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Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget. 
 
 
DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG 
 
 
TIRSDAG 17. JUNI 2014 KL 18.00 
 
I SOMMERROGT. 1,  
 
Åpen halvtime  
Opprop 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
                                                                                                                                                                                                           

DAGSORDEN:                                                                                                                                  6.6. 13.6. 17.6                                                        
SAK 166/14 Protokoll fra bydelsutvalgets møte 27.5.14 X   
 167/14 Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) 10.6.14  X  
 168/14 Referat fra arbeidsutvalget 3.6.14 X   
 169/14 Referat fra seniorrådet 10.6.14  X  
 170/14 Referat fra råd for funksjonshemmede 11.6.14  X  
 171/14 Protokoll AMU 10.6.14  X  
 172/14 Protokoll MBU 10.6.14  X  
 173/14 Referat fra ungdomsrådet 11.6.14  X  
 
Miljø- og byutviklingskomiteen: 
SAK 146/14 Kommuneplan “Oslo mot 2030 – smart, trygg og grønn” 

Utkast til offentlig ettersyn 
 
Utsatt sak 

X   

 174/14 Majorstuen skole – gymsalkapasitet og planlagt flerbrukshall på 
Frogner stadion 

X   

 175/14 Røde Kors-hagen 
Forslag om å bevare hagen som park og kulturmiljø 

X   

 176/14 Majorstuen sporområde 
Bestilling av oppstartmøte  

X   

 
Saker til behandling:     
SAK 177/14 BU uttalelse til KRV vedrørende sykehjemsetaten 

Nedsettelse av arbeidsgruppe 
  X 

 178/14 Delegasjon av bydelsutvalgets myndighet sommer 2014 X   
 179/14 Budsjettjustering juni 2014 og økonomiprognose  med 

aktivitetstall pr. mai 2014 
X   

 180/14 Søknad om uttreden for verv til Bydelsutvalget og HUSK 
Frogner (H) 

X   

 181/14 Søknad om uttreden for verv til Ungdomsrådet Frogner (3 stk.) X   
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Orienteringssaker: 
SAK 182/14 Brukervalg praktisk bistand – mai X   
 183/14 Brukervalg hjemmesykepleie – mai X   
 184/14 Demensomsorg X   
      
      
X – når sakspapirene vil være tilgjengelig på www.bfr.oslo.kommune.no/politikk  
 
Eventuelt 
 
Vel møtt! 
 
 
Oslo, 5. juni 2014 

 
Bjarne Ødegaard (H) 
bydelsutvalgets leder 
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Til bydelsutvalgets medlemmer og vara 
 

 

 
 
 
 
TIL SAKSKARTET – BYDELSUTVALGETS MØTE 17.6.2014 
 
 
 
 
Tillegg til sakskartet                                                                                                                  6.6  13.6 17.6 

SAK 185/14 SAWAN, PRESIDENT HARBITZ GATE 4 
NY BEVILLING  

 X  

O-SAK 186/14 TILSYNSRAPPORT FROGNERHJEMMET 8.4.14  
SVAR FRA SYE 

 X  

 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Wenche Ørstavik 
bydelsdirektør 



Frogner bydelsutvalg
Postboks 2400 Solli
0201 Oslo

PROTOKOLL

FRAMØTEI FROGNERBYDELSUTVALGSMØTE
TIRSDAG27. MAI2014

1

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

2
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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
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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
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Møteprotokoll 
 
 
 
Tilstede: Ulf Hordvik (H), Bjarne Ødegaard (H) (fratrådte kl 19), Beate Brovig Auke (H), 

Sverre Lorentzen (H), Vivian Ellingsen Gotaas (H), Egil Heinert (A), Gunn von 
Krogh (A), Anne-Lise Bergenheim (V), Jan Tank-Nielsen (F), Karin Beate 
Theodorsen (SV) 

Fravær: Elisabet Parmeggiani (H) 
Møtegruppe: Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtested:  Sommerrogata 1, 5. etasje 
Møtetid: 10.06.2014 kl 18.00 
Referent.: Inger Almqvist 
Telefon: 23 42 49 32, mobil 416 200 76 
 
 
 

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 10.06.2014 
 
Bymiljøetaten v/prosjektleder Geir Hjelle hadde forfall, og orientering om arbeidet med å etablere 
beboerparkering i de bydeler som har vedtatt å innføre ordningen, måtte derfor utsettes til neste 
møte, 19.08. 
 

 
Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 20.05.2014 ble enstemmig godkjent  
 

Sak 66/14 
BU-sak 
146/14 

Kommuneplan “Oslo mot 2030 – smart, trygg og grønn” 
Utkast til offentlig ettersyn 
 
Forslag til vedtak: 

1. Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse til Kommuneplan ”Oslo mot 
2030 – smart, trygg og grønn” samt til forslag til justeringer og endringer 
av markagrensen, som er lagt ut til offentlig ettersyn. 

 
2. Bydelsutvalget har tidligere behandlet planstrategi og program for samme 

plan, BU-sak 268/11, 25.10.2011, samt forslag til kommunedelplan for 
byutvikling og bevaring i Indre Oslo 2009 – 2025, BU-sak 313/09, 
24.11.2009. Vedtak følger vedlagt. 

 
3. Bydelsutvalget mener foreliggende utkast til kommuneplan er 

gjennomarbeidet og gir et godt utgangspunkt for det videre arbeid. 
Bydelsutvalget tar høringsutkastet til orientering med følgende 
kommentarer: 
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4. Bydelsutvalget mener at utvalgets status som lokal høringsinstans må 
styrkes – spesielt i forhold til prosjekter som går rett til byggesak. Dette 
bør avspeiles i samarbeidsavtalen mellom Plan- og bygningsetaten og 
bydelene. 

 
5. Bydelsutvalget ønsker større grad av detaljering og forklaring i kapitel 6 

Bestemmelser, generelt for hele kapitlet, men spesielt for §3 Plankrav, §6 
Funksjonskrav og §7 Miljøkvalitet estetikk, natur og landskap, §8 
Kulturmiljø og §11 Bebyggelse og anlegg samt §12 Grønnstruktur  – 
gjerne med eksempler. 

 
6. Bydelsutvalget går imot at bydelsgatene Frognerveien og Bogstadveien 

kategoriseres som utviklingsområde U4, og mener at disse trange by- og 
handlegatene ikke vil tåle en utvikling slik det er foreslått, og dermed ikke 
bør betegnes som utviklingsområde. 
 

7. Bydelsutvalget er positiv til at det kan etableres enkelte aktivitetssoner på 
grensen mellom byggesone og Marka, men forutsetter at det tas hensyn til 
friluftsliv og tilgjengelighet, slik at aktivitetssoner ikke blir en barriere 
som vanskeliggjør adkomsten til Marka. 

 
Forslag til endring avsnitt 3 siste setning (kursivert) fra Anne-Lise Bergenheim 
(V): 
Bydelsutvalget har følgende innspill til høringsutkastet: 
 
Forslag til tillegg avsnitt 4 fra Anne-Lise Bergenheim (V): 
Bydelsutvalget mener at Oslo bør bli en foregangskommune i medvirkning hvor målet er 
å involvere aktuelle innbyggere, lokale aktører  og bydelsutvalg direkte i de plan og 
byggesaksprosesser som angår den enkelte bydel. Dette vil uten tvil gi både økonomiske 
og tidsmessige besparelser i behandlingen av saker fordi man kan unngå konflikter, 
protestaksjoner og politiske omkamper.   
Bydelsutvalget vil derfor anbefale at det i kommuneplanen Oslo mot 2030 inngår 
iverksetting av konkrete prøveprosjekter hvor kommunale etater, arkitekter og andre får 
oppdrag hvor medvirkning er en viktig forutsetning. 
 
Forslag til nytt avsnitt 6 fra Vivian Ellingsen Gotaas (H): 
Bydelsutvalget ønsker å bevare bydelens historiske, arkitektoniske, kulturelle og 
grønne særpreg. Bydelsutvalget går imot at bydelsgatene Bygdøy allé, 
Frognerveien og Bogstadveien kategoriseres som utviklingsområde U4. Disse 
trange by- og handlegatene vil ikke tåle en slik utvikling. De bør ikke betegnes 
som utviklingsområde. 
 
Forslag til nytt avsnitt 8 fra Vivian Ellingsen Gotaas (H): 
Maks byggehøyde bør ikke overstige 6 etasjer for hele Frogner bydel, med 
unntak av transformasjonsområder som Filipstad og Majorstuen stasjon. 
 
Forslag til nytt avsnitt 9 fra Vivian Ellingsen Gotaas (H): 
Bydelsutvalget ber om at eksisterende reguleringsplaner, integreres i 
kommuneplanen. 
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Forslag til nytt avsnitt 10 fra Vivian Ellingsen Gotaas (H): 
Bydelsutvalget går imot at det tilrettelegges for regulering og bygging av ny 
cruise-pir mellom Hjortnes og Kongen. 
 
Forslag til nytt avsnitt 11 fra Anne-Lise Bergenheim (V): 
Bydelsutvalget vil understreke at det i kommunalplanen må slåes utrykkelig fast 
at all vekst i persontrafikk skal taes med kollektiv,sykkel og gange.  
 
Forslag til nytt avsnitt 12 fra Anne-Lise Bergenheim (V): 
Bydelsutvalget har merket seg at presset på utbygging av grønne lunger og 
friomåder i bydel Frogner har økt betraktelig. Det er derfor av stor betydning at 
man i den nye kommuneplanen sikrer den kommunale arealmyndigheten og 
derved også det kommunale selvstyre. 
 
Forslag til nytt avsnitt 13 fra Anne-Lise Bergenheim (V): 
Frogner bydel mangler idrettsplasser og Bydelsutvalget vil derfor påpeke behovet 
for å regulere egnede plasser til idrettsaktivitet i bydelen. 
 
Forslag til vedtak fra Karin Beate Theodorsen (SV): 

• I følge prognosene vil Oslo vokse enormt de nærmeste årene. Det er viktig 
at vi som politikere ikke stilltiende aksepterer prognosene om en så sterk 
befolkningsøkning som det kommuneplanen opererer med. En slik 
befolkningsøkning over et forholdsvis kort tidsrom vil skape et press 
miljømessig, sosialt, boligmessig og ikke minst trafikkmessig, som 
hovedstaden ikke vil kunne klare å håndtere på en forsvarlig måte. 

 
Politikerne må gjennom diverse og varierte tiltak bidra til å hindre det 
enorme presset Oslo utsettes for ved en så sterk befolkningsøkning som 
planen bygger på.  Politikerne må stille seg positiv til flytting av 
arbeidsplasser ut til kommunene rundt Oslo,  til  at nye arbeidsplasser ikke 
nødvendigvis etableres i selve hovedstaden, men i regionene rundt byen, 
og til at nye skoler/andre kunnskapsinstitusjoner  etableres i områdene 
rundt Oslo, eller enda lengre vekk. Bygging av nye boliger må følge 
samme mønster. Det samme gjelder skoler, eldreboliger, barnehager etc. 
Dette bidrar til at presset på byen ikke blir så voldsomt som det 
kommuneplanen legger opp til. En viss fortetning er umulig å unngå, men 
for å kunne skape tilfredsstillende bo- og leveforhold og trivsel for Oslos 
innbyggere, må man satse på konkrete tiltak som demper veksten, og den 
voldsomme fortetningen planen legger opp til. 
 

• Bydelsutvalget mener at klima og miljø må ligge til grunn for hele 
kommuneplanen. Oslo må forbli en grønn by. De grønne lungene må 
bevares. Dette gjelder ikke minst i Frogner bydel, der det er et sterkt press 
på utbygging av friområder og de få grønne lungene som er igjen. Det er 
av stor betydning for rekreasjonsmulighetene og trivselen for 
befolkningen, særlig i indre by at grøntområdene bevares. Bevaring av 
Markagrensen er et av de beste tiltakene for å skape en grønn by, der 
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miljø og klima settes i forsetet. 

• Transportsektoren, der privatbilene dominerer, er den verste 
forurensningskilden i Oslo. Frogner bydel har store utfordringer langs 
Kirkeveien, Parkveien/Løkkeveien og Bygdøy Alle.  E-18 gir også store 
plager med støy og lokalt høye verdier av svevestøv og andre utslipp fra 
biler.  Frem mot 2030 må kollektivtrafikken prioriteres. Det må bygges 
nye t-baner og trikkelinjer, satses på utbygging av gang- og sykkelstier og 
etableres flere parkeringsplasser for sykkel i nærheten av kollektiv 
knutepunktene.  Kommunen har sviktet stort når det gjelder å fremme og 
trygge situasjonen for syklister. Bydelsutvalget er glad for at infrastruktur 
for sykling har fått større plass i denne planen enn man har sett i tidligere 
planer. Sykkel er bra for folkehelsa og forurenser ikke.  

Planene om den storstilte utbyggingen av E-18 må stoppes. Veien må 
opprustes, men det viktigste er at det kommer ny t-bane tunell, som sikrer 
nye linjer, blant annet til Fornebu  
 

• Bydelsutvalget mener arealplanene må utformes slik at transportbehovet 
minker.  Barnehager, eldreboliger, skoler, helsesentra og andre 
serviceinstitusjoner  må etableres  i nærområdene der folk bor, og   i 
nærheten av kollektiv knutepunkt. 

• Bydelsutvalget mener kommunen må legge til rette for bygging av flere 
studentboliger og utleieboliger i Frogner bydel 

• Planene for Filipstadutbyggingen, slik Plansmias forslag legger opp til, 
må inkluderes i Kommuneplanen og følges opp. Det bør søkes nye 
løsninger for Colorlines oppankring fra 2030 når avtalen går ut. 

• Bydelsutvalget forutsetter også at Kommuneplanen følger opp vedtak 
fattet i Bydelsutvalget, nå sist fra 28.01.14, hva gjelder den videre 
utbyggingen av Majorstuen stasjon, og som bygger på konklusjonene som 
kom frem i Charetten fra 2004. 

 
Forslag til nytt avsnitt Markagrensen fra Jan Tank-Nielsen(F): 
Markagrensen vil alltid være utsatt for press for å utvikle nye boligfelt eller 
utvide eksisterende. Fremlagte høringsdokument med mindre justeringer bør også 
omfatte alternative nye områder for bebyggelse.  
F foreslår at det innarbeides flere og større slike områder. Oslo vokser i rekordfart 
og det er bedre at dagens reguleringsmyndigheter legger til rette for ny utvikling 
av marka fremfor kommende generasjoner. På denne måten kan vi legge føringer 
for fremtiden basert på dagens og fortidens erfaringer og verdigrunnlag fra 
mennesker som har kjempet for å opprette og holde på markagrensen.  
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Forslag til nytt avsnitt 14 fra Jan Tank-Nielsen(F): 
Økonomi: 
Hele forslaget / planen «Oslo mot 2030» er ambisiøs. Oslo bør i større grad 
fokusere på de kostnader som følger av dette. Kostnader som må dekkes med lån 
hvor renter vil beslaglegge en større og større del av byens budsjetter. Oslo har en 
mindre skatteinngang i 2014 og spørsmålet blir hvor mye staten vil la kommunen 
beholde av fremtidens skatter. Skatteutjevningssystemet er urettferdig. Oslo lider 
av at befolkningens skatteinnbetalinger overføres andre kommuner. Kommunens 
gjeldsgrad vil i løpet av 5 – 10 år passere 75 – 100 milliarder, (i dag 44 mrd). 
Befolkningsveksten skjer svært raskt og barn blir ikke arbeidsdyktige før etter 20 
til 30 år, og en større og større del er innvandrere uten store inntekter de første 
årene, noe som bidrar til en negativ inntektsutvikling for kommunen.  
Dette er en utvikling som politikerne må ta hensyn til i fremtiden. Staten og 
oljepengene kan ikke dekke alt. 
Norge som bedrift har en arbeidsstokk (alle landets sysselsatte) som ikke 
produserer nok verdier (inntekter til staten) til å forsvare politikeres overforbruk. 
Statsbudsjettet har et underskudd på ca. 130 milliarder før en tar midler fra 
pensjonsfondet. Sammenlignet med Hellas og Italia har Norge et like stort 
underskudd som disse landene - ca. 11 til 12 % før denne overføringen. 
 
Forslag til nytt avsnitt 14 fra Sverre Lorentzen (H): 
Kommuneplanen er ambisiøs Oslo bør i større grad fokusere på de kostnader som 
følger av dette. Planen bør også omhandle viktigheten av økonomisk 
gjennomføringskraft og handlingsrom, samt effektivitet i bruk og forvaltning av 
kommunens enorme økonomiske ressurser. F. eks. stor vekt på kostnadskontroll 
og å bruke økonomiske ressurser mest mulig effektivt til å fremskynde viktige 
prosjekter i infrastrukturen eller lignende. 
 
Forslag til nytt avsnitt 15 fra Sverre Lorentzen (H): 
Bydelsutvalget ønsker at for utbygging av Filipstad legges Fjordbyparken til 
grunn, og for utvikling av sporområdet på Majorstuen legges konklusjonene fra 
charetten til grunn. 
 
Forslag til vedtak avsnitt 1 t.o.m. 5 ble enstemmig vedtatt inklusive forslag 
til endring avsnitt 3 siste setning samt tillegg avsnitt 4 fra Anne-Lise 
Bergenheim (V) 
 
Forslag til vedtak avsnitt 6 ble satt opp mot forslag til nytt avsnitt 6 fra Vivian 
Ellingsen Gotaas (H). 
 
Forslag til nytt avsnitt 6 fra Vivian Ellingsen Gotaas (H) ble enstemmig 
vedtatt 
 
Forslag til vedtak avsnitt 7 ble vedtatt mot 1 stemme (1SV) 
 
Forslag til nytt avsnitt 8, 9 fra Vivian Ellingsen Gotaas (H) ble enstemmig 
vedtatt 
 
Forslag til nytt avsnitt 10 fra Vivian Ellingsen Gotaas (H) ble vedtatt mot 1 
stemme (1F) 
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Forslag til nytt avsnitt 11, 12 og 13 fra Anne-Lise Bergenheim (V) ble 
enstemmig vedtatt 
 
Forslag til vedtak fra Karin Beate Theodorsen (SV) falt mot 1 stemme (1SV) 
 
Forslag til nytt avsnitt Markagrensen fra Jan Tank-Nielsen(F) falt mot 1 
stemme (1F) 
 
Forslag til nytt avsnitt 14 fra Jan Tank-Nielsen(F) ble satt opp mot forslag til nytt 
avsnitt 14 fra Sverre Lorentzen (H).  
 
Forslag til nytt avsnitt 14 fra Sverre Lorentzen (H) ble vedtatt mot 1 stemme 
(1F) 
 
Forslag til nytt avsnitt 15 fra Sverre Lorentzen (H) ble enstemmig vedtatt 
 
VEDTAK: 

1. Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse til Kommuneplan ”Oslo mot 
2030 – smart, trygg og grønn” samt til forslag til justeringer og endringer 
av markagrensen, som er lagt ut til offentlig ettersyn. 

 
2. Bydelsutvalget har tidligere behandlet planstrategi og program for samme 

plan, BU-sak 268/11, 25.10.2011, samt forslag til kommunedelplan for 
byutvikling og bevaring i Indre Oslo 2009 – 2025, BU-sak 313/09, 
24.11.2009. Vedtak følger vedlagt. 

