavgift
meglernrevicjon).


Wster
elc-


Eventuege Nister som måtte utspringe av den ne fes'dkontrald avgjøres etter bestemmeder I lov om torntelestesom
gjelder helt ut for denne kontrakt. Den rettskrets som elendonvnen ligger i vedtas som verneting.
Det er en forutsetning for denne restekontrakten at festeren får konsesion darsom bortfestet er konsesjonspBctig.


Elektronisk
kommunl-
kasjon:


Partene samker i bruk av elektmnisk kommunikasjon, d. temtefestek §Sa.


Øvrige
rettigheter
og vilkår
(som Ikke
skal ting-
(yses)







na lo


08.05.14
sertresters toid;Slt


fiAtti&14‘ot 1,1*-


Festers underskrtl‘i


di im7•
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Denne lestekontrakten er utsledt i to eksemplarer, ett til hver av partene.
9. Underskrifter


Stel, delo


Oslo,08.052014
Bortrestetvsusertteini ceenezmed naskin eller bøkklyaks-aver


It.e Khkelig fellesrådi OsloWRobertWright






51ed.cla10Ln.


Oslo,08.052014


	


sestividwskrift I Glentes med maskal e( ler bokldookstaver


	


el01:1


Røasoko v/KnutEnk Skarpaas
irfar


Sied, clato


oslo, o8.05,2er


2


Grunnelers samtykkeI Gientas med maskn eller blokkbokstaver


Ok 12.4----


Kirkengfellesrådi Oslov/RobertWright
.


 


,
Noter


Med framleste er ment festeforhold der bortlesleren kun har lelerelt til tomten, se lomtefesteloven § 42.


Dersom lomten er behygd skal det som hovedregel sendes Inn et skjete på bebyggelsen sammen med festekontrakten.
Det skal svares dokumentavgift av bygningens antatta salgsverdl på tleglyshgspunktet, if tinglysIngsloven få 13 og 15.


Fer nye festeavtaler som gjelder feste av tomt til bolIg eller finidshus glelder festet lil det sles opp av fesler eller tomten Innlmses.
Det samme gjelder aValer soin er forlenget etter lornlefesteloven §33.I disse Mfellene er del Ikke nødvendig å fylle tå pkL 5.
For andre feMeavtMer se tornterestelovens kapittel I.


Dersom dette fellet kRe fylIesul har man lovfeslet pant for 3 års forralt festeavgifts ihl. torntefesteloven § 14.


Her påføres kun rettssliftelser som er denstand for tinglysing, jf Englyerngsloven § 12. Som eksempel kan nevnes
begrensninger i retlen bl overdragelse av festeraten. veg- og vannretten forkjøperetter og fignencle. Retlighehaver
Mentifiseres med fødsehnummer (11 elfler) eller organisasjonsrummer (9 s1fter1,11.tInglysIngsforsirifien § 4a rørste ledd.
Reti9he1er og hereaer sorn er keyttet fil dater av fast elendom skal siedfestes, enten vedkstNg beskrivelse euer ved inraegning
på kerVskisse.lf. MaglysingsforsIntrlen §4 sjette ledd.
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Statens landbruksforvartning
NonuesLcutAsdruIrtmilAuNorL7 Egenerklæring om konsesjonsfrihet


ved erverv av fast eiendom mv.


Fastsatt I medhold av forskrift 8. desember 2003 gitt I medhold
av konsesionsloven av 28. november 2003 nr. 98 § 8


Les rettledningen før du fj/Ier ut skjemaet


Skjemaet sendes sammen med skj let til Kartverket, 3507 Hcinefoss
Ett skjema for hver ny eler


Erververs (ny elers) navn
Slektsnavn, lor- og rnellornravn


Røa Sokn
Fødselsdato (da mrn ååM)


Adresse


Nordengoden 9, 0755 OSLO
0.-ganisespnsnr. (9 s'Per)ror kirrider


976987365






Eiendommen ervervet gjelder
Gar, bra., testenr. e I


Festeren i gnr 12bm- 786
Eerandel 1sommrensnon


Oslo kommune


ERKLÆRING FRA ERVERVER (NY EIER) OM KONSESJONSFR HET
KONSESJONSFR1HET P.4 GRUNN AV SLEKTSKAP/EKTESKAP/SVOGERSKAPAJSKIFTE


3. Landbrukseiendom med boplIkt


AJeg har overtatt landhrukseiendom fra nær famille. Landbrukseiendorn vil her si en eiendom som:
skoa, OG


del ELLER


- har Mer enn 25 dekar fundyrka og/eRer overflatedyrka jord eller mer enn 500 dekar produktiv
- har bebyggelse som er eller har vært I bruk som hølårsbolig, ELLER
- har bebyggelse Sorn er liffatt opp(ert som hetalsbollg, men som ecke er ta2 i brUk som
- hir hebyggelse under oppføring derfillatelse er gitt til oppfet:ng av helårsbolig


n B Jeg er klar over at jeg ma søke konsesion dersom jeg ikke setv skal bosette meg på elenddmmen innen ett år og bo der i
mintrnum 5 ar


ffi C Jeg er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at overdrageriselger/arveleler har shlkonsesjonsforholdi orden






Kryss av eller fyll ut det/de punktene som passer, under






3 orn samboere) eventuelt som arv ellerD	 Jeg har overtalt, eiendomrnen fra ektefelle. pariner eller sarnbber (se rellredningen punkt
i uskifte (hvis dy har oyerlatt I uskffle, se rettredningen punkt 3 om tiotid)






fl EJeg har odetsrett tl eiendommen


FJeg er heslektet ener besvogrel med oyendrageriselgedarvelater på følgende måte:
Jeg er overdragerst (fyll ut - eks."ønn")






4. Annen eiendom


fl
,-,.....,•..-•


7kJej hr fra nær farntlid oyettatt eienclomsom tkke laller inb under punkt 3,.,.


Bjeg er kiar over al konsesjonsfriheterier betinget åv at àverdSger/selger har jitt koæesjonsforhold r o-den ..


Kniss av eller fyll ut dellele punktene som passer, under


c Jeg har oyertalt erendornimen fra ektefese,parMereller sarnboer (se retfiedningeh punkt
I uslcifte


3 om samboare), eventuelt som arv eller







DJeg er besleldet eller besvogret med oyerdragedselgeriaryelater på følgende måte:
'Jeg eraverdragers: (fyll et r eks. "sønn"):,


med sikte på å redusere nærIngslIvetsoppgaveplIkter, ken opplysninger som svg's I dette skjema I medhola av io om oppgaveregisteret 545 og e, heit eller
delvis bll benyttet ogsåav endre offentlige omener som her hjemmel tl å innhente de semme opplysningene, Oppysninger om eventuell sernordning ken fås ved
, r,1.1....tileepraer4mete~71-oo-uLao. 	
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KONSESJONSFRIHET PA GRUNN AV IBENDOMMENS KARAKTER


5. Bebygd area1,1f § 4 førsle ledd nr. 4


Etendornmen er tebygd. es åke ..erre enn 100 dekar bblt og har icke m25 dekar fulklyka ogieller everrMedyka jerd






D Jeg et klar over et konsesjonstineten er betnget av at jeg kke foreter bruksenddrg I strid rred plan






6. Ubebygd tomt til bollg- eller frItldsfonnål, jf § 4 første ledd nr. 1


Tomle er ilke større enn 1 dekar og er godIdent fradelt etter plan- og bygnIngsloven ogjordlove






III Jeg er klar over at konsesjonsfrrheten er belinget av at tomla blir bebygd Innen 5 år






7. Ubebygd tomt til bollg- eller fritldsformål I område lagt ut til bebyggelse og anlegg, jf § 4 første ledd nr. 2


Tomla Ugger i område som I konvnuneplanens areddel eUer regulerIngsplan er lagl ut tl bebyggelse og anlegg. Tornteirmdelng er
:.foretelt efier godkjent av bygringsmyedighelene






Jeg erldar over at konsesjonstriheten er betnget av at tornta blir bebygd innen 5 år






Andre ubebygde arealer jf § 4 første ledd nr.. 3 (areal som gke (aller inn under punkt 6 efier 7)


0 Arealet ligger i område som I reguleringsplan er reguled til annet enn LNFR-, eller som i kommunep!anens arealdel er lagt ut tl
bebygge(se og anlegg






0 Jeg er klar over at konsesjohsfriheten er belinget av at jeg Ikke foreta: bruksendring I sald med plan






SIGNATUR


Erververs (ny eiers) slgnatur og kjennskap tll straffeanevar (må signeres ersong av den nye eier)


Jeg er kjent med at det et(er straffebven § 129 er sUalfoart å avgl er5clig egenerktering


inato1 E(eirs)-13


 e1
sk-n






ur ttee


...1..jtg.„>-
Vr• ens e riel etOen anså tra-e-begne


KOMMUNEN BEKREFTER


Kommunen bekrefter for det enkelte punkt






ordenPunkl 3. Overdrager har såt komesjonslorhold i






orden og det er frke boat på MendonvnenPunkt 4 - Overdrager har sitt konsesjonstorhold i






enn 100 dekar tr...1 cg ha: ike mer enn 25 delcar blIdyrka og/ efier overgateMpicePunkt 5 - Eterdornmen er bebygd, er Ike sterre
jord, y g4 ferste ledd cr. 4






godNient fradelt etter pe.n- og bflubgsloven og lomeova, rf. § 4 ferste ledd mlPunkt 6 - Tomta er ike sterre enn 2 dekar og er






areakIel eger reguleringspLan er lagt ut ti bebyggelse eg aråegg.
leold nr. 2


Punkt 7 - Tomta ligger i em rade som i korrnuneganans
Temtelnndefing er forMatt eger goggent, if. § 4 ferste


Punld 8 -Neeet figger I ornråde som i reguleringsplan er regMert ti annet enn LNFR, eller som i kommuneplanens arealdel er lagt ut U
bebyggetse og entegg, r. g4 ferste ledd nr. 3


Kommunen bekrefter for alle erverv: (rnå antid tytes ut)


i*Overdragelsen fører ilke til deling av Mittsenhet, jr.jordlova § 12 §erde ledd


Ircenmrena navn


0510 kommune


Dak,


0%.Dir. IWil
Srempel og undersInie
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Rettledning SLF-360 B


Konsesionsloven av 28. november 2003 bestemmer at
alle erverv av fast elendom og stiftelse av bruksrett for
lengre tid enn 10 år, er undergitt konsesjonsplikt med
mindre det er gjort unntak i loven eller forskrifter fastsatt
i medhold av loven. Som erverv regnes også erverv av
andeler eller parter i en eiendom.


Et erverv er et fellesord for alle måter man kan overta
en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Konsesjon er en
tillatelse fra staten. Den som blir ny eier av
elendommen er erverver. Overdrager er forrige eier.


Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom
som ikke er større enn 100 dekar og heller ikke har mer
enn 25 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord uten å søke
konsesjon. Det samme gjelder tomter og
frifidsforrnål, og ubebygd areal som er lagt ut til annet
enn landbruksformåL Erverv fra nærfamilie er også
unntatt fra konsesjonsplikt.


Dette skjemaet skal dokumentere at ditt erverv er
konsesjonsfritt etter en av lovens unntaksregler, jf § 4
første ledd nr. 1 —4 og § 5 nr. 1 og 2.


Skjemaet skal bekreftes av den kommunen der
eiendommen ligger. Deretter skal det legges ved
hjemmelsdokurnentet (skjøte, festekontrakt eller
lignende) når dette sendes fil tinglysing til Kartverket,
3507 Hønefoss. Kartverket kan allfid kreve de
opplysninger og dokurnentasjon som finnes nødvendig
for å fastslå at det foreligger konsesjonsfrihet.


kommuner som har satt konsesionsfriheten ul av kratt
må du undersøke om du skal bruke
egenerklæringsskjema SLF-356 (rødt).


Ønsker du hjelp til utfylling, kan du henvende deg
til kommunen.


Etter at ervervet er finglyst, sender Kartverket
erklæringen videre til kommunen, som fører kontroll
med at konsesjonsloven blir fulgt.


Når egenerklæring ikke er nødvendig:
Etter konsesjonsforskriften av 8 12,2003 er det for noen
konsesjonsfrie erverv ikke nødvendig å bruke
egenerklæring. De mest prakfiske tilfellene er:
- Erverv av bebygd eiendom hvor tomta ikke overstiger


2 dekar.
- Erverv av sameiepark i bebygd eiendom som i vedtatt


reguleringsplan er lagt ut til annet enn
landbruksområde når erververen er sameler i
eiendommen fra før


- Erverv av eiendomsleiligheL aksjeleilighet,
obligasjonsleilighet, andel i bagbyggelag og
borettslag og ved borettslags erverv av fast eiendom
fra boligbyggelag.


For de tre ovennevnte alternativene må det likevel
benyttes egenerklæringsskjema SLF-356 i kommuner
som har satt konsesjonsfriheten ut av kraft.


- Erverv av areal i rasjonaliseringsøyemed
overensstemmende med jordlova ved overdragelse
fra staten ved fylkelandbruksstyret.


- Erverv av mindre arealer som grenser til og skal
legges tUen allerede eksisterende behygd eller
uhebygd tomt, når samtykke til fradeling av arealet er
gitt fil dette formål etter plan- og bygningsloven og
etter jordlova i område der jordlova gjelder.


Til punkt 1
Er det flere som erverver elendommen sammen
(samelere), må hver enkelt fylle ut hvert sitt skjema.


Til punkt 2
Her skal eiendommens betegnelse, (gnr., bnr., festenr.
eller lignende) og i hvilken kommune eiendommen
ligger føres opp. Hvis du bare overtar en sameieandel
skal det føres opp hvor stor andel av eiendommen du
overtar.


Til punkt 3
Du skal benytte dette alternafivet hvis du overtar
landbrukselendorn fra nær famille eller har odelsrett til
eiendommen. Det er et krav at eiendommen har mer
enn 25 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord eller bestå av
mer enn 500 dekar produktiv skog. Kommunen vil være
behjelpelig med beregning av arealgrunnlaget. Du kan
også sjekke arealgrunnlag på internett:
www.sk0000landskap.no/ternaeloardskart


I fillegg er det et krav at eiendommen har bebyggelse
som er eller har vært i bruk som helårsbolig eller
bebyggelse som er fillatt oppført som helårsbolig, men
ikke har vært brukt som det eller bebyggelse under
oppføring der det er gitt fillatelse til oppføring av
helårsbolig.


Boollid
Det er et vilkår for konsesjonsfriheten at du bosetter
deg på eiendommen innen ett år etter at du overlok og
bor der minst fem år.


Har du overtatt elendommen fra avdød ektefelle, eller
sfiter i uskiftet bo, skal eventuell botid som er
gjennomført før overtagelsen regnes mot bopliktticien


Ode/
Hvis du har odelsætt til eiendommen, krysser du av for
det.


"nær familie"
Det regnes som nær familie dersom du er fidligere eiers
ektefelle, samboer jf arvelovens § 28 a eventuelt har
overtatt eiendommen uskiftet bo, eller er beslektet
med tidligere eier eller tidligere eiers ektefelle i rett opp-
eller nedstigende linje eller i første sidelinje til med barn
av søsken (nevø/niese) eller er i svogerskap med
fidligere eier i rett oppstigende linje.
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Hvem kan req erverve konsesionsfritt fra?


Hvem kan jeq overdra konsesionsfritt fil?


Du må alltid krysse av i punkt 3 A-C.
Konsesjonsfriheten dokumenteres ved å fylle ut ett av
atternativene i punkt 3 D-F. I tillegg må du fylle ut
punktene 1, 2 og 9. Det er et vilkår at tidligere eier har
sitt konsesjonsforhold i orden. Kommunen må bekrefte i
punkt 10 at overdrager har sitt konsesjonsforhold i
orden og at ervervet ikke fører til deling av driftsenhet


Hvls du ikke kanNII flytte tll elendommen Innen ett
år etter at du overtok, må du søke om konsesjon på
skjema SLF-359. Det samme gjelder hvis tidligere eier
ikke har sitt konsesjonsforhold i orden ved at han rkke
har oppfylt bophkten på eiendommen.


Til punkt 4
Du kan benytte dette alternafivet uansett hva slags
elendom du har overtatl, unntatt landbrukselendom som
dehnert I punkt 3. Du må ha overtatt fra nær familie. Se
det som står om nær famihe fil punkt 3.


Du .må alltid krysse av i punkt 4 A og B.
Konsesjonsfriheten dokumenteres ved å fylle ut enten
punkt 4 C eller D. I tillegg må du fylle ut punktene 1, 2
og 9. Det er et vilkår at tidligere eier har sitt
konsesjonsforhold i orden. Kommunen må bekrefte i
punkt 10 at overdrager har sitt konsesjonsforhold i
orden og at ervervet ikke fører til deling av driftsenhet.
Kommunen må videre bekrefte at det ikke er boplikt på
eiendommen.


Til punkt 5
Du kan benytle dette allernativet hvis du har overtatt en
bebygd elendom som ikke er større enn 100 dekar og
heller ikke har mer enn 25 dekar fulldyrket og/eller
overflatedyrket Jord. Hører det samelepart til
eiendommen, skal den forholdsmessige andelen av
sarneieparlens areal legges til totalarealet


Konsesjonsfflheten dokumenteres ved å fylle ut
punktene 1, 2, 5 og 9. I fillegg må kommunen bekrefle i
punkt 10 at ervervet er konsesjonsfritt og at ervervet
ikke fører til deling av driftsenhet Konsesjonsfriheten er
betinget av at du ikke foretar bruksendring i stnd med
plan.


Punkt 7 gjelder tomter som i kommuneplanens arealdel
eller reguleringsplan er lagt ut til bebyggelse eller
anlegg, og hvor tomteinndefing er godkjent


Det er tilstrekkelig for å dokurnentere konsesjonsfrihet
. etter disse altemativene at punktene 1, 2, 6 eller 7,


samt 9 er utfylt I tillegg må kommunen bekrefte i punkt
10 at ervervet er konsesjonsfritt, og at ervervet ikke
fører til deling av driftsenhet.


111punkt 8
Du kan benytte detle alternativet hvis du har overtatt
ubebygd areal som er regulert til annet enn landbruks-,
natur- og friluftsornråde samt reindrift (LNFR), herunder
tomter fil bolig- og frilidsforrnål som kan bebygges med
mer enn to boenheter


Unntaket gjelder videre alt areal som I kommuneplan er
lagt ut til bebyggelse og anlegg. Konsesjonsfriheten er
befinget av at du ikke foretar bruksendring i skid med
plan.


Konsesjonsfriheten dokumenteres ved å fylle ut
punktene 1, 2, 8 og 9. I fillegg må kommunen bekrefte
punkt 10 at ervervet er konsesjonsfritt, og at ervervet
ikke fører III deling av driftsenhet.


Til punkt 9
Du må som ny eier selv undertegne erklæringen, og
kan ikke benytte fullmektig. For umyndige personer —
personer under 18 år eller urnyndiggjorte —må vergen
medundertegne. Hvis du avgjr urikhg endæring, kan du
bli pålagt innen en frist enten å omgjøre overdragelsen
eller selge elendommen til noen som kan få konsesjon
eller ikke trenger konseslon. Oversitter du fristen, kan
eiendommen selges uten varsel etter reglene om
tvangssalg. Se konsesionsloven 4 18.


TII punkt 10
Kommunen skal allfid undersøke om ervervet forer tl
ulovlig deling av chifisenhet, jfjordlova § 12 fterde ledd
Ervervet kan ikke tinglyses hvis kommunens bekreftelse
mangler. Kommunen må videre bekrefte al erkervet er
konsesjonsfritt Hvls erverver har krysset av for
slektskapsunntaket i punkt 4, må kommunen bekrefte at
det ikke er boplkt på Mendommen.


Til punkt 6 og 7
Du kan benytte disse altemativene hvis du har overtatt
tornger) til bong- og frifidsformål som kan bebygges
med ett hus med høyst to boligenheter. Det er et vilkår
at tomten(e) bebygges innen 5 år. Oversittelse av
ftisten vil utløse konsesjonsplikt


Punkt 6 gjelder tomter som Nce ligger i område som i
kommuneptanens arealdel eller reguleringsplan er lagt
ut til bebyggelse eller anlegg. Dette VI i hovedsak
gjelde tomter som hgger i område som i
kommuneplanens arealdel er lagt ut lii landbruks-,
natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR)_
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HUSLEIEKONTRAKTFOR BARNEHAGEBYGG


INTERNT I RØA MENIGHET


Denne leiekontrakt er inngått mellom Utleier og Leietaker som begge er deler av


Røa menighet Leiekontrakten skal således regulere et leieforhold mellom to parter i


Røa menighet på en slik måte at det oppnås hensiktsmessige løsninger for


menigheten som helhet.


Kontraktens oppbygning følger prinsippene i sammenlignbare kommunale foretak.


For dette bygget er leien satt ut fra den kostnad det har vært å etablere bygget.


Intensjonen var, og er, at leien skal dekke påregnelige kostnader som er forbundet


med å holde eiendommen i den stand de var på etableringstidspunktet, med


avskrivingstid på 30 år (nedbetalingstiden). I prinsippet skal enhver oppgradering av


leieobjektet derfor medføre en husleieøkning tilsvarende det oppgraderingen


avtales å skulle koste.


lele,a ef i ii it
UtItier
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UTLE1ER


Navn: Røa menighetsråd


Org.nr.: 976 987 365


LEIETAKER


Navn: Røa menighets barnehage


Org nr 974 703 386


EIENDOM


Hjemmelshaver: Kirkelig fellesråd i Oslo


Fester. Røa menighetsråd etter festekontrakt av 8.5.2014


Adresse: Vækerøveien 232, 0751 OSLO


Gnr: 12


Bnr.: 786


i kommune: Oslo


LEIEOBJEKT


Arealene fordeler seg på bygningen i følge nedenfor angitte tabell:


Bygg IDI Navn


Barnehagens andel av bygget


Bruttoareal (m2)


835


Totalt areal i bygget: 1140


Le 6r41i



[ U:;eler
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Endringer i totalt leid areal i form av reviderte oppmålinger, eller mindre


ombygninger eller påbygninger skal varsles utleier og innarbeides i leieavtalen


Fellesutgiftene betales etter byggets til enhver tid gjeldende totale areal.


Leieforholdet inkluderer også uteområder i tilknytning til eiendommen.


5. LEIETAKERSVIRKSOMHET


Leieobjektet skal hovedsakelig benyttes til barnehagerelatert virksomhet.


Skifte av bransje eller forandring av virksomheten i lokalene er ikke tillatt uten


utleiers forutgående, skriftlige samtykke. Dette gjelder også i forhold til salg,


eksponering etc. i fellesarealer. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Etter


denne bestemmelse regnes det som forandring av virksomhet dersom leietakers


bruk fører til en annen avgiftsmessig belastning for utleier enn den som forelå på


avtaletidspunktet, jf. punkt 9.


Le:etakEr


Utleier Ia...)&
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6. OVERTAKELSE/ MANGLERVED OVERTAKELSE


Leieobjektet overtas til bruk i henhold til avtalte tekniske beskrivelse.


I forbindelse med overtakelsen skal det foretas overtakelsesforretning. Fra


befaringen skal det føres protokoll som skal undertegnes av begge parter.


Protokollen skal angi:


Hvem som er tilstede


Mangler som påvises


Frist for utbedringer


Hvorvidt leieobjektet overtas eller nektes overtatt


Dersom Leietaker nekter å overta skal han begrunne dette i protokollen. Godtar ikke


Utleier nektelsen, skal han begrunne dette i protokollen. Det samme gjelder dersom


partene er uenige om påstått mangel ved leveransen.


Overtakelse kan ikke nektes der manglene ikke er til hinder for at Leieobjektet tas i


bruk etter forutsetningene for barnehagevirksomheten, med mindre manglene


samlet sett er vesentlige.


Er Utleier ikke klar til å overlevere hele Leieobjektet på overtakelsestidspunktet, har


Leietaker rett og plikt til å ta deler av leieobjektet i bruk mot forholdsmessig


redusert husleie, forutsatt at dette gjelder fullstendige og komplette arealer og


overtakelsen ikke medfører barnehagedriftsmessige eller bygningsmessige ulemper


av betydning for henholdsvis Utleier eller Leietaker. Det skal gjennomføres særskilt


overtakelsesforretning for de fullstendige og komplette arealer som skal tas i bruk.


Avgjørelsen av hva som anses som en barnehagedriftsrnessig ulempe ligger primært


hos Leietaker. Ved uenighet om arbeidsmiljeforhold er det Arbeidstilsynet som


uavhengig 3. part som avgjør om det er forsvarlig å drive barnehage med de


arealene som er tilgjengelige.
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Mangler som Leietaker måtte kjenne til ved Overtakelsen kan ikke gjøres gjeldende


senere. Mangler som Leietaker oppdager senere bør Leietaker gi skriftlig melding


om straks manglene oppdages. Leietaker taper sin rett til å gjøre en mangel


gjeldende dersom det ikke er gitt melding til utleier om at mangelen påberobes,


innen rimelig tid etter at Leietaker burde oppdaget dem.


Utleier er ansvarlig for at leieobjektets bygningsmessige stand ved overtakelse


tilfredsstiller alle offentligrettslige krav til leieobjektet i henhold til gjeldende


lovgivning og ansvarsfordeling i vedlegg 1 Nye offentlige krav og pålegg knyttet til


Leietakers virksomhet er leietakers ansvar.


LEIETID


Leieforholdet er tidsbestemt og løper i minimum 30 år fra avtalt


overtakelsestidspunkt (avtales senere). Utover dette løper leleavtalen tI den sres opp


av en av partene. Gjensidig oppsigelsesfrist er 6 —seks —måneder.


Fnsten for å sende flytteoppfordring etter leieforholdets opphør settes til seks


måneder.


Leieforholdet kan sies opp skriftlig av Leietaker dersom Utleier faktisk har en


alternativ leietaker på samme betingelser og /eller Leietaker betaler gjenstående


investeringskostnad i forhold til resterende leietid. Varsel om oppsigelse skal gis


med 12 måneders varsel.


LEIESUM


Samlet husleie per år 2 300 000


Leetaker t


Utleer
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A HUSLEIE/KAPITALDEL/VEDLIKEHOLD


Leiesummen kalkuleres etter prinsippet om kostnadsdekkende husleie og består av:


- Kapitaldel av husleJe (avskrivninger, leieinntekter, finanskostnader)


- Utleiers kostnader til forvaltning, og vedlIkehold iht. vedlegg (= FV-leie)


B FELLESUTGIFTER, ENERGI OG KOMMUNALE AVGIFTER


I tillegg til leien betaler Leietaker eiendommens fellesutgifter og energibruk.


Fellesutgiftene er brukeravhengige, og er nærmere spesifisert i vedlegg 1. Andel for


mulige ledige lokaler i eiendommen dekkes av Utleier, i den utstrekning ledigheten


ikke gir seg uttrykk i reduserte utgifter


Å kontobeløp for energi vil være basert på en årlig forventet energibruk i kWh.


Fakturering av energiutgiftene gjøres å konto hvert kvartal og endelig avregning/


årsoppgjør skjer innen 1.5. påfølgende år.


Leietaker har ikke tilbakeholdsrett eller motregningsrett i forfalt husleie og


fellesutgifter, med mindre kravet er erkjent av Utleier. Omtvistet husleie kan ikke


deponeres.


Ved forsinket betaling av leie og/eller andel fellesutgifter, svares forsinkelsesrente


iht. lov av 17. 12. 1976 nr. 100 eller lov som trer i stedet for denne.


C LEIETAKER SKAL FOR EGEN REGNING BETALE


Direkte og for egen regning betaler Leietaker utgifter som fremkommer av vedlegg


1. Leietaker må selv besørge budsjettmidler til disse utgiftene.


9. MANGLERI LEIETIDEN


Feil og mangler som Leietaker oppdager i løpet av leieforholdet må han gi skriftlig


melding om innen nmelig tid etter Leietaker burde oppdaget dem. Utleier er pliktig


til å utbedre mangler innen rimelig tid.
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I den tid lokalene lider av en mangel, kan Leietaker kreve avslag i leien slik at


forholdet mellom nedsatt og avtalt leie svarer til forholdet mellom lokalenes


leieverdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Avslaget skal vurderes konkret i det


enkelte tilfellet, og det skal blant annet legges vekt på momenter som størrelsen på


det stengte areal, hva slags areal som er ikke er trlgjengelig, om det er oppholds-


og lekeareal, fellesareal (eks. garderober) eller spesialrom og følgene av at arealene


er stengt. Det skal videre legges vekt på hvor mange barn som er berørt og


tidspunkt på året, eksempelvis ferier eller stengte perioder. Det skal også vektlegges


hvilke faktiske ulemper barnehagen har hatt, muligheten til å avhjelpe problemene


og kostnaden ved å avhjelpe.


Utleier har en ubetinget adgang til retting.


10. LEIETAKERS BENYTTELSEAV LEIEOBJEKTET


Lokalene må ikke brukes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller


utseende eller ved støy, støv, lukt, rystelse eller på annen måte sjenerer andre


leietakere, brukere eller naboer. Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes så


oppvarmet at frysing unngås. Kostnadene ved utbedring og eventuell erstatning i


forbindelse med disse forhold er Leietakers ansvar.


leietaker plikter å bruke sitt eget brukerutstyr på en forsvarlig måte slik at skader


ikke lett kan oppstå på utleiers eiendom.


Leietaker plikter å følge ordensregler, brann-/rømningsinstruks samt instrukser for


heiser og øvrige tekniske anlegg, som til enhver tid gjelder i eiendommen. Videre


plikter leretaker å sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter og instrukser som


er eller måtte bli innført og som omfatter leieforholdet Leietaker plikter å melde til


utleier ethvert forhold og/eller endring i forhold ved virksomheten, som kan få


følger for eiendommens forsikringspremie.
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Leietaker plikter å innhente alle nødvendige tillatelser for sin bruk av lokalene. Krav


eller pålegg fra arbeidstilsyn, helseråd, brannvesen, sivilforsvar, industrivern eller


annen offentlig myndighet, foranlediget av den virksomhet som drives i lokalene, er


Leietakers ansvar.


UTLEIERS ADGANG TIL LOKALENE


Leietaker plikter å gi Utleier adgang til lokalene i arbeidstiden alle dager, for


ettersyn, reparasjoR vedlikehold, inspeksjon, taksering etc. Hvis behovet ikke er


akutt, under hensyntagen til pågående virksomhet etter forutgående avtale. I alle


tilfeller der det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på


eiendommen, har Utleier rett til å skaffe seg adgang til lokalene. Ufieier disponerer


egen nøkkel, som om nødvendig kan brukes i slike tilfelle.


UTLEIERS PLIKTER


Fra og med den 1.1.2015 påhviler det Utleier å bekoste utvendig og innvendig


vedlikehold av bygningsrnessige komponenter, eksempelvis innvendige overflater,


EL, VVS faste installasjoner, tekniske anlegg, mv. i henhold til vedlegg 1. Som EL-


anlegg regnes her alt anlegg frem til og med stikkontakt. Belysning og løse


varmekilder på stikkontakt omfattes således ikke, ei heller hvitevarer, utover


garantitiden, uavhengig av om de er fastmontert eller ikke.


Alt arbeid Utleier plikter å utføre, skal han foreta med normale intervaller i


leieperioden og på en håndverksmessig god måte.


Utleier skal utarbeide en plan for utførelse av ytre og indre vedlikehold. Planen


forelegges Leietaker. Leietaker har uttalelsesrett til planen. Utleier har endelig


beslutningsmyndighet.


Leietaker 71
Utleier F
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Utleier skal bekoste utskiftmg av tekniske anlegg (som ikke er brukerrelaterte) slik


som heiser, ventilasjonsanlegg og fyringsanlegg når disse ikke lenger lar seg


vedlikeholde på regningssvarende måte. Utleiers utsloftingsansvar gjelder ikke hvor


utskiftingen er foranlediget av skade påført av leietaker.


Alle avgjørelser om hvorvidt oppgradering eller vedlikehold skal foretas, er Utleiers.


Dersom utførelse av vedlikehold medfører at hele eller deler av leieobjektet ikke kan


anvendes etter sitt formål, og Utleier ikke klarer å skaffe erstatningslokaler, skal


bruttoarealet som ligger til grunn for leien, jf pkt. 8, reduseres tilsvarende.


Avbrudd som ikke er vesentlige, i forsyninger av vann, strøm, luft etc. plikter


Leietaker å tåle uten erstatning eller leiereduksjon.


Nye offentligrettslige krav, herunder krav fra arbeidstilsyn, helsemyndigheter,


sivilforsvar, industrivern, brannvesen eller annen offentlig myndighet, foranlediget av


Leietakers særlige bruksformål eller den bransje Leietaker driver i Leieobjektet, er


det Leietakers ansvar å oppfylle per overtakelse og for øvrig i Leieperioden.


Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av


Leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til Leietakers særlige bruksformål


eller den bransje Leietaker driver i Leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til


universell utforming, som ville ha blitt pålagt uavhengig av de alternative


bruksformål som Leieobjekt i henhold til punkt 5 ovenfor lovlig kan benyttes til, skal


besørges og bekostes av Utleier.


13. LEIETAKERSPL1KTER


letetaker plikter å behandle så vel leteobjektet som eiendommen for øvrig med


tilbørlig aktsomhet
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Utleier har ikke ansvar for vedlikehold eller utskifting av innretninger anbragt i


lokalene av leietaker. Alt arbeid Leietaker plikter å utføre, skal han foreta, med


normale intervaller i leieperioden og på en håndverksmessig god måte, jf. eventuell


FDV-dokumentasjon.


Leietaker har ansvaret for å utbedre skader etter innbrudd og/eller hærverk i


leieobjektet. Knuste ruter i ethvert rom som omfattes av leieforholdet, må straks


erstattes av nye


Nærmere presisering av ansvarsfordeling vedrørende drift og vedlikehold følger av


vedlegg 1.


Utlerers adgang til å utbedre for leietakers regning fordrer Leietakers samtykke.


Dersom Leietaker ikke samtykker, har utleier rett på erstatning i henhold til pkt. 21.


14. UTOMHUSAREALER


Utleiers og leietakers ansvar for utomhusarealer og -anlegg fremgår av vedlegg 1.


Hovedprinsippet er at Utleier har ansvar for vedlikehold av arealer med fast dekke


som veier, plasser mv. Lekeapparater og annet på uteområdet som er der på grunn


av Leietakers drift, er Leietakers ansvar å vedlikeholde. Det påhviler derved Leietaker


å sørge for daglig tilsyn av lekeapparatene i henhold til den enhver tid gjeldende


instruks fra Utleier. Leietaker skal dessuten uten opphold varsle Utleier dersom han


oppdager feil eller mangler på lekeapparatene.


Leietaker har ansvar for driftsoppgaver på alle arealer samt vedlikehold av


grøntanlegg og løse sykkelstativer.
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BRANNSIKRING


Ansvarsfordeling i forbindelse med brannsikring av bygget, fremkommer av vedlegg


nr. 2.


UTLEIERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN


Utleier er berettiget til å foreta alle arbeider som måtte være nødvenclig til


eiendommens forsvarlige vedlikehold, drift eller fornyelse, og til i samme utstrekning


å foreta ethvert påkrevd forandringsarbeid så vel i som utenfor leieobjektet.


Leietaker plikter å medvirke til at ledninger, kanaler og rør etc. tl andre deler av


eiendommen, kan føres gjennom leieobjektet uten hindringer av Leietakers


innredning etc.


Leietaker plikter å finne seg i slike arbeider uten erstatning eller avslag i leien, med


mindre ulempene for ham er vesentlige. Utleier skal påse at arbeidene blir til minst


mulig sjenanse for leietaker, og i størst mulig grad varsle leietaker på forhånd.


LEIETAKERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET


Leietaker kan foreta endring av leieobjektet etter skriftlig samtykke fra Utleier.


Forhåndsgodkjenning kreves også om Leietaker ønsker å bruke mer strøm, vann,


luft, avløp m.v. enn hva leieobjektet ved kontraktstidspunktet var utstyrt med.


Dersom Leietaker skal utføre og bekoste slik endring skal Utleier i sitt samtykke


redegjøre for endringens konsekvenser for dnft og vedlikehold av leieobjektet, samt


konsekvenser for følgekostnader som for eksempel brannbelastning og


byggtekniske forhold


Kostnadskonsekvensene skal reflektere prisnivået for FDV-kost. Dersom Leietaker har


innvendinger til Utleiers redegjørelse for konsekvenser, må dette skriftlig varsles og
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begrunnes innen 30 dager. Dersom leietaker ikke gjør dette anses Utleiers


redegjørelse som akseptert.


Leietaker bekoster Utleiers utgifter til oppgradering av tegninger.


Dersom Utleier på bestilling fra Leietaker skal utføre slik endring skal


endringsmeldingsskjema som utgjør vedlegg 5 til denne kontrakt benyttes av


Leietaker ved bestilling av et endringsarbeid.


Dersom det ikke oppnås enighet om konsekvensene for FDV-kost skal tvisten løses


etter pkt 27.


Skilt har Leietaker, med Utleiers skriftlige forhåndsgodkjenning, rett til å sette opp


som sedvanlig etter virksomhetens og eiendommens art og karakter.


Solavskjerming, radio- og TV-anlegg 111.v.må ikke settes opp uten at uVeier på


forhånd skriftlig har godkjent utseende og plassering av disse. Uthengsskap,


automater og lignende må heller ikke settes opp uten utleiers skriftlige


forhåndsgodkjenning. Leietaker må selv bekoste sitt virksomhetsnavn påsatt det


felles anvisningsskilt etter nærmere avtale med Utleier.


Leietaker har ikke anledning til å inngå avtaler om oppsetting av reklame eller


sendeutstyr for mobilnett etc på eller i tilknytning til leieobjektet. Det samme


gjelder avtaler om legging av kabler i bakken på eiendommen.


Endringsarbeider beskrevet i punkt 17 tilfaller Utleier etter endt leieperiode, med


mindre Utleier forlanger leieobjektet satt tilbake i sin opprinnelige stand.


Leietaker er ansvarlig for å innhente de nødvendige offentlige tillatelser for


eventuelle arbeider som utføres iht. punkt 17. Utleier kan om ønskelig bistå leietaker


med å innhente nødvendige offentlige tillatelser. Slike tjenester faktureres etter


medgått tid.
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FORSIKRING


Røa menighets forsikringsstrategi og ordninger skal gjelde så langt de kommer til


anvendelse.


FORCE MAJEURE


Streik, lock-out, blokade eller andre forhold som partene ikke rår over, som for


eksempel brann, eksplosjon, maskinskade, ukontrollert utstrømming av vann,


avbrytelse av vann, strøm, telefon mv., opptøyer, krig eller inngrep av offentlig


myndighet, fritar partene fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne avtalen


i den grad de ikke kan oppfylles uten unormalt høye kostnader. Likedan bortfaller


under slike forhold plikt til å betale taps- eller skadeserstatning. Ansattestreik fritar


irmdlertid ikke partene fra forpliktelsene etter denne avtale.


Blir leieobjektet ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet i leietiden, faller


leieavtalen bort dersom utleier ikke tilbyr erstatningslokaler.


UTLEIERS AVTALEBRUDD


Leietaker kan kreve erstatning for direkte tap som følge av forsinkelse eller mangel.


Indirekte tap dekkes ikke med mindre utleier har opptrådt grovt uaktsomt eller


forsettlig. Utleier gis adgang til å utbedre mangelen innen rimelig frist før leietaker


kan kreve erstatning.


Ved mislighold som medfører at leieobjektet helt eller delvis ikke kan benyttes til


avtalt formål, skal utleier gjøre alt som er mulig for å skaffe erstatningslokaler.


Leietaker o Utleier avtaler særskilt hva som skal betales i husleie for


erstatningslokalet. Det skal ses hen til blant annet erstatningslokalets egnethet for


barnehagednft, herunder lokalets beliggenhet, størrelse, funksjonalitet.


Leietaker srm,
Utleier Cisti
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Dersom Leietaker ønsker å påberope vedvarende eHer gjentatt mislighold fra


Utleiers side som grunnlag for heving, krever dette skrifthg forhåndsvarsling om at


avtalen kan bli hevet om mislighold Ikke opphører.


Utleier har ikke ansvar for skader eHer tap som måtte oppstå ved brann,


vannledningsskade, tyveri, innbrudd m.v., ut over det ansvar Utleier har som huseier.


Dette gjelder likevel ikke skader som skyldes utleiers mislighold.


LEIETAKERS AVTALEBRUDD


Leietaker blir erstatningsansvarlig for all skade eller mangler som skyldes ham selv


eller folk i hans tjeneste, faste eller midlertidig tilsatte/engasjerte, barn, samt


fremleiere, kunder, leverandører og/eller andre personer som han har gitt adgang til


ejendommen. Erstatningsplikten omfatter også utgift som måtte følge av utrydding


av utøy.


Hvor ikke annet er bestemt i dette punktet, kommer de alminnelige


misligholdsbeføyelser tH anvendelse.


FRAFLYTTING


Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere de leide lokaler ryddiggjort, rengjort, med


hele vindusruter og for øvrig i kontrakts- og håndverksmessig godt vedlikeholdt


stand, og med samtlige nøkler. Dersom forpliktelsene etter pkt 10, 13 og 14, og


vedlegg er oppfylt, aksepterer Utleier normalt slit og elde for Leietakers type


virksomhet frem til fraflytting.


Hvor annet ikke er avtalt i forbindelse med Leietakers endringsarbeider jf punkt 17


skal fast inventar, delvegger, ledninger og lignende ikke fjernes ved fraflytting, men


tilfalle Utleier uten godtgjørelse. Utleier kan kreve at Leietaker ved fraflytting helt
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eller delvrs fjerner Leietakers endringsarbeider, herunder innredning og de


innretninger, ledninger o.a. han har montert i lokalene, og at skader og merker som


følge av dette utbedres. Oppfylles ikke disse plikter kan Utleier utføre arbeidet for


Leietakers regning.


I god tid før leieforholdets opphør skal det avholdes en felles befaring mellom


Leietaker og Utleier for å fastlegge eventuelle nødvendige arbeider for å bringe


lokalene i den stand de skal være ved tilbakelevering.


I de siste 5 måneder før frafiytting har Utleier rett til å sette opp skilt på fasaden,


med informasjon om at lokalene blir ledige. I samme periode plikter Leietaker, etter


forhåndsvarsel, å gi leiesøkende adgang til lokalene 2 dager pr. uke i


kontor/forretningstid. Ved fraflytting skal Utleier umiddelbart gis adgang til lokalene.


Senest siste dag av leieforholdet skal Leietaker på egen bekostning fjerne sine


eiendeler. Eiendeler som ikke fjernes skal anses etterlatt, og tilfaller Utleier etter 14


dager. Søppel og etterlatte gjenstander/innredning etc. som ikke er avtalt overtatt


av Utleier, kan Utleier fjerne for Leietakers regning.


24. LEIEREGULERING


I leieperioden reguleres leien for FV-delen, Driftskostnadene og kapitalelementene


med 80 % av endringene i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI), eller hvis


denne blir opphevet, annen tilsvarende offentlig indeks. Leien kan reguleres første


gang den 01.01.2017. Deretter reguleres leien ved hvert årsskifte, med utgangspunkt


i indeksen per juni ett år tidligere.


Ved offentlige inngrep (prisstopp og lignende) som begrenser den leie Utleier ellers


kunne tatt etter denne avtalen, skal avtalens reguterte teie lope fra det tidspunkt og


i den utstrekning det måtte være lovlig adgang til det.
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25. FREMLEIE OG OVERDRAGELSE


Hel eller delvis overdragelse av avtalen er ikke tillatt uten skriftlig forhåndssamtykke


fra Utleier. Det samme gjelder fremleie. Samtykke kan nektes på saklig grunnlag.


Ved fremleie kan Utleier kreve at standard fremleiekontrakt/-avtale utarbeidet av


Utleier skal benyttes. Eventuelle inntekter fra fremleie skal tilfalle leietaker.


Leietaker kan likevel leie ut eller drive utlån av lokaler og enkeltarealer etter tillatelse


fra Utleier. Leietaker bekoster utgiftene til slik utleie og mottar eventuelle


leteinntekter.


Leietaker skal til enhver tid ha oversikt over fremleietakere, herunder personer eller


orgamsasjoner som benytter barnehagen. Leietaker skal påse at det skrives


fremleiekontrakt hvor fremleietaker eller låntaker gjøres oppmeksom på ansvar og


internkontrollsansvar Bhr barnehagen utlånt til loppemarked eller liknende, eller


dersom leieobjektet blir utlånt til overnatting, må det gis melding om dette til


Utleier, samt at Leietaker/arrangør må sørge for de nødvendige tillatelser fra


offentlige myndigheter til dette.


ENDRINGER VED VEDTAK FRA OVERORDNET ORGAN


Partene forbeholder seg retten til å få innarbeidet i kontrakten de nødvendige


endringer som følge av føringer fra offentlig myndighet, herunder leieregulering av


kapitalkostnader og justeringer i leiesum som følge av endringer/presiseringer i


forståelsen av begrepet "kostnadsdekkende leie".


BEHANDLING AV TVISTER


Tvister mellom Leietaker og Utleier som ikke kan løses i minnelighet, løses etter


saksfremlegg av Røa rnenighetsråd i møte.
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SÆRL1GEBESTEMMELSER


I henhold til prinsippavtalens pkt. 3 femte ledd inntas særlige bestemmelser i


vedlegg 3 til denne avtale.


FORHOLDET T1L HUSLEIELOVEN


Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke: §§ 2-15, 3-8, 4-2, 4-3, 5-4 første


ledd, 8-4, 8-5 og 8-6 annet ledd.


For øvrig er det avtalen som gjelder i de tilfeller der den har andre bestemmelser


enn hva som følger av husleielovens fravikelige regler.


REVISJON AV AVTALEN


Denne avtalen kan revideres når begge partene ønsker det.


VEDLEGG T1L KONTRAKTEN


1 Oversikt over fordeling av ansvar for drift og vedlikehold, "Tippelappen"


2 Brannsikring


3 Skjema for endringsmelding


31. SIGNATUR


Denne kontrakten er undertegnet i to eksemplarer, hvorav Utleier og Leietaker hver


har fått sitt.


Oslo, dato L1-15 ».9 



Utleier Leiet ke


Husleieavtale


leietaker


Utleier
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VEDLEGG 1


DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSUTGIFTER


UTLEIER: Røa menighetsråd


Org.nr.: 976 987 365


LEIETAKER: Røa menighets barnehage


Org.nr.: 974 703 386


EIENDOM: Hjemmelshaver. Kirkelig fellesråd i Oslo


Fester: Røa menighetsråd etter festekontrakt av 8.5 2014


Adresse- Vækerøveien 232, 0751 OSLO


Gnr.: 12


Bnr.. 786


i kommune Oslo


DRIFT


Oversikten viser hvordan ansvaret for gjennomføringen av driftsoppgavene og


kostnadene for disse tjenestene skal fordeles mellom Utleier og Leretaker.


Oversikten er retningsgivende og ikke uttømmende.


Det er tre typer driftsutgifter:


Kolonne 1: Driftsutgifter som dekkes gjennom FDV-leien Utleier har ansvaret for


gjennomføringen av driftsoppgavene.


Kolonne 2: Driftsutgifter knyttet til løpende drift av bygningen og felles faste


tekniske anlegg (fellesutgifter). Utleier forestår gjennomføringen av


driftsoppgavene enten med eget driftspersonale eller gjennom


serviceavtaler Kostnadene belastes Leietaker og vil bestå av en andel


av kostnader til driftspersonale og serviceavtaler, i tillegg til utstyrs- og


materialkostnader.


Kolonne 3: Driftsutgifter knyttet til virksomheten i Leretakers egne lokaler. Leietaker


har ansvar for gjennomføring og kostnader.


Le


Uz.ei
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DRIFT ansvar


Utleiers


0 9


kostnad


Utleiers ansvar.


Kostnaden


dekkes over


fellesutgiftene


Leietakers


ansvar


og


kostnad






SERVICEOG DRIFT





WS - TEKNISKEANLEGG





Installasjon avvannmåler .






X






Vannforbruk






X


Fyranlegg, oljetanker etc.






X






Start /Stopp vannbåren varme, service radiatorer etc






X






Gass og trykkluft for drift av byggets tekrt anlegg






X






Gass og trykkluft, alt som skyldes brukerbehov






X


Kjøling som skyldes brukerbehov,


EDB-anlegg, kjøle-/fryserom (Alt unntatt komfort)






X


Ventilasjonsaggregater, kjøleanlegg og filter knyttet til


bygningsdriften.






X






Luftbehandlingsutstyr, løst utstyr av brukerhensyn






X


Spesialutstyrfinnredning installert for eller av bruker






X


Brannalarm/nødlys, brannslukn.utstyr —Regelmessig tilsyn


og kontroll, intemkontroll






X






Brannalarm/nødlys, brannslukftutstyr —Arkg tilsyn, kontroll


og service






X






ELEKTRO/ TELETEKNISKEANLEGG







Heis, alarm og assistanse ved driftsstans






X






Automatiske porter og deråpnere






X






SD-anlegg drift av bygg






X






Telefonanlegg, alt opplegg og utstyr






X


EDB-anlegg alt opplegg og utstyr






X


Kursopplegg og utstyr for tyverialarrn






X


Adgangskontroll/overvåkning






X


Nøkler og nøkkelkort






X


Dører, dør- og låsbeslag, sylindere og låskasser






X






Audiovisuelt utstyr






X


Personsøkerutstyr, callinganlegg etc.






X


Antenneanlegg for raclio og TV






X
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DRIFT ansvar


Utleiers


og


kostnad


Utleiers ansvar.


Kostnaden


dekkes over


fellesulgiftene


Leietakers


ansvar


og


kostnad






UTOMHUSANLEGG





Snøbrøyting, strøing —maskinell






X






Snørydding og strøing av trapper og lignende adkomster


til bygningene






X


Maskinell fjerning av strøsand etter endt sesong






X






Kosting/rengjøring av veier og plasser






X






Utvendige papirkurver/askebegere anskaffelse og temming






X


Merking av parkeringsplasser og lignende






X






Gressklipping/gartnerarbeider






X


Planter i beholdere/kasser/potter






X


Lekeapparater






X


RENHOLD/ RENOVASJON







Renovasjon dekket av kommunale avgifter (egen avtale)






X






Renovasjon transport til hovedcontainer/avfallsanlegg






X


Renovasjon transport fra hovedcontainer/avfallsanlegg






X






Avfall (kverner, komprimatorer)






X


Innvendig renhold inkludert vinduer og persienner






X


Spesialrenhold (behov for lift)






X






Håndkleholdere, såpedispensere og lignende






X


Renholdsartikler






X


Sanitærartikler






X


Fasader






X






Tekniske rom






X






Kanaler og sjakter (innvendig)






X






Sentralanlegg for støvsuging






X






Daglig, tradisjonelt renhold






X


Innvendig hovedrenhold inkl, vinduer utvendig og


innvendig, glass, overlys, røykluker etc.






X


Utvendig renhold av vinduer .






X









•IC
Utleier
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DRIFT ansvar


Utleiers


c19


kostnad


Utleiers ansvar_


Kostnaden


dekkes over


fellesutgiftene


Leietakers


ansvar


og


kostnad






ENERGI





Tilgang og leveranse av strøm/varme egne lokaler (egen


avtale)






X






Strørn/varme; fellesarealer/feHesanlegg






X






Lysstoffrør, lyspærer, og lignende; egne lokaler






X


Skifting av lysstoffrer, lyspærer; egne lokaler






X


Lysstoffrør, lyspærer, og lignende;fellesarealer/områder






X


Skifting av lysstoffrer, lyspærer ; fellesarealer/områder






X


Lysmaster/ lamper på fasadene.






X


DIVERSE







Montedng av inventar og utstyr






X


Flytting av inventar og utstyr






X


Flagg og flagging på off. flaggdager






X


Flagg og flagging på andre dager






X


Låsing, sikkerhetsrutiner






X


Posthenting






X


Brus- og kaffeautornater






X


Innvendige planter og grøntanlegg







Eiendomsskatt X






Forsikring av bygget X






Forsikring av bamehagens eget inventar og brukerutstyr






X


Kommunale avgifter (vann, avløp og renovasjon) (Egen


avtale)






X






Skilting, navneplater, anvisningstavler






X


Vakthold






X


Fjerning av løv, rensing sluk på tak og nedløp






X






Reaksjoner ved feilparkering






X








BIPMØRREILAMITUTSTYR


Kjemiavsug






X






Sponavsug






X






Nøddusjer






X







Avtrekksskap






X






Avtrekksvifter kjøkken tilkn byggets ventHasjonsanlegg






X






Lelezaker irel


Utleier gign
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VEDLIKEHOLD


Oversikten viser hvordan ansvaret for gjennomføringen av vedlikeholdsoppgavene


og kostnadene for disse tjenestene skal fordeles mellom utleier og leietaker.


Oversikten er retningsgivende og ikke uttømmende.


I lerekontrakten skilles det mellom to hovedtyper vedlikehold.


Ytre og indre vedlikehold samt byggets tekniske anlegg som omfatter utleiers


vedlikeholdsplikt.


2. Indre vedlikehold som omfatter leietakers vedlikeholdsplikt. Vedlikehold og


utskiftninger av spesialinnredninger og utstyr som er installert av bruker, er i sin


helhet leietakers ansvar. Vedlikehold og utskiftninger av brukerutstyr som er


knyttet til byggets tekniske anlegg er utlerers ansvar.


Av oversikten fremgår det hvilke tjenester og ytelser leretakeren får dekket gjennom


leieavtalen.


VEDLIKEHOLD
Utleiers


ansvar


og


kostnad


Letetakers ansvar


og kostnad






Leietaker


forestår


arbeidet


Utleier


forestår


arbeidet


BYGNING







Yttervegger, utvendig kledninger og overflater X







Tak, tekking, beslag, renner og nedløp X







Bærende konstruksjoner X







Vnduer, dører etc, synlige overfiater ute X







Vinduer, dører etc., synlige overflater inne X







Ruter på fellesareal, skader X







Ruter på leid areal, skader X







Innervegger, innvendige kledninger og overflater X







Fastmonterte knagger, hyller, bokskap- brukerutstyr






X
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VEDUKEHOLD
Utleiers


ansvar


0 9


kostnad


ILeietakers


og kostnad


ansvar






Leietaker


forestår


arbeidet


Udeier


forestår


arbeidet






Litvendige persienner og markiser X





Innvendige persienner, rullegardiner, gardiner -


brukeru tsyr






X






Integrert motorisert innvendig solavskjeming X





Glasspartier, dører m.m, innvendig X







Dører, der- og låsbeslag, sylindere og låskasser X







Spesialinnretning, fastmontert brukerutstyr —brukerutstyr






X






Gulv og overflater X







Hirnlinger og overflater X







Trapper innvendig X







Trapper utvendig X







Lost utstyr som benkerskrivegjlter. stoler, etc ,


brukerutstyr






X






WS







Stigeledninger vvs X







SANITÆR







BunnlednEnger
X







Ledningsnett frem til vegg X







Ledningsnett frem til armatur X







Ledninger og innretninger fra tilknytningspunkt i vegg X







Armaturer, tappekraner oi. (sluttutstyr") X







Sentrale varmtvannsberedere X







Utstyr, herunder servanter, WC, lokale v.v.-beredere X







Speil —brukerutstyr (ikke integrert som del av vegg)






X






Håndkleholdere, såpedispensere ol., brukerutstyr






X






Kloakk- og spillvannspumper X







VARME







Fyranlegg olfetanker etc X







Ledningsnett X
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VEDLIKEHOLD ansvar


Utleiers


og


kostnad


leietakers


og kostnad


ansvar






Leietaker


forestår


arbeidet


Utleier


forestår


arbeidet






Armaturer, utstyr, rachatorer, elektriske, panelovner,


varmekabler nrmfaste installasjoner


X





GASS/ TRYKKLUFTANLEGG





Gass og trykkluft for drift av byggets tekniske anlegg X





Gass og trykkluft, alt brukerutstyr






X






KJØLEANLEGG







Kjøling "fasr. Kornforthensyn X







Kjøling "spesiell". Brukerutstyr, datarom 111N-






X






Kjøle-/fryserom inkl, teknisk utstyr






X






VENI1LASJON







Ventilasjonsanleggkana!er, ventiler X







Tilfluktsromutstyr X







Luftbehandlingsutstyrløst av brukerhensyn






X






ANNET VVS







Dampanlegg av brukerhensyn






X






EL-KRAFTINSTALLASJONER







Stigeledntiger. EL frem til fordelingstavier (sikringgskap) X







Tavler og kursopplegg frem til fastrnontert stikk og


brytere


X







Stigeledninger frem til hovedfordeler per etasje X







Belysningsutstyr, fastmontert allmenn belysning, eget areal X







Belysningsutstyr, fastmontert allmenn belysning. felles


areal


X







Belysningsutstyr, løs tilleggsbelysning






X






Nødlys X







Varmeovner, fastmonterte panelovner;leid areal. X







Varmeovner, fastmonterte panelovner; fellesareal X







Varmeovner, løse






X






Varmekabler X







Varmtvannsberedere, el-kjeler X
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VEDLIKEHOLD
Utleiers


ansvar


0 9


kostnad


Leietakers


og kostnad


ansvar






leietaker


forestår


arbeidet


Utleier


forestk


arbeidet






SVAKSTROMSANLEGG/TELE





Kursopplegg og utstyr for brannalarm X





Automafiske porter og døråpnere X





Kursopplegg og utstyr (SD-anlegg) X





Telefonanlegg, alt opplegg og utstyr






X






EDB-anlegg,alt opplegg og utstyr






X






Kursopplegg og utstyr for tyverialarm






X






Adgangskontroll/overvåkning






X






Nøkler og nøkkelkort






X






Audiovisuelt utstyr






X






Personsøkerutstyr, callinganlegg etc.






X






Antenneanlegg for radio og TV






X






DIVERSETEKNISKEANLEGG







Reservekraft, nødstrømsanlegg, untatt for edb anlegg X







Heiser X







Avfall (kverner, kornprirnatorer)






X






Støvsuging (sentralanlegg) X







Transportbånd etc






X






LøFteramper/innretninger






X






UTOMHUSANLEGG







Veier og plasser X







Sykkelstativer, fastrnontert X







Lekeapparater, fastmontert






X






DIVERSE







Hærverk og innbrudd, skader utvendig på bygg






X






Hærverk og innbrudd, skader innvendig, egne areal






X






Hærverk og innbrudd, skader innvendig. fellesareal






X






Hærverk og innbrudd, skader på møbler/brukerutstyr






-
X






Fastmontert gymsalutstyr X







Løst utstyr, lokal driftsansvadig/ vaktmester






X
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VEDLIKEHOLD
Utleiers


ansvar


0 9


kostnad


Leietakers ansvar


og kostnad






Leietaker


lorestår


arbeidet


Utleier


forestår


arbeidet


Skilting, navneplater, anvisningstavler






X






IRSIREtAtitgthtsiva





Kjemiavsug X





Sponavsug X





Nøddusjer X





Avtrekksskap X







Avtrekksvitter kjøkken tilkn byggets ventilasjonsanlegg X







Leietaker


Utleier
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VEDLEGG2


BRANNSIKRINGAV BYGG


UTLEIER: Røa menighetsråd


Org.nr.: 976 987 365


LEIETAKER: Røa menighets barnehage


Org.nr.: 974 703 386


EIENDOM: Hjemmelshaver: Kirkelig fellesråd i Oslo


Fester: Røa menighetsråd etter festekontrakt av 8.5.2014


Adresse: Vækerøveien 232, 0751 OSLO


Gnr.: 12


Bnr.: 786


i kommune: Oslo


Utleier har ansvar for løpende vedlikehold og årlig kontroll av teknisk


brannvernutstyr. Utleier skal ha ubegrenset tilgang til brannvernanlegg for kontroll


og vedlikehold.


Utleier skal dessuten levere brannvernstegninger og sørge for at bygningene


tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende krav til bygningene. Herunder skal utleier


sørge for at brannalarmanlegg, nødlys, merking av rømningsveier (inkl, ekstra


montert utstyr som dørholdermagneter, elektriske sluttstykker etc.), slokkeutstyr,


røykventilasjon/automatisk slokkeanlegg og lignende til enhver tid er


tilfredsstillende.


ejeiciktru har plikt tB-å-rapportere blutleier_utea_ugninnet_oppholdik at denne


kan oppfylle sine forpliktelser.


r;
Le-.etaker


Husleleavtale
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Leietaker skal ha regelmessig tilsyn og kontroll av brannvernsutstyr. Kontrollen skal


omfatte brannvernstegninger, brannalarmanlegg, nødlys, frie rømningsveier (inkl.


ekstra montert utstyr som dørholdermagneter, elektriske sluttstykker etc.),


slokkeutstyr, røyk- og branncellebegrensende bygningsdel, brannvegg og


branndekke, røykventilasjon/automatisk slokkeanlegg. Leietaker har plikt til å


innrette sin virksomhet slik at brann ikke lett kan oppstå og at sikringstiltak og


sikringsinnretninger virker etter sine forutsetninger.


Ved flere brukere skal leietaker utpeke en ansvarlig leder som brannmyndighetene


kan forholde seg til. Ansvarlig leder (barnehagens styrer) plikter å ha nødvendig


kunnskap om ansvarets innhold og omfang. Samordningsavtale mellom brukerne


skal være skriftlig.


Leietaker skal dessuten sørge for at oversikt over intern fordeling av oppgaver og


skriftlige avtaler ved flere brukere er dokumentert ovenfor utleier.


Leietaker skal påse at det gjennomføres brannøyelser minimum 2 ganger pr. år for


brukerne av bygningene.


Ved drifts- og bruksforhold som kan lede til økning i fare for antennelse eller


brannspredning, skal eier varsles og bruker gjennomføre tiltak som sikrer at risikoen


for fare eller skade ikke øker. Tilsvarende gjelder dersom enheter som har vesentlig


betydning for brannsikkerheten settes ut av funksjon i perioder.


Bygningsmessige arbeider, gjennomføring av ledninger osv som leietaker utfører,


må ikke påvirke eksisterende branncellebegrensninger, eller på annen måte svekke


brannsikkerheten i bygningen.


Etter brann, branntilløp eller annen hendelse som kan være varsel om at


brannsikkerheten ikke er tilfredsstillende, plikter leietaker å iverksette nødvendige


undersøkelser, samt ekstraordinære brannverntiltak inntil risikoen er normalisert.


Leietaker
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Tegninger over det særskilte brannobjektet utarbeides av utleier. Leietaker melder


inn avvik som danner bakgrunn for revisjon av tegninger 1 gang pr. år. Annen


nødvendig dokumentasjon i brannboken er leietakers ansvar, herunder


dispensasjonssøknader for oppbevaring av brannfarlige gasser/stoffer og væsker


ifm. Læremiddelutstyr og daglig drift.


Leietaker er ansvarlig for at branndokumentasjonen på stedet til enhver tid er


oppdatert. All branndokumentasjon og verifikasjon av


egenkontroller/opplæring/øvelser skal dokumenteres.
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ENDRINGSMELDING
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Vedk,.”


Budsjett Barnehage


tordelt kodnaderInntekter EI dekning av lån og renterEn barnehage med ca. 88 barnpå sak måte.


2 ragnike store baa wed 20 barn 34 k. 41033IS01 1.171






4 smaaresavdeEnger med 12 barn hwr 0-3 år 483 155 203,00






Forekkebalarig 2 152 920,00






kapealtdskudd dlg. Vedlagte brev .900360,00






•PedagodelmISP1 3 talC0).00






12 assedeMer 3 960 000A0






1 ~i~ler






1 lagveilet






1 resbot 3110000.00






Vivaldmester 230033,00






23,5—årpredt


hdaP/Pant
10 000,00






sosbalander 2931 5C0.09






oninære drttiskostnader 1 040,03033






krav til plass4,5 m2 for barn under 3 år


krav til plass3,5 m2 for barn over 3 år


12 9151St0,0) 15 304 Mal 2 31.10,00






Pedagogisk Ieder avd med barn under 3 år 1 pr.g små barn


Pedagogisk leder avd barn over 3 år 1 pr 18 barn


Utdanningsforbundet skal det være 2 assidenter pr avdeling.
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VEDTEKTER
FOR


RØA MENIGHETS BARNEHAGE.


Røa Menighetsråd har i mme 14.06.12, yedtatt følgende vedtekter ut i fra bestemmelsene i


§ 7 i Lov om bamehager av 17.juni 2005 med endringer, sist ved lov av 18. juni 2010. Disse


avløser vedtektene av 15.09.2011. Vedtektene er sendt Vestre Aker bydel til orientering, og


døres gjeldende fra daes dato.


§ 1 Forvaltning av barnehagen (eierforhold mv.). 

Roa Menighets Barnehage eies og drives av Røa Menighet ved Røa Menighetsråd, som


bygger sin virksomhet på Den Norske Kirkes grunn. Eier har juridisk ansvar for bamehagen,


samt arbeidsgiveransvar for de ansane i bamehagen.


Barnehagen skal drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og


kommunale vedtak som gjelder barnehagens dri ft i ti Ilegg til barnehagens vedtekter.


Bamehagens drift skal ikke ha foreiningsmessige formål med sikte på okonomisk gevist for


eierne. Et eventuelt overskudd skal tilfalle barnehagens drift eller benyttes til ekstraorinære


nedbetalinger på lån.


Roa Menighetsråd har delegert noe myndighet tilet eierstyre.


Dette består av 3 representanter og styrer i bamehagen som har sekretærfunksjon i eierstyret.


Eier (Røa Menighetsråd), bestemmer funksjonstiden for sine representanter.


Alle representantene skal ha personlig vararepresentant.


Leder i eierstyret skal være en eierrepresentant.


Eierstyret har følgende myndighet:


Se til at barnehagen drives innenfor rammen av vedtektene, gjeldende lover, forskrifter,


retningslinjer og kommunale vedtak som gjelder bamehagens drift.


Legge frem budsjett som skal godkjennes av Menighetsrådet.


Se til at budsjett og økonomi instruks overholdes, og ellers holde kontroll med


bamehagens økonomi.


Legge frem for eier årsregnskap.


Utarbeide stillingsinstrukser som deretter vedtas av eier.


Fastsette gebyrer.


Arbeide med de sakene som ti I enhver tid delegeres av eier.


Fastsette de ansattes lønn i tråd med Kirkens Arbeidsgiveroreanisasjon.


Skal sorge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsunalget.


Eier har ansvar for at sikkerheten til barn og personale til enhver tid er tilfredsstillende


ivaretatt gjennom internkontroll. Det er utarbeidet sikkerhetsinstruks for personalet, og rutiner


for intemkontroll, i henhold til Lov om barnehager 17. juni 2005.


§ 2 Formålsbestemmelse. 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og


lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på


grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for


menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverdighet og


solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i uilke rellgloner sorrrer-fenknktet-1


menneskerettighetene.
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Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg


selv, Inerandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De


skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.


Barnehagen skal mote barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.


Den skal bidra til trivsel og glede lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for


fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle


former for diskriminering.


Barnehagen vil bidra til å gi barna kunnskaper, erfaringer og opplevelser av kristen tro og


tradisjon.


§ 3 Samarbeidsutvalget (SU) sammensetning og funksion. 



Utvalget består av to foreldre valgt av foreldrene (gjennom foreldrerådet), to representanter


for de ansatte og inntil to representanter for eier etter eierens valg.


Det skal oppnevnes en vararepresentant for hver av grupperingene Samarbeidsutvalget skal


ære et rådghende. kontaktskapende, og samordnende organ mellom foreldre, personale og


eier.


Samarbeidsutvalget (SU) skal ‘edia årsplan for bamehagens pedagogiske virksomhet.


SU konstituerer seg på første mote.


§ 4 Foreldreråd.


Foreldrerådet består av foreldrenelde foresatte til alle barna i barnehagen.


Foreldrerådet skal fremme foreldrenes interesse og bidra til at samarbeidet mellom


bamehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.


Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes


forhold til barnehagen.


Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig fiertalls‘ edtak


gjelder.


§ 5 Tilsetting av personalet. 



Eier tilsetter styrer.


Styrer har ansvar for ansettelser og oppsigelser.


Styrer og pedagogisk leder skal ha førskolelærerutdanning.


Personalet skal arbeide i samsvar med det formål som er satt for virksomheten.


Personalet følger hovedtariffavtalens til K irkens Arbeidsgiverorganisasjon. Personalet har


taushetsplikt, og skal ved ansettelse legge fram gyldig helse- og politiattest.


Eier har arbeidsgiveransvaret, og ved eventuelle personalkonflikter kan saken meldes eier,


etter først å ha blitt drøftet med styrer.


§ 6 Opptak av barn.


Opplaksmyndighet


Barnehagen er med i samordnet opptak i kommunen, i følge barnehageloven § 12.


Tildel ing av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene.


Styreren er ansvarlig for å samarbeide med kommunen om opptak i barnehagen.


Oppralakrets. 

Barnehagen er åpen for barn som er bosatt i Vestre Aker b}del og Røa menighet.


Barn fra andre bydeler kan tas opp dersom det fortsatt er ledige plasser.


Oppakskriferier og prioritet:


2
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Roa Menighets Bamehage er godkjent for barn i alderen I til 6 ir.


Prioritet ved opptak innebærer at barnet går foran ved tildeling av plass. Oppnådd prioritering


gir ikke rett til bamehageplass.


I. Barn med nedsan funksjonse‘ne 02 barn med vedtak etter lov 17.juli 1992 nr100 om


barnvernftenester (barnevernloven) §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. jf.


Barnehageloven§13. har rett til priorilet ved opptak i barnehagen.


Det må dokumenteres av en uavhengig sakkyndig instans at barnet har en


funksjonsnedsettelse som gjor at det har større behov for barnehageplass enn


forskolebarn ellers. Når det gjelder kravene til omfanget av funksjonsnedsettelsen og


dokumentasjon for denne, vises til det til depanementets merknader i rundskriv F-


08/2006.


Sokere som har søsken som går i barnehagen skal prioriteres.


Barn til menighetsansalte/ansatte i barnehagen ska I prioriteres.


Barn av enslige forsorgerc som er i arbeid eller aktiv soker arbeid eller utdanning.


Med enslige forsorger menes personer som oppfyller vilkårene i folketrygdloven 28.


februar 1997 nr. I 9 §§I 5-4 og 15- 5.


7. Fremmedspråklige barn over 3 ar der begge foreldre er fremmedspraklige


Barn tas for o. rig opp ener alder og det tas også hensyn til den eksisterende


barneguppe.


Ved to barn som er likestilt foretas loddtrekning %ed fordeling av siste ledige plass.


Tildelt barnehageplass kan som regel beholdes frem til skolealder.


Klage på avslagom barnehogeplass — Rea til begrunnelse 



Søkere som verken får forste eller andre onske oppfylt, kan kreve en skriftli2 begrunnelse for


avslaget, jf. Forskrift 16. desember 2005 nr. 1477 om saksbehandlingsregler ved opplak i


barnehage § 4 første ledd. Det er anledning til å klage på avslag i den utstrekning dette følger


av den nevnte forskriften.


Klagen sendes kommunen.


§ 7 Åpningstider. 

Barnehagen drives som heldags barnehage, med åpningstid 7:30- 16:30 mandag til fredag.


Foreldre/foresatte som ikke respekterer barnehagens åpningstider, belastes med et gebyr per


påbegynt halvtime som fastsettes av eier, og er kr 150,00 for hver påbegynt halvtime.


Barnehagen holdes stengt 3 uker i juli. mandag til onsdag for skjærtorsdag og virkedager


mellom julaften og I. nyttårsdag. Barnehagen holdes også stengt i forbindelse med fem


planleggingsdager pr. år.


§ 8 Foreldrebetaling. 



I folge § 15 i barnehazelm. en kan Kongen gi forskrifter med nærmere bestemmelser om


foreldrebetaling i barnehagen. herunder soskenmoderasjon. inntektseradering 02


maksimalffense.


Betalinten-skjer-fefsknEkkais hber månn.4.4-1. måneder i åset.


Foreldre foresatte betaler et depositum tils‘arende en måneds oppholdsbetaling ‘ed opplak i


barnehagen. Depositumet dekker oppholdsbetaling for den siste måneden barnet har plass i


barnehagen.


3
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Mislighold av tildelt bamehageplass som f.eks. uteblitt betaling uten at barnehageplassen er


oppsagt kan medføre oppsigelse av bamehageplassen.


