
Frogner bydelsutvalg
Postboks 2400 Solli
0201 Oslo

PROTOKOLL

FRAMØTEI FROGNERBYDELSUTVALGSMØTE
TIRSDAG27. MAI2014
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Sommerrogt.1, kl 18:00

Til stede: Høyre:

Arbeiderpartiet:

Fremskrittspartiet:

Venstre:

SV: 


Elisabet Parmeggiani
Britt Eia
Ulf Hordvik
Carl-Henrik Bastiansen
Beate Brovig Auke
Hans Magnus Borge
Tjeran Vinje
Sverre Lorentzen

Egil Heinert
Gunn von Krogh
Ole Jacob Kjendlie

Hans Høegh Henrichsen

Anne-Lise Bergenheim, nestleder
Natasza P. Sandbu

Ema Kahlbom

Forfall: Bjarne Ødeganrd (H), Emil Aas Stoltenberg (A).

Fra administrasjonen: Bydelsdirektør Wenche Ørstavik
Avd direktør Olaf Varslot
Avd direktør Anne-Ma Moe-Christensen
Avd direktør Heidi Damengen

Møtet ble ledet av: Anne-Lise Bergenheim (V)
BU-sekretær/ref.: Kåre Sagmo-Søvde

Møtet ble satt med 15 representanter m/møtende vararepresentanter.



ÅPEN HALVTIME:
- Svein Arne Hagelund fra BASALE AS hadde ordet til sak 148/14 Sommerrogata

17, gnr 213, bnr 416 - Anmodning om uttalelse

ENDRING AV DAGSORDEN:

Utsettelse av saker: ingen meldte.

Tilleggssaker:
Sak 163/14 - Nordic Choice Hotels hovedkontor, Fredrik Stangs gate 22-24 —ny bevilling
Sak 164/14 - Trancher Frogner, Frognerveien 12b —ny bevilling
Sak 165/14 - Rica Holberg Hotel, Holbergs plass 1 —eierskifte

INHABILITET: ingen meldte.

SAK 139/14 PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 29.4.14

VEDTAK:
Protokollen ble godkjent.

SAK 140/14 PROTOKOLL FRA MILJØ- OG BYUTVIKLINGSKOMITEENS
MØTE 20.5.14

VEDTAK:
Referatet ble tatt til orientering.

SAK 141/14 PROTOKOLL FRA HELSE-, UNGE- SOSIAL- OG
KULTURKOMITEENS MØTE 20.5.14

VEDTAK:
Referatet ble tatt til orientering.

SAK 142/14 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 14.5.14

VEDTAK:
Referatet ble tatt til orientering.

SAK 143/14 REFERAT FRA MØTE I SENIORRÅDET 20.5.14

VEDTAK:
Referatet tas til orientering
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SAK 144/14 REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE
19.5.14

VEDTAK:
Referatet tas til orientering

SAK 161/14 PROTOKOLL AMU 20.5.14

VEDTAK:
Referatet tas til orientering

SAK 162/14 PROTOKOLL MBU 20.5.14

VEDTAK:
Referatet tas til orientering

SAK 145/14 REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 21.5.14

VEDTAK:
Referatet tas til orientering

Miljø- og byutviklingskomiteen:
SAK 112/14 FROGNERVEIEN 2, GNR 211, BNR 89

RAMMESØKNAD OM BRUKSENDRING
FORESPØRSEL OM UTTALELSE

UTSATT SAK

• bvutviklinzskomiteens 

Bydelsutvalget er forespurt om å avgi uttalelse til rammesøknad om
bruksendring fra forretning til bevertningssted for ca 135 m2 i
Frognerveien 2, 1. etasje, gnr 211, bnr 89.

Bydelsutvalget støtter søkers forslag til bruksendring av eiendommen fra
forretning til bevertning med forutsetning at etablering av adkomst for
rullestolbrukere løses inne i lokalet.

Bydelsutvalget anser den foreslåtte løsningen, som vil bety at fortauet har
fri passasje på ca 140 cm (mot normalt 2 meter) når løfteplattformen er i
bruk, gir en trafikkfarlig og uønsket løsning Frognerveien har stor
trafikk med bussholdeplass foran Frognerveien 2, og trikken passerer
stedet med stor fart på vei mot stoppested på Solli plass.