 
3. Bydelsutvalget mener foreliggende utkast til kommuneplan er 

gjennomarbeidet og gir et godt utgangspunkt for det videre arbeid. 
Bydelsutvalget har følgende innspill til utkastet: 

 
4. Bydelsutvalget mener at utvalgets status som lokal høringsinstans må 

styrkes – spesielt i forhold til prosjekter som går rett til byggesak. Dette 
bør avspeiles i samarbeidsavtalen mellom Plan- og bygningsetaten og 
bydelene. Bydelsutvalget mener at Oslo bør bli en foregangskommune i 
medvirkning hvor målet er å involvere aktuelle innbyggere, lokale aktører  
og bydelsutvalg direkte i de plan og byggesaksprosesser som angår den 
enkelte bydel. Dette vil uten tvil gi både økonomiske og tidsmessige 
besparelser i behandlingen av saker fordi man kan unngå konflikter, 
protestaksjoner og politiske omkamper.   
Bydelsutvalget vil derfor anbefale at det i kommuneplanen Oslo mot 2030 
inngår iverksetting av konkrete prøveprosjekter hvor kommunale etater, 
arkitekter og andre får oppdrag hvor medvirkning er en viktig 
forutsetning. 

 
5. Bydelsutvalget ønsker større grad av detaljering og forklaring i kapitel 6 

Bestemmelser, generelt for hele kapitlet, men spesielt for §3 Plankrav, §6 
Funksjonskrav og §7 Miljøkvalitet estetikk, natur og landskap, §8 
Kulturmiljø og §11 Bebyggelse og anlegg samt §12 Grønnstruktur  – 
gjerne med eksempler. 
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6. Bydelsutvalget ønsker å bevare bydelens historiske, arkitektoniske, 
kulturelle og grønne særpreg. Bydelsutvalget går imot at bydelsgatene 
Bygdøy allé, Frognerveien og Bogstadveien kategoriseres som 
utviklingsområde U4. Disse trange by- og handlegatene vil ikke tåle en 
slik utvikling. De bør ikke betegnes som utviklingsområde 
 

7. Bydelsutvalget er positiv til at det kan etableres enkelte aktivitetssoner på 
grensen mellom byggesone og Marka, men forutsetter at det tas hensyn til 
friluftsliv og tilgjengelighet, slik at aktivitetssoner ikke blir en barriere 
som vanskeliggjør adkomsten til Marka. 
 

8. Maks byggehøyde bør ikke overstige 6 etasjer for hele Frogner bydel, med 
unntak av transformasjonsområder som Filipstad og Majorstuen stasjon. 
 

9. Bydelsutvalget ber om at eksisterende reguleringsplaner, integreres i 
kommuneplanen. 
 

10. Bydelsutvalget går imot at det tilrettelegges for regulering og bygging av 
ny cruise-pir mellom Hjortnes og Kongen. 
 

11. Bydelsutvalget vil understreke at det i kommunalplanen må slåes 
uttrykkelig fast at all vekst i persontrafikk skal tas med kollektiv, sykkel 
og gange.  
 

12. Bydelsutvalget har merket seg at presset på utbygging av grønne lunger 
og friområder i bydel Frogner har økt betraktelig. Det er derfor av stor 
betydning at man i den nye kommuneplanen sikrer den kommunale 
arealmyndigheten og derved også det kommunale selvstyre. 
 

13. Frogner bydel mangler idrettsplasser og bydelsutvalget vil derfor påpeke 
behovet for å regulere egnede plasser til idrettsaktivitet i bydelen. 
 

14. Kommuneplanen er ambisiøs Oslo bør i større grad fokusere på de 
kostnader som følger av dette. Planen bør også omhandle viktigheten av 
økonomisk gjennomføringskraft og handlingsrom, samt effektivitet i bruk 
og forvaltning av kommunens enorme økonomiske ressurser. F. eks. stor 
vekt på kostnadskontroll og å bruke økonomiske ressurser mest mulig 
effektivt til å fremskynde viktige prosjekter i infrastrukturen eller 
lignende. 
 

15. Bydelsutvalget ønsker at for utbygging av Filipstad legges Fjordbyparken 
til grunn, og for utvikling av sporområdet på Majorstuen legges 
konklusjonene fra charetten til grunn. 
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Sak 79/14 
BU-sak 
174/14 
 

Majorstuen skole 
Gymsalkapasitet og planlagt flerbrukshall på Frogner Station 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget støtter FAU Majorstuen skoles ønske om at skolen tildeles 
kapasitet for kroppsøving i fremtidig flerbrukshall på Frogner Station. 
 
Bydelsutvalget ber om at behovet blir ivaretatt i Skolebehovsplanen, som rulleres 
neste gang i 2015. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 80/14 
BU-sak 
175/14 

Røde Kors-hagen 
Forslag om å bevare hagen som park og kulturmiljø 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget ser konflikten mellom eiers legitime rett til å foreta en utbygging i 
tråd med gjeldende regulering, og allmennhetens behov for rekreasjonsarealer i et 
område som mangler dette. 
 
Bydelsutvalget ønsker ikke å avgi en uttalelse på foreliggende tidspunkt, men ber 
Plan- og bygningsetaten om å få saken tilsendt til uttalelse når tiltaket blir 
omsøkt, selv om dette ikke er nedfelt i gjeldende avtale mellom etaten og 
bydelene. 
 
Forslag til nytt avsnitt 2 fra Karin Beate Theodorsen (SV): 
Bydelsutvalget velger å ikke gi en definitiv uttalelse på nåværende tidspunkt, men 
vil presisere følgende: 
Bydelsutvalget er svært opptatt av å bevare de grønne lunger som fortsatt finnes i 
indre by jfr. Kommuneplan 2030. Bydelsutvalget erkjenner befolkningens behov 
for rekreasjonsmuligheter i dette området. 
Bydelsutvalget ber om å få saken tilsendt til uttalelse når saken blir omsøkt. 
 
Forslag til vedtak avsnitt 1 ble enstemmig vedtatt 
 
Forslag til vedtak avsnitt to ble satt opp mot forslag til nytt avsnitt 2 fra Karin 
Beate Theodorsen (SV). 
 
Forslag til vedtak avsnitt 2 ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 81/14 
BU-sak 
176/14 
 

Majorstuen sporområde, gnr 38, bnr 63 
Bestilling av oppstartmøte videresendt bydelen 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har følgende kommentarer og innspill til bestilling av 
oppstartmøte for Majorstuen sporområde, gnr 38, bnr 63. Det vises til vedlagte 
vedtak i tidligere saker, sak 320/04 - 22.12.2004, sak 141/09 – 26.05.2009 samt 
sak 12/14 – 28.01.2014. 
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Bydelsutvalget vil anbefale at detaljregulering 1 og 2 utarbeides parallelt og med 
egnet faseforskyvning slik at detaljregulering 2 – overbygging over 
sporområdene på Majorstuen kan utvikles på solid grunnlag fra detaljregulering 1 
- Fornebubanen (Lysaker – Majorstuen) med tilhørende anlegg. 
 
Bydelsutvalget minner om de to alternative planene som ble resultatet i Charetten 
– Bykarré og Majorstuhaven. De to alternativene er begge sterkt forankret i 
bydelens lokalmiljø. Det er ønskelig at den pågående planprosessen i større grad 
knytter an til disse planene.  
 
Bydelsutvalget forutsetter at det legges til rette for gode og varierte boliger med 
tilhørende funksjoner og utearealer på området. Bydelsutvalget vil minne om at 
det er viktig å ta høyde for at det legges til rette også for boliger som kan 
disponeres av kommunen til mennesker med særskilte behov, og at det utvikles et 
bomiljø som er tilgjengelig og innbydende for alle brukergrupper. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at det sikres arealer for viktige fellesfunksjoner som for 
eksempel barnehage og skole tidlig i planprosessen. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at det sikres en grønn turvei fra Tørteberg mot sydvest, 
og at man planlegger gode og sikre grønne arealer i nær avstand fra boligen til lek 
og samvær, samt åpning av Gaustadbekken gjennom området. 
 
Bydelsutvalget foreslår at det etableres en veiforbindelse (tunnel) mellom 
Slemdalsveien og Sørkedalsveien nord for stasjonen for derved å avhjelpe kaoset 
i Majorstukrysset. 
 
Bydelsutvalget ønsker å bli holdt løpende orientert om arbeidet med utvikling av 
Majorstuen sporområde. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 
 

Orienteringssaker: 
Orienteringssaker og utrykte vedlegg ligger på bydelens nettside: 
www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/politikk som vedlegg til innkallingen.  
 
Sak 82/14 
14/544 

Underretning om politisk planvedtak 
Bogstadveien 1 parkeringshus – detaljregulering 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 83/14 
14/544 

Underretning om politisk planvedtak 
Innkjøring til parkeringsanlegg - Bogstadveien 1 detaljregulering 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 84/14 
11/620 

Beboerparkering 
Henvendelse om endring av forsøksområde 
Saken ble tatt til orientering 
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Sak 85/14 
 

Navnsetting av plass mellom gamle Vestbanestasjonen og nytt 
Nasjonalmuseum 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 86/14 
 

Forslag til ny sykkelstrategi ut på høring 
NB – «Ny sykkelstrategi 2015 – 2025» er lagt ut på bydelens nettside under fane 
Politikk/Mibu – bakgrunnsstoff.  
Saken vil bli tatt opp til behandling i august-møte. 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 87/14 
 

Streetbasketanlegg i Bydel Frogner 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 88/14 
14/181 

Bedre belysning i deler av Bydel Frogner 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 89/14 
 

Welhaven på Riddervolds plass 
Historisk undersøkelse, istandsetting og konservering 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 90/14 
14/520 
 

Premiering av hager og grøntanlegg 2014 – påmelding 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 91/14 
 

Protokoll fra byrådets møte 27.05.2014 

 
 

Møtet ble hevet kl. 20.10 
 
 
 

      
 
Ulf Hordvik (H)       Inger Almqvist 
leder          sekretær 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen 
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Møtereferat 

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

og Anne-Lise Bergenheim (V) 
Observatører: Hans Høeg Henrichsen (F), Erna Kahlbom (SV) 

Forfall:  
Fra adm.: Wenche Ørstavik, Olaf Varslot, Anne-Ma Moe-Christensen 
 
Møtegruppe: 

 
Arbeidsutvalget 

Møtested: Sommerrogt. 1 
Møtetid:  Tirsdag 3. juni 2014 kl. 16.30 
Referent.: W. Ø. 
Telefon:  
Neste møte:  Tirsdag 12. august 2014 kl. 16.30 
 
Åpen halvtime:  
 
Saker til behandling på delegert myndighet:  
 
 
SAKER TIL BU (Komité er markert):  
MIBU / BU 
 

Kommuneplan “Oslo mot 2030 – smart, trygg og grønn” 
Utkast til offentlig ettersyn 
 
Utsatt sak 

MIBU / BU Majorstuen skole – gymsalkapasitet og planlagt flerbrukshall på Frogner 
stadion 

MIBU / BU Røde Kors-hagen 
Forslag om å bevare hagen som park og kulturmiljø 

MIBU / BU Majorstuen sporområde 
Bestilling av oppstartmøte 

BU BU uttalelse til KRV vedrørende sykehjemsetaten.  
Nedsettelse av arbeidsgruppe 

BU  Delegasjon av bydelsutvalgets myndighet sommer 2014 
BU  Økonomi med aktivitetstall pr. mai 2014 og budsjettjustering juni 2014 
BU Søknad om uttreden for verv til Bydelsutvalget og HUSK Frogner (H) 
BU Søknad om uttreden for verv til Ungdomsrådet Frogner (3 stk.) 
O-SAK BU Brukervalg praktisk bistand – mai 
O-SAK BU  Brukervalg hjemmesykepleie – mai 
O-SAK BU Demensomsorg 

SAKER TIL INFO/DRØFTING: 
- Skolemiljøutvalg  
- Sak til BU i august: Endring av tilsynsutvalg  
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Oslo, 5. juni 2014 

 
Bjarne Ødegaard (H) 
bydelsutvalgets leder 
 



 

 Oslo kommune
 Bydel Frogner 

  Seniorrådet 
 

  

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

 
 

 

 

Møtereferat 
 

 
Tilstede: Hans Høegh Henrichsen, leder 

Turi W. Ljungqvist, nestleder  
Pål Nordenborg 
Knut Erik Jørgensen 
Astrid Hilde  
Kjell Jon Karlsen 

For øvrig møtte: Arne Skarløv 
Forfall: Jarle Martin Wahl og Rannveig Dahl  
Møtegruppe: Seniorrådet 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogt. 1  
Møtetid: Tirsdag 10. juni 2014 kl. 10.00 
Referent.: Brynhild Vestad 
Telefon: 23 42 49 08 
Neste møte: Tirsdag 19. august 2014 kl. 10.00 

  
 
 

 
Sak 50/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte 
  Godkjent   
 
Sak 45/14 Skarpsnoparken, Streetbasketballbane (utsatt sak) 

Det ble orientert om tilbakemeldingen fra Bymiljøetaten på prosjektet. Det opplyses 
treet nærmest Drammensveien ikke vil fjernes i forbindelse med banen, og at det er 
skjerming mot de aktuelle eldreboligene. Vedlagte skisse illustrerer banens 
beliggenhet i parken. Seniorrådet er kritisk til ikke å ha fått saken behandling i 
forbindelse med BUs behandling i 2013. Under følger utdrag fra bydelsutvalgets 
protokoll 30.04.13, som også ble sendt ut med sakspapirene i april måned.  
 

SAK 122/13 STREETBASKET I BYDEL FROGNER - INNSPILL TIL PLASSERING AV BANER 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget har mottatt forslag til mulige lokaliseringer av 
streetbasketbaner i bydelen. 
Bydelsutvalget ser, slik Bymiljøetaten også har påpekt at det er svært få 
tilbud om uorganisert idrett for ungdom i bydelen, og et stort 
engasjement for å få på plass streetbasketbaner. Det haster med å få 
bystyrets vedtak fra våren 2011 om streetbasket igangsatt i vår bydel. 
Bydelsutvalget mener del av Dronning Astrids plass (fotballbanen) og 
Bervens løkke/Trafotaket skal prioriteres i første rekke. På begge disse 
plassene må det tas hensyn til omgivelsene ved at støysvake løsninger 
velges, både for nett og underlag. 
Bydelsutvalget mener at Colosseum torg er et velegnet urbant område, 
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som av hensyn til eksisterende regulering kan være aktuelt på sikt og at 
plasseringen i tilfelle må ta hensyn til stor fotgjengertrafikk samt ny 
hovedinngang for Majorstuen skole. 
Bydelsutvalget mener at Skarpsnoparken er velegnet med lett tilgjengelig 
beliggenhet og stort areal. Plassering kan være på lite brukt område med 
trafikkstøy mot Drammensveien uten sjenanse for boliger. Inngrepet i 
grøntarealet ansees som beskjedent og akseptabelt. 
Bydelsutvalget vil spille inn følgende nye alternativer til plassering: 

- Hukodden ved eksisterende fotballbane som ikke er i bruk. 
- Mauritz Hansens gate, ballplass. 

Ballplass vis à vis Ruseløkkveien 60 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV). 
SAK 123/ 

 
   
Sak 51/14 Svindel av eldre – tiltak i Storbritannina   

Seniorrådet foreslår, med utgangspunkt i vedlagte sak fra Storbritannina, at det 
formuleres en uttalelse til BU i neste møte hvor rådet ber BU ta dette videre.  
 
 

Sak 52/14 Røde Kors-hagen – forslag om å bevare hagen som park og kulturmiljø  
Seniorrådet går i mot bevaring og enstemmig inn for at det åpnes for Aleris’ planer 
om bygging av sykehjemsfløy i tilknytning til eksisterende bygg. Seniorrådet mener 
dette kan være en mulighet til å utvikle en nytt og innovativt sykehjem med 
medisinsk/-akuttkompetanse i samme bygg.  
 

Sak 53/14 Økonomi- og budsjettjustering juni 2014 – muntlig orientering   
Det ble orientert om forslaget til innsparing på størrelsesorden 20 millioner som nå 
skal behandles av BU. Sosialtjenesten, hjemmesykepleie, sykehjem og barnevern er 
områdene som i størst grad vil rammes av forslaget. Seniorrådet påpeker 
nødvendigheten av at det mottar sakspapirer i slike saker i tide til å sikre behandling 
innen saken kommer til behandling i BU. For å kunne imøtekomme dette anbefaler 
administrasjonen at Seniorrådet tar opp til vurdering hvorvidt det ønskes overgang 
til elektroniske sakspapirer, i likhet med praksis for bydelsutvalget, komiteer og 
råd.  
 

 
Sak 54/14 Byrådets seniormelding (omdelt i sist møte)  

Tidsskjema gav ikke rom for nærmere presentasjon av meldingen. Meldingen 
anbefales lest, blant annet med tanke på tema frivillighet i eldreomsorgen, som var 
oppe på møtet.  
 

Sak 55/14 Boligsosial handlingsplan 2014-2018 Bydel Frogner   
Tatt til orientering.  
 
 

Sak 56/14 Forvaltningsrevisjon av Sykehjemsetaten, nedsettelse av arbeidsgruppe   
Seniorrådet så dette som en positiv oppfølgning av den henvendelse som Rådet i 
samarbeid med rådene i Ullern og V. Aker sendte Byrådet i juni 2013. 
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Sak 57/14  Endring av tilsynsutvalg   
Seniorrådets leder varslet at sak om mulige endringer i tilsynsutvalgenes 
sammensetning vil komme opp i Bydelsutvalgets møte i august måned.  
 
 

 
 
Eventuelt  
 

Skateboardbanen som nå er under etablering inntil Bygdøy allé ved Frognerkilen tas opp i  
neste møte.  

 
 

 
Møtet hevet kl. 12.25 

 
 
 

       
    
       
Hans Høegh Henrichsen      Brynhild Vestad 
leder          sekretær 
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Møtereferat 
 

 
Tilstede: Rudolph Brynn (A), Bjørn Hansen (NHF); Elisabeth Holm Oraug (H), Erika 

Birke (FFO), Trond Tvedt (FND), Ellinor Bergrud (NBF) 
Forfall: Unni Brodin FFO, Berit Schjefstad (FFO) 
Møtegruppe: Råd for funksjonshemmede 
Møtested: Sommerogaten 1 
Møtetid: Onsdag 11. juni 2014 kl. 16:00 
Referent.: A-M Moe-Christensen 
 
Neste møte: 

 
Mandag 18. august 

 
 

Åpen halvtime. 
 

37/14  Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 
Merknad fra Rudolph Brynn: 
Leder beklager at møtet i april ikke forløp på en akseptabel måte. Leder har ikke 
hatt til intensjon å komme med personangrep og opplever ikke at dette ble gjort. 
 