§ 9 Oppsigelse.
Oppsigelse av barnehageplassen må skje skriftlig. Oppsigelsestiden er to måneder fra den


første i påfølgende måned.


Barn som uten grunn ikke meter regelmessig kan miste retten til barnehageplass.


§ 10 Arealutnytting OR bruk av barnehagens lokaler. 



Barnehagen godkjente lek og oppholdsareal inne er 137 kvm. Arealnorm er 3,5 kvm per barn


fra I —3 år og 3,5 kvm per barn fra 3 - 6 år.


Når det ikke er til hinder for den daglige driften av barnehagen, kan barnehagens lokaler


brukes til andre mote- og akti‘itetstilbud. Roa Meniehetsråd (barnehagens eier), står ans‘arlig


for utleie og bruk.


§11 Foreldresamtaler 



Foreldresamtaler mellom foreldre og personale holdes etter a‘tale. Foreldre har rett til minst 2


foreldresamtaler med forskolelærer pr. år.


§I2 Foreldres forpliktelser


Foreldreiforesatte er forpliktet til å delta i annonsefte dugnader eller andre aktiviteter i


bamehagen med opp til 4 timer pr. halvår. Verv som foreldre representanter i barnehagens


organer sidestilles med dugnads innsats.


Foreldrene har ansvar for kirkekaffen etter gudstjeneste en eang pr. hal‘år.


§ 13 Taushetsplikt


Ansatte og andre plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det de under arbeid


eller kontakt med barnehagen får vite om noen privatperson og vedkommende forhold til


barnehagen, i folge barnehageloven § 20. De ansatte og andre skal for de begynner i arbeid,


underskrive taushetserklæring. Ansettelser forutsetter at det fremvises en tilfredsstillende


polhiattest og egenerklæring på tbc.


14 Iverksetting ocr endrine av vedtektene. 



Endring av vedtektene foretas av eier etter uttalelse fra SU, endringene må sendes kommunen


til orientering.


Oslo, den 12. 06. 2012 	


Røa Menighetsråd
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RØA MENIGHET
ÅRSMELDINGER 2013


REGNSKAP 2013


Brahms' •Deutsches Requlem» fromfores for en fullsatt Rea kirke av Rsa kirkes kammorkor,
Solvguttene, musikene og solister - ett av mange hoydepunkt undor Rea musikkfestuker 2013


SAKSPAPIRERTIL MENIGHETENS ÅRSMØTE
SØNDAG 4. MAI 2014 ETTERGUDSTJENESTEN







ÅrsmeldingRøamenighet side2


INNKAWNG TIL MENIGHETENS ARSMØTE


DATO: StaNDAG 4. MAI 2014 •trer gudstjeneston, ca kl 12:30


TIL BEHANDUNG FORELIGGER


Å 01/14 KONSTITUERINGAV MØTET
• Godkjenning av innkalling


Volg av møteleder
Volg av referenr
Volg av protokollunderskrivere


Å 02/14 SAMMENSLÅING AV RØA OG SØRKEDALENSOKN
Oslo bispedømmeråd fonet i møte 24.3.2014 følgende vedtak: Røo og Sørkedolen
vurderes sommenslått til eff sokn: Reo og Sørkedalen sokn. Rea og Srarkedolener kirker i
soknet.


Kirkelovens § 11 sier: Før vedkommende mynclighet freffer avgjørelse, skal
menighetsrnetetgis onledning til å unale seg om oppføring eller nedlegging ov kirke, og
om deling, sommenslefingeller andre endringer i grensene for sokn».


Årsmøtet, som også er menighetsrnøte, inviteres derfor til å drøfte bispedømmerådets
vedtak, som n6 er ute på høring, og avgi unalelse. Høringsdokumentel er ullogt som
vedlegg nl denne brsmeldingen.


Å 03/14 ÅRSMELDING RØA MENIGHET 2013
Spørsmål og kommentarer til årsmeldingen.
Del forutsettesat årsmeldingen er lest på forhånd.


Å 04/14 REGNSKAPRØA MENIGHET 2013
Spørsrn6log kommentorer ril regnskopet.
Det forutsenesat regnskapet er lest på forhånd


Å 05/14 ORIENTERINGERFRAMENIGHETSRÅDET
Taket p6 Rea kirke


Bygging ov nytt barnehogebygg


Fastgivertjeneste og menighetens økonomi


Røa kirkes 754rsjubileum


Trosopplæringsrnidler til Røo og Sørkedalen


Det vil bli mulighet for å stille spørsmedog komme med kommentarer til hveri av punktene.


Raa 11. april 2014
Rso menighstsråd


Knirt Erik Skarpaces
Msnighenforvaltsr
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1. INNLEDNING
Årsmeldingen for 2013 for Røo menighet viser en
aktivitet og et engasjement fra både stab og
Frivillige menighetslemmer som kan to puslen
endatil fra godt trente personerl For en verdi og
rikdom en menighet, og vetr menighet, utgjørl Det
legges ned utrolig mye tid og krefter i alt fra
byggekomité for nyit barnehagebygg,
farniliemiddager, ukentlige •pusterom• og litt
sjeldnere «limer ved brønnen., Rea Musikkfestuker
og annen konsemirksomhet, julemena,
julestærneaksjon, huskomite, Kirkebladet, Lys
Våken, lunsjtreffet, vaffeltreff, KRIK, jentekor,
menighetsrådet, en hel rekke utvolg og komiteer
om alt fra Irosopplæring og diakoni til vedlikehold
av bygg og onlegg og parkområdet, og mye mer.
Og alt deite skjer rundt og i
gudsijenestene, som er hjertet og blodomløpet i
menighetens liv. Det skjer fordi troen vi deler, betyr
noe for oss, må deles, gis videre, og unrykkes og
næres i fellesskap. Det skjer fordt vi bryr oss: vi
bryr oss om menigheten vår, fellesskapet vårt,
møteplassene v6re - knyeet ril det å dele en tro.


På vegne av menighetsr6del vil vi rette en stor og
hjerielig takk til hver og en i ner som tar på seg
oppgaver, tar initiativ til nye møteplasser eller for
40. år på rad står i samme tjenesten og
organiserer lunsjtreff, husgruppemøte og
kirkekaffe. Akkurot i 6r skol vi også takke spesielt
alle som har bidrott i og rundt byggekomiteen for
nyit bornehoge (og kulturskole)-bygg. Det er lagt
ned årsverk med frivilligherstirner i å planlegge,
påvirke og følge opp prosessenemed bydel,
kommune og kirkelig fellesr6d. Prosessenhar latt
long tid og det har tæret på krefter, spesielt for
bornehagens onsatte. N6 h6per vi at vi får nytt
bornehogebygg uten flere omveier og hindringer.
Men takk til alle sorn hor gjort en innsars For


menigheten i denne saken, og takk til de som har


sogt seg villige til å Fortsetteog dra oss gjennom


sisre del av prosessen ogs6.


Vi bryr oss om kirka veir på Reia. Likevel går


kirkebesøket, forstått som antoll deltagem i


gudstienesiene, sakte nedover. Tallene er ikke


entydige og enkle å tolke, men selv om tollet p6


drepte born og vigsker holder seg nokså stabilk og


selv om tallene p6 nattverdsbesøkende 96r opp, s6


går tallet på besøkende til gudstjenester, ned. Det


er ogs6 faiirre barnefamilier som deltor. Selv om vi


har mange gudstjenester som er spesielt målrettet
og tilrettelagt for ulike grupper, behov og ønsker,
trekker de ikke Ilere. Det må vi snakke mer om.


En annen ting vi må snakke om, er økonomi og
givertjeneste. Ofringene går ned blant annet fordi
bruken av kontonter getr ned. En måte å


kompensere Fordet på, er ved 6 opplordre flere til
å gå over til fast givertjeneste. Det gir samtidig
menigheten en helt annen foruhigbarhet i
økonomien, og ikke minst mulighet til å planlegge
og disponere ressurser, for eksempel til borne- og
ungdonnarbeid. En annen måte er å leie inn
bankterminal som er hIgjengelig ved
gudstjenestene.


I 2013 hor vi hait sperringer og gjerder rundt
deler av kirka på grunn av behov for reporasjoner
og renovasjon, særlig på taket. Nå kon vi glede
oss over at det er san i gang arberd med
utbedringer slik at når vi høsten 2014 feirer Rrea
kirke 75 år, så kan vi stolt invitere byen vår p6 fest
i kirka og i kirkeparken.


God lesning - og velkommen til menighetens
årsmøte 4. mail


2. MENIGHETSRÅDET


2.1. MEDLEMMER
FASTE REPRESENTANTER:


Ann SynnerveWilloch (leder), Ingunn B. Moser
Inestleder), Hilde L. Ersdal, Eivind Nissen Brager,
Anne-LiseBrodtkorb, Marie Haugen Moesmon,
Karin Hoff, Arvid Kopperdal.


VARAREPRESENTANTER:


Kjell Roar Storm Kjær, Ingrid Grimsø, Ruth Morie


Nyrud Hanson, Tor Gesto Hake.


FELLESRADSREPRESENTANT:


Arvid Kopperdat har representert Rea menigher i


Kirkelig Fellesråd i Oslo.
Marie H. Moesman har vaert vororepresentant.


Saliba Andreas Kockunc meldte flyrting til Bergen


og trådte således ut av rådet, eiter å ha hatt
permisjon siden han ble innvolgt høsten 2011.
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2.2. MØTER
Menighetsrådet hor i 2013 holdt 10 møter og
behandlet 115 saker, og hatt én strategi- og
dreftingshelg, på Soria Moria 19.-20. september.


Menighetens årsmøte ble gjennomført 7. mai
2013, i kombinasjon med en menighersfest.


2.3. HOVEDSAKER I ARETSOM GIKK
Menighetsrådets saker fremgår av menighersrådets
møteprotokoller som er tagjengelige på
menighelskontoret.


BUDSJETT-OG HANDLINGSPLAN
Vision- og stralegiplanen fra 2006 er grunnlag for
arbeidet med budsjett og handlingsplaner. Budsjett
og økonomiarbeid er derfor sentrale og
gjennomgående temaer for menighetsrådet


NY BARNEHAGE OG KULTURSTASJON
Dagens lokaler er ikke egnet for barnehogen, og
den båndlegger dessuten arealer som gjerne skulle
vært brukt til onnen menighersbyggende aktivitel
For å kunne drive barnehogen videre er det derfor
nødvendig å bygge nyrt.


Det er en forursetning ot prosjeklet blir
selvfinansierende.


Se egen rapport fra Byggekomiteen under punkt
2.4.


GUDSTJENESTELITURGI
I 2013 har meMghersrådet jobbet med å
innarbeide og utvikle den vedtatte liturgi for
hovedgudstjenestene, samt arbeidet med å utprøve
og ferdigstille en liturgi Forfamiliegudsrjenestene.


DIAKONIPROSJEKT
Diakonimedarbeider Aud Marit Veum jobbet
gjennom året med en kartleggingsrapport over
diakonale behov og tilbud innenfor vår menighets
grenser, en rapport som ble overlevert
menighersrådet 2. halvår 2013. Menighetsråder
jobber så med oppfølging av rapporten, og vil
fortselte derte i 2014.


NYE SALMEBØKER
Menighetens årsmøte vedrok våren 2013 at de
nye salmebøkene kunne tas i bruk i menigheten,
og menighersrådet jobbet med en innsamlings-


oksjon for å finansiere innkjøp av de nye, flone
bøkene, bl.a. gjennom en salmekveld i kirken.
Bøkene ble kjøpt inn på høsten og toll i bruk fra 1.
søndag i advent 2013.


SAMARBEIDMED MENIGHETER I PROSTIET
I april ble der avholdt menighersrådene i SVURR-
områdei (Skoyen, Sørkedalen, Voksen, Ullern, Røa
og Ris)et seminor for å igangsette tanker om hva
menighetene kan samarbeide om Derte ble siden
fulgt opp gjennom dreshingeri menighelsrådet, og
vil bli jobbet med også i liden som kommer.


GJENNOMGANG AV MENIGHETENS KUNST —
OG PLASSERINGENAV DENNE
Våren 2013 nedsalte menighetsrådet en
hurtigarbeidende komite som gikk gjennom hva
menighelens har av kunst og foreslo plassering av
denne. Menighetsrådet fulgte opp dette gjennom
vedtak høsten 2013, vedtak som blir effekruert i
2014.


MENIGHETSFEST/JULETREFEST/ KIRKEVERTER
I tillegg til å behandle mange saker som vedrører
menigheten og være høringsorgan for soker fra
overordnet kirkelig nivå, arrangerie
menighetsråders medlemmer også menighetsfest
og juletrefest i 2013, samt var kirkeverter til
konfirmasjons- og julegudsrjenestene.


UTVALG
Menighetsrådet har nå disse underutvolgene:


- Arbeidsuivolget (saksforberedende utvalg
for menighetsrådet)


• Internasjonalt Urvalg
Diakoniutvalger
Trosopplæringsurvalger
Gudstjenesteurvalget
Økonomi- og uiviklingsurvalg
Byggekomiteen
Bornehogens styre
Redaksjonskomire for Kirkebladet
Huskomite


Se egne rapporrer fra de fleste utvalgene.


SAMARBEIDMED NABOMENIGHETER:
Riaa,Sørkedalen og Voksen samarbeider flott om
kirkelig markering og tilstedeværelse på en felles
stand på lorgdagen p6 Røa / Handelsrandens
dag I. juni, der Ho. Røa kirkes jentekor deltok.
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Den store fellessatsingen for Røa og Sørkedalen
vor sommergudstjenesten- markering av
Skaperverketsdag - som i 2013 ble flyeet til
Sørkedolen kirke, da forholdene der - med
kirkebakken og kirkehuset - ligger bedre til rene
for ute-/innegudstjeneste avhengig av været


Det samarbeides ellers med Sørkedalen og Voksen
menigheter om felles gudstjenester om sommeren
og rundt jul, og med Sørkedalen, Voksen og Ris
om felles gudstjeneste søndag nærmest Olsok


SAMARBEIDI VESTREAKER PROSTI:
Samarbeidet på prostinivå handler i første rekke
om felles prostigudstjenester på 1.nyltårsdag og 2.
pinsedag.


2.4. BYGGEKOMITE FOR NYTT
BARNEHAGEBYGG
I 2013 hadde byggekornitåen følgende
medlemmer: Dag Olav Sæther, Otter Skaldebø,
Ann Synnøve Willoch og Ingrid Grimsø (sistnevnte
har ikke han anledning til å delta).
Menighetsforvalter Knut Erik Skorpaos har også
deltaii på mye ov komitåens arbeid. Komiteen hor
i 2013 han fokus på å følge opp bystyrets vedtak
fra desember 2013 om at det skulle orbeides
videre med tanke på å få til en langsiktig
leiekontrakt for kulturskolen. Målet med prosessen
var å komme med i det kommunale budsjeitet som
skulle legges fram for bystyret i ougust 2013. Da
måtte vi først få prosessengjennom bydelen, så
med byrådet og deretter bystyret.


Prosessenstartet med at vedtaket fra bysiyremøte i
desember 2012 var protokollert feil. Bare å Få
rettet opp deite tok mange uker.


Det er utdanningsetaten som er saksbehandler for
byrådet når det gjelder kulturskolen. Vi har derfor
hatt gjentaite møter med utdanningsetaten Forå Få
ferdigstilt leiekontrakten for kulturskolen 100% Vi
har i løpet av 2013 også hatt flere møter med
kulturkomiteen samlet og enkeltrnedlemmer i
kulturkomiteen i Oslo kommune Forå legge Fram
saken. Vi har Fånbistand fra bydelsuivalgsleder


Elin Horn Galtung for å få lagt Framsaken best
mulig.
Her er vedtak som har blitt giod i sentrole orgoner
opp gjennom årene i forhold til planene om
kulturskole og barnehoge:


Dato Organ Koroedok


2009.


januar 28


Oslo bysty re Reeuleringsplan.


Barnehage oe


kulturskole


2010.


desember 7


Oslo bystyre «Byrådet bes ga i


dialog med Roa


Sokn om en


la nglids


leiekonli akt for å


medvirke til å


realisere


kulturstasjon sed


Roa kirke.» (1:73)


Oslo musikk og


kulturskoles


budsjett ble


samtidig st) rket


med 4 mill. kr


2012.


september


17


Oslo


bispedommeråd


Godkjenner at Roa


sokn kan foreta


laneopptak under


formsetning a‘


kommunal earard i.


2012.


september


25


Odo kommune.


plan- 02


bygninasetaten


Rammetillatelse lil


å starie byggne


2011


desember 5


Oslo bystyre 1:133.


Kulturstasjon på


Roa


«Byrådel bes


gjenoPPla
forhandlingene


med Roa Sokn um


en langtids


leiekontrakt for å


kunne etablere en


kulturstasjon på


Roa.»


2012.


desember


17


Oslo


bispedommeråd


Samtykker 1


fradeling av tomt


slik at Oslo


kommune kan ta


pant i nybygeet


Til tross for disse intensionsvedtokene foreslo
utdonningsetaten i siii soksfremlegg til budsjetiet
for 2014 ot det ikke ble bevilget midler til
kulturskole p6 Rrso.Og bystyret hor fulgt forsloget
til utdanningsetaten. Utdanningsetaten begrunner
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dene med ar der er rimeligere å ha
kulturskoleaktiviterer i et eksisterende skolebygg.
Ulernpen er selvsogt at man ikke får slike
tilpassede lokaler som denne kulturskolen ville
og de ekstra samspillseffektene ved å ha en
barnehage, kirke og en kulturskole samlokalisen
får man da heller ikke. Man hadde sett for seg ci
kulturskolen kunne benynet kirken som
konsertlokale og at bornehagen og kulturskolen
kunne hatt gjensidig glede og nytte av hverandre.


At kulturkomiteen i 2010 bevilger 4 millioner
kroner for å få til en kulturskole på Røaog at
kulturkomiteen i desember 2013 så stemmer moi,
uten at noen av forutsemingene for vedtaketi
2010 har endret seg har kommet som en
overraskelse og er seh,sagt meget skuffende.
Komireen vil nå arbeide videre med å få bygget er
nyii bygg til Røa menighers bornehoge uten
kulturskole.


3.2. FRIVILLIGEMEDARBEIDERE
I Røa menigher er det mange frivillige. Disse er
engasjert i grupper somJulernessemisjonen,
lunsjtreff, Jentekoret, Speideren, KRIK-grupper,
husfellesskop / bibelgrupper (10 srk.),
Kveldsgudsrjenester m.m. Deffe er selvstendige
grupper som tydelig har sin plass og idereiter i
menIgheten.


Videre er frivillige engasjert i konfirmantarbeider,
som kirkeverter, natrverdsmedhjelpere og
tekstlesere, ombærere for Kirkeblader, i Røa kirkes
kammerkor og trosopplæringsfiltak.


Ved detre er det etablerr et stort neilverk av
frivillige som gjør en stor tjeneste i menigheren. Det
er en stor berikelse for en menigher å ha mange
frivillige som engasjerer seg. Samticlig krever det
at arbeidet koordineres på en god, effektiv og
ivaretakende måte.


Uffordringer knynet til det frivillige arbeidet kan
ogs6 handle om 6 finne en god balanse mellom
det som skal styres fra staben og menighetsrådet,
og det som skal og må få leve sin eget liv. Det er
utfordrende å ta vare på de Frivilliges entusiasme
og molivasion Det frivillige arbeidet er ikke bare
en berikelse, det er en nødvendighet for en
levende menigher.


3. PERSONELL
3.1. STABEN
Staben bestod i 2013 av:


Doalig leder: Knut Erik Skarpaos
Sokneprest: Roold-Einor Ottersen
Kapellan: Moria Paulsen Skjerdingstad
Tr in slec_st_krrg%_sd: Helene
Breivik Hellerdol (fil 1.7.13) / Åse Kristine
Norlund (fra 1.11.13)
K ra: Gunnar Petersen-Øverleir (60 %)
Kr: Olav Morten Wang (40 %)
Kirketiener Foulus Korkunc (60 %)
Ungdemsorbetder: Anelersfield Misyar
Diakonimedarbeider: Aud Marit Veum (20 %)
Styrer i barnehogen: Ligia Skaldebø


3.3. MEDARBEIDERFEST
Menighersrådet arrangerte ikke medarbeiderfest i
2013, men en menighersfest i sammenheng med
menighetens årsmøte rirsdog 7. mai 2013.
Hovedbidragsyteren bk dessverre syk og
forhindret fro å komme, men det var hyggelig
program med allsang, årsmøtesaker og god mat
likevel. Det vor co 50 deltagere på festen.
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4. MENIGHETSARBEIDET
4.1. GUDSTJENESTER






Gjennom-
snitt


Medi-
anlall


Nati-
verd


AnIaIl
gudstj


Gudstj.
delt.


2000 150 101 52






2001 132 92 57






2002 135 110 50






2003 129 98 53






2004 132 102 53






2005 128 114 51






2006 139 118 60 59 8230
2007 138 121 64 57 7828
2008 I 36 105 65 61 8285
2009 140 95 62 65 8196
2010 140 96 61 64 8972
2011 136 99 58 67 8287
2012 139 105 62 62 8560
2013 I 36 90 60 56 7602


Tabellen ovenfor er resulta av en opptelling
framrnøteprotokol en for Røa, gjori på en lik måte
for de aktuelle årene. Mediantallet er antallet på
den gudstjenesten som har like mange
gudstjenester med flere folk, som færre folk ta
stede. Det betyr at nekstremgudsfienestenen,både
store og små, teller mindre.


Tall er eksakte, men hva som ligger bak dem er
ikke like klart. Det synes imidlertid som om vi har
haii en viss tilbakegang av frammøtte fil
gudstjenester Hvorvidt dette er en
variasjon eller uttrykk for en tendens vil vise seg.
Bak disse tallene er kun de såkalte forordnede
gudstjenester regnet. Dvs, at kveldsgudsfienester
ikke er regnet med her, og konfirmantrnusikalens to
framvisninger (som jo er erstatning for
samtalegudstjenesten) er heller ikke er regnet med.
Hvis de alle hadde blitt regnet med hodde del
samlede antall frommøtte steget til 8657 men
samlidig hadde gjennomsnittet gått ned til 131.
Mediantallet har sunketgonske radikalt, men
median varierer ganske mye.


Hvordon skal vi så forstå dette? Flere 6r hor vi
antydet at det kan synes som om stadig flere går til
færre gudsijenester. Hvis det er rikrig så er nå
spørsmålet ruSom det er enda lærre folk eller
om det er blitt endo sjeldnere med
gudstjenestebesøk for de som går i kirken. Det er
åpenbart at vi har ulike typer gudstjenester som
appellerer til ulike personer. I tabellen nedenfor er


det mulig å se tre flopper» på en kurve med
gudstjenestedeltakelse. Vi har hørnessene med
en dåp og nativerd. Der er vi mellom 60 og 100


deltakere Så har vi gudstienester med noe
«spesielt» familiegudstjenester med
barnedeltakelse, barnehagemedvirkning, pålagt
konfirmantdeltakelse o. I.. Og så har vi de store
folkekirkegudsfienestene, konfirmasjon og
julegudstjenester


15


10


20-40-60-80-100120150100250300400-


40 60 80 100110150200250300400500


Statistikken blonder selvsagt disse tre «typene»
sammen, men det hadde vært viktig å vite hvor det
«svikter». Nativerdstollene reflekterer første type.
Der er ingen «grunn» for å gå i kirken utover
gudsfienestensegenverdi. Dåpstallene og
barnearbeidet reflekterer andre type. Der gis
deltakerne en unnskyldning og evi. et incitament
for å gå. Folkelarkens generelle gjennomslag
reflekteres i tredje type.


Nativerdstallene, ikke minst sett i lys av at terskelen
for å delta ved nativerden utvilsomt har blitt senket
de seinere årene, kan tyde på at det først og
fremst er blitt en mindre gruppe trofaste
gudsfienestegjengere og ikke et uttrykk for mindre
generelt gjennomslag for kirka.


Et annet trekk som bekrelter dette er at
gjennomsniitsolderen for gudstjenestegjengere
synes å stige. Det er på tross av stor velvilje,
relativt høy dåpsprosent, egen bornehage som
samarbeider tettere med menigheten enn de fleste
slike barnehager, og en svært vellykket baby- og
småbornssang, - så er det svært få
småbarnsforeldre i kirken, Og når det er svært få,
nær ingen, skal det mer til for at det kommer noen
nye. Her har menigheten en stor utfordring. Også
2012 har søndagskolen ligget nede. De eneste
oppleggene for barn knyttet til gudstjenester har
vært i forbindelse med kveldsgudstjenestene, men
heller ikke der hor antallet barn vært høyt.


Fortsatt har menigheten et relativt høyt ontall
registrette gudsijenester, men det har gått litt ned
fordi kirken var stengt i et par uker om sommeren,
og vi har generelt heller ikke hait 2.dag
gudstjenester unntatt 2. påskedag. Del har vært 9
kveldsgudstjenesterog 2
konfirmantmusikalfromFøringer.


101Antallguelst]enesle
angitt antall
I ramrnøtte
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KVELDSGUDSTJENESTER
I 2013 har det blitt feiret9 kveldsgudstjenesterpå
søndager, med gjennornsninlig69 personer til
stede.Gjennom året fant kveldsgudstjenesteneen
Formsomfungerre,men oppslumingenhar vasd


lavere enn forventetog ønsket.Når tallet har
stegeter det pga. kveldsgudstj_2 påskedogog en
•innsynging• av jula med en linannet repertoar
enn •essons and carols. 4. søndag i advent.
Utfordringeni at opplegget har blin ganske
avhengig av noen 16nøkkelpersonerhor vedvart.
Derer nødvendig 6 finne en formog organisering
somikke er så personavhengig,men det er ikke
lert6 16 til.


Kveldsgudstjenestenehar i hovedsokweri drever
av frivillige, men med bidrag fra og lederav
menighetensprester.


BARNEHAGE- OG


SKOLEGUDSTJENESTER
Det er ovholdtbåde påskegudsnenesterog
julegudøjenesterfor bornehagerog skoler.
Bogstadog lysMordethar ikke noe opplegg før
påsken, men noen klasserkommerpå besøk i
kirkenfør høyriden.Vi har ikke klari for ossom
fraværetav skolenefør påske er av mestov
proktiskeller mer ideologiskkorakter. Men det er
ikke bra at kirkensviktigstehøyridblir usynligi
skolen.Høyridenmangler folkeligeritualer30171


støtteropp om det kirkeligeinnhold. Omleggingen
av påskegudstjenestentil et påskespill,slikdet blir
prakfisertfor Husebyog Sørkedalen,er fortson
vellykket.Påskespilleter en dramatiseringav
påskenshendelseri kirka, med en klassesom
hovedaktøreneog restenav skolensom«folkeht.
Denne formen har befestelseg imotog vi arbeider
for at dene kon gjøre det mer interessantfor
skolene6 komme i kirkenfør påsken.


På julegudstjenestenehor det blitt logt storvekt på
mestmulig deltakelsefra elevene. Erforingener at
skoleneer sværipositivetil dette. Her trengsingen
radikal omlegging, men en stodigutvikling,ikke
minstfordi de Folkelig.tradisjonerendrer seg.
Felu. er det sradigny musikkog song som
kommerinn, mensetablerie julesanger
«forsvinner»ut. Det er en stadig urfordringå skille
rmelloos-daslemenærsom tilføresjulo ag som
vesendiger kommersielleog kirkelig sett
iniersigende,og de somkon være med å
videreutvikleen høyfid inn i en ny tid.


4.1.1. GUDSTJENESTEUTVA1GET


Urvalgerhor bestånav sokneprest,kapellan,
begge kantorene,menighetspedagog,IngunnB.
Moser, Marie H. Moesrnon,EivindN. Brager,
Arne Norrud og forun Fougner.


2013 har førstog fremstvært preget av arbeidet
med å Fåbefesteten ordning for gudstjenesten
somhar bred okseptog somkan danne den faste
rommenfor variasjoner. De vesentligste
endringenesomble gjort var å bytteut Hovlands
Soncrusmed PerStenbergs,et av alrernafivenefra
den gamle liturgiert Sommeren2013 ble også
den nye utgavenav Herrens bønn innført, i
henholdtil vedrak i menighersmeseog
menighetsreSdsmøte.


Gudstjenesteuivalgethar hart to møterder
gjeldende ordning har bling nnomgånog kriliske
kommentarerhor bliit behandlet.


Gudsijenesteutvalgerhor også arbeidesmed
familiegudstjenesieliturgien.Ut av det har kommer
en ordning somlittsterkeretrekker
forbindelsestinjenemed menighetenshøymesse.
Ordningen ble bruldi storedeler av året og synes
å ho blittgochmortan. Det er ogs6 en fleksibel
ordning somgir godt rom for variasjoner.


1. s. i advent 2013 ble ny salmeboktatt i bruk i
menigheten.Den hor blin tari gochimot, og ikke
skaptnoen innsigelser,men kunglede.


4.2. KIRKEUGE HANDUNGER
Antall grovferderer fortsanlavt (56) men det vil
stigeav demograFiskeårsaker. Dessurengjør
Elfeldigheteneat nærmestesykehjem,Hovseter,
ligger ren utenformenigherensgrenser.Eftertre års
liggetid blir beboerne registred somtilhørende
Voksenmenighet,men derer ft5sombor der s6
lenge.


I 2013 ble 53 personerderpti kirken,derav 11
utensogns(dvs.døpte somikke har bostedi
sognet). Mange fra Rreadøpes i andre kirker, slik
at til sammen90 barn fro Røa hor blitt innlemmeti
kirken(86 i 2011) Erårskullov born tilhørende
Den norskekirke bestårav rundt 120 barn. Dette
betyr at rundt75 % av årskulkt av barn filhørende
vår kirke, blir cløpt.


Antallet vigsler er fodsoldsvisstabilt. 2013 var det 24
agsler i Rea og Serkedalen, mot 20 i 2012 og 22 i
2011. Tallet er stabill. men vi har ikke noe 6 relatere
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det til, ontall personer innenfor rnenighetens grenser


som inngår ekteskap eller i forhold til hvor mange som


hor sammen/hor flyttet sammen innenfor våre


menighets grenser.


4.3. KULTUR OG KIRKEMUSIKK
Kantorer i Røa og Serkedolen menigheter er Olav


Moden Wong (40 % sfilling) og Gunnar Petersen-


Øverleir (60 %


4.3.1 KONSERTER


Røa kirkes jentekor:


Juletrefest, Misjonsselskapets omradestevne, Røa


morkedsdag/torgdog, kodreff i Voksen kirke,


musikol forestilling i Skårer kirke med


Jordbeerhagen, familiekonsert, konsert på


julemessa.


8/2: Orgelnan v/GPØ; 17/3 korkonsert: J. S.


Bachs Magnifical med Reta kirkes kammerkor,


Ullem kammerkor, solister, orkester; 29/3:


langfredog orgelnon v/Ingeborg Fimreite, fiolin,


Kalharina Frogner Kockum, sopron og GPØ;


24/5: konsert med Sølvgunene. Aiuollukas og


Rea kirkes kammerkor; 22/12: førjulskonsert med


Ragnar Heyerdahl, fiolin, GPØ og kommerorkester


4.3.2. RIDA MUSIKKFESTUKER 2013


Røa Musikkfestuker ble i år arrangeri for niende


gang og hadde i år tittelen "Opplevelser.


Musikkfestukene var vellykket både kunstnerisk og


med hensyn til publikumstilstrømning, med nesten


2900 personer som var med på konserter og


gudstjenester i lepet av de femten dogene


rnusikklesten varte. 9 konseder, en forestilling og


tre gudstjenester. bo kirkes kammerkor gjorde en


kjempejobb med å fremfere Brahms Reguiem i


samorbeid med Selvgutterte.. En stor takk til alle


akterer og publikummere som gjorde Rea


musikkiestuker 2013 til en flott 'Opplevelsel".


Sendog 20/10: APNINGSKONSERT RØA


MUSIKKFESTIJKER 2013


Brahnis: Fm deutschn Requkm -


SØLVGU1TENE, Resokirkes kammerkor, orkester


med musikere fra Oslofilharmonien, klaver, orgel.


Katharina Frogner Kockum, sopron, Hoakon Hille


Hustad, bass, Fredrik aterstad, dirigent


Tirsdag 22/10 ORGELKONSERT, domkantor


Karstein Askeland, Bergen


Onsdag 23/10 FAMIL1EKONSERT, Huseby


skolekor, Bogstad Skolekor.


Minivox, lystharmonikerne, Rea kirkes kammerkor,


Vise Versa, Reta kirkes jentekor


Fredag25/10 OPHEUA ORCHESTRA - Jazz og


Ragtime


Leder. Moden Gunnar larsen


Lørdog 26/10 BRUNCHKONSERT - Ingeborg


Fimreite, Fiolin, Kotharina Frogner Kockum,


sopran, Gunnar Petersen-Øverkir, orgel


Senc_Ajg= KORKONSERT - SONG -


Uranienborg vokalensemble


Elisobeth Holte, dirigent, Gjermund Larsen, fiolin


Onsdog 30/10 OPERAKVELD • Reza Aghomir,


piono, Nina Gravrok, sang, Fredrik Onerstad,


sang mIl.


Fredaq 1/11 ORGELNATT- Karstein Ærø (Vestre


Aker kirke), Petter Amundsen (Holmenkollen


kopell), Kristoffer Myre Eng (Skøyen kirke), Adne


Svalastog (Voksen kirke), Olav Morten Wang


(Serkedalen kirke), Gunnor Petersen-Øverleir (Røa


kirke)


Lørdag 2/1 I  BABETTES GJESTEBUD - Thea Stabell,


forteller


Søndag 3/11 kl 1800: ALLEHEIGENSKONSERT -


Fra jazz til klassisk Tormod Asgesrd, trompet,


Freddy Bagge, soksolon, Gunnor Petersen-


Øverleir, orgel
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4.3.3.K0RVIRK50MHET: REIA KIRKES
KAMMERKOR OG RRIA KIRKES
JENTEKOR


RØA KIRKESKAMMERKOR
Røa kirkeskammerkorever onsdager kl. 19.30-
21.30 og har ca 35 aktive medlemmerog omtrent
30-35 interessentersomer med på enkelte
prosjekter.Olav Morten Wang hor vært dirigent
for Røa kirkeskommerkori 2013 i samarbeid med
GPØ


Kammerkoretsvirksomhethar i 2013 vatri:
Medvirkning vod firo gudsljonostor
17. morsi Fagerborg kirkesammenmed Ullern
kammerkor.
7. april i Røa kirke.
3. november i Røa kirke, sommenmed Rørskirkes
jentekor Allehelgenssøndag.
22. desember i Røa kirke, sammenmed Røa kirkes
jentekor-Lessonsand 0:11011.


To koosorter
17. mars 2013 (Maria budskapsdogj.J.S. Bochs
Mognihcar sammenmed Ullem kommerkor.
20. oktober 2012 (åpningskonseritil Rea
musikkfestuker):JohannesBrahms'Eindeubches
Requierni somarbeidmed Selvgultene.


Koreter en vikfigdel av menighetensmusikkarbeid
og har deltonpå en rekkeav Røa menighets
gudstjenesterog konserter.Røa kikreskammerkor
favner svaertmange musikkinteressertesangerefro
et bredt spekterav befolkningeni lokalmiliøet


RØA KIRKESJENTEKOR
Røa kirkesjentekorsvirksomheti 2013 har vært:
Medvirkning ved tolvgudstienester,hvorovtii Røa
kirke.
30 korøvelser
Medvirkning på Runagenkhelg, deltakelsepå
Nordbu-sang internasjonaltkortreffi Fradrikstad.
Øvingslselgmed opptreden i Nordmarkskapellet
sammenmed Nordstrond Borne og
ungdomskantori,
Koneminar i domkirkomed påfølgende
gudstjeneste,og Lessonsand Carols sammenmed
kommerkoret


Se forevrig egen årsmelding somvedlegg
lenger bak i denne 6rsmeldingen.


4.3.4.EKSTRA SANG OG MUSIKK VED
GUDSTJENESTER


Røo lorkeskamrnerkor,Røa kirkesjentekor,Røo
kirkesaspiranikor,TormodÅsgård, trompet,Atle
Tørnmervik,trompet,KrisfinJanset,blokkfitayle,
Ingeborg Fimreite,liolin, Katharina Frogner
Kockurn,m.fl.


4.3.5. KANTORENES KOMMENTARER
Dette er niende arbeidsår med nyttflonorgeltRøa
larke, og vi har også i år hattet økt kultureltfilbud
i Røa kirke.


Det mesteav vår tid har g6nmed til å spilleved
mange Forskjelhgegudstjenesteri Røa og
Sørkedalenkirker(85 stk),bryllup (17 stk)og
begravelser(15 stk),konserierog korvirksomhel.
Vi har i løpet av året arrangen/deltan p6 over 20
konserter/kulturarrangementer.Dette arbeidet er
fidkrevende(ogsåadrninistrasjonsmessig1),men
veldig inspirerendeå F6holde på medl


RalaMusikklestukerer en spennendeog
ulfordrendedel av våri arbeid somvi er glod for å
kunnearrangere sammenmed Røa menighet.Røa
Musikkfestuker2014 er allerede under
planlegging. Rea Musikkfestukerer støttel
økonomiski 2013 og 2014 av Nonk Kulturråd.


Røa kirkeskommerkorog Røa kirkesjentekorer en
viktigdel av menighetensmusikkarbeidog
jentekoreter forbedrerstadigsiltniver.


I tillegg til de oppgavene som er nevnt over, har vi
onsvaret for organistens spalte i menighetsbladet,
har deltatt i menighetensgudstjenesteutvolg,
juletrefest,skole-gudstjenester,påskespill,
barnehage-gudstjenesterm.m. samIdiversedaglig
stabsarbeid. Den nye gudsljenestereformenog
nnføringav ny salrnebokmedførermye


tidkrevendearbeid.


NYtt fly9III
Innsomlingsaksjonentil nyttflygel går fremdelessin
gang. En stortakk til alle dere somallerede har
bidratt. Har du lystrilå hjelpe oss, så er vårt
kontonummer 3000 18 09446. Merk
innbetolingenmed aNytt flyger.
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Forslag til vidors satsningsområde:
Kuhurfond
NO som det nye orgelet er på ploss, snon nytt


liygel og den kulturelle aktiviteren er trappet opp,


er der ønskelig å kunne langfidsplanlegge


kultudivet i Røa i srørre grod enn det har vært


tilfelle til nå, ikke minst økonomisk. Vi foreslår


derfor i år ogs6 at menigheren arbetder for å


bygge opp et kulturfond


Starro siillingsstenelso for Olav Morion
Wang
I forbindelse med der store og vikfige arbeider som


Olav Morten Wang utfører i forbindelse med


jentekoret hadde det vært en meget god


investering i fremtiden til Røa menighet å utvide


hans stillingssterrelse lil 60%


4.4. TROSOPPLÆRING


4.4.1. DAP / DAPSSAMTALER
Prestene holder delpssarntaler med hver familie


som bringer sine barn til dåp og hører til Røa


menighet. Del er en god del som velger å depe


sine barn andre steder pga. familiar tilknyming,


men dågssomraler blir de invirert til her i


menigheten. Boka .Arvegull. gis familiene når


første barn blir ckapt.


Antall dåpssomtaler: 100


Antall dåp i Rea kirke: 53, 42 av disse hadde


bostedsadresse i soknet.


4.4.2. 0-10 MND.: BABYSANG; 10
MND.-4 ÅR: SMABARNSSANG
Baby- og småbornssang er svært populære filtak.


De er drevet som «drop hvilket vil si at


deltakerne ikke forplikter seg til noe og at der ikke


er noen påmelding. Boby og småbornssong har


vetren 2013 værl ledet av trosopplæringsleder


Helene Breivik Hellerdal, og i høst overrok Silje


Worquenesh Østby Kleiven. Dehakerne betaler


ingen ting lor å komme på samlingene, men det


koster kr. 10,- for koffe, te, frukt og kjeks. I løper


av året har 114 babyer og barn vært innom baby-


og sm6barnssang. Tiltaket er et viklig


lavierskehilbud som hor opparbeider seg et godt


renomme blant småbarnsforeldrene. Del er flest


mødre som kommer, men også noen fedre.


4.4.3. 4 AR
Alle 4- åringer ble inviteri på forniliegudsrieneste


22.9. med utdeling av bok. 25 fireåringer møtte


opp og fikk boka "Linda og den lille kirka", utgilt


av Skribuset.


4.4.4. 6 ÅR: SKOLESTART
6- åringene ble inviteritilfamillerniddog og


gudstjeneste uka før skoleslart. P6


formhemiddagen var oppmøtet goch lca 10


familier), med ranke på at det ennå var skoleferie.


På søndag kom det hele 24 barn (18 % av cløpte


på årskullet (mot ca 12 % i 2012) og ca 50 %


flere enn påmeldt i forkant)fil farniliegudstjeneste.


Vi delte ut boken «Tre i er 1re».


Det er vonskelig å si hvorfor det ble en fordobling


av oppmøtet i forhold til 2012, men det kan tenkes


været hadde noe å si. Det regnet kraftig den


dagen, dermed var ikke søndagstur en konkurrent


ta vårt arrangement.


4.4.5. FAMILJEMIDDAGER
Våren 2012 ble familiemiddager arrangen


onsdager i månedene februar april. Høsten 2013


ble det arrangerl familiemiddager hver 3. torsdag


i månedene august til november. Oppmører hor


variert fro 25 -40 voksne og barn. En gruppe på


9 frivillige har prokfisk arrangemenbansvar, prest


og kateket/ menigherspedagog (og kantor i


vårsemesteret) hadde ansvar for program. Målet


med arrangementene er miljeskaping med unge


familier, tryggher på kirkerommet og øving av


sanger og liturgiske svar for bama. Oppleggene


er preget av forniliegudsfienesten og kinteåret.


4.4.6. 8-9 AL TARNAGENTHELG
13.-14. april invitene vi 8- og 9- åringene til


Tårnagenthelg. 10 barn deltok på dette


orrangementer.


4.4.7. 10-12 ÅR: LYSVAKEN
LysVtiken-helg med overnoifing i kirka lor 10-12


åringer ble arrangert for femte gang første helg i


desember. lysVåken er et bredderibak i


rrosopplæringen som reher seg mor aldersgruppen


10-12 6r, og derie foregår over hele landel I.


søndog i advent. Der skal gi barn et godt møte


med kirko og skape tilhørigher til kirka. Barna skal


ft5 bruke sine kreotive evner i ulike verksteder og


aktiviteter hvor de er med og forbereder


gudstjenesten på søndagen.
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20 barn deltok på arrangemerder. Vi var et


lederream på 3 ansaite (menighetspedagog,


soknepresl og kantor), 1 innleid musiker, 5 voksne


ulønnede medarbeidere, 4 ungdomsledere.


Deltakerne betahe kr. 100,- hver for utgifter til mot


og lormingsmateriell.


Vi stanet herdag kl. 16.30, etter lystenning på


julegrano utenfor bornehogen. Deretter hadde vi


bli-kjeni-leker, songøvelse, bibeltekstsamtale Barna


kunne velge mellom dansegruppe, trommegruppe,


formingsgruppe (loge honninglys og engler) og


pepperkakehus-bygging. Middagsmåltidet var


taco. Perkvelden hodde vi en trosvandring og


høytlesning før barna sovnet


P6 søndag deltok alle med ulike oppgaver under


gudstjenesten. Slik fikk borna ogst et innblikk i


gudstjenestens innhold og former. På søndogen


ble også boka «Den yngste, delt ut til de lysV6ken


deltogerne sorn vor med for første gang.


4.4.8. KONFIRMANTUNDERVISNING
Konfirmasjonsundervisningen i Rem og Sørkedalen


menigheter hor som mål å gi alle konfirmanter


mulighet til 6 bli bedre kjent med kirken, det som


skjer der og dens budskap - og gi konfirmanrene


muligheter til å utvikle egen rro. Gjennom aktiv


deltakelse i gudstjenester, undervisningssamlinger


knyeet til kirkerommet, ritualer og kristen tro,


fellesskapsbyggende tiltak som leir,


solidaritetsoksjoner og aktivireler, har vi som mål 6


skape filhørighet og trygghet til kirken som rom for


livstolkning og undring. Gjennorn vårt møte med


konfirmanten, ønsker vi 6 bidro positivt til


konfirmantens identitersdannelse og dens forhold til


kirken og kristen tro.


Antall konfirmanter for Røa og Sørkedalen var 72,


hvorav 5 var tilhørende Sørkedolen. 3 av Røo


konfirmontene ble konfirmen i Sørkedalen kirke.


Antaller depte og tilhørende var 136, dvs at 53 %


av målgruppen ble konfirmert. 1 konfirmant ble


dept i løpet av konfirmasjonstiden. DItt er noe


«lekkasje, ov konfirmonter mellom menigherene i


prostiet. Vi får noen konfirmanier, sterlig fro


Voksen og noen ov vt5re blir konfirmert i Ullern. De


som g6r til Ullern de ungdommene som går på


Blørnsktitaskele, hvor-tile flostolveatt hører liii


Ullem. Hvor mange deite er, vet vi ikke, da det


foreløpig ikke er rutiner i prostiet på å registrere


urensogns konfirmasjon.


Konfirmanrene var delt i to undervisningsgrupper,


som møttes tirsdager og torsdager. Ansvarhge for


konfirmantene hor vært Maria Paulsen


Skjerdingstad, Helene Breivik Hellerdal og Anders


Fjeld Meyer.


Som olltid deltok konfirmantene på to


solidaritersaksjoner: Operasjon Ved (lokal


solidoritetsaksjon) og Kirkens Nødhjelps


fasteaksion Disse oppleves begge som sværi


givende aktivireter 6 være med på for konfirmanter


og foreldre.


Konfinnandeiren ble avholdt første helg i


vinterferien p6 Røde Kors-senteret Merket i


Valdres. Dene var ei hely med aktiviteter både


inne og ure, der fokuset på det sosiale står høyr,


men også erfaringer med og refleksjoner rundt


bibelforrellinger og kristen tro. Konfirmantene fikk


alle den nye konlirmasjonsbibelen i gave av


menigheten.


Nytt av året vor at der ble loget og fremført


musikal av og med konfirmantene. Første uricasttil


monus ble skrevet sommen med florårskonfirmanter


og ledere, under ledelse av menighetspedagog og


ungdomsarbeider. Mye av tiden p6 kir ble brukt ril


å jobbe med musikol. Konfirmantene kunne velge


musikalgrupper som dons, dramo, musikk, reknikk


og kostyrne. Alle konfirmanrene deltok i felleskor.


Som en del av musikalarbeidet, ble olle


konfirmantene melch inn i Norges KFUK/M som en


TenSing-gruppe, noe som ga se5rttiltrengt


økonomisk sterne.Musikalen 4followme ble fremført


2 ganger i Røa kirke 28. april.


Konfirmasjonsdagene vor 25. og 26. mai.


4.4.9. LEDERTRENING
Røa hadde i 2013 co. 10 ungdomsledere som var


aktive på forskjellige områder i menigheten. Disse


var med som ledere på lysVåken,


famihemiddager, på konfirmantleir osv.


Det har også vært en gruppe ungdomsledere på


ca. lem stk, som i høst har vært med p6 jevnlige


somlinger hvor de hor skrever manus til


konfirmanhnukicalen våren 2014.


Fem fjorårskonfirmanter følger menighetens


leclerkurs «Veien viderto som starret opp på


høsten.
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4.4.10. TROSOPPLÆRINGSUTVALG


Trosopplæringsutvalget (TU) ble etablert i 2012.


MR fastsalte mandat og oppnevnte wvolget, som


består av kapellan, nosopplæringsleder/kateket,


en representant fro MR., Anne-Lise Brodtkorb, samt


Brittiorun Christoffersen og fra høsten 2013 Rune


Ougland. Utvolget skal utorbeide plan for


trosoppLering i Rssamenighet ut fro de rammer,


inrensjoner og retningslinjer som Kirkerådet har


utarbeidet. Årlige planer legges fram for MR.


Endelig plan skal vechas av rådet. Utvolget har


ansvar for gjennomføring av de vedtarre planer for


gruppen 0-18 år. Gjennomførie arrangementer


evalueres. Utvalget skal også søke å engasjere og


stssite frivillige medarbeidere i nosopplæringen og


i øvrig barne- og ungdornsarbeid.


I 2013 har TU han 5 møter. Året har vært preget


av skifte i stillingen som trosopplærings-


leder/kateket. Utvalget har hatt onsvor for


gjennomføring av programmet som ble lagt mens


Helen Breivik Hellerdal var ansan i stillingen. Hun


sluttet ener sommerferien. Programmet på høstens


farniliemiddager ble gjennomført ved hjelp av 3


unge ledere: Kristin Janset, Klara Hjelle og Linn


Myriveit Stensrud. Åse Kristine Norlund ble tilsatt i


stillingen og begynte 1. november.


I desember vedtok Stortinget fullfinansiering av


trosopplæringen i Den norske kirke. Dette betyr at


også vårt prosti kommer med i ordningen fra


2014. Rws tildeles midler sammen med


Sørkedalen menighet, og TU skal utvides med en


representant fra Sørkedalen.


TU skal legge sirategiske planer for en full


utbygging av trosopplæringen i Rssaog


Sørkedolen menigheter og utarbeide en plan for


trosopplæring i Starkedalen og Røos menigheter.


Denne skal godkjennes av biskopen. Det


innebærer å finne en fruktbar balanse mellom


s6kohe breddefiltak og kontinuerlig orbeid. Å lytte


til behov hos målgruppene og å tenke realistisk i


forhold til hvo vi kan 16 til med de ressurser vi hor


både av lønnede og ulønnede medarbeidere og


økonomi. Det w til n6 fokusert p6 to områder,


familier (barn 2-8 6r) og ungdom etter


konfirmantolder, med ønske om en antakiivt


relosjonsbygging, somarbeid med hjemmene cg å


la de unge komme til orde med hvo de ønsker av


sin menighet Fra Lys Våken, Tårnogenthelg,


utdeling av 4- og 6-6rsbok og konfirmantarbeidet


er del gode erforinger med å knytte


trosopplæringen til gudstjenestelivet og det øvrige


menigheisarbeidet.


4.4.11. SONDAGSSKOLEN
Søndagsskolen hadde ingen samlinger i 2011


4.4.12. GAVER SOM DELESUT


Dap Boka «Arvegulls, IKO + d6pslys


4 år Boka «Linda og den lale kirka+,


Skrifthuset


6 år Boka «Tre i et tre., IKO


8/9 år Boka «Skatten i Liljecials, IKO


10-12åri Boka «Den yngsle», IKO
I


15 åri Bibelen (20111, Bibelselskapet
i


4.5. ARBEIDFOR VOKSNE


4.5.1. LUNSJTREFF


Lunsitreffene har fungert godt også i 2013.


Oppmøtet hor varied noe, fra ca. 30 ril over 60


framrnøtte. Treffene arrongeres hver 2. torsdag i


måneden, fra kl. 12-14. I programmet inngår


andakt, kåseri og god lunsj. Virksomheten


hnansieres ved hjelp av utIodning. Kifiseri/


kulturinnslag har hatt en variert karakter


Lunsjneffene forberedes og gjennomføres av en


arbeidsgruppe sammen med soknepresten.


Mweledelse hor vært ved Gunnor Sødal og Reidar


Efraimsen.


Arbeidsgruppen opplever ot det memedlige


lunsjtreffet er et tiltak som blir son stor pris på av


den aktuelle brukergruppen, og det er ingen grunn


til 6 gjøre noen endringer på opplegget.


Sokneprest Roald-Einar Ottersen
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4.5.2. VAFFELTREFF


Våren 2013 tok diakonirnedarbeider Aud Marit
Veum initiativ fil å etablere Vaffeltreff i lorkestuen
kl 12.14 de torsdagene i meneden det ikke er
lunsjtreff - el enkelt treffsted der det serveres vafler
og kaffefle, der en komme med eller uten
matpakke for å treffe andre og sl6 av en prat.


Staben inntok sin lunsj i somme fid, og som regel
kom det 1-5 andre voksne for være sammert


Etter påske ble 1-2 frivillige involvert i
arrangementel, og høsten 2013 tok
Julemessemisjonenhovedonsvaret for deite. Dene
gjorde at det som regel i hven fall korn 1-2 fra
Julernessemisjonen- av og til flere - men det vor
vonskelig å få folk utenfra til 6 benyne seg av
tilbudet.


Fra våren 2014 er det derfor organisen slik at
julemessemisjonen haronsvaret for Vaffeltreff siste
torsdag i måneden, og det er lunsjtreff hver 2.
torsdog i m6neden. Dene gjør at det er tilbud om
treff i Røa kirke sorsdags formiddag ca. 2. hver
uke.


4.5.3. «TIME VED BRØNNEN»


I 2013 har vi hott 3 møter med forskjellige temaer,
hvor målet er 6 uffordre og inspirere menigheten
for 6 styrke fellesskaps opplevelsen og gi kunnskap
og næring til tro og liv.


14. februar kom Hons Fredrik Dahl. Temaet vor:
komme til tro i fornuftens tidsolder. Mange 50
- 60) fant dette spennende og so de hadde han
slort utbytte av det personlige og utfordrende
innlegget.


11. april var det Volfrid Banen som snokket om
Vondring med hvilepuls. Det ble en nær og god
samling med enerfølgende samtale om åndelig
veiledning og proksis med co. 25 til stede


7. november kom Geir Gundersen med temaet:
søkje og møte Gud i alle ting. Vi fikk høre et svært
engasjert og personlig innlegg om troens praksis
og personlige muligheter og utfordringer. Ca. 30
tilstede.
Vi er godt fornøyd med de samlingene vi har hatt,
men ser at det er en utfordring å bekjentgjøre
disse på en måte som kon inspirere travle folk i


men igheten til 6 setteav disse kveldene til egen og
hverandres glede og vekst i tro og liv.


For 2014 hor vi foreløpig planlagt en samling 6.
mors. Da kommer Nils Tore Andersen og snakker
om: Tonen som bærer.


Arvid Kopperdal og Eivind Broger


4.5.4. «PUSTEROM»
Pusteromer en ukentlig, åpen tidebønnssamling i
Relakirke. Samlingene startet høsten 2012. I 2013
har det totalt senvært ca. 40 Pusteroms-somlinger.
Det er utarbeidet en egen fidebønnsliivrgi, og 56
personer har p6 omgang, eiter en oppsait plan,
hait ansvar for ledelsen av tidebønns-somlingene.


Oppmøtet har variert noe, men fil vanlig deltar
mellom 5 og 8 personer. En Pusteroms-samling
varer i 45 minuner og bessår i hovedsak av sfillhet,
bønn og meditasjon. Lesing av kommende
søndogs lekst og en lysvandring med mulighel for
lystenning, skriving av bønnelapper m m. inngår i
opplegget. Vi som deltar p6 Pusteroms-samlinger
opplever somlingene som viktige oaser i en travel
hverdag. Vi håper flere vil delto i 2014.


Arvid Kopperdol


4.5.5. KIRKEBORDETPÅ MISO CAFi


De fire siste årene har Rssomenighet
"Apent bord" på Miso Kafe, hver tirsdog mellom
kl 13 og 14. Kafetreffene p6 Miso er et
uforpliktende treffsted der de møtende styrer
"dagens agenda". Ofte ender samtalen om viktige
tema i kirkens indre liv, og i den enkeltes Irosliv.
Når en "ny" og ukjent setter seg ned ved bordet,
nullsfilles gjerne somtalen. Samlingene holdes i lull
forståelse med kafeeierne. frammøtet varierer fra
to-tre, til seks-sjupå dermeste. I alt har ca 15 ulike
besøkende vært innom, mens det er en "kjerne" på
fem som er der relativi regelmessig. De tre
onsvarlige for kafenefFeneer Vereno Benrzen, Eva
Jærv Ekrheim og Magnhild Londrø. Disse Ire
altemerer om å skaffe en frisk rose (fra Røahoven)
til hver ny firsdag/linne et egnet ledig bord, og det
erF.tovedprinsipp at det alltid skalfinnes en
ledig stol ved bordet - selv om den ikke vil bli
bruktl


Mognhild Londrø
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4.6. DIAKONI


Se også ellers i årsrapporten - det drives mye godt
diakonalt arbeid; nestekjærlighet, inkluderende
fellesskap, vern om skoperverket og kamp For
rettferdighet.; i mange av menighetens akfiviteterl


4.6.1. JULESTJERNEAKSJON
Før jul ble det sendt ut ca. 120 julestierner med
kort • forskjellig - til frivillige medarbeidere og
elterlaite som bor p6 Reo. - I tillegg ble det sendt
en del kort til enerlane som var for langt unna
våre wkjøringsruter. Pokking av blomster og
utkjøring ble foretatt av noen Fåfrivillige.


4.6.2. BESØKSTJENESTE
Besøkstjenestenhar ligget noe cnedes i dette 6ret,
få har meldt seg til denne tjenesten slik at vi ikke
har kunnet g6 ut med bredere tilbud. Pr i dag er
det 1 besøker som tor den ene som har tatt kontakt
med kirken for 6 få besøk. RuthMarie Nyrud
Hansen koordinerer deite pr. i dog


4.6.3. KIRKESKYSS
Det er faste personer som ber om kirkeskyss til
høyrnessenpå søndager. Samme personene blir
også kjørt ril Lunsjireflet p6 torsdager en gang i
måneden.
RuthMarie Nyrud Hansen koordinerer deite
tilbudet.


4.6.4. SORGGRUPPE
Sorggruppen som ble startet i 2012 i regi av Røa
menighet fortsatte i 2013
Vi møttes hver 3.uke i Voksen kirke, med deltakere
fra Røa, Voksen og Ris menigheter.
Fellesnevneren for deltakerne er at de har mistet
ektefelle.
I september takket 2 dellokere for seg; en da hun
følte at hun nå var klar for å gå videre, og en fordi
hun Ilynet til den andre siden av byen. Vi fikk
ingen nye deltakere og det ble derfor en pouse i
gruppen i hest.
Det er nå kommet flere nye henvendelser slik or
gruppen er i gang igjen med 5-6 deltakere.
Et par av de nye delsakerne kommer fra Ullern
menighet ener at vi muntlig tok kontakt der.
I høst hadde vi en samtale med Fronsiskushjelpen
som resulterte i et uformelt samorbeid. Vi kan
gjensidig henvise til hverandre, og vi er velkomne
til å benytte deres samlinger for sorggruppeledere,
De har flere typer sorggrupper.


V6re møter holdes fortsatt i Voksen kirke hver 3.
uke. Gruppen har vaert ledet av Gro Kvalheim og
Tove Brager.


4.6.5. DIAKONIUTVALGET
Diakoniutvalget har han jevnlige møter utenom
feriefiden. Rapporter Frahveri møte er sendt til
Menighetsrådet.
Medlemmene har vært Kjell Roar Storm Kjær
(oppnevnt av MR)-sekretær, Gro Kvalheim og Ruth
Marie Nyrud Hansen (leder). Diakonimedarbeider
Aud Marit Veum har deltan i de Restemøtene


Andre alniviteten
Røa Menighet har Ilere aktiviteter som går under
diakonah arbeide, frivillighetsorbeid som ikke
sires av DU. Feks. Kirkekaffe. Kirkeverier,
HusFellesskap,Julernesse,Torsdags-lunsjen hver
måned, vaFfehreff(igangsan av diakoni-
medarbeider), Miso kafe. Du hadde ansvar For
Kirkens deltakelse p6 Røa-dogene sommeren
2013.
I stillingen som diakonimedarbeider har Aud Marit
Veum kartiogt behov og ressurserog undersøker
mulighetene for samarbeide om diakonale, sosiale
og helsemessige forhold i Røa.


Hun er dessuten i dialog om muligheter for
somarbeide med bl.a Voksen Menighet, Vestre
Aker bydel, Politiet, Eldresentret, Hjemmetienesten,
Diakonhjemmet. Det belyr al DU ikke hor hatt
fokus p6 elablering av nye diakonale tillak, men å
fortsette allerede etablerle tiltak. Eventuelle nye
tiltak vil derfor komme som en følge av
karneggingsarbeidet ,
Det er ønskelig at DU blir styrket med et par
personer. Med tre faste medlemmer er vivalget for
sårbort.


Avslutning:
I plan for diakoni i Den norske kirke deles
diakonien i fire områder; Nestekjærlighet,
inkluderende fellesskop, vern om skoperverket og
komp for renferdighet. Det er EXlsønske og
mening at de diakonale akiivitetene og fellesskapet
i Røa kirke, både de som er letdetav DU og av
frivillige utenfor DU, er ment å favne alle disse fire
dimensjonene, enten som enkehdimension eller
Rereav dem samlet.







ÅrsmeldingReamenighet side 17


4.7. INTERNASJONALT ARBEID


4.7.1. VENNSKAPSMENIGHET


I 2006 inngikk Rea menighet et vennskaps-
sarnorbeid med laani menighet i Tallinn, Estland.
Det er Internasjonalt Utvalg som p6 vegne av Rma


menighet opprettholder vennskapskontalden med


Jaani.


4.7.2. MISJONSPROSJEKTER
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PROSJEKT KAMBODSJA (MISJONSALLIANSEN)


imaid)r
Tusen takk for støtten til arbeidet i Kambodsja i 2013!


misionsaHansen startet sitt arbeid i Kambodsja i 2007 og har siden den gang drevet landsbyulvik-


ling i over 40 landsbyer i fire provinser I samar beid med lokale lurkrr og andre santarbeldspartne


re iobber vi blant annet for å bedre rnatvaresikkerheten, jordbtuk, barnehage- og skoIeforhotd og


sikte tilgang III rent vann


Kambodsja er et land med en brutal historie som har fått store konsekvenser fot dagens befolk-


ning For iden skter igren i landel både mentalt og mangelen på tnaterielle nødvrndigheter og


Inf rastruktur. Demogratiet er fortsan skjøri og som halge av krigen og Pol Pots brutale regime på


/0 tallel rksistrrer mye mIst.o mot myndighetene


I it tross for at landet er i rask endring og økonomisk vekst, lever ca )0 % av befollningen I eks


trem fategdonk og de fleste fattige bor på Iandsbygda Mangel på tfigang til god uidanning, til


strekkehge helsetjenester, dårhge sand.ke for hold og begrenset tilgang Iii rent vann og var lett inat


hele året er neen av utfordongene KamboOkla står overfor
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Misjonsalliansen jobber for å heve kvaliteten på undervisningen som gis ved kambodsjanske sko-


ler. Vi vil nnotivere barna til å bli værende på skolen og gjøre dem i stand til å fullføre utdannelsen


sin. Vi johber sammen med myndighetene og gir støtte til å starte opp barnehager og videreut-


danne lærere og støtter skolene med bøker, materiell og biblioteker. I tillegg tilbyr vi lese- og


skrivekurs for voksne, spesielt for kvinner. I områder der Misjonsalliansen arbeider er det rappor-


tert at rundt 40 % av mennene og 70 % av kvinnene er analfabeter. Å ikke kunne lese og skrive er


et hinder som gjør det vanskelig å delta aktivt i samfunnsliv, politikk eller handel. Tilrettelegging


av lese- og skriveopplæring er derfor en viktig nøkkel i langsiktig lokalsamfunnsutvikling i Kam-


bodsja. I 2013 har Misjonsalliansens partnere møttes jevnlig for å jobbe for at lese- og sknvegrup-


pene kan stå på egne ben, og at fiere grupper kan etableres der analfabetismen er størst. I flere


provinser har lesegruppene opplevd jevnt oppmøte og gode læringsresultater.


Misjonsalliansen arbeider for at landsbyene vi arbeider i skal ha rent vann hele året. Forurenset


vann er en av de største årsakene til at barn dør i Kambodsja. Tilgang til rent vann bidrar til friske-


re barn og familier, og dermed økt livskvalitet. Derfor hjelper vi til å bygge regnvannsbeholdere,


brønner og skaffe vannfilter. Sammen med lokale grupper bygger vi også vanndammer som sikrer


landsbyer vann både i regntid og tørketid. Vi driver dessuten opplæring i hygiene og gir informa-


sjon om hvorfor rent vann må brukes dl rengjøring, i matlaging og til å drikke. Det ble bygd totalt


70 vannbrønner i løpet av 2013. For å sikre et høyt eierskap til brønnene blant lokalbefolkningen


bidrar hver familie med en egenandel på omtrent 10 % hver.


Kunnskap om mer effektivt jordbruksdrift og tilgang på husdyr gir fattige bønder økt inntekt. Der-


for tilbyr Misjonsalliansen befolkningen på landsbygda opplæring i økologisk risdyrking, fiskeavl,


kylling- og kuhold. I landsbyene der Misjonsalliansen jobber er det opprettet utviklingskomiteer


som er med på å kartlegge behov, planlegge og utføre prosjekter. Utviklingskomiteene er med på


å sikre at de viktigste behovene møtes først og at landsbyene kjenner eierskap til arbeidet som


gjøres.


De fattigste får hjelp gjennom en kubank ved at de får låne ei ku som de kan bruke som arbeids-


kraft. Når kua får kalver, må de gi to av dem tilbake til kubanken. Kalvene blir Igjen lånt ut til to


nye familier. På denne måten utvides jordbruksdriften og bøndene får flere langsiktige inntekts-


kilder. Tilsammen 187 familier fordelt på seks provinser fikk låne ei ku i løpet av fjoråret.


I 2014 starter en ny femårig prosjektperiode i Kambodsja hvor hovedfokuset vil bli fattigdonnsbe-


kjempelse og myndiggjøring.


Vi er svært takknemlige for den støtten du bldrar med. Sammen utgjør vi en forskJell for fattige


familler på landsbygda I Kambodsja!
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4.7.3. INTERNASJONALTUTVALG
Internasjonalt ulvalg ble opprettet i sluttenav 2011
som en uMdelse av menighetens vennskapskomite
knyttet til vennskapskontakten med Jaani menighet
i Tallinn, Estland. Også 2013 bar preg av at IU er
i oppstarbfasen og hor hatt fokus på å definere
sine arbeidsoppgaver.
Sammensetning:
Disse har vært med i IU i 2013: Marie H.
Moesman, Kjell Roar 5. Kjær, Egil Hagen (f.o.m.
med høsten 20131 og Arvid Kopperdal (leder).


Urvalgunoter
Ulvalget har hatt 4 uhialgsmøter i perioden.


Aktiviteter
Dette er de viktigste sakene IU har arbeidet med:


Menighelens misjonsengasjement knyttet til
Følgendehre prosjekt som Røa menighet er
involvert


Det Norske Misjonsselskap:
Menighetsplanting i Tallinn, Estland
Misjonsalliansen: Prosjekt i Kambodsja
Hoydom Sykehus i Tanzania
Prosjekt i Mexico, startet av lidligere Rea-
prest Kåre Hogen og hans kone Nora.


Del er inFormertom alle prosjektene p6
kirkekaffer i 2011 De to førstnevnte
prosjektene støttesøkonomisk ved ofringer på
gudstjenester og de to siste ved inntekter Fra
julemessen.
VI har drøhet en årlig temasamling i regi av
IU. Del planlegges en samling om romfolkets
historie og situasjon i løpet av våren 2014.
Vi har jobbet for at jentekoret i menigheten
skal besøke vennskapsmenigheten vår i Tallin.
Styret for koret har imidlertid bestemt seg for å
seite en eW. Tallinn-tur på vent.


økonoml
IU disponerie ingen økonomiske midler i 2013.


Arvid Kopperdol, leder for IU


4.8. KOMMUNIKASJON /
INFORMASJON
Informasjonsarbeidet har også i 2013 vært el
spesielt satsningsområde for menighetsrådet.
Menighetsblad og nettsider er på et godt og høyt
nivå, takket være at Magnhild Landrø er engasjert
som informosjonsmedarbeider.


Knut Enk Skarpoas (men.forvalter)


Røa menighetsråd ønsker at menigheten skal
kunne nå ut til flest mulig på Rea —først og fremst
via Kirkebladet og nettsidene.


4.8.1. KIRKEBLADET
Det er bliti ulgiti seks nummer av Kirkebladet også
i 2013, hvert nummer på 16 sider, og med stoff
som redaksjonen mener er av interesse For"folk
Rest". Redaksjonen består av Jorun Fougner, Hilde
lyberg Ersdal, Roald-Einar Ottersen og Magnhild
Landrø.
Tilbakerneldingene på bladet er positive. Den
ferske landsomfattende menighelsblad-
undersøkelsen (2013) viser at 80% av olle som Får
menighetsbladet, sjelden eller aldri innfinner seg
kirken. Men de leser bladetI Dermed blir Kirke-
bladet Forstorparten av Røasbefolkning den
eneste linken til deres lokale kirke. Og denne
påminnelsen seksganger i året skaper åpenbart
en tilhørighet til kirken. Denne kunnskapen alene
er sterk nok rnotivasjon for å jobbe godt videre
med Kirkebladet!
Annonsetilgangen har væri særsgod, takket være
en dyktig annonseselger i Evo Ekrheim. Faktisk så
god at redaksjonen synes balansen mellom
mengde redoksjonell stoff og annonser allerede
har nådd en slags smertegrense.
Distribusjonen av bladet er grotis, takket være et
stort og trofost korps ov frivillige Dette sparer vi
flere titusener på. Nærbutikken øverst i
Ostadalsveien har sagt seg villig til å ha blader
liggende for henting, til de nabobeboere som ikke
får bladet i sin postkasse.







ArsrneldingRøamenigher side21


4.8.2. 1NTERNETT
Røa menighet sarserogså på å ha gode nettsider
Undertegnede sørger for or de olltid er oppdatene
og lett rilgjengelige. MEN det er et tankekors at de
blir svært hte besøkt Dette problemet er ikke
spesieh for Rea. Ifølge den før nevnte
menighetsbladundersøkelsen er det kun 5% av det
norske folk som sier al de bruker kirkens neitsider
(1% mye og 4% litt). Røa menighet m6 bli enda
flinkere til 6 profilere neitadressen på alle sine
rrykksaker/gudstjenesteprogram/plakater, og
fortsette å henvise til nettsidene i ulike
sammenhenger. Konskje bør der tas i bruk
sos.digitale tilleggsaktiviterer?


4.8.3. LOKALPRESSE
Det er allfid et mål at menighelens liv også skol
speiles i lokalavisen. Men dette er en høyst
uforursigbar kommunikasjonsarena.12013 hor
Røa menighet vaertomtalt i Akersposten kun ved
tre4ire anledninger —som Musikkfestukene,
bydelspris til organisten, pluss et por mindre
nofiser.


Avslulning:
Mitt mandat som innleid ressurstil menighetens
kommunikasjonsarbeid handler mest om
produksjon av Kirkeblodet og konfinuerlig
vedlikehold av nettsidene. Om jeg skulle drisre
meg til å nevne et mulig sarsningsområde for
menigheren, så tror jeg der kanskje handler om
motivering til en mer aktiv bruk av jungeltelegrafen
og "nabovarslerena. Gløden innenfra er en
underkient kraft.


Magnhild Landna


4.9. VEDUKEHOLDAV K1RKEANLEGGET
Erterat kirketjenerstillingen høsten 2011 ble
reduseri og orngjori til i all hovedsok å handle om
renhold og kirkelige handlinger, har ansvoret for
vedlikehold av kirkeanlegget ligget hos
menighersforvalier. Prakfisk gjennomføring deles
mellom menighenforvalter og Kirkelig fellesråd
Oslo sirt driftsteom. Dog er disse ressursenefor
små til å dekke alt som bør gjøres, og menigheten
er derfor sværi heldige som har frivillige som yter
store bidrag til å holde det penri og rundt kirken.


Arbeidet med vedlikehold av kirkeanlegget hor
vært støtterøkonomisk av Kirkelig fellesråd i Oslo
og Vestre Aker bydel. Tusantokk for dell


4.9.1. HUSKOM1Tt


Huskomiteen ble (gjenjetablert våren 2012, og
består av Knut Erik Skarpaas (menighetsforvalter
og leder), Bjørn Tore Nyrud Hansen, Christian
Brodtkorb og Odd Olav Solbakken


Kornitéen hadde tre ordinære møter. I fillegg
utførre komit6en seks større dugnader/orbeidstreff:
I mars ble kirkestuens lak og vegger malt.lapril
og mai var del beskjæringer og opprydding på
uteområdet.ljuni ble kirkeslue-og kontorvinduer
utbedrer, skrapt, kitter og molt. 10. seprember
organiserte og deltok huskomitesenp6 en sharre
beskjæringsdugnad, med bl.a. felling av trær i
kirkeparken - der møtte det også tre andre
personer fra menigheten. I oktober ble rak og
vegger i våpenhuset malt.