Eiendommen er en typisk murbygning fra 1892 oppført på Byantikvarens
gule liste som bevaringsverdig. Lydisolasjonen mellom etasjene er en
utfordring for slike bygg. Bydelsutvalget ber tiltakshaver sørge for
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optimal lydisolasjon.

Forslag til vedtak fra SV:

Bydelsutvalget anbefaler ikke bruksendring fra forretning til
serveringssted. Bydelsutvalget tilstreber en god blanding av boliger,
forretninger og serveringssteder i bydelen vår for å ha en levende
attraktiv bydel å bo i. I dette tilfellet må det tas hensyn til beboere da det
allerede er en høy forekomst av serveringssteder i området.

Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble vedtatt med 11
stemmer for (8H, 2V, 1F) og 4 stemmer mot (3A, 1SV) som støttet
forslaget fra SV

SAK 146/14 KOMMUNEPLAN "OSLO MOT 2030 —SMART, TRYGG OG
GRØNN"
UTKAST TIL OFFENTLIG ETTERSYN

og bvutviklingskomiteens 

Saken utsettes til ordinær behandling i juni.
Det nedsettes en tverrpolitisk arbeidsgruppe med en representant for alle
partier unntatt høyre som får to. Representanter: Sverre Lorentzen (H),
Bjarne Ødegaard (H), Anne-Lise Bergenheim (V), Jan Tank-Nielsen (F),
Ole Jacob Kjendlie (A) og Karin Beate Theodorsen (SV).
Arbeidsgruppen forutsettes å levere sitt forslag for behandling i Mibu 10.
juni.

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

SAK 147/14 SØRKEDALSVEIEN 5B, GNR 38, BNR 257
SØKNAD OM BRUKSENDRING

Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling:
Bydelsutvalget er forespurt om å avgi uttalelse til søknad om
bruksendring fra næringslokale/forretning til servering/sushi «take-away»
for ca 33 m2 i 1. etasje i Sørkedalsveien 5B, gnr 38, bnr 257.

Bydelsutvalget går inn for omsøkt bruksendring med de nødvendige
dispensasjoner.

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

SAK 148/14 SOMMERROGATA 17, GNR 213, BNR 416
ANMODNING OM UTTALELSE

Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling:
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Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse til søknad om endring av
gjeldende rammetillatelse i Sommerrogata 17, gnr 213, bnr 416.

Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak for samme eiendom, sak 270/11
—25.10.11, og vil spesielt vise til følgende deler av vedtaket:

Bydelsutvalgetforutsetter at støyende deler at detforeslåtte
klimaanlegget blirplassert i kjellerarealet.

Bydelsutvalget mener de opprinneligefargede glassvinduene i
eksisterende hovedtrapp mot gårdsrommet må ivaretas i den nye
løsningen.

Bydelsutvalgetforutsetter at eventuelle bemerkningerfra Byantikvaren
blir hensyntatt.

Bydelsutvalget går inn for den nå omsøkte dispensasjonen fra
reguleringsbestemmelsenes formålsangivelse bolig, i 1988 bruksendret til
kontor- og forretningsformål, som søkes bruksendret til
bevertning/restaurant.

Bydelsutvalget forutsetter at ombyggingen ivaretar gjeldende krav til
støy, ventilasjon, universell tilrettelegging mv.

Forsla£ til vedtak fra SV:

Bydelsutvalget anbefaler ikke bruksendring fra forretning til
serveringssted. Bydelsutvalget tilstreber en god blanding av boliger,
forretninger og serveringssteder i bydelen vår for å ha en levende
attraktiv bydel å bo i. I dette tilfellet må det tas hensyn til beboere da det
allerede er en høy forekomst av serveringssteder i området.

Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble vedtatt med 11
stemmer for (8H, 2V, 1F) og 4 stemmer mot (3A, 1SV) som støttet
forslaget fra SV

SAK 149/14 SKOVVEIEN 3, GNR 211, BNR 224
SØKNAD OM BRUKSENDRING
ANMODNING OM UTTALELSE I BYGGESAK

Milk- oz bytaviklingskomiteens innstillinz:
Bydelsutvalget er anmodet om å avgi uttalelse til søknad om
bruksendring for ca 65 m2 i Skovveien 3, 1. etasje, gnr 211, bnr 224.

Bydelsutvalget går inn for omsøkt for bruksendring fra forretning til
servering.

Bydelsutvalget forutsetter at tiltaket ivaretar gjeldende krav til
forskriftskrav til f eks støy, ventilasjon, universell tilrettelegging i
lokalet, rampe fra fortau, mv.



Forslaz til vedtak fra SV:
Bydelsutvalget anbefaler ikke bruksendring fra forretning til
serveringssted. Bydelsutvalget tilstreber en god blanding av boliger,
forretninger og serveringssteder i bydelen vår for å ha en levende
attraktiv bydel å bo i. I dette tilfellet må det tas hensyn til beboere da det
allerede er en høy forekomst av serveringssteder i området.

Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble vedtatt med 11
stemmer for (8H, 2V, 1F) og 4 stemmer mot (3A, 1SV) som støttet
forslaget fra SV

SAK 150/14 BYGDØYNESVEIEN 15, GNR 2, BNR 101
BESTILLING AV OPPSTARTMØTE VIDERESENDT BYDELEN

Miljø- ok,byutviklin2skomiteens 

Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til oppstartmøte for
Bygdøynesveien 15, gnr 2, bnr 101.

Bydelsutvalget stiller seg i prinsippet positiv til foreliggende planer.

Bydelsutvalget ber om at eksisterende vegetasjon på området blir vurdert
i forhold til eventuelt verneverdig naturmangfold, før endelig plassering
av bebyggelsen, samt at det søkes lagt til rette for felles lekeplass i
området.

Bydelsutvalget vil for øvrig komme tilbake til saken på ordinær måte
senere i prosessen.

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

Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen:
SAK 97/14 ÅRSMELDING 2013 TILSYNSUTVALGET FOR

HJEMMETJENESTEN

Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstillinz:

BU ber om en kort redegjørelse for hva som er gjort for å bedre
telefontilgjengeligheten.
Rapporten tas til orientering.

Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

SAK 151/14 BOKBACKA, SKOVVEIEN 15 - UTVIDET ÅPNINGSTID I
BAKGÅRD

6



7

Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling:

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

Forslagetfra helse-,unge-,sosial-og kulturkomiteenble enstemmig
vedtatt(8H,2V, 1F,3A, 1SV)

Sakertil behandling:
SAK93/14 ÅRSHJUL—BUDSJETTOPPFØLGING2014

Forslag til vedtak:

BU ønsker budsjettoppfølging i tråd med vedlagte oppsett.

Forslag til vedtak fra H:

Saken utsettes til august. Det opprettes en arbeidsgruppe som kommer
med nytt forslag. Arbeidsgruppen består av Beate Brovig Auke (H),
Anne-Lise Bergenheim (V) og Bjarne Ødegaard (H).

Forslagtil vedtakfra H ble enstemmigvedtatt(811,2V, 1F,3A, 1SV)

SAK152/14 ØKONOMIPROGNOSEMEDAKTIVITETSTALLPR.APRIL
2014

Forslag til vedtak:

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

Forslag til vedtak fra H, V og F:

Bydelsutvalget er inneforstått med den økonomiske situasjonen etter

fire måneders drift.
BU er gjort kjent med de viktigste innsparingstiltak som er redegjort

for i denne sak og i tidligere saker i februar, mars og april.
BU ser at det er nødvendig med reduksjon av tjenester på alle områder.
BU ber om å få forelagt en budsjettjusteringssak i juni måned med

ytterligere tiltak, herunder effektiviseringstiltak og
bemanningsreduksjoner for å oppnå ønsket resultat.
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Tillewforslaz fra A:

Ikke møtemat på BU møter.
Frivillighetsmidlene tas.

ForslagtilvedtakfraH, V og F og tilleggsforslagfraA blestemtover
avsnittforavsnitt.