38/14  Forslag fra Elisabeth Holm Oraug: 
 Medlemmene inviteres til å komme med innspill på hvordan de har det i dagliglivet, 
problemer de møter eller positive opplevelser.  
Følgende forhold ble drøftet: 

 
• støttekontakt – lang tid å få oppnevnt 
• ikke universelt utformet bolig – problemer ved oppstått behov 
• mangelfullt treningsutstyr på Oscar 

 
39/14 Kommuneplan «Oslo mot 2030 – smart, trygg og grønn». Utkast til offentlig 
BU sak 146/14 ettersyn. 
 Rådet mener bydelsutvalgets status som lokal høringsinstans må styrkes. 

Rådet er fornøyd med at universell utforming blir vektlagt i forbindelse med 
1. grøntanlegg og anlegg for idrett, rekreasjon og fysisk aktivitet 
2. anlegg og bygg generelt 

men opplever at dette burde gjennomføre planen for øvrig i forbindelse med å 
gjøre byen trygg, tilgjengelig og sikre alle innbyggere likeverdig tilgang. 

 
40/14 Majorstuen skole – gymsalkapasitet og planlagt flerbrukshall på Frogner stadion. 
BU sak 174/14 

Rådet ber om at universell utforming ivaretas for å sikre alle elever et likeverdig 
tilbud. 

 
41/14 Røde Kors-hagen. Forslag fra Skarpsno Vel om å bevare hagen som park og 

kulturmiljø. 



2 

BU sak 175/14 
Rådet tar ikke stilling til konflikten rundt saken, men ber om at en eventuell 
bevaring av hagen ivaretar behovet for universell utforming for å sikre alle beboere 
likeverdig tilgang. 

 
42/14 Majorstuen sporområde. Bestilling av oppstartsmøte 
BU sak 176/14 

Det vises til rådets tidligere vedtak i saken. Rådet forutsetter at nye boliger følger 
krav i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven vedrørende universell utforming, 
og at også arealer for viktige fellesfunksjoner følger slike krav. 

 
43/14 Referat fra aktuelle møter: 

Bjørn Hansen refererte fra utvalgsmøte i «Levende Oslo». 
Bjørn Hansen er leder for et prosjekt som skal legge frem en levekårsundersøkelse 
for 60 funksjonshemmede. 

 Rudolph Brynn deltar i FAFO prosjekt om hvordan man kan få NAV brukerutvalg 
til å fungere bedre. Han refererte fra refleksjonssamling 2014-06-04 der en rekke 
forslag ble lagt frem, og vil følge dette opp i bydelen. For å få en bedre dialog i 
bydelens brukerutvalg forslo han at rådets punkt om erfaringer fra dagliglivet (jfr. 
38/14) kan brukes som grunnlag for innspill til brukerutvalget.  

 
44/14 Referat fra møte i Sentralt råd for funksjonshemmede: 

Kommunens handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse skal rulleres. 
Innspill fra rådet utarbeides, og det arbeides  med en del andre høringssaker. 
 

 
Eventuelt 
 
 Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt til høring forslag om 

forenkling av byggetekniske krav med høringsfrist 2014-09-01. 
Høringsdokumentene kan leses her: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/Horing-
Forslag-til-endringer-i-byggteknisk-forskrift.html?id=762276. Brynn arbeider med 
høringsutkast som legges frem for rådet.  

 
  Det skal avholdes en internasjonal konferanse i Lund i Sverige om universell 

utforming 16.-18. juni, UD 2014. Mer informasjon kan leses her: http://ud2014.se/  
 
Rudolph Brynn 
leder 
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Protokoll 
      

 
Til: Medlemmer og varamedlemmer av AMU 
Møtegruppe: AMU 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogt. 1, 5 etg. 
Møtetid: Tirsdag 10. juni 2014 kl. 14.00 
Til stede fra 
arbeidstaker:  

Caroline T. Jenssen (HVO), Hilde Jahnsen (FO), og Anna-Lena Gulbrandsen 
(Utdanningsforbundet) og Elin Ringstad (Fagforbundet) 

Til stede fra 
arbeidsgiver: 

Anne-Ma Moe-Christensen, Heidi Damengen, Turid Hagen og Kåre Sagmo-
Søvde  

BHT: Ivar Fløistad (BHT) 
Forfall: Terje Wollmann (Fagforbundet), Runa Gomo (NSF), Wenche Ørstavik og 

Olaf Varslot 
Bytte av 
representasjon: 

 

Observatør:  
Øvrig møtte:  
Telefon: 23 42 49 11 
Neste møte: Tirsdag 19. august 2014 kl. 14.00 
  
 
Sak 19/14 Referat fra AMUs møte tirsdag 20. mai 2014 
 Godkjent 
 
Sak 20/14 Verneombud i NAV 

Forslag til vedtak etter AML § 6-1 (2): : 
AMU vedtar å innføre et eget verneområde for publikumsmottaket ved NAV 
Frogner med felles vernetjeneste. 

 
Enstemmig vedtatt.  
 
Protokolltilførsel fra HVO:  
HVO ønsket å delta i partnerskapsmøte 
       

Sak 21/14 Prosedyre for forebygging av overgrep 
Tatt til orientering.  

 
Sak 22/14  Konsekvenser av bydelens økonomiprognose med tilhørende budsjettjustering 
  Tatt til orientering. 
 

Protokolltilførsel fra FO: se vedlegg 1 Protokolltilførsel til AMU-sak 22/14. 
Konsekvenser av bydelens økonomiprognoser. 
Protokolltilførsel fra HVO: se vedlegg 2 Protokolltilførsel til AMU-sak  
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Sak 23/14 Organisering av hjemmetjenestene – forslag om felles tjenesteleder for 
henholdsvis område Solli og område Bygdøy Gimle 
Forslag til vedtak:  
AMU anser de arbeidsmiljømessige konsekvensene ved permanens organisering av 
felles ledelse for praktisk bistand på områdene Solli og Bygdøy Gimle godt 
ivaretatt. 
 
Enstemmig vedtatt.  
     

Sak 24/14  Tiltak for reduksjon av korttidsfravær 
   Forslag til vedtak:  
  AMU vedtar ovennevnte tiltak for reduksjon av korttidsfravær. 
 

Enstemmig vedtatt.  
 
Sak 25/14 Sykefravær 
  Tatt til orientering.  
 
 
 

Eventuelt 
- Forespørsel fra HVO vedr. rapportering av overtid og eventuelle brudd på Aml. 

 

 
 
 
 
 
 
Caroline T. Jenssen 
Hovedvernombud 



Protokolltilførsel til AMU-sak 22/14. Konsekvenser av bydelens økonomiprognoser. 

 

Fellesorganisasjonen (FO) Frogner og Fagforbundet Frogner er svært bekymret for de sparetiltakene 

som er foreslått i AMU-sak 22/14. Et av forslagene rammer særlig NAV, blant annet med en 

nedbemanning av åtte ansatte. FO og Fagforbundet mener det ikke er forsvarlig å gå inn for en slik 

nedbemanning, og er svært bekymret for konsekvensene av dette. Vi er bekymret for at: 

1. Kostnadene ved økonomisk sosialhjelp vil gå kraftig opp, da færre ansatte på NAV vil føre til 

redusert kapasitet blant saksbehandlerne og dårligere mulighet til å følge opp hver enkelt 

bruker. Det å hjelpe en bruker til å bli økonomisk selvhjulpen, enten ved å komme ut i arbeid 

eller få de trygdeytelsene de har krav på, er tidkrevende og det å kutte antall ansatte vil 

redusere muligheten til å få brukere fortere ut av avhengigheten av økonomisk sosialhjelp. 

2. Å redusere antall ansatte vil øke belastningen, arbeidsmengden og presset for de 

gjenværende ansatte betraktelig. Vi er bekymret for at arbeidsmengden vil bli for stor og at 

dette vil føre til høyere sykefravær og at vi mister dyktige medarbeidere i bydelen da de vil 

kunne ønske seg mindre belastende arbeidsplasser.  Vi er bekymret for at vi vil miste verdifull 

kunnskap på kontoret, ansettelsesprosesser er tidkrevende og det er kostbart og 

ressurskrevende å lære opp nye ansatte.  

3. Lavere bemanning vil føre til at brukere vil få dårligere kvalitet på tjenestene og at de vil få 

lengre ventetid på de tjenestene og ytelsene de har krav på. 

4. Risikoen for vold og trusler om vold vil kunne øke. Mange av brukerne på NAV er mennesker i 

sårbare og ustabile livssituasjoner, flere av dem har psykiske lidelser og / eller er avhengig av 

rusmidler. Å kutte antall ansatte ved NAV vil før til at vi ikke kan tilby like gode 

institusjonsplasser for de brukerne som har behov for det, og vi er nødt til å finne 

boalternativer for dem i bydelen. Lengre saksbehandlingstid vil skape frustrasjon blant 

brukere, noe som igjen kan føre til risikofulle situasjoner i publikumsmottaket og i 

timeavtaler. Lavere bemanning vil også gjøre det vanskeligere for saksbehandlere å gå to og 

to i samtaler med antatt forhøyet risiko. Vi er bekymret for de ansattes sikkerhet.  



Protokolltilførsel til AMU-sak      Oslo, 12.6.2014 
Caroline T. Jenssen 
Hovedverneombudet, Bydel Frogner  

Økonomirapportering pr 31.05.14 med tiltak for å redusere utgiftene i 2014 og 2015. 
Hovedverneombudet ønsker å uttrykke sin bekymring for administrasjonens forslag til 
innsparing. Fagforbundet støtter og deler hovedverneombudets bekymringer.  
 
Som nevnt i analysen til forslaget står det at sosialtjenesten, hjemmesykepleie, sykehjem og 
barnevern er områdene som må redusere aktivitet for å nå budsjettet. Videre nevnt i samme 
avsnitt står det at disse områdene har høy enhetskostnad, og vil derfor gi rask tilpasning til 
budsjettet, hvis man gjør kutt her. Dette mener jeg ikke er et god nok argument for å kutte 
områder hvor vi yter lovpålagte tjenester til våre brukere. Det må sees på tiltak som gir 
langvarig løsninger, ikke kortvarig.  
 
Hvis bydelen kutter disse årsverkene ved de overnevnte tjenestene, skal vi da unngå å fylle 
lovens krav for lovpålagte tjenester? Hva gjør bydelen når flere innbyggere trenger våre 
tjenester og vi velger å fjerne vår kompetanse? Som det vises til på side 17, Endrede 
demografiske forutsetninger, forteller ”virkeligheten” at vi har blant annet 31 flere personer 
over 90 år. Siden det ikke er tatt høyde for denne økningen og behovet for flere 
sykehjemsplasser, har disse menneskene mest sannsynlig stort behov for hjemmesykepleie. 
Til tross for bestiller-utfører modellen, som skal kunne gi en mer rettferdig og grundig 
fordeling av vedtak, kan man ikke unngå å gi lovpålagte tjenester.  

Fra en som selv tilbyr tjenester til brukere og er en såkalt utfører, jobber vi med mennesker. 
Til tross for at vi har rammer for hvor lenge og hvor mye bistand vi skal gi til den enkelte 
bruker, kan det oppstå utforutsette forhold som gjør at vi ikke kan gå fra brukerne. Mennesker 
som har lovmessig rett på tjenester og opplevelse av respekt. Det ligger mye stolthet bak et 
yrke og jobbutførelse, uavhengig av bakgrunn, og ved å ”krympe” vedtak til det absolutt 
minimum, vil jeg påstå at vi mister noe av yrkesstolthet. Jeg vil anta en risiko for høyere 
sykefravær og mistrivsel blant ansatte og et usikkert og ustabilt arbeidsmiljø.  

Det står i arbeidsmiljølovens formålsparagraf at loven skal sikre et arbeidsmiljø som gir 
grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot 
fysiske og psykiske skadevirkninger. Jeg mener at ved å gjennomføre disse skisserte tiltakene 
går vi i mot dette formålet. Vi gir de ansatte et økt arbeidspress, store organisatoriske 
endringer uten reel medvirkningsmulighet fra ansatte, økt risiko for vold og trusler mot 
ansatte og en utrygg og ustabil arbeidssituasjon.  

Sosialtjenesten 
Bydel Grorud hadde en meget alvorlig hendelse ved sitt NAV-kontor, hvor de dessverre 
mistet en av sine ansatte. På bakgrunn av dette, har det utløst en stor gjennomgang av alle 
NAV-kontorene i Oslo. Det har blitt satt inn flere tiltak for å sikre de ansattes liv og helse. Det 
ble nedsatt en arbeidsgruppe av arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad blant annet, som 
skulle se på sikkerheten til de ansatte ved NAV. Deres funn viser at blant annet seks av ti 



ansatte har opplevd trusler mot seg selv eller kontoret de jobber ved. Rapporten viser at 
ansatte i publikumsmottak og ansatte som jobber med kommunale oppfølgingsoppgaver i 
store kontorer er mest utsatt for vold og trusler. 

Nå som dette er påpekt, ønsker administrasjonen å kutte 8 årsverk. Dette mener jeg ikke er 
forenelig med arbeidssituasjonen til våre ansatte og det bilde som skisseres i overnevnte sak. 
Ved å kutte kan man anta at sikkerhetssituasjonen vil forverres og de ansatte vil føle seg mer 
utrygg på jobb. En annen konsekvens kan være at vi mister verdigfull kompetanse og at 
ansatte velger å slutte.  
Forslag  
Jeg har vanskeligheter for å komme med en alternativ løsning, men ønsker likevel å komme 
med noen punkter.  
- Det er enighet om at hjemmetjenesten kan effektiviseres, ved å kutte vedtakstimer for våre 
brukere. Jeg ønsker likevel at vi ser på hjemmetjenesten som en enhet, og ikke to deler. 
Samarbeidet rundt brukerne blir mer helhetlig, og det er større mulighet for å følge nøye med 
på endringer hos brukere hvis det er de ansatte i hjemmetjenesten som utfører vedtakene.        
Dette har administrasjonen gjort ved å ha felles leder ved to av områdene innenfor 
hjemmetjenester, men at det sees på mulighet for dette ved flere områder.  
- Det er viktig med inkludering av de ansatte i slike prosesser, slik at de føler et ”eieforhold” 
til endringene som skjer ved sitt tjenestested. Det vises til viktigheten av løpende informasjon, 
slik at man kan avverge eventuelle misforståelser og fortolkninger ved slike endringer.  
- Siden det vises til høyt sykefravær, bes det at prosjektet som skal settes i gang i forhold til 
Arbeidslivssenteret NAV, ser spesielt på hjemmetjenesten. Kartlegging og mulig 
årsakssammenhenger med arbeidsrelatert fravær, bør sees nøye på.  
- Det er ønskelig at det sees på organiseringen av saksgang og avgjørelsesmyndighet ved 
NAV. Det er mye papirarbeid som tar mye av tiden, og gir mindre direkte brukerrettet tid. Det 
er ønskelig å se på effektiviseringsmuligheter her. 
- Jeg ønsker en ny overordnet risikovurdering hvor vernetjenesten og organisasjonene er 
delaktig. 
- Det forutsettes at hovedverneombudet medvirker i de videre prosessene.  

Jeg har forståelse for at dette er en vanskelig situasjon, men ønsker likevel å minne om 
arbeidsmiljølovens formål. Vi skal tilby ansatte en helsefremmende og meningsfylt 
arbeidssituasjon. Ved å iverksette disse tiltakene mener jeg vi ikke følger lovens formål.  
Oppsummering av risiko og konsekvenser:  
- Økt arbeidspress og stress på ansatte 
- Økt risiko for vold og trusler mot ansatte 
- Dårligere/manglende kompetanse ved tjenestestedene  
- Forhøyet sykefravær  
- Mistrivsel blant ansatte  
- Ingen mulighet til utvikling og opplæring 
- Ansatte slutter 
                                                                                                                       Caroline T. Jenssen 
                                                                                                                       Hovedverneombud 
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Protokoll 
      

 
Til: Medlemmer og varamedlemmer av MBU 
Møtegruppe: MBU 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogt. 1, 5 etg. 
Møtetid: Tirsdag 10. juni 2014 kl. 15.00 
Til stede fra 
arbeidstaker:  

Hilde Jahnsen (FO) og Elin Ringstad (Fagforbundet) 

Til stede fra 
arbeidsgiver: 

Anne-Ma Moe-Christensen, Heidi Damengen, Turid Hagen og Kåre Sagmo-
Søvde. 

Forfall: Joan Espaillat (Fagforbundet), Terje Wollmann (Fagforbundet), Runa Gomo 
(NSF), Anna-Lena Gulbrandsen (Utdanningsforbundet), Wenche Ørstavik og 
Olaf Varslot 

Bytte av 
representasjon: 

 

Observatør: Caroline T. Jenssen (HVO) 
Øvrig møtte:  
Telefon: 23 42 49 11 
Neste møte: Tirsdag 19. august 2014 kl. 14.00 
  
 
 
Sak 10/14 Referat fra MBUs møte tirsdag 20. mai 2014 
  Godkjent 
 
 
Sak 11/14 Prosedyre for forebygging av overgrep 
  Tatt til orientering.  

 
 
Sak 12/14  Organisering av hjemmetjenestene – forslag om felles tjenesteleder for 

henholdsvis område Solli og område Bygdøy Gimle 
Forslag til vedtak:  
MBU vedtar at tjenestestedene Solli og Bygdøy-Gimle får felles leder for praktisk 
bistand og hjemmesykepleie. To områdelederstillinger omgjøres til 
sykepleierkonsulenter på hvert sitt tjenestested. 
 
Enstemmig vedtatt 

 
Eventuelt 
 
Anne-Ma Moe-Christensen 
avdelingsdirektør 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Ungdomsrådet 
 

  

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

  

  

 

           MØTEREFERAT 

Tilstede: 
Katarina Frostmann Eisenstein, Martinius Enzell Tangen, Oscar Andreas Norden, Sumaya Liban, 

Thomas Solem,  Helene Spilde (sekretær) 

Forfall Frithjof Bugge, Haider Qureshi, Andrine Ona Kindem, Nicholas Bertheau Solem (vara), Astrid Rose 

Hegnar (vara), Nikolai Bjørn Akselvoll (vara ) Henrikke Vikøren Zachariassen (vara)  

Møtegruppe: Ungdomsrådet BFR 

Møtested: Ungdomstjenesten, 2.etasje Cort Adelers gate 18 

Møtetid: 16.00-18.00 

Referent.: Helene Spilde 

Telefon: 22 44 56 48 

Neste møte: 20.08.13 

 

Møte i Ungdomsrådet  11.06.14  
 
Sak 35/14 : Godkjenning av innkalling og referat 

 

Referat godkjennes  

Inkallingens saksnummer endres 

  

                           

Sak 36/14 : Oppdatering av fra råd og utvalg    

 

NAV-Brukerutvalg :  

Det er møte på NAV- brukerutvalg torsdag 12.juni. Vara stiller på møtet.  

 

SUR :  

Har hatt utveksling av erfaringer med andre råd. Særlig lært om tettere samarbeid med lokale 

politikere.  

 

BU :  

Sekretær informerte rådet om forslag om budsjettkutt på områder som særlig gjelder barn og 

ungdom; som Barnevernet, Ungdomstjenesten, NAV og Helsestasjonen.  

 

Ungdomsrådet er negative til kutt som gjelder barn og ungdom. 