I tillegg til dette urførte komititmedlemmer
sikringsarbeid i tårntroppen ved å få sart opp
gelender hele veien opp, foretok oppmerking av
parkeringsplasser ved borggården, samr ordnet
med oppsett av taugjerde ved innkjørslene.


1flere år hor det vært ønsket utbedring av
gangstien gjennom kirkeparken, der stien gikk en
dump som ofie fyltes med regnvann. I 2013
foretok Røa vel og Vestre Aker bydel utbedring av
gangsfien, slik at en nå kon gå harrskodd gjennorn
parken, selv ved regnvær. Menigheten takker dem
på der hjerteligstel
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4.9.2. VEDLIKEHOLDSGRUPPE


Siden sommeren 2012 har menigheten værl s6


eksiremr heldige å ha en gruppe som foretar


diverse vedlikehold inne og ute. Denne gruppen


har i 2013 besteffi av Jorun Fougner, Britt


Christoffersen og Birgir Skaug. De har møttes stori


sett hver mandag gjennom bret, og i tillegg til


løpende vedlikehold som messingpuss og


vindusvask, luking, feiing og opprydding, har de


utføri diverse større prosjekter: Mah tok og vegger


i tekjøkken, loalerter, kontorganger og


konferanserom - malt vinduene på konrorsiden


(sammen med huskomiteen) - holch kontakten med


Rotary om Eblomstertårn. i innkjørselen - sørget


for blomsterumer ved hovedinngangen - stelt med


blomsterbedene på alle kirkens sider - lukt og


reitet opp grusgangen mellom parkeringsplass og


kontorinngang - med merl


Stor takk til dem - og gruppa har plass til Rerl


Menighetsforvalter Knut Erik Skarpoas


5 REGNSKAPSKOMMENTARER
T1LARSREGNSKAPET2013


Regnskopet for 2013 viser et brutto driftsoverskudd


på kr. 73.250,-


Barnehogens regnskap føres for seg og ligger som


vedlegg ril årsmeldingen fra barnehagen


I del følgende vil noen hovedtall bli presenteri


avdelingsvis etter arbeidsområde Tall ka 2012 i


parentes.


KONTOR / ADMINISTRAS1ON


Kirkelig Fellesråd i Oslo yrer et tilskudd til


kontoradminisirasjon, kirkebygg og gudsijenester.


Dette tilskuddet var i 2013 p6 kr 87.138


I.894,-). Utgifrer som Rea har på vegne av


Sørkedalen, utgifter til moms og annet ble


refundert med til sammen kr 8.663,- (21.584,-).


Diverse renteinntekler føres også på denne


avdelingen. Renteinntektene var i 2013 (for alle


avdelinger) på kr 21.291,- (33.271,-).


Utgifter til kontorodministrasjon vor på kr


111.453,31 (95.557,59) inkl moms. Derregov el


avdelingsoverskudd på kr 19.143,58 (38.998,-).


KIRKE


I rene driftsutgifter til kirken, ble det brukt kr


50.190,- (47.334,1 til lyspserer,


rengjøringsmidler, forsikring av inventar og utsiyr,


vedlikehold, m.m. Herunder kommer også utgiber


til alarmutrykninger i Sørkedolen som i sin helhet


er refundert. I tillegg ble det innkjøpt nye


salmebøker for totalt kr 59.239,- - kr 40.250,- av


deite ble dekket ov innsamlingsaksjonen til nye


salmebøker. Av andre ekstraordinære ting ble to


av kirkens messehogler repareri for kr 11.758,- og


en landskapsarlatekt ble konsultert for forskjønning


av kirkeporken til kr 3.180,-.


Kirken ble leid ut til konserter m.m. for kr 4.200,-


(8.800), vi fikk kr 5.000 fro bydelen ril


dugnadsarbeid, og fikk refundert utgifter til


vedlikelsold og olormurrykninger fra fellesrådet,


samt mva.


Dette gir et underskudd på avdelingen p6 kr


54.299,- (26.178,-), hvorav alts6 ca kr 20.000


skyldes innkjøp av de nye salmebøkene.
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"MENIGHETSHUS
Med "menighenhus" siktes det til den delen av
kirkebygget som menigheren selv hor ansvor for 6
dekke utgiftene til (menighetssalen, kjøkkenet og
bornehagearealene).


Urgifrene her var på kr 120 195- (127 611,-)


Dette inkl. kr 12.993,- (9.433,-) til vedlikehold av
bygg, inventar og utstyr, dimming av belysning i
menigherssalen til kr 11.897,., innkjøp av inventar
og urstyr med kr 3.247,- m.m.. I tillegg blir 10 %
av strøm-og fyringsurgiftene refunded fellesråder -
kr 22.963,421.8174 i 2012.


Barnehagen betaler en husleie p6 kr 90 000,- i
året. Av disse er kr 30 000,- bruld ril
urgifisdekning, mens 60 000,- avsettes til bygging
av nytt barnehage- og kulturskolebygg. Andre
1eieinntekterutgjorde til sammen kr 31.500
(33 000,-) kr i 2013. Delte gav et overskudd p6 kr
8.689,- (9.834,-) F.6drift av "menighetshuser.


511LUNGEROG MEN1GHETSRÅD
Her føres forsikring av ansatte, teknisk lønnskjøring
m.m. Urgifrone her vor eiter refusjon på kr
59.641,. (19.878,-) hvorav reknisk lønnskjøring
utgjør kr 13.018,- (10.494,4 kr. Lønn til
ungdornsarbeider og diverse honorarer er ført
under de respektive avdelinger.


Der ble brukt kr 33.710,- på stabstur ril de tyske
kirkedagene i Hamburg, hvorav kr I 5.000,. ble
dekket av stabsturstipend fra KA.


Underskudder på avdelingen ble dermed på kr
41.242,- (13.255,-).


GUDSTJENESTEROG UGNENDE
Det ble brukt kr 31.459 (13.291,-) på
guddjenester i 2012. Herunder kommer blomster
på alterer, alterlys, vin og oblater og annonser
(kirkelisten). I tillegg ble der bruld penger på ekstra
musikere og kor på enkelte gudsijenester - se avd.
Kirkemusikk. Den store forskjellen i utgiher skyldes
først og fremsr et større innkjøp av lys, vin og
oblater.


Utgifier til kveldsgudstienesterre utgjorde til
sammen 14.051,- (10.279,-) og inntektene ved
salg av kveldsmat og offer under kvelds-
awiskenestene var til sommen kr 14.493
(14.708,4


Del ble brukt kr 15.485,- (11.493,-) til kirkekaffer,
menighersfest o.I..


UNGDOMSARBEID
Det ble i 2013 bruld kr 75.701,- (88.456,-) til
ungdomsarbeider. Hovedurgiften her er
lønnsmidler og sosiale kostnader ifm.
ungdornsorbeiderstillingen. Inntektene på
avdelingen kommer i hovedsok fra
gudstjenesteofringer (bl.a. konfirmanhnusikalen og
konfirmasjonsgudstjenestene) og givertjenede
øremerket ungdoms-arbeider, til sammen kr
46.015,- (28.4314. Det gav et underskudd på
avdelingen på kr 29.686,436.6124.


I 2013 ble arbeidet med konfirmanhnusikalen
registred og regnskapsfød som en TenSing-gruppe.
Dette genererte en del offentlig støtte, og fordi
utgifter til medlemskontingenr ble betalt i 2012, og
mye av investeringsulgiftene kommer i 2014, gikk
denne avdelingen i 2013 med er overskudd på kr
40.592,-.


MENIGHETSBLAD/ INFORMASJONSARBE1D
Informasionsarbeidet kostet i 2013 kr 204.4 I 5,-
(206.838,-), hvorav 120 960,-(130.4504
utgjorde honoror til informasjonsarbeider /
redaktør. Det berales i tillegg for hykking, kr
75.540. Innteklene kom fra annonser, kr
136.100,. (84.800,4, kirkeofring kr 5.447,-
(3.053,4 og giroer i bladed, kr 54.800,- (47.650).
I fillegg bidrar Sørkedalen menighetsråd med kr
10 000,. til menigheisblader. Informasjonsarbeidet
hadde et overskudd (I) p6 kr 6.875,- lunderskudd
kr 59.7654, noe som i hovedsak skyldes frivillig
annonseselger Eva Ekrheirn sin gode jobb - og
bladets gode kvaliter.


DIAKONI
Det ble brukt kr I05.569,-(kr 67.074,-) på diakoni
i 2013. Den størsteutgifispoden er lønn og sosiale
utgiher ifrn. diakonimedarbeiderstillingen, dette
dekkes inn av menighetens diakonifond. I rillegg
ble det brukr penger på blomster til pårørende og
frivillige til jul, og blomster til personer som får
besøk av hjemmetienesten. Innteldene kommer
altså fra fond, kirkeofringer og giverijeneste
øremerket formålet. Tokket være flere gode
ofringer gikk avdelingen i 2013 med et overskudd
på kr 15.820,- (et underskudd kr 1.712,-).


Eldretreff / lunsjtreff er selvbærende. Innleldene
kom~ fro åresaIg, og dekker olle utgiher - og litt
til, slik or lunspreffer i 2013 gikk med overskudd
på kr 4.115,-, som avseites •lunsjtreff-fonder.,
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TROSOPPLÆRING
Det ble i 2013 brukt kr 63.986,- (54.320,-) til
generelle d6psopplæringstiltak. Hovedpostene her
er Arvegull til dåpsforeldre, fadderhilsener,
dåpslys, 4-årsbøker, 6-årsbøker, babysang,
tårnagenthelg, tys Våken (Natt til1.sønda9 i
odvent) m.m.. Det korn inn kr 9.023,-(3.750,-) i
deltakerbetaling, kr 4.725,- i støttetil
Trosopplæringskonleransen fra Kirkerådet, kr
2.625; FraK-studtil babysangkurs, kr 21.878,-
(26.362,-) i larkeofringer, kr 6.000 (4.000,-) i
givenjeneste ag de siste 3.000 kr ble tait av
LysV6ken-fondet.Til sommen gikk avdelingen med
el underskudd på kr 13.336; (overskudd på kr
14.990,-) Den store forskjellen fra 2012 til 2013
skyldes en hadde mye mindre inntekt fra LysVbken-
fondet, mindre inntekt p6 kirkeofring, ikke shwitefra
bispedømmekontoret (kr 15.000 i 20121 og økte
utgiFtertil materiell


KONFIRMANTARBEIDET
Konfirmantarbeidet skal være selvbærende. I
2013 ble del brukt totalt kr 192.496; (185 201,-
). De størsteutgiftspostene her knytier seg til
konfirmandeir og turer, kr 149.554,-(137.475; ).
I tillegg er konfirmantbibel, aktivitarnateriell og
bevenning store poster.


Kirkelig Fellesråd i Oslo yter et tilskudd p6 kr 300,-
per fjonirs konFirmant. Deite utgjorde i 2013
kr 18.360,-(19.470,-). Restendekkes inn via
konfirrnontavgifi som For2013 ble son til 2 500,.
kr. pr. konfirmant, totalt kr 166.500,-(I 43.700).
Konfirmantarbeidet gikk med kr 7.288,- i
overskudd (20.612,-) i underskudd.


KIRKEMUSIKK
I 2013 var utgiftene på totall kr 20.057,-
(28.049,-).
Detteer hovedsokelig utgifter til musikere ved
gudstjenester og orgelnetter, samt noter.


Inntektene p6 denne avdelingen kommer i
hovedsak fra kirkeofringer til musikkarbeidet, kr
9.863,- (17.785,4. Avdelingen gikk totalt sett med
et underskudd på kr 10.194,- 19.794,4.


KONSERTER
I 2013 var ulgiltene på totalt kr 27.1 00,-


(38.436,-). Dentefordeler seg p6 honorarer til
musikere og kor, annonser i avisene, noteinnkjøp


Inntektene her er kr 28.094,-(43.949,-)
Konsertorbeidet hadde et overskudd p6 kr 993,- i
2013 (5.512,4.


RØA MUSIKKEESTUKER(RMF)
Reramusikkfestukerble fra og med 2012 san opp
som egen avdeling i regnskapet


I 2013 var utgiftene p6 totalt kr 223.142,-
(204.933,-). Dene fordeler seg p6 honorarer til
musikere og kor, annonser i avisene, Tono-avgift


Norsk Kulturråd har gin et tilskudd på 100. 000,-


1100.000,.. Tusentakkl Restenble i all hovedsok
dekket inn ov billettinntekler, kr 142.180,-
(88.763,-) og annonseinntekter kr 3.000,- (6 000,-
). Musikkfestukene hadde i 2013 et overskudd på
kr 30.720,- (23.121,-).


BARNEHAGE- OG KUITURSKOLEBYGG
I 2013 ble del brukt kr 107.979,-12.283.801,4 til
prosjektering av bygget og offentlige gebyrer. Kr
60.000,-(1.418.416,-) av dette ble overført Fra
drifisregnskap til investeringsregnskapet, der dette
bygget føres.


Det brukes ikke av innsornlede midler til dette
formålet.


GAVER OG INNSAMUNGER
I 2012 og 2013 ble det ikke satset like mye på
økning av givertienesten som tidligere 6r. Fra
2008 til 2011 økte givertjenesten kr 82 200,- til
112 800,-. I 2012 var givenjenesten p6 alle
avdelinger til sammen kr 97.450,-. I 2013 var den
til sammen kr 89.100,-. Nedgangen Fro2011 til
2013 skyldes primært to personer med store
enkeltgaver som ikke gav i 2012 og 2013, sami


noe naturlig avgong. Del vil bli sotsel på økning
av giverijenesten i 2014.


Offerinntektene p6 formiddagsgudstjenestene var i
2013 på totalt kr 262.244,-1243.230,4. Av dette
gikk kr 171.134,-1168.252,4 til rnenighelens
arbeid - kr 36.889,-117.442,4 av dette kom inn
på konfirmanimusikalen og konfirmasjons-
gudstjenestene. Kr 91.110,- (74.978,-) gikk til
eksterne offennottakere. Eksteme offermonakere
ble Itukket for sin andel av nattsafegebyret. I
tillegg ble det gitt kr 2.519,- i lysglobekassen, kr
58.035,- (147.766,4 kr i gaver - inkludert kr
57.900,- i gaver til nytt flygel (herunder en gave
fra en enkelt giver p6 kr 50.000,-), samt







ÅrsrneldingReamenighet side 25


innsamlinger til Kirkeblodet (kr 54.800) og nye
salmebøker (kr 40.250,-).


Julemessemisjonen jobbet inn kr 111.678,-
(118.899,-) i 2013, og Fasteaksjonenresulterte i
kr 79.945,- (82.603,-) kr til Kirkens Nødhjelp.


Delte belyr at det tolah ble samlet inn kr 609.471,-
(525.533,-). Av deite gikk kr 282.733 (305.591),
46,4 % (51,8 %), til eksterne fonnål.


Tusen tokk til alle som hor bidran med gaverl


ANDRE INNTEKTER
Det gis mornsrefusjon til menigheter i Den norske
kirke. I 2013 utgjorde dene kr 84.253,- (89.549,-)
i mvo-refusjon på driften..


Renteinntekrene i 2013 var på kr 21.291,-
(33.271,-).


KONKLUSJON
Regnskapet viser altså at vi har lorholdsvis god
kontroll med økonomien. Neito driftsoverskudd p6
kr 73.250,- 197.562,-) kan først og fremst forklares
med at Eva Ekrheim har gjort en stralende jobb
som annonseselger for Kirkebladet, samt et solid
overskudd på Reramusikkfestuker.


For øvrig vises det til drifbregnskap, balanse, noter
og investeringsregnskap på de følgende sidene.


Knut Erik Skarpaas
(menighetsForvalterog økonomiansvarlig)
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REGNSKAPET2013






Arsregnskap 31.12.2013
350 Riss meni.3091 - 2013


INNTEKTER


Rege4112013 19114159421113 Opsebud 21113


20.03.2014


Regnok 21312


9nNerbeleclOSO 03 9441711 470 9113 457.700 -557.703 -535 709
05910 dfiltuniteerflust etenbn 0 0 0


RetuslonfrioNelernpr .201708 481300 -181 303 .551526


Stetbie hiskcsed -168544 .102000 -107.000 -115 000


Reeeneow-191ski4e fre kcenror -45 228 .44.0O3 -44 OCC -50 0215


75~14 fra INIesearnerktes -105499 .107.71:13 -107 703 -111364


AccheNelackk prew, inrstni -750W 561203 -551.203 -1 236 677


Surn delflkkr -1.944.043 -1 540.900 .1540 OCO •21100334


UTGFTER


lann cg seslele utjher 219532 171357 171.767 127.453






1.133.106 1.984.441 1.988.841 1 127.0201.34, ov ares og genet
RefiejonelkeerfewInger 192 091 155.000 155.000 -181304
Tickede eg gevet 284.234 218.000 218 000 274 075


Swn Olftsublfler 1128.563 2 541.003 2 5411336 1502.744


BRUTTO DRIFTERERILTAT -115.579 1.600.788 1.000.700 -1.119413111


Renelnelelder eg ultrfie -21291 -31 100 -31.100 -33.271
Matedis eveng gå clee 0 0 0 0


Renleulgils og ErNoiniceln 0 0 0 0


Pecteg på lån 0 0 0 0
UNår, Nepre akaleachder c 0 C 0 0


Netto firweeNerclerrleVal- -21291 .31_100 41_100 43271


Avekrbagnges 0 0 0 0


Motpcialevskreninger 0 0 0 0


NETTO OR.IFTSREIULTAT -136.371 189.4105 905.800 .1.123.832


Inlerne Areneiegegatrseadol







Bnik tv ickponerl 1ra11414r .97582 -103.045 -189.045 -176 963


Bridi 4r. cbspoelonskscd -7.523 55.000 -35.003 -437597


Ent ev hungrmfond 45.503 -101.550 -101.550 46341


purn teek ae evaelrina -201.040 -323.5415 -34C4!,






Anat 91c1eknke kiks 0 0 0 0


Aceat 91depolisicreste0 142a 95.957 115.967 193.023
Avea111119tirdnelend 81.90:1 0 0 113 722


044e1.91Inelngeregnalcep 60.000 60.01:43 80.00) 1.4111.416


91411ireffirlrov 264.1131) 155997 155,987 1.725.152


REGMEIC NIER411•011EFOR•111 -nne 01000 84111.000 47482
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Rita monishot


Balansipr. 31.11


EIENDELER






11019 3012 3012






AnIfflartitt
Ens rapsokIndetne og
1.9•97.9.21mw 199vinprias
LIMIn
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ffillogiridbor






•






CapIalet
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0
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0 O
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ragaskspos19 ennferbt lun7:1 undm7.7






0 0
1,M9999st i inieektiwegnicapel






0 0
liclabet I notlyliglagnikapal






913 364 965 316
Llonaser






0 099~9
K.91•99999






0 0
lun 99•990.11191






7551114 et• 114


0101/1
1.10011~1191•10
hoothweywahltayoran
Eaftikank,


inAnde
sum


Kor1011d1g
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11111100510


SUGI 1201910CAPITAL013 GJELD


-1135 515.11144 953
-1 334 901-11948 911


49101199JIna
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1113AMEN1011ET


Noanallall


Nob AvninInaibruk avlond - andrinaavasunkapital


Bundne driftsfand 31.122013 31.12.2012 EndrIng
Flygeffon0 28/3082 228 182 81 900
Diakenliond 130 936 223 503 - 92 565
Nerse fondsevselnnger






16897 -16 1397
Ren9p.hus1ralcresti 37 179 37 179 0
Nye aernae fond 13 900 0 13 900
Sum bundnedniWond 470 099 503 761 -33 662


UbtaxIn• drifisfend





Eldrutroff 19 598 15 483 4 115
Vennskapsnenighet 7 563 0 7 503
KRIK 16 602 16602 0
Tensilg 40 502 0 40 592
Reiekirkesjenlflor 23 366 31279 -7 923
Daspoeseqcreskrel 967 394 BW 833 97 581
Sum utundne unftsinid 1 075 105 933 197 141 938


Egenkapftel 31.12.2013 3112.2012 Endring
Bundnedrif1fond 470 099 503 781 -33 662
Ublindnt th'iltfand 107 712 83 365 44 347
Osepastsforksfond 967 394 8891133 97 561
Regnskaffriestiig mdrefortguk 73 250 97 582 -24 312
Udisponri investamprismskapel -913 364 .855 385 0
Surnegenkapilei


ita nr.2 Pensionslowldelear


705 091 659 136 35 955


Røa nwn‘tist horingenpørsjeaslorøikaatter
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1/4S Investeringsregnskap31.12.2013
350 Roa meni~ 2013


INVESTEMNO


Rognak 20131100bed 2013Opsw-Oud 11113


14.03.2014 I


Ragmh 21112


invemenngIanieggarnitter 107.979






2 20310


Rineukørter. enecnkceirge






0






'imdro0På IlSgtratt)






0






kisponeeler






0






LAIr.aps.
Ammeninger
koto Ilwakfingentiov 107.971






22113101


41~01•0 alk





Ona iv khemder






-000.0004134000






Inn1~40 nig ev<ffirril






0






10•04100o






o 0






Tilskudd O Irrwaylngew
lactiat ackag på ulån





Surn 4b.ournfirordwflp






-809.000400 0:0






Ouettorl Ire drtisnignaepol -€0.000






-5 418.41
Builtraerliva 0






Sum Ilnentiwing 40 000 -000.0oo -800000 3.418.41






lickahl~0~ 47.1171 -N0.000 401.000 045.311
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7. VEDLEGG - ÅRSMELDING FRA
MENIGHETENS ENHETER


7.1. R12/A MENIGHETS BARNEHAGE


Kort om Rna Menighets Barnehage
Har vært i drift siden høsten 1977.


Barnehagen er en heldags barnehage med 37-


38 barn fra 1-6 år fordelt på 3 grupper


Apningstiden er fra 7:30-16:30.


Personale
Vi har 6,5 årsverk i assistentstillinger, 3 årsverk


pedagogiske ledere stillinger og en styrer.


Videre har bornehagen en renholdsossistent på


delfid og vi hor fortsalt en hospitant i full stilling


Barnegruppen
Pr 31 12.2013 hadde vi 37 barn


Alderssammensetning per 31.12.  2013:  
Idringer 2dringer 3dringer 1 rIdringer Sdringer


7 13


Mål


Vrfut m6I var å gjøre verr barnehage til en god


bornehage og at barna får en god ballost med


gode opplevelser og minner fra den liden de er


barnehagen. Hverdagen skal inneholde


neshskjærlighel og være preget ov gode


relasjoner mellom barn - voksne, barn - barn, og


voksne-voksne. Dette skal oppleves gjennom lek


og i nærvær med ondre.


Hovedsatsinger
Vårt fokus var fortsait på å få til "Gode


relasjoner" med hverandre. Språket har også


vært en priontenng og el godt redskap i


kommunikasjon med andre. I tillegg til muntlig


uttrykk har vi det nonverbale


kommunikasjonsuttrykk. Vår barnehage er en


barnehoge med mye musikk, dans og drama.


Vår arbeidsrnetode i barnehagen er gjennom de


estetiske fag: Drama, musikk og forming.


Vi laget varm mal 4 ganger i uken sammen


med barna og som fiskesprell-barnehage har


vårt mål vært at sjørnal har inngått i det daglige


mattilbudet i barnehagen, slik at fisk og annen


sjømat ble en naturlig del av barnas kosthold.


Kjakkenhagen
I år har vi satset på å stade med et nytt prosjekt


Kjøkkenhageprosjekfi Dette er et samarbeid med


foreldre som stille opp på barnehagens dugnad


og delte sin kunnskop om det med oss. Vi


kjøpte inn kasser, jord, gjødsel og frø. Borna var


med og passet på, og høstel fine grønnsaker


som ble til suppe etterpå.


Andre aktiviteten


Vi har ogs6 vært i "skogen vår".


I løpet av våren og høsten var vi på Oslo


nye Teater, Det Norske Tealer, Riksleateret


og Biblioteket for å se barneteater.


Vi besøkte flere ganger dyrene på Bogstad


gård, har vært med på potetplukking og vi


har vært med på saueklipping.


Vi arrangerte Lucia-samling i kirken, med


etterfølgende Lucia-frokost for foreldre,


besteforeldre med flere.


Vi gikk Lucia-tog for de eldre på Lunsjtreff.


Vi hadde nissefest med gret, og besøk av


julenissen.


Det har også blitt en tradisjon at bornehogen


pynter vår kirke til jul ved å sette opp


julekrybben.


Skiskole for 4 og 5-6fingene i januar.


Vi deltok på familiegudstjeneste i kirken med


god stemning i karnevalgudstieneste i mars,


og i okrober likk vi anledning igjen til å


delta. Begge gangene med sang og


skuespill. Gudstjenesten i oktober var


høsrtakkefest og barnehagen laget sammen
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med barna grønnsakssuppe til alle som var


med på kirkekaffen den dagen Foreldrene


deltok med prakfiske oppgaver og hadde


ansvor for oppvarting td larkekaffen etter


gudstienestene.


For påske inviterte vi foreldrene til en


påskesamling i larken med efterfølgende


frokost i menighetssalen.


Til barnehagenes julegudgjeneste sang


barna og dromatisede juleevangeliet


17. mai feiret vi 16 mai i barnehagen VI


gikk i log med andre bornehager i vårt


nærmiljø.


15.moi hadde vi Rusken oksjon.


I juni overnanet 5-åringene en nan


barnehogen


I midten av juni hadde vi sommeravslutning


menighetssalen. Vi vor godt over 100


personer med både store og små.


Vi har gjort mye forskjellig dene året, men det


viktigste For oss er å skape et miljø hvor barna


kan trives og utvikle seg, og synliggjøre vår


kristne tro og nestekjærlighet i proksis Del er


også viktig al barnehagen er en brukertilposset


barnehage.


Barnehogen er et bindeledd mellom larke og


nærmiljø. Hver dag finner loreldre, besteforeldre


og andre som er tilknynet til de 37-38 barn, vei


til oss for å bringe/hente born i barnehagen. De


snakker med oss og opplever hva del vil si å


være en del av en menighetsbarnehage.


Der er stor oppslutning til alle arrangementer i


barnehagens regi. Om det så er dugnadsarbeid


eller gudstjenester. Barnehagen har en utvidet


kristen formålsparogrof og har en definert livssyn


i tråd med de kristne grunnverdier. Vi opplever


at barna lar vare på hverandre, og vi har en


positiv og iniiiarivrik personalgruppe med Pore


ressurser. Også i år har vi ikke han olvorligere


uhell enn skrubbsår og små kutt.


Vi h6per endelig at bygging av en ny menighets-


bornehage blIr realisert i 2014. Dette har nå


menighetsrådet sam eier av barnehagen alene


full kontroll over, ener at kommunen avslo de


planlagte lokaler til sin musark- og kulturskole


senhøstes 2013.


Samarbeidsutvalg (SU)


Har han to-tre møter pr. semester.


Ansattes representanter:


Ligia Skaldebø, Anila Eriksen


Foreldrerepresentanter:


Vår. Louisa Hughes-Espedal (leder), Nina Due


og Sarah Grøndahl


Høst; Louisa Hughes-Espedal (leder), Sarah


Grøndahl og Hanna Herstad.


Eierrepresentanter.


Bjørn-Tore Nyrud Hansen, Karin Hoff.


Eiergyre i Røa Menighets Barnehage hadde


følgende medlemmer:


Bjørn-Tore Nyrud Hansen (Leder) og Karin Hoff.


Styrer i barnehagen vor sekretær for styret.


Foreldre


Det har vært avholdt to foreldremøter, vår og


høst Vi har hatt foreldresammær med alle


foreldre 2 ganger, og ellers etter behov,


Vi hadde dugnader både vår og høst, med bra


arbeidsinnsats fra foreldrene.


Vi satt opp en lawo på utelekeplassen ag


foreldrene har hjulpet oss med det.


Det har vært god oppslutning av loreldre på de


forskjellige orrongementene vi har han i


barnehagen.
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Ansatte


Vi har holdt personalmøter og veiledning ener


behov.


Jule- og sommeravslurning med alle ansane og


vikarer.


Vi har hatt 5 planleggingsdoger


Alle i personalgruppe har fån tilbud om


forskjellige kurs.


Både høst og vår er styrer på samlingsmøter hos


IKO


I september hadde vi førstehjelpskurs sammen


med Fossekallen barnehoge.


Vi vor på forskjellige kurs for kompetanseheving


som Vestre Aker bydel har nlbudt oss.


Samarbeid med andre


Gjennom hele året har vi han somarbeid med


kirken om enkelrarrangementer, noe som knytter


oss nærmere kirken. Og ellers har vi


somarbeidet med.


Vestre Aker bydel gjennom konsulenten for


de private barnehogene.


Andre privare barnehoger i Vesrre Aker


bydel om lorskjellige arrangementer og


gjennom jevnlige mører for slyrere i private


barnehager. Møtene holdes hver måned.


Vesne Aker Pedagogisk ressurssenter.


Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste


Nic Wools institutt


Barnevernet. 



Andre menighetsbarnehager i Oslo gjennom


IKO.


Slyreren var fortsan med i en gruppe på 6


personer. Gruppen består ov: 2


representanter fra barnehageseksjonen


bydelsadministrasjonen, en annen styrer fra


en privot barnehoge, to styrere fro


kommunale barnehager. Gruppens mandat


er å etablere, organisere og gjennomføre


kurailbud for barnehogepersonale i Vestre


Aker bydel Gruppen har ansvor for -6


bruke" øremerkede midler i forbindelse med


kompetanseheang for barnehaget


Takk ril alle dere som støtter oss i arbeidet med


barna, og ser ansvaret og mulighetene som


ligger i at menigheren har sin egen barnehage


Røa, 28.2.2013


Ligio Skoldebø
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7.2. BARNEHAGENSREGNSKAP2013
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7.3. RIDA KIRKESJENTEKOR


I vårsomostmat var akfivitotsnivåot som


felrel
Gudstjenester vår 6 stk, julerrefest, tårn-ogent-
helg, Misjonsselskopets områdestevne, Norbu-
sang (korseminar i Fredrikstad), øvingshelg med
opptreden på Nordmarkskapellet, Røa
markedsdag/torgdag, kortreff i Voksen kirke,
musikal foresfilling i Skårer kirke med
Jordbærhagen.
I fillegg hodde koret 15 øvelser.


I Imstsomestersr var alaivihnsnivt!mt
som folgon
Korseminar i domkirka, vennekveld,
familiekonseri, konsert på julemessen i Rea,
«Lessonsand Corols. og 15 øvelser.


Modlornsurvikling
I løpet av 2013 har Røo kikres jenlekor hart 30
betalende medlemmer gjennom årel.
Medlernsutviklingen har væri stabil, med noe
bevegelse. Den aldersmessige spredningen
ligger i hovedsok mellom 6 og 15 år. Ved
årsskifter 2013-2014 er der ca 8 aktive
aspiranter, i hovedkoret er det 17 aktive
deltakere. Vanlig oppmøte på øvelsene er ca 20
sangere totalt.
Okning i antall sangere i 2012 og shabilitet i
2013 taler srerkrfor videre drift.


Styromoror
Det ble i 2013 holdt 2 styremører før


årsmøtel i mors 2013 og 4 i løpet av høsten.


Styret har siden årsmøter 20. mars 2013


konstituert seg sely med følgende verv:


Leder: Per Myrseth


Styremedlern: Kirsren Nygaard


Styrernedlem: Tor Jocobsen


Dirigenl/musikolsk og operativt


ansvorlig: Olav Manen Wang


Styrer har i tråd med vedtektene hatt det


overordnete ansvaret for korels budsjett, men


den praktiske økonomiforvoltningen har


ligget hos menighetsforvalter i Rea menighet,


Knut Erik Skorpoos.


Styret har arbeidet med følgende saker i


2013:


Planlegging av akfiviteter, sang-


opptredener og turer


Praktiske oppgaver i forbindelse med


verve-kvelder og semesieravslutninger


Håndtering av svakere økonomi enn


antart og vurdert filtak gjennom året.


Noe innsats har agså væri retter mot


rekrultering av nye medlemmer


Sangpsdagog
Mari Kjersh Tennflord og Marianne Jørgensen
har vært korets to songpedagoger med til
sommen 20 sangtimer a 45 min. i 2013. Mari
Kjersfi hor i høstsemesterethatt øvekene med
aspirantkoret.
Bistand fra sangpedagoger og bistand til
aspirantkoret har gjon chrigentjobben for Olav
Morten mer fokusert og gin god musikalsk


økonomi
Koret gikk med underskudd i 2013, og med den
bokgrunn har styret son opp noen tiltak for å
sikre bedre økonornistyring samt beskrever hvo
som var årsak til underskudder.
Styret har sait opp følgende forslog til tiltak for
bedre økonomi for 2014:


Okt kor-konfingent


Mindre deling av aspirantkoret med egen


dirigent/sangpedagog


Bruk av sangpedogoger finansieres slik at


foreldre beraler den folniske kostnaden og


koret ikke sponser sangpedagog til


individuell undervisning.


Kostnaden ved egen dirigent for


aspirantkoret m6 dekkes i s6 stor grod som


mulig av kontingenten fra aspirantkorets


medlemmer.


Kostnaden ved lurer skal som hovedregel


dekkes av de medlemmer basert på


påmelding og/ eller dehokelse på turen /


deltar på turen og dene m6 informeres og


sikres allerede ved p6melding til turer.


Søke menighelen om midler til
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Forklaring til hvordan underskuddet for 2013


har oppståit er:


Norbusang i Fredriksrad i mai 2013, ble


uforholdsmessig dyr for koret. Dette fordi


koret hadde over 10 p6melche og kostnaden


var knyttet til anhall påmeldte, men kun 3


deltok.


Det vil si ot koret måne dekke kostnad for 7


p6meklte som ikke deltok.


Tur til Nordmarkskapeller med Nordstrand


Borne- og Ungdornskantori, februar 2013,


medførte større urgift enn planlogr_


Bruk av individuell sangpedagog hor vært


delvis sponset av koret.


For slor bruk av sangpedagog som instruktør


for aspirantkorel i forhold hl


økonomishuasjonen-


Endring i Oslo Kommune sin støtte som fordeles


via Ung Kirkesang, ble på ca 4000 mindre enn


budsjettert og 4000 mindre enn tidligere år.


favolsor


Korel har øvd hver onsdog fra 17 45-19.15 i


begge semestre; aspiranter 17.45-18.30, og


hovedkor fro 17.45-19.15. Denne ordningen


hor lettet foreldres levering av venninner og


søsken, de minste er med når hele koret har


pause og sangpedagogene er ledig til


individuell sangundervisning etter pousen.


Ordningen gjør at korer har lidsromrner som gjør


det mulig 6 fremst6 mer profesjonelt både når


del gjelder kordireksjon og sangundervisning.


Mål / handlingsplan for 2014
Røa kirkes jentekor skal være et tilbud med fokus


på godt miljø, trivsel og samhørighet med song,


musikk og læring som romme. Koret skal ha en


narurlig plass i lokalsomfunnet og Rera menighers


musikk, kultur og gudsrjenesteliv. Der skal søke


samarbeid med andre kor, aktiviteter og


organisasjoner som kan tilføre korel musikk- og


turglede.


Ønskede aktiviteter for 2014 er:


Øvelser


Deltakelse på gudstjenester gjennom


årer.


Turer og opplevelser som:


Nordmarkskapeller, korserninarer og en


utenbyslur.


Ønskede mål for 2014 er:


Beholde, men helst øke medlemsmassen


Stabilisere økonornien


Stabilisere forhold runch rilbudel om


individuell sangundervisning. Hor


budsjett til ca 10 aspiranrøvelser i


semesterer med egen sangpedagog slik


det ser ut n6.


Erablere synlighet for koret med egne


websider.
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7.4. KRIK10 - 13
KRIK 10-13 er for born mellom 10 og 13 år.


I 2013 har denne gruppo hatt ire flone ledere:


Ingrid Handegard, Karoline Kleivene og Håkon


Igland.


Det er samling onnenhver fredag, og vi byiter på


å ha samlinger i menighetssalen og på Bogstad


skole.


Det varierer litt på antall barn som kommer, men


det har vært fin rekrunering dene året - mange


guiter og jenter kommer n6 på fredagene.


I kirken har vi bordtennis og biljard, i tillegg til


fotball eller innebandy. I gymsalen på Bogstad


skole har vi gjerne basketball, stikkball og andre


leker. I veusemesreret hadde vi en tur til


bowlinghollen på Solli Plass.


I høstsemesterel deltok enkelte av krik'eme p6


lYS VÅKEN arrangementet i Rtaa kirke. Vi hor


ellers hon filmkveld og spill bowling.


Vi har alltid en pouse med andold på midten ov


somlingene. Da får krik'erne brus og lin å spise.


I 2013 har vi hatt 14 samlinger for denne


gruppo.


Kontakiperson: Anne line Breneville-Jensen


(98826225)


7.5. KRIKUNGDOM
KRIK ungdom har samling annenhver fredag i


gymsolen på Bogstad skole og er sipne for alle


som går på ungdomsskolen. Det hor vært 14


sornlinger i år; 7 på våren og 7 p6 høsten. Det


er en fin gjeng som pleier å møtes disse


fredagene.


Vi er så heldige å ha flere unge, voksne ledere:


Anne Jenny Rugsland, Anne Mari Rugsland,


Geir Godtfredsen og Marthe Skoge. De har


organisert innebondy, fotball, basket, donsk


stikkboll, dogeball, volleyboll og ulike aktiviteter.


Både i vårsemesleret og i høst dro gruppa til


byen og spilte bowling. Det har også viert


pizza&filmkreld og tur i Korketrekker'n.


Det holdes andakt i pausen, hvor det også


serveres brus og noe 6 spiss.


Opprmstel hor vært bra i begge gruppene i året


som gikk og samlet seit berahe 43 ungdommer


medlemskap i 2013.


Kontolopersow Anne lints Bretteville-lensen


(98826225)


7.6. RRIAKFUK- KFUM- SPEIDERE
Per utgangen av 2013 så er det å patruljer i


Røa og Voksen-speideren. I Riaa er det 2


Gunepotruljer, Gaupe med 5 medlemmer og Elg


med 6 medlemmer. Det er en jentepatrulje,


Piggsvin, med 8 medlemmer. Totalt blir dette 19


barn i fra 5. klasse til 10. klosse.


I Voksenspeideren er det en oppdagerpatrulje


med 4 barn fra 3. klasse til 5. klasse.


Av aktive ledere er det hovedsakelig 5 stykker,


hvor to har hovedvekten i Voksen, to har


hovedvekten i Røa og siste er gruppeleder.


Øvrig sti er det minst 9, mer eller mindre, aktive


rovere som hjelper til.


Speiderarbeidet går forholdsvis greit. Do


lederne som hovedsakelig er i Rssa begge er på


skolen, blir det til lider litt hektisk, men det har


gått fint til n6. Vi klarer å følge planen som vi


lager i starten av hvert semester og hor 3 turer,


b6de inne og ute, i holvåret.


I 2013 vor vi på en sfor leir i Stavanger som


NSF arrangene. Vi hadde også 6 turer, hvor en


av dem vor for å s på 5-mila. Vi hodde også


patruljetur både på høsten og på vinteren.


I 2014 skal Reo-speideren prøve å samarbeide


mer med Voksen-speideren, for 6 gjøre


overgangen lettere for borna som går i Voksen-


speideren. Vi skal også dra på KM sin landsleir


i Asker til sommeren. Vi må også prøve å


oppreltholde medlemstallet sånn ol vi ikke går


ned igjen til slik det vor for 4 år siden.


7.7. JULEMESSEMISJONEN
Julemesse nr. 31 for nåværende stab ble holdt


Røa kirke lørdag 16. november fra kl. 10.16.


Sang v/ Rrao Kirkes jentekor under ledelse av


dirigent Olav Morlen Wong fra kl. 15-15.15.


Julemessens to arosiekter: 



Misjonzerene Kaore og Nora Hogens arbeid


blant fattige indianere i la Sierra Torohumaro,


Mexico.


De har bygget opp og driver to kirker og to


internatskoler i Mexico; budsjen: USD 75,650.


Koare Hogen ble enkemann 2. mai 2013, men


fortseiter uten Nora som Izerer og prest i kjent


stil, hons høye alder til noss.


Sykehusef Haydoms barneovdefing,


motprosjektet i dena Word», i Tanzania.
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Julemessensmål:

Samle inn så mye penger som muligl Pengene
går uavkortet til prosjekrene. Diakoni,
evangelisering, kristent fellesskap og sosialt
samwer. 41 personer hjalp til julemessedagen.
Flott innsats av samtlige. Spesielt morsomt med
barn og barnebarn som hialp ril i cafeen, på
åresalg og i fiskedaml


Bankierminal ble lånr av Kirkelrg lellesråcl i Oslo,
og skulle egentlig kun være til unak for bruk på
messen, men noen betalte der også. Einar
Ersclalbeajenteterminalen og det fungerte bra.


Møter: 

På vårparten hadde vi møter en gang i måneden
i kirkestuen på mondoger kl 19 - 21 .30 og på
senhøstenslo vi forsøksvis møtene sammen med
voffehreff hele 3 ganger i måneden fra kl. 10-14
alle torsdoger (unntatt de med lunchtreff). Inntil
fem personer kom på møtene. På
sommermøtetkl. 19 hos Ekrheim 30. mai kom
det 19 personer og Eivind Brager holdt andakr.
Her fikk vi inn kr. 2.055 i lodd/kollekt til våre
misjonsprosjekter. På evalueringsmøtet kl. 19
kirkestuen 9. desember kom 13 personer. Her
Fikkvi inn kr. 1.398 i lodd/kollekt minus kr. 545
til lyntadd på årets kakelotteri kr. 853 netio.
Julemessemisjonenhor væri kirkeverter fire
ganger. Vi hadde totalt 17 møter i år.


Resultatiulemessen2013:






loddsolg bøker totalt: Kr. 38.682
Kokelotteri: • 13-079
Marmelade/kaker etc. • 7205.
Diverse pynt, etc. • 4.013


Fiskedam • 1.306
Åresalg: • 12.509
Håndarbeid: • 22.266
Bestemon loft • 4.046


Coleen • 7.092
Til sammen Kr. 110.198.
Kollekt dogen etter i kirken • 6.790
Totalt Kr. 116.988


Kr. 60.000 er sendt til hvert av prosjektene, tils.
kr. 120.000. N6 står det kr. 7088,25 på konio.


Evo kler¥ Ekrheim
Julemessemisjoneni Rizrakirke


MATSTRITTEPROGRAM, LENA WARD,
HATDOM STKEHUS I TANZANIA, 2013
Kjære alle i Røa menighell
Årsractort 2013 

Helt Fra2012 har .Lerra Ward. hait ansvar for
faitige barns mat, innlagt ved sykehuset
Ilaydom. Prosjeklethor fungert godt, takker
være de kr. 60 000,- som vi fikk FroRea kirke,
Julemessemisjonent 10 barn hver mbned hor
fån hjelp til 6 overleve.
I 2014 bygges et nytt kjøkken med tanke på å
undervise loreldrene i sunn matlaging mens de
hor barna sine på Haydorn Sykehus, «Lena
Ward., og hele 40 born pr. måned vil herener
få hjelp, takket være støtten FraRøa kirkel
Vi takker for støtten, som vi håper vil fortseitel


Hilsen elana Ward•,
Tanzania:
Emanuel Fabiano
Jonas Rusenstok
Angela Baynit


Haydom Sykehus i


Økonomi onsvorlig
Sjel for sponsede gaver
Sykepleier med ansvar for
lena Ward


(Rapporten er forkortet og oversan Fraengelsk av
Eva Jærv Ekrheim)
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LITTOM MISJONEN I MEXICO:


Ildsjelene Kaare og Nora Hagen har i over 30
år vært misjonærer i Mexico og støttesav
Julemessemisionen i Røa kirke og Hope Lutheran
Church i Seattle, U.SA
Begge steder har Kaare Hagen vært prest. Nora
er utdannet sykepleier.


Inntil for noen år siden drev Kaare med lakse- og
krabbefiske i Alaska hver sommer for å forsørge
famillen. Nå er båten solgt, men de lever av
pensjonen, slik at alt det de får av midler går
uavkortet til arbeidet blant de fattige i Mexico.
De startet fra ingenting og hor bygget 3 kirker
og to internatskoler "Junior High", dv.s.
ungdomsskolen, med plass til 126 barn til
sammen, halvparten jenter og gurter.
Min mann Harald, vår datter Christine og jeg
var på besøk i Mexico i påsken 2004 og kunne
med egne øyne se alt det de har fått til, og det
er ikke lilel Da vi dro fra Norge hadde vi med
masse både nyn og bruld barnetøy og babyklær,
kosedyr og ruller med verdenskart til
klasserommene. Kortene fraktet vi i en skipose
for å få plass.


Kaare og Nora Hagen startet "Friends of
Literacy" som driver med helsearbeid,
landbruksopplæring, alfabetisering, engelsk- og
bibelundervisning. Enker og vanskeligstille
kommer hjem til dem og klager sin nød, og de
hjelper dem så godt de kan. De har ikke en
eneste fridag mens de er i San Juanito.


Målsetningen er å gi barn og unge mat og
drikke, klær og undervisning før evangelisering,
og som følge av dette: FREMTIDOG HÅPI


Kaare underviser selv i fagene engelsk og
bibelhistorie på skolen, men det er onsaii 16
personer som lærere og kokker på skolene i
tillegg til Kaare og Nora Hagen.. I påsken var
del veldig kaldt i klasseromrnet, så barna satt
med boblejakkene på i fimene selv om en
etasjeovn prøvde å gi nok varme


Siden Nora er sykepleier og har et stort lager av
vitaminer og medisiner, blir hun godt moltalt i
alle hjem. Hun ser hvem som trenger


legebehandling og må på sykehus. Kaare og
Nora Hagens bil blir brukt Iii syketransport.
Nora er el organisasjonstalent og sørger for
innkjøp av all maten som trengs på
internatskolene. Dessutener hun organist og
spifler på hommondorgel under gudstjenestene
som Kaare holder hver uke.


Den første kirken de bygde var lenger sør, i
Znacuaro, Michoacan i Laguna Verde distriktet.
Her lærte de opp en Mexikansk prest, Pastor
Guzman, og kunne derfor i 1990 flytte lenger
nord, til San Juanito, kalt støvbyen, som befinner
seg en halv dags bilreise sydvestover fra
hovedstaden Chihuahua i delstaten Chihuahuo
Dette ligger like høyt som Galdhøpiggenl
Jeg kan jo nevne at huset som Hogens bor i er
ikke noe luksus, taket er isolert med sand, så når
vi drakk te eller kaffe måtte vi ha en skål over
koppen for ikke å få sand oppi mellom hver
slurkl


Den ene kirken er i Sicachique som ligger ca. 2
1/2times kjøring fra San Juanito, hvorav 1 1/2
fime på elendige skogsveier. Hil drar Kaare og
Nora annenhver uke, og vanligvis overnatter de
i et lite rom ved siden av lagerrommet, slik at de
kan gå på hjembesøk til Tarahumara-
indianerene neste dag. Tarahumaraindianerene
kler seg i fargerike klær som mødrene syr fil
barna sine. Den ene internatskolen ligger like
ved kirken i Sicachique.


Den andre kirken er i Toscale, litt nærmere San
Juanito Når Kaare og Nora er i Sealtle
skolens sornmerferie, preker en ung Mexicaner
som heter Elias i kirken.


Noen ganger har de også gudstjeneste prival
hos Raol i Nakeachi, ca 1 limes kjøring fra San
Juanito. Vi opplevde dene ogsål


Internatskolen i Tinaja heter "Esperanza" som
betyr HÅP. Skolen er ca. 13 år garnmel.
Det undervises i engelsk, mattematikk, doto,
biologi, historie, geografi, geometri, spansk,
sang og musikk og bibelhistorie.







ArsmeldingRøamenighet side42


Budsjettet Kaare og Nora Hagen for drifi av
misjon, begge skolene og kirkene er
USD 75.650 pr. år , dvs. ca. kr. 445.000,-,
hvorav kr. 60.000 eller 13,5% kommer fra
julemessen. Del er utrolig hva de får gjort for
disse pengenel En menighet i Seattle, Hope
LutheranChurch, støtter prosjektet og Hagens
selv bidror med sine egne oppsparte midler når
det er nødvendig. I Seattle holder også
kassereren for Friends of Literacy til. Han heter
Ralph Svehaug.


Og det fine er at Kaare og Nora er
selvforsørgende misjonærer som lever av sin
egen pensjon til alle sine egne behov, slik at
pengene vi somler inn går uavkortet til misjonen.
Og vi i Julemessemisjonenarbeider selvsagt
gratis, så ingen ting blir borte i administrasjonl


I Mexico drikkes del 10 liter cola pr. 1 liter
melk, og det er ikke bra for tennene og fører til
sukkersyke med alle de problemene denne
sykdommen medfører. Nora prøver å få folk til
å endre drikkevanen. Mange Mexicanere har
mistet flere tenner p.ga.. colal Kyr, hester,
geiter og dyr generelt er som banken For
mexicanere, og mange velger å ikke selge
dyrene sine for å kunne påkoste et
tannlegebesøk


Eva Jærv Ekrheirn,
mai 2013
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Oslo kommune
Bydel Vestre Aker


Røa menighetbarnehage
Nordengveien9
0755 OSLO


Dato: • 23.5.2012


Dcres referanse: Vår referanse.: Saksbchandler: Arkieko:Je:


12/00634.2.- Mbjern Evensen 323.5 •


UTTALELSE FRA BYDELVESTRE AKER VEDRØRENDEAT RØA MENIGHET
SKAL BYGGENY BARNEHAGE.


Bydel VestreAkerhat fått henvendelsefrå meifighetsrådslederAnnSynnøveWillochi Itpa
menighet,somer eier av Rea menighetsbarnehage,omå gi en uttalelseombyggingav ny
bamehagevedRen kirke,Nordengveien7-9.


Bydelener godt kjent Ined driften äv Roa menighetsbamehageog j)lanenomed bygging av ny
barnehage ved Røa kirke, og stiller seg meget positivt til dette.


Det bekreResogså at det er behov for bamehageplaet i det aktuelle området.


Med hilsen


r sit"Staftfekift,
Aars


enhetsleder


—/ACE:prvt-
Asbjørn Evensen
spesialkonsulent


Ityde1VestreAker


Besøkeelresse:
Serkedalsvelcn 150 '


••
Posachtsse: Telefoce 02 1/10 Bankkorgo: 1315.0100980
Sertedalsvcien 150B Tclefeks. 23 47 60 01 Org.nr.: 970145311


.07544116
' E-post: piMmeglekailbva oslo kommune,09


hIplIvnwr bvtler-vrstre-ekcr osIOMOIEIE0n.110 .







Oslo kommune
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning


Bestillerenhet for barnehager


Rea Menighe sbarnehage
Nordengvelen 7-9
0755 Oslo


Deres ref:


Dalo: 05.06.2012


Vår ref (s5ksnr):Saksbeh:Arktvkode: •


201202637-2Tonje Andersen, 23 46 19 $7323


UTV1DELSE AV RØA MENIGHETSBARNEHAGE
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Menighetsbarnehage av 23.05.2012, vedr. utvidelse av Røa Menighelsbarnehage.
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kunne inngå i kommunens planer for å sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet i kommende
planperiode.


Utvidelsen av Roa Menighetsbarnehage vil kunne påregne tilskudd etter gjeldende lov og
forskrift. Vi har notert oss at planlagt ferdigstillelse er august 2013 og har innarbeidet
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Formelle tillatelser ved etablering av barnehagen, eksempelvis omregulering, brukstillatelse,
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driftstilskudd.
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Bestillerenhe1for Isarnehager 111Mhuset,0037 Oslo


E-sest poslmosakgbyroslotornnumtno








 


  
 Oslo kommune 
 Bydel Vestre Aker 


  
  


 


  


 


  


 


1 
 


Møteprotokoll 


3/14  


 


 


 


Møte: 


 


Arbeidsutvalget 


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


Møtetid: 05.05.2014 kl. 18:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


 


Møteleder: Elin Horn Galtung (H) 


  


Tilstede:  Lars Asbjørn Hanssen (H) 


Arild Gjervan (H) 


Carl Lindblad (A) 


Terje Bjøro (V) 


Arne Eugen Boysen (F) 


  


Forfall:  


  


Som vara møtte:   


  


I tillegg møtte: Reidun Strøm, enhetsleder for bydelsdirektørens stab 


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


 


Åpen halvtime 


Anne S. Haarberg tok ordet i forbindelse med villcamping i Husebyskogen. 


 


Ingrid Skaanes Sørensen, Kluge Advokatfirma Kluge, Svein Eie Sørensen fra HILLE 


MELBYE arkitekter og Tone Lindheim fra Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter, tok 


ordet til sak 82/14 Varsel om oppstart av detaljregulering av Oberst Angells vei 11, 13, 14 og 


16. 


 


Christina Hansen og Kristin Melander Vie informerte om Nettplan Stor-Oslo og hvilke 


prosjekter som nå startes. 


 


Jan Dante tok ordet vedrørende fredning av Bogstad gård. 
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Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent uten merknader. 


Gjennomgang av sakskartet til bydelsutvalgets møte 22.mai 2014 


Sakskartet til bydelsutvalgets møte 22. mai 2014 ble gjennomgått og sakene fordelt. 


 


Eventuelt 


Lars Asbjørn Hanssen (H) informerte om utviklingen i arbeidet med Gulleråsen stasjon. 


Lars Asbjørn Hansen (H) tok opp bommen i Svendstuveien. 


 


Carl Lindblad (A) Stilte spørsmål ved at boden i Orreskogen 13 A fortsatt ikke er revet og 


hvem som følger opp slikt. 


 


Terje Bjøro (V) tok opp at det kan være en risiko ved hjelp i hjemmet at verdisaker kan bli 


stjålet. 


 


Saker til behandling - Vedtak fattet av arbeidsutvalget  


6/14 14/00025-5 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 24. mars 2014 3 


7/14 12/00014-11 Landingsveien 14 - bestilling av oppstartsmøte 4 


8/14 12/01370-17 Hovseterveien 70 - 72 Søknad om rammetillatelse for uttalelse 5 


9/14 13/00399-14 
Vassfaret og Gaupefaret, Slemdal. Forslag til detaljregulering - 


Begrenset høring 
8 
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Saker til behandling - Vedtak fattet av arbeidsutvalget 


 


6/14 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 24. mars 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsutvalget 05.05.2014 6/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra møte 24. mars 2014. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 05.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra møte 24. mars 2014. 
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7/14 Landingsveien 14 - bestilling av oppstartsmøte 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsutvalget 05.05.2014 7/14 


2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 32/14 


3 Bydelsutvalget 22.05.2014 77/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg har ingen konkrete innspill til oppstartmøte. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Arbeidsutvalget fastholder tidligere vedtak i saken der partiene går sterkt imot enhver 


utbygging av tomten, støtter dermed ikke bydelsdirektørens forslag til vedtak. 


 


Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 05.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsutvalget har tidligere gått imot enhver utbygging av tomten og fastholder dette 


vedtaket. Se vedlegg. 


 


Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om Landingsveien 14 - innspill til oppstartmøte 


til orientering. 
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8/14 Hovseterveien 70 - 72 Søknad om rammetillatelse for uttalelse 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsutvalget 05.05.2014 8/14 


2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 33/14 


3 Bydelsutvalget 22.05.2014 78/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Høyre mener at bydelsutvalgets tidligere uttalelse er helt riktig, og fastholder den. Høyre vil 


derfor sterkt motsette oss den foreslåtte utbyggingen. En av konsekvensene ved slik 


utbygging vil også medføre at Torvet, som er en meget uheldig blanding av skolegård for 


Hovseter skole og fellesareal for alle beboerne, vil bli helt innestengt på alle kanter og delvis 


skyggelagt, spesielt er dette uheldig ved skolens inngangsparti, ref. blant andre 


Analyseplansje 5 av 9.  


 


Høyre vil også påpeke at nabohuset, Hovseterveien 68, er en blokk med bare spesialtilpassete 


leiligheter for funksjonshemmede der mange av beboerne har begrensete muligheter for å 


ferdes ute i naturen, og enhver forringelse av deres utsikt og lysforhold vil være meget mer 


negativt enn for de fleste andre. 


 


Den eneste utbygging Høyre kan vurdere som akseptabel er forslaget til byggetrinn 1, se 


Analyseplansje 4 av 9, da den vil ha begrenset påvirkning på naboers lysforhold.”  


 


Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet slutter seg til Høyres innspill. 


 


Innspill fra Venstre: 


 


Venstre er for bygging i eksisterende område og absolutt innenfor 500 m fra T-bane.  Vi synes 


det foreslåtte bygget er greit hva gjelder volum, men muligens 1 etasje for høyt. Dette for å 


ivareta morgensol om morgenen sommertid for de i de nederste etasjene. Bygget passer inn i 


allerede eksisterende bebyggelse. Dette er for øvrig meget sentralt på Hovseter og kan derfor 


forsvare høyre "sentrumsutnyttelse". 


  


Løsningen med svalgang trukket vekk fra vegglivet er god, det skaper mer privacy, men har 


som ulempe at det er lite lys ned langs en slik fasade. 


 


Utearealet oppå butikktaket er ikke særlig attraktivt hvis det ikke legges stor vekt på 


landskapsarkitekturen. Den underliggende konstruksjonen må gjøres så sterk at den kan bære 


store arealer med tilstrekkelig tykt jordlag til å ha noen større trær. 


Venstre mener at denne tomt er egnet for boliger, men ønsker et begrenset volum. Ref vår 


stillingtagen ved forrige korsvei. 


Vestre Aker bydelsutvalg  
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Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende forslag med støtte fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet: 


 


 


Disse partier har tidligere vært meget negativ til utbygging av dette området, se vedlegg, men 


var villig til å vurdere byggetrinn 1, se Analyseplansje 4 av 9, da dette ikke ville gi samme 


negative konsekvenser for lysforholdene for Hovseterveien 68 og Hovseter ungdomsskole. 


 I den foreliggende saken er utbyggingen sett i sammenheng med byggingen av en 6 etasjers 


boligblokk i Hovseterveien 72, brukt til uteareal for de nye boligene, se brev fra ARCASA 


arkitekter av den 13. mars 2014 vedrørende søknad om Rammetillatelse for Gnr 31, Bnr 334, 


Hovseterveien 70 – 72. Dette er helt uakseptabelt for disse partiene da vi på det sterkeste går 


imot enhver utbygging av Hovseterveien 72. I denne sammenheng vil vi også påpeke svaret til 


den forrige saken fra Hovseter skole og beboerne i Hovseterveien 68 om de store negative 


konsekvensene en boligblokk på 6 etasjer vil medføre for dem.  


På denne bakgrunn kan vi definitivt ikke støtte dette utbyggingsforslaget med mindre det 


realiseres som et eget prosjekt uten noen som helst tilknytting til Hovseterveien 72. 


 


Venstre opprettholder sitt tidligere vedtak i saken: 


 


Venstre er for bygging i eksisterende område og absolutt innenfor 500 m fra T-bane.  Vi synes 


det foreslåtte bygget er greit hva gjelder volum, men muligens 1 etasje for høyt. Dette for å 


ivareta morgensol om morgenen sommertid for de i de nederste etasjene. Bygget passer inn i 


allerede eksisterende bebyggelse. Dette er for øvrig meget sentralt på Hovseter og kan derfor 


forsvare høyre "sentrumsutnyttelse". 


  


Løsningen med svalgang trukket vekk fra vegglivet er god, det skaper mer privacy, men har 


som ulempe at det er lite lys ned langs en slik fasade. 


 


Utearealet oppå butikktaket er ikke særlig attraktivt hvis det ikke legges stor vekt på 


landskapsarkitekturen. Den underliggende konstruksjonen må gjøres så sterk at den kan bære 


store arealer med tilstrekkelig tykt jordlag til å ha noen større trær. 


Venstre mener at denne tomt er egnet for boliger, men ønsker et begrenset volum. Ref vår 


stillingtagen ved forrige korsvei. 


 


Votering 


Arbeidsutvalget støtter at begge forslagene sendes Plan- og bygningsetaten..  


 


Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 05.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Høyres vedtak med støtte fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet: 


 


Disse partier har tidligere vært meget negativ til utbygging av dette området, se vedlegg, men 


var villig til å vurdere byggetrinn 1, se Analyseplansje 4 av 9, da dette ikke ville gi samme 


negative konsekvenser for lysforholdene for Hovseterveien 68 og Hovseter ungdomsskole. 


 I den foreliggende saken er utbyggingen sett i sammenheng med byggingen av en 6 etasjers 


boligblokk i Hovseterveien 72, brukt til uteareal for de nye boligene, se brev fra ARCASA 


arkitekter av den 13. mars 2014 vedrørende søknad om Rammetillatelse for Gnr 31, Bnr 334, 


Hovseterveien 70 – 72. Dette er helt uakseptabelt for disse partiene da vi på det sterkeste går 


imot enhver utbygging av Hovseterveien 72. I denne sammenheng vil vi også påpeke svaret til 


den forrige saken fra Hovseter skole og beboerne i Hovseterveien 68 om de store negative 


konsekvensene en boligblokk på 6 etasjer vil medføre for dem.  
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På denne bakgrunn kan vi definitivt ikke støtte dette utbyggingsforslaget med mindre det 


realiseres som et eget prosjekt uten noen som helst tilknytting til Hovseterveien 72. 


 


Venstre opprettholder sitt tidligere vedtak i saken: 


 


Venstre er for bygging i eksisterende område og absolutt innenfor 500 m fra T-bane.  Vi synes 


det foreslåtte bygget er greit hva gjelder volum, men muligens 1 etasje for høyt. Dette for å 


ivareta morgensol om morgenen sommertid for de i de nederste etasjene. Bygget passer inn i 


allerede eksisterende bebyggelse. Dette er for øvrig meget sentralt på Hovseter og kan derfor 


forsvare høyre "sentrumsutnyttelse". 


 


Løsningen med svalgang trukket vekk fra vegglivet er god, det skaper mer privacy, men har 


som ulempe at det er lite lys ned langs en slik fasade. 


 


Utearealet oppå butikktaket er ikke særlig attraktivt hvis det ikke legges stor vekt på 


landskapsarkitekturen. Den underliggende konstruksjonen må gjøres så sterk at den kan bære 


store arealer med tilstrekkelig tykt jordlag til å ha noen større trær. 


Venstre mener at denne tomt er egnet for boliger, men ønsker et begrenset volum. Ref vår 


stillingtagen ved forrige korsvei. 


 


 


Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets uttalelse om Hovseterveien 70 - 72 Søknad om 


rammetillatelse for uttalelse til orientering. 
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9/14 Vassfaret og Gaupefaret, Slemdal. Forslag til detaljregulering - 


Begrenset høring 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsutvalget 05.05.2014 9/14 


2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 34/14 


3 Bydelsutvalget 22.05.2014 79/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter Byantikvarens forslag til mindre endringer i 


reguleringsbestemmelsene som gjelder Vassfaret og Gaupefaret. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 05.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter Byantikvarens forslag til mindre endringer i 


reguleringsbestemmelsene som gjelder Vassfaret og Gaupefaret. 


 


 


Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om Byantikvarens forslag til mindre endringer i 


reguleringsbestemmelsene som gjelder Vassfaret og Gaupefaret. til orientering. 


 


 


 


Oslo, 05.05.2014 


 


 


 


 


Elin Horn Galtung (H) 


leder 


 








 


  
 Oslo kommune 
 Bydel Vestre Aker 
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Møteprotokoll 


3/14  


 


 


 


Møte: 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 


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


Møtetid: 12.05.2014 kl. 18:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


 


Møteleder: Arild Gjervan (H) 


  


Tilstede:  Lars Madsen (H) 


Frank Aubert (A) 


Terje Bjøro (V) 


Asbjørn Hjertén (F) 


  


Forfall: Ingrid Nyhus (H) 


  


Som vara møtte:  Elin Horn Galtung (H) 


  


I tillegg møtte: Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


 


 


Åpen halvtime 


 


Ingrid Skaanes Sørensen, advokatfirmaet Kluge og Svein Eie Sørensen, HILLE MELBYE 


arkitekter tok ordet til sak 27/14 Varsel om oppstart av detaljregulering av Oberst Angells vei 


11, 13, 14 og 16. 


 


Kjell Fr. Jacobsen, leder for Utvalget for Harmonisk Fortetting i Småhusområder tok ordet til 


sak 26/14 Utkast til kommuneplan "Oslo mot 2030-smart, trygg og grønn" til offentlig 


ettersyn. 


 


Bernt Holli tok ordet angående utbyggingen av Diakonhjemmet som innspill til sak 26/14 


Utkast til kommuneplan "Oslo mot 2030-smart, trygg og grønn" til offentlig ettersyn. 
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Styreleder Solveig Ekedahl og Tore Lange fra Kollektivet borettslag tok ordet til sak 


Landingsveien 14 - bestilling av oppstartsmøte. 


 


Johan Rondan, tiltakshaver tok ordet til sak 31/14 Ankerveien 12 klage over Plan-og 


bygningsetatens tillatelse på søknad om oppføring av 5 eneboliger og 2 tomannsboliger. 


Dispensasjon fra reguleringsplan. 


 


Andreas Ovedahl og Knut Marthinsen tok ordet til sak 31/14 Ankerveien 12 klage over Plan-


og bygningsetatens tillatelse på søknad om oppføring av 5 eneboliger og 2 tomannsboliger. 


Dispensasjon fra reguleringsplan. 


 


Arnaud Sanchis tok ordet til Røahagan A-F. 


 


 


Godkjenning av innkalling 


 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


 


Godkjenning av sakskart 


 


Sakskartet ble godkjent uten merknader. 


 


Informasjon 


 


Det var ingen saker til informasjon. 


 


 


Eventuelt 


 


Det var ingen saker. 


 


Saker til behandling 


24/14 14/00020-5 
Protokoll fra møte i Byutvikling-, miljø- og 


samferdselskomiteen 3. april 2014 
4 


25/14 12/00447-18 Planprogram for sykkeltiltak i Sørkedalen til offentlig høring 5 


26/14 14/00189-7 
Utkast til kommuneplan "Oslo mot 2030-smart, trygg og 


grønn" til offentlig ettersyn 
7 


27/14 13/01136-4 
Varsel om oppstart av detaljregulering av Oberst Angells vei 


11, 13, 14 og 16 
8 


28/14 13/00841-17 Gulleråsen stasjon 10 
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29/14 14/00436-1 Dialog om mulig nedleggelse av bensinstasjon ved Røakrysset 11 


30/14 14/00080-5 
Informasjonssaker til Byutvikling-, miljø- og 


samferdselskomiteens møte 12. mai 2014 
12 


31/14 14/00452-3 


Ankerveien 12 klage over Plan- og bygningsetatens tillatelse 


på søknad om oppføring av 5 eneboliger og 2 tomannsboliger. 


Dispensasjon fra reguleringsplan 


14 


32/14 12/00014-11 Landingsveien 14 - bestilling av oppstartsmøte 15 


33/14 12/01370-17 Hovseterveien 70 - 72 Søknad om rammetillatelse for uttalelse 16 


34/14 13/00399-14 
Vassfaret og Gaupefaret, Slemdal. Forslag til detaljregulering - 


Begrenset høring 
18 
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Saker til behandling 


 


24/14 Protokoll fra møte i Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 3. 


april 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 24/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen godkjenner protokollen fra møte 3. april 2014. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og fattet 


følgende vedtak 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen godkjenner protokollen fra møte 3. april 2014. 
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25/14 Planprogram for sykkeltiltak i Sørkedalen til offentlig høring 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 25/14 


2 Bydelsutvalget 22.05.2014 80/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg mener det må satses på alternativ 1, gang- og sykkelvei. Det vil 


være flere brukergrupper som i liten grad vil kunne benytte seg av utvidet veiskulder slik som 


fotgjengere, ridende, barn mv..  


Det er viktig at gang- sykkelvei bygges med et klart skille med tydelig merking mellom 


gående og syklende og gjerne bredde nok for toveissykling. 


 


Gang- og sykkelvei vil være i tråd med bydelens Folkehelseplan for 2013-2016, vedtatt i 


bydelsutvalget 13.12.2012, sak 185/12. 


 


Faktorer som påvirker helsestatus i befolkningen kan være alt fra livsstil og arbeidssituasjon, 


til sosiale levekår, trygge nærmiljøer og tilgjengelighet av naturområder og sykkelstier.  


 


Gjeldende lov- og planverk slår fast at folkehelseperspektivet skal ivaretas i all 


politikkutforming. Byutvikling og samferdsel er en viktig del av dette. Som et eksempel er det 


å utvikle et godt utbygd gang- og sykkelveinett for «myke» trafikanter både god samferdsels- 


og folkehelsepolitikk. 


 


Bydelen skal påvirke til et godt utbygd gang- og sykkelveinett. 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag til felles vedtak: 


 


Vestre Aker bydelsutvalg mener at alternativ 2 med “Utvidet skulder” er å foretrekke. 


 


Dette alternativet krever mindre grunnareal enn en separat Gang- og sykkelvei. 


 


Alternativet med utvidet veiskulder vil være rimeligere enn en separat gang- og sykkelvei, og 


dette vil kunne føre til en raskere etablering, noe som er av stor betydning da det er store 


utfordringer i dagens trafikkbilde. Alternativet vil gi akseptable forhold for dagens sykkel- og 


rulleskibrukere da det er kjent at disse sjelden bruker egne gang- og sykkelveier, men 


fortsetter å bruke veibanen. 


 


De første ca. 300 metere fra Peder Ankers plass og nordover bør det imidlertid etableres en 


separat gang- og sykkelvei. Denne strekning benyttes i stor utstrekning av gående på tur mot 


badeplassen ved Bogstadvannet og til Bogstad gård. Kryssingen av Sørkedalsveien ved enden 


av denne gang- og sykkelveien må sikres meget godt. 
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Alternativet med utvidet veiskulder støttes av de fleste beboere i Sørkedalen og av Sørkedalen 


Vel. 


 


Bydelsutvalget anser utredningsprogrammet dekkende for behovet. 


 


Votering 


 


Høyres forslag til felles vedtak ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg mener at alternativ 2 med “Utvidet skulder” er å foretrekke. 


 


Dette alternativet krever mindre grunnareal enn en separat Gang- og sykkelvei. 


 


Alternativet med utvidet veiskulder vil være rimeligere enn en separat gang- og sykkelvei, og 


dette vil kunne føre til en raskere etablering, noe som er av stor betydning da det er store 


utfordringer i dagens trafikkbilde. Alternativet vil gi akseptable forhold for dagens sykkel- og 


rulleskibrukere da det er kjent at disse sjelden bruker egne gang- og sykkelveier, men 


fortsetter å bruke veibanen. 


 


De første ca. 300 metere fra Peder Ankers plass og nordover bør det imidlertid etableres en 


separat gang- og sykkelvei. Denne strekning benyttes i stor utstrekning av gående på tur mot 


badeplassen ved Bogstadvannet og til Bogstad gård. Kryssingen av Sørkedalsveien ved enden 


av denne gang- og sykkelveien må sikres meget godt. 


 


Alternativet med utvidet veiskulder støttes av de fleste beboere i Sørkedalen og av Sørkedalen 


Vel. 


 


Bydelsutvalget anser utredningsprogrammet dekkende for behovet. 
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26/14 Utkast til kommuneplan "Oslo mot 2030-smart, trygg og grønn" til 


offentlig ettersyn 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 26/14 


2 Bydelsutvalget 22.05.2014 81/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslaget til kommuneplan slik det foreligger. 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 


 


Votering 


 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 
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27/14 Varsel om oppstart av detaljregulering av Oberst Angells vei 11, 13, 


14 og 16 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 27/14 


2 Bydelsutvalget 22.05.2014 82/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innspill på det nåværende tidspunkt.  


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag til felles vedtak: 


 


Eiendommen ligger nord-vest for og ovenfor Holmenkollen T-banestasjon. 


 


Det er et mål at Holmenkollområdet skal fremstå med et grønt preg fra Oslos byggesoner og 


det er denne vurderingen som ligger bak utnyttelsesgraden som er satt i den gjeldende 


reguleringsplan. 