Forslagtil vedtakfraH, V og F avsnitt1 og 2 bleenstemmigvedtatt(8H,
2V, 1F, 3A, 1SV)

Forslagtil vedtakfraH, V og F avsnitt3 blevedtattmed 11stemmerfor
(8H, 2V, 1F) og 4 stemmer mot (3A, 1SV)

ForslagtilvedtakfraH, V og F avsnitt4 bleenstemmigvedtatt(811,2V,
1F, 3A, 1SV)

TilleggsforslagfraA falt mot 11stemmer(8H, 2V, 1F) og 4 stemmer for
(3A, 1SV)

Etter dette er BUs vedtak følgende:
Bydelsutvalget er inneforstått med den økonomiske situasjonen etter

fire måneders drift.
BU er gjort kjent med de viktigste innsparingstiltak som er redegjort

for i denne sak og i tidligere saker i februar, mars og april.
BU ser at det er nødvendig med reduksjon av tjenester på alle områder.
BU ber om å få forelagt en budsjettjusteringssak i juni måned med

ytterligere tiltak, herunder effektiviseringstiltak og
bemanningsreduksjoner for å oppnå ønsket resultat.

SAK 153/14 NYTT VARAMEDLEM TIL SKOLEMILJØUTVALGET V/
MAJORSTUEN SKOLE (SV)

Forslaz til vedtak:
Bydelsutvalget oppnevner Thor Sannæs (SV) som varamedlem til
skolemiljøutvalget v/ Majorstuen skole.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (811,2V, 1F, 3A, 1SV)

SAK 154/14	 GJENNOMFØRING AV HOLMENKOLLSTAFETTEN

Saken ble utsatt

Orienteringssaker:
0-SAK 155/14 KRV —FORVALTNINGSREVISJON OM KOMMUNENS ORGANISERING

AV SYKEHJEMSTJENESTER

Saken ble tatt til orientering

•

•
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0-SAK 156/14 BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND —APRIL

Saken ble tatt til orientering

0-SAK 157/14 BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE —APRIL

Saken ble tatt til orientering

0-SAK 158/14 TILSYNSRAPPORT URANIENBORGHJEMMET 15.1.14 OG 7.2.14 —SVAR
FRA SYE

Saken ble tatt til orientering

• 0-SAK 159/14 TILSYNSRAPPORT FAGERBORGHJEMMET / NORABAKKEN 4.3.14 —
SVAR FRA SYE

Tatt til orientering, men BU ber SYE presentere en snarlig løsning på
forholdet om tannhelse, ventilasjon og vedlikeholdssystemet DASH.

0-SAK 160/14 KREFTKOORDINERING I BYDEL FROGNER

Saken ble tatt til orientering

Tilleggssaker:
SAK 163/14 NORDIC CHOICE HOTELS HOVEDKONTOR, FREDRIK STANGS GATE

22-24
NY BEVILLING

Forslaz til vedtak:

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Nordic Choice Shared Services AS gis serverings-
og skjenkebevilling ved Nordic Choice Hotels hovedkontor i Fredrik Stangs gate 22-
24.
Eiendommen, Fredrik Stangs gate 22-24 ligger i et boligområde. Åpningstider
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

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

Forslaz til vedtak:

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Major Hunger AS gis serverings- og
skjenkebevilling ved Trancher Frogner, Frognerveien 12B.
Eiendommen, Frognerveien 12B ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
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Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

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

Forslaz til vedtak:

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Rica Hotellene Oslo AS gis serverings- og
skjenkebevilling ved Rica Holberg Hotel, Holbergs plass 1.
Eiendommen, Holbergs plass 1 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

Eventuelt
- Gunn von Krogh (A) bad om at plassering av bord og stol ute hos Horgans ble

kontrollert slik at tilgjengelig fortausbredde for gående ble opprettholdt.

Møtet ble hevet kl.: 19.15

Protokollen godkjent.

Oslo, 30. mai 2014

jq
- ise tiergçimeim (V)

bydelsutvalgets estleder
 •

are S øv'ete
bydelsutva gets sekretær