Angående kutt i Barnevernet er ungdomsrådet bekymret for at barn og ungdom som trenger 

nødvendig hjelp blir skadelidende. 
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Ungdomsrådet ønsker sterkt at det jobbes for at barn/ungdom 10-13 år skal fortsette å få et 

tilbud i området ved Majorstua. Særlig når det nå til høsten etableres elever ved Majorstua 

skole. De påpeker imidlertid at store aldersforskjeller kan gjøre tilbudene mindre attraktive og 

innebære utfordringer.  

 

Kommentar : Det oppleves generelt som utfordring i rådet å få tilstrekkelig informasjon til riktig 

tid i saker som gjelder ungdom samt å få «oversatt» dokumentene som leselige og forståelige for 

ungdom.  

 

Sak 37/14 : Nye medlemmer 

Rådet mangler fremdeles vara-medlemmer fra Ruseløkka skole og Uranienborg skole  

Thomas Solem er valgt som nytt vara-medlem fra Majorstuen skole.  

 

 

Sak 38/14 : UBUM saker  

Sakene trenger bedre forberedelse og utsettes til neste møte  

 

 

Sak 39/14 : Valg 

Det ble gjennomført valg av leder : Katarina Frostmann Eisenstein  

Det ble gjennomført valg av SUR-vara : Haider Qureshi 

Valg av nestleder og valg av 2 manglende vara representanter utsettes til møtet i august  

 

Sak 39/14 : Eventuelt         

Oscar Nordèn fra OHG har muntlig bedt om permisjon frem til desember 2014 pga utveksling til 

utlandet. Vara-representant for OHG Henrikke Vikøren Zachariassen stiller på møter for ham i 

perioden.    

Det har i høst vært dårlig oppmøte på møtene. Det foreslåes derfor at det lages regler for 

oppmøte på møtene. Og at det treffes tiltak for å få opp møtedeltakelsen.  



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 
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BU-sak 146/14 
         Mibu 66/14 
 
Møtedato: 20.05.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen  
Møtedato: 27.05.2014 Bydelsutvalget  
 

Møtedato: 10.06.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen  
Møtedato: 17.06.2014 Bydelsutvalget  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Utdrag fra BU-sak 268/11, 25.10.2011: 

Bydelsutvalget tar høringsutkastet til orientering, og ser fram til en fortsatt medvirkning i 
prosessen, spesielt prioritering av kollektivdekning, trafikkmønster, lokalt og 
gjennomgangstrafikk, knutepunktutbygging – bl.a. Majorstuen – byggelinjer/byggehøyder, 
utvikling av Filipstad/Hjortnes og grønne lunger. 
 
Beslutninger bør tas mest mulig lokalt ut fra et medvirkningsperspektiv – bydelsutvalg, 
vel, næringsforeninger m.m., saker vedrørende plan, byggesak, dispensasjon og bevillinger 
i saker der man avviker fra plan. Bydelsutvalgets posisjon som høringsinstans må styrkes. 
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Uttalelse merket ”Kommuneplan” saksnummer 201305239 (FIN) sendes Byrådsavdeling for 
finans postmottak@byr.oslo.kommune.no med kopi til Plan- og bygningsetaten 
postmottak@pbe.oslo.kommune.no før 30.05.2014.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse til Kommuneplan ”Oslo mot 2030 – smart, trygg og 
grønn” samt til forslag til justeringer og endringer av markagrensen, som er lagt ut til offentlig 
ettersyn. 
 
Bydelsutvalget har tidligere behandlet planstrategi og program for samme plan, BU-sak 268/11, 
25.10.2011, samt forslag til kommunedelplan for byutvikling og bevaring i Indre Oslo 2009 – 
2025, BU-sak 313/09, 24.11.2009. Vedtak følger vedlagt. 
 
Bydelsutvalget mener foreliggende utkast til kommuneplan er gjennomarbeidet og gir et godt 
utgangspunkt for det videre arbeid. Bydelsutvalget tar høringsutkastet til orientering med følgende 
kommentarer: 
 
Bydelsutvalget mener at utvalgets status som lokal høringsinstans må styrkes – spesielt i forhold 
til prosjekter som går rett til byggesak. Dette bør avspeiles i samarbeidsavtalen mellom Plan- og 
bygningsetaten og bydelene. 
 
Bydelsutvalget ønsker større grad av detaljering og forklaring i kapitel 6 Bestemmelser, generelt 
for hele kapitlet, men spesielt for §3 Plankrav, §6 Funksjonskrav og §7 Miljøkvalitet estetikk, 
natur og landskap, §8 Kulturmiljø og §11 Bebyggelse og anlegg samt §12 Grønnstruktur  – gjerne 
med eksempler. 
 
Bydelsutvalget går imot at bydelsgatene Frognerveien og Bogstadveien kategoriseres som 
utviklingsområde U4, og mener at disse trange by- og handlegatene  ikke vil tåle en utvikling slik 
det er foreslått, og dermed ikke bør betegnes som utviklingsområde. 
 
Bydelsutvalget er positiv til at det kan etableres enkelte aktivitetssoner på grensen mellom 
byggesone og Marka, men forutsetter at det tas hensyn til friluftsliv og tilgjengelighet, slik at 
aktivitetssoner ikke blir en barriere som vanskeliggjør adkomsten til Marka.  





















































Kommuneplan for Oslo – Oslo mot 2030 – Smart, trygg, grønn.  

 

Lenke til side med Bakgrunnsmateriale for MIBU – inneholder lenker til alle 
høringsdokumentene.   

http://www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/arbeidsomrade/article158956-1816.html 
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Kommuneplan —Oslo mot 2030

Revidert innspill fra SV

1 følge prognosene vil Oslo vokse enermt de nærmeste årene. Det er viktig at vi som

pohtikere ikke stilltiende aksepterer prognosene om en så sterk befolkningsøking som det

kommuneplanen opererer med. En slik befolkningsøking over et forholdsvis kort tidsrom

vil skape et press miljemessig, sosialt, boligmessig og ikke minst trafikkmessig. som

hovedstuden ikke vil kunne klare å håndtere på en forsvarlig måte.

Polifikerne må gjennom diverse og varierte tåtak bidrafil å hindre det enorme presset Oslo

utsettes for ved en så sterk befolkningsoking som planen bygger på. Pohlikerne må stille

seg positiv til flytting av arbeidsplasser ut til kommunene rundt Oslo, til at nyc

arbeidsplasser ikke nødvendigvis etableres i selve hovedstaden, men i regionene rundt

byen, og til at nye skoler/andre kunnskapsinstitusjoner etableres i områdene rundt Oslo,

eller enda lengre vekk. Bygging av nye boliger må følge samme mønster. Det samme

gjelder skoler, eldreboliger, barnchager etc. Delle bidrar til at presset på byen ikke blir så

voldsomt som det kommuneplanen legger opp til. En viss fortetning er umulig å unngå,

men for å kunne skapc tifredsstillende bo- og leveforhold og trivsel for Oslos innbyggerc,

må man satse på konkrete tiltak som demper veksten, og den voldsomme fortetningen

planen legger opp til.

Bydelsutvalget mener at klima og mifø må ligge til grunn for hele kommuneplancn. Oslo

må forhli en grønn by. De grønne lungene må bevares. Dette gjelder ikke minst i Frogner

bydel, der det er et sterkt press på utbygging av frionfråder og de få grønne lungene som er

igjen. Det er av stor betydning for rekreasjonsmulighetene og trivselen for befolkningen,

særtig i mdre by at grontområdene bevares. Bevaring av Markagrensen er m av de beste

tiltakene for å skape en grønn by, der miljø og Ichma settes i forselet.

Transportsektoren, der privatbilene dominerer, er den verste forurensningskilden i Oslo.

Frogner bydel har store utfordringer langs Kirkeveien, Parkvcien/Lokkeveien og Bygdøy

Alle. E-18 eir også store plager med stoy og lokalt heye verdier ay syevestew og anåre

utslipp fra biler Frem mot 2030 må kollektivtralikken prioriteres. Del må bygges nyc t-

bancr og trikkelinjer, satses på utbygging av gang- og sykkelstier og etablercs tlere



FORSLAG FRA VENSTRE

BU sak 146/14 Kommuneplan Oslo mot 2030 - forslag til vedtakspunkter fra Venstre

Medvirkning

Bydelsutvalget mener at Oslo bør bli en foregangskomrnune i medvirkning hvor målet er å involvere

aktuelle innbyggere,lokale aktører og bydelsutvalg direkte i de plan og byggesaksprosesser som angår

den enkelte bydel. Dette vil uten tvil gi både økonomiske og tidsmessige besparelser i behandlingen av

saker fordi man kan unngå konflikter, protestaksjoner og politiske omkamper.

Bydelsutvalget vil derfor anbefale at det i kommuneplanen Oslo mot 2030 inngår iverksetting av konkrete

prøveprosjekter hvor kommunale etater, arkitekter og andre får oppdrag hvor medvirkning er en viktig

forutsetning.

Kollektiv

Bydelsutvalget vil understreke at det i kommunalplanen må slåes utrykkelig fast at all vekst i persontrafikk

skal taes med kollektiv,sykkel og gange.

Grønt- og friområde

Bydelsutvalget har merket seg at presset på utbygging av grønne lunger og friomåder i bydel Frogner har

økt betraktelig. Det er derfor av stor betydning at man i den nye kommuneplanen sikrer den kommunale
arealmyndigheten og derved også det kommunale selvstyre.

Sosial infrastruktur

Frogner bydel mangler idrettsplasser og Bydelsutvalget vil derfor påpeke behovet for å kunne disponere
egnede plasser for idrettsaktivitet særlig i Frognerområdet av bydelen.

Anne-Lise Bergenheim

b4erI4 k(Stp
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parkeringsplasser for sykkel i nærheten av kollektiv knutepunktene. Kommunen har

sviktet stort når det gjelder å fremme og trygge situasjonen for syklister. Bydelsutvalget er

glad for at infrastruktur for sykling har fått større plass i denne planen enn man har sett i

tidligere planer. Sykkel er bra for folkehelsa og forurenser ikke.

Planene om den storstilte utbyggingen av E-18 må stoppes. Veien må opprustes, men det

viktigste er at det kommer ny t-bane wnell, som sikrer nye linjer, blant annel til Fornebu

Bydelsutvalget mener arealplanene må utformes slik at transportbehovet minker.

Barnehager, eldreboliger, skoler, helsesentra og andre servieeinstitusjoner må etableres i

nærområdene der folk bor, og i nærheten av kollektiv knutepunkt.

Bydelsutvalget mener kommunen må legge rette for bygging av flere smdentboliger og

utleieboliger i Frogner bydel

Planene for Filipstadutbyggingen, slik Plansmias forslag legger opp til, må inkluderes i

Kommuneplanen og følges opp. Det bør søkes nye løsninger for Colortines oppankring fra

2030 når avtalen går ut.

Bydelsutvalget forutsetter også at Kommuneplanen følger opp vedtak fattet i

Bydelsutvalget, nå sist fra 28 01.14, hva gjelder den idere utbyggingen av Majorstuen

stasjon, og som bygger på konklusjonene som kom fiem i Charetten fra 2004.

Karin Beate Theodorsen
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BU-sak 174/14 
         Mibu-sak 79/14 
 
 
 
Møtedato: 10.06.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 17.06.2014 Bydelsutvalget 
 
 
 
MAJORSTUEN SKOLE  
GYMSALKAPASITET OG PLANLAGT FLERBRUKSHALL PÅ 
FROGNER STADION 
 
 
 
Foreldrearbeidsutvalget (FAU) på Majorstuen skole ber i henvendelse til bydelen om støtte til 
øremerket tid for skolens kroppsøvingstilbud i planlagt flerbrukshall på Frogner Stadion. 
 
Majorstuen skole får etter utbedring et elevtall på ca 1000, og blir dermed den største grunnskolen 
i område Oslo vest. I den rehabiliterte skolen er det innpasset to små gymsaler. Dette er i 
utgangspunkt i underkant av behovet, og takhøyden er på grunn av bygningstekniske årsaker 
begrenset og utelukker dermed en del idretter.  
 
Utdanningsetaten vurderer det som ønskelig at Majorstuen skole får tilgang til timer i fremtidig 
flerbrukshall på Frogner Stadion. Etaten peker på at denne typen beslutninger forutsettes gjort 
gjennom Skolebehovsplanen, som rulleres neste gang i 2015. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget støtter FAU Majorstuen skoles ønske om at skolen tildeles kapasitet for 
kroppsøving i fremtidig flerbrukshall på Frogner Station. 
 
Bydelsutvalget ber om at behovet blir ivaretatt i Skolebehovsplanen, som rulleres neste gang i 
2015. 
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BU-sak 175/14 
         Mibu-sak 80/14 
 
 
 
Møtedato: 10.06.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 17.06.2014 Bydelsutvalget 
 
 
 
RØDE KORS-HAGEN 
FORSLAG OM Å BEVARE HAGEN SOM PARK OG KULTURMILJØ 
 
 
 
Det fremgår av Saksinnsyn at Oslo Røde Kors Eiendom AS i forhåndskonferanse med Plan- og 
bygningsetaten har drøftet forståelsen av eksisterende reguleringsplan samt ønske om en mindre 
bruksendring for regulert utvidelse av eksisterende eiendom på gnr 212, bnr 295, Frederik Stangs 
gate 11. Ønsket utvidelse er inntegnet med byggegrense og maks 4 et samt maks gesimshøyde i 
gjeldende reguleringsplan, S – 2032. 
Eiendommen er oppført på Byantikvarens Gule liste som bevaringsverdig, med følgende 
begrunnelse: Byantikvaren vurderer Røde kors klinikk som det arkitektonisk mest betydningsfulle 
sykehusanlegget i Oslo fra den barokke stilperioden. Bygningen er oppført i 1917 etter tegninger 
fra Morgenstierne & Eide, og oppfattes som et av arkitektenes hovedverk i såkalt nordisk 
nybarokk.  
 
Plan- og bygningsetatens kommentarer i forhåndskonferansen er at ny fløy kan søkes bygget i 
henhold til gjeldende regulering og reguleringsbestemmelser. Etaten vurderer formålet sykehjem å 
falle inn under gjeldende reguleringsformål, og et tiltak vil dermed ikke være avhengig av 
dispensasjon fra arealformål. 
Etaten anbefaler at Byantikvaren konsulteres på et tidlig tidspunkt. 
 
Skarpsno og Gimle Vel foreslår i sin henvendelse til bydelen at hagen syd og øst for tidligere 
Røde Kors Klinikk i Frederik Stangs gate 11, gnr 212, bnr 295, inkludert areal regulert for 
utvidelse, omreguleres til friluftsområde/bydelspark og vern av kulturmiljø. 
 
Skarpsno og Gimle Vel peker på at det er en historisk mulighet til å etablere park i et område som 
har dokumentert mangel på grønne arealer. Ny kommuneplan for Oslo forventer sterk økning i 
innbyggertallet, og på denne bakgrunn er det viktig å sikre eksisterende grøntområder og legge til 
rette for etablering av nye. Rikspolitiske retningslinjer av 20.04.1995 krever at kommunen legger 
til rette for gode oppvekstvillkår for barn – dette betyr her som mange andre steder, økning av 
grønne arealer. 
Skarpsno og Gimle Vel opplyser at Røde Kors-området er et registrert kulturminne, og foreslår at 
Røde Kors-hagen omreguleres til vern av kulturmiljø for å verne et unikt, helhetlig og verneverdig 
kulturmiljø som ellers vil gå tapt.  
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Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget ser konflikten mellom eiers legitime rett til å foreta en utbygging i tråd med 
gjeldende regulering, og allmennhetens behov for rekreasjonsarealer i et område som mangler 
dette. 
 
Bydelsutvalget ønsker ikke å avgi en uttalelse på foreliggende tidspunkt, men ber Plan- og 
bygningsetaten om å få saken tilsendt til uttalelse når tiltaket blir omsøkt, selv om dette ikke er 
nedfelt i gjeldende avtale mellom etaten og bydelene. 
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BU-sak 176/14 
         Mibu-sak 81/14 
 
 
Møtedato: 10.06.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 17.06.2014 Bydelsutvalget 
 
 
 
MAJORSTUEN SPOROMRÅDE, GNR 38, BNR 63 
BESTILLING AV OPPSTARTMØTE VIDERESENDT BYDELEN 
 
 
 
Plan- og bygningsetaten har oversendt bestilling av oppstartmøte for ovenstående område, og 
opplyser at saken er registrert på Saksinnsyn med nummer 201407126. 
 
Firma Asplan Viak AS er ansvarlig søker på vegne av forslagsstiller Ruter AS.  
 

Overbygging av sporområdene er tidligere drøftet i Majorstucharetten (2004) hvor bydelen har 
deltatt aktivt, samt i prosessene omkring plassering av Majorstuen stasjon (med egen 
arbeidsgruppe), og i Ruters seminar 2, 16.12.2013 for å diskutere muligheter for planlegging av 
overflatearealer over sporområdene. Bydelsutvalget vedtok etter charetten i sak 320/04, 
22.12.2004 å gi sin støtte til de to alternative planene som ble utarbeidet, (Bykarré og 
Majorstuhaven), og har ønsket at begge disse forslag ble utredet som likeverdige alternativer. 
Rapport fra charetten finner du på bydelens nettsider under fane Politikk/Mibu – bakgrunnsstoff, 
Ny T-banestasjon på Majorstuen (Rapport fra Charette for Majorstulokket).  

 
For historisk tilbakeblikk i saken henvises til vedlagt saksfremstilling til BU-sak 12/14 og BU-sak 
141/09. 

 

Planområdet 
Planområdet har en størrelse på ca 240000 m2, og omfatter dagens sporområde og den tilliggende 
gate- og byromstrukturen på Majorstuen. Området omfattes av en rekke gjeldende 
reguleringsplaner. Selve transformasjons- og byutviklingsområdet omfattes i hovedsak av 
følgende reguleringsplaner: S – 2255 – Majorstuen sporområde sør for parkdrag, og er regulert til 
trafikkområde, S – 3954 – parkdraget mellom Tørteberg og Sørkedalsveien, som er regulert til 
offentlig trafikkområde og friområde. Sporområdene nord for parkdraget er uregulert område.  
 
Eksisterende forhold 
Av eldre bebyggelse i området er Majorstuhuset bevaringsverdig, og funkisbebyggelsen mot 
Sørkedalsveien, Vinkelgården og mye av bebyggelsen omkring Valkyrie plass vurderes som/er 
bevaringsverdig. Området grenser i tillegg til en del nyere bebyggelse, f eks Nye Major. 



2 

Bebyggelsen forutsettes bevart, men det kan bli aktuelt med enkelte inngrep i bebyggelsens første 
etasjer, primært for å sikre gjennomgang for fotgjengere.  
Eksisterende plassdannelser, som Majorstutrappen, Vinkelplassen og Valkyrie plass er forutsatt 
ivaretatt i videre planlegging. 
 
Grøntdraget fra Blindern mot Frognerparken utgjør en viktig akse i byen og siktlinje gjennom 
området. Frognerelva ligger for det meste i kulvert og området er preget av barrierer grunnet spor 
og topografi.  
 
Majorstuen er Norges 3. største kollektivknutepunkt. Det er mye fotgjengerbevegelse i banens 
forlengelse, men lite på tvers på grunn av eksisterende barrierer. Det er lite tilrettelagt for 
syklister, og flere av kryssene i området har langt høyere ulykkesfrekvens en andre tilsvarende 
lysregulerte kryss. 
 