 


Selv om Oslo skal fortettes, kan det skape uheldig presedens å ta ut enkelttomter av 


Holmenkollplanen så høyt oppe i åsen. 


 


Kommunen har ført en konsekvent og streng praksis når det gjelder søknader om en sterkere 


fortetting av områder i Holmenkollåsen. Med denne eiendommens sentrale og lett 


iøynefallende beliggenhet, vil Vestre Aker bydelsutvalg ikke anbefale at eiendommens 


utnyttelse dobles i forhold til gjeldende reguleringsplan. 


 


Votering 


 


Høyres forslag til felles vedtak ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Eiendommen ligger nord-vest for og ovenfor Holmenkollen T-banestasjon. 


 


Det er et mål at Holmenkollområdet skal fremstå med et grønt preg fra Oslos byggesoner og 


det er denne vurderingen som ligger bak utnyttelsesgraden som er satt i den gjeldende 


reguleringsplan. 


 


Selv om Oslo skal fortettes, kan det skape uheldig presedens å ta ut enkelttomter av 


Holmenkollplanen så høyt oppe i åsen. 
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Kommunen har ført en konsekvent og streng praksis når det gjelder søknader om en sterkere 


fortetting av områder i Holmenkollåsen. Med denne eiendommens sentrale og lett 


iøynefallende beliggenhet, vil Vestre Aker bydelsutvalg ikke anbefale at eiendommens 


utnyttelse dobles i forhold til gjeldende reguleringsplan. 
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28/14 Gulleråsen stasjon 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 28/14 


2 Bydelsutvalget 22.05.2014 83/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Siden saken sist var oppe i BU har Ruter behandlet de foreliggende fakta sammenholdt med 


dialogen de har hatt med partene i saken. På denne bakgrunn har Ruter sendt en statusrapport 


til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) som er deres oppdragsgiver. Der beskriver 


Ruter mulighetene til å bygge en midlertidig stasjon, hva de tror den vil koste, og de ønskene 


partene har fremsatt. Ruter venter på en tilbakemelding fra MOS før de kan gå videre. Blant 


annet må de ha en sikkerhet for at det finnes penger til dette prosjektet og at det er mulig å 


gjøre det på denne måten som partene har beskrevet. 


 


BU finner det følgelig hensiktsmessig og i tråd med hovedlinjene i strategien for en frivillig 


løsning for å få etablert en midlertidig stasjon på Gulleråsen å avvente svar fra MOS, før neste 


skritt foretas i denne saken. BU vil således følge saken videre. 


 


Ifølge opplysninger fra saksbehandler i MOS beregner de å kunne gi et svar i løpet av neste 


uke. 


 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Saken tas direkte i bydelsutvalget. 


 


Votering 


 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Saken tas direkte i bydelsutvalget. 
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29/14 Dialog om mulig nedleggelse av bensinstasjon ved Røakrysset 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 29/14 


2 Bydelsutvalget 22.05.2014 84/14 


 


 


Forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg går i dialog med Esso Norge A/S Nordic Business Services 


Drammensvn 149 om muligheten for å legge ned bensinstasjonen i Røa-krysset.  


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Saken tas direkte i bydelsutvalget. 


 


Votering 


 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Saken tas direkte i bydelsutvalget. 
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30/14 Informasjonssaker til Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens 


møte 12. mai 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 30/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


 


1. Kopi av brev fra Utvalget for Harmonisk Fortetting i småhusområder av 02.04.2014 


vedrørende kommuneplanen. 


2. E-post fra Yngve Kveine av 08.04.2014 vedrørende Røahagan 49 A-F – påbygg 


rekkehus. 


3. Kopi av e-post fra Cecilie Carlson av 22.04.2014 vedrørende Byggesak Jerpefaret 33-


35. 


4. Brev fra Fylkesmannen av 29.04.2014 vedrørende Vedtak i klagesak vedrørende 


dispensasjon – bruksendring av carport til hobbyrom – Arnebråtveien 19 i – Oslo 


kommune. 


5. Brev fra Bymiljøetaten av 06.05.2014 vedrørende Ønske om utbedring av gangfelt, 


lysregulering og bussholdeplasser. 


6. Brev fra Bymiljøetaten av 03.04.2014 vedrørende Sikkerhet på Gang- og sykkelveien 


langs Sørkedalsveien. 


7. Kopi av brev fra Naturvernforbundet av 06.05.2014 vedrørende Høringsuttalelse vedr. 


utbygging grensende til Mærradalen (FO), Sørkedalsveien 148-150. 


8. Brev fra Ragnar Olsen av 07.05.2014 vedrørende Bygning i forfall i Oberst 


Angellsvei. 


9. Kopi av brev fra Bymiljøetaten av 07.05.2014 vedrørende BU-sak 52/14 – 


Trafikksituasjonen på Gamle Hovseter. 


 


Tas til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og fattet 


følgende vedtak 


 


1. Kopi av brev fra Utvalget for Harmonisk Fortetting i småhusområder av 02.04.2014 


vedrørende kommuneplanen. 


2. E-post fra Yngve Kveine av 08.04.2014 vedrørende Røahagan 49 A-F – påbygg 


rekkehus. 
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3. Kopi av e-post fra Cecilie Carlson av 22.04.2014 vedrørende Byggesak Jerpefaret 33-


35. 


4. Brev fra Fylkesmannen av 29.04.2014 vedrørende Vedtak i klagesak vedrørende 


dispensasjon – bruksendring av carport til hobbyrom – Arnebråtveien 19 i – Oslo 


kommune. 


5. Brev fra Bymiljøetaten av 06.05.2014 vedrørende Ønske om utbedring av gangfelt, 


lysregulering og bussholdeplasser. 


6. Brev fra Bymiljøetaten av 03.04.2014 vedrørende Sikkerhet på Gang- og sykkelveien 


langs Sørkedalsveien. 


7. Kopi av brev fra Naturvernforbundet av 06.05.2014 vedrørende Høringsuttalelse vedr. 


utbygging grensende til Mærradalen (FO), Sørkedalsveien 148-150. 


8. Brev fra Ragnar Olsen av 07.05.2014 vedrørende Bygning i forfall i Oberst 


Angellsvei. 


9. Kopi av brev fra Bymiljøetaten av 07.05.2014 vedrørende BU-sak 52/14 – 


Trafikksituasjonen på Gamle Hovseter. 


 


Tas til orientering. 
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31/14 Ankerveien 12 klage over Plan-og bygningsetatens tillatelse på 


søknad om oppføring av 5 eneboliger og 2 tomannsboliger. Dispensasjon fra 


reguleringsplan 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 31/14 


2 Bydelsutvalget 22.05.2014 92/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 


rammetillatelse av 17.02.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi 


dispensasjon fra gjeldende regulering § 11 og § 6, hva gjelder plassering av bebyggelse 


utenfor byggegrenser og behov for bebyggelsesplan for området før innsendelse av 


byggesøknad. 


 


Klagen fra Liv og Haakon Bjørn- Hansen, Andreas Ovedal, Lasse og Malin Tønseth, 


Marianne og Knut Martinsen, Ann Kristin og Nils Egge, Pål V. Schage, Kjersti og Kjell- 


Frode Grøttås, Jan Morken, Henriette Frostad og Anders Erling Gjersøe anbefales ikke tatt til 


følge. 


 


Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Saken tas direkte i bydelsutvalget. 


 


Votering 


 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Saken tas direkte i bydelsutvalget. 
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32/14 Landingsveien 14 - bestilling av oppstartsmøte 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsutvalget 05.05.2014 7/14 


2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 32/14 


3 Bydelsutvalget 22.05.2014 77/14 


 


 


Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte 05.05.2014 sak 7/14 


 


 


Møtebehandling 


Arbeidsutvalget fastholder tidligere vedtak i saken der partiene går sterkt imot enhver 


utbygging av tomten, støtter dermed ikke bydelsdirektørens forslag til vedtak. 


 


Votering 


Arbeidsutvalget fastholder tidligere vedtak i saken der partiene går sterkt imot enhver 


utbygging av tomten, støtter dermed ikke bydelsdirektørens forslag til vedtak. 


 


Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 05.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsutvalget har tidligere gått imot enhver utbygging av tomten og fastholder dette 


vedtaket. Se vedlegg. 


 


Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om Landingsveien 14 - innspill til oppstartmøte 


til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om Landingsveien 14 - innspill til oppstartmøte 


til orientering. 


 


 


 


 


  







 


 16  


 


33/14 Hovseterveien 70 - 72 Søknad om rammetillatelse for uttalelse 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsutvalget 05.05.2014 8/14 


2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 33/14 


3 Bydelsutvalget 22.05.2014 78/14 


 


 


Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte 05.05.2014 sak 8/14 


 


 


Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende forslag med støtte fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet: 


 


Disse partier har tidligere vært meget negativ til utbygging av dette området, se vedlegg, men 


var villig til å vurdere byggetrinn 1, se Analyseplansje 4 av 9, da dette ikke ville gi samme 


negative konsekvenser for lysforholdene for Hovseterveien 68 og Hovseter ungdomsskole. 


 I den foreliggende saken er utbyggingen sett i sammenheng med byggingen av en 6 etasjers 


boligblokk i Hovseterveien 72, brukt til uteareal for de nye boligene, se brev fra ARCASA 


arkitekter av den 13. mars 2014 vedrørende søknad om Rammetillatelse for Gnr 31, Bnr 334, 


Hovseterveien 70 – 72. Dette er helt uakseptabelt for disse partiene da vi på det sterkeste går 


imot enhver utbygging av Hovseterveien 72. I denne sammenheng vil vi også påpeke svaret til 


den forrige saken fra Hovseter skole og beboerne i Hovseterveien 68 om de store negative 


konsekvensene en boligblokk på 6 etasjer vil medføre for dem.  


På denne bakgrunn kan vi definitivt ikke støtte dette utbyggingsforslaget med mindre det 


realiseres som et eget prosjekt uten noen som helst tilknytting til Hovseterveien 72. 


 


Venstre opprettholder sitt tidligere vedtak i saken: 


 


Venstre er for bygging i eksisterende område og absolutt innenfor 500 m fra T-bane.  Vi synes 


det foreslåtte bygget er greit hva gjelder volum, men muligens 1 etasje for høyt. Dette for å 


ivareta morgensol om morgenen sommertid for de i de nederste etasjene. Bygget passer inn i 


allerede eksisterende bebyggelse. Dette er for øvrig meget sentralt på Hovseter og kan derfor 


forsvare høyre "sentrumsutnyttelse". 


  


Løsningen med svalgang trukket vekk fra vegglivet er god, det skaper mer privacy, men har 


som ulempe at det er lite lys ned langs en slik fasade. 


 


Utearealet oppå butikktaket er ikke særlig attraktivt hvis det ikke legges stor vekt på 


landskapsarkitekturen. Den underliggende konstruksjonen må gjøres så sterk at den kan bære 


store arealer med tilstrekkelig tykt jordlag til å ha noen større trær. 


Venstre mener at denne tomt er egnet for boliger, men ønsker et begrenset volum. Ref vår 


stillingtagen ved forrige korsvei. 


 


Votering 


Arbeidsutvalget støtter at begge forslagene sendes Plan- og bygningsetaten..  


 


Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 05.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Høyres vedtak med støtte fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet: 
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Disse partier har tidligere vært meget negativ til utbygging av dette området, se vedlegg, men 


var villig til å vurdere byggetrinn 1, se Analyseplansje 4 av 9, da dette ikke ville gi samme 


negative konsekvenser for lysforholdene for Hovseterveien 68 og Hovseter ungdomsskole. 


 I den foreliggende saken er utbyggingen sett i sammenheng med byggingen av en 6 etasjers 


boligblokk i Hovseterveien 72, brukt til uteareal for de nye boligene, se brev fra ARCASA 


arkitekter av den 13. mars 2014 vedrørende søknad om Rammetillatelse for Gnr 31, Bnr 334, 


Hovseterveien 70 – 72. Dette er helt uakseptabelt for disse partiene da vi på det sterkeste går 


imot enhver utbygging av Hovseterveien 72. I denne sammenheng vil vi også påpeke svaret til 


den forrige saken fra Hovseter skole og beboerne i Hovseterveien 68 om de store negative 


konsekvensene en boligblokk på 6 etasjer vil medføre for dem.  


På denne bakgrunn kan vi definitivt ikke støtte dette utbyggingsforslaget med mindre det 


realiseres som et eget prosjekt uten noen som helst tilknytting til Hovseterveien 72. 


 


Venstre opprettholder sitt tidligere vedtak i saken: 


 


Venstre er for bygging i eksisterende område og absolutt innenfor 500 m fra T-bane.  Vi synes 


det foreslåtte bygget er greit hva gjelder volum, men muligens 1 etasje for høyt. Dette for å 


ivareta morgensol om morgenen sommertid for de i de nederste etasjene. Bygget passer inn i 


allerede eksisterende bebyggelse. Dette er for øvrig meget sentralt på Hovseter og kan derfor 


forsvare høyre "sentrumsutnyttelse". 


 


Løsningen med svalgang trukket vekk fra vegglivet er god, det skaper mer privacy, men har 


som ulempe at det er lite lys ned langs en slik fasade. 


 


Utearealet oppå butikktaket er ikke særlig attraktivt hvis det ikke legges stor vekt på 


landskapsarkitekturen. Den underliggende konstruksjonen må gjøres så sterk at den kan bære 


store arealer med tilstrekkelig tykt jordlag til å ha noen større trær. 


Venstre mener at denne tomt er egnet for boliger, men ønsker et begrenset volum. Ref vår 


stillingtagen ved forrige korsvei. 


 


Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets uttalelse om Hovseterveien 70 - 72 Søknad om 


rammetillatelse for uttalelse til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets uttalelse om Hovseterveien 70 - 72 Søknad om 


rammetillatelse for uttalelse til orientering. 
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34/14 Vassfaret og Gaupefaret, Slemdal. Forslag til detaljregulering - 


Begrenset høring 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsutvalget 05.05.2014 9/14 


2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 12.05.2014 34/14 


3 Bydelsutvalget 22.05.2014 79/14 


 


 


Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte 05.05.2014 sak 9/14 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 05.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter Byantikvarens forslag til mindre endringer i 


reguleringsbestemmelsene som gjelder Vassfaret og Gaupefaret. 


 


 


Arbeidsutvalget innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om Byantikvarens forslag til mindre endringer i 


reguleringsbestemmelsene som gjelder Vassfaret og Gaupefaret. til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 12.05.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak om Byantikvarens forslag til mindre endringer i 


reguleringsbestemmelsene som gjelder Vassfaret og Gaupefaret. til orientering. 


 


 


Oslo, 12.05.2014 


 


 


 


Arild Gjervan (H) 


leder 
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 Bydel Vestre Aker 
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Møteprotokoll 


3/14  


 


 


 


Møte: 


 


Arbeidsmiljøutvalget 


Møtested: Møterom Bogstad 


Møtetid: 15.05.2014 kl. 13:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


 


Møteleder: Karin Elisabeth Jensen, enhetsleder HR 


  


Tilstede:  Elin Kate Målnes, enhetsleder helsestasjon og skolehelsetjenesten 


Reidun Strøm, enhetsleder bydelsdirektørens stab 


Rolando Eugenio De Jesus Furet, Fagforbundet Vestre Aker 


Joel Pajarillo, Fagforbundet Vestre Aker 


Gunnar Langsø, FO 


Marit, Ek, NSF 


Børge Skilbrigt, hovedverneombud 


  


Forfall: Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 


Anne Lexow, enhetsleder boliger, dagsentra og psykisk helse 


  


Som vara møtte:  Edith Aars, enhetsleder barnehager 


Jeannette Wold, enhetsleder forebygging barn og unge 


  


I tillegg møtte: Caroline Dyrnes, bedriftshelsetjenesten 


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


 


 


 


Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent uten merknader. 
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Informasjon fra bydelsdirektøren 


Det var ingen informasjonssaker. 


Saker til behandling 


28/14 14/00016-5 Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 2. april 2014 3 


29/14 14/00068-7 Sakskart til bydelsutvalgets møte 22. mai 2014 4 


30/14 14/00069-7 
Bydelsdirektørens driftsorientering fra bydelsutvalgets møte 


10. april 2014 
5 


31/14 14/00295-4 Kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014  6 


32/14 13/00653-5 Oppsummering av regnskapsrevisjonen 2013  7 


33/14 13/01253-5 


Arbeidstilsynets tilsyn ved hjemmetjenesten Bydel Vestre 


Aker 


 


8 


34/14 14/00468-1 
Avvik i forhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser i 


samlokaliserte boliger 
9 


35/14 14/00468-2 
Avvik fra Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i Enhet 


for hjemmetjenester og omsorgsboliger 1. kvartal 2014 
10 


36/14 14/00454-1 Medarbeiderundersøkelsen 2014 11 


37/14 14/00146-5 Sykefraværsstatistikk for februar og mars 2014 12 


38/14 14/00310-3 Overtidsstatistikk forperioden 01.03. - 30.04.2014 13 
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Saker til behandling 


 


28/14 Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 2. april 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 15.05.2014 28/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsmiljøutvalget godkjenner protokollen fra møte 2. april 2014. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 15.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget godkjenner protokollen fra møte 2. april 2014. 
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29/14 Sakskart til bydelsutvalgets møte 22. mai 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 15.05.2014 29/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 15.05.2014 32/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Utvalget tar sakskartet til bydelsutvalgets møte 22. mai 2014 til orientering.  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 15.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget tar sakskartet til bydelsutvalgets møte 22. mai 2014 til orientering. 
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30/14 Bydelsdirektørens driftsorientering fra bydelsutvalgets møte 10. april 


2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 15.05.2014 30/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 15.05.2014 33/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 15.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 
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31/14 Kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014  


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 15.05.2014 31/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 15.05.2014 34/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Utvalget tar kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 for Bydel Vestre Aker til 


orientering.  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 15.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget tar kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 for Bydel Vestre Aker til 


orientering. 
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32/14 Oppsummering av regnskapsrevisjonen 2013  


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 15.05.2014 32/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 15.05.2014 35/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Utvalget tar Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen 2013 Bydel Vestre 


Aker til orientering.  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 15.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget tar Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen 2013 Bydel Vestre 


Aker til orientering. 


 


 


 


 


  







 


 8  


 


33/14 Arbeidstilsynets tilsyn ved hjemmetjenesten Bydel Vestre Aker 


 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 15.05.2014 33/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsmiljøutvalget tar hjemmetjenestens utkvittering av pålegg fra Arbeidstilsynet til 


orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 15.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget tar hjemmetjenestens utkvittering av pålegg fra Arbeidstilsynet til 


orientering. 
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34/14 Avvik i forhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser i samlokaliserte 


boliger 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 15.05.2014 34/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsmiljøutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak: saken om brudd på 


Arbeidsmiljøloven i samlokaliserte boliger tas til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 15.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak: saken om brudd på 


Arbeidsmiljøloven i samlokaliserte boliger tas til orientering. 
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35/14 Avvik fra Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i Enhet for 


hjemmetjenester og omsorgsboliger 1. kvartal 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 15.05.2014 35/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsmiljøutvalget tar saken om avvik fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser til 


orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 15.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget tar saken om avvik fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser til 


orientering. 
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36/14 Medarbeiderundersøkelsen 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 15.05.2014 36/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsmiljøutvalget tar resultatene av arbeidsmiljøundersøkelsen 2014 til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 15.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget tar resultatene av arbeidsmiljøundersøkelsen 2014 til orientering. 
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37/14 Sykefraværsstatistikk for februar og mars 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 15.05.2014 37/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikk for februar og mars 2014 til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 15.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsstatistikk for februar og mars 2014 til orientering. 
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38/14 Overtidsstatistikk forperioden 01.03. - 30.04.2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 15.05.2014 38/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsmiljøutvalget tar overtidsstatistikk for mars og april 2014 til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 15.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsmiljøutvalget tar overtidsstatistikk for mars og april 2014 til orientering. 


 


 


 


 


Oslo, 05.05.2014. 


 


 


 


 


Jan Olsen Nytveit    Rolando Eugenio De Jesus Furet 


leder      sekretær 








 


  
 Oslo kommune 
 Bydel Vestre Aker 


  
  


 


  


 


  


 


1 
 


Møteprotokoll 


3/14  


 


 


 


Møte: 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 


Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Rødkleiva, inngang på baksiden av bygget. 


Møtetid: 15.05.2014 kl. 17:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


Møteleder: Jane Steenbuch (H) 


  


Tilstede:  Lene Mathisen (H) 


Sunniva Borgen (H) 


Mona Helene Grønlie Herzog (V) 


Arne Eugen Boysen (F) 


  


Forfall: Åse Ryvarden (A) 


  


Som vara møtte:  Ingrid Harlem Losnedahl (A) 


  


I tillegg møtte:  


  


Møtesekretær: Jeannette Wold, enhetsleder for forebygging barn og unge 


  


 


Åpen halvtime 


Ingen publikum møtte. 


Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent uten merknader. 


 


Informasjon 


Det ble informert om nedleggelse av Tråkka barnehage. 


 


Informasjonsbrev fra bydelen til ansatte og foresatte i forbindelse med at følgende barnehager 


blir lagt ut for salg: Holmen, Midtstuen og Rønningen barnehager ble omdelt i møte. 
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Eventuelt 


Det var ingen saker til eventuelt. 


Saker til behandling 


12/14 14/00018-5 
Protokoll fra møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 3. april 


2014 
3 


13/14 14/00295-3 Kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 4 


14/14 14/00063-5 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 12. mai 2014 5 


15/14 14/00323-3 
Informasjonssaker til møte i Barn-, ungdom- og 


kulturkomiteen 15. mai 2014 
6 
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Saker til behandling 


 


12/14 Protokoll fra møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 3. april 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 15.05.2014 12/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen godkjenner prokollen fra møte 3. april 2014.. 


  


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2015 og fattet følgende 


vedtak 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen godkjenner prokollen fra møte 3. april 2014.. 
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13/14 Kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 15.05.2014 13/14 


2 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 20/14 


3 Bydelsutvalget 22.05.2014 75/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 til orientering.  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 til orientering.  
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14/14 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 12. mai 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 15.05.2014 14/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen tar protokollen fra Ungdomsrådets møte 12. mai 2014 til 


orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2015 og fattet følgende 


vedtak 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen tar protokollen fra Ungdomsrådets møte 12. mai 2014 til 


orientering. 
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15/14 Informasjonssaker til møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 15. 


mai 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 15.05.2014 15/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 09.04.2014 vedrørende Adressevedtak 


Tore Hals Mejdells vei. 


2. Kopi av brev fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel av 23.04.2014 vedrørende 


Dialog om kommunal leie av Røa bad. 


 


Tas til orientering. 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2015 og fattet følgende 


vedtak 


 


1. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 09.04.2014 vedrørende Adressevedtak 


Tore Hals Mejdells vei. 


2. Kopi av brev fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel av 23.04.2014 vedrørende 


Dialog om kommunal leie av Røa bad. 


 


Tas til orientering. 


 


 


 


 


Oslo, 15.05.2014. 


 


 


 


 


Jane Steenbuch (H) 


leder 








NR 3/2014 PROTOKOLL FRA MØTE I VESTRE AKER ELDRERÅD 


Torsdag 15. mai 2014 KL. 10.30 – 12.00 


RØA ELDRESENTER, VÆKERØVEIEN 207 


Faste medlemmer til stede: Per W. Jensen, Trygve Gjertsen, Randi Arstal, Wenche Wangen, Turid Gro Stenwig 


Vara medlemmer til stede: Else Anna Holthe Møll, Anne Wenche Ore 


Sekretær: Berit Nilsen 


 


Godkjenning av innkalling og agenda 


Innkallingen og agenda ble godkjent uten merknader. 


 


Åpent kvarter 


Frammøtte vararepresentantene ble av leder oppfordret til å bruke dette kvarteret dersom de hadde saker som de 


ønsket å få drøftet i rådet.  


 


SAKSLISTE 


10/2014 Daglig leder ved Hovseterhjemmet, Geir Hansen orienterer om daglig drift ved sykehjemmet. 


Daglig leder ved Hovseterhjemmet, Geir Hansen informerte om tiltak som er satt i verk som økt kompetanse, språk 


opplæring, ernæring, legedekning, kulturelle og sosiale tiltak osv. Kvaliteten ved sykehjemmet er på god vei oppover. 


Han informerte videre om flyttingen som skal skje 1. oktober 2014 i forbindelse med rivning og bygging av nytt 


Hovseterhjem. Alle de faste beboerne skal flytte til Økern sykehjem sammen med personalet. Flytteplanene synes å 


være gode og gjennomtenkte. Eldrerådet har inntrykk av at sykehjemmet nå er veldrevet og at de nødvendige tiltak 


er iverksatt, og fungerer til pasientenes og de ansattes beste. Noe bl a sykefraværsstatistikkene også indikerer. 


 


11/2014 Protokoll fra møte 3. april 2014. 


Protokollen fra møtet 3. april 2014 ble godkjent uten merknader. 


 


12/2014 Bydelsdirektørens driftsorientering til bydelsutvalgets møte 10. april 2014 


Bydelsdirektørens driftsinformasjon ble tatt til orientering. 


 


13/2014 Gjennomgang av sakskartet for bydelsutvalgets møte 22. mai 2014  


Leder gikk gjennom sakskartet til bydelsutvalgets neste møte 22. mai 2014.  


 


14/2014 Trafikale forhold for myke trafikanter i Vestre Aker. 


Leder gikk gjennom Bymiljøetatens svar på Eldrerådets brev av 02.04.14. som tas til orientering. 


 


15/2014 Rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser – Innspill til plan 2015 – 2016. 


Eldrerådets uttalelse. Frist 20.06.2014.  


Innspill til planen sendes leder, innen 01.06.14, som samordner. Behandles igjen i Eldrerådets møte 12.06.2014.  


 


16/2014 Eventuelt 


Feiringen av Den internasjonale eldredagen lokalt i Bydel Vestre Aker er nå besluttet avviklet den 2. oktober 2014. 


Feiringen skal finne sted i lokaler (Atriet) ved Diakonhjemmet sykehus. BU har bevilget kr 9 000. Leder har henvendt 


seg til Menybutikken på Røa og har fått tilsagn om kr. 5 000 i varer eller kontanter til avviklingen av eldredagen. 


Andre donasjoner til arrangementet er stilt i utsikt, slik at man nå kan gå ut med invitasjonene. Invitasjon legges ut i 


aktivitetsprogrammene for Vinderen Seniorsenter (ansvarlig; Anne Wenche Ore) og Røa Eldresenter (ansvarlig; 


Wenche Wangen). Påmeldinger til hhv Vinderen Seniorsenter og Røa Eldresenter som koordinerer antallet. Det tas 


sikte på ca 100 gjester, til middag og underholdning, i tillegg kommer et antall pasienter fra sykehjemmene. 


 


Per W. Jensen 


Leder 













































VARSELOM OPPSTART AV DETAUREGULERING AV OBERSTANGELLS VEI 11, 13,
14 OG 16


I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av


reguleringsarbeid for Oberst Angells vei 11, 13, 14 og 16, gnr 33, bnr. 1113, 1128, 1129,


1360 samt areaI for snuplass. Hensikten med onnreguleringen er å legge til rette for


småhusbebyggelse med annen grad av utnytting enn det gjeldende plan tillater.


Eksisterende bebyggelse i planområdet forutsettes revet Planen vurderes ikke å utløse


krav om konsekvensutredning


Forslagstiller er Tomtum AS v/Hille Melbye Arkitekter AS.


Spørsmål eller innspill kan sendes innen a-Syfar.2014 til:


Hille Melbye Arkitekter AS v/Kari Stamnes, Hausmanns gate 16, 0182 OSLO,


tlf. 23 32 72 00, e-post: firmapost@hmark.no


Vennlig hilsen


HILLEMELBYE ARKITEKTER AS


<\10/ tAAH
Kan Stamnes


Vedlegg:


- varslingskart


- kopi av kunngjøringsannonse


01.04.2014Til naboer og horingsinstanser


hdl
10111 BYPELVEST E AKER
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Varsel om oppstart av detaljregulering
av Oberst An ells vei 11, 13, 14 og 16


I henhold ti I pian- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres


hened oppstan av reguleringsarbeid for Obersr Angells vei


11. 13, 14 og 16. gnr 33. bnr. 1113. 1128. 1129. 1360 sant


areal for snuplass. Hensiben med onveguleringen cr å


legge Iii rene for småhusbebyggelse med annen grad av


ulnythng enn det pjeldende plan fillater. FIsisterende


bebyggelse i planområdet fonasetres itva. Planen


vurderes ik/ce å ulløse krav om konsekvensuuedning.


Forslagstiller er Tormurn AS Melbye Arknekter.


Spersmål eller innspill kan sendes innen 25.04.2014


Hille MelbyeArkitekterAS
v/Kari Stamnes. Hausmanns gare 16.0182 051£1.


Ilf. 23 32 7200. e-post: fumapost@hmartno 









Tilsynsrapport' Hovseterhjemmet mars 2014


Dato: 10.03.2014


Klokkeslett: 1500 til kl 1730
Type besøk: Anmeldt tilsyn (varsling om tilsyn via epost ca 1 uke før tilsyn)


Tilsynet ble gjennomført av følgende personer:


Sissi Stove Lorentzen (leder)(møtesekretær)


Hans Asbjøm Holm


Else Anna Holthe Møll
Lene Mathisen (varamedlem)


Møte før tilsynet med følgende representanter fra hovseterhjemmet:
Geir Hansen daglig leder Attendo(driftselskap),
Liv Dalheim(kvalitetssykepleier, Hovseterhjemmet)


Kontakter under tilsynet:


Post 1 :Somatisk post 31 beboere , 1 pårørende


Post:2 Somatisk post 30 beboere


Møte før tilsynet: Følgende temaer ble diskutert


Informasjon om flytting til Økern sykehjem


Kvalitetsrapport 2 2013


Forbedringer ved Hovseterhjemmet


Geir Hansen informerte tilsynet om planleggingen av flytteprosessen i detaljer.


Flyttingen skjer i oktober 2014. Hovseterhjemrnet skal rives. Dette innebærer at
pasientene midlertidig skal flytte til Økern sykehjem fra ca 01.10.2014 Det
planlegges at det nye Hovseterhjemmet skal stå ferdig medio 2016.


Tidspehode 01.10 2014 medio 2016— i Økem sykehjem


120 ordinære sykehjemsplasser


20 plasser i skjermet enhet


Flyttingen vil skje per avdeling og er planlagt på en slik måte at beboer vil flytte ut


av rommene om morgenen og være i tilsvarende rom med personlig eiendeler på


ettermiddagen samme dag. Tilsynet var imponert over det forløpige arbeidet og


at detaljeplanlegging var så fokusert på at beboere skulle oppleve minst mulig







stress. Pårørende er blitt informert og der det er naturlig og mulig vil pårørende bli


involvert i selve tlytte prosessen.


Kvalitetsindikatorerer , rapport 2 2013. Hovseterhjemmet scorer stort sett bedre


en gjennomsnittet ved alle målingene.
Emæring score var bedre enn ved siste måling. Det er viktig å se ernæringscore i


sammenheng med liggesår og fall score. Hovseterhjemmet har gode tall på både


liggesår og fall.


Dagligleder fortalte at de ansatte har hatt opplæring med svensk dietist I 3 bolker.


Det har det siste året vært øket fokus på kost, måltidsituasjon og servering. Det
er etablert bedre og tettere kontakt med leverandøren av mat til kjøkken.


Det er stort fokus på å redusere timer nattefaste og beboere tilbys nå fast el


suppemålfid mellom klokken 21:00-22:00.
Beboere veies ved innkomst og risikovurderers ved hjelp av


ernæringsscreeningsverktøyet MNA. MNA er et validert screeningsverktøy for


underemæring som er anbefalt av Helsedirektoratet. Beboere veies en gang i


måneden. Ved vektreduksjon på 5% settes tillak i gang umiddelbart.


Tilsynet fikk en oppsummenng fra Hovseterhjemmets internrapport for 2013 og


leder fikk med seg en kopi av rapporten.


Det er satt i gang tiltak på alle plan som bedrer kvalitel for den enkelte beboer,
øker innsyn og åpenhet vis a vis pårørende og øket trivsel for de ansatte.


Vi ønsker å fremheve spesielt to forhold.


Det første er opprettelesen av " besøk fra barnehager" i nærheten og "besøk fra
ungdomsskole" som er med på å lage miljøet svært levende og hyggelig.


Det andre er den store reduksjonen i sykefraværet fra januar 2013 til desember


2014. Korttidsfraværet er redusert fra 6,43% til 4 %. Langlidsfraværet er redusert


fra 3,20% til 0,91%.


Hvordan ble tilsynet gjennomført:


Tilsynet ønsket å besøke avdelinger som man tidligere ikke hadde besøket.


Hensikten var å snakke med beboere og personale om trivsel, og observere


hygiene, generelt renhold, orden i beboeres rom og fellesområdene.


Tilsynet gikk sammen og besøkte post 1 og post 2.







Rapport fra tilsynet:
Opplevelse av trivsel, hygiene og måtider
Beboerne satt ved middagsbordet ved post 1. De var i ferd med å avslutte


målfidet. Personalet var filstede og hjalp enkelte som hadde behov for hjelp.
Tilsynet snakket med flere beboere. Alle var positive og virket fomøyde.


Tilsynet fikk treffe en pårørende som hadde hatt sin mor ved hjemmet i 11/2 år.


Denne pårørende kunne ikke få rost Hovesterhjemmet nok. Hun var strålende


fornøyd med pleien moren fikk. Hun var selv pensjonist og besøkte hjemmet
daglig.


Helhetsinntrykket var som ved de to siste tilsyn meget bra..


Konklusjon
Tilsynsutvalget er meget fornøyd med Hovseterhjemmet. Tilsynet har, som ved


de siste to tilsynene, et godt inntrykk av renhold, hygiene, trivsel og bofortiold for
beboere ved avdelingene vi besøkte. Vi er trygge på at flyttingen til Økem er godt


planlagt og vil foregå på en ansvarlig og forsvarlig måte.


(ref. bystyresak 165(05 og 432/08)
Tilsynsubralget skal påse at fienestestedene drives i samsvar med regter og retningslinjer gitt av staten og
Osto kommunt
Tilsynsulvalget skal påse at fienestestedene:


gir den enkelle beboer/bruker forsvarlig omsorg og hjelp,
behandler den enkelte beboer/bruker med respekt
har utarbeidet målsetting. opplegg og fidsplan for oppholdet for den enkelte bruker
følger bestemmelsene som regulerer forhold under oppholdet, herunder bestemmelse om bruk av
tvang
har lokaler, utstyr, akfivitetsmateriell og lignende som er i samsvar med formålet for virksomheten
drives med forsvarlige personalforhold har opprettel medisinsk tilsyn for de insillusjoner hvor dette
er forutsatt
oppbevarer beboernes midler forsvarlig dersom fienestestedene er gitt ansvar for dette
sørger for at informasjon om Helse- og sosialombudet og om hvordan ombudet kan konlakles er
lettelgjengelig for brukere/beboere.


Medisinsk faglige oppgaver ligger utenfor tilsynsutvalgets oppgaver.
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RAPPORT FRA TILSYNSBESØK


Navn på ljenestested: Akiivitetssenteret






Dato for besøket:26.03.2014Tidspunkt (fra kl. til kl.): 12






Meldt uanmeldt besok/ekstraordinært besøk: llanmeldt






Hvis ekstraordinært besøk - hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært
det?






Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede: Gunhild Ramm Reistad, Ase
Thomassen, Arne Kolstad (leder)






Forfall:






Møtesekretær: Ase Thomassen






Kontakter under tilsynet: Leder for senteret. Rose loner






Hvordan ble tilsynet gjennomfort: Besok på aktivitetssenteret






Tilsynsutvalgets oppgaver:
(refl bystyresak 165 05 og 432 08)


Tilsynsutvalget skal påse al tjenestestedene drives i samsvar med regler og


retningslmjer gin av staten og Oslo kommune.


Tilsynsulvalget skal påse al tjenestestedene:


gir den enkelte beboer/bruker forsvarlig omsorg og hjelp, og bchandler den
enkelte beboer/bruker med respekt


har utarbeidet målsetting, opplegg og tidsplan for oppholdet for dcn enkelte
bruker


følger bestemmelsene som regulerer forhold under oppholdet, herunder
bestemmelse om bruk av tvang


har lokalcr, utstyr, aktivitctsmateriell og lignende som er i samsvar med
formålet for virksomheten


drives med forsvarlige personalforhold har opprettet mcdisinsk tilsyn for de
instilusjoner hvor dette er forutsatt
oppbevarer beboernes midler forsvarlig dersom tjenestestedene er gitt ansvar
for dette


sørger for al informasjon om Helse- og sosialombudet og om hvordan
ombudet kan kontaktes er lett tilgjengelig for brukererbeboere.


Medisinskfaglige oppgaver ligger utenfOr tdsvnsutvalgets oppgaver. i







Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet


Rose Joner viste oss rundt i lokalene. Arbeidsrommene og
! fellesrommene hadde en funksjonell og fin utforming. De hadde fått
bedre plass og flere rom til å arbeide med brukerne en til en.
Lokalene var lyse og praktiske. Mer plass betød mer mulighet til
bevegelse. Trimrommet var nyttig.


Etter skoletid har egne lokaler midt i. Disse blir ikke brukt av
Aktivitetssenteret, men EST-gruppa kan bevege seg noe rundt i de
andre lokalene når de ikke ble brukt.


Brukerne har taklet flyttingen til Aslakveien godt. Brukerne ble
forberedt på flyttine,en, men det var ikke ventet at det skulle gå så
friksjonsfritt. Det reduserte tallet på toaletter hadde ikke medfort
større problemer.


Ifølge daglige leder Rose Joner var "alt positivt". Hun var også
fornøyd med at senteret nå hadde 4 vernepleiere i tillegg til henne.
De nye jobbet bra med andre ansatte, og kombinasjonen med de nye
og de med mer erfaring virket godt. Det var derfor mye motivasjon
blant de ansatle nå, ifølge Joner. Tilsynsutvalget kunne også
observere smil og en hyggelig tone blant brukerne og personalet.


Verkstedet hadde i dag liten produksjon. Aktivitetssenteret må satse
på aktiviteter som brukerne behersker. En av de best fungerende
bruker hadde nettopp vunnet i stigespill da vi var på omvisning.
Han var fornøyd med seieren og snakket positivt om de nye
lokalene. Han var meget fornøyd.


Tendensen ved Aktivitetssenteret er brukere som trenger en til en
bemanning. 6 brukere hadde nå egne aktivitetsrom, og det var mulig
å omdisponere og ta i bruk flere. Rose Joner mente at det ville bli
behov for plasser til nye brukere på Aktivitetssenteret i årene som
kommer. Det var ingen ko. men man ser beho‘ for plass for noen
fra "Etter skoletid". Dette vil være aktuelt for dem som ikke kan
jobbe på en VTA-plass. Nye brukere de nærmeste årene ville trolig
ha lavere funksjonsnivå enn tidligere, og noen av de eksisterende
brukerne ville få redusert funksjon på grunn av alder. Joner var 
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ii.tsikker på om multifunsjonshemmede med ekstra store
bistandsbehov vil ha nytte av Aktivitetssenteret.


Aktkitetshuset ble frastjålet utemøblene på Hovseter og ville nå
søke midler slik at det kunne bli en trivelig uteplass. Det var også
planer om dekorasjon foran inngangen slik at biler ikke skulle kjøre
feil.


merknader eller forhold som bør endres:


Aktivitetssenteret hadde forelopig ikke ordinær forbindelse til
bydelens intranett, men klarte seg med en reservIøsning med
fjerntilgang. Det ble derfor litt mer tungvint med administrative
oppgaver enn det burde være, og det kunne gå ut over tid med
brukerne. Det måtte legges kabler inn i bygningen. og det var ikke
en triviell oppgave. De var likevel lovet at dette skulle være på plass
i løpet av uken.


Rømningsveien var fremdeles en utfordring. Dette var blitt tatt opp
med en brannvernskonsulent som arbeider med en alternativ
løsning. Foreløpig ble det satset på risikoreduserende tiltak og
kunnskap.


Saker som følges opp til neste tilsynsbesøk:


Rømningsvei. Intranett. Uteplass. Bruken av lokalene og området
rundt. Samarbeid med Blåklokka. Anmeldt tilsyn bør gi muligheter


for å ta  opp faglig utvikling. 



Oslo den 1 april 2014


Arne Kolstad
Leder cilsynsuivalg


Ase ThomassenGunhild Ramm Reistad
Medlem tilsynsutvalgMedlem tilsynsutvalg


Tilsynsrapport oversendt til:


Bydelsadministrasjonen eller bydelsutvaleet dato I. april 2014
Institusjonens leder dato: I. april 2014


Tausherspliku
Tilsyrutvalga har faushekonkl om porsonttoe  	 Str km1« med sm arboide.







Bilder fra tilsyn 26.03.2014


Inngang. Ilteplassen under og bak brua disponeres av Aktivitetshuset


Inngangen til Aktivitetshuset. Fysioterapi og treningssenteret til hoyre.







Entre inne. iler kunne det bli noksa folksornt hvis alle skulle ut sambdig.


Aktivitetssenteret, korridor







Kjøkkenet Aktivitetssenteret


S nse ilass , Aktivitetssenteret







Verksted, Aktivitetssenteret


Aktiviletsrom for to, Aktivitetssen eret







Verksted Blåklokka


Kjøkken Blåklokka







Hylle Blaklokkd
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Ilydel Vestre Aker


Sorkedtdsvete 1150 l3


0754 OSLO
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Der ar rel e,*-dir1 201212861-71, SLLk-HEI Soplue scrtid rkm,Ande i II
(Ippzi,4 aiMidled hen, endelse


Nyugeplaas: ANKERVEIEN 12 Etentlom: 33/220/140


ihakshaver: Ankeraeien 12 AS Adresse: Colhjornsens gate 1, 0256 OSLO
Soker: Wood Arkitektur Desiun Adrease: Nobels gale 23. 02el OSLO


Tihaksiype: Itneholig Tinaksaw Oppforing


KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS TILLATELSE PÅ
SOKNAD OM OPPFØRING AV 5 ENEBOLIGER OG 2


TOMANNSBOLIGER. DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN.
I3.ggconk- ninnUll= iii b  ddouRalgcl


Plan- og bygningsetalens tillatelse på soknad om oppforing as 5 eneboliger og 2 tomannsholiger. pa


eiendom med eksisterende enebolig er paklaget av li og Haakon Bjorn- Ilansen. Andreas Ovedal.
Las‘c og VIalin Tonseth, Marianne og Knut Slartinsen. Ann Kristin og Nils Egge. Pal V. Schage.
Kjersti og Kjell- Frode Grottas. Jan Slorken, Heuriette Frostad og Anders Erling Gjersoe. Tiltaket
er omsokt i 3 saker. og er saledes en sericsak. Det er felles klageinnsuilling i de 3 sakene med
saksnumrene 201212861. 201216610. 201216617.


Klagene inneholder klage på gitte dispensasjoner fra reguleringsbesictuntelsenes § 11. edrorende
plassering a  heb  ggelse utenfor anviste byggegrenser og §6, vedrorende hehm for beb  ggelsesplan


for innsendelse av byggesoknad. Dct klages også på at parkering ikke blir lagt til eiendommen 33,' 3
og at forholdene til denne eiendommen ikke er tilstrekkelig vurderi. at u- graden brukes opp og at
tiltaket ikke s nes a sære godi nok tilpasset eksisterende otogivelser og topograll.


Klagen anhcfales ikke tatt til foloc.


Plan- ou hs uningselaten hehandler Jenne sak etter m  ndiuhet ti Id cl dat ei ihssp.revesliak 26.11 03 sak


420 ‘iderefort i hystkresedtak as 17.06.2009 sak 201.


tllfl PENDE SAKSFREMSTILL1NG


Gjeldende regulering og eksisterende forhold


Eiendommen er reunlert til 41)uueområde for holiuer gjennom retzulermusplan. S- 2269. 4edialt
21.11.1977. Regulen ngswn radet omfatter den omsokte eiendommen, nahoeiendommen direkte mot sor
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med adresse Dagalikroken, og eiendommen mot øst med Gnr/ Bnr 33/3. Reguleringsbestemmelsenes §


setter maks tillatt umyttelsesgrad til 0,25, som gjelder for alle eiendommene under reguleringsornrådel


samlet. 1henhold til § i reguleringsbestemmelsene er maks tillau etasjeanæll 2, pluss loft. S11


reguleringsplanen viser til regulerte grenser for bebyggelse og i henhold § G er det behov tor


bebyggelsesplan tør innsendelse av hyggesøknad. Det er i rammetillatelsene dispensert fra
bestemmelsenes § 6 og 11.


Den omsøkte eiendommen er i henhold til GAB registeret på 5686m2. Eiendommen grenser til Ankerveien


i nord, det er et langt smalt friluftsområde som liggerlangs eiendommen i øst og mot sør og vest grenser


eiendommen til behyggelse. Bebyggelsen i sør inngår i planområdet. Det er meget store høydeforskjeller i


terrenget på eiendommen, da den skråner veldig fra nord til sør, samtidig som det er store ujevnheter


terrenger med flere naturlige "sokkt. Det er også noe helning på tomten fra vest mot øst.


U- graden for reguleringsområdet vil ved gjennomføring elv tiltaket bli på 0,24, som inkluderer


eksisterende bygning på omsøkt eiendom og utbyggingen på planområdets sørlige del med adresse


Dagali kroken.


Søknad om rammetillatelse


Søknader om rammetillatelse ble mottatt etaten den 14.12.2012. Søknadene er oppdelt i 3 saker og


omhandler oppføring 5 eneboliger og to tomannsboliger på lomt med eksisterende enebolig på Besserud i


bydel Vestre Aker i Oslo. Søknadene inneholder søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes §
11, grenser for bebyggelse. Det ble senere, etter intern klagebehandling i etaten, av veckak fattet den


15.10.2013, fra etatens side ylret behov for søknad om dispensasjon også fra § 6, behov for


bebyggelsesplan før innsendelse av byggesøknad. Dette ble således omsøkt av ansvarlig søker og nye


omgjone vedtak hle tattet den 17.02.2014.


Uttalelser fra annen myndighet


Det foreligger 3 uttalelser fra hiendoms- og byfornyelsesetaten. Det foreligger 3 uttalelser fra Eiendoms-


og hyfornyelsesetaten. De er datert henholdsvis 04.10.2012, 21 01.2013 og 09.07.2013_ Den første


uttalelsen, datert 04.10.2012 er sendt i forbindelse med den første nabovarslingen elv tiltaket på


eiendommen. I denne uttalelsen kommenterer de følgende:


"EBY registrerer at byggetiltaket innbefarter en stor del av Oslo kommunes eiendom gnr./bnit 33/3 til


parkering for de planlagte boligene på 33/220. Slik bruk foreligger det ingen avtale om. Kommunes


areal er regulert til byggeområde for boliger og må selvfølgelig, i sin helhet, erverves fra Oslo


kommune v/EBY før tiltaket kan godkjennes. Alternativt vil EBY vurdere å selge tomten på ca. 12/30


m2 i markedet som separat boligromt, eventuelt etter en mindre reguleringsendring.


EBY forutsetter at en eventuell godkjenning av tiltaket hos Plan- og bygningsetaten ikke skjer før


eventuell salgsavtale er inngått med EBY. Et eventuelt salg må skje til markedspris fastsatt ved takst


basert på boligregulering. Vi vil vurdere et eventuelt salg etter nærmere henvendelse fra Dem."


Den andre uttalelsen er datert 21.01.2013. I denne uttalelsen skriver EBY blant annet at:


"Gjeldende reguleringsplan for området, vedtah i 1977. forutsetter at de to eiendommene 33/220 og del av
33/ 3 planlegges under et med tanke på tanyttelse, adkomst og parkering. I mottatt nabovarsel er utbygging


kun vist på 33/ 2204.


Videre kommenteres det at om 33/ 220 planlegges og utnyttes for seg, uten fortågående omregulering,


mener E.BY al også del av 33/ 3 må kunne utbygges og planlegges for seg uten forutgående omregulering.


EBY vil ikke godta at hele uthyggingspotensialet brukes opp på 33/ 220, slik at 33/ 3 blir ubebyggelig.


EBY skriver videre al de anser det som uheldig å ikke se området under ett slik gjeldende regulering
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forutsetter Dersom alle ee umsøkte dispensasjnner på tomten 33/ 220 innvilges ønsker EBY en hekrettelse
på at lomten som eies av Oslo Kommune 33/ 3, kan utnyttes tilsvarende som 22(T


I den tredje unalelsen blir der knmmenten at det i henhold til reguleringsplanen egentlig er likenkt at de to
eiendommene 33t 220 og 33/ 3 skal bygges ut sammen, og at det fra deres side ønskes at tiltakshaver
kjøper deres ciendom slik at dette kan skje. Videre skriver de igjen at det onskes at dersom dette ikke skjer
skal eiendommen 3: 220 ikke bruke opp utnyttelsen for begge eiendommene, men at 331 3 også kan
bygges ut. EBY skriver ogsa ar de ikke anbefaler en dispensasjon på plassering av bebyggelse nærmere
enn 4 meters grensen til deres areal; 33. 3. Det unskes i sa fall at Bymiljoeraten far uttale seg i forkant.


Protester
Det er kommet inn protester til tiltaket i tre omganger, euer hver nabovarsling. Til sammen foreligger det
26 protester, hvorav noen protesterende har innsendt protester to og tre ganger.


Protestene er innsendt av Eiendoms- ng Byfornyelsesetaten, Håkon og Liv Bjørn- Hansen, Pal Schage,
Marie Libenberg, Henriette Frostad og Richard Engebretsen, Marianne og Knut Maninsen, Bjarne Grav,
Kirsti Hotrnboe, Jan Morken, Tom ødegård og Nina Rollum, Nils og Ann Kristin Egge, Lasse og Malin
Tonseth, Andreas Ovedal og Ranja Pedersen og Anders FrI ing Gj ersoe.


Den gamle delen av Ankerveien brukes i dag som adkomst dl turveien som går ned til
Dagallveien. Fordrer denne obyggingen at en nå må krysse Ankerveien to ganger for å komme til
turveien som går ned til Dagaliveien? Det må settes av plass lurtau langs hele sydsiden av
Ankerveien.


Dispensasjon fra reguleringsplan; byggegrenser fører til at eiendommen fortettes mer enn
opprinnelig planlagt. Området er allerede meget tenbygd. Bevaring av eksisterende hus og
bygging av sapass mange nye boenheter fordrer at noe av bebyggelsen plasseres utenfor
byggegrenser og nærmere naboeiendommer enn tillatt i henhold til planen. Dette vil apenbart løre
til ulemper lor naboer, Det må bestemmes om en ønsker å bevare eksisterende hus og hygge færre
nye enheter eller om en ønsker å rive eksisrerende hus og bygge flere nye. En vil således slippe a
søke dispensasjon fra reguleringsplanens byggegrenser. Hus kan heller ikke bygges i område
regulen til lek.


En dispensasjon fra hebyåstelsesplan sil spise av grontarealene.


Det gis ellers ikke samtykke til noen omsøkte dispensasjoner.


Det ønskes at det ilegges deleforbud pa eksisterende bolig på eiendommen slik at det til sammen
ikke blir mer enn 10 boenheter pa eiendommen, som reguleringsplanen legger opp til. Samlet
antall hnenheter for Dagalikroken og Ankerveien 12 kan ikke overstige 2 I.


Videre fremstår storrelsen på de planlagte husene som uforholdsmessig stor sett i forhold til
øvrig bebyggebe i Dagalikroken og tilliggende eiendommer gencrelt. Som kjent åpner
reguleringsplanen kun for bebyggelse over to etasjer med lott, og vi vil ikke samtykke til at det gis


dispensasjon fra denne begrensningen. Videre vil vi heller ikke samtykke til at det gis adgang til å


bygge rakterrasser slik dette er skisserL Slik uttrykket på husene i det planlagte tiltaket fremstår
(også sett i sammenheng med den planlagte størrelsen) vil dene klan skille seg fra øvrig
bebyggelse i nærområdet (samt det eksisterende bygget på eiendommen), og pa den måten føre til
en markant endring av nærområdets uttrykk. Dette forsterkes av at tilbygger allerede har
snauhogget tomten og at det derfor ikke vil være mulig å få til en utbygging som er tilpasset
terrenget og nærområde slik det nå er planlagt.


Hus 8- 9 bør ikke sammenstalles da dette fører til en unaturlig lang fasade mot bebyggelsen i
Dagalikroken. Ingen av husene bør bygges over 3 etasjer da de vil virke meget hoye, samtidig som


innsynet fra takterrassene deres ned ril hebyggelsen i Dagalikroken øker.
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På grunn av takterrasser og bebyggelsens beliggenhet meget nærme den eksisterende bebyggelsen
vil det bli vesentlig innsyn.
Når parkering tillates på eiendommen, ogikke som opprinnelig tihenkt på eiendom 33 3 gjør
deue at bebyggelsen kommer nærmere behyggelsen i Dagalikroken. Det bør derfor kreves
bebyggelsesplan slik at dette kan unngås.


Det oppleves som urettferdig at de omsøkte boligene, som er betydelig større enn boligene i
Dagalikroken, skal spise opp u- graden på eiendommen. Dette da det ved eventuelt ønske om
utvidelse av disse boligene må søkes dispensasjon


Det kan ikke hrukes som argument for å unngå bebyggelsesplan at det ikke ble påkrevd
bebyggelsesplan da nmrådet under samme regulering med adresse Dagalikroken ble uthygget.
Saken var da annerledes da ingen andre deler av reguleringsområdet var uthygget.


Naboers synspunkter synes ikke å være godt nok behandlet gjennum prosessen.


Eiendoms- og hylornyelsesetaten mener en må se hele planområdet under et. EBY' s eiendom må
ikke stenges ute fra en samlet helher Utbygger av 220/ 3 må kjøpe eiendommen 33/ 3, slik at
området kan bygges ut samleT


Nabovarselet ikke er tilstrekkelig opplysende til å oppfylle kravene til nabovarsel i henhold ul
plan- og bygningsloven § 21-3.
Det onskes en samlet befaring på eiendommen med tiltakshaver, ansvarlig suker og berørte
naboer.
Det synes sum at samlet u- grad overstiger det som er Ullatt i henlmld til
reguleringsbestemmelsene. Det er kun tillatt med 2 etasjer —loft.


Er etasje a tolkes forskjellig i henhold til reguleringsbestemmelsene 1405 fra 16.06.67 og S-





2269 fra 21.11.77? Tolkes begrepet underetasje forskjellig pa de ulike sidene av Ankerveien?


Det vil komme utfordringer med drenering og overvannshåndtering, som vil gå utover
bebyggelsen i Dagalikroken.


Det vil i byggeperioden være store påvirkninger på heboere og behyggelsen i Dagalikroken, det
ønskes al det tas hensyn ved bygging. Eventuelle skader på bebyggelsen i Dagalikroken må
utbedres kostnadsfritt av tiltakshaver.
Grunnforholdene der de aktuelle husene skal oppføres er meget usikker, og det fremstår som svært
uklart hvorvidt tiltakshaver har gjort de nødvendige undersøkelser for å avklare dette-Inntil det er
foretatt tilstrekkelige undersøkelser, herunder at rapport fra slike undersøkelser er gjort tilgjengelig
for de berørte naboeiendommer, må tiltaket under enhver omstendighet ikke igangsettes da det i så
fall kan innebære en åpenbar risiko for steinskred eller lignende.
Det kan ikke brukes som argumem for å unnga bebyggelsesplan at det ikke ble påkrevd
bebyggelsesplan da området under samme regulering med adresse Dagalikroken ble utbygget.
Saken var da annerledes da ingen andre deler av regulehngsområdet var utbygget.
Nahoers synspunkter synes ikke a være godt nok behandlet gjennom prosessen.


Eiendoms- og byfornyelsesetaten mener en må se hele planomradet under et. EBY. s eiendom ma
ikke stenges ute fra en samlet helhet. Utbygger av 220. 3 må kjøpe eiendommen 31 3, slik at
området kan bygges ut samlet.


Søkers kommentarer til protester fra EBY:
Det har vært prøvd å kjøpe eiendommen 3/ TS fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten/ Oslo
kommune, men dialogen har ikke ført til noen avtale. Dette er en sak mellom tiltakshaver og Oslo
kommune/ EBY. Pbe bør ikke involveres i dette


Når det gjelder søknad om dispensasjon om å plassere ett av husene nærmere enn 4 meter fra felles
nabogrense mener ansvarlig søker denne bør innvilges da fordelene er langt slorre enn ulempene.







Saksnr: 201212861-76 Side 5 av 16


Fordelene ved å plassere en av boligene nærmere en 4 meter fra felles nahogrense gir et større


felles Iekeareal sentralt på tomten, sanR noe større avstand mellom boligene.


Søkers bemerkninger til protester fra naboer:


At ni nye holiger er et mindre tiltak er vanskefig å argumenterer for, men fordi ny bebyggelse håde


vil ligge nord for Dagalikroken, og høyere i landskapet, vil eksisterende bebyggelse påvirkes


minimalt. Det blir lite/ ingen innsyn/ utsyn problematikk, samt minirnalt utsyn fra takrerrasser, da


disse er tatk ket Im inn fra fasadelivet. Tihaket vil ikke påvirke lys og skyggeforhuld, og heller


ikke ta utsikt fra nabobebyggelse.


Takterrasser er trukket 1 m inn fra fasadens liv I or a redusere innsyn til naboer, i samsvar med


kommunens remingslinjer.


Det er i planleggingen av plassering på tomt sett bort fra de opmegnede byggegrenser for å tilpasse


ny bebyggelse mest mulig til eksisterende terreng. Dette er gjon for a minimere bebyggelsens


pavirkning pa landskapet, både under byggeprosess, men også etter ferdigstillelse, Målsettingen er


at etter ferdigstillelse skal man se konturen av det opprinnelige landskapet. Dette vil ikke være


mulig dersom byggegrensene følges, da byggegrensene ikke hensyntar eksisterende topograli.


Boligene vil på grunn av ny plassering også plasseres lavere i landskapet, noe som gir mindre


påvirkning for naboer. Av samme begrunnelse er bolig 8-9 sammenstik som tomannsholig.


Det vil være en kvalitet å bevare eksisterende enebolig i Ankerveien 12 da deue huset er en eldre


ærverdig enebolig man ikke finner så mange av i Oslo. Det bidrar til å skape variasjon i området.


Det søkte tiltaket holder seg innenfor tillatt grad av utnyttelse, 0.25. Utnyttelsen ng etasjeantall er


marbeidez i tråd med gjeldende regulering og eksisterende veiledere.


Naboer knytter bekymring rundt drenering og overvann. Dette vil ved uthygging av Ankerveien 12


ansvarsbelegges av foretak med riktig kompetanse, og må følges opp slik at dette ikke vil være nne


problem for naboer i fremtiden.


Utbygger ønsker a gå i dialog med naboer i Dagalikroken for å lage en felles beplantningsplan for


redusere innsyll.


Det er utarbeidet bebyggelsesplan for omsøkte del av planområdet, denne er en del av godkjente


cegninger i rammecillatelsen. Ny bebyggelse er planlagt ut fra eksisterende forhold for


planområdet, hvor grad av utnyttelse er beregnet for hele planomradet, inkludert eksisterende


boliger j Dagalikroken 1-14. Det betyr at eksisterende bebyggelse i planområdet er hensyntatt


planleggingen av nye boliger i Ankerveien.


En bebyggelsesplan er et overordnet kan som skal illustrere plassering av bebyggelse for hele


eller deler av et planområde, I deue tilfelle er deler av planområdet allerede utbygget, med


bebyggelse som er velkjent for omgivelsene. Det anses derfor som overnødig å inkludere allerede


bebygget del av området i en plan som skal vise ny bebyggelse, spesielt siden det er klare grenser


mellom de to tomtene.


Utarbeidelse av en samlet bebyggelsesplan for hele planområdet vil være unødvendig, da ny


situasjon hensymar eksisterende situasjon, og eksisterende situasjon er velkjent for nabner og


eventuelle andre berørte, og vil ikke belyse søknaden ytterligere slik naboer antyder.


Det viktigste materialet for utregning av utnyttelse er tallmaterialet som det cr redegjort for i


følgebrev til søknad.


Naboer i Dagalikroken argumenterer mot full utnyttelse av planområdet, fordi dette vil forhindre


fremtidig utvidelse av deres boliger. I forhold til metode for utregning av grad av mnyttelse har


eksisterende hol ger i Dagalikroken og omsøkte boli ger i Ankerveien relativt likt antall BRA, dette


er det redegjon for tidligere. Det er derfor ikke unaturlig høy utnyttelse i Ankerveien 12 i forhold


til Dagalikroken.
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Rammetillatelse


Det er gitt rammetillatelse til oppføring av to tomannsboliger og fem eneboliger to ganger. Henholdsvis
den 15.102013 og den 17.022014. Den forste gangen det hle gitt rammoillatelse ble ikke dispensasjon for


behov for bebyggelsesplan ved innsendelse av byggesøknad omsøkt eller vurden av Plan- og


bygningsetaten Dette vedtaket ble påklaget, blant annet på grunnlag av 31 dispensasjon fra § 6 ikke var


omsøkt og vurdert. Etaten fant grunnlag for å omgjøre vedtaket Det ble den 17 02.2014 gitt ny


rammetillatelse til tiltaket, hvur det ble gitt dispensasjon fra både § 11, vedrørende plassering utenfor


byggegrenser, og § 6 vedrørende behov for behyggelsesplan for innsendelse av byggesøknad.


Ved gjennomføring av tiltaket vil samlet u- grad lor reguleringsområdet bli på 0, 24. Ansvarlig søker har


opplyst områdets størrelse til 13314, 8m2, en u- grad på 0, 25, som er hva som er maks tillatt tilsvarer


således 3328,7m2. Eksisterende holiger i Dagalikroken i henhold til godkjent søknad har brutto gulvareal


på I 630, 2m2, og eksisterende bolig på eiendom i Ankervelen 12 har 402m2, slik at sum areal på


eksisterende bygninger er 2034,2m2, som gir 1294, 5 rn1 til ny bebyggelse. Nye boliger er opplyst å ha


brutto gulv areal på 1224, 40-82.Nytt samlet brutto gulvareal blir således på 3258, 6 m1, som tilsvarer en u-


grad på eiendommen pa 0, 24. I henhold til byggeforskriften fra 1969 skal i deue tilfeller kjeller etasjen


ikke regnes med: Etasje. herunder kjeller. Inor himling er høyere enn I. 50 meter mer planert terrengs


gjennomsniusnivå rundt bjgningen regnes med i etasjetallet."


For oterligere informasjon om hvordan u- grad og etasje tall skal regnes tor tiltaket, vises det til


Miljøverndepartementets veileder dl grad av utnytting, kapittel 5. Forholdet eldre reguleringsplaner, og


utregning innsendt av ansvarlig søker, som ligger vedlagt saken.


Det ble dispensen fra § 11 vedrørende plassering utenfor byggegrenser fordi etaten anså hensynet bak


bestemmelsen å ikke bli vesentlig tilsidesau, samtidig som fordelene ved en dispensasjon er vesentlig


større enn ulempene. Den godkjente plasseringen gjør at det blir større aystander mellom hebyggelsen slik


at lys og luft på eiendommen sikres bedre. Dette vil samtidig sikre at behyggelsen ikke danner en "vegg"


mellom nord og sør på eiendommen, men at eiendommen fremstår som luftig. En plassering av


hebyggelsen utenfor byggegrensene anses å tilrettelegge for det som anses som en betraktelig bedre


terrengtilpasning enn hva plasseringen av bebyggelsen i planen legger opp til. Ved å gi dispensasjon for


plassering av bebyggelsen utenfor byggegrensene kan bebyggelsen plasseres mer ned i terrenget, blant


annet ved plassering ned i "søkkene", slik vil tiltaket betraktelig mindre ljernvirkning. Da tomten ligger


meget eksponert til i Holmenkollens åsside anses do som meget viktig at tiltaket tilpasses terrenget slik at


ljernvirkning minimeres.


Det ble dispensert fra § 6, vedrørende behov for bebyggelsesplan før innsendelse av byggesøknad. Dette


ble gjort fordi etaten ansa hensynet bak bestemmelsen cil å ikke bli vesentlig tilsidesatt, samtidig som


fordelene ble ansett som vesentlig større enn ulern pene. De opprinnelige strukturelle linjene i plasseringen


av behyggelsen er bevart, og planens to rekker er opprotholdt. Omgivelsenes og det nye tiltakets kvaliteter


ble ansett som tilstrekkelig Ivaretatt og tiltaket tilpasset seg godt den allerede utbyggede delen av


reguleringsområdet, med bebyggelsen i Dagalikroken Plan- og bygningsetaten anså ikke at en


bebyggelsesplan ville kunne sikre en mer hensiktsmessig utbygging enn den omsøkte, samlidig som


området nå anses som ferdig utbygget.


Klager


Det er naboene Liv og Haakon Bjørn- Hansen, Andreas Ovedal, Lasse og Malin Tonseth, Marianne og


Knut Martinsen, Ann Kristin og Nils Egge, Pal V. Schage, Kjersti og Kjell- Frode Grøttås, Jan Morken,


Henriette Frostad og Anders Erling Gjersøe som har Idaget på vedtaket.
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Klagere har rettslig klageinteresse jf, Fv1, § 28, Klagene ble mottatt Plan- og bygningsetaten 10.03.2014,


og er således kom met innenfor klagefristen.


Klageanførslene gar i hovedsak ur på:


Det bør ikke dispenseres fra krav om behyggelsesplan. En samlet behyggelsesplan for området bør


utvikles, som der kreves i reguleringsbestemmelsene. Den gitte dispensasjonen fra


bebyggelsesplan påvirker naboene i Dagalikroken negativt.


Det anses som dårlig gjort for senere utbyggere at u- graden innen for reguleringsområdet brukes


opp


Parkeringen hør legges til ei endom men med gnr/ hnr 33/ 3, slik at ikke omsøkt eiendom blir så


fOrtetter


Vedtaket hor anses ugyldig grunnet manglende begrunnelse fra Plan- og bygningsetaten tor


hvorfor 33/ 3 ikke er tatt mer bensyn til.


Det bør ikke bygges utenfor byggegrenser i omradet ned mot Dagalikroken, da dette kun har


negative konsekvensen


Det er ikke tatt hensyn til vegetasjon og landskap ved godkjennelse av tiltaket. Området som er


regulert til lek/ fri/ grontarealer blir privatisert når byggegrenser "nyates- oe grontarealene blir


mindre,


Bestemmelsene sier at fellesarealene skal være felles for alle eiendommene. Dette er ikke onskelig


ettersom Dagalikroken er el etablert sameie. Omsøkt eiendom bør omreguleres slik at konflikter


ikke oppster. Behyggelsesplan bør utarbeides av samme grunn.


Det anses ikke å være større fordeler enn ulemper ved de gitte dispensasjoner.


Pbe bør vurdere eiendommen med gnr/ bnr 33/ 3 na. Den vil ikke brukes til parkering slik den er


regulen til når parkering nå tillattes på den omsøkte eiendom. Det hør legges tøringer for felles


utnyttelse av lonnere.


Det hør gis oppsettende virkning.


Ansvarlig søker bemerker i ultalelse til klagene:


Vedrørende klage på gitt dispensasjon fra bebyggelsesplan:


En ny bebyggelsesplan vil ikke kunne tilføre saken mae- De foreliggende byggesakene avklarer


alle detaljer, og alle som kunne ha interesse av planen er høn i byggesaken.


Plasseringen av bebyggelsen er svært grundig vurden. Del opprinnelige bebyggelseskartet er ikke


særlig nøyaktig og en plassering i henhold til byggegrensene ville innebære at behyggelsen dels


ville komme oppå topper internt på tomten. Gjennom den nåværende godkjente plasseringen er


bebyggelsen lagE ned i dumper på tormen, som er meget skånsomt for vegelasjon og omgivelser.


Lekeplassen er i gammel plan lagt på nedsiden av behyggelsen. Det er i dag alminnelig antatt at en


lekeplass plassert mellom byggene har større verdi enn en lekeplass plassen i utkanten av tomten.


Den godkjeme parkeringsløsningen er en modernisering av parkeringslosningen hvor parkeringen


er bedre plassert i forhold til Ankerveien enn opprinnelige løsninger. Dette, som plasseringen av


lekeplassen ivaretar moderne og funksjonelle krav Eil uteområdelle.


Alle krav i Plan- og bygningsloven vedrørende avstand til nabobebyggelse er overholdt.


Vedrørende klage på gitt dispensasjon for bebyggelse menfor byggegrense:


Hovedpoenget med å gi dispensasjon fra hyggegrenser er å gjøre ny hebyggelse hedre tilpasset


estetisk og funksjonela Hvis man skulle fulgt byggegrensene i planen, ville husene kommet mer


opp på topper i terrenget og lahtt mer ruvende.
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Den aktuelle planen er gammel; 37 år gammel. Det har skjedd en utvikling i området siden den tid.
Begrunnelsen for å gå utenom byggegrensene er å få ni en bedre terrengtilpasning slik at byggene
totalt sett blir mindre dominerende enn dersom byggene hadde blitt plassert innenfor regulerte
byggegrenser.


Ingen av dispensasjonene innebærer at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra vesentlig
tilsidesettes. Fordelene ved å dispensere fra regulert byggegrense er Idart større enn ulempene etter
en samler vurdering. Vi understreker spesielt at plasseringen innebærer en langt bedre
terrengtilpasning enn det regulerte byggegrenser legger opp til.


Vedrørende andre klageforhold:


Tiltaket holder seg innenfor reguleringsbestemmelsenes rammer for tillatt u- grad. Søker har
dermed krav på å få tillatelse i henhold til dette punktet.


Plasseringen av parkenngsplassene er et hensiktsmessig spørsmål. Parkeringen blir lagt så nærme
Ankerveien for at boligene skal få en best mulig plassering i forhold til veien.


Slik terrenget cr utformet, og slik parkering, adkomst og bebyggelse er tenkt utformet i
Ankerveien 12, vil det være utelukket for beboerne i Ankerveien 12 å benytte seg av adkomst og
parkering i Dagaliveien.
Søker har hele tiden provd å ivareta eksisterende terreng og vegetasjon. Dette er også en av
grunnene til at det er søkt, og innvilget dispensasjon for å bygge utenfor byggegrensene. Slik
dempes også Bernvirkningen av tiltakene.
Det er ikke grunnlag for å gi klagene på gitt rammetillatelse oppsettende virkning. Ingen av de
krav som normalt stilles for å gi oppsettende virkning er tilstede.


Utsatt iverksetting av vedtak
Klagen er ikke gitt oppsettende virkning. Dette begrunnes med at iverksetting av tiltaket ikke medfører
irreversible i nngrep Det er ikke gitt igangseningstillatelse til tiltaket.


Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling
Det er klagd på Plan- og bygningsetatens innvilgede dispensasjoner fra reguleringsbestemmelsenes § 6 og
§ 11, vedrørende behov for bebyggelsesplan før innsendelse av hyggesøknad og vedrørende plassering
utenfor byggegrenser.


Vedrørende dispensasjon fra § 6, behov for bebyggelsesplan før innsendelse av søknad
Hensynet bak bestemmelsen om behov for bebyggelsesplan før innsendelse av søknad er a sikre at de ulike
tomtene innenfor reguleringsområdet bygges ut på en hensiktsmessig måte, og at amrådets kvaliteter
sikres. Samtidig skal det sikre at nye tiltak sikres gode kvaliteter i form av tilstrekkelige
uteoppholdsarealer, lys og luft.


Plan- og bygningsetaten anser det ikke som hensiktsmessig å utarbeide en bebyggelsesplan for det omsøte
tiltak. Dette da innsendt utomhusplan og situasjonsplan er meget detaljen og viser at det er tatt hensyn til,
og ivaretatt de kvaliteter en bebyggelsesplan ville ivaretatt, herunder tilstrekkelig avstand til
omkringliggende bebyggelse, solforhold, lysforhold og uteoppholdsarealer. Samtidig er planområdet med
adresse Dagalikroken allerede utbygget, og det resterende områder bygges nå ut samlet, slik at en
hebyggelseplan vil kun kunne sikre kvaliteter for områder som nå dekkes av situasjonsplan og
utomhusplan og området som allerede er utbygget. Omgivelsenes; den utbyggede delen av planområdel;
Dagalikroken, og den omsøkte eiendommens kvaliteter anses å were bevart og godt dokumentert gjennom
innsendte utomhusplan og situasjonsplan.
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Planens imensjon om et strukturelt godt område i flere rekker anses som oppfylt, samtidig som


uthyggingen anses a være godt og hensiktsmessig tilpasset eksisterende bebyggelse i Dagafikroken, og
dens struktur.