Planprogrammet, gjeldende planforutsetninger 
Planprogrammet for prosjektet omfatter: 

1. Detaljregulering Fornebubanen (Lysaker – Majorstuen) med tilhørende anlegg 
2. Detaljregulering av overbygging over sporområdene på Majorstuen 
3. Områderegulering av Skøyen og Vækerø 

 
I samsvar med planprogrammet skal prosjektet konsekvensutredes i kraft av omfang og 
kompleksitet, og det skal utarbeides et planprogram for å fastlegge rammene for nødvendig plan- 
og utredningsarbeid. 
 
Søker opplyser at det i gjeldende kollektivtrafikkplan, K 2012, forutsettes at ny T-banestasjon 
bygges under gatenivå og nærmere Kirkeveien enn dagens beliggenhet. Hele baneanlegget fra den 
nye stasjonen og frem til Volvat/Frøen senkes under terreng, slik at området kan transformeres fra 
å være en barriere til en ny bystruktur. Søker orienterer i tillegg om at i henhold til KPL 2030 som 
ligger til behandling (sak 146/14) er Majorstuen markert som kollektivknutepunkt for bymessig 
utvikling.  
 
Mulighetsstudie 
Søker vurderer at det er tilstrekkelig med utarbeidelse av ett planalternativ som tar utgangspunkt i 
foreliggende materiale fra Charetten og senere prosesser.  
 
Det arbeides med en mulighetsstudie for planområdet. Denne omfatter prinsipper for 
volumsoppbygging av bygningsmassen, tilrettelegging for kollektivtrafikk, gående og syklende, 
samt biler og varelevering, parkering mv. I tillegg behandles tilrettelegging for nye og lokale 
forbindelser og byrom i utbyggingsområdet. Planområdet vil bli foreslått regulert til bebyggelse 
og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønnstruktur, samt hensynssoner. Aktuelle 
underformål innenfor bebyggelse og anlegg er sentrumsformål, ulike kombinerte formål av bolig, 
forretning, kontor og tjenesteyting, offentlig eller privat tjenesteyting, idrettsanlegg og 
hotell/overnatting. 
 
Utnyttelse, høyder, utearealer mv. vil bli avklart gjennom mulighetsstudien. Det foreslås høy 
bebyggelse sentralt på tomten – ett til fire høyhus med 15 – 22 etasjer. Antatt høyde nord for 
Blinderndraget er 3 – 5 etasjer, og syd for Blinderndraget 5 – 10 etasjer, med den lavere 
bebyggelse mot tilgrensende bebyggelse. Det er angitt i prosjektets grunnlagsdokument at minste 
utnyttelse skal være i tråd med Majorstucharetten (TU>170%). Parkering forutsettes primært løst i 
parkeringskjeller.  
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Planområdet har ulike problemstillinger som må studeres nøye, f eks: 
Utforming av nytt knutepunkt for å sikre gode og sikre forhold for alle trafikanter 
Utvikling av dagens byrom for å støtte liv og attraktivitet 
Vurdere muligheten for å fjerne/endre deler av dagens verneverdige bebyggelse for å gi bedre 
premisser for den nye bebyggelsen 
Hvordan koble det nye området til tilliggende bystrukturer, f eks eksisterende boligområder og 
virksomhetsområder syd og nord for planområdet?  
Høyder på ny bebyggelse 
Hvordan løse terrengforskjell på tvers av området? 
Størrelse på rekreasjonsområder? 
 
Medvirkning 
Det er etablert en prosjektgruppe som følger prosessen tett med jevnlige møter. Det opplyses at det 
vil være aktuelt å invitere flere aktører inn i den videre planprosessen vedrørende konkrete 
problemstillinger. Det vurderes å informere om igangsettelse av planarbeidet på markedsdag i 
området den 24. mai og det vurderes også en utstilling av prosjektet. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har følgende kommentarer og innspill til bestilling av oppstartmøte for Majorstuen 
sporområde, gnr 38, bnr 63. Det vises til vedlagte vedtak i tidligere saker, sak 320/04 - 
22.12.2004, sak 141/09 – 26.05.2009 samt sak 12/14 – 28.01.2014. 
 
Bydelsutvalget vil anbefale at detaljregulering 1 og 2 utarbeides parallelt og med egnet 
faseforskyvning slik at detaljregulering 2 – overbygging over sporområdene på Majorstuen kan 
utvikles på solid grunnlag fra detaljregulering 1 - Fornebubanen (Lysaker – Majorstuen) med 
tilhørende anlegg. 
 
Bydelsutvalget minner om de to alternative planene som ble resultatet i Charetten – Bykarré og 
Majorstuhaven. De to alternativene er begge sterkt forankret i bydelens lokalmiljø. Det er ønskelig 
at den pågående planprosessen i større grad knytter an til disse planene.  
 
Bydelsutvalget forutsetter at det legges til rette for gode og varierte boliger med tilhørende 
funksjoner og utearealer på området. Bydelsutvalget vil minne om at det er viktig å ta høyde for at 
det legges til rette også for boliger som kan disponeres av kommunen til mennesker med særskilte 
behov, og at det utvikles et bomiljø som er tilgjengelig og innbydende for alle brukergrupper. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at det sikres arealer for viktige fellesfunksjoner som for eksempel 
barnehage og skole tidlig i planprosessen. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at det sikres en grønn turvei fra Tørteberg mot sydvest, og at man 
planlegger gode og sikre grønne arealer i nær avstand fra boligen til lek og samvær, samt åpning 
av Gaustadbekken gjennom området. 
 
Bydelsutvalget foreslår at det etableres en veiforbindelse (tunnel) mellom Slemdalsveien og 
Sørkedalsveien nord for stasjonen for derved å avhjelpe kaoset i Majorstukrysset. 
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Bydelsutvalget ønsker å bli holdt løpende orientert om arbeidet med utvikling av Majorstuen 
sporområde. 
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DELEGASJON AV BYDELSUTVALGETS MYNDIGHET SOMMER 2014   
 
På bakgrunn av ferieavvikling og fordi det ikke er satt opp ordinært møte i bydelsutvalget i juli 
foreslås utvalgets myndighet iht. reglementets § 3-2 delegert. Delegasjonen gjelder myndighet til å 
fatte vedtak i enkeltsaker eller type saker som ikke er av prinsipiell betydning, jfr. Reglementets  
§ 2-3 om delegasjon.  
 
Det forstås av reglementet at BU kun har anledning til å delegere sin myndighet til arbeidsutvalg 
eller administrasjon, med de begrensninger som følger av §§ 2-3 og 3-3.  
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak:  
”BUs myndighet delegeres til administrasjonen sommer 2013 iht. Reglementet for bydelene 
§ 2-3.”  
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BU – sak:  179 /2014 
Møtedato:  17.06.2014 
                     

 
Økonomirapportering pr 31.5.14 med tiltak for å 
redusere utgiftene i 2014 og 2015  
 
 
BAKGRUNN 
 
Økonomirapportering høsten 2013 viste en utvikling med en samlet for høy 
aktivitet sett i forhold til tildelt ramme 2013. Byrådets forslag til tildelt 
ramme for 2014 indikerte en ytterligere redusert ramme for 2014. Samlet ble 
det vurdert et behov for aktivitetsreduksjoner i størrelsesorden 20 mill.  
 
Aktivitetsutviklingen 2013 viste i hovedsak en stor økning i sosialhjelps-
mottakere, samt en økende bruk av hjemmesykepleie utover det som var 
avsatt i budsjett.  
 
 
ANALYSE 
 
Det vil i hovedsak være følgende områder som gjøres til gjenstand for analyse 
og tiltak når aktiviteten må reduseres:  sosialtjeneste, hjemmesykepleie, 
sykehjem og barnevern. Pga høye enhetskostnader på disse områdene vil 
aktivitetsreduksjoner gi raskest tilpasning til reduserte budsjetter.  
I tillegg foreslås tiltak på ungdomstjenesten, helsestasjonen, seniorsentre og 
politiske råd og utvalg. 
 
I bydelens opprinnelige budsjett er beskrevet hvilke reduserte forventninger 
og måltall som er lagt til grunn for 2014. Allerede i februar ble det fremmet 
sak for BU som viste hvilke konkrete endrede tiltak som ble iverksatt for å 
redusere aktivitet på henholdsvis sosialtjeneste og hjemmesykepleieområdet.  
 
I BU's møte i mars ble det innført innkjøps- og ansettelsesstopp. Alle 
driftsrammer på kommunale tjenester ble redusert for å begrense ordinære 
driftsutgifter med 5 mill kr. 
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Imidlertid må ytterligere tiltak på andre områder iverksettes. Det innebærer 
at ungdomstiltak, helsestasjon og seniorsentre, samt politiske råd og utvalg, 
vil måtte bidra for å redusere kostnader, enten i form av økt produktivitet, 
effektivitet eller redusert bemanning.  
 

 
GJENNOMGANG av alle områder etter 5 mndr resultat pr mai:  
 
 
SOSIALTJENESTEN: 
 

STATUS INNSPARINGSTILTAK FOR NAV 

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

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

innrapporterte tall): 

MÅL 

101 NAV kommune 

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

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

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

Inntektsøkningen på husleie er i samsvar med prognose. 

 

102 Økonomisk sosialhjelp – kvalifiseringsprogrammet 

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

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

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

 

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

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

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

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

om 1 219 brukere som mottar økonomisk sosialhjelp i løpet av året.  
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Målet for antall sosialhjelpsmottakere pr måned er satt til 450. Resultat i første tertial 

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

måneden de siste 8 månedene. Det ansees ikke oppnåelig.   

 

Målet for gjennomsnittlig utbetaling pr måned pr bruker er satt til kr 10 300,- i 

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

oss under måltallet ved årets utgang.  

 

Andel sosialhjelpsmottakere som har trygdeytelser som hovedinntektskilde er 26 % i 

første tertial 2014, samme andel som i 2013.   

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

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

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

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

og inntekter fra utlånt sosialhjelp ligger vesentlig over budsjettmålet.  

 

ANDRE TILTAK 

Fra «produksjon til tiltak» 

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

Oppsigelser vil bli sendt ut innen utgang av mai 2014.  

Alle opplæringstiltak er midlertidig stoppet for å rydde tid til tiltaksfokus 

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

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

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

 

Mottak av flyktninger 

Fremdriftsplanen holdes.  

Omstrukturering av kommunale boliger 

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

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

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

lånebudsjett. 

 

Arbeidslinjen intensiveres 

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

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

kontoret. Resultatene er: 

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

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

 

Redusert bistand til brukere med liten mulighet for arbeid eller aktivitet 

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

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

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

fokuseres mest på.  

 

Omlegging av betjening i PM (publikumsmottaket) 

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

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

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

brukerne.  

 

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

brukere) 

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

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

saksbehandlerne har rett fokus. 
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Annet: 

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

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

og dokumenteringsrutiner.  

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

2013. Andelen vilkår har økt med 5 prosentpoeng. 

UTFORDRINGER: 

Nye brukere: 

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

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

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

 

Rus: 

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

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

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

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

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

ordinære tiltak. 

 

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

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

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

kostnadene ved å beholde brukere i Velferdsetatens botilbud.  

 

Psykisk syke 

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

revurdert ved at vi har besøkt institusjonene/boligene og gjennomgått 

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

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

redusere kostnadene. Effekt regnes fra september 2014.  
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Forslag til nye effektiviserings- og innsparingstiltak i 
sosialtjenesten: 

 Tjeneste Tiltak 

1 Tiltak Si opp avtale om Vilje Viser Vei 

2 NAV Redusere med totalt 8 årsverk 

3 Rus Si opp avtaler med Kirkens Bymisjon om bolig til 6 brukere 

4 Sosialhjelp Styrke kvalitetskontrollen av søknader 

5 Sosialhjelp Øke overgang til trygd 

6 Psykisk helse Redusere med en stilling 

 

Konsekvensbeskrivelse/risikoanalyse av nye effektiviserings- og 
innsparingstiltak ved NAV: 

 Konsekvensbeskrivelse/risikoanalyse ved gjennomføring 

1 Redusert tilgang til langsiktige tiltak for psykisk syke brukere med rett til 

arbeidsavklaringspenger. Kan kompenseres med andre tiltak rettet inn mot 

brukergruppen. Vil ha en liten grad av risiko for økt overgang til økonomisk 

sosialhjelp. Vil frigjøre lederkapasitet til å følge opp kvaliteten på 

sosialhjelpsvedtak 

2 Vil medføre redusert oppfølging av sosialhjelpsmottakere. Det er en risiko for 

lavere overgang til arbeid og aktivitet, trygd og fare for forsinket utbetaling av 

sosialhjelp. 

3 Redusert botilbud til rusmiddelmisbrukere, med oppfølging av brukere. Vil 

kunne kompenseres gjennom tilbud fra Velferdsetaten som holder akseptabel 

kvalitet, samt prioritering til ordinær kommunal bolig med booppfølging fra 

base i Tennisveien. 

4 Tiltaket vil medføre ytterligere merbelastning på saksbehandlerne. 

Saksbehandlernes arbeidsmengde har økt med cirka 20 % det siste året. Dette 

vil ytterligere øke arbeidsmengden.   

5 Redusert tilgang til statlige arbeidsrettede tiltak ut 2014 medfører behov for å 

snu fokus fra aktivitet til trygd. Vil føre til flere trygdemottakere, men ikke til økt 

sosialhjelpsutbetaling. Tiltaket iverksettes da Fylkesdirektøren uttaler i en e-

post til bydelsdirektørene: «I år skal vi dreie bruken av arbeidsrettede tiltak slik 
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at flere brukere med spesielt tilpasset innsats kommer i aktivitet. … Det betyr 

også færre ordinære arbeidssøkere vil få tiltaksplass. Ved utgangen av april 

måned hadde Oslo 640 færre arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak enn på 

samme tid i 2013. Bare prioriterte grupper vil i praksis få tilbud om praksis, og 

det må prioriteres innenfor disse gruppene …» 

6 Det foreslås en gjennomgang av organisering av bydelens samlede arbeid rettet 

inn mot psykisk syke i bydelen 

 

 

Anslått innsparing ved NAV som følge av: 

 2014 2015 

Tiltak/effektivisering knyttet til sosialhjelp ved 

redusert klienttall, lavere stønadsnivå og kortere 

gjennomløpstid 

   

Endret tiltak RUS 150 000 450 000 

Endret tiltak psykiatri 0 50 000 

Bolig – gjengs leie 0 100 000 

Reduksjon av til sammen 8 stillinger 730 000 6 300 000 

SUM 880 000 6 900 000 
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BARNEVERN : 
 

STATUS INNSPARINGSTILTAK FOR BARNEVERNTJENESTEN 

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

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

innrapporterte tall): 

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

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

7 939,- 
 

Status pr første tertial: 

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

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

 

Utvikling i første tertial 2013 og 2014: 

    2013 2014 

Mottatte meldinger  105 108  

Opprettet undersøkelse   93   74 

Barn i hjelpetiltak totalt 145 138 

Barn i omsorgstiltak totalt   56   54  

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

undersøkelser og barn som mottar hjelpetiltak. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Andre tiltak 

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

er 2 år.  

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

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

er plassert i omsorgstiltak pr i dag.  

 

Kostnadskrevende barnevernstiltak – samarbeid med 
bestillerkontoret 

Barnevernet har 9 barn med tiltak som enkeltvis har kostnad over 1 
mill kr. Alle disse barna har helse- og psykiske lidelser i tillegg til 
manglende omsorg. Det legges opp til et samarbeid hvor deler av 
utgiften dekkes av bestillerkontoret. Dette gir mulig refusjon fra 
Staten. 

Tiltaket gir i tillegg mulighet for en mere omfattende vurdering av 
barnets psykiske og fysiske helse. Dette gir igjen tilgang til et større 
spekter av tiltak som kan være mer målrettet og rimeligere.  

Anslått innsparing ved barnevernet   

 2014 2015 

Anslått innsparing som følge av 
samordning barnevern/helse- og 
sosialtjenester   

1 000 000  1 000 000  

Innsparing av en stilling 470 000 (2/3 effekt 

ved å ikke ta stilling i 

bruk) 

700 000 

 SUM 1 470 000 1 700 000 

 



10 

 

BU-sak 179/14, 17.6.2014 Økonomirapportering pr 31.5.14 med tiltak for utgiftsreduksjon 
 
 

 
UNGDOMSTJENESTEN : 
 
 
Effektivisering / reduksjon av tilbud til 10-13 år på Majorstuen 

 
Tilbudet til barn 10-13 år / 5.-7. trinn på Majorstuen omstruktureres.  
I dag har Hamna fritidsklubb åpent fra 18-20.30 fire kvelder i uken. Tilbudet 
ligger i Paviljongen i flukt med Condio som drives av Røde Kors. 
 
Det foreslås å avvikle tilbudet i sin nåværende form.  
Det forhandles fram ny avtale med Røde Kors Oslo om å gi tilbud til 5.-7. 
trinn i tillegg til ungdom i Condio/Paviljongen.  
 

Anslått innsparing i ungdomstjenesten   

 2014 2015 

Anslått innsparing (1.820 - 254 (husleie) - tilbud på Bygdøy). 
Vurdering: Det må tas høyde for at overtallighet vil influere på 
innsparing av de to årsverkene som er knyttet til Hamna.   

 - 1 160 

SUM  1 160 

 
 
Rusken 

Sommertilbud til ungdom organisert av Ungdomstjenesten i samarbeid med 
NAV. Det etableres sommertilbud med aktiviteter knyttet til arbeid i parker 
og grøntanlegg. Tilsvarende opplegg ble gjennomført sommeren 2013 med 
midler fra Rusken sentralt.  

Sommeren 2014 vil målgruppen i større grad være ungdom som har NAV-
ytelser. 

Anslått innsparing Rusken:   

 2014 2015 

Anslått effekt:   
6 antall unge får arbeidserfaring og reduserte ytelser      

60.000 - 

 SUM 60 000 - 
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HELSESTASJONEN: 
 

Antall fødselsmeldinger:  
2011 2012 2013 2014 

JAN 70 JAN 48 JAN 70 JAN 55 

FEB 47 FEB 74 FEB 51 FEB 61 

MARS 55 MARS 57 MARS 58 MARS 64 

APRIL 65 APRIL 55 APRIL 63 APRIL 64 

MAI 58 MAI 71 MAI 61 MAI 97 

SUM t.o.m 

mai .11 

295 SUM t.o.m 

Mai 12 

305 SUM t.o.m 

mai .13 
303 SUM t.o.m 

Mai 14 

341 

 
 
Helsestasjonen har oppgaver og tjenester rettet mot hele barne- og 
ungdomsbefolkningen 0-18 år. 
Pedagogisk fagteam, som er en del av helsestasjonen, er opprinnelig i 
budsjett 2014 forutsatt å redusere aktivitet tilsvarende 1 stilling. Denne 
aktivitetsreduksjonen forutsettes fortsatt gjennomført til tross for økt behov 
for spesialpedagogisk hjelp i barnehagene.  
 
Gjenværende bemanning må tilpasses og dekke mindre tidsbruk på færre 
barn. 
  

Anslått innsparing helsestasjonen:   

 2014 2015 

Redusere til sammen 1 stilling      700.000 700.000 

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

HS 9511 timer og 
PB     7196 timer. 

Pr 31.5.2014 utøver 
HS 9263 timer og 
PB     6269 timer. 

 
Det viser en reduksjon på 1194 timer totalt for hjemmetjenesten. 
 
I tillegg til å redusere timeomfang hos pasienter med omfattende hjelp i 
hjemmesykepleien, vil HS selv avslutte enkle vedtak som f.eks. utdeling av 
medisin til pasient som selv kan få dette administrert av apotek, sårskift som 
kan utføres på legekontor etc. 
 
Til tross for reduksjon i antall vedtakstimer er bemanningen for høy, slik at 
økonomisk resultat viser liten eller ingen nedgang. Brukertidsberegninger for 
henholdsvis PB og HS bekrefter dette. 
  
I tillegg viser rapporter fra GAT-systemet at det i april ble brukt 22 årsverk 
(korttidsvikar, overtid) i HS.  
Tilsvarende tall for PB er 12 årsverk (korttidsvikar og overtid) i april.  
 
I følge sykefraværsoversiktene er det særlig HS som har høyt korttidsfravær. 
 
Omfattende omlegging av bestiller og PB/HS 
Det er nødvendig med en forbedring av organisering både i bestiller- og 
utførerleddet. Det er særlig nødvendig med økt indre effektivitet på 
utførersiden. Det legges opp til en endret organisasjonsstruktur, andre 
arbeidsrutiner, endret dimensjonering og økt produktivitet gjennom målbar 
økt brukertid.  
 
I det følgende beskrives de viktigste endringer i kortform, sett i forhold til 
dagens organisering og struktur:  
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* Bestiller og utfører organiseres i felles seksjon med en felles overordnet 
leder.  
Det øker muligheten for tettere samhandling mellom kontoret som vedtar 
hvilke tjenester den enkelte skal få, og de tjenestene som skal utføre 
tjenestene.  
Det øker mulighetene for kontroll med utførertjenestene og korrigerende 
tiltak.  
Bestillerkontoret internt organiseres i tråd med disse prinsipper. 
 
* Grunnturnus på alle områder sies opp umiddelbart (pr 1.6.14). 
 
* Det legges opp til endrede vaktlengder og bemanning.  
 
* Alle tjenesteledere på HS og PB må legge rammestyringsprinsipp til grunn 
for sin ledelse. Det innebærer at alle klienter skal få forsvarlig hjelp ved bruk 
av grunnturnus-personale. 
 
* Innsatsstyrt finansering oppheves. Det innebærer at utførerområdene får 
rammefinansiert sine områder, og med økt mulighet til å benytte ansatte på 
tvers av dagens områder, uten å leie inn ekstrahjelp.  
Dette kan gi noe lavere kvalitet på utføring av HS-oppdrag. Det forutsetter at 
oppdrag som rengjøring i PB utsettes eller ikke gjennomføres. Dette vil gi 
økte klager fra enkeltbrukere på manglende rengjøring. 
 
* Det vil bli gjennomført omfattende endringer knyttet til vedtak. 
For nye brukere og brukere som utskrives fra sykehus, vil det først fattes 
vedtak etter 14 dager, da det erfaringsmessig gjøres for «store» vedtak i 
begynnelsen. 
 
* Det er etablert et prosjekt «Frislepp», hvor myndighet til å endre vedtak er 
delegert fra bestiller til utfører.  I mange tilfeller har PB og HS utført 
oppgaver som ikke lenger er nødvendig, men som er vedtaksfestede. 
 
* Det vil være økt fokus på bestillerkontoret om at flere oppdrag legges for 
utførelse etter kl 12.00 på dagtid. I dag ligger en forventning hos 
brukergruppen om at de fleste oppdrag skal gjennomføres om morgenen, 
selv om det ikke er helsemessige forhold som tilsier dette.  
Det kan innebære at brukere kommer opp senere om morgenen f.eks., men 
det vil samtidig gi behov for færre ansatte.   
 
* Med en annen grunnturnus vil det bli lagt opp til lengre kveldsvakt og en 
tidligere morgenvakt. Det innebærer samtidig at færre brukere ikke kan 
påregne hjelp til legging etc, som fordrer bruk av nattjeneste. 
Bestillerkontoret vil særlig påse at vedtak om morgen- og kveldsstell blir lagt 
utenfor nattjeneste.   
Med denne omleggingen av nattjenesten, er målsettingen å redusere bruk fra 
4 til 3 årsverk på natt. 
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* Bruk av korttidsvikarer og overtid i utførerleddet. 
Ved omlegging til rammefinansiering for utførerleddet vil det bli meget 
begrenset mulighet til å benytte overtid og ekstravakter. 
Det vil bli beregnet en prosentandel avsatt til å dekke korttids sykefravær. 
Myndighet til innleie utover dette vil bli trukket inn.  
 
* Nattjenesten reduseres med ett årsverk, tilsvarende ca 0,6 mill. 
 
* Utførertjenestene reduserer ekstrabemanning med 10 årsverk tilsvarende 
ca 6 mill.  
 
* Bruk av frivillige til handling og følgetjeneste – Prosjekt frivillighet Bygdøy. 
Det etableres en frivillig tjeneste, i første omgang på Bygdøy seniorsenter. 
Det legges til grunn at Bygdøy seniorsenter, drevet i samarbeid med bl.a. 
Nasjonalforeningen, har tilgang til frivillige ressurser som kan organisere, 
administrere og utføre handling og følgetjenester til brukere som ellers ville 
ha behov for Praktisk Bistand til tjenesten. Det forutsettes og understrekes 
at den frivillige hjelpen skal være til erstatning, ikke i tillegg til PB. Den skal 
omfatte alle nye brukere.  
Den organiserte frivillige tjenesten skal være kostnadsfri for bydelen. 
 
* Avvikling av kommunal Praktisk Bistand – prosjekt. 
Det vises til Byrådets seniormelding, hvor det er anført at det er ønskelig å 
utrede om praktisk bistand skal fortsette som et kommunalt tilbud. 
 
Brukere av hjemmetjenester - Bare praktisk bistand.  

Bydel Frogner < 67 år 67-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + SUM 

April 14 160 169 83 112 93 617 

 
Bydel Frogner har i dag knapt 620 brukere av kun PB, med i alt 6711 timer. 
Det vil være mulig å avvikle PB og kun la private firma med 
tjenestekonsesjon gjennomføre tjenesten hos den enkelte.  
Det vil redusere valgfriheten for den enkelte mottaker av PB. 
 
Et prøveprosjekt vil være avhengig av Bystyrets behandling, og forutsetter en 
søknad fra BU.  
 
Økonomiske gevinst anslås til ca 7,1 mill kr.      
 
* Avvikle fire-timers PB pr mnd. 
I dag har brukere i Oslo med rett til PB en automatisk rett til fire-timers 
hjelp. Mange av bydelens brukere med lite hjelpebehov trenger ikke så mye 
hjelp pr mnd. Hjelpen er sterkt subsidiert. Byrådet har foreslått at ordningen 
avvikles.  
 
Siden Bystyret har pålagt alle bydelene å sørge for budsjett i balanse, 
forutsettes at dette gis prioritet forut for andre bystyrevedtak. Ved oppheving 
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av 4-timersregelen vil ikke bydelen bryte med sentrale vedtak ved å redusere 
vedtakstimer PB i tråd med den enkeltes faktiske behov.  
 
Anslått innsparing av timer PB hos eldre nye brukere beregnes til at 270 
brukere får redusert fra 4 til 2 timer pr måned.  
Unnlate å innvilge 4 timer til brukere vil gi en innsparing på 4,6 mill. 
 
* Betaling for avbestilt time PB. 
Det innføres betaling for avbestilt time PB (tilsvarende rutine som hos 
helsepersonell, fastleger, tannleger, psykologer mv). 
Det avbestilles omfattende mange timer PB pr uke. Det gjør at tjenesten går 
med høyere bemanning enn nødvendig, og tilsvarende dyrere tjeneste.  
 
Anslått innsparing: 59.000 kr og økt effektivitet. 
 
 
 
 
SYKEHJEMSPLASSER 

Bydelens måltall for 2014 er 489 institusjonsplasser. Pr 31.5.14 brukes 2 
plasser under måltall, men samtidig brukes flere døgn UK-meldte.   

Bruk av sykehjemsplasser er i første omgang avhengig av avgang på 
sykehjem. Avgang er registrert som følger de siste to tertialer: 

2013  (siste tertial:  54) 

September 13 

Oktober 17 

November 14 

Desember 10 

 

2014 (1.tertial:  47) 

Januar 10 

Februar 12 

Mars 12 

April 13 

 

Mai 17 

 

Befolkningstabeller viser at vi har vel 30 flere 90-åringer enn forutsatt da 
behov for sykehjemsplasser 2014 ble beregnet. Siden vi fortsatt ikke har 
mere penger enn forutsatt til 489 plasser, må det beregnes at  
flere pasienter må være i hjemmet med hjemmetjenester lenger enn 
Bystyrets forventede 2 uker fra søknadstidspunkt til innvilgelse.  
Det eneste lyspunkt er at det vil gi oss en noe «bedre» ramme til 90-åringene 
i 2015. 
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Omplassering/flytting av pasienter 
 
Det gjøres en intern gjennomgang av pasienter som i dag ligger på skjermet 
plass. Disse plassene koster 16.000 kr mer pr mnd enn vanlig 
sykehjemsplass.  
Pasienter som pga sykdomsutvikling ikke er i behov for skjermet plass skal 
tilbakeføres til ordinær plass i siste fase av livet. 

1 skjermet plass koster kr 70.000 pr mnd, mens  
1 ordinær plass koster  kr 54.000 pr mnd. 

Madserud sykehjem vil kunne gi en anslått innsparing på:  600 000 kr. 
Arbeid påbegynnes med siktemål flytting av 7 brukere til ordinær plass 
innen 01.07. 

 

* Seniorsentrene Bygdøy, Frogner, Majorstuen - Effektivisering 

 Budsjett 
2014  

Byrådens direkte  
tilskudd 2014 

Budsjett justert 
2014  

Bygdøy 1276 215 1271 
Majorstuen 1424 240 1418 
Frogner 1960 331 1952 
 

Byråden for eldre har gitt et direkte tilskudd i 2014 som vises over.   

Det foreslås å legge et effektiviseringskrav/produksjonskrav på det enkelte 
seniorsenter i tråd med følgende: 

Bygdøy Organisere/samarbeid med 
menighet/frivillige/enkeltstående 
ressurspersoner for å yte PB i form 
av handling/følge til lege/tannlege 
for beboere på Bygdøy 

Frogner Opprette «sentral» for bistand og 
motivering til velferdsteknologiske 
hjelpemidler 

Majorstuen «Seniortreff»/sosiale samlinger på 
ettermiddager/formiddag lørdager 
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ENDREDE DEMOGRAFISKE FORUTSETNINGER 

Budsjett 2014 bygger på tall knyttet til befolkningen pr 31.12.2012 med 
senere justeringer samt befolkningsfremskrivning. For eldrebefolkningen 
viser faktisk tall pr 31.12.2013 en annen virkelighet: 
  
 
Oppdaterte befolkningstall for kriteriebefolkningen pr 1.1.2014:  
 

 Frogner 
0-5 
år 

6-15 
år 16-19 år 20-39 år 40-66 år 

67-79 
år 

80-84 
år 

85-89 
år 

90 
år+ I alt 

1.1.2011 2 856 2 355 1 211 23 679 15 249 3 716 927 684 550 
51 

227 

1.1.2012 2 800 2 475 1 195 24 604 15 446 3 968 928 683 530 
52 

629 

1.1.2013 2 884 2 560 1 311 24 850 15 734 4 234 895 658 551 
53 

677 

Prognose 
pr sept 13: 

1.1.2014 2 941 2 550 1 310 25 427 15 801 4 524 841 650 518 54 563 

Faktisk 
pr 1.1.14 

 

 

0:667 

1-5:2244 

2 911 

6-12:1886 

13-15:751 

2 637 

16-17:566 
18-19:758 

1 324 

20-24:5310 
25-29:8860 

30-39:11092 

25 262 

40-49:6522 
50-66:9368 

15 890 

67-74:3401 
75-79:1198 

(+75) 
4 599 

 
 

(+26) 

867 650 
(+31) 

549 
54 

689 

1.1.2015 2 984 2 569 1 391 25 744 15 994 4 753 828 601 506 
55 

371 

1.1.2016 3 037 2 621 1 418 26 073 16 176 4 945 815 590 482 
56 

157 

1.1.2017 3 088 2 661 1 439 26 484 16 399 5 091 793 579 457 
56 

992 

1.1.2018 3 177 2 703 1 426 26 875 16 583 5 226 835 549 434 
57 

809 

 
Faktiske befolkningstall viser at gruppen 0-5 år har 30 færre førskolebarn 
enn prognostisert, mens barne- og ungdomstrinnet har 87 flere barn enn 
prognostisert. 
Gruppen 67+ er betydelig større enn prognostisert,  
bl.a. med 31 flere personer i gruppen 90+.  
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ENDRET OMSORGSTRAPP - SYKEHYBLER: 

Bydelen har økt fra 4 til 8 sykehybler til bruk for pasienter fra sykehus. 
Innsparingseffekt 1,9 mill. 
 

SYKEFRAVÆRSTILTAK 
 

Gjennomsnittlige kostnader ved sykefravær er om lag 1900 kr pr dag pluss lønnskostnader, i 
følge en undersøkelse SINTEF har utført for NHO: 

 

Oslo kommunes mål er et fravær som ikke overstiger 8,5% på årsbasis. Bydelens samlede 
fravær pr april i år ligger på 8,1%, som er et akseptabelt fravær i pleie- og omsorgssektoren 
sammenliknet med landsgjennomsnittet, og utviklingen har vist en positiv nedgang siden 
nyttår, da den lå på 11,5%. 

Oslo kommune er en IA-bedrift, som m.a. gir arbeidstaker utvidet rett til å «egenmelde» sitt 
sykefravær uten å oppsøke lege, men som gir arbeidsgiver en ytterligere plikt til å intensivere 
oppfølgingen ved fravær. 

Selv om bydelens samlede fravær ligger på et akseptabelt nivå sammenlignet med 
kommunens mål, ser vi at vi kan ha et innsparingspotensial ved å redusere korttidsfraværet. 
Korttidsfravær, mindre enn 16 dagers fravær, kompenseres i sin helhet av arbeidsgiver. 

Vi vil innskjerpe meldeplikten ved fravær: 

1. Fravær skal meldes pr telefon (ikke sms) til nærmeste leder snarest mulig. 
Dersom ikke nærmeste leder er å treffe meldes til nestleder/ stedfortreder/ ansvarsvakt. 
 

2. Brudd på meldeplikten fører til trekk i lønn. 
 

3. Nærmeste leder ringer den syke så snart beskjeden er gitt, dersom hun/ han ikke har 
fått telefonbeskjeden direkte, jfr  punkt 1. 
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4. På tjenestesteder med turnus ringer leder/ nesteleder helgevaktene hver fredag 
formiddag og informerer om helgen, hvem som har ansvarsvakt eller annen relevant 
informasjon. 
 

5. Ved meldt fravær på ubekvemvakter ringer leder den sykemeldte første hverdag. 
 

6. Fraværsoversikten presenteres og drøftes i personalmøter hver måned (tbl): 
 

 

 

Prosjekt i samarbeid med IA-senteret 
Tiltak ved hyppig og systematisk bruk av egenmeldinger 

Sykefraværet fordeler seg ulikt på tjenestestedene. Vi har tjenestested med fravær på 1,4% 
(administrasjonen) og et på 10,7% (boligene) pr april, samt enkelte barnehager som ligger 
langt høyere. Disse stedene er vanskelig å sammenlikne hva arbeidsbelastning gjelder. Vi har 
likevel tro på at et økt fokus, med intensiv oppfølging av enkeltmedarbeidere vil kunne gi 
effekt. 

Vi iverksetter et prosjekt i samarbeid med Arbeidslivssenteret NAV, der enkeltmedarbeidere 
som representerer høy bruk av egenmelding eller med et bestemt fraværsmønster, innkalles til 
oppfølgings- og tilretteleggingssamtaler. Erfaring med liknende fokus i en av nabobydelene 
har vist godt resultat. 

Samlet mulig innsparing 1 mill.
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EFFEKTIVISERING POLITISKE RÅD OG UTVALG: AU, BU og HUSK 

Det er gjort en beregning av utgifter til matservering til AU, BU og HUSK. 
I tillegg er det beregnet utgifter til møtegodtgjørelse for HUSK ut året. 

BU       

HVA PRIS. PR. MØTE ANT. MØTER UTGIFT 

BU MAT*  1 178 5 5 890 

BU DRIKKE** 254 5 1 268 

BU KAFFE/TE*** 192 5 960 

 Pr. møte  I Perioden  

  1 624   8 118 

AU       

HVA PRIS. PR. MØTE ANT. MØTER UTGIFT 

AU MAT* 681 5 3 405 

AU KAFFE/TE*** 192 5 960 

 Pr. møte  I Perioden  

  873   4 365 

HUSK        

HVA PRIS. PR. MØTE ANT. MØTER UTGIFT 

MAT**** 40 5 200 

KAFFE/TE*** 192 5 960 

Godtgj. leder fast*****  Fast pr år.  12 063 

Godtgj. leder og medl. pr møte***** 14 399 5 71 995 

 Pr. møte  I Perioden  

SUMMER 14 631   85 218 

Noter    

*Basert på tall fra mai 2014    

**Basert på 10 Farris/Bris a kr. 15,90 og 5 Pepsi Max a kr. 18,90)  

***Basert på 2 kanner kaffe og 1 kanne te stk pris kr. 39 (Eurest) + fakturagebyr kr. 75.  

****Basert på 2 pakker kjeks a kr. 20   

*****Basert på satser pr. 31.5.13. Sats fom 31.5.2014 kommer ila sommer 2014 
 

Anslått innsparingsmulighet ved avvikling av HUSK og innføring av 
egenandel på matservering/alternativt ingen servering:   

 2014 2015 

AU, BU og HUSK 97.700 195.400 

SUM 97.700 195.400 

 

Frivillighetsmidler 
Det ligger en innsparingsmulighet i å avlyse utdeling av frivillighetsmidler 
med kr 144.000 pr årsbasis. 
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SAMLET OVERSIKT INNSPARINGER  Helårseffekt 

Innsparing ved NAV    6 900 000 

Innsparing barnevernet  1 470 000 

Innsparing Ungdomstjenesten  1 160 000 

Innsparing Rusken  60000 

Innsparing helsestasjonen  700 000 

Nattjenesten reduseres    600 000 

Utførertjenesten reduserer ekstrabemanning  6 000 000 

Avvikle kommunal praktisk bistand   

2013 komm tjeneste 58205 t pris kr 635 36 960 175  

2013 utbet timepris til private kr 513 29 859 165  

Innsparing med privat leverandør 7 101 010 7 101 010 

Avvikle 4 timers praktisk bistand   

Anslag hvis 4 timers gjelder 30 % av 900 brukere   

270 brukere får redusert fra 4 til 2 timer pr mnd   

270 x 2 x 12 x 722 4 678 560 4 678 560 

Betale for ikke varslet avbestilt time praktisk bistand   

10 % av brukerne 4 timer pr år timepris kr 165   

90 x 4 x 165 59 400 59 400 

Omplassering/flytting til vanlige sykehj.plasser 600 000 

Effektiviseringskrav seniorsentre Jf tekst  

Endrede demografiske forutsetninger Jf tekst  

Sykehybler   1 900 000 

Sykefraværstiltak Jf tekst 1 000 000 

Politiske råd og utvalg  200 000 

Frivillighetsmidler  144 000 

HELÅRSEFFEKT   24 202 970 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

BU vedtar de innsparinger som er vist i saken. 
Dette innebærer et redusert aktivitetsnivå og redusert antall ansatte. 
BU ønsker fremlagt eget oppsett om økonomiutvikling i august i tråd med 
tiltakene i denne sak, for å se status og føre tilsyn med tiltak om 
effektiviseringer og produksjonsøkning som er forutsatt på hvert område, 
samt ansatte-reduksjon. 