En innsendt hehyggelsesplan er ikke ansett å kunne tilføye prosjektet noe mer, eller bedre kvalitet. Deler


av området er allerede uthygget og en bebyggelsesplans virkeområde og påvirkning vil således være meget


redusert Dette sett i forhold til at det resterende området nå hygges ut samlet, og er omfattet av de


innsendte utomhus- og situasjonsplaner. Plan- og bygningsetaten anser den innsendte dukumentasjonen for


å vise tilstrekkelig prosjektets tilpasning dl tomt og omkringliggende bebyggelse. En bebyggelsesplan vil


ikke kunne vise hvem som kan bruke hvilke fellesområder innad i et planområde. Plan- og bygningsetaten


anser de omsøkte fellesområdene for å være tilstrekkelig og godt plassert, og en behyggelsesplan vil ikke


kunne tilfoye noe mer informasjon rundt disse enn den innsendte dokumentasjonen gjør.


Det anses generelt som uheldig å gi dispensasjoner fra reguleringsplaner, men i dette tilfellet anses ikke


presedensvirkning å være aktuelt. En anser det ikke som hensiktsmessig å skulle stane en planprosess med


utarbeidelse og godkjenning av bebyggelsesplan for området når en ikke anser informasjonen en


bebyggelsesplan vil kunne gi som mer enn hva den innsendte dokumentasjonen na viser. Deler av


planomradet er allerede bebygget og området som nå omsøkes hebygges med det resterende antall tillatte


bohger i henhold til reguleringsplanen. Den innsendte informasjonen anses som tilstrekkelig og like


dekkende som en behyggelsesplan. Fordelene ved en dispensasjon anses som større enn ulempene.


Veclrørende dispensasjon fra § 11, plassering av bebyggelse uten for byggegrenser


Hensynet bak bestemmelsen om byggegrenser er å sikre en hensynsfull plassering av bebyggelse på


eiendommen og i forhold til omgivelsene. De skal også sikre lys og luft rundt hebyggelse på eiendommen


og at tiltak på eiendommen får tilfredsstillende kvaliteter.


Plan- og bygningsetaten har ved behandling av tiltaket lagt stor velet på at tomten har stor fjemvirkning og


at god terrengtilpasning således er essensielt. Ved å dispensere fra de regulerte byggegrensene tillaues det


en hedre terrengtilpasning ettersom eiendommen er kupen og har store høydeforskjeller. Den opprinnelige


planens byggegrenser tar ikke hensyn til tomtens topogran Ved å plassere den sorligste rekken med


bebyggelse noe lenger sør enn byggegrensene tillater, vil bygningene bli mye mindre synlige fra Oslo


Ejorden, da de plasseres hetraktelig lavere i terrenget enn tiltenkt. En slik plassering gjør at bygningene


samtidig som de kontrner betraktelig lavere i terrenget, sør på tomten plasseres noe nærmere bebyggelsen i


Dagalikroken. Den minste avstanden blir på 9, 2 meter (ved hus 5), ug den største avstanden på 13 meter


(hus 9) Disse avstandene anses som relativt store til å være i tettlaygd strok, og tilstrekkelige for å sikre lys


og luft mellum bebyggelsen, og skape tilstrekkelig gode rom for uteopphold mellom bebyggelsen i


Dagalikroken og Ankerveien 12. Avstandene er i henhold til Plan- og bygningsloven


En dispensasjon fra byggegrensene gjør at bygningene på eiendommen plasseres med noe suarre avstand


mellom seg enn opprinnelig tiltenkt i plan. Plan- og bygningsetaten anser det som viktig at eiendommen


etter gjennomføring æ tiltaket fremstår som lys og luffig. og at heby ggelsen ikke danner en ""vegg7


mellom Ankerveien i nord og utsikven ut mot fjorden. Ved å ha større aystander mellom bebyggelsen, og


plassere bebyggelsen etter tomtens topografi, slik at bebyggelsen settes ned i terrenget og ikke plasseres


oppå høydene, vil fjernvirkningen av tiltaket ogsa minimeres, som er meget viktig


En bedre tilpasning til terrenget gjør at eiendommens opprinnelige terreng i større grad vil bevares og at


området slik vil fremstå mer som opprinnelig. Som del av Holmenkollåsen og Oslos grønne ramme anses


dette som viktig. En dispensasjon fra byggegrensene tillater en bedre terrengtilpasning, som igjen sikret en


lavere høydeopplevelse av tiltakene. Tomannsboligene vil få lengre fasader, men som helhet vil tiltaket
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passe bedre i terrenget og oppleves som mindre ruvende. Det bemerkes at tiltaket ligger nord lor


bebyggelsen i Dagalikroken og at oltaket således vil påvirke bebyggelsen her minimalt med canke på sol.


Ved å dispensere fra byggegrensene flyttes også plasseringen av de felles områdene for lek seg. Plan- og


hygningsetaten anser det som viktig at planens intensjon om felles leke uteoppholdsarealer ivaretas, men


anser plasseringene i planen kun mot sør øst. delvis i naturlige "sokk" pa eiendommen som noe uheldig,


ettersom arealene her er betraktelig mindre tilgjengelig for noen av boligene_ Ved å plassere leke arealene


mer sentrak på eiendommen, og på flere steder, som nå er godkjent i henhold iil utomhusplan, blir de mer


attraktive, med bedre solforhold, og hedre tilgjengelig for alle buligene_ Samtidig frigir dette arealene


beliggende lavere i terrenget lor plassering av behyggelsen her, slik at disse Mir mindre ruvende


terrenget. Plan- og bygningsetaten dnser det ikke som en privatisering av lekearealene at deler av arealene


flyttes, slik klagere bemerker, snarere anses de å bli bedre tilgjengelig lor alle, og få bedre kvaliteter,


deriMant bedre solforhold.


Det anses som en stor fordel ved dispensasjon f ra byggegrenser at bebyggelsen kan plasseres noe friere, og


dermed bedre tilpasses det laktiske terrenget på tomten. Slik vil bebyggelsen blant annet kunne plasseres


ned i jjsøkkenC og bli liggende befi,delig lavere enn kun ved en plassering på totntens høyere punkter.


Samtidig åpner dispensasjonen for større avstander mellom behyggelsen, som igjen oker lys og luft


mellom bygningene, og forhindrer at tiltaket fremstdr som en tettere vegg. Tiltakets kvaliteter anses å bli


bedre, da spesielt mulighetene for


terrengtilpasning blir vesentlig bedre, ved en dispensasjon fra hyggegrenser. Hoydene på tiltaket blir lavere


da tiltaket vil kunne plasseres lavere i terrenget. Dette anses som meget viktig grunnet tongens


fjernvirkning og opplevelsen av tiltaket fra bebyggelsen mot sør. Eugen anser det som en samsfunnsmessig


stor fordel at tiltakets fiernvirkning minimeres, ettersom Holmenkollens gronne åssider må bevares, slik at


Oslos gronne ramme bevares. Det anses generelt som uheldig a gi dispensasjoner fra reguleringsplaner, da


dette kan gi uheldige presedens virkninger. I dette tilfellet anses ikke deue som aktuelt ettersom det er et


såpass lite planområde og tomtens spesielle topografi og beliggenhet_ Ulempene ved å plassere


behyggelsen nærmere bebyggelsen i Dagalikroken anses ikke å være vesentlige, da avstandene mellom


behyggelsen her fortsatt anses a være god. (Minste aystand på Cal. 9 moer) Takterrassene pa tiltaket er
trukket I meter inn fra fasadeliv, som minsker innsynt utsyns mulighetene. Samtidig ligger hehyggelsen


nord for eksisterende bebyggelse slik at tiltakets pavirkning på solforholdene anses å være minimale.


Fordelene ved en dispensasjon anses å være vesentlig storre enn ulempene.


Plan- og hygningsetatens kommentarer til andre klageanførsler


Vedrorende anførsel om u- grad


Tiltaket er innentor gjeldende reguleringsbestemmelser hva gjelder maks fillate u- grad. Plan- og


bygningsetaten kan ikke nekte noen å bygge ut en eiendom slik at maks tillatte u- grad oppnas, for at andre


senere ev. skal kunne bygge ut sine eiendommer. Bebyggelsen i Dagalikroken anses å være ferdig


utbygget, og med denne uthyggingen vil planområdet i henhold til planen være ferdig utbygget. Ved


eventuelle senere onsker om pabyggj tilhygg eller annen uthygging ma det søkes dispensasjon for deue.


Alle dispensasjoner vurderes individuelt.


Vedrørende anforsler om at det kun er negativt a flytte bygningene ned mot Dagalikroken, at


det ikke er tatt hensyn til vegetasjon og landskap, at ved å flytte telles arealer for lek privatiseres disse, og


at det ikke er større fordeler enn ulemper ved en dispensasjon vises det trl Plan- og bygningsetatens


dispensasjonsvurdering og vurdering av tiltaket i rammetillatelse datert 17.02.201&


Vedrørende anforsel om oppsettende virkning så anser Plan- og bygningsetaten ikke kriteriene tor at dette


skal kunne gis som oppfylt.
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Vedrørende anførsel om at fellesarealene ikke skal være felles for hele reguleringsområdet, men kun felles
innad på de ulike etendommene innenfor reguleringsområdet
Plan- og bygningsetaten anser dette for å være privatreuslige forhold og behandler ikke deue i byggesaken.
En bebyggelsesplan vil ikke kunne omfatte forhold om hvem som kan bruke hvilke fel lesarealer innad i et


planområde.


Vedrørende anførsler angående eiendommen 33/ 3
Plan- og bygmngsetaten anser alle relevante forhold rundt eiendommen 331 3 for å være nøye og godt
vurdert, og begrunnet. Plan- og bygningsetaten kan ikke tvinge noen til å kjøpe eiendommer av Oslo
kommune, for å utnytte den slik en eldre plan tilsier. Dersom denne eiendommen senere ønskes bebygget
må der sendes inn søknad med eventuelle dispensasjonssøknader, som vil behandles individuelt Plan- og
hygningsetaten kan ikke uttale seg om sannsynlighet for å få eventuelle senere dispensasjoner.


Plan- og bygningsetaten anser tiltaket for å være godt ulpasset eksisterende terreng og eiendommens
omgivelser, dette har vært et stort fokus hos Plan- og bygningsetaten gjennom behandling av saken. Det er
lagt vekt på å plassere bygningene godt i terrenget; tilpasse til områdets topografi, og dermed minske
fjernvirkningen og prosjektets påvirkning på de nære omgivelsene. De gitte dispensasjonene anses å være
hensikomessige og øke prosjektets kvalitet, blant annet ved å legge til rette for bedre tilpasning til
eksisterende terreng, som er kupert og har større høydeforskjeller. Ved plassering av bygningene ned i
terrenget blir tiltaket mindre fremuedende både sett fra sør med Oslo fjorden og fra nord med Ankerveien.
Plan- og bygningsetaten anser saken, med naboprotester og forholdet til omgivelsene, herunder
eiendommen 331 3, for å være meget grundig behandlet.


Forslag til vedtak
"Bydelsutvalget ved Vestre Aker bydel finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og hygningsetatens
ramme011atelse av 17.02.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra
gjeldende regulering § I I og § 6, hva gjelder plassering av bebyggelse utenfor byggegrenser og behov for
hebyggelsesplan for området før innsendelse av byggesøknad.


Klagen fra Liv og Haakon Bjørn- Hansen, Andreas Ovedal, Lasse og Malin Tønseth, Mananne og Knut
Martinsen, Ann Kristin og Nils Egge, Pål V. Schage, Kjersti og Kjell- Frode Grrattås, Jan Morken,
Hennette Frostad og Anders Erling Gjersee anbefales ikke tatt til følge.


Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse."


PLAN- OG BYGNINGSETATEN


ag.g:


Vedlegg i sak 201212861-76


NrBeskrivelseAvsender


Klagesak til bydelsutvalg
1


(Derte dokument)


2 E-PostmeldingKnut Martinsen


DatoFilnavn


l_Klagesak til
bydelsutvalg


01 0.2012 2_E-Postmelding


3 Merknader til nabovarsel
Eiendoms- og3 Merknader til


09 0.2012 —
byfornyelsesetatennabovarsel
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4 Kommentarer - Ankerveien 12 Bjarne Grav
4 Kommentarer -


15.10.2012
Ankerveten 12


5 Søknad om
18.12.2012 —  rammetalatelse


17.01.2013 6_Bemerkninger


22.01 2013 7_Protest


22.01.2013 8_Uttalelse


15.07.2013 9_Uttalelse


18.07 2013 10_Følgebrev


II_Ytre rammer og
18.07.2013 boltgspestfikasjon


Matrikkelen


19.072013 12_E-Postmelding


30.072013 13_Bemerkninger


30.072013 14_E-Postmelding


01.08 2013 15_E-Postmelding


02.08.2013 I 6_E-Postmelding


13.08.2013 I 7_Merknader


13.08.2013 I8_Svar til rnerknader


13.082013 19_Merknader


10 09.2013 20_Situasjonsplan


10.092013 21_Avkjørselsplan


10.09.2013 22_Utomhusplan


23 Plan U. Etasje, Hus
10.09.2013


1,2 og 3


24 Plan 1. Etasje Hus
10.09.2013


1,2 og 3


25 Plan 2. Etasje, Hus
10.09.2013


1,2 og 3


26 Plan. Takplan, Hus
10.09.2013


1,2 og 3


10.09.2013 27_Snittplan


Arkitekt Lorentz Gedde-
Dahl NMAL


6 Bemerkninger Bjarne Grav


7 Protest Kirsti Holmboe med flere


Eiendoms- og
byfornyelsesetaten


Eiendoms- og
byfornyelsesetaten


Wood Arkitektur +
Design


Ytre rammer og boligspesifikasjon i Wood Arkitektur +II
Matrikkelen Design


Marianne og Knut
12 E-Postmelding


Mardnsen


13 Bemerkninger Henrieue Frostad


14 E-Postmelding Pål V. Schage


15 E-Postmelding Haakon Bjørn-Hansen


Andreas Ovedal og Ranja16 E-Postmelding
Pedersen


17 Merknader Anders Erling Gjersøe


Wood Arkitektur +
18 Svar til merknader


Design


Wood Arkitektur +
Design


Wood Arkitektur +
Design


Wood Arkitektur +
Design


Wood Arkitektur +
Destgn


Wood Arkitektur +
Design


Wood Arldtektur +
Design


Wood Arkitektur +
Design


Wood Arkitektur +
Design


Wood Arkitektur +
Design


5 Søknad om rammetillatelse


8 Uttalelse


9 Uttalelse


10 Følgebrev


19 Merknader


20 Situasjonsplan


21 Avkjørselsplan


22 Utomhusplan


23 Plan U. Etasje, Hus 1,2 og 3


24 Plan 1. Etasje Hus 1,2 og 3


25 Plan 2. Etasje, Hus 1,2 og 3


26 Plan Takplan, Hus 1,2 og 3


27 Snittplan







Saksnr: 201212861-76 Side 13 av 16


Arkitektur +


28 Snitt Al, A2 og A3


29 Snitt A4, A5 og Afi


30 Snat A7, A8 og A9


31 Snitt A-A,B,C


32 Sniti A-D,E,F


33 Snitt A-G,H,I


34 Fasade enebolig Nord og Vest


35 Fasade alle husene


36 Fasade enebolig Sør og Øst


37 Fasadc Hus 8 og 9 Øst og Nord


38 Fasade Hus 8 og 9 Syd og Vest


39 Uttalelse ul klager


40 Søknad om dispensasjon


41 Protest


42 Bemerkninger


43 E-Postmelding


44 E-Postmelding


45 Bemerkninger til nabovarsel


46 Protest


47 Bemerkninger fra naboer


48 Bemerkninger til nabovarsel


49 Proiest


so
Kop.t av brev til Wood


Destgn - Protest


10.09.2013 28_Snitt A1, A2 og A3


10.09.2013 29_Sniu A4, A5 og A6


10.09.2013 30_Snitt A7, A8 og A9


10.09.2013 31_Snitt A-A,B,C


10.09.2013 32_Snitt A-D,E,F


10.09.2013 33_Snitt A-G,H,I


34
-Fasade enebolig Nord10.09.2013 



og Vest


10.09.2013 35_Fasade alle husene


36 Fasade enebolig Sør
10.09.2013 dg-øst


37 Fasade Hus 8 og 9
10.09.2013 øs-t og


Nord


38 Fasade Hus B og 9
10.09.2013


Sy-dog Vest


13.01.2014 39_Uttalelse til klager


40 Søknad om
21.01.2014 . -


chspensasjon


28.01.2014 41_Protest


28.01.2014 42_Bemerkninger


28.01.2014 43_E-Postmeldtng


28.01.2014 44_E-Postmelding


29.012014
45 Bemerkninger til
nab-ovarsel


29.01.2014 46_Protest


47
-Bemerkninger fra29.01.2014 



naboer


29.01.2014
48-Bernerkninger til


nabovarsel


29.01.2014 49_Protest


29.01.2014
50-Kopi av brev til


Wood Arkitektur +


Wood Arkitektur +


Design


Wood Arldtektur +


Design


Wood Arkitektur +
Design


Wood Arkitektur +
Design


Wood Arkitektur +
Design


Wood Arkitektur +


Design


Wood Ariatektur +


Design


Wood Arkitektur +


Design


Wood Arkitektur +
Design


Wood Arkitektur -
Design


Wood Arkitektur +


Design


Wood Arkitektur +
Design


Wood Arkitektur +


Design


Marianne og Knut
Martinsen


Anders Erling Gjersøe


Lasse og Malin Tenseth


Pål V. Schage


Jan Morken


Liv og Haakon Bjørn-
Hansen


Tom E. Ødegård og Nina
Rollum


Ann Kristin og Nils Egge


Andreas Ovedal og Ranja
Pedersen


Henriette Frostad og


Richard Engebretsen
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51 Bemerkninger til nabovarsel


52 Tilsvar fra søker


Eiendoms- og
byfornyelsesetaten


Wood Arkitektur +
Design


Design Protest


51
-Bemerkmnger til30.01.2014 



nabovarsel


31.01.2014 52_Tdsvar fra søker


53
Kopi av brev fra Jan Morken -
Bemerkninger til nabovarsel


Kopi av brev fra Liv og Haakon
54  Bjøm-Hansen Protest


_ Kopi av brev fra Matianne og Knut
53


Martinsen - Protest


56
Kopi av brev fra Andreas Ovedal og
Ranja Pedersen - Protest


Wood Arkitektur -
Design


Wood Arkitektur +
Design


Wood Arkitektur
Design


Wood Arkitektur +
Design


_ Kopi av e-post fra Lasse og Malin Wood Arkitektur +
37


Tenseth - Protest Design


1.Klage på dispensasjon for
58


Ankerveien 12
Wood Arkilektur +
Design


Kopi av brev fra Henriette Frostad Wood Arkitektur +
59


og Richard Engebretsen - Protest Design


Kopi av brev fra Tom E. Ødegård og
Wood Arkitektur +


60 Nma Rollum - Bemerkninger fra
Design


naboer


61
Kopi av brev fra Ann K ristin og Nils Wood Arkitektur +
Egge - Bemerkninger Design


62 Rammeullatelse


63 Klage på rammetillatelse


64 Klage


65 Klage pa rammetillatelse


66 E-Posonelding


67 Klage


Wood Arkitektur +
Design


Anders Erling Gjersee


Henriette Frostad


Jan Morken


Kjersti og Kjell-Frode
Grømås


Pål V. Schage


53_Kopi av brev fra Jan
31.01.2014 Morken - Bemerkninger


til nabovarsel


54_Kopi av brev fra Liv
31.01 2014 og Haakon Bjørn-liansen


- Protest


55_Kopi av brev fra
31.01.2014 Marianne og Knut


Martinsen - Protest


56_Kopi av brev fra
31.01.2014 Andreas Ovedal og


Ranja Pedersen Protest


57_Kopi av e-post fra
31.01.2014 Lasse og MaIM Tønseth -


Protest


58_1.Klage på
31.01.2014 dispensasjon for


Ankerveien 12


59_Kopi av brev fra


31.01 2014
Henriette Frostad og
Richard Engebretsen -
Protest


60_Kopi av brev fra Tom


31.01 2014
E. Ødegård og Nina
Rollum - Bemerkninger
fra naboer


61_Kopt av brev fra Ann
31.01.2014 Kristin og Nils Egge -


Bemerkninger


17.02.2014 62_Rammetillatelse


12.03.2014
63-Klage på
rammetillatelse


13.03.2014 64_Klage


13.03.2014
65-Klage på
rammetillatelse


13.03.2014 66_E-Postmelding


13 03.2014 67_Klage
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68 Klage


69 Klage


70 E-Postmelding


71 E-Postmelding


72 E-Postmelding


Kommentarer til klage på gitte
74


rammetillatelser


75 Arealutregning


76
Foto av eiendommen med
omkringliggende bebyggelse


77 S-2269


Wood Arkitekrur -
Design


Arkitekt Lorentz Gedde-
Dah1 NMAL


68_K lage


13.03.2014 69_Klage


70_E-Postmelding


7I_E-Postmelding


72_E-Postmeldmg


75_Supplerende
komrnentarer til vethak
om rammetillatelse


76_Kommentarer til


klage på gine
rammetillatelser


02.05.2014 77_Arealutregning


78_Foto av etendommen


18.12 2012 med omkringliggende
bebyggelse


795-2269


Ann Krison og Nils Egge 13 03 2014


Marianne og Knut
Martinsen


Lasse og Malin Tenseth 13.03.2014


Andtras Ovedal 13.03.2014


Liv og Haakon Bjøm-
13.03.2014


Hansen


73
Supplerende kommentarer til vedtak Andreas Ovedal og Ranja


27.012014
om rammetillatelse Pedersen


Advokatfirma Ræder DA 08.04.2014


PLAN- OG BYGN1NGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Vest


Dette dokumentet er elektronisk godkjent 05.05.2014 av:


Sophie Sierud - Saksbehandler
Joslein Eidsvåg for enhetsleder Anne Torill Halse


Kooi (uten vedlegg) sendt:


Wood Arkitektur + Design, Nobels gate 23, 0268 OSLO
Ankerveien 12 AS, Colbjørnsens gate 1, 0256 OSLO, jr@merkanti1bygg.no


Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, aln@raeder.no


Andreas Ovedal og Ranja Pedersen, Dagalikroken 4, 0783 OSLO, AN0@cowi.no


Anders Erling Gjersøe, Dagalikroken 2, 0783 OSLO, anders.gjersoe@me.com


Ann Knstin og Nils Egge, Dagalikroken 5, 0783 OSLO, ankiegge@broadpark.no


Hendette Frostad, Dagalikroken 14, 0783 OSLO, henriettefrostad@hotmail.com


Jan Morken, Dagalikroken 8, 0783 OSLO, jan.morken@olavthon.no


Kjersti og Kjell-Frode Grøttås, Dagalikroken 7, 0783 OSLO, kjersti.grottas@finn.no


Lasse og Malin Tanseth, Dagalikroken 1, 0783 OSLO, lasse.tonseth@gmail.com


Liv og Haakon Bjørn-Hansen, Dagalikroken 6, 0783 OSLO, haakonbhansen@gmail.com


Mananne og Knut Martinsen, Dagalikroken 10, 0783 OSLO, mlohre@gmail.com


Pål V. Schage, Dagalikroken 12, 0783 OSLO, pal@schage.net
Bjarne Grav, Sigbjørn Obstfelders vei 5, 0782 OSLO
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BYDEL VESTREAKER


fsa'r 



RAPPORT FRA TILSYNSBESØK


Navn på tjenestested: Blåklokka


Dato for besøket:26.03.2014Tidspunkt (fra kl til kl.): 14


Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordmært besøk. Ilanmeldt tilsyn


Hvis ekstraordinært besøk - hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært
det?
Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede: Gunhild Ramm Reistad, Åse
Thomassen, Ame Kolstad (leder)
Forfall:


Mesekretær: Åse Thomassen


Kontakter under tilsynet: Leder Marit Haugen
(kIvilke personer har tilsynet hau kontakt med under oppholdet: beboere (anonymisen). parørende
(anonymiseo), ansalle. ledere. andre)


Hvordan ble tilsynet gjennomført: Besøk på Blåklokka
(Institusjons-thjemmebesok. skriftlig/munthp kommunikasjon)


Tilsynsutvalgets oppgaver:
(refi byslyresak 165/05 og 432/08)


Tilsynsutralget skal påse at tjenestestedene drives i samsvar med regler og
retningslinjer gitt ar staten og Oslo konnnune


Tilsynsutialget skal påse at tjenestestedene:
gir den enkelte beboerfbruker forsvarlig omsorg og hjelp, og behandler den
enkelte beboer/bruker med respekt


har utarbeidet målsetting, opplegu og tidsplan for oppholdet for den enkehe
bruker


følger bestemmelsene som regulerer forhold under oppholdet, herunder
bestemmelse om bruk av tvang


har lokaler, utstyr, aktivitetsmateriell og lignende som er i samsvar med
formålet for virksomheten


drives mcd forsvarlige personalforhold har opprettet medisinsk tilsyn for de
institusjoner hvor dette er forutsatt


oppbevarer beboemes midler forsvarlig dersom tjenestestedene er gitt ansvar
for dette


sørger for at informasjon om Helse- og sosialombudel og om hvordan
ombudet kan kontaktes er lett tillgjengelig for brukeretbeboere.


kfedisinskla •1 •e os .gaver ligger utenfor filsvnsulvalgets Di..:aver.







Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet


Det var enkelte endringer fra tiden da de var nyinnflyttet, blant
annet ved at dorer var blitt satt inn og at noe mer var på plass.


Flere brukere så Blaklokkas oppsetninu av Kardemommeby pa
video. Andre var ute på aktiviteter. Det ble servert kaffe og
hjemmebakt kringle. Tilsynsutvaluet satt ned ou snakket med
brukere og personale. Stemninuen var uod og interessen for
Kardemomme var påtakeliu. særliu blant stykkets stjerner som var
de fieste.


Det var na 13 brukere. En ny var på prove og vil trolig bli fast.
Daglig leder fortalte om de spesielle aktivitetene brukerne deltar pa.
De var:


Bading i Bøler bad på onsdager
Lesekafe på Litteraturhuset annen hver torsdag
Trim i det store rommet med fysioterapeut på mandager


Av mer spesielle aktiviteter i nær framtid ble nevnt paskemessen og
en dagstur til Eidsvoll i vår for å se hvor grunnloven ble til (hvis de
klarer å få nok penger fra legater).


, Samlokalisering med Aktivitetssenteret hadde gitt noen muligheter,
' men forskjellene mellom brukergruppene var store. Det hadde vært


flere felles personalmoter mellom Blåklokka og Aktivitetssenteret.
Disse var enda ikke helt formalisert, men de snakker i praksis
sammen hver mandag.


Brukerne hadde foreløpig ikke hatt felles aktiviteter, men de skulle
på overnattingstur til Halden i august. Brukerne på Blåklokka gledet
seg til å være publikum på "Allsang ved grensen". De skulle leie
buss for turen og overnatte på hotell i Halden.


De hadde hatt felles møter, men samlokaliseringen hadde vart for
kort til at felles lokalisering skulle gi full uttelling, i følge daglig
leder. Om morgenen og ettermiddagen var det mange som skal
bruke den samme, lille garderoben. Dette løser Blåklokka ved at
klærne tas inn en halv time før brukerne skal hentes kl 14.00.







fl
' Terskelen til toalettet er uvanlig høy, men brukerne har vennet seg
til den. Dette går derfor greit. Det var på den annen side bruker som
strever med plasseringen av toalettene. Dette hadde bidratt til
unødvendig arbeid med skifte av klær.


merknader eller forhold som bør endres:


! Det var behov for et fotgjengerfelt ved busstoppet i Aslakveien.
Flere av brukerne trenger mye tid for å komme seg over veien, og
med så mye yrkestrafikk som de er i området, skaper det noen
utfordinger. Et fotgjengerfelt er derfor viktig.


Brannsikring
Utfordringene med romningsvei i tilfelle brann var de samme som
Aktivitetssenteret hadde. Bamnforebyggende arbeid var blitt lagt
vekt på.


Som Aktivitetssenteret hadde Blåklokka heller ikke fått normal
forbindelse til intranettet i bydelen. Fjernaksessen fungerte, men det
ble litt unødvendig heft.


Saker som folges opp til neste tilsynsbesøk:


Fotgjengerfelt, rømningsvei, intranett. Samarbeidet med
Aktivitetssenteret. Anmeldt tilsyn bør gi mulighet for å diskutere
faglig utvikling. 



Oslo den I. april 2014


Arne Kolstad Gunhild Ramm Reistad Åse Thomassen


Leder tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalg


Tilsynsrapport oversendt til:


Bydelsadministrasjonen eller hydelsutraluet dato: I. april 2014


Institusjonens leder dato: I. april 2014


Latheisplikr
Tilsynsun alge( har tauheiwlikt om personhee forhold som un algene bhr kjeru med i sitc arbeide








Bilder'fra'tilsyn'26.03.2014'
!
Inngang.!Uteplassen!under!og!bak!brua!disponeres!av!Aktivitetshuset!


!
!
!
Inngangen!til!Aktivitetshuset.!Fysioterapi!og!treningssenteret!til!høyre.!
!


!
!
! !







Entré!inne.!Her!kunne!det!bli!nokså!folksomt!hvis!alle!skulle!ut!samtidig.!
!


!
!
Aktivitetssenteret,!korridor!
!


!
!
!
!
!
! !







Kjøkkenet,!Aktivitetssenteret!


!
!
Spiseplass,!Aktivitetssenteret!


!
!
!
! !







Verksted,!Aktivitetssenteret!


!
!
Aktivitetsrom!for!to,!Aktivitetssenteret!


!







Verksted!Blåklokka!


!
!
Kjøkken!Blåklokka!


!
!
! !







Hylle!Blåklokka


!
Spiserom!Blåklokka!


!
!
!
!
! !







Felles!Gymsal!


!
Rømningsvei!


!
!

























































































































































Oslo kommune
Kommunerevisjonen


IVY »1 13h.-53 Unntatt fra offentlighet
On I 13 I pliomuni Mnr


jZji Dato: 07114 2014


Bydel Vestre Aker


Sorkedalsveien 150 B


0754 OSLO


Dake, kr1 131...le‘JTICI isalea Sakaxii


24/14ik:46-I `‘,19.kg


Re31,10n.rer TII


1234k1.843


OPPSUMNIERING AV REGNSKAPSREVISJONEN FOR 2013


Revisors oppgave er a gi uttrykk for en meninc om årsregnskapet på bakgrunn av utfori


revisjon. Det er også revisors oppgave å vurdere om de disposisjoner som ligger til grunn for


regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak. om budsjettbelopene i årsregnskapet stemmer


med regulert budsjett. og om opplysninger i årsheretningen om årsregnskapet er konsistente


med årsregnskapet og er i samsvar med lot og forskrift. Ret isor skal ocså kontrollere om


ledelsen har oppfylt sin plikt til å sorge for ordentlig oe ot ersiktlig registrering og


dokumentasjon at regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokforingsskikk.


I den grad det folger av god kommunal revisjonsskikk skal revisor. som en del av


regnskapsret isjonen. se etter at den revisjonspliktige har ordnet den okonomiske interne


kontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll.


En revisjon innebærer utforelse at handlinger for å innhente revisjonsbevis for belopene og


opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjonn, herunder


vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon. enten del


skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne


kontrollen som er rdevant fin virksomhetens utarbeidelse av et arsregnskap som gir en


dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige


etter omstendighetene, men ikke tbr å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av


virksomhetens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte


regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene ularbeidet av ledelsen er


rimelige, samt en urdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.


Lcdelsen er sely ansvarlig for at virksomheten etterlever lover, forskrifter og kommunale


vedtak. Ledelsen er også ansvarlig for at det er etablert og blir gjennomfort tilfredsstillende


intern kontroll og at det blir avgitt et regnskap med korrekt og fullstendig okonomisk


informasjon.


Arets regnskapsrevisjon
Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrifi og god kommunal revisjonsskikk i


Norge. herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at i


etterlever etiske krav og planlegger og gjennomforer revisjonen for å oppnå betryggende
for n4nrognsk wel ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 



Adre,:ei ticr,uI ic-eplon n4 6S 1111


Orcm,c3cm,Icleiak. 23 4/: I SDl
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Eposl po.linouiak a knAtunnwfic no
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I denne re isionsrapporten oppsummerer vi saker som er tan opp med b.delen Mennom aref


I. Intern kontroll


1.1 Undersokelser gjennomfort i fiere virksomheter


Vt har som en del a regnskapsre  isjonen for 2013 utfort undersokelser som har omfanet tlere


av kommunens irksombeteu B.delen har vært omfattet av folgende undersokelser:


Kontroll a  innkjorsdokumentan ved a rop pa utvalgte samkjopsa  taler


Kontroll ax grunnlag for fast ariahel lonn
Kommunens etterle  else a ut algte omrader a bokforingsreglene


Dene er undersokelser som gar på etterlevelse av regel  erk pa omrader som er nær knyttet
opp mot reenskap og okonomi. Disse og resultatet av andre fellesundersokelser
reunskapsre  Honen er oppsummert i  ar rapport 3 2014. som er sendt alle irksomheter.


undersokelsen om samkjopsa  taler sa \ i at det \ ar flere bilau som ikke ar kodet med
samkjorsavtalenummer D \ 16) i Auresso. Det ble for o riu ikke avdekket  esentlige feil
eller mangler  edrorentle B del Vestre Aker i disse fellesundersokelsene.


1.2 Andre intern kontroll-gjennomganger


Andre intemkontrollutennomganuer omfatter blant annet diverse avstemminger. grunnlatz for
utbetalinger. dokumentasjon for  aremottakskontroll. sosialhjelp. arlig etterberegning a.
betaling for langtidsopphold ed sykehjern 02 kontroll a  "Lonnsrapport for ledere". Vi hadde
noen mindre kommentarer i forhindelse med intemkontrollgjennomganger som er tan opp
muntlig med bvdelen i forbindelse med våre besok.


2. Arsregnskapet


I tillegg til at 'i har revidert hydelens interne kontroll på utvalgte områder, har vi revidert
bydelens årsregnskap or 2013. Utover forhold som tas opp under. har vi ingen vesentlige
bemerkninger til årsregnskapet.


..11. erning i fonvil(el relliNjon lor Na,, kosininAkrnvircle rient5renumakere


Bydelen har i regnskapet for 2013 avsatt ca 60 mill, kroner i forventer refusjon for særlig


kostnadskrevende tjenestemottakere for 2013. Bydelens refusjonskrav i følge innrapportering til


Helsedirektoratet beløper seg til ca 74 mill. kroner. Differansen utgjør 20 %, og er etter var vurdering


vesentlig. Årsaken til avviket er i henhold til bydelen at private tjenesteleverandører kun oppgir en


prosentandel av øvrige driftskostnader uavhengig av beløpeR størrelse noe som gir et ukorrekt bilde


av forholdet mellom øvrig drift og direkte lønnskostnader. Bydelen har tatt opp dette forholdet med


Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester_


bokilnientagifil Øl INilanwn - Rokbrringslolvn mwtemming mTesilikasjwi


B.delen har ikke etablert et godt svslem for a samle a.stemminger knyttet tll årsregnskapet. 1
bokforingslo  ens 13 står det at dokumentasjon a balansen er oppga  epliktig


1-seRskaPsinawriale I lÜ ar auat 04Whevino2.:ptikni2 rernskapsmateriale skal oppbe ares
ordnei og \ ære betryggende stkret mot odeleguelse. tap og endring.







Vi anbefaler bydelen å forsikre seg om at alle balanseposter blir avstemt og spesifisert hvert
år i forbindelse med regnskapsavslutningen. samle denne dokumentasjonen i en og samme
perm sammen med dokumentasjon av noteopplvsninger ou arkivere denne permen sammen
med annet oppbe‘ aringspliktig materiale


3. Rey isors beretning til bykassens regnskap for 2013


Vi har ingen presiseringer eller Forbehold til bykassens regnskap.


Med hilsen


. lÆtC1"—


Ma ritt Bratlie
avdelingsdirektor


1 (54,k, f
uelcxit„


Lisbeth Nyborg
seniorrådgiver


Kopi: ByrådsaN deling for eldre ou sosiale tjenester
Bydelsut‘aluet i Bvdel Vestre Aker











BYDEL VESTRE AKER


Oslo kommune liaffing".1






Plan- og bygningsetaten Sakagrav4






Dok.nr4o






Saksbrh4 Arkre.






Kopk






Se adresselists


Dam 1594 2914


Oeres ref Var re11945no 201405250-2 Salobah 41.151.4Ala 512 1


01191115.11fM5 ed hemendelsr


BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING -
LANDINGSVEIEN 14


V i orienterer øm mottan betail ling a) oppstartsmote. Saken er registrert hos oss med saksnummer


201405250.


Send melding til Plan- og bygningsetaten hs is dere har spcsifikke og konkrete innspill til oppstartsrnolitt.


Innspillene må were monan senest tre uker efier utsendelse av denne orienteringen. Alle berone paricr blir


varslet om oppstan av planarbeidet eiter oppstansmotet.


Vi bcr øm at bydelsadministrasjonen viderefonnidler informasjonen til barnas representant i bydelen.


Folg fremdriflen på Saksinnsyn:


hilo://terra2.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsvn / (intranert)


hltp://www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsvn / (internett)


Plan- og bygningsetaten oppfordrer alle til å kommunisere elektronisk med etaten via etatens e-


postadresse. Postmollak(a obe.oslo.kommune.no. Vennligst oppgi saksnummer ved henvendelse til


etalen.


PLAN- OG BYGNINGSETATEN


Dokumentsenteret


Avdeling 2


Likelydende brev sendt fil:


Byantikvaren. Postboks 2094 Granerlokka, 0505 OSLO, postmonak@bya.uslo.kommune.no


Bymiljoetaten. Postboks 9336 Gronland. 0135 OSLO, postmottakarbymoslo.kommune.no


Bydel Vestre Aker. Sorkedalsveien 150 R. 0754 OSLO, postmottak(a b‘amslo.kommune no


• Phin- 11515Anasetalen liesoksalreere Seniralbord 112 1110 Ranigeo 1115 01 01157






Vahls gate I. 0187 0519 Kwaleragera 23 49 10110 Org nr 9111191421NIV


• ":


Ile45 164 Sannan
910211slo 99A rhe oslo LIMILLIC ho


Telefala 21 49 11101


E-past prAftrattak ci pbe 0-10 ILIC1111= nn• •:.












Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bestilling as oppstartsmøte


Skjemakode:


PBE002 ver, 1.0


Referansenummer:


PBE002-SQZZ


Bestilling as oppstartsmote


Innsendingsdato:11.04 2014 15:35


Innlogging


ID-porten-innlogging haretar kraset om underskrift den som søker.


Innloggei hos ID-ponen KAI ROBERT GUNDERSEN


Ansvarlige


Fagkyndig


Firma Make Arkitekter AS


Organisasjonsnummer 981923901


Adresse Maridalsveien 10


Postnummer 0178


Poststed Oslo


Telefonnummer 22993340


E-post (kvittering kaga make.no


sendes hii)


Gjenta e-post kaigmakc.no


Kontaktperson Kai Gundersen


for prosjektel hos


fagkyndig


Forslagsstiller/tikakshaver


Firma Landingsveien 14 AS


Organisasjonsnummer 998990289


Adresse Postboks 485,


Pk114102-XOLL Side I av 5


•
•• :•••


Plao - og b>gniogsnalen Po.lask. Telefonnummer 23 49 10 00


Boks 364 Sommen E-posi poornounk 12 phe o.lo kommune no


0102 Oslo







Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bestilling av oppstartsmote


Postnummcr 1373


Poststed Asker


Telefonnummer 66 79 99 00


E-post (ks itterine SteinarSkuia Profietno


sendes ho)


Kontaktperson Steinar Skul


for prosjektet hos


forslausstiller


Innledende informasjon om forslaget


Eiendornsoppbsninger


Gårdsnummer 31


Bruksnummer 335


Adresse Stedsnasn Landingss cien 14


Eiers na%n llosscter parkenng AS


Bydel Bydel Vestre Aker


Bakgrunn for og Planforslaget omfatter etableringen to leilighetsbygg i 4 etasjer med formål holig, over
hensikt med prosjektet, eksisterende sokkel parkeringshus i tre etasjer viderefores. Det skal også opparbeides ny


avkjoring sammen med et utomhusanlegg. Til sammen utgjor ultaket da syv elasjer sett


fra Landingsveien og fire etasjer sett fra eksisterende blokkbehyggelse mot vest.


Er det særlige sporsmal I forhold til tidligere mnspill i denne reguleringssaken onskes bla. spesiell fokus på


dere onsker å Fa folgende konsekvenser av eventuelle nybygg hoyder volum. innsyn, utsyn. sol-


avklan? og skyggevirkning mot felles uleoppholdsareal og mot omgivelsenc samt stoy fra


Landingsvcien og som rcficks fra nybygg.


Karttjeneste


edlegg


Oslokartgdf


Plfilm2-SQZL Side 2 a 5


00Plan- og h gaingselalen Poscadr Telefonnurnmer 23 49 10
BoL. 364 Semrum T-posT pedmonak a p44 odo Lommune no


0102 Odo







Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bestilling av oppstartsmote


Planstatus og rammebetingelser


Overordnede planer og foringer *


Hvilke overordnede


planer gjelder for


planornrådet. hvtlke


foringer gir de. og i


hvilken grad folger


prosjektet opp disse


foringenc?


Statlige planretningslinjer for Klima- og encrgiplanlegging_


Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser


(RPR)


Rikspolitiske retningslinjer for samordno arcal - og transponplanlegging (RPR).


T-5,93 Arcal og transponplanlegging_


Oslo kommuneplan 2008. mot 2025_


KP 2009 Arealdel


Kommunedelplan for Grontsu-ukturen.


Byokologisk program 2002-2014.


Oslo kommuneplan 2008_


Gjeldende regulering *


S- 1733. 03.01_1972. Endrei regulerings og bebyggelsesplan for I len scterområdet.


Byggeområde for boliger mcd tiLhorende anlege. Felt B.


S- 1616, 29.01_1970, Reguleringsplan for Hol,setcrområdet_


Gjelder kun byggegrcnse mot Landingsveien.


Eksisterende miljosituasjon


(naturmangfold, Da tomten cr bebygget med parkeringshus utcn gront tak, og en felles avkjoring cr


samferdscl, støy, natunnangfoldet begrenset.


trafikk) Elsisterende avkjoring er ikke tilfredsstillende og Landingsveien er registren som gul


sone mcd rod randsonc_


Eksisterende bebyggelse og bruk *


Parkeringshus i 3 -etasjer med innkjoring noe høyere over galenivå Landingsveien.


Enkel stedsanalyse


(crstatt gjerne med


enkel stcdsanalyse som


lastes opp. se eksempel)


Planområdct liggcr i randsonen av ct karakteristisk 70- talls blokkbebyggelse, som


utgjor Hot seter, med linjestruktur Inordost sorsesik Denne strukturen preges av lave


og hoyc blokker, samt rekkchus og eneboliger i parkmessige omgfielser. Interngater


leder til felles plasser mcllom blokkene. Mot øst for Landingsvcien cr dct realfivt nylig


ferdigstilt ct rekkehusprosjekt i hvit funkis stil i 3-4 etg_ med underliggende parkcring,


som ligger i ci dalfore.
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Bok. 364 Seniom E-post posurbonak:43 pbe.oslo.kommuneoo


elk": 0102 Oslo











Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bestilling av oppstartsmote


Mostrasjoner til stedsanal  se


edlegg


Pcrspektivskisse.pdf


jj Områdeanalysepdf


Fonlagets hovedgrep


Beskrivelse v. hovedgrep


Hvordan er forslaget


tenkt lost? Presenter


skissen av byplangrcpct


(se forklaring nedenfor)


kort med fokus på


det overordnede:


Formål, disponcring


av tonna (atkomsicr,


utearcaler og plasscring


av bygningsmasse og


anlegg)


Hensikten mcd planforslagct er å vidercfore eksisterende bgbyggelsesstruktur på


Hovseter medio separale nye bygningsvolumcr på eksisterende parkcringslokk.


Det dannes da et gront plassrom mcd mulig adkomst fra cksisterende interrnmer på


IIo seier og at kjoring.


Prosjektets styrke ligger i uisikten mot øst ovcr byen og mot Homenkollasen - for


alle etasjer. som kompenscrer for noe darlige solforhold på mermiddagen. Deler av


eksisterende parkeringsanlegg under boligene skal byggcs om og utt ides under ny


bebyggelsc for å muliggjore både både boliger, bodcr og parkcring. ParkeringsanIcggets


fasader blir fornyci, integrert mcd boligfasaden og henvender seg mer aktivt mot


Landingsvcien. Eksisterende avkjoring skal opparbeides forskriftsmessig. Felles


veitrase opp til o re deler parkeringsanlegg og Flovseterhjemmet skal leggcs om noc


nærmere Landingsveien Det skal tilstrcbes at borettslaget kollektivet ikke skal misie


for myc utsikt og at barnas barnehage for sol om morgenen. Tomtens beliggenhet


og karakter muliggjor en spennende arkitektur som aksentuerer de fione kvalitetene


området faktisk har.


Skisse av byplangrep og prinsippsnitt


Vedlegg


Bcbyggelsesstrukturpdf


Fakta om forslaget


Arealstorrelse


Planornrådet totalt:


Arcalbruk og foreslåtte


formal


5500m2


4500 bolig og ca. 6500 parkering boder (rehab ombygging).


P111002-XQL/ Side 4 at 5


Plan- og b.gologsetoteo PosLakk


Boks 364 Sentrum


0102 Os10


Telefannummer 23 49 10 00
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bestilling av oppstartsmete


Uteoppholdsareffi (for


skolcr, bamehager.


sykehjcm og boliger)


lilnyttelse


50m2 pr. enhet


BYA = 30%


BRA = 4500


Høyde


Tralikk og parkering


Boligbebyggelse i 4 etasjer over parkeringsanlegg i 3 etasjer (over Landingsveien).


Prosjektet videretbrer cksisterende avkjøring og trafikkforhold, men avkjøringen


opparbeides forskrifismessig.


Videre prosess


Redegjør for om


prosjektet kan


utløse krav om


konsekvensutredning


Mcdvirknine i videre


prosess


I I v i Ike


hovedutfordfinger har


forslager?


Konsekvensffiredning ffiløses ikke.


Standard prosedyrer følecs, men det skal leggcs opp cii nær dialog med


Barnas barnehage. Borettslaget Kollektivet og Voksenåsen borettslag.


HovedutFordringene ligger i konsekvenser av volum og skygger for omgivelsene - både


eksisterende og nye forhold, og håndtering støy fra gatc


i utformingen av planløsninger.


anaoaa-mazz Side 5 av 5
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Plan- og bygningsetaten 111adr: Telefonnummer 23 49 10 00


Bolcs 364 Seffinmi E-posi posimmak a plraslakommunemo
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Oversiktskart


Hovseter
, skole


Gårdsnummer 31 aruksnummer 335
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 Oslo kommune 
 Bydel Vestre Aker 
  
  


 
 


Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester   
Rådhuset 
0037 Oslo 
 
   


 
   


   Dato:  25.04.2014 


Deres referanse: Vår referanse.: Saksbehandler: Arkivkode: 
201400544  14/00295-2 Stein Vesterkjær   101.0 
 


 
 
 
KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2014 – BYDEL VESTRE AKER 
 
Bydelen viser til Rundskriv 8/2014 og oversender bydelen status som foreskrevet.  
Opplysninger og redegjørelse for sykefravær og den økonomiske situasjon er gjengitt i 
etterfølgende oversikt. Vedlagt følger vedlegg som gir oversikt over bydelens økonomistatus 
gjennom Agresso spørremaler.  
 


1. Økonomisk rapportering  


Kort konklusjon/oppsummering av bydelens økonomiske situasjon  
Bydel Vestre Akers regnskapsresultat pr 31.03.2014 viser etter intern avviksrapportering et 
negativt avvik på ca. 4,5 mill. med en aktiv prognose på et forventet årsresultat på 15 mill. i 
merforbruk. Av den grunn forbereder bydelen ytterligere korrektive tiltak for å bedre 
årsprognosen. 
 
Bydelsdirektøren følger tett opp definerte risikoområder for 2014 som også per i dag har et 
merforbruk i forhold til sine budsjettforutsetninger. Disse områdene er innenfor pleie og 
omsorgstjenester, barnevern og økonomisk sosialhjelp. Det er igangsatt et lokalt tverrfaglig 
arbeid med å redusere vedtakstimer innenfor hjemmesykepleie og praktisk bistand.  
Dette arbeidet følges tett opp og utviklingen er spesielt positiv innenfor praktisk bistand. 
Endring av vedtaksnivå i hjemmesykepleie er en mer tidkrevende prosess og effekten vil 
synliggjøres senere på året.  
 
Bydelen gjennomfører en organisasjonsutviklingsprosess, en prosess som skal bidra til endret 
varig kultur for aktivt lederskap og medarbeiderinvolvering, med fokus på kontinuerlig 
forbedring og utvikling. Dette handler i stor grad om å øke produktiviteten. I dette arbeidet 
benyttes LEAN-prinsipper og metoder  hvor arbeidsflyt, gode arbeidsprosesser og 
tjenesteutvikling er sentrale begreper. 
 
Bydelsutvalget vedtok i BU møte den10 april å avvikle 26,4 årsverk med virkning fra 
01.05.2014. Vedtaket ble enstemmig vedtatt.  
 
  
 
 


 


    
Bydel Vestre Aker Postadresse: Telefon: 02 180 Bankkonto: 1315.01.00989 
 Sørkedalsveien 150 B Telefaks: 23 47 60 01 Org.nr.: 970145311 
Besøksadresse: 0754 Oslo   
Sørkedalsveien 150 E-post: postmottak@bva.oslo.kommune.no  
 http://www.bydel-vestre-aker.oslo.kommune.no   
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Etterfølgende tabell viser aktiv prognose knyttet til investering , øremerkede midler og drift. 
 
 Prognose 
Investeringsprosjekter + 3,5 mill. 
Øremerkede midler + 2,2 mill. 
Drift  -15,0 mill. 
 
Avvik mellom regnskap hittil i år og budsjett hittil i år 
Regnskap pr. 31.03.2014 viser et positivt avvik før korreksjoner på 8,6 mill. kroner. Etter 
korrigeringer knyttet til periodiseringsavvik, ikke anordnet poster og variable transaksjoner, 
viser regnskapet et negativt avvik på ca. 4,5 mill. kroner.  
 
Variable lønnsutgifter for mars er ikke ført og er estimert til ca. 5 mill. kroner. Ikke anordnet 
poster knyttet til produksjonen beløper seg til ca. 8 mill. Bydelen har periodisert mesteparten av 
budsjettet på 12 måneder da bydelen benytter seg av periodiseringsmodulen i 
fakturabehandlingen.  
  
Korrektive tiltak 
Kvartalsresultatet og årsprognose viser et merforbruk, mens aktiviteten så langt i 2014 gjør at 
bydelsdirektøren anser det som nødvendig med ytterligere korrektive tiltak. Ved inngangen til 
2014 hadde bydelen en omstillingsplan.  
Som følge av et regnskapsresultat som ble svakere enn prognostisert ble omstillingsplanen 
fremskyndet for å kompensere for høyere aktivitet enn forutsatt i budsjettprosessen. Bydelen 
har et løpende fokus på endringer i arbeidsprosesser og aktivitetstilpasninger som forberedelse 
til kommende økonomiperiode. Videre må enheter med merforbruk komme med konkrete tiltak 
for å nå budsjettbalanse noe som er allerede delvis er forutsatt i aktiv prognose. 
 
Aktivitetsendringer og endrede budsjettforutsetninger  
Innenfor pleie og omsorgstjenesten har bydelen i de tre første månedene hatt et negativt avvik i 
forhold til budsjettforutsetningene for PU plasser, psykiatri, sykehjemsplasser og hjemmesykepleie. 
Aktiv prognose innenfor områdene er samlet negativt med 8,4 mill. kroner.  
 


• Innenfor utviklingshemmede har ressurskrevende enkeltbrukere fått økte vedtak. Det er her 
korrigert for estimerte inntekter.  


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


• Bydelen benytter i dag ca. 20 plasser mer enn budsjettert, og bruken av ordinære-, psykiatri- 
og korttidsplasser er i perioder høyere enn forventet mens skjermede plasser har en 
nedgang.  


• Innenfor hjemmetjenesten har bydelene i budsjett for 2014 forventet en nedgang i 
vedtakstimer innenfor de ulike tjenestene. Nedgangen er p.t. noe mindre enn forutsatt i 
budsjettet. Manglende nedgang i vedtakstid medfører en negativ prognose på ca. 2,2 mill. 
kroner. 
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Sykehjemsplasser 
Årsaken til høyere forbruk hittil i år har sammenheng med en høy befolkningsvekst innenfor 
aldersgruppen 90+. Brukerratene innenfor sykehjemsplasser er ikke økt. Følgende tiltak 
gjennomføres: 


• Fortsatt lave utgifter til UK meldte ved å være på sykehuset og se pasienter. 
• Arbeide kontinuerlig med å forsøke å holde bruk av korttidsplasser ut over en bloc 


nede. 
• Aktivt forhold til å benytte andre tjenester hvor det er forsvarlig som erstatning for 


sykehjemsplasser. 
 
Praktisk bistand 
Tallene viser at praktisk bistand for privat utfører går ned både på vedtakstid og utført tid.  
Måltallet pr mnd er på 2100 timer og er pr 31.03 er situasjonen 1913 timer. Den samme 
tendensen vises på kommunal leverandør av praktisk bistand.  
 
Hjemmetjenester 
Dessverre er det på hjemmesykepleie privat en vedtakstid som ligger over måltall. Tross bevisst 
jobbing i forhold til hva som er nødvendig helsehjelp har ikke resultatet vært som forventet 
men erfaringsmessig er dette en tidkrevende prosess. 
 
Det samme viser seg på kommunal hjemmesykepleie. 
 
Kommunal hjemmetjeneste og praktisk bistand har gitt merforbruk i starten av året. Bydelen 
har innført aktivitetsbasert styring av hjemmetjenesten hvor det er etablert styringsdata i system  
som måler aktivitet og produktivtet  som bidrar til bedre kontroll og bevissthet rundt drift. 
Merforbruket er med aktiv prognose på ca. 2,2 mill. Bydelen jobber med ulike tiltak for å 
redusere aktiviteten. 
 
Barnevernet 
Barnevernet har et høyt antall plasseringer. Antall nye bekymringsmeldinger har vært stigende 
for første kvartal. Dette har ført til 2 plasseringer i institusjon. Barnevernet overforbrukte i 
forhold til budsjettforutsetningene for 2014 i 1 kvartal, men har satt inn tiltak for å redusere 
merforbruket på årsbasis. Bydelen har satt en aktiv prognose på 5 mill. i merforbruk dersom 
iverksatte tiltak fungerer. 
 
Flyktninger 
Bydelen har bosatt 2013 kvoten flyktninger nå i 1 kvartal og regner med at kvoten for 2014 kan 
bli bosatt innen året, men det er en viss risiko at noen kan forskyve seg inn i 2015. Bydelen 
melder prognostisert balanse på introduksjonsstønad. 
 
Sosialhjelp og netto sosialhjelpsutgifter 
Bydelen kommenterer økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet samlet. Årsaken, i 
tillegg til at de er samme funksjonsområde, er at bydelen har relativ «liten» klientmasse som 
enten trenger sosialhjelp eller er i kvalifiseringsprogrammet. Samlet sett har vi et prognostisert 
mer forbruk på -1,6 mill. kroner.  
 
Økonomisk sosialhjelp isolert sett meldes med ett merforbruk på 2,6 mill. kroner. Dette skyldes 
økt antall klienter med økte utbetalinger. Det arbeides med tiltak for å redusere forbruket. 
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Andre områder har en aktiv prognose tilnærmet balanse på slutten av året og blir ikke 
kommentert ytterligere. 
  
 Aktiv Prognose 
Pleie og omsorg - 8,4 mill. 
Barnevern - 5,0 mill. 
Økonomisk sosialhjelp og 
Kvalifiseringsprogram 


- 1,6 mill. 


Totalt - 15 mill. 
 
Risikovurderinger  
Bydelen har hatt aktivitet som ikke balansert med måltallene for 2014. Bydelen har budsjettert med 
aktivitetsnedgang på definerte risikoområder i 2014 men nedgangen er pt ikke som forventet for 
første kvartal 2014. Det er igangsatt korrektive tiltak for risikoområdene  noe som gjenspeiles i en 
aktiv prognose. Det er moderat/høy risiko for merforbruk i 2014. Målet med kostnadsbesparende 
tiltak er å komme mot driftsbalanse i 2014. 
 
Bruk av øremerkede midler 


Tall i 1000 


 
Overføringer fra 2013 er i Agresso pr. prosjekt før endelig behandling i bystyret er vedtatt. 
Prognosen på øremerkede midler er 2,2 mill. 
 


Prosjekt/tiltak Dok 3/2014
Særskilt 


overført fra 
2013


Regulert 
budsjett 2014


Regnskap pr. 
30.03.2014


Årsprognose 
2014


Avvik 
årsprognose 
– regulert 
budsjett


20070006 SPRÅKMIDLER 0 127 127 22 100 -27 


20070007 STIMULERINGSMIDLER UNGE OG RUS 0 29 29 -29 


20070009 Kompetansemidler 0 17 0 


20070011 KRÅD 0 136 136 17 100 -36 


20070012 UNGE GJENGANGERE 0 115 115 12 50 -65 


20070014 IDRETT OG UTFORDRING 0 113 113 3 50 -63 


20070015 BARNE - OG UNGDOMSTILTAK 0 101 101 21 50 -51 


20070017 Språk/helse 0 497 497 450 -47 


20070022 Tidlig intervensjon - psykisk helse 0 308 308 200 -108 


20070023 Kjentmann 0 185 185 100 -85 


20070031 Samhandling diakonhjemmet sektor 0 607 607 8 -607 


20070033 Forebygge radikalisering og ekstremisme 0 160 160 44 -160 


30070001 Rusprosjekt - oppfølging 0 13 13 -13 


30070002 Nærmiljøkontakter 0 278 278 130 200 -78 


30070003 Rusundersøkelse 0 21 21 -21 


30070005 Strakstiltak Brothorhodd 0 1 0 


30070007 Psykolog 0 155 155 -155 


30070008 Boligsosialt arbeid 0 255 255 131 -255 


30070009 Hverdagsrehabilitering 0 97 97 -97 


30070010 Trivselstiltak, gave fra bruker 0 630 630 600 -30 


30070011 Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom 0 374 374 300 -74 


30070033 Bedre norskkunskaper i hjemmetjenesten 0 21 0 


32007018 PROSJEKT NY SJANSE 0 206 0 


32007019 IP MILDER 0 29 29 -29 


Sum utgift 4 231 4 231 633 2 200 -2 031 
20070015 BARNE - OG UNGDOMSTILTAK 0 -2 0 


20070033 Forebygge radikalisering og ekstremisme 0 -6 0 


30070006 Dagaktivitetstilbud demente 0 -671 0 


30070011 Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom 0 -8 0 


Sum inntekt 0 0 -687 0 0 
Netto utgift 0 4 231 4 231 -54 2 200 -2 031 
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Reduserende løpende tiltak 
Aktivt arbeid med fokus på endringer i arbeidsprosesser vil være avgjørende for bydelen i årene 
fremover. 
 
Status sykefravær 
 
Pr. 31.03.2014 har bydelen et sykefravær på 10,50 % noe som er bedre enn samme periode i 
fjor som var 11,57 %. Bydelen har samlet sett en nedgang i sykefraværet etter første kvartal 
sammenlignet med samme periode som i fjor. Nedenfor vises utviklingen til Bydel Vestre 
Aker. Ved for tidlig uttak av rapporter fra HR systemet kan føre til differanser på 2014. Tallene 
blir tatt ut sentralt og avvik i forhold til sykefravær vil forekomme for 1 kvartal 2014. 
 


Sykefravær i % 


% 
gjennomsnitt 01.01.-


31.03.2013 


% 
gjennomsnitt 01.01.-


31.03.2014 
Menn 9,73  6,0 
Kvinner 12,06 11,82 
Totalt 11,57 10,50 
 
Investeringsprosjekter 
Bydelen har 4 investeringsprosjekter. Ett på kap. 271 og tre på kap. 007 
 


1. Prosjekt 105073 BARNEHAGER INVENTAR OG UTSTYR  
Prosjektet er til løpende investeringer i inventar og utstyr i barnehager. Prosjektet ligger 
under kapittel 271 By omfattende barnehageoppgaver. Dette prosjektet forventes 
avsluttet når full barnehagedekning er oppnådd. Investeringene er noe mindre enn 
tidligere, men bydelen forventer bruk av disse midlene fortløpende etter behov. 
Prosjektet har lite midler igjen og setter prognose lik balanse for 2014. 


 
2. Prosjekt 108064 GANGFORBINDELSE, JERPEFARET - GRINDBAKKEN SKOLE   


Prosjektet er til utbedringstiltak i ”sikksakkstien” i bydelen. Prosjektet ligger på 
bydelens kapittel 007 Bydel Vestre Aker. Prosjektet har hatt turbulente perioder og 
fremdeles vanskelig å forutsi fremtiden i dette prosjektet. Plan og bygningsetaten har 
forkastet saken grunnet uttrekk i tid. Bydelen har hatt vanskeligheter med 
omkringliggende grunneiere. Resultatet vil sannsynligvis kun omfatte eiendom i 
kommunens eie. Videre fremdrift avhenger av kostnaden for ferdigstillelse. Bydelen 
håper og tror dette vil avsluttes i 2014. Derfor melder også dette prosjektet balanse i 
dette prosjektet pr. 1 kvartal. 
 


3. Prosjekt 112034 UTEOMRÅDER I KOMMUNALE BARNEHAGER  
Prosjektet ble opprettet i 2012 og skal benyttes til bundet oppgradering av uteområder i 
kommunale barnehager. Bydelen har utarbeidet en tiltaksplan. Årsaken til at det er brukt 
lite midler av prosjektet er varslet salg av barnehager. Avklaringen ble først klar i 1 
kvartal 2014. Det vil i løpet av året lages anbud på oppgraderinger og prognosen for 
dette prosjektet vil nok være på ca. 3,5 mill. kroner. ettersom dette er en krevende 
prosess. 
 


4. Prosjekt 114023 Kjøp av el-biler 
Prosjektet ble opprettet i 2014 og vil gå til innkjøp av el-biler til bydelens 
hjemmetjeneste og ladestasjoner til disse. Forventning er balanse. 
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Når det gjelder investeringsprosjektene i bydelen er disse prosjektene fortløpende disponerte 
midler som det er vanskelig å sette prognoser på ettersom prosjekter har mange ulike forhold 
som påvirker framdriften. Ny prognose vil vurderes til 2. tertial. 
 


 Regnskap hittil* Regulert budsjett  
2014  


Årsprognose  
(forventet 


overføring-
inntekt i 2014*) 


Avvik (Reg. 
budsj. 2014 – 
årsprognose) 


Art 07290 
Investeringsmoms  


446 791,56 
 


0,- 
 


995 000,- 
 


995 000,- 
 


* Alle inntekter knyttet til refundert investeringsmoms legges inn her (også investeringsmoms for investeringsmidler overført fra tidligere år og 
budsjettjusteringer i 2014). 
 
Måltall pr.31.03.2014 
 


007 Bydel Vestre Aker I II III IV V VI 
Funksjonsområde 1 og 4 Resultat  


2012 
Resultat  


2013 
Måltall  


2014 
Status  


1. kvartal 
2014 


Års-
prognose 


2014 


Avvik 
(III-V) 


Finansiering til kjøp av 
bolig andel søknader 
behandlet innen 3 mnd. 
(%) 


71 % 56 % 80 % 42 % 50 % -30 % 


Andel positive vedtak for 
kommunal bolig 
effektuert innen 6 mnd. 
(%) 


82 % 79 % 80 % 72 % 72 % 6 % 


Antall personer i 
døgnovernattingssteder 
uten kvalitetsavtale pr. 
31.12 


1 0 0 0 0 0 


Antall personer i døgn- 
overnattingssteder med 
opphold > 3 mnd. 
(pr.31.12) 


2 0 0 1 0 0 


Økonomisk sosialhjelp – 
andel søknader behandlet 
innen 2 uker (%) 


92 % 94 % 95 % 92 % 92 % 3 % 


 
007 Bydel Vestre Aker I II III IV V VI 
Funksjonsområde 2 A Resultat  


2012 
Resultat  


2013 
Måltall  


2014 
Status  


1. kvartal 
2014 


Års-
prognose 


2014 


Avvik 
(III-V) 


Andel barn 1-2 år med 
barnehageplass 
(dekningsgrad) 


78 % 78 % 78 % 43 % 78 % 0 


Andel barn 3-5 år med 
barnehageplass 
(dekningsgrad) 


85 % 96 % 90 % 84 % 87 % -3 % 


Foreldreundersøkelse: 
Foreldres generelle 
tilfredshet 


5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 0 
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007 Bydel Vestre Aker I II III IV V VI 
Funksjonsområde 2 B Resultat  


2012 
Resultat  


2013 
Måltall  


2014 
Status  


1. kvartal 
2014 


Års-
prognose 


2014 


Avvik 
(III-V) 


Andel avsluttede 
undersøkelser innen 3 
mnd. 


98 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 


Antall gjennomførte 
tilsynsbesøk pr. 
fosterbarn u. 18 år hvor 
Oslo har tilsynsansvar 
(akk. snitt) 


3,4 4 4 1 4 0 


Antall gjennomførte 
oppfølgingsbesøk pr. 
fosterhjem av bydelen 
(akk.snitt) 


3,9 3,7 4 1 4 0 


Andel barn i hjelpetiltak 
med gyldig tiltaksplan per 
31.12 


100 % 93,85 % 100 % 90 % 100 % 0 


       
007 Bydel Vestre Aker I II III IV V VI 
Funksjonsområde 3 Resultat  


2012 
Resultat  


2013 
Måltall  


2014 
Status  


1. kvartal 
2014 


Års-
prognose 


2014 


Avvik 
(III-V) 


Andel av bydelens 
årsverk i pleie og omsorg 
med relevant 
fagutdanning 1)2) 


61 % 70 %  90 % Umålt 90 % 0 


Brukertilfredshet i 
hjemmetjenesten- andel 
fornøyde brukere 
Hjemmesykepleie 


85 % 93 % 90 % Umålt 90 % 0 


Brukertilfredshet i 
hjemmetjenesten- andel 
fornøyde brukere - 
Praktisk bistand 


Umålt Umålt 90 % Umålt 90 % 0 
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007 Bydel Vestre Aker I II III IV V VI 
Funksjonsområde 3 Resultat  


2012 
Resultat  


2013 
Måltall  


2014 
Status  


1. kvartal 
2014 


Års-
prognose 


2014 


Avvik 
(III-V) 


Andel innbyggere 66 år 
og under som mottar 
hjemmetjenester 2) 


0,87 % 0,9 % 1 % 0,8 % 1 % 0 


Andel innbyggere 67 - 79 
år som mottar 
hjemmetjenester per 
31.12 


4,64 % 4,9 % 5 % 3,8 % 5 % 0 


Andel innbyggere 80 - 89 
år som mottar 
hjemmetjenester per 
31.12 


 23,9 % 20 % 22,3 % 20 % 0 


Andel innbyggere 90 år 
og over som mottar 
hjemmetjenester per 
31.12 


45,91 % 42,9 % 40 % 46,7 % 40 % 0 


Andel sykehjemsbeboere 
på tidsbegrenset opphold 
i sykehjem 3) 


11,0 % 10,3 % 9 % 10,3 % 12 % 3 % 


Antall boenheter Omsorg 
+ for innbyggere over 65 
år. 


0 0 0 0 0 0 


Direkte tid hos bruker 
(nærværstid) - 
Hjemmesykepleie ekskl. 
natt 


94 % 85 % 95 % 84 % 95 % 0 


Direkte tid hos bruker 
(nærværstid) - Praktisk 
Bistand 


80,8 % 85 % 85 % 83 % 85 % 0 


Andel utførte timer av 
planlagte timer (reell 
planlagt tid/ressurstid) 6) 
ekskl. natt 


91,6 % 90,3 % 95 % 91,5 % 95 % 0 


Andel utførte timer av 
vedtatte timer 
hjemmetjeneste 7) ekskl. 
natt 


80,8 % 82,9 % 85 % 83,8 % 85 % 0 


 
Vurdering  
 
Bydelsdirektøren vurderer situasjonen som vanskelig grunnet manglende innfridde 
budsjettforventinger på flere områder. Bydelen følger særskilt om områder som melder 
merforbruk og definerte risikoområder.  
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Skjermbilde: GL30 Bydel Vestre Aker Side: 1
Bruker : 5340 (OKGL01-201403) OKS044 Tertialrapport drift - kapit ler 25.04.2014 08:02:05


Kapittel Kapittel(T) Budsjett hittil i år (1000) Regns kap hittil i år (1000) Årsbudsjett - Opprinnelig
(1000)


Årsbudsjett - Regulert (1000) Årsbud - inkl.
mer-/mindreforbruk (1000)


Årsprognose Avvik årsprognose (1000)


0 0 Lønn og sosiale utgifter 147 469 153 336 566 299 568 443 568 443 568 442 926,24 0
1 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 106 20 5 99 238 420 125 424 821 422 150 432 450 074,00 -10 300
3 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 103 346 100 063 415 268 413 386 413 386 413 386 000,00 0
4 4 Overføringsutgifter 8 773 9 808 35 094 35 094 35 094 37 594 000,00 -2 500
5 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner 247 47 987 987 987 987 000,00 0
U UTGIFT 366 041 362 491 1 437 773 1 442 731 1 440 060 1 452 860 000,24 -12 800
6 6 Salgsinntekter -29 401 -29 229 -117 604 -117 604 -117 604 -117 604 000,00 0
7 7 Refusjoner -4 241 -12 032 -18 265 -16 965 -16 965 -16 965 000,00 0
8 8 Overføringsinntekter -21 442 -18 996 -79 658 -85 766 -85 766 -85 766 000,00 0
9 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner -157 -35 -627 -627 -627 -627 000,00 0
I INNTEKT -55 240 -60 293 -216 154 -220 962 -220 962 -220 962 000,00 0


007 007 Bydel Vestre Aker (7) (B) 310 800 302 199 1 221 619 1 221 769 1 219 098 1 231 898 000,24 -12 800
310 800 302 199 1 221 619 1 221 769 1 219 098 1 231 898 000,24 -12 800


Art(lik) : 1* ; Firma(lik) : 74







Skjermbilde: GL30 Bydel Vestre Aker Side: 1
Bruker : 5340 (OKGL02-201403) OKS045 - Tertialrapport øremerkede midler (74) 25.04.2014 08:03:10


Kapittel Kapittel(T) Årsbudsjett -
Opprinnelig (1000)


Årsbudsjett -
Regulert (1000)


Årsbud - Inkl.
særskilte overf.


(1000)


Regnskap hittil
(1000)


Årsprognose (1000) Avvik årsprognose
(1000)


20070006 SPRÅKMIDLER 0 0 127 22 27 100


20070007 STIMULERINGSMIDLER UNGE OG RUS 0 0 29 0 29 0


20070009 Kompetansemidler 0 0 0 17 0 0


20070011 KRÅD 0 0 136 17 36 100


20070012 UNGE GJENGANGERE 0 0 115 12 65 50


20070014 IDRETT OG UTFORDRING 0 0 113 3 63 50


20070015 BARNE - OG UNGDOMSTILTAK 0 0 101 21 51 50


20070017 SPRÅK / HELSE 0 0 497 0 47 450


20070022 TIDLIG INTENVENSJON PSYKISK HELSE 0 0 308 0 108 200


20070023 KJENTMANN 0 0 185 0 85 100


20070031 Samhandling dikaonhjemmet sektor 0 0 607 8 607 0


20070033 Forebygge radikalisering og ekstremisme 0 0 160 44 160 0


30070001 Rusprosjekt - oppfølging 0 0 13 0 13 0


30070002 Nærmiljøkontakter 0 0 278 130 78 200


30070003 Rusundersøkelse 0 0 21 0 21 0


30070005 Strakstiltak Brothorhodd 0 0 0 1 0 0


30070007 Psykolog 1 0 0 155 0 155 0


30070008 Boligsosialt arbeid 0 0 255 131 255 0


30070009 Hverdagsrehabilitering 0 0 97 0 97 0


30070010 Trivselstiltak, gave fra bruker 0 0 630 0 30 600


30070011 FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV BARNEFATTIGDOM 0 0 374 0 74 300


30070033 Bedre norskkunskaper i hjemmetjenesten 0 0 0 21 0 0


32007018 PROSJEKT NY SJANSE 0 0 0 206 0 0


32007019 IP MILDER 0 0 29 0 29 0


U UTGIFT 0 0 4 230 631 2 030 2 200


20070011 KRÅD 0 0 0 0 0 0


20070014 IDRETT OG UTFORDRING 0 0 0 0 0 0


20070015 BARNE - OG UNGDOMSTILTAK 0 0 0 -2 0 0


20070033 Forebygge radikalisering og ekstremisme 0 0 0 -6 0 0


30070002 Nærmiljøkontakter 0 0 0 0 0 0


30070005 Strakstiltak Brothorhodd 0 0 0 0 0 0


30070006 Dagaktivitetstilbud demente 0 0 0 -671 0 0


30070011 FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV BARNEFATTIGDOM 0 0 0 -8 0 0


30070033 Bedre norskkunskaper i hjemmetjenesten 0 0 0 0 0 0


I INNTEKT 0 0 0 -689 0 0


007 007 Bydel Vestre Aker (7) (B) 0 0 4 230 -58 2 030 2 200
0 0 4 230 -58 2 030 2 200


Prosjekt(mindre eller lik) : 3ZZZZZZZ ; Prosjekt(større enn eller lik) : 2 ; Art(lik) : 1* ; Firma(lik) : $CLIENT







Skjermbilde: GL30 Bydel Vestre Aker Side: 1
Bruker : 5340 (OKGL02-201403) OKS046- Tertialrapport investerings prosjekt 25.04.2014 08:04:04


Kapittel Kapittel(T) Bruk av avsetning (y-disp) (1000) Årsbudsjett - Oppr innelig (1000) Årsbudsjett - Regulert (1000) Regnskap  hittil i år (1000) Årsprognose (1000) Avvik årsprogn ose (1000)


1 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 1 546 0 1 546 0 1 546 0


U UTGIFT 1 546 0 1 546 0 1 546 0


108064 108064 1 546 0 1 546 0 1 546 0
1 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 4 462 0 4 462 0 962 3 500


U UTGIFT 4 462 0 4 462 0 962 3 500


112034 112034 4 462 0 4 462 0 962 3 500
1 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 0 0 3 167 1 757 3 167 0


4 4 Overføringsutgifter 0 0 0 439 0 0


U UTGIFT 0 0 3 167 2 197 3 167 0


114023 114023 0 0 3 167 2 197 3 167 0


007 007 Bydel Vestre Aker (7) (B) 6 008 0 9 175 2 197 5 675 3 500
1 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 110 0 110 30 110 0


4 4 Overføringsutgifter 0 0 0 7 0 0


U UTGIFT 110 0 110 37 110 0


105073 105073 110 0 110 37 110 0


271 271 Byomfattende barnehageoppgaver (KOU) 110 0 110 37 110 0
6 118 0 9 285 2 234 5 785 3 500


Prosjekt(lik) : 1* ; Art(mindre eller lik) : 05999 ; Firma(lik) : $CLIENT







Skjermbilde: GL30 Bydel Vestre Aker Side: 1
Bruker : 5340 (OKGL05-201403) OKS047 - Tertialrapport - Netto dr. utg eks sos.hj 25.04.2014 08:05:05


Kapittel Kapittel(T) Årsbudsjett - Opprinnelig
(1000)


Regnskap hittil i år (1000) Årsbudsjett - Regulert
(1000)


Årsbudsjett - Inkl.
mer-/mindreforb (1000)


Årsprognose (1000) Avvik årsprognose (1000)


F01 Helse, sosial og nærmiljø 130 854 22 033 143 544 144 186 143 336 850


F02A Barnehager 412 217 108 767 403 829 404 264 403 964 300


F02B Oppvekst 61 213 15 332 61 193 62 852 66 802 -3 950


F03 Pleie og omsorg 590 029 149 742 585 896 580 489 588 889 -8 400


007 007 Bydel Vestre Aker (7) (B) 1 194 313 295 874 1 194 463 1 191 792 1 202 992 -11 200
1 194 313 295 874 1 194 463 1 191 792 1 202 992 -11 200


Art(lik) : 1* ; Kapittel(lik) : 007 ; Funkomr(mindre eller lik) : F03 ; Firma(lik) : 74







Skjermbilde: GL30 Bydel Vestre Aker Side: 1
Bruker : 5340 (OKGL05-201403) OKS048 - Tertialrapport - Netto sos ialhjelpsutg. 25.04.2014 08:05:52


Kapittel Kapittel(T) Årsbudsjett - Opprinnelig
(1000)


Regnskap hittil i år (1000) Årsbudsjett - Regulert
(1000)


Årsbudsjett - Inkl.
mer-/mindreforb (1000)


Årsprognose (1000) Avvik årsprognose (1000)


F04 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram 27 306 6 343 27 306 27 306 28 906 -1 600


007 007 Bydel Vestre Aker (7) (B) 27 306 6 343 27 306 27 306 28 906 -1 600
27 306 6 343 27 306 27 306 28 906 -1 600


Art(lik) : 1* ; Kapittel(lik) : 007 ; Funkomr(lik) : F04 ; Firma(lik) : 74
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BYDEL: Vestre Aker BYDELSNR: 7


Utfylling av data er utført av:Svein Tore Mathisen


 (navn og stillingsbetegnelse)


E-postadresse: svein.tore.mathisen@bva.oslo.kommune.no Telefon:
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2014
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FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ


Tabell 1 - 1  Bydelens endringer i tildelt 1) sosialhjelpsramme pr 31.03


I hele 


1000 


kroner


Overføring fra FO4 Økonomisk sosialhjelp til driftsrammen:  xxxxx


1. Overføring til Introduksjonsordningen (Kostra F275) 0


2. Overføring til Kvalifiseringsprogrammet (Kostra F276) 0


3. Overføring til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak i sosialtjenesten 0


4. Overføring til kjøp av plasser for rusmisbrukere i rehab.-/omsorgsinstitusjoner 0


5. Overføring til andre driftsformål i bydelen 0


Sum overføringer fra økonomisk sosialhjelp til driftsrammen 0


Overføringer fra driftsrammen til økonomisk sosialhjelp 0


Netto omdisponert sosialhjelpsmidler 0


1) Med tildelt sosialhjelpsramme forstås det beløpet bydelen ble tildelt over FO4 Økonomisk sosialhjelp gjennom Bystyrets budsjettvedtak 


     for 2014 (jf DOK3 2014) og eventuelle seinere sentrale budsjettjusteringer foretatt gjennom Kommunaldirektørens sak.


BYDELENES KOMMENTARER OG SAMLEDE VURDERINGER


Spesielt skal kommenteres :


1. Avvik mellom helårsforbruk og disponibel budsjettramme for både ordinær drift og sosialhjelp (merinntekter/merutgifter


    og mindreinntekter/mindreutgifter) 


2. Har revisjoner av 2014-budsjettet medført vesentlige endringer i aktivitetsnivået siden førstegangsbehandling og vedtak av


    budsjettet i BU, og med de aktivitetsendringer som ble beskrevet der (jf. obligatorisk budsjettspesifikasjon)?


Kommentér ressursbruken sett i forhold til årets budsjett ut fra overnevnte punkter:


 


VIKTIG! 


Gule felt inneholder formler eller kobling til andre celler.  IKKE skriv inn tall her. 


Kontroller likevel tallene for å sikre at formler ikke er blitt endret. 


 


Felt markert med "xxxxx" skal ikke fylles ut eller endres. Tallene registreres i fargeløse 


celler merket med 0. 


Tabeller med lysegrønt navnefelt inneholder spørsmål om data som er relatert til 


obligatoriske måltall vedtatt av bystyret. Jf. også måltalltabeller i "Grønt hefte". 


Det skal ikke settes inn nye rader  eller enkeltceller.  


En kan ikke slette rader eller enkeltceller. 
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Tabell 1 - 3 - A - Bistand til 


kjøp/utbedring av bolig


Antall 


hittil i år


0  


0


*Faktiske utbetalte lån - ikke forhåndstilsagn (innvilgede lån)


Antall 1. 


kvartal


Antall 


hittil i år


Finansiering til kjøp av bolig 


gjennom Husbanken xxxx xxxx


 1. Antall mottatte søknader 41 41


 2. Antall behandlede søknader 3 3


 3.Herav antall behandlet innen 1 mnd.  1) 3 3


 4. Andel behandlet innen 1 mnd. 100,0% 100,0%


 5. Antall innvilgede søknader (tilsagn) 3 3


 6. Antall avslåtte søknader 0 0


Tildeling av kommunal bolig xxxx xxxx


 7. Antall mottatte søknader 35 35


 8. Antall behandlede søknader… 18 18


 9. Herav antall behandlet innen 3 mnd.  1) 17 17


 10. Andel behandlet innen 3 mnd. 94,4% 94,4%


 11. Antall innvilgelser av kommunal bolig 2)  3) 6 6


 12. Antall søknader som ble avslått  3) 12 12


 13. Antall effektuerte boligtildelinger  4) 11 11


 14.  - herav effektuert innen 6 md. 10 10


 15. Andel effektuert innen 6 mnd. 90,9% 90,9%


1)  Saksbehandlingstid skal regnes fra komplett søknad er mottatt til vedtak er fattet.


2)  Med innvilgelse forstås her tilsagn/positivt vedtak


3)  Inkluderer også innvilgelser/avslag på fornyelse


4) Fornyelse telles ikke med i effektuerte tildelinger


Antall husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken - faktisk 


utbetalte lån*


Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig 


Antall husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken- 


faktisk utbetalte lån*
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 Tabell 1 - 4-A Oppholds- Oppholds- Oppholds- Oppholds- Totalt


 Perioden 01.01.-31.03.: lengde lengde lengde lengde


 Bruk av private døgnovernattingstilbud inntil fra 1 og fra 3 og 6 mnd


1 mnd inntil 3 


mnd


inntil 6 


mnd


eller 


lengre 


 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0 0 0


 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 3 0 1 0 4


Sum antall personer 3 0 1 0 4


1) Registrering av oppholdslengde skal ikke begrenses av årsskiftet.


     Eksempelvis skal et opphold som startet 05.12.2013 regnes fra dette tidspunktet.


     Ved opphold på ulike overnattingssteder, men i en sammenhengede periode, registreres hele perioden.


     Ved opphold i flere ikke sammenhengende perioder, registreres perioden av lengst varighet.


 Tabell 1 - 4-B


 Perioden 01.01.-31.03.:


 Antall barn under 18 år 0
 Antall voksne over 18 år 1


Sum antall personer 1


Kontrollformel: Husk å kommentere nedenfor


 Tabell 1 - 5 I steder I steder Antall


 Status pr. 31.03.: med uten personer


 Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i kvalitets- kvalitets-


  tilbudet pr. 31.03. avtale avtale


 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0


 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 2 0 2


Sum antall personer 2 0 2


Kontrollformel:


Antall personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr. 31.03. med opphold på 3 mnd eller mer 0


Kommentar:


Det benyttes private da det er fullt på steder med kvalitetsavtale


Antall Antall Personer Personer Antall Antall Antall


 Tabell 1 - 6 personer personer i steder i steder personer personer med


 Bydelens oppfølging av personer i besøkt besøkt besøkt besøkt ikke ikke alter-


 private døgnovernattingstilbud   1) innen 14 d innen 14 d hvert hver besøkt besøkt native


Antall personer som er i tilbudet pr. 31.03. etter inn- etter inn- kvartal måned m/avtale u/avtale planer


flytting flytting m/avtale u/avtale 2)


m/avtale u/avtale


 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0 0 0 0 0


 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 2 0 0 0 0 0 2


Totalt 2 0 0 0 0 0 2


1) Jfr. Fellesskriv 7/2004 Sosialtjenestens formidling og betaling av døgnovernatting


2) Jfr. Fellesskriv 7/2004, pkt 3.2


Antall personer hittil i år - etter oppholdslengde 
1)


 Gjelder 


opphold både MED og UTEN kvalitetsavtale


 tilbud UTEN kvalitetsavtale hittil i år
Antall 


personer


 Antall personer som har vært i døgnovernattings-
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 Tabell 1 - 7


Saksbehandlingstid for søknader om økonomisk sosialhjelp i perioden 01.01. - 31.03. 1)


(Bystyrets krav er 2 uker)


 < 2 uker


2 uker-2 


md.  2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md.


Sum 


saker


Andel < 2 


uker


Antall saker beh. administrativt 837 54 9 6 1 0 907 92%


1) Saksbehandlingstiden er å regne tiden fra dato søknad er levert til dato vedtak er fattet. 


 Tabell 1 - 8


Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.01. - 31.03.  1) 


 < 2 uker


2 uker-2 


md.  2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md.


Sum 


saker


Andel < 2 


uker


 Antall saker 11 3 0 4 0 0 18 61%


 1) Med behandlingstid menes tiden fra klagen sendes fra klienten til bydelen og til bydelen sender 


     klagen videre til Fylkesmannen.


 Merknad til tabellene 1-7 og 1-8


 Tabellene tilsvarer bydelenes tilbakemelding til Fylkesmannen.


Tabell 1 - 9  -  Tilgjengelighet ved 


sosialtjenesten pr. 31.03.


  Ventetid: (angitt i antall dager)  xxxx


   -  for ordinær timeavtale: 3


   -  for timeavtale v/akutte behov: 0
   -  for nysøkere (mottak): 2


Ventetid oppgis i dager (en uke = 5 dager). Oppgi kun ett tall. Dersom f.eks. 1 - 3 dager, oppgi gjennomsnittet (2 dager).


Skriv kun tallet, ikke "d" eller "dager" bak.


Tabell 1-10-A1    Antall deltakere i Introduksjonsprogrammet 1) pr 31.03. 40


1) Omfatter ikke deltagere i permisjon


    En person regnes som deltaker i Introduksjonprogrammet dersom selve deltakelsen i programmet 


    har startet, selv om første utbetaling av introduksjonsstønaden ennå ikke har funnet sted. 


Tabell 1-10-A2    Antall deltakere i permisjon fra Introduksjonsprogrammet pr 31.03. 4


Tabell 1-10-B       Antall deltakere i Jobbsjansen 1) pr. 31.03. 0


1) Omfatter det tidligere "Ny sjanse". Ikke alle bydeler har "Jobbsjansen".


Tabell 1-11-C Tiltaksbruk i 


sosialtjenesten:  Antall deltakere 


som er i tiltak pr 31.03.  


Deltakere 


i INTRO


Deltakere 


i             


Jobb-


sjansen


0 0


37 0


3 0


SUM 40 0 24


1) Med "regi" menes her den instans som betaler tiltakskostnaden. Med "statlig regi" menes tilfeller der det er Nav stat som over 


det statlige tiltaksbudsjettet betaler  tiltakskostnaden og eventuell livsoppholdsytelse knyttet til tiltaket, f eks i form av kjøp av 


tiltaksplass, tilskudd til ordinær arbeidsgiver og/eller individstønad - jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak.


0


Antall som har tiltak/aktiviteter både i statlig 


og kommunal regi (kombinasjon)


8


Antall som kun har arbeidsmarkedstiltak i 


statlig regi  1) 16


Mottakere av 


økonomisk 


sosialhjelp som ikke 


er deltakere i KVP, 


Intro eller 


Jobbsjansen men 


som er i aktivisering


Antall som kun har tiltak/aktiviteter i 


kommunal regi
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Antall


3


3


2


8


2)  Med aktivisering som omfatter arbeid menes her: tiltak som arbeidspraksis i ordinær virksomhet (uten individstønad),  


      arbeidspraksis i kommunal arbeidstreningsgruppe og språkopplæring med arbeidspraksis, samt jobbklubb/jobbsøking.


Tabell 1-11-F
Resultat for deltakere som 


avsluttet Introduksjonsprogram i 


perioden 01.01.-31.03.   1) Antall


Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 1


Utdanning 0


Over til kvalifiseringsprogrammet 0


Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 0


Midlertidig inntektssikring 3) 0


Varig inntektssikring (uførepensjon) 0


Sosialhjelp som hovedinntektskilde 0


Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 0


Sum 1


Flyttet til annen bydel 0


Flyttet ut av kommunen 0


Sum 0


1)  Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden.


2)  Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak


3)  F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstønad


Tabell 1-11-G
Resultat for deltakere som 


avsluttet Jobbsjansen i perioden 


01.01.-31.03.    1) Antall


Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 0


Utdanning 0


Over til kvalifiseringsprogrammet 0


Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 0


Midlertidig inntektssikring 3) 0


Varig inntektssikring (uførepensjon) 0


Sosialhjelp som hovedinntektskilde 0


Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 0


Sum 0


Flyttet til annen bydel 0


Flyttet ut av kommunen 0


Sum 0


1)  Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden.


2)  Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak


3)  F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstønad


Sum


1)  En mottaker kan kun plasseres i en aktivseringskategori


Aktivisering som ikke omfatter arbeid, men som omfatter 


språkopplæring.


Aktivisering som omfatter arbeid 
2)


 - eventuelt samtidig 


med språkopplæring.


Aktivisering i KOMMUNALE tiltak av mottakere av 


økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, 


Intro eller Jobbsjansen. Antall mottakere som pr 


31.03. er aktivisert. 1)


Tabell 1-11-D


Aktivisering gjennom andre kommunale kurs eller tiltak 


som verken omfatter arbeid eller språkopplæring.
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Tabell 1-11-H


Antall  


Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 4


Utdanning 0


Over til kvalifiseringsprogrammet 0


Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 5


Midlertidig inntektssikring 3) 2


Varig inntektssikring (uførepensjon) 0


Sosialhjelp som hovedinntektskilde 2


Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 0


Sum 13


Flyttet til annen bydel 0


Flyttet ut av kommunen 0


Sum 0


1)  Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden.


2)  Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak


3)  F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstønad


  


  Tabell 1 - 11 - I Antall


  Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud Antall  pr.


  innen russektoren i 2014  1) hittil 31.03.


  i år 2)


 I  rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon      3) 42 42


 I statlig behandlingsinstitusjon 0 0


  Antall personer som har fått ett eller flere tilbud     4) 42 Sum 42


Kontrollformel 42  


Kontrollformel


 1)  Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass og/eller rehabiliterings -og omsorgstilbud gjennom


      bydelen i 2014.  Dersom en person har hatt mer enn ett opphold i den enkelte kategori, skal vedkommende 


      kun telles en gang i denne kategorien. Dersom en person har benyttet et institusjonstilbud 


      i mer enn en av kategoriene i løpet av perioden, skal vedkommende tas med på hver av de aktuelle linjene.


2)  Antall personer som har et tilbud den 31.03. En person kan bare ha ett tilbud på en gitt dato. Tallet må være likt eller lavere 


 enn tilsvarende tall under "Antall hittil i år".


3)  Gjelder kommunale og private institusjoner som er administrert av Velferdsetaten (jf. etatens "Tiltakskatalog").


4)  Det er ikke summen av tiltakene den enkelte klient har fått som skal føres opp her, men antall personer som har benyttet 


     ett eller flere tilbud. Må være lik eller mindre enn summen av antall personer i de to kategoriene.


Resultat for mottakere av sosialhjelp (ikke 


deltakere i KVP, Intro og Jobbsjansen) som 


avsluttet kommunale tiltak i perioden 


01.01.-31.03.   1)
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Antall 


klienter 


pr. 31.03.


1. Antall klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk) 198


 A) - herav barn (0 -18 år) 64


 B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): 134


  -  a) - herav med overvekt av rusproblemer 22


  -  b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) 6


  -  c) - herav med overvekt av psykiske lidelser 46


  -  d) - herav med utviklingshemming 38


  -  e) - annet 22


2. Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er 67 år eller eldre ? 0


3. Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er KVP-deltakere med IP iht Lov om sosiale tjenester i NAV §33 ? 0


4. Antall klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet 11


5. Antall klienter/brukere som har søkt om å få utarbeidet IP, men som har fåtrt avslag 0


6. Antall klienter/brukere som har takket nei til å få IP 5


Kommenter eventuelt tabell 1-15 nedenfor:


 1)  Retten til å få utarbeidet/plikten til å utarbeide en individuell plan er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV § 28 og 33, Pasientrettighetsloven § 2-5, 


Arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 15, Helse- og omsorgstjensteloven § 7-1, Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 og Psykisk helsevernloven § 4-1.


Tabell 1-15 Bruk av Individuell Plan (IP) pr. 31.03. - For klienter 


med behov for langvarige og koordinerte tjenester   1)
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FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER


Sum


71


681,5


9,60


FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST


BARNEVERN


 Tabell 2 - 2 Antall


Meldinger til barnevernet i perioden 01.01. - 31.03. saker/


barn


1. Antall meldinger mottatt i perioden 01.01. - 31.03. 73


2. Antall ubehandlede meldinger fra før 01.01.2014. 2


 3. Sum meldinger (punkt 1 + 2)  = pkt.7 75


4. Antall henlagte meldinger i perioden 01.01. - 31.03. 19


5. Antall opprettede u.søk.saker i perioden 01.01. - 31.03. 54


 6. Antall ubehandlede meldinger pr. 31.03. 0


 7. Sum (punkt 4+5+6) = pkt. 3 75


 8. Antall barn omfattet av meldingene 73


Kontrollformel


Antall timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr. 31.03.


Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke


Antall barn fra bydelen med vedtak om direkte hjelp pr. 31.03.


Tabell 2A - 1 - C - Direkte spesialpedagogisk hjelp til 


førskolebarn etter opplæringsloven § 5-7


Det er viktig at tall som 


benyttes i  tabellene 2.2 og 2.3 


stemmer overens. 


 


Pkt. 2: 


Tall fra "før 01.01.2014." 


gjenspeiler tall som er 


rapportert inn i årsstatistikken 


pr. 31.12.2013. 
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  Tabell 2 - 3 Antall


  Undersøkelsessaker i barnevernet  og resultater av disse: saker/


barn


1. Antall u.søk.saker opprettet i perioden 01.01. - 31.03. (jf.tab.2 - 2, pkt.5)   1)" 54


 2. Antall undersøkelsessaker overført fra 2013, (jf. Årsstatistikk for 2013) 49


 3.   Sum antall undersøkelsessaker  = pkt. 17 103


 Undersøkelser avsluttet med vedtak etter barnevernloven: xxx


 4. Avsluttet med frivillige hjelpetiltak i hjemmet (inkl. senter for foreldre og barn o.l.): 18


 5. Avsluttet med plasseringsvedtak for barnet : 0


     Herav: xxx


   5.1  Plassering § 4-4, 5. ledd 0


   5.2  Omsorgsovertagelser § 4-12 0


   5.3 Atferdstiltak § 4-24 - § 4-26 0


   5.4  Plassering § 4-29 0


 6. Venter på tiltak 4


 7.  Sum antall  undersøkelsessaker avsluttede med vedtak (pkt. 4+5+6) 22


 Undersøkelser avsluttet uten tiltak etter barnevernloven: xxx


 8. Venter på behandling i Fylkesnemnda 0


 9. Søknad avslått 0


10. Flyttet til annen kommune/bydel 2


11. Henlagt etter partenes ønske 3


12. Henlagt etter barneverntjenestens vurdering 23


 13.  Sum antall  undersøkelsessaker avsluttede uten tiltak 28


  - hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 3 md. gamle ved avslutningstidspunktet 0


  - hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 6 md. gamle ved avslutningstidspunktet 0


 I undersøkelsessaker som ikke er avsluttet, oppgi hvor mange som: xxx


 14. Står på venteliste for å bli undersøkt. 11


 15. Fortsatt er under undersøkelse 33


 16. Sum ikke-avsluttede saker 53


  - hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 3 md. gamle? 2


  - hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 6 md. gamle? (inngår i tallet foran) 0


17. Kontrollsum  (pkt. 7 + pkt.13+ pkt. 16 = pkt. 3) 103


 18. Antall barn omfattet av undersøkelsene 110


  - herav innvandrerbarn 5


19. Hvor mange husstander omfattes av undersøkelsene 89


Kontrollformel


Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 3 md., i %: 100% Korrigert etter utsendelse


  Beregnes som % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden


  Utregningen skjer automatisk etter at tabell 2-3 er utfylt.  Sjekk rimeligheten av tallet.


Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 6 md., i %: 100% Korrigert etter utsendelse


  Beregnes som % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden


  Utregningen skjer automatisk etter at tabell 23 er utfylt.  Sjekk rimeligheten av tallet.


Kommentar til tabell 2-3:
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  Tabell 2 - 4 - 1A - Barn og unge under tiltak i og utenfor familien


Pr. 31.03. Hittil i år


Herav 


flyttet til 


andre 


bydeler i 


år


 1) Antall barn og unge under tiltak i familien 118 123 0


  - herav i alderen 0 - 17 år 113 118 0


 2) Antall barn og unge under tiltak utenfor familien 51 51 0


  - herav i alderen 0 - 17 år 25 25 0


  - Antall akuttplassert (av totalt antall i pkt. 2 over) pr. 31.03. 0 xxxx xxxx


    - etter § 4-6, 1. ledd 0 xxxx xxxx


    - etter § 4-6, 2. ledd 0 xxxx xxxx


    - etter § 4-9 0 xxxx xxxx


    - etter § 4-25 0 xxxx xxxx


 3) Sum antall barn og unge under tiltak i og utenfor familien (1 + 2 - 4) 169 169 0


 4)-  herav antall barn med tiltak både i og utenfor familien i løpet av perioden xxxx 5 0


5) Akuttplasseringer i perioden 0 0 0


6) Antall barn og unge plassert etter § 4-29 0 0 0


Kommentar til tabell 2 - 4 - 1:


  Tabell 2 - 4 -1B - Barn med hjelpetiltak og omsorgstiltak, med gyldige planer ved periodeslutt
Pr. 31.03.


 1) Antall barn i hjelpetiltak totalt      1a) 137


  - herav barn med gyldig tiltaksplan     1b) 115


 2) Andel barn med hjelpetiltak som har tiltaksplan 83,9%


 3) Antall barn under omsorg totalt      2a) 16


  - herav barn med gyldig omsorgsplan     2b) 15


 4) Andel barn under omsorg som har omsorgsplan 93,8%
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FUNKSJONSOMRÅDE 3 - PLEIE OG OMSORG


  


 


Om institusjoner og boliger knyttet til pleie og omsorg for eldre og funksjonshemmede 
 
Lovhjemlede boliger (institusjoner) 
Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie (hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven). 
Helseinstitusjon som skal gi beboeren nødvendig behandling og pleie ved opphold av lengre varighet og/eller 
korttidsopphold, innrettet på en eller flere av følgende oppgaver: 
  a) medisinsk rehabilitering med sikte på tilbakeføring til hjemmet 
  b) avlastning 
  c) permanent opphold 
  d) spesielt tilrettelagt opphold for funksjonshemmede 
  e) skjermet boenhet for senil demente 
  f) selvstendig boenhet for barn / ungdom 
  g) dagopphold 
  h) nattopphold 
  i) terminalpleie 
 
I tilknytning til oppholdet skal det være organisert legetjenesteste, fysioterapitjeneste og sykepleiertjeneste i 
samarbeid med andre deler av den kommunale helse- og sosialtjenesten.  
Helsetilsynet i Oslo fører tilsyn. 
 
Bolig med heldøgns omsorgstjeneste, hjemlet i sosialtjenesteloven:  
>  Aldershjem 
> Bolig for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for særlig omsorg  
> Privat forpleining (brukes i begrenset grad) 
 
Tilbudet omfatter både bolig og omsorgstjenester. Omsorgstjenesten skal være tilgjengelig hele døgnet. Ut over 
dette er det ingen definerte oppgaver og heller ikke spesifiserte krav til personell, utstyr eller bygningsmessig 
utforming. Fylkesmannen fører tilsyn. 
 
Definisjoner på ulike botilbud for eldre og funksjonshemmede: 
 
Uhjemlede boliger  er boliger som ikke hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. 


 
Omsorgsboliger: Boliger som fyller Husbankens krav til utforming for å få tilskudd til denne typen bolig. 
(Enkeltleiligheter kan i enkelte tilfeller hjemles i lov om sosiale tjenester eller lov om helsetjenester i kommunene, 
og vil da bli karakterisert som sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg og pleie). 
 
Tilrettelagte boliger: Omsorgsboliger og andre boliger som er fysisk tilpasset orienterings- og 
bevegelseshemmede. Den er tilrettelagt slik at beboerne skal kunne motta heldøgns omsorg og pleie ved behov.  
 
Trygdeboliger/serviceboliger: Boliger som tilbys trygdede personer som har dårlig bostandard. Boligene er ofte 
ikke spesielt tilrettelagte for funksjonshemmede, annet enn at de har heis. De fleste trygdeboligene i Oslo er små 
(ett- eller toroms). Dette er et botilbud som er på vei ut. 
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  Tabell 3 - 1 - B         
 Antall beboere i institusjon 


som bydelen betaler for 1)  pr  


31.03. - etter kjønn og alder  0-17 år 18-49 år 50-66 år 67-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + SUM


Menn 3 9 16 17 10 16 33 25 129


Kvinner 3 4 19 13 19 34 63 110 265


Sum egne beboere 6 13 35 30 29 50 96 135 394


Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx


  -   i sykehjem 0 2 25 26 29 50 96 134 362


  -   i aldershjem 0 0 0 0 0 0 0 1 1


 - i boform m/ heldøgns oms. og 


pleie 0 7 10 4 0 0 0 0 21


 - i barneboliger/avlastningsboliger 6 4 0 0 0 0 0 0 10


Kontrollsum 6 13 35 30 29 50 96 135 394


Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx


 - med vedtak om korttidsopphold   


2) 0 0 10 3 2 7 9 7 38


 - i skjermet plass for demente 0 0 1 5 9 9 17 21 62


Sum 0 0 11 8 11 16 26 28 100


1) Beboere i plasser som forvaltes av Sykehjemsetaten (SYE) innenbys og utenbys, i plasser som drives av bydelen selv


samt plasser utenbys som bydeler kjøper direkte.


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014


    Gjelder institusjoner som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.


2) Alle typer korttidsopphold


Kontrollformel


10,5%


     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.


17,1%


     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.


Tabell 3 - 1 - D1


Beboere i utenbys sykehjem pr. 31.03.     1)     2) Komm. Langtids Korttids- Sum


Skriv inn sykehjemmets navn (én rad pr. sykehjem): nr. opphold opphold beboere


Plasser kjøpt utenbys i regi av SYE:  xxxx xxxx xxxx xxxx


Villa Skaar 0 2 0 2


Søster Ninas 0 2 0 2


Fagertun 0 1 0 1


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


 Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE: 5 0 5


Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv (institusjonens navn, én rad pr. inst.):  xxxx xxxx xxxx xxxx


Skjeggerud bo-og omsorgshjem 0 1 0 1


Solstad bo- og omsorgssenter 0 3 0 3


Furukollen psykiatriske senter 0 2 0 2


Nøsteret bo- og omsorgssenter 0 3 0 3


Hvalheim bo- og servicesenter 0 2 0 2


Skjelfoss psykiatriske senter 0 1 0 1


Sjåstad 0 1 0 1


Grøstad bo - og omsorgshjem 0 1 0 1


Røysumtunet 0 1 0 1


Torstad bo - og omsorgshjem 0 2 0 2


Grefsenlia 0 1 0 1


0 0 0 0


  Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv: 18 0 18


  Sum beboere i utenbys sykehjem     3) 23 0 23


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014


 1)  Kun plasser med sykehjemsstandard skal registreres i denne tabellen. Sett inn flere rader ved behov. Sjekk sumformel!


 2) Hvis for eksempel plasser i utlandet er kjøpt via en annen kommune i Norge, redegjør under kommentarer nedenfor.


 3) Beboere i disse plassene skal være inkludert i tabell 3-1-B


 Kommentarer:


Antall pasienter


Andel beboere i skjermede enheter som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem


Andel beboere i korttidsplasser i sykehjem som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem
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Tabell 3 - 1 - D2


Beboere i øvrige plasser som bydelen kjøper  -  pr. 31.03.    1) Komm.-/ Sum


bydelsnr. beboere


Skriv inn institusjonens navn (én rad pr. inst.):  2) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx


Holtet Bosenter og Verksted 0 1


Skaarbu Gård 0 2


Holmenkollen bo- og dagsenter 0 1


0 0


 0 0


0 0


0 0


0 0


0 0


0 0


0 0


0 0


  Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte 4


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014


 1) Gjelder institusjonsplasser som ikke har sykehjemsstandard. Både plasser utenbys og eventuelt plasser innenbys.


 2) Institusjoner hvor det kan kreves vederlag for opphold i institusjon etter vederlagsforskriften


 Kommentarer:


Tabell 3 - 2 - A


Antall personer som venter på fast plass i 


sykehjem pr. 31.03.      1)


 


Angi hvor lenge personene har Sum


ventet på < 1 md. 1-2 md. 2-3md. 3-4md. 4-6 md. 6-12 md. >12 md. personer


fast plass i sykehjem (1-30d) (31-60d) (61-90d) (91-120d) (121-180d) (181-365d) (> 366 d)


Antall personer som venter på xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx


sykehjemsplass:   xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx


 a) I eget hjem 2) 0 1 1 0 0 0 0 2


 b) I andre typer institusjoner 


(aldershjem, sykehus med mer) 0 0 0 0 0 0 0 0


 c) Korttidsplasser   3) 0 0 1 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1


Sum ant. personer som venter på plass 0 1 2 0 0 0 0 3


Antall personer som bor i 


sykehjem, men som iht. til fritt 


sykehjemsvalg venter på plass i et 


annet bestemt sykehjem 0 0 0 0 0 0 0 0


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014


Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem (alle kategorier ventestatus).  4) 65


1) Sykehjem som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.


2) Også personer som etter eget ønske venter hjemme på plass ved et bestemt sykehjem medregnes her.


 


4) Beregnes som gjennomsnitt i de enkelte grupper, dvs. < 1 md.=15 dager, 1-2 md.= 45 dager osv., > 12 md.=365 dager


Antall 


dager


Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass     2) 8


- Herav saksbehandlingstid for søknad om langtidsopphold i sykehjem 16


- Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegresenset opphold i sykehjem 6


- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem 0


- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie 0


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014


  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år.


  2) Gjelder institusjoner som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.


 Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - 


hittil i år - Institusjonstjenester        1)


Tidsintervall


3) KOSTRA-def.: "Innleggelse i institusjon med formål rehabilitering/avlastning. Tidsbegrenset opphold der vedtak og innskriving 


tilsier at oppholdet har begrenset varighet (inntil 3 måneder). Samme person kan ha mer enn ett korttidsopphold"
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  Tabell  3 - 3 - B


Lang- Kort-


tids- tids-


opphold opphold


Antall beboere som har avsluttet opphold i sykehjem hittil i år 31 108


Antall avsluttede opphold (korttids) hittil i år 1) xxxxxx 130


Ant. liggedøgn tot. for alle beboere som har avsluttet sitt opphold hittil i år 2) 22525 3446


Gjennomsnittlig antall liggedøgn per beboer 2) 727 27


Gjennomsnittlig antall liggedøgn per opphold (korttid) 1) 2) xxxxxx 32


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014


1) Gjelder kun for korttidsopphold


2) Rapporten teller bakover til førstegangsinnleggelsesdatoen på opphold som er påbegynt også før perioden.  Dvs at rapporten viser


gjennomsnittlig lengde for sykehjemsopphold som er avsluttet hittil i år.


Merk: Det er bare opphold som er avsluttet i perioden 01.01.2014 - 31.03.2014 som kommer med i rapporten . Hvis sak/tjeneste revurderes, 


eller hvis brukeren har flyttet mellom ulike institusjoner (har flere tjester knyttet til samme sak), og tjenestene er sammenhengende,


regnes det som et  opphold.


  Tabell  3 - 3 - C Kjøp fra 


SYE


Kjøp fra 


andre 


innenbys/


utenbys


Drevet av 


bydelen 


selv


Antall Antall Antall


liggedøgn 


hittil i år


liggedøgn 


hittil i år


liggedøgn 


hittil i år SUM


a) Tidsbegrenset opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx


Korttidsopphold (eksklusive korttidsopphold for rehabilitering) 1508 0 0 1508


Korttidsopphold for rehabilitering 1635 0 0 1635


Opphold i plass for for lindrende behandling 210 0 0 210


b) Opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx


Langtidsopphold - ordinært 21875 0 0 21875


Langtidsopphold -  skjermet enhet for demens 5694 0 0 5694


Langtidsopphold -  forsterket  (psykiatri, rus) 990 0 0 990


Langtidsopphold forsterket - annet 462 0 0 462


Langtidsopphold -  spesial (særskilt inngåtte kontrakter om enkeltkjøp) 182 88 0 270


Opphold i MRSA avdeling 0 0 0 0


langtidsopphold -rus 180 0 0 180


c) Opphold i aldershjem og andre boformer med heldøgns pleie xxx xxx xxx xxx


Opphold i andre boformer med heldøgns omsorg (og evt. pleie) 0 1968 0 1968


Langtidsopphold i aldershjem 90 0 0 90


Opphold i barne og avlastningsbolig 0 925 0 925


Sum 32826 2981 0 35807


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014


1) Opphold i sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg (og evt pleie) som er hjemlet i 


helse- og omsorgstjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. 


Opphold i barneboliger og avlastningsboliger skal med.


Antall liggedøgn totalt i syke- og aldershjem fordelt på type opphold 1)


(Kostrafunksjon 253 - institusjonstjenester)


 Gjennomsnittlig antall liggedøgn i sykehjem for beboere som 


har avsluttet sitt opphold hittil i år
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Internkontroll i sosial- og helsetjenesten


Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenestene med ikrafttredelse 1. juli 2003, jf. Forskrift om kvalitet i 


pleie- og omsorgstjenestene, pålegger kommunene å ha skriftlige og dokumenterte rutiner for å sikre kvalitet i tjenesten.


Har bydelen  etablert et skriftlig og dokumenterbart system for


 internkontroll i sosial- og helsetjenesten? Ja/Nei Ja


Når ble bydelens internkontrollsystem  for sosial- og helsetjenesten sist revidert (skriv slik: 04/13)? Mnd/år 12/13


Kommentar:


HJEMMETJENESTER OG BOLIGER


Mot-


takere av 


BARE 


hjemme-


syke-pleie


Mot-


takere av 


BARE 


praktisk 


bistand


Mot-


takere av 


BEGGE 


tjenester


SUM mot-


takere 


Herav 


antall mot-


takere 


med 


private 


tjeneste-


ytere


 Antall mottakere 0-49 år 53 88 18 159 37


 Antall mottakere 50-66 år 56 62 51 169 56


 Antall mottakere 67-79 år 55 67 40 162 67


 Antall mottakere  80-84 år 48 64 43 155 66


 Antall mottakere  85-89 år 66 84 58 208 98


 Antall mottakere ≥ 90 år 61 57 106 224 106


 SUM - alle aldersgrupper 339 422 316 1077 430


 Sum mottakere ≥ 80 år 175 205 207 587 270


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014


 1.  Inkl. mottakere som bor i trygde-/serviceboliger, tilrettelagt boliger og bofellesskap


   I henhold til loven er praktisk bistand definert som hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpe-


   virksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personelig assistent m.v.


  Tabell 3 - 5A - Antall personer som mottar hjemmetjenester pr. 


31.03.    1)
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Antall 


vedtaksti


mer hittil i 


år


Antall 


utførte  


vedtaksti


mer hittil 


i år


Herav 


antall  


utført av 


private 


leverandø


rer


Antall timer praktisk bistand 121745 116390 0


- herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1) 12745 7390 4710


- herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2) 94921 94921 0


- herav antall timer praktisk bistand - BPA 3) 14079 14079 14079


Antall timer hjemmesykepleie 4) 32753 27651 6467


791 738 0


SUM antall timer hittil i år for hjemmetjenesten 5)  fordelt på: 154498 144041 6467


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014


1) Praktisk bistand - vedtak fattet etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, 6b


2) Praktisk bistand - opplæring: daglige gjøremål. (Formålet 


med praktisk bistand - opplæring er å gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet, dvs. opplæring i husarbeid og 


matstell, personlig hygiene, påkledning og i forbindelse med måltider) Omfatter også boveiledning.


3) Brukerstyrt personlig assistent. Vedtak fattet etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, 6a. Skal 


registreres uavhengig av hvem som har arbeidsgiveransvaret (kommunen, tjenestemottager eller andelslag for 


BPA (brukerstyrt personlig assistent) eks. Uloba).


4) Hjemmesykepleie (jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.


Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor benevnelsen psykisk helsearbeid.


5) Både praktisk bistand og hjemmesykepleie


  Tabell 3 - 6 SUM


  Antall innbyggere  1),  og andel mottakere av hjemmetjenester < 67 år 67-79 år  80-89 år ≥ 90 år  80 år +


  < 67 år, 67-79 år, 80 år-89 år, ≥ 90 år , pr. 31.03.


  Antall innbyggere i bydelen    1) 40830 4372 1621 499 2120


  Andel mottakere av hjemmetjenester   2) 1% 3,7% 22,4% 44,9% 27,7%


 1)  Antall innbyggere i bydelen basert på befolkningsstatistikk pr. 1.1.2014. For aldersgruppen 67-79 år og 80-89 år, og 90 år +,


      er det korrigert for sykehjemsbeboere (grunnlagsdata benyttes i kriteriesystemet). For aldersgruppen < 67 år 


      er slik korreksjon ikke foretatt. (Inngår ikke i kriteriesystemet. Antall beboere i andre bydelers sykehjem i denne aldersgruppen er lavt)


      Benytt tall fra tabellen som det referes til på egen arkfane; "Befolkning pr. 1.1.2014"


 2)  Tallet regnes ut automatisk, og viser forholdet mellom antall mottakere av hjemmetjenester < 67 år, 67-79 år og 80 - 89 år, og ≥ 90 år


      og antall innbyggere i bydelen i samme aldersgruppe. 


Antall 


dager


Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand 37


Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie 6


Iverksettingstid for vedtak om  praktisk bistand       2) 4


Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie 1


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014


  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år   (Fra søknad er mottatt til vedtak er fattet)


  2) Med fritt brukervalg for leverandør av hjemmetjenester vil også private leverandører ha ansvar for iverksettingstid for vedtak 


 om hjemmetjenester. Bydelene vil likevel ha et oppfølgingsansvar for iverksettelse av vedtakene, i tillegg til å ha ansvaret for  


 iverksettingstid der kommunen ved bydelen er leverandør.


Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten


Brukerundersøkelse  - total tilfredshet med hjemmesykepleie Andel fornøyde *) brukere i % 91%


Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 04/13 ): Mnd/år 11/12


Brukerundersøkelse  - total tilfredshet med praktisk bistand Andel fornøyde *) brukere i % 86%


Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 04/13 ): Mnd/år 11/12


*)Angi summen av prosentverdiene for score 3 og 4 som representerer brukernes svar på spørsmål om total tilfredshet med hhv 


hjemmesykepleie og praktisk bistand.


Kommentarer til brukertilfredshet i hjemmesykepleie og praktisk bistand:


Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten


Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året? Ja/Nei Nei


Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik? Ja/Nei


Kommentarer:


- herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk helsearbeid/utført av 


psykiatriske sykepleiere eller andre


 Tabell 3-7 - Saksbehandlingstider i pleie- og 


omsorgstjenesten - hittil i år  - Hjemmetjenester       1)


  Tabell 3 - 5B - Antall vedtakstimer og antall utførte timer i hjemmetjenesten
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  Tabell 3 - 8 - A Antall Antall


personer vedtaks- 


timer


Dagopphold  - gericatjenesten dagrehabilitering 1) 44 0


Dagsenter/dagtilbud (sumformel) 2) 221 44010


Herav gericatjeneste Dagsenter 155 23933


Herav gericatjeneste Dagsenter for fysisk funksjonshemmede 8 1890


Herav gericatjeneste Dagtilbud for psykisk utviklingshemmende 58 18187


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014


1) Opphold med pleie og rehabilitering  (vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester)


2) Dagsenter/ dagtilbud (vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester eller uhjemlet vedtak)


Lavterskeltilbud/ åpne kommunale tilbud der personer kan komme og gå uten avtale skal ikke registeres. 


Kommentarer:


BOLIGER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE


  Tabell 3 - 9 - Beboere med 


vedtak om bolig til pleie- og 


omsorgsformål - etter kjønn og 


alder, pr. 31.03.    1)


Antall 


beboere 


0-17 år


Antall 


beboere 


18-49 år


Antall 


beboere 


50-66 år


Antall 


beboere 


67-74 år


Antall 


beboere 


75-79 år


Antall 


beboere 


80-84 år


Antall 


beboere 


85-89 år


Antall 


beboere 


90 år +


SUM 


antall 


beboere


Menn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx


Eldre 0 0 3 4 3 1 5 2 18


Fysisk funksjonshemmede 0 0 1 0 0 0 0 0 1


Utviklingshemmede 0 22 15 2 1 1 0 0 41


Personer med psykiske lidelser 0 6 1 0 0 0 0 0 7


 SUM menn 0 28 20 6 4 2 5 2 67


Kvinner xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx


Eldre 0 0 3 4 6 2 8 12 35


Fysisk funksjonshemmede 0 2 1 0 0 0 0 0 3


Utviklingshemmede 0 23 14 4 1 0 0 0 42


Personer med psykiske lidelser 0 2 0 1 0 0 0 0 3


 SUM kvinner 0 27 18 9 7 2 8 12 83


 SUM menn + kvinner 0 55 38 15 11 4 13 14 150


- herav beboere med omsorg+ bolig 


2) xxx xxx 0 1 0 0 0 0 1


Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 1.kvartal 2014 fra Gerica. Oppdatert 17.03.2014


1) Med bolig til bolig- og omsorgsformål menes kommunalt eide eller disponerte boliger (boenheter) for eldre, funksjonshemmede, 


utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser


skal ikke registreres her, men i tabell 3-1-B


NB ! Boform i institusjon som er hjemlet (som det kan kreves vederlag for) etter helse- og omsorgstjenesteloven


2) Boliger innenfor omsorg+ konseptet, dvs. minimum 50 samlokaliserte boliger med heldøgns vakttjeneste, aktivitetssenter og 


middagsservering syv dager i uken. (Byrådssak 243/09 Omsorgs + organisering og innhold, byrådssak 174/10 Forskrift om tildeling av bolig i 


omsorg+ i Oslo kommune)


Antall personer som har hatt dagsenter/dagopphold/dagtilbud og totalt 


antall vedtakstimer hittil i år, fordelt på type tjeneste
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FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP


Gj.snitt Gj.snitt Akkumulert


antall antall antall


Tabell 4 -2  med utbet. med utbet. klienter 


Aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån) 1) pr måned pr måned med utbet.


i 1. kvart. hittil i år hittil i år


2) 3) 4)


  Antall klienter med økonomisk sosialhjelp 207 207 310


  som fordeler seg slik: xxxxx xxxxx xxxxx


  - herav klienter 18-24 år, flyktninger 0 0 0


  - herav klienter 18-24 år,  øvrige 20 20 32


  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 3 3 3


  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 184 184 275


  Kontrollsum  (alle herav) 207 207 310


Kontrollformel:


1) Aktive klienter = det antallet som i løpet av en måned har fått anvist økonomisk sosialhjelp i OSKAR - tilsvarende månedsrapporteringen til EST.


2) Alle tall skal regnes pr. mnd. Månedstallene summeres og deles på 3.


3) Sumtallet for hittil i år deles med: 3


4) Akkumulert antall klienter = antallet individer med anvist økonomisk sosialhjelp en eller flere ganger hittil i år.


Gj.snitt 


pr måned 


i 1. kvart.   


2)


Gj.snitt 


hittil i år  


3)


  Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md. 9 927 9 927


1) Brutto utbetaling pr klient = anvist økonomisk sosialhjelp i OSKAR - tilsvarende månedsrapporteringen til EST.


2) Alle tall skal regnes pr. mnd. Månedstallene summeres og deles på 3.


3) Summen for hittil i år deles med: 3


Tabell 4 - 3A - Brutto utbetaling 
1)


 pr. klient pr. måned (bidrag og lån)
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MÅLTALL OG PROGNOSER


                                           


 


FUNKSJONSOMRÅDE 1   


HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ  


Andel 


hittil i år


Prognose 


for hele 


året


Vedtatt 


måltall 


for i år


Avvik 


prognose - 


måltall


Andel søknad om finansiering til kjøp av bolig behandlet innen 1 mnd. 100% 80% 80% 0%


Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd. 94% 95% 95% 0%


Andel innvilget kommunal bolig effektuert innen 6 mnd. 91% 80% 80% 0%


Kommentar til prognosen:


Tabell  P - 1 - 3 - B    Saksbehandlingstid  - bistand til bolig 


I gule felter er det innlagt formler eller verdier som er overført fra andre tabeller.  Det skal 


ikke legges inn tall her.      


De etterfølgende tabeller omfatter obligatoriske måltall som det skal rapporteres 
på.   


 
Prognoser for årsresultatet skal være reelle. 


 
Dersom årsprognosen medfører avvik i forhold til de måltall som  bydelsutvalget 


har vedtatt sammen med  årsbudsjett (fordelingen av dok. 3 -rammen),  må dette 
kommenteres under respektive tabell. 
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FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST


Barnevern


  Tabell P-2-3


Undersøkelsessaker, barn og unge Resultat Prognose Måltall Avvik


under tiltak og fosterhjemsoppfølging hittil for for prognose-  


i år året i år måltall


Andel avsluttede undersøkelser 


innen 3 mnd. 2) 100% -100%


Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr 


fosterbarn under 18 år hvor Oslo 


har tilsynsansvaret 1) xxxxxxxx 4               -4             


Antall gjennomførte 


oppfølgingsbesøk pr fosterbarn 1) xxxxxxxx 4               -4             
Andel barn i hjelpetiltak med gyldig 


tiltaksplan  3) 100%


1) Resultat rapporteres kun pr 31.12. Prognose rapporteres hvertkvartal.


2) Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd. – dette tallet skal bydelene hente fra Datavarehuset, rapport FAM4101


3) Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan pr periodeslutt – dette skal bydelene hente fra Datavarehuset, rapport FAM7201


Kommentar til prognosen:


FUNKSJONSOMRÅDE 4


ØKONOMISK SOSIALHJELP


Resultat


  Tabell P-4-2 hittil Prognose


  Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md. i år for året


   hittil i år 1)  2)


  Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden 207


  - herav klienter 18-24 år, flyktninger 0


  - herav klienter 18-24 år,  øvrige 20 80


  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 3 12


  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 184 736


  Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden 9 927 9899


1) Tallene her overføres automatisk fra tabell 4-2 og 4-3. Sjekk samsvar!


2) Gjennomsnitt pr. md. for hele året under ett.


Kommentarer til tabell P-4-2:


Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2013
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NB! UKE (Utviklings- og kompetanseetaten)  vil legge ut befolkningstall for kriteriebefolkningen i bydelene pr 01.01.2014 på sine nettsider i månedsskifte mars/april 2014


http://www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=69124
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Vedlegg:
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2 Endrede besvemmelser t11 begrenser høring.pdf (Vedlegg)
3:Plankart til offentlig eztersyn.pdf (Vedlegg)
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Oppti alltid •ed hensendelse


VASSFARET OG GAUPEFARET, SLEMDAL
FORSLAG TIL DETALIREGULERING - BEGRENSET HØRING


Ovennesnte planforslag lå ute til offentlig ettersyn i perioden 13.01.2014 til 24.02.2014. På bakgrunn
bemerkninger fra Byantikt aren foreslas endringer i planforslagetk bestemmelser, Det jukterte


forslagei sendes derfor på horing til de som berores direkte at endringene.


Endring i planforslaget 



Byantikvaren foreslår mindre endringer 1reguleringsbeswmtnelsene. Endringene går ut på at det ikke skal


settes i verk tiltak eller bruksendringer knyttet til utomhusområder eller seianlegg, som kan forandre
onmadets karakter, samt at det ikke skal settes inn takt induer eller gjores endringer på balkongene_


Byantikvarens begrunnelse Mr endringene 



Byantikvaren ser det som svært positivt at eiene nå er innlemmet i planområdet. Det bes om at det tas inn
en bestenimelse i tilknsining til disse_ Videre bes det om at -konstruksjoneC tas inn for å sikre bevarine as
bl.a. torkeNtatis. solfi også er tidstypiske og iktige elementer.


En at arsakene til at omradet ble salgt ut for regulering 111 hens> nssone bes aring. sar at det fremdeles har


de opprinnelige stopte og forsegeione balkongene og urorte takflater - det finnes sszen fa slike helhetlige
blokkbebyeszelser der disse elementene er unort. Balkongene er ei ssæn iktie desum-element cie en helt


asgjorende del as bebyggelsens arkitekturuttnfl_ Balkongene er ein varierende bredde oe utforming
ashengig n ht or de er plassen pa fasaden. Balkoneene har sanerende fareesetting fra blokk til blokk.
Balkongene kan i dene tilfellet ikke skiftes ut_ uten iktige serneserdier går tapa Balkoneenes bredder
kan heller ikke endres, uten at fasadeunrykkets vemmerdi ssekkes. Disse elementene er i dene tilfellet


nettopp en at de kt alitetene som det er siktigst å betare.


Takfiatene er sywn slake og lite egnet for utbygging. Byantikvaren anser at takflatene i dette tilfellet er


vesentlie for opplevelsen av en autentisk situasjon og iktig å bevare. Etablering as takvinduer sil ener år
vurdering alekke opplevelsen av autentiske 1950-talls blokker - som vi i dette tilfellet forsoker å bmare. I
utbyggingene fra denne tiden forovrig er langt det meste for lengst endret og utbygget. Bsantikvaren ser
det som en sjelden sjanse å fa til en mer komplen bevaring her.


•••••:.


112^- fiE bYlEninrecultn


Irok, 104 Seninim
010211.11,


Pksoksadross.e


obk eale 1.0187 Galo


 N3313pheoslo.krannitaw


	


0: 1!10Hankarro1315111 0[357


kundawar‘act .») 1114111 Org nr9,11140 823 NIVA


lelefakr21 4Q iliol


-poal poarmorlak I pho oalo kommane aa







Saksnn 201302 172-37 Sple 2 av 2


Plan- op bvpninPavt_ pwderin,


Byandkvaren ønsker å bevare alt som det er, dvs. blokkbebyggelsen med balkonger (også de som er


innglasset), garasjer, uteareal, tørkestativ, vcier osv. Reguleringsbesternmelsene, som foreslått av


Byantikvaren, legger dermed ikke opp til noen mulighet for modernisering.


Balkongene kan ikke skiftes ut eller utvides, men bevares slik de er. Plan- og bygningsetaten anser at


eksisterende balkonger er tilfredssfillende. Beboerne har i tillegg tilgang på utcareal på terreng rundt


bebyggelsen, samt nærhet til offentlig grøntareal Ved reparasjoner og vedlikehold av balkongene må del


innhentes uttalelse fra Byandkvaren.


Videre blir det ikke anledning til å sette inn takvinduer. Takvinduer ville vært nødvendig ved en eventuell


fremtidig loftsutbygging. Området har en variert sammensetning av ledighetsstørrelser, med vekt på 3-


roms og 4-roms leiligheter. Området for øvrig er preget av eneboliger. Loftsutbygging er mest aktuelt i


bysentrum der det er mange små leffigheter. Plan- og bygningsetaten anser ikke at det er et stort behov for
loftsutbygging i denne blokkbehyggelsen.


Plan- og bygningsetaten kan anbefale føringene fra Byantikvaren, og har innarbeidet disse i


reguleringsbestemmelsene. Del er kun gjon justeringer i bestemmelsene. Kart og planforslaget for øvrig er
uendret.


Eventuelle bemerkninger til endringen
Høringen gjelder bare endringen og vi ber om at eventuelle uttalelser omhandler disse. Tidligere innkomne


bemerkninger til forslaget vil følge forslaget til politisk behandling.


Eventuelle bemerkninger til endringene må være Plan- og bygningsetaten i hende senest 02.05.2014.


Ved henvendelse til Plan- og bygningsetaten om denne aktuelle saken her vi om at saksnummeret oppgis


som referanse. All henvendelse med e-post går gjennom vårt sentrale c-posunottak, og saksnummeret


emnefeltel forenkler fordelingen av innkommet e-post.


PLAN- OG BYGNINGSETATEN


Avdeling for hyggeprosjekter


Plan


Dette dokumentet er elelaronisk godkjent 15.04.2014 av:


Maria Skåren - Saksbehandler
Karen Marie Glad Visnes - avdelingsdirekier


Vedlegg:


Plankan


Reguleringsbestemmelser







5.2 REGULERINGSBESTEMMELSER
FOR VASSFARET OG GAUPEFARET
Gnr. 33, bro. 1271 - 1283, 2107 - 210}1


§I A\ grensrung
Det regulerte området er vist på plankart ABPN-20I 302172 og datert 03_12 2011


§ 2 Formal
Bebyggelse og anlegg
- Boligbebyggelse


Kombinert bebyggelse og anlegg
- Bolig/Forretning


Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Kjøreveg


Ilensynssone
- Bevaring ktrItunniljo 11570


§ 3 Flensynssone
Eksisterende bygninger og konstruksjoner tillates ikke revet, Fjernet, flyttet, til- eller
pabygger Bygningenes cksterior skal bevares.


På utomhusområder og veganlegg tillates ikke tiltak eller bruksendringer som kan forandre
områdets karakter. Nyc friustående bygningsvolum tillates ikke.


Ved restaurering eller reparasjon av eksterioret skal opprinnelige eldre nnaterialer on
elementer. som for eksempel vinducr, dører. kledning, taktekking og balkonger bevares med
sin opprinnelige plasseritur


Der kerdifulle eldre elementer er tapt skal upprinnclig uttrykk oe kvalitet mcd hensyn til
utforming. materialbruk, larger og utforelse viderefores. Eksisterende elementer tillates ikke
ret.ct, Bernet eller endret med mindrc fravær av vemeverdier kan dokumenteres.


I nllëller der eksterioret har blitt endret i forhold til originan uttrykk kan det føres tilbake til
opprinnelig / eldre utførelse i tråd med dokumentasjon og kulturminnefaglig anbefaling


For det gis tillatelse til endringer av eksterlør eller utcområder, skal dct foreligge unalelse fra
Byantikvaren.


Dersom bevaringsverdig bebyggelse må rives på grunn a brann eller annen uopprettelig
skade, tillates det oppført bebyggelse med samme plasserina, dimensjoner og hoyder


§ 4 Avkjørsel
Avkjørsler skal være som vist med piler på plankartet.


Kjøreveg skal være offentlig.


Felles kjøreveg ska I være felles for gnr 33, bnr. 475, 1271, 1272, 2298, 2299 og 2475 samt
sencre utskilte parseller av gnr. 33, bnr. 1272. Felles avIgørsel reguleres i cn bredde på 4
meter


§-5 Sury
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Oslo kommune
Bymiljeetaten


Bydel Vestre Aker Opplysningstjenesten
Sørkedalsyelen 150 B
0754 OSLO


nr•Da o


Sksao


Sdksbo


BYDELVESTREAKER


Daw 0.04.20 14


Deres red:Vår ref.: I 0/03 136-1 1I Saksbeh.: Sissel VesrervikArkivkode: 612.2


Org. enhel: Sykkdplanseksjonen


PLANPROGRAM FOR STKKELTILTAK I SORKEDALEN T1L OFFENTLIG HØRING


Oppstart av arbeid med reguleringsplan for sykkeltiltak i Sørkedalen ble varslet i desember
2010 og mars 2011. Planområdet ligger innenfor Marka. Reguleringsplanen kan ha vesentlige
virkninger for miljo og samfunn og utloser dermed krav om konsetvensutredning


Hensikten med planprogrammet
Hensikten mcd planprogrammet er å avklare hva som skal konsek ensutredes. Planprogrammet
angir hvilke planalternativer som skal vurderes oa behovet for urredninger. Etter
horingsperioden vil innspillene samles og planprogrammet revideres dersom behov. Det
oppdaterte planprogrammet blir deretter stadfestet. Det er det stadlestede planprogrammet som
leggcs til grunn for utarbeiding av konsekvensutredningcn.


Når konsekvensutredning og planforslag foreligger, legges også dette ut på offentlig ettersyn.
Berørte og interesserte vil da få mulighet til å komme med innspi II til selve planforslaget.


Innspill til planprogrammet
Eorslag til planprogram kan sees på Bymiljoetatens nettsider under kunngjoringer:
www. bvm 1joetaten.oslo.kommune.no!om_bymilj oetatenfkunngjoringer


Frist for innspill til planprogramrnet er mandag 2. juni 2014.


Innspill merkes med «Sykkeltiltak i Serkedalen, saksnr. 10/03136» og sendes til:
postmottakrdbym.oslo.kommune.no


eller
Bymiljoetaten
Postboks 9336 Gronland
0135 Oslo


Spørsmål kan rettes til Bymiljøetaten ved Sissel Vestervik, tlf 02180.


miljoetaten BesoksadrcssoI clefon 02 180Hanksiro 1315 01 Id1376
Hollenderoma 5I ckfaks: 23 48 20 01Orc nr NO996 922 76.6
Pusradressc
Ponboks 9336 GronlandI -posi posrmoriaL a b,m uslo kommune nu
0135 OSLOImemdu:~4hni.oIo kummune n,







Med sennlig hilsen


Aslaug Vassbotn Sissel Vestervik


Sekjortsjef Landskapsarkitekt


Godkjent elektronisk
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BREV - HOVSETERVEIEN 70 - 72
OVERSENDELSE AV SAK FOR UTTALELSE


Vi orienterer om soknad til tibak mottatt den 28.03.2014.
Saken er regisnert hos oss med saksnr. 201404329.


Vedlagt folger soknad om rammelillatelse for utvidelse av furrelningsbygg og garasjeanlegg i HufTsveien
70-72.


Plan- og bygningsetaten ber om en uttalelse innen 9.5 -2014
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IrarilSplanleciiing,,:ksjonen


BU-SAK 68/14 —FORSLAG OM OPPHOYD GANGFELT VED VINDEREN
SENIORSENTER I BORGENVEIEN


B miljoetaten (BYM) iser til hem endelse fra bvdel Vestre Aker med forslau om at det


etableres et opphoyd ganufelt i Boruenveien ved Vinderen seniorsenter.


I Borgenveien ved Vinderen seniorsenter ligger ikke forholdene til reue for å merke eller bygge


et opphoyd gangfelt. Trafikkforholdene er lite oversiktlige pga. parkering. avkjorsler og veiens


utforming. BYM har forståelse for at det kan være vanskelig for fotgjengere. spesielt eldre a


krysse veien. Et uangfelt er i manue tilfeller ikke et trafikksikkerhetstiltak. Om forholdene ikke


ligger til rette for å merke opp uangfelt er det normalt sikrere å krysse %eien når det ikke er


oppmerket gangfelt. selv om det Ibles utryut. Arsaken er at forgjengere blir mer


oppmerksomme på trafikken.


En fartshump er et tiltak som kan være aktuelt for å ivareta trafikksikkerhet for fotgjengere som


krysser Borgenveien. BYM startel opp igjen i 2013 med hydelsvise gjennomgang av


fartsgrenser og fartsdempende tiltak etter at dette arbeidet har ligget i bero nocn år. Behovet for


hump i Borgenveien ved seniorsenteret kan forst bli vurdert når Bydel Vestre Aker skal


gjennomgås. BYM vil da utarbeide et forslag til nye fartssoninustiltak som b)delen vil få pa


horing for vedtakssak fremmes Byråden. BYM har mottatt mange hemendelser med onsker om


fartsreduserende tiltak rundt om i hele byen. Får å ha en mest mulig effektiv og helhetlie


arbeidsplan så må vi gå gjennom bydel for bydel. og har dessverre ikke ressurser nok til å


fremme enkeltsaker. Det er forelopig ikke bestemt når Bydel Vestre Aker skal gjennomgås.


Med %ennlig hilsen


Anette Bjerke Bente Fles%ig


avdelinesdirektor seksjonssjef


Godkjent elektronkk
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Oslo kommune
Bymiljøetaten


Bydel Vestre Aker
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STLE AKER


Daio 14.05 2014


Deres ref : 14/00338-4 Vår ref.: I I tOI 889-27 Saltsbeh.: Ililde Gundersen Arkitiode: 615
Org. enhet:


ratilSpIanleggingssekstonen


BU-SAK 67/14 - ANMODNING OM TRAFIKKSIKRINGSTELTAK -
TRAFIKKSITUASJONEN I HOLMENVEIEN


Bymiljoetaten (BYM) viser til henvendelse med forslag om at det utfores tiltak for å redusere


fartsnivaet og hareta tralikksikkerhet for m) ke tratikanter i Holmenveien. Behmet for


utbedringer blir påpekt som spesielt stort N.ed Grimelundsveien.


BYM er enig i at I lolmenveien ved Grimelundsveien burde vært utbedrei bade med hensyn til


tratikksikkerhet og fremkommelighet. men med de ressursene etaten disponerer har vi hittil


ikke hatt mulighet til å prioritere I lolmenveien. Behovet for utbedringer i I lolmenveien ved


Grimelundsveien er imidlertid noten og vil bli vurdert ved oppsett av BYMs arbeidsplancr i


kommende år.


BYM startet opp igjen 12013 med bydelsvise gjennomgang av fartsgrenser og fartsdempende


tiltak etter at dette arbeidet har ligget i bero noen år. BYM har mottatt mange henvendelser med


ønsker om fartsreduserende tiltak rundt om i hele byen. Får å ha en mest mulig effektiv og


helhet lig arbeidsplan så må vi gå gjennom Bydel for Bydel. og har dessverre ikke ressurser nok


til å fremme enkeltsaker Det er forelopig ikke bestemt når Bydel Vestre Aker skal gjennomgås


Eventuell etablering av humper og utvidelse a fartsgrensen på 30 kruit i I lolmenveien kan


forst bli vurden når Bydel Vestre Aker skal gjennomgås. BYM vil da utarbeide et forslag til
nye fartssoningstiltak som bydelen vil ra på horing for vedtakssak fremmes Byraden.


Med vennlig hilsen


Anette Bjerke Bente Flesvig


avdelingsdirektor seksjonssjef


Godkjent elektrollisk


Hymiljnermen Bookodrey.e. Telaon 02 180 Bankoro 1315 01 03
Hollendergela i elefaks 23 48 :NIDI Oo nr NO 996 922 7h,M1
rosradresse


Porboks 433h Gonland Fepost pestmonak a m odo kommune no
0135 OSLO InierneN 1/4unkkm uslo kommune no
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VARSEL OM OPPSTART AV DETAILREGULERING - ASLAKVEIEN 20-28, BYDEL
VESTRE AKER - UTTALELSE ONI BARNEIIAGEBEIIOV


Vi viser til varsel om oppstart av detaljregulering for Aslakveien 20-28 datert 07.052014.


Byrådsavdeling fOr kunnskap og utdanning v/Bestillerenhet for harnehager vurderer behovet


for harnehagekapasitet for Oslo under ett, inkludert områdevise lokale behov i kommunen. Det


unales kun om behov.


Med hakgrunn i nye befolkningsprognoser fra mai r vurderer vi det slik at barnehagebehovet


i Bydel Vestre Aker totalt sett er dekket de neste ti arene og at ikke er behov for ytterligere


kapashetsokning. Da er igangsatte mbyggingsprosjekter og av‘ ikling av midlertidigheter tatt


med i heregningen. Bydelen har god harnehagekapasbet i forbold til lovfestet rett Det er også


planlagt Bere barnehageplasser i privat reui i h delen de nærmeste arene. i tilleuu til en stor


kommunal harnehage i Holmenveien.


Med hilsen


Beme T. Fauerl i


kommunaldirektor


(;odkicor 02ckspcdco elektrunkk


Jon Stranger


konst. fagsjef


Kopi til: Bydel Vestre Aker


Fl rackaldelin2 for kunns kap PtdadrdNe
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Byrådsavdeling for miljø og satufg4sel--- uoic-r a


rets organer


Til: Samferdsels- og miljokomiteen Dato: 13.05 2014


Fra: Byråden for miljo og samferdsel Vår ref (saksor): 20 I 203 93-21






Arki, kode: 024


Notat nr.: 167/2014






OPPFOLGINGSSPORSMÅL OM BOM I SVENDSTUVEIEN


Jeg viser til notat 84/2014 samt oppfoleinessporsmal fra Maren Malthe-Sorensen daten


11.03.2014 (vedlagt).


Sporsmål 1.a


Dersom det er ei polaisk onske om 0 benytte afiernativ 3, slik at Oslo kommune selv opparbeider


veien for komnnmen overtar den, vil der være tilstrekkelig at veien opparbeides til regulert bredde,


som ser ut vaire 8,0 m, inkludert fortau på en side? Del gjores oppmerksom på at


reguleringen i omradel ser a være av nyere dato (fra 1997), og at ut ara de lokate


geogroliske jOrholdfremmar som lite aktuelt a skulle mvide veiens regiderte bredde ut over


gjeldende regulermg.


Svar


En e‘entuel1 oppgradering av Svenstuveien vi1 utfores i trad med gjeldende regulering dvs.


opparbeidelse i 8,0 m breddc inkludert 2.0 m fortau. Det anses ikke aktuelt med omregulering for


å øke veibredden


Sporsmål I.b.


Er dek korrekt at dette sOfiull kan loses med en mindre dispensasjon, og at vierlaeringene knyttet


til berorte eiendommer kan besm?


Svar


Det er usikkert hva slags dispensasjoner det sporres om her. En opparbeidelse innenfor gjeldende


regulering vil etter Plan- og bygningsetatens vurdering ikke kreve dispensasjoner. De tinglyste


veierklæringer gir grunnlag for eventuell refusjonsplikt og v i I slettes etter gjennomfort


refusjonsoppgjør på anmodning fra hjemmelshaver.


Sporsmå I 2


Dersom svar pa sporsmal la er ja: Hva er er erfaringsbasen estimat pa hva det vil koste a


opparbeide Svenstureien til regule,t bredde, inkluden forrau pa en side, men a ta med kosmader


til evr fastseuing og innkreling refusjonsknn.?


L4, rstIggydeling for Posbdrc!,s11


glillo og sgmferdsel Iggclbusgt. 0017 0,go


b-post • poshnoltakg-gtyT oslo kommune no







Svar


Kostnadene for opparbeidelse av den stengte strekningen av Svenstuveien er tidligere estimert av


Bymiljoetaten til 2 —3 mill, kr, men med stor grad av usikkerhet. Dette vil eventuelt måtte utredes


nærmere.


Sporsmål 3


Er det rimelig a anta at kosinader knyttel til fastseningog innkrevingav refitsjonskrartil
beboerne i denne svært korte veistubben vil være nær opp til eller oversfige kommunens kostnader


ved selve opparbeidelsen av veien?


Svar


Innkreving av refusjon fra refusjonspliktige ciendommer langs strekningen kan forventes å være


ressurskrevende, men kommunene har ikke grunnlag for å bereene deue. Erfaringer fra en
sammenlignbar sak viser at slike prosesser kan pågå i årevis.


Ansvaret for å fremme et refusjonskrav vil tilligge Bymiljoetaten.


Ansvaret for å saksbehandle og fastsette et refusjonskrav vil tilligge Plan- og
bygningsetaten og By rådsavdeling for byutvikling.


Ansvaret for å kreve inn refusjonen vil tilligge Bymiljoetaten med eventuell bistand fra


Kemnerkontoret.


Sporsmål 4


Dersom svarel på sporsmal 3 er ja. kommunen avstpka a bruke lid og ressmser på å


detaljberegne og kreve inn den enkelte gninneiers andel av kostnadene ved oppgradering av


St.enstuveien?