 





 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

 

 

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  23 42 49 00 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 

 

 

BU-sak  180/14 
 
 
 
Møtedato: 17.6.14 
 
 
 
 
SØKNAD OM FRITAK FOR VERV TIL BYDELSUTVALGET OG HUS K FROGNER  
 
Bydel Frogner har mottatt søknad om fritak for verv som representant til bydelsutvalget Frogner 
for valgperioden 2011-2015 fra Riga Tenzin, som er valgt inn i bydelsutvalget som 
vararepresentant for partiet Høyre. Det søkes om fritak grunnet flytting.  
 
Kommunal- og regionaldepartementet har 3.1.2003, med hjemmel i kommunelovens § 12 nr. 7, 
fastsatt forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg. Direkte valg til bydelsutvalg 2007 skal 
gjennomføres i hht. ovennevnte forskrift og valglovens bestemmelser om kommunestyrevalg så 
langt de passer, jfr. Forskriftens § 8. 
 
Utgangspunktet er at den som er valgt til et kommunalt folkevalgt organ har plikt til å gjøre 
tjeneste i vervet gjennom hele valgperioden. Med hjemmel i kommunelovens § 15 nr. 2 kan 
bystyret, eller i dette tilfellet det direkte valgte bydelsutvalget, likevel frita, for et kortere tidsrom 
eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan 
skjøtte sine plikter i vervet.  Adgangen til å bli fritatt fra vervet forutsetter en personlig søknad. 
 
Imidlertid er det slik at representanter i bydelsutvalget må ha sin folkeregisterregisterte bosted i 
bydelen, jfr kommunelovens § 15 nr. 1. I den perioden en valgt representant ikke har sitt 
folkeregisterregistrert bosted i bydelen, er ikke vedkommende valgbar til bydelsutvalget. 
 
På denne bakgrunn anses at Riga Tenzin må tre ut av sitt verv i bydelsutvalget. Begrunnelsen for 
dette er at han har meldt flytting til Folkeregistret ut av bydel Frogner med virkning fra og med 1. 
juni 2014. 
 
Vedkommende sitter i tillegg som varamedlem i helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen og trer 
også ut her. Høyre bes om å komme med forslag til nytt varamedlem. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget innvilger fritak for resten av inneværende valgperiode for Riga Tenzin. 
 
Høyre foreslår………………… som nytt varamedlem i helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen. 
 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

 

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

 
 

 

BU-sak         181/14 
 
          
 
 
Møtedato: 17.6.2014 
 
 
 
 
 
 
SØKNAD OM UTTREDEN FRA VERV I UNGDOMSRÅDET  
 
Sigurd Log Røven og Dina Dignæs i ungdomsrådet søker uttreden fra verv grunnet at de ikke 
lenger har tid til vervet.  
 
Sigurd Svensen og Faduma Mohamud i ungdomsrådet søker uttreden fra verv grunnet alder.  
 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Bydelsutvalget innvilger søknadene fra Sigurd Log Røven, Dina Dignæs Eikeland, Sigurd 
Svensen og Faduma Mohamud. Ungdomsrådet oppnevner selv nye medlemmer i deres sted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



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

Bydel: Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Kommunal utfører 595 573 563 561 556
Hjtj. for døve og døvblinde (kommunal) 0 0 0 0
ASOR AS 24 25 23 23 22
Attendo Care AS 10 10 11 11 9
CityMaid AS 51 50 47 51 51
Kamfer AS 38 40 39 41 43
Oslo Helse og Omsorg AS 60 61 58 58 57
Prima Omsorg AS
Seniorstøtten AS 7 7 7 7 6
Total Helseservice AS 32 31 31 30 32
Unicare Omsorg AS 100 100 115 98 97
Sum komm.utfører 595 573 563 561 556 0 0 0 0 0 0 0
Sum private utførere 322 324 307 309 317 0 0 0 0 0 0 0
Sum alle utførere 917 897 872 872 873 0 0 0 0 0 0 0

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måne d:
Kommunal 6328:00 5716:23 5996:30 5518:18 5658:03
Privat 2661:39 2432:04 2749:55 2709:57 2721:16
Sum vedtakstid 8989:39 8148:27 8758:36 8240:03 8379:19 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 10:38 09:58 10:39 09:50 10:10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Private utførere 08:15 07:30 08:51 08:46 08:35 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Timer og minutter



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

Bydel: Frogner 

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Kommunal utfører 612 598 593 580 592
ASOR AS 8 6 5 6 6
Attendo AS (fra 1.4.2014) 0 1
Kamfer AS 13 18 18 18 18
Oslo Helse og Omsorg AS 7 7 6 19 9
Prima Omsorg AS
Total Helseservice AS 10 11 11 9 11
Unicare Omsorg AS 10 10 12 14 14
Sum komm.utfører 612 598 593 580 592 0 0 0 0 0 0 0
Sum private utførere 48 52 52 56 59 0 0 0 0 0 0 0
Sum alle utførere 660 650 645 636 651 0 0 0 0 0 0 0

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måne d:
Kommunal 9308:24 8262:57 8584:44 7652:39 8170:24
Privat 1389:03 1385:57 1546:56 1558:52 1395:28
Sum vedtakstid 10697:27 9648:54 10131:40 9211:31 9565:52 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 15:12 13:49 14:28 13:11 13:48 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Private utførere 28:56 26:39 29:44 27:50 23:39 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Timer og minutter



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

Bydel: Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Kommunal utfører 42 46 46 48 49
ASOR AS 3 3 3 4 4
Sum komm.utfører 42 46 46 48 49 0 0 0 0 0 0 0
Sum private utførere 3 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sum alle utførere 45 49 49 52 53 0 0 0 0 0 0 0

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måne d:
Kommunal 487:13 436:02 607:46 592:05 544:37
Privat 59:22 53:38 62:21 67:50 49:04
Sum vedtakstid 546:35 489:40 670:07 659:55 593:41 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 11:36 09:28 13:12 12:20 11:06 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Private utførere 19:47 17:52 20:47 16:57 12:16 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Timer og minutter



 
 

  
  Oslo kommune 

  Bydel Frogner  

  
 

 

 
Demensomsorg 
SÆRTRYKK FRA BUDSJETT 2014 
 
 
 

 
 
 
Demensteam / demenskoordinator 
 
Demenskoordinator utgår fra Bestillerkontoret, og er koordinator for 
demensteamet, som har det overordnede ansvar for at demensteamets 
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oppgaver blir gjennomført. Koordinator har oversikt over og fordeler ansvar 
for de utredninger og oppfølginger som teamet utfører. Innen utgangen av 
2014 vil koordinator gjennomføre kartlegging av antall demente, etablere 
prosedyre for demensutredning og beskrive arbeidet,  
bidra til undervisning og veiledning av kollegaer og utøvende helsepersonell. 
Koordinator representerer bydelen i forum for demenskoordinatorer og 
demensteam i regi av Geriatrisk ressurssenter. Helsedirektoratet/Aldring og 
helses veiledere/utredningsverktøy benyttes av demensteamet, i samarbeid 
med fastlegene. Bydelen deltar i nettverk i regi av Helseetaten. 
Demenskoordinator deltar på samlinger med øvrige koordinatorer i 
kommunen, og samarbeider med øvrige ansatte i hjemmetjenesten.   
 
Dagaktivitetstilbud 
Bydelen har etablert eget dagaktivitetstilbud ved OSCAR lokalmedisinske 
senter.  
Det er også etablert dagaktivitetstilbud for demente ved Majorstuen, Frogner 
og Bygdøy seniorsentre, og ved NORAS HUS i Pilestredet 75:  
 
OSCAR demenssenter ved OSCAR lokalmedisinske senter 
- et aktivitets- og avlastningssted for begynnende demente  
 
Hovedmålet er å gi et hukommelsestilpasset aktivitets-, mestrings-, 
avlastnings- og behandlingstilbud, tilpasset demensrammede, men også 
deres familie og venner. Tilbudet byr på varierte aktiviteter til demens-
rammede i alle aldre, med siktemål å bevare fysisk helse, gi opplevelser, 
forebygge ensomhet og isolasjon, avlaste pårørende. 
OSCAR demenssenter forutsettes å gi hukommelses-/erindringstilpassede 
mestringstilbud og behandlingsopplegg. Tilbudet er åpent for alle demente og 
deres pårørende bosatt i bydelen. Demenspasienter med utstrakt pleie- og 
omsorgsbehov, forutsettes kanalisert gjennom Bestillerkontoret, for 
vurdering, tilmåling og tildeling av optimal hjelpeinnsats og pleieressurser.      
Det gis tett oppfølging rundt aktiviteter, som bl.a. utgjøres av håndarbeids-, 
malergruppe, filmklubb; det gjennomføres teaterbesøk, bussutflukter, og det 
arrangeres faste treningsgrupper i samarbeid med OSCAR frisklivssentral. 
Måltidene er et sentralt sosialt samlingspunkt der ”gjestene” deler erfaringer, 
også om sykdommen og symptomer. Erindringsaktivitet starter ofte spontant 
rundt bordet. Bevisst bruk av humor befordrer aktiviteter og samtaler. 
 
Bydelen har en 3-årig driftsavtale med Nasjonalforeningen om drift av 
OSCAR demenssenter fra oppstartstidspunktet i august 2011. Pr desember 
2012 hadde senteret 25 dagaktivitets-
plasser og 52 aktive brukere. Gjennom 
innleie av ytterligere areale, er antall dag-
aktivitetsplasser økt til 35 plasser i 2013.  
 
Evaluering av dagens driftsform er 
påbegynt, spesielt ettersom omsorgs-
behovet hos brukere av demenssenteret er 
betydelig økt siden oppstart i 2011. Mens 
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det i oppstartsfasen ble lagt opp til brukere i begynnende demensfase, viser 
erfaringen i dag at brukerne av demenssenteret befinner seg i en noe mer 
langtkommen fase. Det synes å være behov for å se driften av 
demenssenteret i nær sammenheng med dagrehabiliteringstilbudet ved 
OSCAR, med ambulerende tilbud i hjemmene, med dagaktivitetstilbudet ved 
seniorsentrene og ved NORAS HUS.   
Det vurderes å omgjøre driftsformen når prosjektperioden er utløpt. 
 
 
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens ved 
seniorsentrene (Frogner, Majorstuen, Bygdøy) 
- Fellesskap. God mat. Trimtilbud. Helseinformasjon. Aktivitets- og 
kulturtilbud. 
  

Bydel Frogners dagaktivitetstilbud for 
demente skal være hukommelses-
tilpasset aktivitets-, mestrings-, 
avlastningstilbud, tilpasset demens-
rammede men også disses familie og venner. 

Prosjekt OSCAR lokalmedisinske senter er et 
allerede etablert flerbrukssted, hvor inngår frisk-
livssentral for grupper i særlig risiko for å utvikle 

sykdom, dagrehabilitering for hjemmebundne 
personer med fysisk funksjonssvikt, samt OSCAR 
demenssenter, et aktivitets- og avlastningssted for 
begynnende demente.  
Seniorsentrene fikk fra januar 2013 et tydeligere 
oppdrag i arbeidet for og med demente, gjennom 
Bydelsutvalgets vedtak: ”Seniorsentrene 
forutsettes å utvikle samarbeidsprosjekter i 
samhandling med OSCAR lokalmedisinske senter, 

heriblant dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens.”  
Bydelens tre seniorsentre hadde pr 31.12.12 tilsammen 3157 registrerte 
brukere. Blant brukerne vil det til enhver tid være en viss andel brukere med 
ulike grader av demens. Seniorsentrene tilbyr nå egne brukere som utvikler 
demens, dagaktivitetstilbud med innhold tilsvarende OSCAR demenssenter, 
for å unngå flytting av brukere og påfølgende risiko for forvirring.  
I dag gis aktivitetstilbud til henimot 30 brukere med begynnende demens 
ved seniorsentrene.  
 
 
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med 
demens  
i omsorgsboliger i  NORAS HUS 
- Fellesskap og trygghet i omsorgsbolig. Aktivitets- og 
trimtilbud. Helseinformasjon. 
 
NORAS HUS i Pilestredet 75, er en bygård med 55 
omsorgsboliger. Her er også kontorer for hjemmesyke-
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pleie og hjemmehjelp/praktisk bistand, dagsenter (somatikk og demens) og 
14-sengers sykehjemsavdeling, som foreslås omdisponert til kompetanse- og 
utviklingssykehjem for demente. Inntil 15 av omsorgsboligene er øremerket 
til brukere med begynnende demens, og i 3. og 4. etasjes fellesarealer er det 
etablert 10 dagaktivitetsplasser, i regi av personell fra OSCAR LMS.   
 
 

 
Prosjekt Velferdsteknologi i Bydel Frogner.  
 
Prosjektplan 
 

Målsetting: 
Brukere av hjemmetjenester ønsker og kan bo hjemme lengst mulig 
 

Forutsetning for å nå målet: 
At bruker og pårørende har samme mål!  
(OBS! Et vesentlig hinder er at de fleste leiligheter i bydelen mangler heis.)  
 

Hvordan: 
1. Redusere ensomhet og utrygghet hos brukere 
2. Gi pårørende trygghet og avlastning    
3. Redusere responstid ved «hendelser»  
4. Enklere og tryggere liv gjennom nye og bedre tekniske løsninger 
5. Forbedre tjenesten gjennom effektivisering 
   
 
1.Redusere ensomhet og utrygghet hos brukere 
Somatikk Demens 

Trygghetsalarm til sentral Trygghetsalarm til sentral 

Automatisk video/ 
billedkommunikasjon  til sentral ved 
«hendelser» 

Automatisk video/ 
billedkommunikasjon til sentral el. 
pårørende ved «hendelser» 

Videotelefon til pårørende  

  
 

2.Gi pårørende trygghet og avlastning    

Somatikk Demens 
Velferdsteknologi ivaretar pårørende. 
Utfordring: å implementere teknologi 
i hverdagslivet uten å ta for stor 
plass, ei heller gi inntrykk av å  
komme til et et kommandorom i 
brukeres hjem. 

Pårørendeskole, samtalegrupper. 
Avlastningstilbud,  
frivillige med opplæring. 
       

 Ambulerende modell for 
dagaktivitetsplasser, prosjekt 
«Besøksvenn» til demente som 
ikke kan nyttiggjøre seg tilbud 
utenfor hjemmet. 

 GPS - fysisk friske 
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3.Redusere responstid ved «hendelser» 
Somatikk Demens 

Adresserbar brannalarm til 
sentral 

Adresserbar brannalarm til sentral 

Fall/fallsensor til sentral Bevegelsessensorer med bevegelses-
mønster i hjemmet, utgangsdør mv, og 
med varsling til sentral el. 
ektefelle/familie  

Telecare: Krampe/epilepsi, feber, 
puls, BT mv til sentral/helsetjen 

Lokaliseringsteknologi utendørs / GPS 

Telecare: Væting mv til hjemmetj Bevegelsesegrensninger utendørs 
gjennom GPS-varsling til sentral 

  

4.Enklere og tryggere liv gjennom nye og bedre tekniske løsninger  
Somatikk Demens 

Sensor på soverom/seng Sensor på soverom/seng  

Skype/pc/internett muliggjør jevnlig 
kontakt med familie  

Telefon med bilder for 
kontakter/pårørende 

Påminnelse  om medisiner   Nattlig bevegelsessensor for å 
vekke ektefelle 

Klokke/stemmeklokke /Elektronisk 
kalender: Oppdateres av hj tjen og 
pårørende (obs gratis app) – til påminnelse 
om medisiner med mer 

 

Elektronisk dosett - utmating av medisiner 
til riktig tid 

 

Færre kontroller på legekontor/ 
poliklinikker med ny lab.teknologi (blod, 
urin mv)  

  

 

5.Forbedre tjenesten gjennom effektivisering 
- Omsorgs-/velferdsteknologi avlaster pleiepersonell. 
- Helsepersonell trenger kontinuerlig oppdatering for å kunne tilby nye 
teknologiske hjelpemidler som for eldre og syke. 
 
 
Pilotprosjekt for inntil 80 hjemmeboende med begynnende demens. 
 
Bydelens etablering av dagaktivitetsplasser for hjemmeboende med demens 
ved henholdsvis OSCAR lokalmedisinske senter, bydelens tre seniorsentre og 
i NORAS HUS inkluderer 90 hjemmeboende personer med begynnende 
demens. Dette er muliggjort gjennom opprettelse av 5 fysioterapistillinger + 1 
ergoterapistilling ved OSCAR LMS, 2 fysioterapistillinger i innsatsteam og 5 
turnusfysioterapi-stillinger knyttet opp til hverdagsrehabilitering i 
hjemmetjenesten, et aktivt kurssamarbeid med fysioterapiutdannelsen ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus samt regelmessig praksisutplassering av 
fysioterapistudenter fra HiOA ved OSCAR. 
  
Samarbeidet med Høgskolen videreutvikles gjennom at bydelen og Høgskolen 
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i fellesskap utprøver/utvikler trygghetsteknologiske løsninger for 
hjemmeboende med demens. Bydelen deltar også i Helseetatens 
velferdsteknologiske prosjekt i samarbeid med SINTEF. Gjennom disse 
prosjektene ønsker bydelen å understøtte og forsterke brukeres, men også 
pårørendes trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt bidra til å muliggjøre økt 
fysisk, sosial og kulturell aktivitet. Bydelen legger til grunn at en også vil dra 
veksler på å være OMSORGSBYGG KF’s co-partner i EU-prosjektet Design 
led Innovations for Active Ageing (DAA) 1 
 
 

Prosjekt «Besøksvenn»  
- dagaktivitetstilbud i hjemmet – erindringsterapi 

Bydelen antas å ha bortimot 350-400 innbyggere med større eller mindre 
grad av demens. Bydelen har i dag 130 registrerte brukere med 
hukommelsesproblemer, som mottar hjemmetjenester. Vel halvparten av 
disse 130 brukerne er brukere av dagens dagaktivitetsplasser utenom 
hjemmet, mens de øvrige registrerte er avhengig av individuelt tilpassede 
tilbud som er lokalisert i hjemmet eller dets umiddelbare nærhet. 
 