Svar


Hvis det forcligger grunnlag for refusjon så må kommunen ut fra likhetshensy net vurdere å kreve


refusjon. Når det er avgitt veierklæringer cr dette en form for utsettelse/dispensasjon av en


forpliktelse som ligger i reguleringsplanen. Det er mcd andre ord en forpliktelse grunncier er kjent
mcd.


Hvorvidt det er aktuelt for kommunen å aystå fra å kreve refusjon må %urderes ut i fra hvilke


kostnader som antas å eventuelt kunne fordeles til andre. Dette‘il  ære forskjellig i ulike saker. ut
i fra hvor mange eiendommer som eventuelt har tilknyttede veierklæringer eller eventuelt
utnytungspotensial, slik at de er refusjonspliktige.


2







Dersom en storre andel a% utgiftene til vetopparbeidelsen vil kunne fordeles på andre etter


refusjonsreglene i Plan- og bygningslovens kapittel 18. il det kunne være aktuelt å benytte renen
til å kreve refusjon. Dersom kun en mindre andel av uteiftene 'il kunne fordeles på andre pri%ate


eicre, må det vurderes om det er hensiktsmessie å beny tte denne retten, ettersom arbeidet utgjor en
forholdsvis ressurskrevende saksbehandling for kommunen. Det vil mårte vurderesluor mange av


de private eiendommer kostnadene kan fordeles på. For Svenslineien og Skådalsveien vil del


antakelig være hensiktsmessig å foreta en slik vurdering i forkant av en eventuell vurdering av å
benytte muligheten tilå kreve refusjon fra private, spesiell med tanke på at kommunen ikke har


benyttet denne muligheten siden 1979.


Guri Melby


byråd


Godkjent oe ekspedert elek ironisk


Kopi til: Maren Malthe-Sorensen


Byrni joetaten


Plan- og bygningsetaten


Bydel Vestre Akere
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Til: Samferdsels- og miljokomiteen Dato: 13 05 2014


Fra: 13>raden for miljo ou samferdsel Var rer (saksnr): 201103575-70


Arkivkode: 565


Notat nr.: 170 2014


SPØRSMÅL FRA MARIANNE BORGEN (SV) VEDRORENDE BRUK AV ROA BAD


Jeg viser til følgende henvendelse med sporsmal fra Marianne Borgen (SV) av 01.04.2014:


Det vises til bademeldinga der Roa bod beskrives .vom ei Mdelshad", og som skal stå ferdig i
desember2014.
Saken om Roa hml har vatri behandlo i hvsbrejfiere ganger. Blam anno 10 mai 2011. der
saksordforer for Pkyrc Per Tnyve Hoffi dehatten sa- "Idag kan vi gramlere befi4kningen pa
Roa og i t'estre Aker med at bvstvret godkjenner en endelig gir Indelen badet de hat-
rhymn om i mgr 50 ar. Om ei par ar skal være pa plass og det er ikke ei tiorjar tidlig kan Man
si. Med dene skolene i Indelen slippe a harna pa ivers lagn for a here barna a
svomme. Funksjonshemmede enerlengto trening.vhasseng og hadettil tilbv terapi og
trigselsfimksloner til befidkningen formgig" Sa langt SI. kjentwr til er det ikkgfiemforhondlet
noen ont bruk ar hader fiyi kommunens side hverken nar tlei gfilder siymmeopplærifig for
skolene. til idrenslagene eller til terapi oppogning reluthilnering.


er et ston hehm(frr hodeanlegg ogsa i denne delen av bven derfor bekvnu-er det ST at det
ikke foreligget noen anofi om bruken av badel. Nar dejlOrm godkjennes hvgging av bad ute i
bidelene, sa er del vikag fitr SI"al bodene blir gjon tilgfingelig for bade barn og unge og
personet med lwlsottlatdringer.
På denne bakgrunn stilles falgende sporsmål:


Hvilke behov mener byraden del er fOr a ha tilgjengelig bad/basveng knyttet Iii
svommeopphering, idren og helse på Roa og Vesug Aker?
IlvoHbr Itweligger det ingen formell avtale om fivnitidig bnik av bado mellom eier og
Oslo kommune?
Er det pris pa en evenntell leieartale som er arsaken til at en leiemiale ikke er pa plass.
eller mener boaden ai bidelen ikke wenger ei utvidet badetilhud?


Svar


I. B radsavdeling for miljo og samferdsel har i brev av 23.04.2014 gitt 13 . rniljoetaten i


oppdrag å klare behovet for leie av badet til svommeopplæring. idreu. behandling terapi


02 ev andre særskilte grupper. og å si dialou med eier om leieavtale for å dekke disse


	


13. rrdontleling for PoNtadresNe


	


og Narnfealsel RddhuNel U4)i7 Chlo


F-puNt pt»dlno(I,Ik!a kr.osIe kommunene







behovene. Bydelens og e entuelle andre bydelers behov vil kartlegges i forbindelse med
dette oppdrag_


Flovedformålet med salget av eiendommen Austliv eien 12på Roa — som ble vedtatt av
bystyret i 2011 —var å etablere et olTentlig tilgjengelig bad for befolkningen på Roa. Det er
nedfelt i kjøpekontrakten mellom Oslo kommune og Roa Utvikling AS at badeanlegget
skal være åpent for allmennheten for idrett og rekreasjon. Dersom badeanlegget ikke
drives i samsvar med kravet om åpenhet for allmennheten kan Oslo kommune kreve
hadeanlegget overfort til seg vederlagsfrin.


At hadeanlegget skal være allment tilgjengelig innebærer blant annet at det skal være åpent
for alle brukergrupper. uten krav til medlemskap e.l. Badet skal holdes åpent hverdag og
helg. Anlegget skal videre oppfylle kravene til universell utforming. Det skal ha et
svommebasseng og et opplærings-/varmtvannsbasseng med nedkjøringsrampe.


Det var ingen brukergrupper som ville Rrhåndsbinde seg til å leie badeanlegget. blant
annci fordi mange av disse normalt er avhengig av årlige (kommunale) bevilgninger. Eier
kunne derfor ikke basere sine budsjetter på dette.


Det var i 2. halvår 2013 en innledende dialog mellom Bymiljoetaten og eier om
kommunens behov for en leieavtale. Etaten gikk ikke videre med denne dialogen i påvente
av byrådets arbeid med sluttforingen av «bademeldingen», og bystyret behandling av
denne. Det er vanlig at byrådet ved ansvarlig byrådsavdeling lager en helherlig plan for
oppfølging av de ulike vedtakene og foringene som fremkommer av bystyrets behandling.
Prosessen frem mot en leteavtale om bruk av Røa bad kan imidlertid ikke avventes lenger,
derfor har Bymiljøetaten som nevnt over fått i oppdrag å starte denne prosessen
umiddelbart.


3. Fttersom det foreløpig ikke har vært konkrete forhandlinger med der om leieavmle.
foreligger det heller ingen prissetting av en slik avtale. Når det gjelder behovet for
hadetilbud i bydelen, vil dette avklares gjennom det oppdraget Bymiljoetaten nå har fatt.


Guri Melby
byråd


Godkjent og ekspedert elektronisk


Kopi: 13)rådsavdeling for kunnskap og utdanning
13)radsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Bydel Vestre Aker
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Møteprotokoll 


2/14  


 


 


 


Møte: 


 


Bydelsutvalget 


Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom over kantinen, 4 etg. 


Møtetid: 10.04.2014 kl. 17:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


Møteleder: Elin Horn Galtung (H) 


  


Tilstede:  Lars Asbjørn Hanssen (H) 


Anita Asdahl Hoff (H) 


Arild Gjervan (H) 


Lars Madsen (H) 


Ingrid Nyhus (H) 


Lene Mathisen (H) 


Jane Steenbuch (H) 


Trond Lind Petersen (H) 


Arne Kolstad (H) 


Carl Lindblad (A) 


Mona Helene Grønlie Herzog (V) 


Arne Eugen Boysen (F), 


  


Det var 15 stemmeberettigede til stede fra kl. 17.20, sak 45/14 


 


Forfall: Åse Ryvarden (A) 


Terje Bjøro (V) 


  


Som vara møtte:  Mehmet Naci Akkøk (V) 


Åse Thomassen (A) 


  


I tillegg møtte: Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 


Monica Enge Eriksen, enhetsleder bestiller 


Elin Kate Målsnes enhetsleder helsestasjon og skolehelsetjenesten 


Jeannette Wold, enhetsleder forebygging barn og unge 


Marit Gunnes, enhetsleder sosial/NAV 


Stein Vesterkjær, enhetsleder økonomi 


Edith Aars, enhetsleder barnehager 


Morten Christensen, bydelsingeniør 
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Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


 


Åpen halvtime 


Anne Merethe Nicolaysen til ordet til sak 47/14 Budsjett 2014-Plan for omstilling – del 2, og 


talte varmt for at det fantastiske tilbudet “Åpen barnehage” ikke må nedlegges.. 


 


Arnaud Sanchis tok ordet til sak 66/14 vedlegg 12 Kopi av brev fra Fylkesmannen av 


02.04.2014. 


Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent med følgende tilleggssaker: 


 


67/14 Trafikksituasjonen i Holmenveien 


68/14 Opphøyd fotgjengerovergang ved Vinderen seniorsenter 


69/14 Brev til Byrådet og Bystyret angående Byrådssak 228/13, Bademeldingen og 


manglende administrativ oppfølging 


70/14 Klage på rammetillatelse - kunstgressbane - Sørkedalsveien 148 


71/14 Rammetillatelse-kunstgressbane-Sørkedalsveien 148 


 


Saker til behandling 


44/14 14/00021-3 Protokollen fra møte i bydelsutvalget 27. februar 2014 4 


45/14 14/00044-3 Bydelsdirektørens driftsorientering 5 


46/14 14/00321-1 Rapportering på aktivitet og måltall pr.28.02.2014 6 


47/14 14/00233-3 Budsjett 2014 - Plan for omstilling - del 2 7 


48/14 14/00273-2 


Haakon den Godes vei 13 - Klage over Plan- og 


bygningsetatens avslag på søknad om opprettelse av to 


boenheter, fasadeendring og endret planløsning. Dispensasjon 


fra reguleringsplan. 


8 


49/14 14/00316-2 


Arnebråtveien 19 i - Klage over Plan- og bygningsetatens 


avslag på søknad om bruksendring av carport til hobbyrom - 


dispensasjon fra reguleringsplan  


11 


50/14 12/01824-14 Nettplan Stor Oslo - Oslo kommunes uttalelse 12 


51/14 14/00189-2 
Utkast til kommuneplan "Oslo mot 2030-smart, trygg og 


grønn" til offentlig ettersyn 
13 


52/14 14/00249-2 Trafikksituasjonen på gamle Hovseter 14 


53/14 14/00302-2 Sørkedalsveien 150 og del av 148 - Oppstart av 15 
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detaljregulering med konsekvensutredning og planprogram til 


offentlig ettersyn 


54/14 13/00277-30 
Lybekkveien 18 - Fylkesmannens vedtak i klagesak om 


støyskjerm 
18 


55/14 13/00841-14 Gulleråsen stasjon 19 


56/14 13/00612-8 Behandling av søknader om sykehjemsplass 21 


57/14 13/00305-34 Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 19. november 2013 22 


58/14 14/00285-2 
Foreløpig orientering om tilsyn ved Vinderen bo- og 


servicesenter 3. mars 2014 
23 


59/14 12/00146-24 
Revidering av forskrift om åpningstider ved serverings- og 


skjenkesteder i Bydel Vestre Aker  
24 


60/14 14/00156-33 Frivillighetsmidler 2014 26 


61/14 13/00946-13 Status barnehager Bydel Vestre Aker 29 


62/14 14/00148-3 
Høring - Forslag til endring av forskrift om tildeling av 


kommunal bolig 
30 


63/14 14/00301-2 Årsmelding og årsregnskap 2013 - Vinderen seniorsenter 31 


64/14 14/00060-3 Status utkvittering av bydelsutvalgets saker 32 


65/14 14/00045-3 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 10. april 2014 33 


66/14 14/00047-3 Informasjonssaker til bydelsutvalgets møte 10. april 2014 34 


67/14 14/00338-1 Trafikksituasjonen i Holmenveien 36 


68/14 14/00339-1 Opphøyd fotgjengerovergang ved Vinderen seniorsenter 37 


69/14 14/00337-1 
Brev til Byrådet og Bystyret angående Byrådssak 228/13, 


Bademeldingen og manglende administrativ oppfølging 
38 


70/14 12/01235-14 
Klage på rammetillatelse - kunstgressbane - Sørkedalsveien 


148 
40 


71/14 12/01235-17 Rammetillatelse-kunstgressbane-Sørkedalsveien 148 42 
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Saker til behandling 


 


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


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 10.04.2014 44/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra møte 27. februar 2013. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra møte 27. februar 2013. 
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45/14 Bydelsdirektørens driftsorientering 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 10.04.2014 45/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 
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46/14 Rapportering på aktivitet og måltall pr.28.02.2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 10.04.2014 46/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar redegjørelsen om bydelens økonomiske situasjon til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar redegjørelsen om bydelens økonomiske situasjon til orientering. 
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47/14 Budsjett 2014 - Plan for omstilling - del 2 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 10.04.2014 47/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. 26,47 årsverk reduseres med de konsekvenser dette medfører i redusert tjenestetilbud i 


henhold til sakens dokumenter. 


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


funksjon. 


 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 


 


1. 26,47 årsverk reduseres med de konsekvenser dette medfører i redusert tjenestetilbud i 


henhold til sakens dokumenter. 


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


funksjon. 
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48/14 Haakon den Godes vei 13 - Klage over Plan- og bygningsetatens 


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


planløsning. Dispensasjon fra reguleringsplan. 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 14/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 48/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 


14/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Høyre og Venstre fremmet følgende omforente forslag: 


  


“Vestre Aker bydelsutvalg finner grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens vedtak av 


21.10.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å avslå søknad om dispensasjon 


fra gjeldende reg. best. § 3.1 vedr. bebygd areal og reg. best. § 4 vedr. bevaringsverdi for 


opprettelse av to boenheter, fasadeendring og endret planløsning. 


  


BU vil fremheve at det er en begrenset endring av de formelle forhold ved eiendommen. Det 


er kun en formalisering av den langvarige bruken av eiendommen som 3 boenheter, siden 


seksjonering i 1989.  Kjelleretasjen brukt som bolig forutsetter en fasadeendring ved at det 


settes inn noe større vinduer. Sammenlignbare endringer er for øvrig gjort på andre 


eiendommer i nabolaget og kan ikke sees å svekke verneverdien.  


 


Den omsøkte endring av tre vinduer i kjelleretasjen må sies å være i tråd med bestemmelsen i 


reguleringsplanens § 4. Dette svekker ikke boligens bevaringsverdi og hensynet bak 


bestemmelsen tilsidesettes ikke. De nye vinduene som settes inn har midtpost og bevarer 


husets uttrykk bedre enn i dag. Aktuelle endringer er ikke synlig fra Haakon den Godes vei. 


 


BU kan ikke se at økt BYA som følge av parkering svekker grøntprofilen i særlig grad da 


parkeringsarealet ligger nord på eiendommen og ikke er synlig fra Haakon den Godes vei. 


  


BU mener fordelene er vesentlig større enn ulempene ved å gi dispensasjon. 


  


Klagen fra advokatfirmaet Klose på vegne av tiltakshaver Jon Øien tas til følge. 


  


Saken sendes PBE for nytt vedtak.” 


 


Votering 


 


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


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg finner grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens vedtak av 


21.10.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å avslå søknad om dispensasjon 


fra gjeldende reg. best. § 3.1 vedr. bebygd areal og reg. best. § 4 vedr. bevaringsverdi for 


opprettelse av to boenheter, fasadeendring og endret planløsning. 


  


BU vil fremheve at det er en begrenset endring av de formelle forhold ved eiendommen. Det 


er kun en formalisering av den langvarige bruken av eiendommen som 3 boenheter, siden 


seksjonering i 1989.  Kjelleretasjen brukt som bolig forutsetter en fasadeendring ved at det 


settes inn noe større vinduer. Sammenlignbare endringer er for øvrig gjort på andre 


eiendommer i nabolaget og kan ikke sees å svekke verneverdien.  


 


Den omsøkte endring av tre vinduer i kjelleretasjen må sies å være i tråd med bestemmelsen i 


reguleringsplanens § 4. Dette svekker ikke boligens bevaringsverdi og hensynet bak 


bestemmelsen tilsidesettes ikke. De nye vinduene som settes inn har midtpost og bevarer 


husets uttrykk bedre enn i dag. Aktuelle endringer er ikke synlig fra Haakon den Godes vei. 


 


BU kan ikke se at økt BYA som følge av parkering svekker grøntprofilen i særlig grad da 


parkeringsarealet ligger nord på eiendommen og ikke er synlig fra Haakon den Godes vei. 


  


BU mener fordelene er vesentlig større enn ulempene ved å gi dispensasjon. 


  


Klagen fra advokatfirmaet Klose på vegne av tiltakshaver Jon Øien tas til følge. 


  


Saken sendes PBE for nytt vedtak 


 


 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


13 stemte for omforent forslag (10H+2A+1F)  


2 stemte mot omforent forslag (2V). 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens omforente forslag ble vedtatt med 13 stemmer 


(10H+2A+1F) mot 2 stemmer (2V). 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg finner grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens vedtak av 


21.10.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å avslå søknad om dispensasjon 


fra gjeldende reg. best. § 3.1 vedr bebygd areal og reg. best. § 4 vedr. bevaringsverdi for 


opprettelse av to boenheter, fasadeendring og endret planløsning. 


  


BU vil fremheve at det er en begrenset endring av de formelle forhold ved eiendommen. Det 


er kun en formalisering av den langvarige bruken av eiendommen som 3 boenheter, siden 


seksjonering i 1989.  Kjelleretasjen brukt som bolig forutsetter en fasadeendring ved at det 
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settes inn noe større vinduer. Sammenlignbare endringer er for øvrig gjort på andre 


eiendommer i nabolaget og kan ikke sees å svekke verneverdien.  


 


Den omsøkte endring av tre vinduer i kjelleretasjen må sies å være i tråd med bestemmelsen i 


reguleringsplanens § 4. Dette svekker ikke boligens bevaringsverdi og hensynet bak 


bestemmelsen tilsidesettes ikke. De nye vinduene som settes inn har midtpost og bevarer 


husets uttrykk bedre enn i dag. Aktuelle endringer er ikke synlig fra Haakon den Godes vei. 


 


BU kan ikke se at økt BYA som følge av parkering svekker grøntprofilen i særlig grad da 


parkeringsarealet ligger nord på eiendommen og ikke er synlig fra Haakon den Godes vei. 


  


BU mener fordelene er vesentlig større enn ulempene ved å gi dispensasjon. 


  


Klagen fra advokatfirmaet Klose på vegne av tiltakshaver Jon Øien tas til følge. 


  


Saken sendes PBE for nytt vedtak 
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49/14 Arnebråtveien 19 i - Klage over Plan- og bygningsetatens avslag på 


søknad om bruksendring av carport til hobbyrom - dispensasjon fra 


reguleringsplan  


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 15/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 49/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 


15/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens avslag av 


15.01.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å ikke gi dispensasjon fra 


gjeldende regulering hva gjelder overskridelse av maksimal tillatt utnyttelse. jf. § 10 første 


ledd. 


 


Klagen fra Leif Bjørgo og Elisabeth Kolflaath anbefales ikke tatt til følge. 


 


Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens avslag av 


15.01.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å ikke gi dispensasjon fra 


gjeldende regulering hva gjelder overskridelse av maksimal tillatt utnyttelse. jf. § 10 første 


ledd. 


 


Klagen fra Leif Bjørgo og Elisabeth Kolflaath anbefales ikke tatt til følge. 


 


Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 
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50/14 Nettplan Stor Oslo - Oslo kommunes uttalelse 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 16/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 50/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 


16/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar Oslo kommunes uttalelse til Nettplan Stor Oslo – 


konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg tar Oslo kommunes uttalelse til Nettplan Stor Oslo – 


konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring til orientering. 
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51/14 Utkast til kommuneplan "Oslo mot 2030-smart, trygg og grønn" til 


offentlig ettersyn 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 17/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 51/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 


17/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Saken utsettes til bydelsutvalgets møte 22.05.2014. 


 


Votering 


 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Saken utsettes til bydelsutvalgets møte 22.05.2014. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Saken utsettes til bydelsutvalgets møte 22.05.2014. 
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52/14 Trafikksituasjonen på gamle Hovseter 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 18/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 52/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 


18/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


På denne bakgrunn tilskriver Vestre Aker bydelsutvalg Bymiljøetaten og ber dem snarest 


igangsette tiltak som kan avhjelpe den uholdbare trafikkfarlige situasjonen på Gamle 


Hovseter. 


 


Votering 


 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


På denne bakgrunn tilskriver Vestre Aker bydelsutvalg Bymiljøetaten og ber dem snarest 


igangsette tiltak som kan avhjelpe den uholdbare trafikkfarlige situasjonen på Gamle Hovseter 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 


På denne bakgrunn tilskriver Vestre Aker bydelsutvalg Bymiljøetaten og ber dem snarest 


igangsette tiltak som kan avhjelpe den uholdbare trafikkfarlige situasjonen på Gamle Hovseter 
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53/14 Sørkedalsveien 150 og del av 148 - Oppstart av detaljregulering med 


konsekvensutredning og planprogram til offentlig ettersyn 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 19/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 53/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 


19/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Saken behandles direkte i bydelsutvalgets møte. 


 


Votering 


 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Saken behandles direkte i bydelsutvalgets møte. 


 


Møtebehandling 


Forslag til vedtak fra F, A og H. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg mener at en noe begrenset utgave av Alternativ 1 er klart å 


foretrekke da vi mener at boliger i dette området må være glimrende i en by som forventer en 


befolkningsvekst på flere titalls tusen mennesker i årene fremover. I disse omgivelsene med 


nærhet til skog og mark og dermed tilgang til å dyrke friluftsinteresser, blir boforholdene 


vesentlig bedre for familier enn i indre by med mye høyere forurensning. På denne bakgrunn 


stiller bydelsutvalget seg helt uforstående til påstanden i dokumentet hva gjelder at tiltaket 


skal være i konflikt med PBL § 4, for via dette området går det stier inn i Marka, ned i 


Mærradalen og inn i Husebyskogen, som alle er områder som på ingen måte pr. i dag kan 


betegnes å være utnyttet til sine grensebelastninger. Selv ikke Gardens relativt sterke bruk av 


Husebyskogen som øvelsesområde i mange år, medfører at denne skogen er sterkt nedslitt. 


Derimot kunne skjøtselen av disse nærområdene vært langt bedre, blant annet ved vedlikehold 


av stier, fjerning av trær som har veltet og tidvis ligger over stiene, og spesielt fjerning av 


fremmede arter.  


 Vestre Aker bydelsutvalg mener at det foreslåtte antall etasjer er for høyt da fjernvirkningen 


for bygg på 8 etasjer blir for stor på et høydedrag som denne tomten er. Vestre Aker 


bydelsutvalg mener at bygg med ulike høyder med maksimum 6 etasjer er vesentlig bedre. 


For BU er antall etasjer mye viktigere enn antall m2. 


Vestre Aker bydelsutvalg vil også påpeke at Planområdet ligger glimrende til hva gjelder 


kollektivtilbud da Flybussen, busslinje 46, Hovseter stasjon og busslinjene 47 a og b har 
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holdeplasser innen 350 m. Og samtidig er det en liten kolle mellom Sørkedalsveien og 


Planområdet, som medfører at miljøforurensningen fra den meget høye trafikken i 


Sørkedalsveien vil ha mindre påvirkning enn man kan forvente i sentrale strøk av byen. 


Vestre Aker bydelsutvalg vil likevel påpeke at en så stor utbygging uansett påvirker de 


samfunnsmessige infrastrukturene som økt biltrafikk og behov for skoleplasser medfører. Det 


er derfor meget viktig at skolen på «Storebrandtomten» etableres raskest mulig slik at 


skolegrensene kan endres så flere barn fra områdene vest for skolen vil få tilhørighet til den 


skolen. Dermed skapes det plass på Huseby skole, som lenge har vært full. En utbygging av 


Hovseter ungdomsskole har vært påkrevet i årevis, men nå MÅ sentrale myndigheter ta inn 


over seg alvoret for skolens situasjon og bygge den ut så fort som mulig, noe som lett kan 


gjøres ved arealene mot og ved Hovseterhjemmets parkeringsarealer, som også eies av Oslo 


kommune. 


Røatunnelen er vedtatt i Oslopakke 3 med oppstart i 2016. Denne tunnelen blir ved en så høy 


utbyggingen her enda viktigere, slik at økt trafikk ut av bydelen vestover ikke medfører 


ytterligere miljøforurensning av senterområdet Røa. Som vel kjent for etaten så foregår 


fremdeles den bymessige fortettingen på Røa, vedtatt av Bystyret med 650 nye boliger, og 


dermed vil enda flere boliger bli negativt påvirket av en eventuell økning av 


gjennomkjøringen, som i dag er på hele 74 %. Bydelsutvalget anmoder derfor på det sterkeste 


sentrale etater å forsere planarbeidet for tunnelen. Vi mener også at det trafikale kaoset ved 


Smestadkrysset må det snarest finnes en løsning for. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg forutsetter at PBLs krav om utearealer og andre felles krav for 


planområder av denne størrelse, blir ivaretatt ved detaljplanleggingen. 


 


Venstre fremmet følgende forslag: 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter 0-alternativet, som er i henhold til gjeldende regulering. 


 


Votering 


13 stemte for Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Høyres forslag (10H+2A+1F). 


2 stemte mot forslaget (2V). 


 


2 stemte for Venstres forslag (2V). 


13 stemte Venstres forslag (10H+2A+1F). 


 


Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Høyres forslag ble vedtatt med 13 


stemmer(10H+2A+1F) mot 2 stemmer (V). 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg mener at en noe begrenset utgave av Alternativ 1 er klart å 


foretrekke da vi mener at boliger i dette området må være glimrende i en by som forventer en 


befolkningsvekst på flere titalls tusen mennesker i årene fremover. I disse omgivelsene med 


nærhet til skog og mark og dermed tilgang til å dyrke friluftsinteresser, blir boforholdene 


vesentlig bedre for familier enn i indre by med mye høyere forurensning. På denne bakgrunn 


stiller bydelsutvalget seg helt uforstående til påstanden i dokumentet hva gjelder at tiltaket 


skal være i konflikt med PBL § 4, for via dette området går det stier inn i Marka, ned i 


Mærradalen og inn i Husebyskogen, som alle er områder som på ingen måte pr. i dag kan 


betegnes å være utnyttet til sine grensebelastninger. Selv ikke Gardens relativt sterke bruk av 


Husebyskogen som øvelsesområde i mange år, medfører at denne skogen er sterkt nedslitt. 


Derimot kunne skjøtselen av disse nærområdene vært langt bedre, blant annet ved vedlikehold 







 


 17  


av stier, fjerning av trær som har veltet og tidvis ligger over stiene, og spesielt fjerning av 


fremmede arter.  


 Vestre Aker bydelsutvalg mener at det foreslåtte antall etasjer er for høyt da fjernvirkningen 


for bygg på 8 etasjer blir for stor på et høydedrag som denne tomten er. Vestre Aker 


bydelsutvalg mener at bygg med ulike høyder med maksimum 6 etasjer er vesentlig bedre. 


For BU er antall etasjer mye viktigere enn antall m2. 


Vestre Aker bydelsutvalg vil også påpeke at Planområdet ligger glimrende til hva gjelder 


kollektivtilbud da Flybussen, busslinje 46, Hovseter stasjon og busslinjene 47 a og b har 


holdeplasser innen 350 m. Og samtidig er det en liten kolle mellom Sørkedalsveien og 


Planområdet, som medfører at miljøforurensningen fra den meget høye trafikken i 


Sørkedalsveien vil ha mindre påvirkning enn man kan forvente i sentrale strøk av byen. 


Vestre Aker bydelsutvalg vil likevel påpeke at en så stor utbygging uansett påvirker de 


samfunnsmessige infrastrukturene som økt biltrafikk og behov for skoleplasser medfører. Det 


er derfor meget viktig at skolen på «Storebrandtomten» etableres raskest mulig slik at 


skolegrensene kan endres så flere barn fra områdene vest for skolen vil få tilhørighet til den 


skolen. Dermed skapes det plass på Huseby skole, som lenge har vært full. En utbygging av 


Hovseter ungdomsskole har vært påkrevet i årevis, men nå MÅ sentrale myndigheter ta inn 


over seg alvoret for skolens situasjon og bygge den ut så fort som mulig, noe som lett kan 


gjøres ved arealene mot og ved Hovseterhjemmets parkeringsarealer, som også eies av Oslo 


kommune. 


Røatunnelen er vedtatt i Oslopakke 3 med oppstart i 2016. Denne tunnelen blir ved en så høy 


utbyggingen her enda viktigere, slik at økt trafikk ut av bydelen vestover ikke medfører 


ytterligere miljøforurensning av senterområdet Røa. Som vel kjent for etaten så foregår 


fremdeles den bymessige fortettingen på Røa, vedtatt av Bystyret med 650 nye boliger, og 


dermed vil enda flere boliger bli negativt påvirket av en eventuell økning av 


gjennomkjøringen, som i dag er på hele 74 %. Bydelsutvalget anmoder derfor på det sterkeste 


sentrale etater å forsere planarbeidet for tunnelen. Vi mener også at det trafikale kaoset ved 


Smestadkrysset må det snarest finnes en løsning for. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg forutsetter at PBLs krav om utearealer og andre felles krav for 


planområder av denne størrelse, blir ivaretatt ved detaljplanleggingen. 
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54/14 Lybekkveien 18 - Fylkesmannens vedtak i klagesak om støyskjerm 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 10.04.2014 54/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar brev til Plan- og bygningsetaten og Fylkesmannen til 


orientering. 


 


Møtebehandling 


Arild Gjervan (H) erklærte seg inhabil og forlot salen under behandlingen av saken  


 


Votering 


Det var 14 stemmeberettigede til stede. 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg tar brev til Plan- og bygningsetaten og Fylkesmannen til 


orientering. 
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55/14 Gulleråsen stasjon 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 10.04.2014 55/14 


2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 21/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 


21/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


Siden saken sist var oppe i BU har Ruter behandlet de foreliggende fakta sammenholdt med 


dialogen de har hatt med partene i saken. På denne bakgrunn har Ruter sendt en statusrapport 


til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) som er deres oppdragsgiver. Der beskriver 


Ruter mulighetene til å bygge en midlertidig stasjon, hva de tror den vil koste, og de ønskene 


partene har fremsatt. Ruter venter på en tilbakemelding fra MOS før de kan gå videre. Blant 


annet må de ha en sikkerhet for at det finnes penger til dette prosjektet og at det er mulig å 


gjøre det på denne måten som partene har beskrevet. 


 


BU finner det følgelig hensiktsmessig og i tråd med hovedlinjene i strategien for en frivillig 


løsning for å få etablert en midlertidig stasjon på Gulleråsen å avvente svar fra MOS, før neste 


skritt foretas i denne saken. BU vil således følge saken videre. 


 


Ifølge opplysninger fra saksbehandler i MOS beregner de å kunne gi et svar i løpet av neste 


uke. 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Siden saken sist var oppe i BU har Ruter behandlet de foreliggende fakta sammenholdt med 


dialogen de har hatt med partene i saken. På denne bakgrunn har Ruter sendt en statusrapport 


til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) som er deres oppdragsgiver. Der beskriver 


Ruter mulighetene til å bygge en midlertidig stasjon, hva de tror den vil koste, og de ønskene 


partene har fremsatt. Ruter venter på en tilbakemelding fra MOS før de kan gå videre. Blant 
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annet må de ha en sikkerhet for at det finnes penger til dette prosjektet og at det er mulig å 


gjøre det på denne måten som partene har beskrevet. 


 


BU finner det følgelig hensiktsmessig og i tråd med hovedlinjene i strategien for en frivillig 


løsning for å få etablert en midlertidig stasjon på Gulleråsen å avvente svar fra MOS, før neste 


skritt foretas i denne saken. BU vil således følge saken videre. 


 


Ifølge opplysninger fra saksbehandler i MOS beregner de å kunne gi et svar i løpet av neste 


uke. 
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56/14 Behandling av søknader om sykehjemsplass 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 13/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 56/14 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 13/14 


 


 


Møtebehandling 


Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende forslag: 


 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens saksfremstilling og de tiltak som er iverksatt til 


orientering. Det er i tillegg ønskelig at Bestillerkontoret opprettholder rutinen med muntlig 


oppfølging av søkerne i tillegg til skriftlig forvaltningsmelding 


 


Votering 


Forslaget ble enstemmig vedtatt. 


 


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


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens saksfremstilling og de tiltak som er iverksatt til 


orientering. Det er i tillegg ønskelig at Bestillerkontoret opprettholder rutinen med muntlig 


oppfølging av søkerne i tillegg til skriftlig forvaltningsmelding 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens saksfremstilling og de tiltak som er iverksatt til 


orientering. Det er i tillegg ønskelig at Bestillerkontoret opprettholder rutinen med muntlig 


oppfølging av søkerne i tillegg til skriftlig forvaltningsmelding 
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57/14 Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 19. november 2013 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 14/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 57/14 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 14/14 


 


 


Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 19. 


november 2013 og Sykehjemsetatens konstruktive kommentarer til rapporten til orientering. 


 


Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


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


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 19. 


november 2013 og Sykehjemsetatens konstruktive kommentarer til rapporten til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 19. 


november 2013 og Sykehjemsetatens konstruktive kommentarer til rapporten til orientering. 
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58/14 Foreløpig orientering om tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 3. 


mars 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 15/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 58/14 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 15/14 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


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


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapporten for anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og 


servicesenter 03. mars 2014 til foreløpig orientering.  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapporten for anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og 


servicesenter 03. mars 2014 til foreløpig orientering. 
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59/14 Revidering av forskrift om åpningstider ved serverings- og 


skjenkesteder i Bydel Vestre Aker  


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 16/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 59/14 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 16/14 


 


 


Møtebehandling 


Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende forslag: 


 


Bydelsutvalget støtter forslag til høringsutkast til forskrift om åpningstider ved serverings- og 


skjenkesteder i Bydel Vestre Aker med følgende endringsforslag i §3-1 Åpningstider: 


 


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


Uteservering holder lukket mellom kl 24.00 og kl. 06.00. 


Serveringsstedet har ansvar for at det ikke er støy fra gjestene og må i tilfellet stenge 


serveringen tidligere om nødvendig. 


 


Votering 


Forslaget ble enstemmig vedtatt. 


 


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


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget støtter forslag til høringsutkast til forskrift om åpningstider ved serverings- og 


skjenkesteder i Bydel Vestre Aker med følgende endringsforslag i §3-1 Åpningstider: 


 


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


Uteservering holder lukket mellom kl 24.00 og kl. 06.00. 


Serveringsstedet har ansvar for at det ikke er støy fra gjestene og må i tilfellet stenge 


serveringen tidligere om nødvendig. 


 


Utkastet sendes på høring til Vel i bydelen og kunngjøres i Akersposten. Forskriften 


forelegges bydelsutvalget til endelig behandling etter høringsrunden er avsluttet. 


 


 


Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Bydelsutvalget støtter forslag til høringsutkast til forskrift om åpningstider ved serverings- og 


skjenkesteder i Bydel Vestre Aker med følgende endring/presisering i §2-1 andre setning: 


Serveringen ute opphører mellom kl 22. til kl. 6. Utkastet sendes på høring til vel i bydelen og 


kunngjøres i Akersposten. Forskriften forelegges bydelsutvalget til endelig behandling etter 


høringsrunden. 
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Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget støtter forslag til høringsutkast til forskrift om åpningstider ved serverings- og 


skjenkesteder i Bydel Vestre Aker med følgende endring/presisering i §2-1 andre setning: 


Serveringen ute opphører mellom kl. 22 til kl. 6. Utkastet sendes på høring til vel i bydelen og 


kunngjøres i Akersposten. Forskriften forelegges bydelsutvalget til endelig behandling etter 


høringsrunden. 
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60/14 Frivillighetsmidler 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 03.04.2014 7/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 60/14 


 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 7/14 


 


 


Møtebehandling 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen fremmet følgende forslag til endringer: 


 


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


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


3. Søknad om støtte til Ris Vel., Oppretting av sti innvilges med kr. 10 000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 


 


6. Søknad om støtte til Holmenkollen vel, Bokutgivelse, avslås 


Begrunnelse: På grunn av mange søkere ble søknaden ikke prioritert 


 


11. Søknad om støtte til Røa kirke, Konsert, innvilges med kr.8.000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


Votering 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen s forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


 


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


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


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


enkelte 


 


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


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


3. Søknad om støtte til Ris Vel., Oppretting av sti innvilges med kr. 10 000 


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 


 


4. Søknad om støtte til Jakub Jarebica, innvilges med kr.3.500  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


5. Søknad om støtte til Holmenkollen vel, oppretting av stier innvilges med kr.10.000 


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 


 


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


 


7. Søknad om støtte til Røa menighet, Forskjønnelse av kirkeparken, innvilges med kr.7.000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


8. Søknad om støtte til Røa menighet, Røa musikkfestuker, innvilges med kr.20.000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


9. Søknad om støtte til Hovseter fritidsklubb, Hovseterdagen, innvilges med kr.16.000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


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


scene 


 


10. Søknad om støtte til Smestadparken, Dugnad, innvilges med kr.800  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 


 


11. Søknad om støtte til Røa kirke, Konsert, innvilges med kr 8.000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


12. Søknad om støtte til Maridalsspillet, avslås 


Begrunnelse: Tiltaket tilhører ikke bydel Vestre Aker. Søknaden er videresendt 


Nordmarken vel for fordeling fra Nordmarksmidlene 


 


13. Søknad om støtte til Sørkedalen historielag, innvilges med kr.4.500  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


14. Søknad om støtte til Revmatikerforbundet, avslås.  


Begrunnelse: Temakvelder, bassengtrening og foredragsholdere bør falle inn under 


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


 


15. Søknad om støtte til Oslo Røde kors besøkstjeneste, innvilges med kr 9.000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


16. Søknad om støtte til Åsen Blåsen avslås  


Begrunnelse: Søknaden innkommet etter søknadsfristen Pga mange andre søknader ble 


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


tidligere. 
 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 


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


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


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


enkelte 


 


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


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


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 


 


4. Søknad om støtte til Jakub Jarebica, innvilges med kr.3.500  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


5. Søknad om støtte til Holmenkollen vel, oppretting av stier innvilges med kr.10.000 


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 


 


6. Søknad om støtte til Holmenkollen vel, Bokutgivelse, avslås 


Begrunnelse: På grunn av mange søkere ble søknaden ikke prioritert 


 


7. Søknad om støtte til Røa menighet, Forskjønnelse av kirkeparken, innvilges med kr.7.000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


8. Søknad om støtte til Røa menighet, Røa musikkfestuker, innvilges med kr.20.000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


9. Søknad om støtte til Hovseter fritidsklubb, Hovseterdagen, innvilges med kr.16.000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


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


scene 


 


10. Søknad om støtte til Smestadparken, Dugnad, innvilges med kr.800  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt b) 


 


11. Søknad om støtte til Røa kirke, Konsert, innvilges med kr 8.000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


12. Søknad om støtte til Maridalsspillet, avslås 


Begrunnelse: Tiltaket tilhører ikke bydel Vestre Aker. Søknaden er videresendt 


Nordmarken vel for fordeling fra Nordmarksmidlene 


 


13. Søknad om støtte til Sørkedalen historielag, innvilges med kr.4.500  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


14. Søknad om støtte til Revmatikerforbundet, avslås.  


Begrunnelse: Temakvelder, bassengtrening og foredragsholdere bør falle inn under 


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


 


15. Søknad om støtte til Oslo Røde kors besøkstjeneste, innvilges med kr 9.000  


Begrunnelse: Tiltaket kommer inn under tildelingskriterienes punkt a) 


 


16. Søknad om støtte til Åsen Blåsen avslås  


Begrunnelse: Søknaden innkommet etter søknadsfristen Pga mange andre søknader ble 


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


tidligere. 
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61/14 Status barnehager Bydel Vestre Aker 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 03.04.2014 8/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 61/14 


 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 8/14 


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


Bydelsutvalget tar status barnehager til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar status barnehager til orientering. 
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62/14 Høring - Forslag til endring av forskrift om tildeling av kommunal 


bolig 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 03.04.2014 9/14 


2 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 18/14 


3 Bydelsutvalget 10.04.2014 62/14 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 18/14 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


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


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter bydelens uttalelse til høring - forslag til endring av forskrift 


om tildeling av kommunal bolig. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 9/14 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og innstiller 


overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


Vestre Aker bydelsutvalg støtter bydelens uttalelse til høring - forslag til endring av forskrift 


om tildeling av kommunal bolig. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Barn-, ungdom- og kulturkomiteen og Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig 


vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg støtter bydelens uttalelse til høring - forslag til endring av forskrift 


om tildeling av kommunal bolig. 
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63/14 Årsmelding og årsregnskap 2013 - Vinderen seniorsenter 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 03.04.2014 17/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 63/14 


 


 


Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 17/14 


 


 


Møtebehandling 


Høyre fremmet følgende forslag: 


 


Bydelsutvalget tar årsmelding og årsregnskap 2013 for Vinderen seniorsenter til orientering 


og registrerer med glede den økende aktiviteten og deltagelsen ved Vinderen Seniorsenter. 


Det er et viktig forebyggende og helsefremmende bidrag til bydel Vestre Aker 


 


Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


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


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar årsmelding og årsregnskap 2013 for Vinderen seniorsenter til orientering 


og registrerer med glede den økende aktiviteten og deltagelsen ved Vinderen Seniorsenter. 


Det er et viktig forebyggende og helsefremmende bidrag til bydel Vestre Aker 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar årsmelding og årsregnskap 2013 for Vinderen seniorsenter til orientering 


og registrerer med glede den økende aktiviteten og deltagelsen ved Vinderen Seniorsenter. 


Det er et viktig forebyggende og helsefremmende bidrag til bydel Vestre Aker 
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64/14 Status utkvittering av bydelsutvalgets saker 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 10.04.2014 64/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar status utkvittering av bydelsutvalgets saker til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg tar status utkvittering av bydelsutvalgets saker til orientering. 


 


 


 


 


  







 


 33  


 


65/14 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 10. april 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 10.04.2014 65/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 24. mars 2014 


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


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


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


5. Protokoll fra Eldrerådets møte 3. april 2014 


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


7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 31. mars 2014 


8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 3. april 2014 


9. protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 3. april 2014 


 


Tas til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 


1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 24. mars 2014 


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


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


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


5. Protokoll fra Eldrerådets møte 3. april 2014 


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


7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 31. mars 2014 


8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 3. april 2014 


9. protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 3. april 2014 


 


Tas til orientering. 
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66/14 Informasjonssaker til bydelsutvalgets møte 10. april 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 10.04.2014 66/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 28.10.2013 vedrørende Vedtak om 


dekning av sakskostnader – Aasmund Vinjes vei 34. 


2. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 24.02.3024 vedrørende Fylkesmannen utsetter 


fristen for å behandle saken – Jerpefaret 25 B. 


3. Brev fra Bymiljøetaten av 04.03.2014 vedrørende Ny instruks for arbeider nær trær og 


i friområder gjeldende fra 01.03.2014 Del 2 – Instruks for graving ved gatetræt og i 


parker og friområder. 


4. Notat fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel av 07.03.2014 vedrørende Svar på 


spørsmål om fjerning av bom i Svendstuveien. 


5. Kopi av brev fra Røa Centrum AS av 10.03.2014 vedrørende Adresseendring. 


6. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 11.03.2014 vedrørende Rammetillatelse – 


Haakon den Godes vei 14. 


7. Brev fra Fylkesmannen av 13.03.2014 vedrørende Forvaltningsmelding klafe vedtak 


støyskjermer – Lybekkveien 18. 


8. Brev fra Byrådsavdeling for kultur og næring av 20.03.2014 vedrørende Vedtak om 


navnsetting av veier mv. i Sørkedalen. 


9. Kopi av brev fra PBE av 20.03.2014 vedrørende Rammetillatelse – kunstgressbane 


Sørkedalsveien 148. 


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


Sørkedalen. 


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


Vestre Aker skiklubb. 


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


påbygg rekkehusrekke – Røahagan 49 A-F. 


13. Kopi av brev til Bymiljøetaten av 21.03.2014 vedrørende Sikkerhet for trafikanter på 


gang- og sykkelvei langs Sørkedalsveien i forbindelse med veiarbeider. 


14. Brev fra Bymiljøetaten av 27.03.2014 vedrørende Skilting-trafikksikkerhet-gang- og 


sykkelvei langs Sørkedalsveien. 


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


Mærradalsbekken. 


16. Brev fra styreleder for sameiet i Røahagan 49 av 08.04.2014 vedrørende påbygg 


rekkehus. 


 


Tas til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 


1. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 28.10.2013 vedrørende Vedtak om 


dekning av sakskostnader – Aasmund Vinjes vei 34. 


2. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 24.02.3024 vedrørende Fylkesmannen utsetter 


fristen for å behandle saken – Jerpefaret 25 B. 


3. Brev fra Bymiljøetaten av 04.03.2014 vedrørende Ny instruks for arbeider nær trær og 


i friområder gjeldende fra 01.03.2014 Del 2 – Instruks for graving ved gatetræt og i 


parker og friområder. 


4. Notat fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel av 07.03.2014 vedrørende Svar på 


spørsmål om fjerning av bom i Svendstuveien. 


5. Kopi av brev fra Røa Centrum AS av 10.03.2014 vedrørende Adresseendring. 


6. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 11.03.2014 vedrørende Rammetillatelse – 


Haakon den Godes vei 14. 


7. Brev fra Fylkesmannen av 13.03.2014 vedrørende Forvaltningsmelding klafe vedtak 


støyskjermer – Lybekkveien 18. 


8. Brev fra Byrådsavdeling for kultur og næring av 20.03.2014 vedrørende Vedtak om 


navnsetting av veier mv. i Sørkedalen. 


9. Kopi av brev fra PBE av 20.03.2014 vedrørende Rammetillatelse – kunstgressbane 


Sørkedalsveien 148. 


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


Sørkedalen. 


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


Vestre Aker skiklubb. 


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


påbygg rekkehusrekke – Røahagan 49 A-F. 


13. Kopi av brev til Bymiljøetaten av 21.03.2014 vedrørende Sikkerhet for trafikanter på 


gang- og sykkelvei langs Sørkedalsveien i forbindelse med veiarbeider. 


14. Brev fra Bymiljøetaten av 27.03.2014 vedrørende Skilting-trafikksikkerhet-gang- og 


sykkelvei langs Sørkedalsveien. 


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


Mærradalsbekken. 


16. Brev fra styreleder for sameiet i Røahagan 49 av 08.04.2014 vedrørende påbygg 


rekkehus. 


 


 


Tas til orientering. 


 


 


 


 


 


  







 


 36  


 


67/14 Trafikksituasjonen i Holmenveien 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 22/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 67/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 


22/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Forslaget ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


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


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Vestre Aker bydelsutvalg tilskriver Bymiljøetaten og ber om en vurdering av mulige tiltak. 
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68/14 Opphøyd fotgjengerovergang ved Vinderen seniorsenter 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014 23/14 


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 68/14 


 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.04.2014 sak 


23/14 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


 


Forslaget ble enstemmig vedtatt. 


 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.04.2014 og 


innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 


 


På denne bakgrunn anmoder Vestre Aker bydelsutvalg Bymiljøetaten om snarest å bygge om 


dagens fotgjengerovergang til en opphøyd slik at fotgjengerne kan oppnå en bedret 


trafikksikkerhet. Det vil være fatalt om det skal gå menneskeliv tapt uten at kommune har 


gjort sitt ytterste for å forhindre det. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 


På denne bakgrunn anmoder Vestre Aker bydelsutvalg Bymiljøetaten om snarest å bygge om 


dagens fotgjengerovergang til en opphøyd slik at fotgjengerne kan oppnå en bedret 


trafikksikkerhet. Det vil være fatalt om det skal gå menneskeliv tapt uten at kommune har 


gjort sitt ytterste for å forhindre det. 
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69/14 Brev til Byrådet og Bystyret angående Byrådssak 228/13, 


Bademeldingen og manglende administrativ oppfølging 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 10.04.2014 69/14 


 


 


Forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg skriver brev til Byrådet og Bystyret angående manglende positiv 


respons fra det administrative nivå, noe som er helt uakseptabelt sett i lys av Bademeldingens 


side 42. Forslag til brev fra BU-leder fremlegges i forbindelse med BU-møtet den 10.04.2014  


 


Møtebehandling 


Forslag til vedtak fra Hs gruppe i BU-sak 69/14 «Bademeldingen», Bystyremelding 2/2013, 


Byrådssak 228/13 og Sak 35/14 for Kultur- og utdanningskomiteen. 


 


Brev sendes Byrådet med kopi til Bystyret. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg har i mange år deltatt i kampen for etablering av bad på Røa, og 


primært for at skolebarn og funksjonshemmede skal få et vesentlig bedre svømmeopplærings- 


og behandlingstilbud. Badet er nå under oppføring og alle berørte parter så dermed frem til en 


snarlig bedring på badetilbudet, spesielt i forhold til at elevene nå skulle få et skikkelig 


svømmeopplæringstilbud i kort avstand fra skolene.  


Dette er også en sak som ofte har vært på skolenes driftsstyrers sakskart.  Med glede leste vi 


derfor Bystyremelding 2/2013 om at Byrådet har klare planer om å satse mer på 


svømmeopplæringen og tilbudet for bading i hele byen, og spesielt at tilbudet for elevene i 


Oslo Vest skulle bedres ved på side 45 lese blant annet:  


Punkt 5.3. «Tiltak for et bedre bade- og svømmetilbud på kort sikt. 


Røa Bad, som er et privat bad, planlegger åpning i desember 2014. Badet vil være åpent for 


publikum, og kommunen vil gå i dialog med eierne om leie av badet ut fra behov knyttet til 


idrett, svømmeopplæring og bassengbehandling. Åpningen av Røa Bad vil innebære en 


kapasitets- og kvalitetsforbedring av bade- og svømmetilbudet i Oslo.»  


Dessverre viser det seg at ansvarlig etat har avslått å inngå en slik dialog med eier til tross for 


flere henvendelser, og dermed står hele denne svømmeopplæringen i fare for ikke kunne 


gjennomføres i Røa Bad da badet naturlig nok må søke å inngå avtaler med eventuelle andre 


parter om bruk av badet på dagtid. 


Vestre Aker bydelsutvalg ber derfor om at de ansvarlige for Bademeldingen snarest sørger for 


at slik dialog inngås slik at Bystyret dermed eventuelt kan vedta Byrådets innstilling til vedtak 


på s 47 om å ta saken til orientering i trygg forvissning om at svømmeopplæringen og 


bassengbehandlingen i Oslo blir vesentlig bedre også på kort sikt. 


 


Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 


 


Brev sendes Byrådet med kopi til Bystyret. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg har i mange år deltatt i kampen for etablering av bad på Røa, og 


primært for at skolebarn og funksjonshemmede skal få et vesentlig bedre svømmeopplærings- 


og behandlingstilbud. Badet er nå under oppføring og alle berørte parter så dermed frem til en 


snarlig bedring på badetilbudet, spesielt i forhold til at elevene nå skulle få et skikkelig 


svømmeopplæringstilbud i kort avstand fra skolene.  


Dette er også en sak som ofte har vært på skolenes driftsstyrers sakskart.  Med glede leste vi 


derfor Bystyremelding 2/2013 om at Byrådet har klare planer om å satse mer på 


svømmeopplæringen og tilbudet for bading i hele byen, og spesielt at tilbudet for elevene i 


Oslo Vest skulle bedres ved på side 45 lese blant annet:  


Punkt 5.3. «Tiltak for et bedre bade- og svømmetilbud på kort sikt. 


Røa Bad, som er et privat bad, planlegger åpning i desember 2014. Badet vil være åpent for 


publikum, og kommunen vil gå i dialog med eierne om leie av badet ut fra behov knyttet til 


idrett, svømmeopplæring og bassengbehandling. Åpningen av Røa Bad vil innebære en 


kapasitets- og kvalitetsforbedring av bade- og svømmetilbudet i Oslo.»  


Dessverre viser det seg at ansvarlig etat har avslått å inngå en slik dialog med eier til tross for 


flere henvendelser, og dermed står hele denne svømmeopplæringen i fare for ikke kunne 


gjennomføres i Røa Bad da badet naturlig nok må søke å inngå avtaler med eventuelle andre 


parter om bruk av badet på dagtid. 


Vestre Aker bydelsutvalg ber derfor om at de ansvarlige for Bademeldingen snarest sørger for 


at slik dialog inngås slik at Bystyret dermed eventuelt kan vedta Byrådets innstilling til vedtak 


på s 47 om å ta saken til orientering i trygg forvissning om at svømmeopplæringen og 


bassengbehandlingen i Oslo blir vesentlig bedre også på kort sikt. 
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70/14 Klage på rammetillatelse - kunstgressbane - Sørkedalsveien 148 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.04.2014  


2 Bydelsutvalget 10.04.2014 70/14 


 


 


Forslag til vedtak 
 


Vestre Aker bydelsutvalg påklager rammetillatelsen for 7er bane i brev av 20.03.2014 fra 


Plan- og bygningsetaten. 


 


Møtebehandling 


Etter vedtak i Arbeidsutvalget er følgende brev sendt til Plan- og bygningsetaten: 


 


Vedtak fra AU i BU-sak 66/14, om brev sendt PBE som Bemerkninger på Rammetillatelse – 


Kunstgressbane – Sørkedalsveien 148, PBE sak 201105501-73 


 


Vestre Aker BU er klar over at etaten mener bydelen ikke har klagerett på den gitte 


Rammetillatelsen, men dette mener vi er helt feil da et av kravene i rekkefølgebestemmelsene 


før midlertidig bruksrett blir gitt til USA ambassade, er at bydelens behov skal dekkes hva 


gjelder størrelse på banen, ikke sentrale organer, og dermed er bydelen en part i saken.  


Vi viser her til etatens vurdering i første paragraf, der det henvises til 


reguleringsbestemmelsen S-4204 med henblikk på midlertidig brukstillatelse, mens etaten i 


andre paragraf viser til at de har sett bort fra den første paragrafen, og behandlet søknaden i 


forhold til reguleringsbestemmelsen S-384 fra 1949. Dette må være en selvmotsigelse som for 


oss er helt uforståelig. Hvorfor søker Skifte om å få bygge en 7-er bane dersom de mener det 


ikke er nødvendig for dem å oppfylle rekkefølgebestemmelsene? Og hvordan kan etaten 


hevde at denne banen er i henhold til regulert formål når S-384 gjelder parkareal, ikke 


idrettsareal? 


Vestre Aker BU vil derfor klage/gi betenkninger på Rammetillatelsen da den nettopp ikke 


følger de mål Bystyret har vedtatt at bydelen skal definere, og som til like hele tiden har vært 


PBEs krav til Tiltakshaver da etaten har fulgt de av Bystyret vedtatte kompensatoriske 


tiltakene helt presist i alle tidligere elementer i Rekkefølgebestemmelsene inntil denne 


Rammetillatelsen nå ble gitt. 


Vestre Aker BU viser også til Fylkesmannens svar i sak 2012/21263-7FM-J, der 


Fylkesmannen skriver at denne rekkefølgebestemmelsen kun kan brukes til å stoppe en 


midlertidig brukstillatelse for ambassaden. Fylkesmannen sendte derfor saken tilbake til 


etaten for ny behandling. 


 Fylkesmannen mener også at rekkefølgebestemmelsene burde vært klarere definert, ref. side 


3, nest siste avsnitt: «Spørsmålet om rekkefølgebestemmelsen kan forstås slik at en 11-er bane 


er det eneste tiltaket som oppfyller denne, er et spørsmål vi ikke nå kan ta endelig stilling til i 


denne saken. Fylkesmannen finner det likevel hensiktsmessig å knytte noen kommentarer til 


denne siden av saken.»  


Vestre Aker bydelsutvalg må på denne bakgrunn stille spørsmål om etaten har glemt at man 


ikke kan gi en slik midlertidig brukstillatelse når etaten ikke har sørget for at de 


kompensatoriske tiltakene er i tråd med rekkefølgebestemmelsene? Bydelsutvalget vil også 


minne etaten om at alle de andre kompensatoriske tiltakene er godkjent av bydelen før de er 


igangsatt, noe som også er helt i henhold til Bystyrets vedtak.  
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Og har etaten vurdert om Rammetillatelsen dekker tiltak nok til å utnytte de 9 da det er satt 


krav om på dette området, selv om både etaten og Skifte mener både at 


rekkefølgebestemmelsene faktisk ikke gjelder og at de gjelder? 


Til sist vil Vestre Aker bydelsutvalg peke på krav som ligger i en Rammetillatelse i henhold 


til PBL § 6 -4. Rammetillatelse. I denne saken er det brudd på i hvert fall bokstavene b, c d, e, 


f og i. Dermed er det umulig å forholde seg til hvordan tiltaket på 9 da vil se ut når det er 


ferdig og om de 9 da de facto er oppfylt, plassering i plan og høyde, om avstand fra 


høyspentmasten over området er i henhold til reglene eller vil bli det etter omprosjektering, 


om det i denne søknaden i motsetning til den forrige av 08.04.2011, foreligger en tinglyst 


erklæring på kjøreadkomst og parkering?   


Bydel Vestre Aker vil nok en gang korrigere Tiltakshavers misvisende henvisning til at man 


ikke ville følge rekkefølgebestemmelsenes krav om at det er bydelen som skal definere 


størrelsen på banen uti fra bydelens behov da det ville medføre utbygging av garderober for å 


tilfredsstille krav til spill i Tippeligaen eller «internasjonal standard», samt at en 11-er bane 


ville medføre ytterligere restriksjoner i HMKGs evne til trenings- og øvingsaktivitet i 


Husebyskogen. Dette er direkte fri fantasi da bydelen ikke har fremmet slike krav til 


garderober eller til internasjonal standard, noe Tiltakshaver er gjort oppmerksom på flere 


ganger uten det synes å endre argumentasjonen. Ei heller vil en 11-er bane påvirke HMKGs 


behov for trening- og øving i Husebyskogen da disse 9 da ligger utenfor selve skogen, noe 


alle som har vært i området er helt klar over. Derimot vil en 11-er bane være et godt tilskudd 


til HMKGs fysiske treningsbehov på dagtid når banen blir lite brukt av lag som da er i jobb 


eller på skole. 


Selv om PBE anser driftsansvaret for banen å være et privatrettslig spørsmål, vil vi likevel 


gjøre oppmerksom på at bydelen aldri har vurdert at HMKGs skal ha ansvaret. Det vil et av 


bydelens idrettslag ha, noe som er helt vanlig for slike anlegg.  


 


Vestre Aker bydelsutvalg mener at på denne bakgrunn må Rammetillatelsen trekkes tilbake 


og eventuell ny må være i henhold til lovens krav.  Plan- og bygningsetaten må forholde seg 


til en Reguleringsplan, ikke et sammensurium av to planer med motsatte hensyn hvorav den 


ene er fra 1949 og den andre fra 2005 


 


Votering 


Forslaget ble enstemmig vedtatt. 


 


Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg tar Arbeidsutvalgets brev til Plan- og bygningsetaten vedrørende 
Rammetillatelse - kunstgressbane - Sørkedalsveien 148 til orientering. 
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71/14 Rammetillatelse-kunstgressbane-Sørkedalsveien 148 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Bydelsutvalget 10.04.2014 71/14 


 


 


Forslag til vedtak 
 


 


Brev angående rammetillatelse for kunstgressbane i Sørkedalsveien 148 sendes 


Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide og Byrådsleder Stian Berger Røsland. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg er meget bekymret for at Plan- og bygningsetatens gitte 


rammetillatelse for en 7-er bane på arealet bak det såkalte “FO-bygget”, Sørkedalsveien 150, 


skal bli gjennomført, se vedlegg. Denne rammetillatelsen er i strid med Bystyrets vedtak om 


rekkefølgebestemmelsen for kompensatoriske tiltak i forbindelse med Forsvarets salg av 


tomten på Huseby til USA for bruk til ny ambassade. Plan- og bygningsetaten har til nå 


eksemplarisk fulgt vedtaket i Bystyret, men plutselig snur etaten til tross for at etaten selv 


viser til at dette vil være i strid med bystyrevedtaket. 


 


Fylkesmannens tilbakesending av saken etter klage fra Forsvarsbygg, ble gjort på bakgrunn av 


klage fra dem på at området ligger utenfor planområdet, men Fylkesmannen tar ikke stilling 


til størrelsen på banen. Fylkesmannen skriver også at ved å gi en slik tillatelse som er i strid 


med Bystyrets vedtak, vil kunne medføre at midlertidig brukstillatelse for ambassaden ikke 


vil bli gitt. Vi vet at USAs ambassade har skrevet brev til Forsvarsbygg og vært i møte med 


Plan- og bygningsetaten nettopp på grunn av dette, og bedt Forsvarsbygg/Skifte snu og bygge 


en 11-er bane etter bydelens klart definerte behov. 


 


Vi vil også gjøre oppmerksom på at denne endringen fra 11-er bane ble gjort av skifte ganske 


raskt etter vedtaket til tross for at de selv først hadde tegnet forslag til en 11-er bane. 


Bydelsutvalget har derfor flere ganger bedt skifte om å snu og følge dette vedtaket, spesielt da 


Skifte ikke ga noen signaler på forhånd om at de slett ikke ville ta hensyn til det i akkurat 


denne ene saken. Faktisk oppfattet bydelen det først nærmest som en spøk da vi ikke kunne 


tro at et offentlig selskap tillot seg å drive et så urent spill. 


 


Denne saken har vært en meget vanskelig sak for alle parter og har tatt veldig lang tid, men å 


nekte å bygge etter et bystyrevedtak er en selvskapt konflikt av et selskap tilhørende selger, 


og noe som definitivt burde vært unngått i denne saken. Det ville derfor være meget uheldig 


dersom USA ikke skulle få ta i bruk ambassadebygget basert på at en avdeling under 


Forsvarsdepartementet og en etat under Byråd for Byutvikling. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ber derfor innstendig om at dere sammen finner en løsning som er i 


tråd med bystyrets vedtak. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Bydelsutvalget behandlet saken i møte 10.04.2014 og fattet følgende vedtak 


Brev angående rammetillatelse for kunstgressbane i Sørkedalsveien 148 sendes 


Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide og Byrådsleder Stian Berger Røsland. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg er meget bekymret for at Plan- og bygningsetatens gitte 


rammetillatelse for en 7-er bane på arealet bak det såkalte “FO-bygget”, Sørkedalsveien 150, 


skal bli gjennomført, se vedlegg. Denne rammetillatelsen er i strid med Bystyrets vedtak om 


rekkefølgebestemmelsen for kompensatoriske tiltak i forbindelse med Forsvarets salg av 


tomten på Huseby til USA for bruk til ny ambassade. Plan- og bygningsetaten har til nå 


eksemplarisk fulgt vedtaket i Bystyret, men plutselig snur etaten til tross for at etaten selv 


viser til at dette vil være i strid med bystyrevedtaket. 


 


Fylkesmannens tilbakesending av saken etter klage fra Forsvarsbygg, ble gjort på bakgrunn av 


klage fra dem på at området ligger utenfor planområdet, men Fylkesmannen tar ikke stilling 


til størrelsen på banen. Fylkesmannen skriver også at ved å gi en slik tillatelse som er i strid 


med Bystyrets vedtak, vil kunne medføre at midlertidig brukstillatelse for ambassaden ikke 


vil bli gitt. Vi vet at USAs ambassade har skrevet brev til Forsvarsbygg og vært i møte med 


Plan- og bygningsetaten nettopp på grunn av dette, og bedt Forsvarsbygg/Skifte snu og bygge 


en 11-er bane etter bydelens klart definerte behov. 


 


Vi vil også gjøre oppmerksom på at denne endringen fra 11-er bane ble gjort av skifte ganske 


raskt etter vedtaket til tross for at de selv først hadde tegnet forslag til en 11-er bane. 


Bydelsutvalget har derfor flere ganger bedt skifte om å snu og følge dette vedtaket, spesielt da 


Skifte ikke ga noen signaler på forhånd om at de slett ikke ville ta hensyn til det i akkurat 


denne ene saken. Faktisk oppfattet bydelen det først nærmest som en spøk da vi ikke kunne 


tro at et offentlig selskap tillot seg å drive et så urent spill. 


 


Denne saken har vært en meget vanskelig sak for alle parter og har tatt veldig lang tid, men å 


nekte å bygge etter et bystyrevedtak er en selvskapt konflikt av et selskap tilhørende selger, 


og noe som definitivt burde vært unngått i denne saken. Det ville derfor være meget uheldig 


dersom USA ikke skulle få ta i bruk ambassadebygget basert på at en avdeling under 


Forsvarsdepartementet og en etat under Byråd for Byutvikling. 


 


Vestre Aker bydelsutvalg ber derfor innstendig om at dere sammen finner en løsning som er i 


tråd med bystyrets vedtak. 


 


 


 


 


 


Møtet avsluttet kl. 19.07. 


 


Oslo, 10.04.2014 


 


 


 


Elin Horn Galtung (H) 


leder 


 








 


  
 Oslo kommune 
 Bydel Vestre Aker 
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Møteprotokoll 


3/14  


 


 


 


Møte: 


 


Helse- og sosialkomiteen 


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


Møtetid: 15.05.2014 kl. 17:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


 


Møteleder: Anita Asdahl Hoff (H) 


  


Tilstede:  Trond Lind Petersen (H) 


Arne Kolstad (H) 


Åse Thomassen (A) 


Beate Holland (F) 


  


Forfall: Anne Hollerud (V), 


  


Som vara møtte:   


  


I tillegg møtte: Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


 


Åpen halvtime 


Ingen publikum møtte. 


Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent med følgende tilleggssak: 


 


25/14 Søknad om bevilling - Hovseter Spiseri 


 


Informasjon 


Bydelsdirektøren informerte om at det i samarbeid med Sykehjemsetaten jobbes med å 
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opprette et dagsenter på Hovseter som bydelen skal drifte. Dagsenteret skal være der 


Aktivitetssenteret var tidligere. 


 


Skriv angående rusbehandling ble omdelt i møte. 


 


Eventuelt 


Trond Lind Petersen (H) stilte spørsmål angående videre planer med Omsorg+ i bydelen. 


Anita Asdahl Hoff (H) tok opp tema med bakgrunn i en artikkel i Akersposten om tyveri av 


verdisaken hjemme hos brukere av hjemmetjenesten. 


Saker til behandling 


19/14 14/00019-3 Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 3. april 2014 3 


20/14 14/00295-3 Kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 4 


21/14 14/00385-3 
Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 


2014 
5 


22/14 14/00414-4 Tilsyn ved Blåklokka dagsenter 26. mars 2014 6 


23/14 14/00414-3 Tilsyn ved Aktivitetssenteret 26. mars 2014 7 


24/14 14/00433-1 


Nedleggelse av tilsynsutvalgene for Aktivitetssenteret og 


Blåklokka dagsenter, Oppretting av nytt tilsynsutvalg for 


Vestre Aker Aktivitetshus 


8 


25/14 12/01331-7 Søknad om bevilling - Hovseter Spiseri 9 
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Saker til behandling 


 


19/14 Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 3. april 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 19/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Helse- og sosialkomiteen godkjenner protokollen fra møte 3. april 2014. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Helse- og sosialkomiteen godkjenner protokollen fra møte 3. april 2014. 
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20/14 Kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 15.05.2014 13/14 


2 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 20/14 


3 Bydelsutvalget 22.05.2014 75/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 til orientering.  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


Bydelsutvalget tar kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 til orientering. 
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21/14 Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 21/14 


2 Bydelsutvalget 22.05.2014 85/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 


til foreløpig orientering. 


 


Møtebehandling 


Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende felles forslag: 


 


Bydelsutvalget Vestre Aker er svært fornøyd med de gode konklusjonene fra de siste 


tilsynene ved Hovseterhjemmet.  Hovseterhjemmet scorer bedre enn gjennomsnittet på alle 


kvalitetsfaktorene. Det jobbes systematisk med ernnæring og veiingen av beboerne følges 


nøye opp. Pårørende fullroser omsorgen. Sykefraværet er kraftig redusert og kreative 


trivselstiltak igangsatt.  Flyttingen til Økern er godt planlagt og vil foregå på en forsvarlig 


måte. 


 


Votering 


Forslaget ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


Bydelsutvalget Vestre Aker er svært fornøyd med de gode konklusjonene fra de siste 


tilsynene ved Hovseterhjemmet.  Hovseterhjemmet scorer bedre enn gjennomsnittet på alle 


kvalitetsfaktorene. Det jobbes systematisk med ernnæring og veiingen av beboerne følges 


nøye opp. Pårørende fullroser omsorgen. Sykefraværet er kraftig redusert og kreative 


trivselstiltak igangsatt. Flyttingen til Økern er godt planlagt og vil foregå på en forsvarlig 


måte.  


Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 


til foreløpig orientering. 
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22/14 Tilsyn ved Blåklokka dagsenter 26. mars 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 22/14 


2 Bydelsutvalget 22.05.2014 86/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Blåklokka dagsenter  


26. mars 2014 og leders kommentarer til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Blåklokka dagsenter  


26. mars 2014 og leders kommentarer til orientering. 
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23/14 Tilsyn ved Aktivitetssenteret 26. mars 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 23/14 


2 Bydelsutvalget 22.05.2014 87/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 26. 


mars 2014 og leders kommentarer til orientering.  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Aktivitetssenteret 26. 


mars 2014 og leders kommentarer til orientering 
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24/14 Nedleggelse av tilsynsutvalgene for Aktivitetssenteret og Blåklokka 


dagsenter, Oppretting av nytt tilsynsutvalg for Vestre Aker Aktivitetshus 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 24/14 


2 Bydelsutvalget 22.05.2014 88/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


1. Tilsynsutvalgene for Aktivitetssenteret og Blåklokka dagsenter avvikles. 


2. Det nedsettes et nytt tilsynsutvalg for Vestre Aker Aktivitetshus. 


 


Møtebehandling 


Helse- og sosialkomiteen fremmet forslag om at saken trekkes da tilsynsutvalget er oppnevnt 


som tilsynsutvalg for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede og gjelder både 


Aktivitetssenteret og Blåklokka.  


 


Votering 


Forslaget ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


Saken trekkes. 
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25/14 Søknad om bevilling - Hovseter Spiseri 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Helse- og sosialkomiteen 15.05.2014 25/14 


2 Bydelsutvalget 22.05.2014  


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til serveringsstedet Hovseter Spiseri i 


Hovseterveien 68B beliggende i Bydel Vestre Aker. Det anbefales at virksomheten får 


skjenkebevilling. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 15.05.2014 og innstiller overfor 


bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  


Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til serveringsstedet Hovseter Spiseri i 


Hovseterveien 68B beliggende i Bydel Vestre Aker. Det anbefales at virksomheten får 


skjenkebevilling. 


 


 


 


Oslo, 15.05.2014 


 


 


 


 


Anita Asdahl Hoff (H) 


leder 


 








PROTOKOLL FRA  UNGDOMSRÅDSMØTE 12.05.2014  
 


Tilstede:  


Moizza Hussain (leder) 


Ane Staubo 


Kim Omane 


Fredrick Falck Skogstad 


Jakob Bogen  


Aksel Kolstad  


 


Fra administrasjonen:  


Jeannette Wold ( sekretær )  


 


Forfall: 


Per Melsom, politisk oppnevnt representant 


Helene Wiese 


 


 


SAKER: 


 


15/14 GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG PROTOKOLL 


 Godkjent uten merknader  


   


16/14  BESØK AV ODRUN MISJE FRA UNG MEDBESTEMMELSE- ARBEID I LUR 


Odrun informerte om organisering av Ung org. Hva vil det si å være med i et 


ungdomsråd? Hvordan synliggjøre oss, og hvordan kan vi påvirke? 


Det kom forslag om å ha UBUM (lokalt ungdommens bystyremøte) for å få frem saker 


som angår de ung i bydelen. 


 


17/14 UNGDOMSRÅDSMIDLER  TILDELING 


Ungdomsrådsmidlene for 2014 er utlyst med frist 30.04. Vi har kr. 127.000 til 


fordeling. Følgende søknader var innkommet: 


 


Søknadnr. Søker Tiltak Søknadssum Tildeling 


1 Hovseterdagen 


v/Hovseter fritidsklubb 


Diverse 


aktiviteter 


25.000  


2 Hovseter mek og prep 


 


utstyr  20.000    


 


3 Vestre Aker 


strykeorkester 


50 års 


markering 


85.000  


4 Focolare 


 


Samlinger/div. 


teknisk utstyr 


30.000  


 


Etter gjennomgang av søknadene og diskusjon ble følgende fordeling enstemmig 


vedtatt: 


 


 


 







Søknadnr. Søker Tiltak Søknadssum Tildeling 


1 Hovseterdagen 


v/Hovseter fritidsklubb 


Diverse 


aktiviteter 


25.000 25.000 


2 Hovseter mek og prep 


 


utstyr  20.000  20.000  


 


3 Vestre Aker 


strykeorkester 


50 års 


markering 


85.000 30.000 


4 Focolare 


 


Samlinger/div. 


teknisk utstyr 


30.000  


 


1. Søknad om midler til Hovseterdagen innvilges med kr. 25.000 


Begrunnelse: Dette er et meget positivt tiltak som kommer mange i bydelen til gode. 


Mange ungdom er med i gjennomføringen av tiltaket 


 


2. Søknad om midler til Hovseter Mek og prep innvilges med kr. 20.000 


Begrunnelse: Tiltaket er veldig populært, det brukes av mange unge, og brukes til 


opplæring av ungdom i nærmiljøet. 


 


3. Søknad om midler til Vestre Aker strykeorkester innvilges med kr.30.000 


Begrunnelse: Orkesteret er for ungdom i målgruppen. Rådet ønsker å støtte leie av 


lokaler og program. 


 


4. Søknad om midler til Focolare utsettes. 


Begrunnelse: Et av tiltakene det søkes midler til ble gjennomført 1. mai. Leder av rådet 


ringer for å høre hvordan gjennomføringen gikk, før det bestemmes hvor mye som skal 


tildeles. Det vil ikke gis støtte til toll-kompensasjon for tidligere tildelte høretelefoner. 


 


  


18/14 OSLO MOT 2030 –HØRINGSUTTALELSE 


Ungdomsrådet synes det er positivt at det lages en helhetlig plan med mål for utvikling 


av byen. 


«Til mål 1: SMART: Dersom målet om landets kunnskapshovedstad skal nås, er det 


viktig at det prioriteres å bygge nok skoler med gode lokaler og gode lærerkrefter. 


Til mål 1 TRYGG: Det er viktig at offentlig kommunikasjon er tilgjengelig for 


ungdom på de tidspunkter det er behov for dem, som for eksempel nattbusser i 


helgene. På disse tidspunktene er det viktig for ungdom å føle seg trygge 


Ungdomsrådet støtter ellers kommuneplanen slik den foreligger» 


 


19/14 BU-SAKER OG PROTOKOLL 


Utsatt da alle måtte gå. Det ble informert om at ROK kommer på BU-møtet 22.05, for 


å informere om årets russefeiring. Helene og Fredrik står på fremmøtelisten. 


  


 


20/14  ORIENTERINGSSAKER 


 Utsatt 


 


21/14 EVENTUELT  


Moizza etterlyser utskifting av lys gjennom Mærradalen. Jeannette sjekker hvem som 


har ansvaret, slik at rådet kan få ordnet opp. 







 


 


 


 


 


Møtet ble avsluttet  20.15 


 


 


 


 


 


Moizza Hussain      Jeannette Wold 


leder       sekretær 


            


    








UTVALGETFORHARMONISKFORTETTINGI
SMÅHUSOMRÅDENE
`/ leder Kjell Fr. laeobsen. Roastien 27. 0752 Oslo


e-mail:-::-TIf.22509I66


Organisasjonsnr.: 986 075 623 - Kontonr.: 6219.05.94055


www uhf-oslo no


Oslo. 2.4.2014


Bvråd Bård Folke Fredriksen


Rådhuset i Oslo


LSTRE AKER


.21- 1h 



Kommuneplanen - "Knutepunktstrategien" og detaljreguleringer ml ikke fortrenge og uthule
småhusområdene. Gigantutbyggingen ved nye Diakonhjemmet stasjon viser ingen


tilpasningshensyn overfor tilgrensende smahusbebyggelse.


Kommuneplanen -Oslo mot 2030 - Smart. tr  gt gronn- er na pa horing. Vi merker oss at det foreslas
tlere nse steder som hevdes å cene seg for bymessi2 fortetting rundt tralikkmessice -knutepunkter-


Omregulering til slike punkter er som kjent allerede foretatt bl.a. pa Vinderen. Slemdal, Roa. Holtet.
Sæter. m.fl. Nå foreslås videre en gigamutbygging på Diakonhjemmet med etablerine av n 
- Diakonhjemmet stasjorill som i Kommuneplanen er anairt som -omrade Ibr bymessig utviklin2-. Men


deue området kan ikke på noen måte anses som såkalt tratikkmessig linutepunkt- hvor hensikten er å
tillate bymessig utvikling. Det er verken handelsvirksomhet eller veier mcd kryssende busslinjer på denne
eiendommen og den burde derfor ikke pa kanet vært markert som -omrade for bymessig utvikling


Generelt sett er vår bekymring at både omreguleringer til bymessig fortetting. og stadige forslag til


detaUreguleringer innenfor småhusområdene, gradvis vil fortrenge og uthule Småhusplanens intensjon. V i


frykter at Oslos karakteristiske grønne profd med småhusområdenes forskjellige særpreg og kulturelle
spor gradvis forsvinner uten helhetlige konsekvensvurderinger for omkringliggende småhusområder.


Særlig viktig her er vektlegging av en mest mulig harmonisk tilpasning / overgang mellom bebyggelse


regulen til bymessig fortetting og småhusbebyggelse, først og fremst når det gjelder nedtrapping av
høyder, volum og massivitet, men også i estetisk utforming. Dermed oppnås en stadfesting av et


overordnet politisk prinsipp der ny bebyggelse skal ta hensyn til eksisterende bebyggelse.


Slike hensyn har vi sett lite til når det gjelder utbygging i allerede eksisterende knutepunktområder, for


eksempel på Holtet, selv om det i en viss grad ble reflektert i form av avtrappende etasjehøyder mot


småhusbebyggelsen i reguleringsplanen for bymessig fortetting på Vinderen.


Ul-IF har nylig ratt henvendelse fra en rekke fortvilte småhusnaboer til gigantutbyggingen som nå foreslås


på østre del av eiendommen til Diakonhjemmet - med voldsomme etasjehøyder og massiv
blokkbebyggelse som helt slår i hjel småhusbebyggelsen som omkranscr ciendommen på alle kanter.


Ingen forsøk er gjort på å oppnå en hensynsfull tilpasning i volum og høyder overfor de tilgrensende


småhusområdene. Den karakteristiske funkis-bebyggelsen ved Froen stasjon, klassifisert som
småhusområde. kommer for eksempel fullstendig i skyggen av foreslått ny bebyggelsc på 5 etasjer. teu


opp til nabogrensen.


1 den eksisterende reguleringsplanen for Diakonhjemmet fra 2004 var nettopp deue et bærende prinsipp.


der hebyggelsensheyder og massiviter skulle avdempesvesenrtig for å oppnå en harmontsk overgang inn
mot småhusområdene. Dette er fullstendig neglisjert i de nye utbyggingsplanene.


Vi vil for øvrig sterkt anbefale at en parallelt med ny stasjon med gangadkomst fra Slemdalsveien. også


innre2ulerer tilstrekkelig areal for kjøreadkomst fra Slemdalsveien for tratikk nord og østfra som ellers







r UTVALRETFOR HARMONISK
FORTETTINGI SMÅHUSOMRÅDENE


tvinges til vesentlige omkjøringer, tildels på allerede sterkt belastede boligveier, for å komme fram til
Diakonhjemmet.


Vi mener politiske myndigheter i stmst mulig grad må vise fasthet og lojalitet overfor Småhusplanens
intensjoner og dermed hindre at grønne preg, lokalområders variasjon og kulturelle spor gradvis uthules
og til slutt forsvinner helt ved at en i regulerte småhusområder likevel stadig tillater omreguleringer til
andre formål og annen form for bebyggelse enn det som var tilsiktet i Småhusplanvediaket 12.6.2013.


Med vennlig hilsen
Utvalget for Harmonisk Fortetting i småhusområdene (UFIF)


_
Kjelt Fr.-Jacobsen Stig Nielsen


Leder _ Nestleder


Kopi: Bydel Vestre Aker /
BIJK








 


  
 Oslo kommune 
 Bydel Vestre Aker 


  
  


 


  


 


  


 


1 
 


Møteprotokoll 


3/14  


 


 


 


Møte: 


 


Medbestemmelsesutvalget 


Møtested: Møterom Bogstad 


Møtetid: 15.05.2014 kl. 14:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


 


Møteleder: Karin Elisabeth Jensen, enhetsleder HR 


  


Tilstede:  Stein Vesterkjær, enhetsleder økonomi 


Reidun Strøm, enhetsleder bydelsdirektørens stab 


Edith Aars, enhetsleder barnehager 


Rolando Eugenio De Jesus Furet, Fagforbundet Vestre Aker 


Lill Havstein, Fagforbundet Vestre Aker  


Joel Pajarillo, Fagforbundet Vestre Aker 


Anita Walle, Utdanningsforbundet 


  


Forfall: Jan Olsen Nytveit, Bydelsdirektør 


Lungi Mbilase, Fagforbundet Vestre Aker 


  


Som vara møtte:  Jeannette Wold, enhetsleder forebygging barn og unge 


  


I tillegg møtte:  


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


 


 


Godkjenning av innkalling 
Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent uten merknader. 


Informasjon fra bydelsdirektøren 


Enhetsleder for barnehagene informerte om at Byrådet har endelig besluttet at barnehagene 


Rønningen, Midtstuen og Holmen barnehager i Bydel Vestre Aker skal legges ut for salg. 
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Saker til behandling 


31/14 14/00017-5 Protokoll fra møte i Medbestemmelsesutvalget 2. april 2014 3 


32/14 14/00068-7 Sakskart til bydelsutvalgets møte 22. mai 2014 4 


33/14 14/00069-7 
Bydelsdirektørens driftsorientering fra bydelsutvalgets møte 


10. april 2014 
5 


34/14 14/00295-4 Kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014  6 


35/14 13/00653-5 Oppsummering av regnskapsrevisjonen 2013  7 


36/14 14/00451-1 Omgjøring av stillinger i omsorgsboligen Pilotveien 6 8 


37/14 14/00070-5 Oversikt over faste nyansettelser i perioden 22.03 - 05.05.2014 9 
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Saker til behandling 


 


31/14 Protokoll fra møte i Medbestemmelsesutvalget 2. april 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 15.05.2014 31/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Medbestemmelsesutvalget godkjenner protokollen fra møte 2. april 2014.  


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 15.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Medbestemmelsesutvalget godkjenner protokollen fra møte 2. april 2014. 
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32/14 Sakskart til bydelsutvalgets møte 22. mai 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 15.05.2014 29/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 15.05.2014 32/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


Utvalget tar sakskartet til bydelsutvalgets møte 22. mai 2014 til orientering.  


 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 15.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget tar sakskartet til bydelsutvalgets møte 22. mai 2014 til orientering. 
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33/14 Bydelsdirektørens driftsorientering fra bydelsutvalgets møte 10. april 


2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 15.05.2014 30/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 15.05.2014 33/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 15.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 
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34/14 Kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 15.05.2014 31/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 15.05.2014 34/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


Utvalget tar kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 for Bydel Vestre Aker til 


orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 15.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget tar kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2014 for Bydel Vestre Aker til 


orientering. 
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35/14 Oppsummering av regnskapsrevisjonen 2013  


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsmiljøutvalget 15.05.2014 32/14 


2 Medbestemmelsesutvalget 15.05.2014 35/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


Utvalget tar Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen 2013 Bydel Vestre 


Aker til orientering. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 15.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Utvalget tar Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen 2013 Bydel Vestre 


Aker til orientering. 
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36/14 Omgjøring av stillinger i omsorgsboligen Pilotveien 6 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 15.05.2014 36/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Medbestemmelsesutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til omgjøring av følgende 


stillinger: 


1. Stilling nr. 143 141 Stillingstittel: Hjemmehjelp (63,38 % stilling) 


                      Stillingskode 0007 


omgjøres til stillingstittel: Miljøterapeut 1 (et årig utdanning) 


          Stillingskode: 0146. 


 


2. Stilling nr. 133 896 Stillingstittel: Miljøarbeider (36,15 % stilling ufaglært) 


           Stillingskode 0039  


Omgjøres til stillingstittel: Miljøterapeut 1 (et årig utdanning) 


           Stillingskode: 0146 


 


 


 


Møtebehandling 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 15.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Medbestemmelsesutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til omgjøring av følgende 


stillinger: 


1. Stilling nr. 143 141 Stillingstittel: Hjemmehjelp (63,38 % stilling) 


                      Stillingskode 0007 


omgjøres til stillingstittel: Miljøterapeut 1 (et årig utdanning) 


          Stillingskode: 0146. 


 


2. Stilling nr. 133 896 Stillingstittel: Miljøarbeider (36,15 % stilling ufaglært) 


           Stillingskode 0039  


Omgjøres til stillingstittel: Miljøterapeut 1 (et årig utdanning) 


           Stillingskode: 0146 
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37/14 Oversikt over faste nyansettelser i perioden 22.03 - 05.05.2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Medbestemmelsesutvalget 15.05.2014 37/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Medbestemmelsesutvalget tar oversikt over faste nyansettelser i perioden 22.03 – 05.05.2014. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


 


 


Medbestemmelsesutvalget behandlet saken i møte 15.05.2014 og fattet følgende vedtak 


Medbestemmelsesutvalget tar oversikt over faste nyansettelser i perioden 22.03 – 05.05.2014. 


 


 


 


 


Oslo, 15.05.2014. 


 


 


 


 


Jan Olsen Nytveit    Rolando Eugenio De Jesus Furet 


leder      sekretær 








 


Protokoll  03/14 


 


 


Møte: Rådet for funksjonshemmede  


Møtested: Hovseterhjemmet  


Møtetid: 15.05.2014  


   


 


 


   


Tilstede: Reidar Sundby, Unni Fauskrud, Kjell Tøn, 


Lars Asbjørn Hanssen  


 


Forfall: Elisabeth Wilhelmsen  


Som vara møtte:   


Møtesekretær: Anne L. Lexow  


  


Godkjenning av innkallingen 


Innkallingen ble godkjent uten merknader 


 


Sak 25/14 Protokollen fra møte 03.04.2014 ble godkjent 


 


Sak 26/14 Aktuelle saker fra BU-innkallingen     
 Ingen aktuelle saker for Rådet til BU-møte 22. mai 


 


Sak 27/14 Universell utforming av nettsteder 


 Direktoratet for drift og forvaltning av IKT er bekymret for feil utforming av 


nettsider i mange av landets virksomheter. Dette kan gjøre at blinde og 


svaksynte stenges ute. 


 


Sak 28/14       Nyskapende løsninger – universell utforming 


 I et eksempel fra Trondheim vises det til at det er laget løsninger for blinde 


hvor man kan lukte deg frem til eller lytte deg frem til inngangsdøren. 


   


Sak 29/14   Kurs om brukervennlige nettsider 


MediaLT avholder kurs 3. juni om brukervennlige dokumenter 


                                    


Sak 30/14 Debatt om tilgjengelighet på nett 
 I Sverige er nettstedet Funka Nu opptatt av hvordan diskriminerings- og 


tilgjengelighetsloven i Norge fungerer. 


 


Sak 31/14 Nytt tilgjengelighetssymbol  


Amerikanske designere mener at dagens rullestolsymbol signaliserer passivitet.  


Det er ønsker om å gjøre «personen» i rullestolen mer aktiv. 


 


Sak 32/14 IKT-passord skaper universell UU-trøbbel  


  Forskere ser på løsninger hvor brukere kan velge andre metoder enn passord 


for å logge seg på datamaskinene. Eksempler er å logge seg på med bilder eller 







lyd. Forskningsprosjektet e-ME presenterer blant annet alternative 


påloggingsprosedyrer 


 


Sak 33/14 Rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser i 


Oslo kommune 


  Rådet for funksjonshemmede vil sende inn kommentarer ette møtet i juni.  


 


Sak 34/14 Eventuelt 


- TT-ordningen tas opp til debatt i Stortinget tirsdag 20. mai 


 


 


 


                       Reidar Sundby (sign)   Anne L. Lexow (sign) 
                         leder     sekretær  
 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


   


 








Oslo kommune
Byrådsavdeliog for miljo og samferdsel


LBYDEL


VESTRE AKER


sdw: Zik-f4  li1 .iik.'L$


ii±  t i


Daro. 23.04 2014


Lk-res re6 Var reflsal.nrf Salsbeh: Arki. Lode.


201103575-68 lielge Birkne3. 23461621 565


DIALOG OM KOMMUNAL LEIE AV ROA BAD


Det vises bystyremelding nr. 2/2013 «Strategi for et bedre bade- og svommetilbud i Oslo —for


folkehelse og trivsel», som for tiden er til behandling i bystyret. Under pkt. 5.3 i meldingen står


det folgende: Roa Bad, som er el prival bad. planle&ger apning i desember 2014. Badei til tsere apew


for publikum, og kommunen til ga i dialog med eierne om badeifra behor knurel til idren.


srommeopphering og hassengbehandling Åpningen av Roa Bad ru innebrere en kapasiteis- og


kraliteisforbedring av hade- og svommeldhudei i Osla »


Det er viktig at kommunen snarest mulig av klarer behmet for leie av tid i badet med eier.


Bymiljøetaten rar med dette i oppdrag å avklare behovet for leie av badet til svommeopplæring.


idrett. behandling/terapi og ev andre særskilte grupper. og å gå i dialog med eier om leieavtale.


Dette innebærer at etaten umiddelbart:


I. Avklarer behmet for leie av badet til svommeopplæring. behandling/terapi og idren


med hhv. Utdanningsetaten. Helseetaten. aktuelle bydeler og Oslo idrettskrets.


2. Går i dialog/forhandling med cier av badet om en Ieieavtale for å dekke disse behovene.


Eivind Tandberg


kommunaldirektor


Bente Meinert


seksjonssjef


Godkjent og ekspedert elektronisk


Kopi til: Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning


Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester


Utdanningsetaten


Helseeiaten


13)del Vestre Aker


El rådia.deliag for miljeoz Posuoiresse


saaferdsel


Radhuser. 0037 Oslo


-post posonouakg b. r oslo Lonnuffic no


Bymi Ijoetaten


Postboks 9336 Gronland


0135 OSLO








Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


b ic


Se adresselistk


Deeea (e.eVue icf (aakenr) 2914021974
/ppais alIfid ved henvendehe


Dalo fla 0-1 2014


SoksballAnclaissorArluekotle 521 3


ADRESSEVEDTAK
Etter Lov om eigedomsregistrering av 17.06.2005 (matrikkelloven) kapittel 4, § 21, og tilhørende forskri ft


om eiendomsregistrering (natrikkelforskriften) kapirtel 12 §§ 49-59.
Gur. II bar. 5. 22. 79. 242, 313. 316.323, 447.613  


Adressering i henhold tiI varsel om endring av adresse datert 28.02.2014.


Det ha r kommet inn 1 ultalelse, denne er ikke tat I til folge.


Adressenummer er tildell i medhold av Matrikkelloven av 17. juni 2005 med Forskrifter.


De nye adressene trer i kraft 1. juni 2014.


Plan- og bygningsetaten fastsetter offisiefie adresser eher myndighet ti Idelt eraten gjennom bystyrevedtak


av 16.12.2009 - sak 379: byrådsvedtak av 21.01.2010 - sak 1007/10, samt videredelegering fra byrhd for


byutvikling av 01.02.2010 sak 6/2010


A dresser
Ovennevnte etendommer har fått følgende offisielle adresse:


Gnr. II bnr. 5


Tore Hals MeIdells vei I  


Tore Hals Mejdells vei 3 


Tore Ha ls Mejdells vei  


Tore Hals Mejdells vci 7 


Tore Hals Mejdells vei 9 


Tore Hals Meidells vei 11 


Torc Hals MejdelIs vei 13


inngang Posten


inngang Apotek 1


inngang Sushi huset


inngang Stenprosjekt AS


inngang bolig (tidl.gitt Austliveien I C)


inngang bolig Austliveien 1[3)


inngang bolig (ridl.ght Ausiliveten I A)


Gnr. 11 bnr. 613


Tore Hals Mejdells vei 15 inngang bolig hus E (tidl.gitt Vtekeroveien 193 C)


Gnr. 11 bnr. 242


Tore Hals Mejdells vci 17 (tidLgitt Austliveien 3)


ouPlan- og bygningselalen liceak,adrease Semralbord 02 180 Hanketro 1315 01 01357
Valils gale 1.0 71. sl kundesemerel 2 ;19 10 (e1 Org rer 971 lalli 821 MVA


Bohe 304 Senaum Tclefake 23 40 la DI
0102 Oslo ann‘ pbe oelo kommune no 1 -post posimoank a pbe osio kommune no
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Gnr. I I bnr. 313
Tore Hals Mejdells vei 19


Gnr. I I bnr. 22
Tore Hals Mehlells vei 23


(Mr. I I bnr. 447
Tore Hals Mejdells vei 25


(inr. I I bnr. 323
Vadteroveien 195 C 
Va4keroveien 195 D  
Vækeroveien 195 F.

Tore Hals Meidells vei 2
Tore Ha ls Meldells vei 4
Tore Hals Meidells vei 6


(tidl.gitt Austliveien 5)


(tidl.gitt Reaveien II D)


(tidl.gitt Reaveien I I E)


inngang bokhandel
inngang bolig (tidLgitt Austliveien 2 A)
Inngang bolig (tidhcitt Austliveien 2 B)
inugang Roa sko
inngang kiosk spill/nobby
inngang friscr


Gnr. bnr. 323
Tore Hals Mejdells vei 8 inngang Samfunnshus Vest


Nærmere om lovhjemmel:
Adressen tiIdeles på bakgrunn av Lov om eigedomsregistrering ay 17.06.2005 med tilhorende forskrirt om
ciendomsregistrering. I forskriftens §50 kan man lese kriteriene for tildeling av adresser. Hele paragrafen
cr gjengitt i brev .1Varsel om endring av adresse" utsendt i forkant av dette vedtak.


Det er kommet en uttalelse til adressevarslet


Det cr [il adressevarsclet da[ert 28.02.2014 kommet inn en uttalelsc fra Rea Centrum AS. 1uttalelsen ores
det onske om å utsche omadresseringen i henhold tIl navnsetting av Tore I lals Mejdells vei til en pågående
reguleringssak cmrader er vedtatt. Det påpekes at adressering er gjon etter gjeldende beby ggelse og at
området vil se annerledes ut etter at en eventuell gjennomforing av den pågående reguleringssaken.


Plan- og bygningsetatens kommentarer til uttalelsen
Navnsetting av Tore Hals Meidells vei: Plan- og bygningsetmen mottok Yedtak om navnsetting av Tore
I Ials Mejdells vei fra byrådsavdelingen for næring og kultur 14.11.2013.1 oversendelsesbreyet bes det om
at etaten Iverksetter navnsettingsvediaket og gjennomforer den emadressering sem cr nedvendig. I Oslo
kommtme er det bydelsmvalgene som har navnsettingsmyndighet, i dette til Leilei bydel Vestre Aker, I
saksdokumentene i navnsettingssaken foreligger Og en attalelse fra Rna Centrum AS hvor det bes om at
naynsetting utsettes til den pågående reguleringssaken er vedtatt, Uttatelsen er ikke tatt til folge i
navnsettingssaken da navnevedtaket ble oversendt byrådsavdelingen for næring og kultur uten pæegnelser
cm msatt iverksetting.


Pagaende regulering: I enden ay Tore Hals Mejdells vei bygges det per i dag tre nye blokker, I fblge
mailikkelloven med forskrift skal adresser tildeles sa snart som mulig, og senest i forbindelse med
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igangsening av tiltak. Disse blokkene ma dermed tildeles adresser umiddelbari. Selv om den pågående


reguleringsplanen i starten av veien blir vedtatt høsten 2014 vil det gå lang tid for gammel bebyggelse


rives og ny bebyggelse vil trenge adresser. Det er sterkt unskelig å tildele den nye bebyggelsen adresser il


det nye vedtatte veinavnet da det er disse adressene blokkene skal ha i overskuelig fremtid. Plan- og


bygningsetaten finner dermed ikke grunnlag for å utsette iverksetting av adressevedtaket for


omadressering fra Austlivelen til Tore Hals Mejdells vei


Skilting: 13snnljoetaten mottok sedtak om navnsettingen i Tore Hals Mejdells vei fra bsrådsavdelingen for


næring og kultur 14.1 1.2013 hvor del bes om at sedtaket iverkseites. Nytt seinavnskilt ble salt opp i


midten av mars. Deue er nok en grunn til ai det er viktin at omadresseringen gjennomfores snarlitT Del er


desss erre ikke mulig å operere med to veinavn på samme vei.


Det er uheldig at rolt veinavnskilt ble satt opp for adressene var vediali. Oslo kommune vil &nnomga


sine rutiner i forbindelsc med nasnsettine. hs or verer endrer nasn slik at dette blir mer koordinen


fremtiden.


Adressenummer: Adressering er gjort i henhold til gjeldende bebyggelse. men det er talt hoyde for ny


reguleringsplan og ny bebyggelsc i det det er mulig å bcnytte seg av hokstavering i tillegg til nummer.


Området som er under regulering har dermed en kapasitet på i underkant av 90 adresser.


Plan- og bygningsetatens vurdering og konklusjon
Offisiell adresse skal kunne brukcs til å identifisere og stedfeste ulike t> per av lasgningsenheter for


enkeltpersoner, publikum ou offentlige organer som ambulanse og utrykningstjenesie. postserk. teloerk


og andre adressebrukere. det er derfor viktig at dene skjer etter et ensartel system og praksis.


For ordens sks Id §il u understreke at tildeling a§ offisiell adresse er en del th. offentlia infrastruktur. der


hovedformalet er åut.lore det lettest mulie for ulike adressebrukere å finne frem. En lildcll adresse er


saledes ikke en personlig rettighet.


Vedtak: Adresser tildeles som beskrevet i adressevarsel datert 28.02 2014 i henhold til navnsettingsvedtak


for Tore Hals Mejdells vei datert 14.1 1.2013 og med hjemmel i matrikkelloven kapittel 4. jf § 21 og


matrikkelforskriften kapittel 12. §§ 49-59.


Iverksetting av adressevedtaket: De nye adressene trer i kraft 1. juni. Ilvis det er mottakere av dette


vedtaket som onsker at adressene for sin eiendom skal trå i kraft tidligere enn dette er det mulig ved


henvendelse til Plan- oe byttningsetalen


Spesielle forhold ved adressering:


Vi gjør oppmerksom p at ornadresserine kan bli iserksan §-ed esentuell fonetnine bruksendringer eller


gjennomgang av adressene i området.


Dersom adressetildelingen vil få virkning for andre enn dem vi har nådd med dette vedlaket, ber vi


om at vedkommende blir informert.


I følge rnatrikkelforskriften er cier, fester og tiltakshaver ansvarlig for at den enkelte bygning ellcr


eiendom blir merket med riktig adressenummer Adressenummeret skal være satt opp for bygning eller


bygningsdel kan tas i bruk. Omadresserte elendømmer må sette opp skilt med riktig adressenummer innen


åtte uker etter mottan vedtak.
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Den tildelte adressen er eiendommens offisielle adresse. Dene blir ogsa postadressen dersom ikke
postboks eller annm er avtalt med Posten. Posten og folkeregisterer er informert om eiendommens
adresseendring. Eiendommens beboere ma selv informere sine ovrige forbindelser om sin ri.)e adresse. For
sporsmal til Posten. kontakt Postens kundeservice på telefon 04004 eller au.»..posten.no


Klageadgang:


DMIe vedtaket er et enkeltvedtak etter Lov om behandlingsmaten i forvaltningssaker av 10 02.1967
(Forvaliningslovens) bestemmelser og kan derfor påklages for hoyere myndigheter, av part i saken og andre
med rettslig klageinteresse, innen 3 uker, jfr. Forvaltningslovens kapittel IV §§ 28 og 29 som omhandler
klageren og klagefrist.


Ved klage over tildeling eller endring av offisielladresse, er imidlertid klageretten begrensel til


a) hvilken gate, veg eller liknende en bygning eller eiendom ska I ha adresse til


h) hvilket adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn som er tildelt adressen
c) feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer.


PLAN- OG BYGNINGSEENIEN


Avdeling for geodata


Matrikkelenheten


Dette dokumenter er elektronisk godkjent 09.04.2014 ar:


Henrik Andersson - Saksbehandler


Siri Lajord - for enhetsleder Kristin Treit


Vedlegg:


Orienterina om klageadgang.


Kankopi.


Likelydende brev sendt til:


Roa Centrum AS. Postboks 13 Roa, 0701 OSLO, roa.centruna@nordeng.net
Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Postboks 491 Sentrum, 0105 OSLO,
postmottaH&eby oslo.kornmune.no


Inger Jenny Tangen, Roaveien I I E. 0752 OSLO


Ingrid Anette Wulff og Erik Wold, Roaveien 11 D. 0752 OSLO


Rolf Christian Krognes. Austliveien 3. 0751 OSLO


Roa Centrurn AS. Postboks 13 Roa. 0701 OSLO


Roa Have boligsameie. e/o Fiendomsforvaltning AK Postboks 6668 St. Olavs plass. 0129 OSLO
Sameiel Austliveten e/o Asbjorn Pedersen. Bronnfaret 11. 1358 MR


Samfunnshus Vest SA. Roaveien I I E. 0701 OSLO
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Kopi av adressevedtak og kart cr sendt:
Flin 1lorn Galtung. gahung.elin.born rigrnaiLeorn


berit-niken a b‘avaslo_kommune.no
Posten Norge AS. Divisjon Post - PMI - Aaresseajourhold, Postboks 1500 Sentrum. 0001 OSLO.
aaresseajourhola@posten.no
Skall osI. Postboks 9200 Dronland. 0134 OSIAL skallostaitskatteengen.no
TeIenor Senter for nentabygging. Postboks 7150. 5020 BERGEN. srtgaItelenoneorn







Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten
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ORIENTERING OM KLAGEADGANG


KLAGEORGAN
Avgjørelsen kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har lått delegert myndighet fra
Kommunal- og regionaldepartementet til å avgjore saker om klage over vedtak fattet av direktoren
Mr Plan- og bygningsetaten/Ryulviklingskomiteen(bystyret.


KLAGEADRESSAT
Klagen skal sendes til:
Plan- og bygningsetaten. Postboks 364 Semrum. 0102 Oslo
Besoksadresse, Vahls gate I. 0187 Oslo


KLAGEFRIST
Klacefrisien cr 3 uker fra den dag dette bres kom frent Det er tilstrekkelig at klagen cr postlagt
innen fristens utlop. Dersom De klager Mr sent. kan \ i sc bort fra klagen. De kan soke om Fa
forlenget fristen. men da må De begrunne hvorfor De onsker clek


INNHOLDET I KLAGEN
De må presiscre,


Ilv ilket sedtak De klager mer. oppgi saksnummer


Arsaken til at De klager


Den eller de endringer som De onsker


Es entuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderinuen av klagen
Klagers nasn og adresse må oppgis.
Klagen må undertegnes,


UTSEIIING AV GJENNOMFØRINGEN AV VEDTAKET
Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomfores straks. De kan imidlertid soke om å
få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagentsten cr ute eller til klagen er avgjort (søke
oppsettende virkning), Slik soknad sendes Plan- og bygningretaten og begrunnes. Plan- og
bygningselatens avgjørelse om oppsettende virkning kan ikke påklages, men De kan selv bringe
spørsmalm om oppsettende virkning direkte inn for fylkesmannen til ny vurchiring.


RETT TIL ÅSE GJENNOM SAKSDOKUMENTENE OG TIL Å KREVE VEILEDNING
Mcd visse begrensninger har De rett milå sc gjennom dokumentene i saken. Reglene om dette finnes
i forvahningslovens §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med Plan- og bygningsetalerk De vil da
få nænnere veiledning om adgangen til å klage. om fremeangsmåten og om reglene om
saksbchandlingerk


KOSTNADER VED OMGJORING AV VEDTAK
Når et sedtak som folge as klage blir endret til gunst for en part, kan parten kres c dekning for
csentlige kostnader som har \ ært nødvendige for å få \ cdtaket endrek Forutsciningen er da


sanligvis at det organct som traff det opprinnelige serhaket har Mon en Iil slik at sedtaket blir
endret. Kravet må settes frem for Plan- og bygningsmaten senest 3 uker etter at De har mottatt det
nyc vcdtakek
De kan også soke om å Fadekket utgifter til nods endig advokathjelp eller reglene om fritt
rettsråd. Det gjelder visse inntekts- og formuesurenser. Deres advokai kan gi nærmere opplysninger
om dette,




•
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Plan- oe bs alinosc(dicIt Hc.ol2.2alresm: Teleton23 49 11)011 Ilankgno






VuIuI gate 0187 (1,1 1eleFak23 49 11)1)1 MI03 05 5X910.






Po.udre?..se E-posi ranmamak Orpm.asj(m.nummer


Inwmect


pbe Osio konunum to


Iloks 364 Seinnun,


0102 0.10


phe.o.lo kommune no 9711140 :.123.MVA
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Koorchnotsystem: EUREF89 - UTM Sone 32


Hoydereferanse: Oslo lokal


2E02.2014


Målestokk 1 1000


Oslo kommune, Plan- og bygningsalalen








Berit N ilsen


Jan Olsen Nytveit


Emne: RE:Byggesak 201215376 Reahagan 49 A - F - Påbygg rekkehus


From: Yngve Kveine [mailto:kveine@hotmadcom]
Sent: Tuesday, April 22, 2014 9:11 PM
To: Jan Olsen Nytveit
Cc: galtungelinhorn@gmail.com; aråd.gjervan@gmail.com
Subject: RE: Byggesak 201215376 Rmahagan 49 A - F - Påbygg rekkehus


IS ggesak 201215376 Reahagan 49 Å - F - Påbygg rekkehus


L• +


2qiy. q


I•
- -


Viser til Bydelsutvalgets behandling av saksomkostninger torsdag 10. april (se dialog nedentor). Sameiet i


Røahagan 49 søker i denne forbindelse informasjon om behandlingen av erstatningskravet fra advokar


Ræder.


Etter hva Sameiet har brakt på det rene tok bydelen saken om erstatning til orientering. Hva betyr i så fall
dette i praksis? At klagerne har fått utbetalt saksomkosninger for en sak der Fylkesmannen har opphevet


Vestre Aker Bydels beslutning, og sendt den til ny behandling? Hvilket ressonnement ligger i så fall til


grunn for politikernes beslutrung?


Dernest er det fint om bydelen kan orientere Sameiet om videre prosess vedrørende vår egen byggesak. I
motsetning til tidligere anmoder Sameiet at vi i denne runden blir informert på korrekt måte til korrekt
tid.


Kom tilbake til meg dersom noe skulle være uklart vedrørende våre spørsmål.


mvh


Vngve Kveine


Styreleder i sameiet for Røagahan 49


From: jano.nytveit@bva.oslo.kommune.no


To: kveine@hotmail.com


Date: Tue, 8 Apr 2014 22:41:25 +0200


Subject: RE: Byggesak 201215376 Røahagan 49 A - F - Påbygg rekkehus


ei


envendelsen er mottatt, ble registrert i arkosystemet og vii bli forelagt Bydelsutyalget torsdag 10 apr


'slyft


.3n Olsen Nytyed


bydelsdirektor


From: Yngve Kveine tmailto:kverteehotmastcoml
Sent: Tuesday, April 08, 2014 7:49 PM
To: Jan Olsen Nytved; PBE Postmottak
Subject: Byggesak 201215376 Roahagan 49 A - F - Påbygg rekkehus







Byggesak 201215376 Fleahagan 49 A - F - Påbygg rekkehus


Sameiet Reahagan 49 viser til advokat Ræders pumng vedrerende pengekrav for saksomkostninger anno 12.mars
2014 i sak om påbyggelse i Reahagan 49, og registrerer at dette er berammet som egen sak i bydelsutvalget.


Sameiet minner i denne forbindelse om Fylkesmannens brev anno 02.04.2014 med følgende "avsluttende
kommentarer og 'slutning":


"Under henvSning til det som er anført under de respektive avsnitt, har Fylkesmannen kommet til at klagen tos til følge i saken.
Slik Fylkesmonnen ser det tilsier soksbehandlingsfeilen og rettsanvendelsesfeilen at omgjøringsvedtaket av 09.08.2013 og bydel


Vestre Akers vedtak av 20.06.2013 anses ugyldig og oppheves


Resultotet er ot den opprinnelige klogen pd rommetillatelsen ov 11 04.2013, må tas opp til ny behondfing. Under forutsetning av


at den delen av klogen som gjelder dispensasjon fra arealplon på ny skal tos opp til pofitisk behandling, og i lys av klagers
innvendinger mot soksbehondfingen som er behondler over, bes bydel Vestre Aker vurdere om det er naturlig 6 overtote


klogesaken til bystyret/byutviktingskomiteen for behandling, slik at berørte porter kon ho til ot saken undergis en forsvarlig
og upartisk behandling. Fylkesmannen viser også til klagets anførsel vedrørende dette på s. 7 i klogen 30.08.2013. Det md etter
Fylkesmannens syn ontos at dette kon løses proktisk innenfor kommunelovens regler og alminnelige prinsipper om delegosjon av
myndighet.


"Plan- og bygningsetatens omgjøringsvedtak av 09,08 2013 og bydel Vestre Akers vedtak av 2006,2013 oppheves, i medhold av
forvaltningsloven § 34 siste ledd. Klagen på den opprinnelige rommetillatelsen av 11.04 2013 sendes tilbake til fornyet


behandling."


I lys av dette forutsetter sameiet i Røahagan 49 at klagernes krav am saksomkostninger ikke taes til følge.


mvh


Yngve Kverne


Styreleder for sameiet i Reahagan 49


Vedlegg: Fylkesmannens brev anno 02.04.2014
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Fra: Cecilia Carlsson Carlsson@mad.no>






_ I`. 531






Sendt: 22. april 2014 09:12 - 17-Hp17—


Til: Hanne Lien; PBE Postmottak






Kopi: frnoapostmottak@fylkesmannen.no; Knut Midttun; 'Terje Bjøro;






galtungelinhorn@gmail.com; Asle Sveen; Jakob A.Vikse.; Halvor Holm; Egil






Mørner; Gunnar Hagelin; Øyvind Omang; fromundstad@gma1 com; "oyv


bergesen. BVA-Postmottak


Emne: Vedr. byggesak 221106441- Jerpefaret 33-35- supplement til tidligere


merknad


Vedlegg: Kopi av skjøte.pdf; Klage på byggesak jerpefaret 31.pdf; Foto Jerpefaret






31.pdf


Vedlegger merknad til byggesak 20011090820 fra Frode Sæter som supplement til min tidligere bernerkning vedr,


byggesak. byggesak 221106441- Jerpefaret 33-35.


Vi ber om en utførlig redegjørelse for hvordan tiltaket i Jerpefaret 33-35 oppfyller krav til atkomst, uforming og


plassering osy jf_ klage over rammetillatelse-byggesak Jerpefaret 31.


Vi ber om at omgående få tilsendt et komplett nabovarsel med kurant tegningsmateriale.


Vennlig hilsen


Cecilia Carlsson


sivilarkitekt rn.arch


MAD as


Østre Elvebakke 7 I N-0182 Oslo I (+47) 98 01 71 14 I cc@mad.no I www.mad.no


	 Opprinnelig melding 



Fra: Hanne Lien Imailto:hannelien@getmail.no]


Sendt: 18. april 2014 22:51


Til: postmottak@pbe.oslo.kommune.no


Kopi: fmoapostmottak@fylkesmannen.no; knut.midttun@bva.oslo.kommune.no; 'Terje Bjøro;


galtungelinhorn@gmail com; Asle Sveen; Jakob A»ikse.; Halvor Holm; Egil Mørner; Cecilia Carlsson; Gunnar Hagelin,


Øyvind Omang; Iromundstad@gmail.com; "oyv bergesen


Emne: Vedr. byggesak 221106441- lerpefaret 33-35


Det vises til klage til Fylkesmannen innsendt av Cecilia Carlsson og vedlegg sendt av Hanne Lien, beboer i Skogen


boligsameie_ Det vises også til omfattende korrespondanse med PBE fra undertegnede og Luis Romundstad med


vesentlige opplysninger om grunnforhold og fundamentering av Skogen Boligsameie Vi har lest gjennom både


risikoanalyser utarbeidet av firmaet Mortensen og geoteknisk rapport skrevet av Jimmie Svensson i firmaet


Remertsen, avd. Gøteborg engasjert av utbygger. leg finner grunn til å påpeke en del helt sentrale poenger:


1. Geotekniker var på befaring i Skogen Boligsameie i januar 2014. I rapporten er det beskrevet : " Berggrunnen


under Skogen boligsameie fremstår som massiv og tørr liten eller ingen vannføring observeres i de skrånende


flatene som utgier berggrannen under boligkomolekset. n sprekkedannelserav betydelig størrelse kan observeres."


Kommentar: på befaringstidspunktet var det kuldegrader. Det er derfor helt naturlig at berggrunnen var tørr. På


andre årstider er det SVÆRT mye vann som renner i bekker langs fjellmassivet bak og under Skogen boligsameie.


Dette vet alle som er kjent med vårt sameie. Geoteknikers konklusjon er derfor altså direkte feil. Jeg har tidligere i


brev til PBE nettopp poengtert dette og også tilføyd at frostsprengning kan skape sprekker, som ikke nødvendigvis er







synlig i allerede forvitret fiell! Det er svært viktig å være klar over at Skogen boligsameie strekker seg over mange
hundre meter og er et enormt byggvert Det vil derfor være vanskelig å avdekke sprekker av betydning bare ved en


enkelt befaring. En gjør oppmerksom på at det ikke er gjort uttak av fiell ved boreprøver for nærmere analyse slik
det ofte er vanlig ved geoteknisk analyse.


Geotekniker kommenterer følgende om nærliggende byggverk/ konstruksjoner: "Byggverk i område har ikke noen
særegenheter"


Kommentar: Det er uklart for meg hva som menes med særegenheter, men hvis geotekniker mener at Skogen
boligsameie med sin spesielle beliggenhet i en svært bratt skråning med 60-70 høydemeter og HELT spesielle
fundamentering ikke fremstår som særgen, så er dette svært bekymringsfullt for resten av kvaliteten på rapporten.


Geotekniker har funnet grunnlag for å sette vibrasjonsgrenser til 34 mm/ s nær vårt sameie og bygning/ enebolig
i lerpefaret 31 , eid av sivilarkitekt Cecilia Carlsson. Del understrekes i rapporten at dette er grenser som må følges
under hele sprengeperioden og at det skal gjøres kont inuerlige vurderinger av kompetente fagfolk.


På den annen side uttales det i rapporten at " grenseverdiene kan bli revidert etter første salvene i de fall byggverk
er sterkere enn vurdert i denne rapport Denne revidering må gjøres av geotekniker"


Kommentar: Hva i all verden mener geotekniker her ? Betyr dette at man vil øke grenseverdiene dersom det ikke
oppstår skade på nærliggende byggverk?? leg håper virkelig vi misforstår, for dette fremstår som komplett
uforståelig og totalt uansvarlig. Spesielt uforståelig blir det når man et annet sted i rapporten leser


Sprengningsarbeidet skal planlegges på en slik måte at de beregnede grenseverdiene ikke overskrids ved noen salve.
Overskridelse medfører økt sannsynlighet for at skade kan oppstå. /o flere og større overskridelser, desto mer øker
sannsynligheten for at skader kan oppsti" Disse to uttalelser står i kontrast til hverandre og er i beste fall
forvirrende språkbruk I verste fall er rapporten inkonsekvent og ulogisk.


Videre står det rapporten- " Dersom uttak av masser avdekker sprekker/svakhetssoner i berggrunnen, vil
potensiell risiko for ras og utglidninger kunne foreligge (figur 6)- Forsiktig fjerning av masser kan øke sikkerhet ved
utrenskning. Progressiv vurdering av rådgiver anbefales for avgjørelse av sikringstiltak med bolter. Fjellsikringstiltak
må vurderes ved befaring etter at sprengningsarbeidet har kommet "


Kommentar leg forstår geoteknikers uttalelse dithen at han ikke kan utelukke at dersom sprekker/ svakhetssoner
avdekkes , kan dette medføre ras og utglidning leg vil igjen, som i tidligere korrespondanse med PBE, trekke en
parallell til Alesundraset. Det var sprengningene som gjorde berggrunnen ustabil, ikke svakt fundament i seg selv.
Skogen boligsameie er fundamentert i porøst grunnfiell med sannsynlige svakhetssoner og dypforvitring slik vi kan
se i flere omkringliggende områder i umiddelbar nærhet til vårt sameie. Dette er et område som geotekniker Jimmie
Svensson fra Reinertsen , avd, Gøteborg neppe kjenner til. leg er imidlertid helt enig i hans konklusjon, nemlig at
man ikke kan utelukke ras og utglidning.


5.1 risikoanalyse/ sjekkliste fylt ut av hovedentreprenør Mortensen påpeker de selv ansvar for å overholde


støygrenser og søke diepensasjon til bydelen. Mortensen brøt likevel dette regelverk fra første dag, og det var først
da beboer Sveen kontaktet Miljøetaten i Vestre Aker bydel, at firmaet ble pålagt å sende søknad om dispensasjon
for at arbeidet skulle kunne fortsette.


Vurdering leg holder fast ved at rammetillatelse har vært gitt på sviktende grunnlag. Det nåværende


byggeprosjekt awiker sterkt fra opprinnelig reguleringsplan og rammetillatelse hadde sannsynligvis aldri blitt gitt
dersom man den gang ante omfanget av utbygging. Det har aldri tidligere vært sprengninger av dette omfang så
nært Skogen Boligsameie tidligere, men altså vært registrert bevegelser i fundamentet hos oss ved sprengninger
mange hundre meter unna. Hvilke konsekvenser utsprengning av byggegrop til underjordiske garasjer kan få, kun 15
meter fra de nærmeste boenheter i Skogen boligsameie ( hvor det bor flere hundre mennesker, inkludert svært
mange barnefamilier ) tør vi nesten ikke forestille oss. PBE har gitt ramme- og igangsettingstillatelse uten å ha satt
seg inn i saken tilstrekkelig. Det påhviler etaten et enormt ansvar hvis ubotelig skade skulle skje, del være seg
personskader eller setningsskader.


Med vennlig hilsen


Hanne Lien , beboer i Skogen Boligsameie
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rjopakontrakten inneholdor for.:v1.19,lolgende betinceliser


før øverdratelovnl


Tonten mkal bebyggea villamøøøig mad vånångsbna på h(fiat
to •taejer ou forOvrig ørtør ajeldendø Yommunale føraikriftør
og vedtekter. På den aolgto tent nA der ikke uten Holnen-
kolbanana sllta rattaaftartalasma aaatykko opfares asro
ann st vtataishua ciantet uthua lellørfaraa.»).


Ds opfOrendea bygninger esåikke benytte. ama aykebna,
fabrikker, •rbeidabolAger ell•r lignende, eller tål hånd
verkadrift, likeaom derlkke må drivirenogen vårkaomb•t, lhGC
kan ejenere naboene ved rak, lara eller lukt. Otakjønking
ller aale ev 01, vil •ller brannervånmi heller lkke fInn.
ated.


Hvle den apolgteparwell er bevokeet, •llør bvis dan be-
plantea, nå kjapenneneåree for at trørne ikke blår ed hOle,
eller tette nt de arerrer utalkten for da på de bakenfOr-
lluendo Gruonstykker cpfOrendes e.n!: _nhua, eller fra
Panenkelbanene verner otrøknIncen lanan •lendommene
nacaer, og Uolnenkolbanen har rett tll å forlans. trar
fjernet ellor ekåret ned når disaa håndrer utaikten. Mulls
tvlietenutende ånvondolzon av denne beetennelae avgjoree
ned cr.tcliçvår:ordnuav lIorredegartnartni Aker, ollør
tilfello denne etillins cphøyøø, ay den kowaunale tjeneetø-
,..annnom har evertatt Mareadogertnerena funhajcnor,


Annenesring ‘e eeLver ort r: Gen nclAto parsell er forbudt.


Kjeperen 7-4tfl enhver tld bolde grunnatykket foravarlla
tungjerdet. Når nabotomtene aelsaa, delea den frentidige
vedlikeholdaleøeolikt ørtør levea.


Gjerdst not banam m enten voireav malt etakItt, leveada
høgn, aten eller av anasa koaatrukajon, som approhorøø av
Holuankolbaasa eller rettaøtterføldar, dør øverhadat har
apprcbasjørlarettm•d heanayntil othvort øm partellea op-
ferøndea gjørde.


SOppielog annet avfall må lerges i tettaluttende kaese med
•


val ållor nol.ckruåu. Priveterned lenrettea mad torvetrO.







der tommo olnet 2 gancer i Uen, •ller ecw.vannklosetter.
Hiviekjepøren oplarrer toryatrskonlont - øø1 elle11ibkLa
for egirtbruk - ri enhver for nabobr genereng •olutt
fcrebyegsa.


Den aolgtzetozat 1kke ytterlIgere utpareelløree.


Hunder, dør ved Ljoen •ller 11znende kan foretyrre nebeere
nattero, nå holdee 1nneetengt e, natten, likesom •Lvel
bunder øoo endro huadyr, dør vittørl1g geaerer naboør, etrePt
ae Holzendeolbanen•ller rettaefterfelger ben tordrøm fjernst
fra pareellen utøn lovnAl ee den.


Holmenkolbenen ollør retteefterfalger forbehcleier•1g ene-
ratt til nedesle aentykk• t11 lempoleg eller forenerinw
1 e..ecpatilte eervitutt•r såvel på denne •om på andre
-rreeller i tondebeltst.


Kjepøren er berettleet til å benytte føllae ve1, dør ferer
forb1 parielløn, oot fcrholdeneasle •anmen wed de Ovrigo
paraelleders, dør benytter veløp,t delta elvel 1 dene
yed/Alceholdzzom1 å bolde den 1 fullt ferbar etand t11 en-
hver årstid.


I mangel av zdadel1g overamakomet mellom vedkonmende
paraelle/ere faabeettse det fornedne 1 aå henaezendøav
Holondkolbanen ellør rettaefterfelger med bindende
virladag for parozelleieren.


Holmeakolbanen øllør retteefterfolger fortoeholdere1g ene-
rett til å meddsle eamtykke til lesing eller forandring
1 dø opetilta aervituttør eAvel på denne eozepå andre
pareeller i tcotebelte.


Kladdcavlep for bygningan anordnee såledee, et t1latetendø
og nedenforliggende touter 1kke forulenpee dørav or tekke-
fer oa vennårør Deke forurieneee.


Kjareren er riort bekjant wdedet akjete 1kke ken utctedec
tbr tomten er nAlt u okyldeett, aant ned dø vanekelig-
heter eem for tldener t1lateds oed benayn t11 byeeet11-
lateleo fra de konounele nyndtabetsr, Vementlig på grunn
av vann- g kloakkeperentilet.Holnankolbanan er uten dfl-
avar for de bmøtenreeleerog p&legg, moo nAtte bli gitt av
vodkou'ende kormale øynd1gheter ead heneyn til bebygfelae,
ve1, venn og kloakk.


eale, den ; juli 1965.


Aktleeelekabet Holnenkolbanen


1611 ViernerEriebanua Glaf Dahll


Herrød balerefteeat underekrlften ør vedkjent 1 vArt ner-
ver og at underakr/veren er over 21 Ar.


Don,a. zZ'


s\t`Knut Askvig  Ø‘
az. edvokat
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KLAGE OVER RAMMETILLATELSE JERPEFARET 31 BYGGESAK 2011090820-20 —
OSLO


Undertegnede, klager, representerer Jerpefaret 29, nabo til omsøkt tiltak. Vi motlok vedtak i
byggesak lørdag 15.09,2012. Grunnet reisefravær og arbeidsbelastning har vi ikke fått
innhentet nødvendig dokumentasjon til bruk i saksforberedelsen og vil derfor oversende
eventuelle supplerende opplysninger per utløpet av uke 41 når dokumentasjon er motlatt.


Klagen retter seg mot så vel vedtaket om rammefillatelse og vedtakene om dispensasjon for
reguleringsplanens krav om bebyggelsesplan, §3 og veiopparbeidelse etter pb1§ 18-1.


I. VEDTAK OM RAMMETILLATELSE


Prinsipalt anføres at vedtak om rammetillatelse oppheves og søknaden avslås.


Klager fastholder at eiendommen Jerpefaret 31 ikke har en veirett i det omfang fillaket
forutsetter. Del bestrides ikke at eiendommen har veirett i større omfang enn opprinnetig
stiftelsesgrunnlag, men en utvidelse til 6 boligenheter går utover hva de tjanende
eiendommer kan pålegges. Det vises til vedtakets side 5 3_avsnitt, hvor det siteres fra
kommentarutgaven til Plan- bygningsloven (Innjord red. 2010) i tilknytning til §27-4_ Sitatet
legger til grunn at vegretten også tilkommer utskilte parseller "medmindre noe annet står i
selve stiftelsesdokumentel eller dersom det forefiggerandre sædige forhold". DItakshaver
har ikke fremlagt klar dokumentasjon på veirettens omfang. For de øvrige eiendommer langs
Jerpefarets gangvei er det klart at veiretlen var begrenset til en enhet. Dette følger av en
tolkning av teksten i de tinglyste skjøter for eiendommene(Eiendommene var beheftet med
et ubefinget deleforbud, jf. tekst i skjøtet "Den solgte tomt må ikke ytterligere utparselleres" I
tillegg var det begrensning i bebyggelsen til et våningshus og et uthus. Se vedlegg 1


Som ledd i den normale samfunnsutvikling har man traveket både deleforbud og
begrensning i bebyggelsen, men siden adkomsten er over privat grunn hos tjenende
eiendommer, har omfanget vært avklart med disse før tiltak har vært igangsatt, som på
undertegnedes eiendom gnr. 33 bnr. 1365, hvor blsvarende klausulering forlinnes. Siden
veien ikke er offenthg vedlikeholdt, må en vesentfig endring i bruken forankres privatrettslig
da det kan medføre større endringer i drift og vedlikeholdskostnader samt ulemper knyttet til


ferdselen på veien. Betimelig nok har ikke tiltakshaver dokumentert en veirett som går utover
den veirett øvrige eiendommer knyttel fil Jerpefarets gangvei har. Det er tiltakshaver som har
tvilsrisikoen/bevisbyrden for en "sikker veirett" i det omfang filtaket krever og vi viser i denne
sammenheng til kommentarutgaven side 763, hvor spørsmålet er dreftet. Det har en klar
presumpsjon mot seg at en eiendom skal ha en ubegrenset rett, mens de øvrige
eiendommer har begrensninger i en slik rett. Ved tvItorn ondanget nfå en ægge bl gnmn
omfanget av veiretten for øvrige eiendommer. Henvisning til at det skal "relativt mye til før en
fradeling medfører en tilleggsbelastning som gjør at vegrett kan nektes". knytter seg til







"Normal tilfellene". Til dette fastslår forfatteren innledningsvis at dette dreier seg om de
tilfeller hvor det 'er på det rene at stiftelsesgrunnlaget for vegretten er slik at også senere
fradelte parseller i utgangspunktet har vegrett". I denne sak er ikke detle klart avdekket.


Det fastholdes at enhver økning i bruk av veien vil medføre en risiko for at veiens


opprinnelige formål, gangvei, forlrenges. Veien Nriltil gitte tidspunkt ikke tilfredsstille kravene
til sikker skolevei og rekreasjonsområde, slik den forutsetningsvis er tiltenkt. Særlig under
vinterhalvåret, hvor veien er en meler smalere grunnet brøytekanter, vil risikoen for ulykker
være økende.


TILTAKETS UTFORMING OG PLASSERING


Ut i fra Rammesøknadens vedlegg 0-1, vil tiltakket gjøre et inngrep i mer enn 70% av
eiendommens grunnareal I reguleringsplanens § 3 fastsettes følgende: Maksimum 4
boligenheter kan •knyttes sammen". Hver boligenhel bør ved volum markeres i ekstedøret
slik at blokkformer unngås. Ved at "knyttes sammen er satt i anførselstegn, har man ikke
begrenset seg til en bebyggelse som fysisk er knyttet sammen, men som visuett fremstår
som en enhet. Fra tiltakshavers egne prosjekttegninger fremstår bebyggelsen sett fra vest,
som en enhet av blokk karakter og er derved i strid med reguleringsplanen på dette punkt
Dette forsterkes av valg av "funkis" arkilektur. At det finnes slik arkitektur i Jerpefaret er
korrekt, men dette er enkeltstående byggverk, filpasset tomtene og beliggenheten (vest for
Jerpefaret) Se vedlegg 2.


Reguleringsplanens § 4 fastslår også at: Ny bebyggelse skal søkes plassert slik at verdifull
vegetasjon og opprinnelig terreng i størst mulig grad bevares."Denne bestemmelse gir en
begrensning i hvilke terrenginngrep som kan godkjennes for å gi en maksimal ulnyttelse og
forljeneste på bekostning av verdifull vegetasjon og terreng. En må forutsette at
reguleringsplanen legger opp til at terrenginngrep skal være moderate, slik at den 'grønne
profilen" beholdes og ikke fortrenges av bygningsmasse. Med den folettede bebyggelse
som omsøkt, vil det ikke la seg gjøre å gjenskape tomtens grønne karakter. Hver av de
senere utskilte parseller vil få et tomte areal i størrelse 519 kvm til 627 kvm, avhengi av
hvilket bruttoareal som legges til grunn. Et slikt areal tilsvarer minimumskravet til tomt i
områder hvor det gjelder særskilte krav om fortetning. Hvor det ønskes også å bevare
eksisterende vegetasjon og terreng er en slik ekstrem utnytting ikke forenfige med
reguleringsplanens førende prinsipp for byggesøknader. Efier pbl. § 1-1 skal loven Yremme
bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framliffige generasjoner". Det
skal videre være et førende prinsipp at vedtak hensyntar "vern av ressursermog det skal
legges vekt på langsiktige løsninger og konsekvenser for miljø og samfunn skal besknveC
Videre skal "hensynet til bam og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsen"
ivaretas. Alle disse hensyn er en naturlig del bak føringene i reguleringsplanen som ble
vedtatt flere år før loven. Gjennomføres ett tiltak som ornsøkt, vil en tilbakeføring av
områdets "grønne buffer" mot "Holmenkollutbyggingerr i nedkant ikke la seg gjennomføre,
og området vil få en utvidet karakter av feltutbygging. Den tette plassering av bygningsmasse
vil også hindre naturmangfoldet i området, både som nevnl i relasjon til økt trafikkbelastning
på gangveien, men også ved blokkehng av det naturlige 'elgtråkker som går over den
aktuelle tomt og videre inn på vår tomt og ned Jerpefaret fra nr. 29. Området har under
vinterhalvåret jevnlig trekk av elg og rådyr og en stamme med grevling. Utbyggingen må
hensynta dette, overensstemmende med naturmangfold loven og intensjonene bak
reguleringsplanen.







SÆRLIG OM HUS D OG FORHOLDET TIL JERPEFARET 29C


Hus D er plassen 4,1 m fra tomlegrensen, med støttemur 2,7 m fra grensen. Både støttemur
og bygningskropp ligger i detle tilfellet innlil naboeiendornmens uteoppholdsområde og
terrasse. Huset er prosjektert med takterrasse vendt mot syd og vest. Fra takterrassen syd,
vil man se rett ned på naboeiendommens terrasse, stueparti og hovedsoverom. Nabo
eiendommen vil ikke ha naturfig skjerming for innsyn fra terrassen, verken til rom eller
uleplass. Takterrassen vil også ha direkte innsyn til hele det opparbeidete


uteoppholdsområdet syd for terrasse og bygningsmasse, uten mulighel for naturlig
begrensning av dette. I tillegg vil det være innsyn fil dette området fra stue og terrasse i 2.
etasje. Naboeiendommen vil ved denne bygningsutforming cg plassering bli avskåret fra
skjermede uteoppholdområder uten innsyn. Pb1§§ 29-1 og 29-2 pålegger kommunen å
påse at rimelige krav til esterisk utforming blir ivaretatt både i forhold til det nye tiltaket som
sådan, men også i forhold til hvorledes det nye tittaket samspiller med de eksisterende
omgivelser. Det finnes i dag ingen bebyggelse med takterrasser i det aktuelle området. Dette
er i stor grad et resultat av respekt for beboeres ønske om skjermede uteoppholdsornråder.
Det finnes få muligheter for skjerming mot innsyn og de fleste bygg er prosjektert og bygget
med formål om å oppfylle kraven til uteoppholdsområder blant annel nedfett i byggteknisk
forskrtft § 8-4. ik fillate en bygningsutforming og plassering av hus D som fratar
naboeiendommen de grunnleggende verdier til skjermet privat liv og egnet
uteoppholdsområde til rekreasjon og livsutfoldelse er i strid med pbl § 29-2 om ikke flere
regler. Bygningen skal ha gode visuelle kvaliteter i seg selv men også i forhold til de


naturlige omgivelser og plassering det inngår i. Det kan ikke tillates at et nytt tiltak fortrenger
de samme verdier det selv skal oppfylle i forhold til naboer. Innsyns problemet er for øvrig
nevnt i merknader til byggesøknaden. men ikke ytterligere kommenten av søker utover :
- Innsynet begrense seg til noe innsyn fra takterrasse og 2.etasje fra en av de nye
boligene, vi mener dette er innenfor det som er rimelig å forvente i forbindelse med en
utbygging i et eksisterende boligområde."


Det er fra søker ikke vist til filtak som kan redusere den ulempen naboeiendommen vil bli
påført, slik en forventer i byggesaksbehandlingen. I områder hvor fortetning er ønsket skal
man være restriktive med å tillate etablering av takterrasser. da man erkjenner hvilken
belastning det er for naboer at det etableres fullt innsyn til så vel oppholdsrom, soverom og
uteoppholdsområder. (Se blant annet veileder fil Reguleringsplan for småhusområder i Oslos
ytre by).


Visuelt vil bygget utgjøre en 8 m. høy "sorl vegg" sett fra uteoppholdsområdet, stue og
soverom, plassert 4 m. fra tomlegrensen. På en over 3 mål slor tomt, må det være mulige å
få innplassert en bygningsmasse som ikke i så stor grad fratar den eneste berørte
naboeiendommen et skjermet uteoppholdsornråde, privatliv og lysforhold. Såvel
uteoppholdsområdet, stue og soverom vil miste vesentlig av dagens lysforfiold da omsøkt
bygrungsmasse er plassert i fottant (vest for) eksisterende bygg.


Takterrasser gir også større støybelastning for omgivelsen da lyden ovenfra og ned i mindre
grad blir dempet av naturlig eller anlagt skjerming. Hvor takkterrasser tillates, trekkes disse
gjerne inn fra fasaden, for å dempe ulernpen av mutto innsyn tit omliggende eiendommer og
redusere støyen fra bruk. I det omsøkte tiltak er ikke disse hensyn ivaretatt og en
maksimalisering av søkers ønsker er lagt til grunn. Ved utbygging av vår eiendom gav plan-







og bygningsetaten klare føringer på utforming av hus (minst mulg synlig) og opparbeidelse
av gode uteoppholdsområder. Disse prinsipp synes nå endret, selv om man kan oppnå like
god, om ikke bedre, utnyttelse av eiendommen med annen utbygging.


2. DISPENSASJONSVEDTAK


BEBYGGELSEPLAN


Det er fattet vedtak om dispensasjon fra kravet om bebyggelsesplan i reguleringsplanens §
5, under henvisning til at det er overvekt av fordeler fremfor ulemper ved at dispensasjon gis
Vi er ikke enig i dette syn, da plangivers føringer om varsomhet ved utbygging knybet til
gjenværende arealer i planområdet må tillegges betydelig vekt. Hensynet til natur og miljø
var allerede på tidspunktet for vedtakelse av reguleringsplanen (1983) sterkt fremme, og


hensyntas i flere av reguleringsbestemmelsen, om enn i generelle beskrivelser. En nærmere
detahering var forutsatt skulle gis i den utarbeIdede bebyggelsesplan etler § 5. Utbyggingen
kan samlet sett ikke anses begrenset, da det dreier seg om 6 boliger. I områder regulen for


fortetning etter eksempelvis reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by, er dette et
krav hvor det bygges 10 eller flere boenheter I områdel hvor ønsket om fortetning ikke har
vært underlagt særskilt regulering, må varsomhet med dispensasjon fra reguleringsplanen
utvises. Som beskrevet vil omsøkt tiltak i vesentlig grad påvirke miljøet og terrenget, på en
slik måte at tilbakefønng ikke lar seg gjennomføre. Plangivers klare krav om et godt
beslutningsgrunnlag som nedfelt i § 5 kan her ikke vike for utbyggeres interesser. Dette vil


klart være i strid med fonnålsparagrafen i pbl § 1-1.


VEIPLIKTEN


Det er ikke riktig at Jerpefaret alle steder er opparbeidet til en kjørebane på over 3,25 m.
Veien er sværl smal i nedre del og ny avkjøring endrer ikke på dette. Av flere rnerimader til
søknaden fremholdes kravet om trafikksikker gangvei, og det er stor usikkerhet hvordan
dette vil bli opplylt i bden med anleggsarbeider på 2 eiendommer og senere trafikk fra 13 nye
boenheter. Det bør derfor stilles krav om utbedring til akseptabel standard før arbeider i
verksettes.


Da vi ikke har mottatt omspurt dokumentasjon fra plan- og bygningsetalen på tidspunktet for


denne klage forbeholder vi oss retten til å inngi supplerende merknader som nevnt
rinledningsvis.


h se


Fr. . e Sæ er


Jerpefaret 29, 0788 Oslo
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Vedtak i klagesak vedrørende dispensasjon - bruksendring av carport til
hobbyrom - Arnebråtveien 19 I - Oslo kommune


Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse datert 14.04.14.


Saken gjelder søknad fra Leif Bjørgo og Elisabeth Kolflaath om bruksendring av carport til
hobbyrorn.


Oslo kommunc avslo søknaden 15.01.14. Fylkesmannen henviser følgende fra vedtaket:


"For at dispensasjonen skal innvilges må det vises til at hensynet bak bestemmelsen ikke


vesentlig tilsidesettes og det skal foreligge en klar overvekt av fordeler som taler for å gi


dispensasjonen. Ved bruksendring av earporten vil store deler av gardsplassen avsettes til


parkering og eiendommen vil derfor fremsta som ytterligere fortetter Selv om selve


bygningsvolumet ikke direkte blir endret som folge av tiltakei vijflyning av bilene ut pa


gardsplasseplare til at eiendommen virker mer bebygger Denne losningen skaper ogsa en


vanskelig parkeringssiluaVon som er darlig egnet,fOr tomten. Den omsokle


parkeringssituasjonen viser parkering pa en smal gardsplass. Bruksendringen av carporten vil


medfire til at hele gardsplassen, som ogsa fUngerer som inngangsparti blir brukt til


parkeringsplass. Hensynet bak bestemmelsen om å ivarela en viss storrelse pa


uteoppholdsarealet rundt bygninger, samt sikre lys og luji rundt bygninger ivarelas ikke ved


denne losningen. Det er ikke vist til hvordan bilene skal snu pa tomten og det ser ut til at del er


lite plass igjen på tonuen til parkering. Tiltaket forer ikke til en forbedrel situasjon fOr


eiendommen som helhet.


Da det ikke er funnet en tilstrekkelig losning for parkeringen anser Plan- og bygningsetaten


hensynet bak bestemmelsen som vesentlig tilsidesan.


Fordelen ved a gi dispensasjonen er at boligenvil fri el storre beboelsesareat Ulempen ved a gi


dispensasjonen er at ved en bruksendring av carporten mo bilene plas.seres på gårdsplassen og


tomten vil dermed virke mer fOrtellet. Det er lite plass til parkering og del er heller ingen


snumulighet slik som tiltaket er skissert. Den omsokle losningen kan medfOre til stor trafikkfare


hvis bilene må rygge ut i veien. Del er en stor ulempe fOr tomten å erstalle en fungerende


parkeringssituasjon med en losning som er vanskelig å gjennomfOre og som ikke er i henhold til


regelverket.


0 0
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Etter Plan- og bygningselaten sin vurdering er det en klar overvekt av ulemper framfor fordeler


ved å innvilge otnsokte dispensasjoa"


Vedtaket ble påk laget av Bjørgo og Kolflaath i brev datert 02.02.14. Vi iser til klagen.


Plan- og bygningtåténÙmfte til13y-cfeiVeslre Aker i brev daten 20.03.14 om ikke å ta klagen
til følge. Fylkesmannen viser til innstiflingea --


Bydelsutvalget behandlet saken i møte10.04.14, hvor klagen ikke ble tatt til følge, og saken ble
oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse,


Fylkesmannen fomtset-ter at partene cr kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke
ytterligere saksreferat.


Fylkesmannen cr klageinstans for kommunale vedtak etter plan- og bygningsloven. jf
Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28.09.09 og Miljøvemdepartementets rundskriv
T-2/09.


Fylkesmannen ser slik på saken


Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger gjennom reguleringsplan for
småhusområder i Oslo ytre by, S-4220. Småhusplancn. vedtatt 15.03.06, rev. 12.06.13.


Omsøkte tiltak medfører at BYA (bebygd areal) øker til 32,84 %. Det kreves således
dispensasjon etter pbl. § 19-2 fra § 10 første ledd i reguleringsplanen om maks. tillane BYA.


Det fremgår av pb1. § 19-2 første og andre ledd at:


"Kommunen kan gi varig eller midlerlidig dispensasjon fra bestemmelser fastsan i


eller i medhold av denne lov. kan senes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon


kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen dci dispenseres fra. eller hensynene


i lovens formalsbestemmetse. blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelenelwd å gi


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


dispenseres fra sabbehandlingsregler.


Fra Ot.prp nr. 32 (2007-2008) på side 242fremsettes følgende.


"Andre ledd avgrenser kommunens adgang til å gi dispensasjoh Vilkårei « sterlige


grunner » i gjeldende § 7 er erstattet med en mer detaljert angivelse som klargjor og


strammer inn dispensasjonsadgangen. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen


det dispenseres fra ikke blir vesentlig Idsidesatt. I tillegg må det foretas en


interesseavveining der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Dagens


§ 7 blir praktisert slik at det er tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt, men


etter den nye bestemmelsen må det foreligge klar overvekt av hensyn som taler for


dispensasjon. Ordvalger innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi


dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det sokes dispensasjon frafartsan gjor


seg gjeldende med styrke.


Om det rettslig sett er antedning til å gi dispensasjon vil derfor være avhengig av:
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- om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i
formalsbestemmelsen lkke blir vesentlig tilsidesatt, og


- om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart storre enn ulempene etter en
samlet vurdering


Fylkesmannen bemerker at dispensasjonsbestemmelsen innehar en høy terskel for
dispensasjonsinnvilgelse. Det vises til at lovgiver i den nye dispensasjonsbestemmelsen har
strammet inn dispensasjonsadgangen ved å stille som vilkår at Uordelene ved å gi


dispensasjon" må være "klart slorre enn ulempene ener en samlet vurdering."


hilter en gjennomgang av saken finner fylkesmannen a slutte seg til kommunens syn.
Fylkesmannen mener kommunen har vurdert dispensasjonssøknaden på en riktig mate. Vi viser
saledes til det etaten skriver i avslaget og i oversendelsen til hydelen. Vi slutter oss til disse
vurderingenei


Slutning
Kommunens vedtak 15.01.14 sladfestes.


Fyikesmannens vedtak er endelig.


Kopi as denne avgjørelsen cr sendt partene.


Med hilsen


Odd Meldal
underdirektor Jorn-Tomas Einstabland


senion ådgiver


Dokumentet er elektronisk godkjent.


Kopi til:
Leif Bjcirgo og Elisabeth Kolflaath Arnebralveien 19 1 0376 OSLO
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