Dagtilbud er ofte det manglende mellomledd i omsorgskjeden for demente 2.  
Dagtilbud skal aktivisere og stimulere, gi gode opplevelser og meningsfulle 
hverdager. Det kan samtidig avlaste de nærmeste for omsorgsoppgaver på 
dagtid, og bidra til at familie og ektefelle kan klare å stå i en krevende 
omsorgssituasjon. Utbygging av hjemmetjenester og dagaktivitetstilbud er 
avgjørende for samspillet med familie og lokalsamfunn. Et godt utbygd 
dagaktivitetstilbud sammen med hjemmetjenester, kan i mange tilfeller bidra 
til å forhindre eller utsette institusjonsinnleggelse. Betydningen av 
dagaktiviteter er spesielt stor for mennesker med demenslidelser og andre 
med langvarige og sammensatte sykdomsforløp eller nedsatt funksjonsevne, 
og det er stort behov for å kunne prøve ut gode modeller for dagtilbud til 
mennesker med demens. 
 
 
Når demensplanen er gjennomført i 2015 forventes: 
– at alle landets kommuner kan tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for 
personer med demens, enten i eget hjem, i sykehjem eller som 
dagsentertilbud 
– at pårørendeskoler og samtalegrupper er tilgjengelig 

                                                           
1
 The Design-led Innovations for Active Ageing project consists of a network of cities that 

drastically need to find economic and innovative yet sustainable solutions for senior care. 
Each city brings a best practice in the field of senior care and a need for a policy. 
Project partners are Design Flanders, Brussels, City of Stockholm, Care Company Antwerp, 
Sofia Development Association, Municipal Undertaking for Social Service Buildings, Oslo, 
International Design Center Berlin, City of Warsaw, Barcelona Design Centre and Culminatum 
Innovation Limited, Espoo. 
http://dev.daaproject.eu.glue01.priorweb.be/projects/oslo/english/ 

 

2  http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Vedlegg/Omsorgsplan_2015/Demensplan2015.pdf 
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– at det er gjennomført et systematisk informasjons- og opplysningsarbeid 
for ansatte, pårørende, allmennheten og frivillige 
– at samordningen med den frivillige innsatsen på demensområdet er 
styrket. 

 
Mennesker kan få demens i mange ulike faser av livet. Mange har ektefeller 
som fremdeles er i jobb, og noen vil fremdeles ha mulighet til å kunne gjøre 
en innsats i arbeidslivet om det legges til rette for det. For mange vil et 
standardtilbud fra bydelen på dagtid passe dårlig. Innføring av et individuelt 
tilpasset dagaktivitetstilbud, eventuelt utgående fra hjemmet, vil kunne nå 
betydelig flere og være viktig i morgendagens demensomsorg.  

 
Sykdomsforløpet hos personer som har demens kan variere. Det vanligste er 
gradvis nedsatt mestringsevne 3. Symptomene er få og knapt merkbare i 
starten, men blir etter hvert flere og tydeligere:  

- Mild demens: Symptomene er tydelige, men med litt støtte fra sine 
omgivelser klarer den rammede å fungere i hverdagen. 
- Middels fremskreden demens: Symptomene er såpass tydelige at den 
rammede har behov for daglig hjelp, i mange tilfeller også fra offentlig 
helsetjeneste. 
- Langt fremskreden demens: Behovet for hjelp er omfattende. Tilrettelagt 
bosituasjon og andre hjelpemidler er ofte helt nødvendig. 

 
Berger-skalaen deler utviklingen av en demenssykdom i seks trinn på 
bakgrunn av personens funksjonsevne i løpet av en 10–12 års utvikling: 

1  Klarer seg selv. Glemsom og avbryter ofte aktiviteter i dagliglivet. 
2. Kan utføre vanlige aktiviteter, men pasienten blir ofte forvirret. 
3. Kan klare seg i kjente omgivelser og situasjoner, men 
hukommelsesproblemene er store.  Pasienten trenger påminnelse og er 
ofte initiativløs.  
4. Pasienten har handlingssvikt og språkvansker. 
5. Kan ikke kommunisere verbalt på en meningsfull måte. 
6. Motoriske funksjoner er betydelig nedsatt, og pasienten må derfor ofte 
sitte i en stol eller ligge til sengs. 

 
Statlig tilskudd til dagaktivitetsplasser gis ved ulike lokaliseringsformer:  

� Institusjon 
� Dagsenter 
� Aktivitet- eller eldresenter 
� Eget hjem  
� Ambulerende tjeneste 
� Samlokalisert omsorgsbolig / bokollektiv med fellesareal 
� Inn på tunet/grønn omsorg 

 

                                                           
3  http://helsenorge.no/Sykdomogbehandling/Sider/Hva-er-demens.aspx 
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Og statlig tilskudd gis ved ulike organiseringsmodeller  4 
� Tradisjonell modell – etablert i institusjon/sykehjem/bo- og 

omsorgssenter. 
� Sentermodell – etablert i eldresenter. 
� Frittliggende modell - etablert i frittliggende hus og/eller på gårdsbruk. 
� Ambulerende modell – etablert i brukernes eget hjem eller nærmiljø. 

 
 

 
Bydel Frogner etablerer ambulerende modell for  

dagaktivitetsplasser i brukeres hjem, prosjekt «Besøksvenn» 

 

Målgruppen er personer med demens med stort behov for individuell 
oppfølging, men tilbudet er også et tilbud om avlastning for pårørende 5, 6. 
Det planlegges en ambulerende modell hvor det sentrale er å gi fleksible og 
skreddersydde individuelle tilbud i hjemmet, eller tilbud tilpasset små 
grupper på egnet sted i umiddelbar nærhet til dementes hjem og uten 
transportordninger 7 , 8. Det rekrutteres timelønnet «besøksvenner» blant 
omsorgsarbeidere og studenter som allerede er registrerte tilkallingsvakter i 
hjemmetjenesten, samt utvalgte brukere av og frivillige ved 
frivilligsentralene. Det inngås et særskilt samarbeid med Røde Kors og Lions 
Oslo, som begge er bydelens samarbeidspartnere om driften av 
Tidemandstuen frivilligsentral 9. De som engasjeres som «besøksvenn» med 
oppdrag i hjemmene, mottar opplæring og regelmessig veiledning fra 
helsepersonell ved Bestillerkontorets demensteam.  
 
Hensikten med dagaktivitet i hjemmene: 
– Gi innhold i hverdagen 
– Gi opplevelser 
– Gi sosialt samvær 
– Opprettholde selvfølelse 
– Opprettholde identitet 
– Skape glede 
– Skape tilhørighet 
– Avlede fra sorg 
– Avlede fra smerte 
– Dempe uro 
– Observere ressurser 
– Utrede funksjonssvikt 
– Vedlikeholde ferdigheter 
– Stimulere sansene 
– Trene 
– Gi opplevelse av å mestre 

 
 
 

                                                           
4  http://www.aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?ItemID=3264 
5  http://www.aldringoghelse.no/?PageID=1609&ItemID=1823 
6  http://www.aldringoghelse.no/?PageID=1612&ItemID=1144 
7  http://helsekompetanse.no/fagnett-dagtilbud/16405 
8  http://helsekompetanse.no/fagnett-dagtilbud/20183 
9  http://tidemandstuen.frivilligsentral.no/?pageslug=velkommen-til-tidemandstuen-5178 
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Dagaktivitetstilbud i hjemmene skal ha fokus på erindring: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Personellressurser i prosjekt Besøksvenn: 

Til engasjeres deltidsansatt prosjektleder. Ambulerende personell i 
hjemmene er timeengasjert personell med samlet timetall tilsvarende 2 
årsverk. 
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Bydel Frogner

BYDEL FROGNER

Seniorrådet 8.4.2014

DEMENSOMSORG
Strategisk plan 2014
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Dagaktivitetstilbud

Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med 

demens i omsorgsboliger i  NORAS HUS
- Fellesskap og trygghet i omsorgsbolig. Aktivitets- og trimtilbud. 

Helseinformasjon.

OSCAR demenssenter ved OSCAR lokalmedisinske senter
- et aktivitets- og avlastningssted for begynnende demente 

Seniorsentrene (Frogner, Majorstuen, Bygdøy)
- Fellesskap. God mat. Trimtilbud. Helseinformasjon. Aktivitets- og 

kulturtilbud.

Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens ved 

seniorsentrene.
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Prosjekt Velferdsteknologi i Bydel Frogner 

Pilotprosjekt for inntil 80 hjemmeboende med begynnende demens.

Prosjekt «Besøksvenn» 

- dagaktivitetstilbud i hjemmet – erindringsterapi

Bydel Frogner etablerer ambulerende modell for 

dagaktivitetsplasser i brukeres hjem, prosjekt «Besøksvenn»
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Hensikten med dagaktivitet/erindringsterapi i hjemmene:

– Gi innhold i hverdagen

– Gi opplevelser

– Gi sosialt samvær

– Opprettholde selvfølelse

– Opprettholde identitet

– Skape glede

– Skape tilhørighet

– Avlede fra sorg

– Avlede fra smerte

– Dempe uro

– Observere ressurser

– Utrede funksjonssvikt

– Vedlikeholde ferdigheter

– Stimulere sansene

– Trene

– Gi opplevelse av å mestre
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Bydel Frogner 

2014

DEMENS

Tiltakstrapp

Prosjekt VELFERDSTEKNOLOGI
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Bydelsutvalget vedtok i budsjett 2013

å påbegynne arbeid med siktemål å utprøve 

velferdsteknologiske løsninger ved begynnende demens hos:

- beboere i NORAS HUS

- brukere av OSCAR

- brukere av seniorsentrene
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Oslo kommune
Bydel Frogner

Målsetting:

Brukere av hjemmetjenester ønsker 

og kan bo hjemme lengst mulig

Forutsetning for å nå målet:

At bruker og pårørende har samme mål! 

(OBS! Et vesentlig hinder er at 

de fleste leiligheter i bydelen mangler heis)
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Oslo kommune
Bydel Frogner

Hvordan:

1. Redusere ensomhet og utrygghet hos brukere

2. Gi pårørende trygghet og avlastning   

3. Redusere responstid ved «hendelser»

4. Enklere og tryggere liv gjennom nye og bedre tekniske løsninger

5. Forbedre tjenesten gjennom effektivisering
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Oslo kommune
Bydel Frogner

1.Redusere ensomhet og utrygghet hos brukere

Somatikk Demens

Trygghetsalarm til sentral Trygghetsalarm til sentral

Automatisk video/ 
billedkommunikasjon  til sentral ved 
«hendelser»

Automatisk video/ 
billedkommunikasjon til sentral el. 
pårørende ved «hendelser»

Videotelefon til pårørende
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Oslo kommune
Bydel Frogner

2. Gi pårørende trygghet og avlastning

Somatikk Demens

Velferdsteknologi ivaretar pårørende. 
Utfordring: å implementere teknologi 
i hverdagslivet uten å ta for stor 
plass, ei heller gi inntrykk av å

komme til et et kommandorom i 
brukeres hjem.

Pårørendeskole, samtalegrupper.

Avlastningstilbud, 
frivillige med opplæring.

Ambulerende modell for 
dagaktivitetsplasser, prosjekt 
«Besøksvenn» til demente som ikke 
kan nyttiggjøre seg tilbud utenfor 
hjemmet.

GPS - fysisk friske
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Oslo kommune
Bydel Frogner

3. Redusere responstid ved «hendelser»

Somatikk Demens

Adresserbar brannalarm til 
sentral

Adresserbar brannalarm til sentral

Fall/fallsensor til sentral Bevegelsessensorer med bevegelses-

mønster i hjemmet, utgangsdør mv, og 

med varsling til sentral el. 
ektefelle/familie 

Telecare: Krampe/epilepsi, 
feber, puls, BT mv til 
sentral/helsetjen

Lokaliseringsteknologi utendørs / GPS

Telecare: Væting mv til 
hjemmetj

Bevegelsesbegrensninger utendørs 
gjennom GPS-varsling til sentral
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Oslo kommune
Bydel Frogner

4.Enklere og tryggere liv 
gjennom nye og bedre tekniske løsninger

Somatikk Demens

Sensor på soverom/seng Sensor på soverom/seng 

Skype/pc/internett muliggjør jevnlig 
kontakt med familie 

Telefon med bilder for 
kontakter/pårørende

Påminnelse  om medisiner  Nattlig bevegelsessensor for å
vekke ektefelle

Klokke/stemmeklokke /Elektronisk 
kalender: Oppdateres av hj tjen og 
pårørende (obs gratis app) – til påminnelse 
om medisiner mm

Elektronisk dosett - utmating av medisiner 
til riktig tid

Færre kontroller på legekontor/ 

poliklinikker med ny lab.teknologi 
(blod, urin mv) 



Bydel Frogner

- når mestring gjelderF
ro

gn
er

 D
is

tr
ic

t
-

w
he

n 
M

as
te

ry
 C

ou
nt

s
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Bydel Frogner

5. Forbedre tjenesten gjennom effektivisering

- Omsorgs-/velferdsteknologi avlaster 
pleiepersonell

- Helsepersonell trenger kontinuerlig oppdatering 
for å kunne tilby nye teknologiske hjelpemidler 
som for eldre og syke





 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

 

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

 
 

 

BU-sak         185/14 
 
         
 
 
Møtedato: 17.06.14 
 
 
 
 
 
 
SAWAN, PRESIDENT HARBITZ GATE 4 – NY BEVILLING  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Thai Market 
Oslo AS om ny serverings- og skjenkebevilling ved Sawan, President Harbitz gate 4.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Sawan, President Harbitz gate 4.  
 
 



2 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Thai Market Oslo AS gis serverings- og skjenkebevilling 
ved Sawan, President Harbitz gate 4. 
Eiendommen, President Harbitz gate 4 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Sawan, President Harbitz gate 4  



9(f Lis)(1
M.4/1

/J/)3-5

Oslokommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Dato: 11.06.2014

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
ASNY-2014-01319 Abry, Anne 01243

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra THAI MARKET OSLO AS om serverings- og
skjenkebevilling ved Sawan, President Harbitz gate 4.

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

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

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

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

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

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

Med hilsen

Anne Abry
saksbehandler

fl
Næringsetaten Adresse: Telefon:02 180 Org. nr:979 594 887

Tollbugata27, 3. etg. Telefaks:23 46 00 50
inngangØvre slottsgt. Internett:www.nae.oslo.kommune.no
Postboks745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106 OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 01243

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Sawan

Telefon

Gateadresse

President Harbitz gate 4

Postnr.

0259

Bydel

Frogner

SØKER
Firmaiorganisasjonlnavn

THAI MARKET OSLO AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

997535111

Selskapsform

Postadresse

President Harbitz Gate 4

Postnr.

0259

Poststed

OSLO

Telefon

Søknad om

Serverings - skjenkebevilling Ny

Beskrivelse

1. etasje, kjeller og
uteservering

SØKNADSDETALJER

Åpningstid inne

01.00

Skjenketid inne

00.30

Åpningstid ute

23.00

Skjenketid ute

22.30

Foreløpig ikke mottatt tegning fra søker.



Oslo kommune

Bydel Frogner
Postboks 2400 Solli
0201 OSLO

3o3
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Dato: 05.06.2014

Deres ref: Vår ref (saksnr):Saksbeh:Arkivkode:

201400002-79Solrun M.T.Roland, 23433015204

FROGNERHJEMMET - RAPPORT FRA ANMELDT TILSYNSBESØK 080414

Viser til mottatt rapport fra anmeldt tilsyn ved Frognerhjemmet 08.04.2014.
Det framkommer ingen merknader fra tilsynsutvalget, Sykehjemsetaten tar rapporten til
orientering.

nne Berge ørli
områdedirektør

Kopi til: Frognerhjemmet

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

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



Rapport Fra Tilsynsbesøk
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Navn pi tjenestested: Frognerhjemmet

Dato for besøket:Tidspunkt (fra kl. til kl)

8 april-2014K1 13.00 til 15.00

Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordimert besøk:

Anmeldt besøk

Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede:

Hans Hoegh-Henriehsen, Eltsabeth Holm Oraug

Forfall

Frode Ersfjord ( ingen beskjed)

Møtesekreber:

Elisabeth Ifolm Oraug

Kontakter under tilsynet:
(Hvilhe personer har tilsynet hatt kontakt med under oppholdet; hehoere (anon

ansatte, ledere, andre)

Institusjonsleder Myklebust.

Avelingssykepleier Stine Low Hansen

Anner pelsonale og beboere.

ert), påmrende (anonynasen),

Hvordan ble tilsynet gjennomfort:
(Instittisjons-ihjemmebesok, skrifilittirnuntlig kommtuakasjon)

Ved personlig oppmøte av overnevnte 2 pei soner

Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet
anmerknader / forhold som bor endres:

(Inkh event, oppholginessaker fra tidligere )

Endelig, anmeldt besøk på Frognerhjemmet. Vi beklager at vi har vært på så mange

uanmeldte besøk, men vi har jo hatt kontakt med Myklebust på disse besøk også, og mye

har blitt skrevet mellom partene.

Vi har gjort avtale på forhånd for samtale med MyklebustkVå trenger vi en samtale

etter så mye korrespondanse.



Vi er presis, så ohså Myklebust og sykepleier Low Hansen.

Frognerhjemrnet er som alltid fullt belagt. 12013 var belego% 99,4

Vi ser jo gjennom mange besøk at stedet nok topper blandt sykehjemmene i Oslo.

Det er hjemmekoslig for beboere. Hyggelige oppholdsrom. Pent moblert.
God hjemmelaget mat  I 	 (eget kjøkken og kokke, fremdeles)

Personalet er stabile. Jobber der gjennom mange år Dette sier mye om trivsel og god
organiscring oh drift av sykenjernrnet. Stabilhet og forutsigbarhet.

Vi har en god samtale om det daglige og det vanlige. Rutiner.

Dødsfall 2013: 19 pelsoner

1littil 2014. 4 «

Frognerhjemmet har ikke korttidsplasser, men tar imot for å avnjelpe akutt fra sykehus.

Dette innebar at 5 bebocre tlyttet i 2013, da de haddc andre foistevalg.

44 av nåværende bebocre har hatt bopel i bydel Frogner.

De har lege i 46,66% stilling. Lege Enger.

Dette betyr 2 dager pr. uke.

Legen er meget velvillig innstfit og kommer gjerne om nodvendig utenom

sin vanlige arbeidstid. Dette tar hun ikke godgjørelse for.

Det var branninspeksjon i januar 2014. «Det gikk strål ide»,ref Myklebust

Ellers Fikk vi en oppklarende samtale. Vi har vært litt»uenige», tall og klokkeslett

og prosenter har det vært uennigheter om.

Men dette er oppklart i full forsoning. Dette gleder oss alle.

Vi setter stor pris pa Myklebust og hans negennynige arbeide,kun til det beste fbr sine

bebocre.

Takk for kaffen. Vi kommer snart tilbake



2. Flolm Oraug(

ll)leder Ilans

Hoegh-

Henriehsen(FrP)

Medlem

Frode Essfjord (SV)

I.eder tilsynsutvalg

Medlem tilsynstilvalg



Medlem tilsynsutvalg

Tilsynsrapport

oversendt til:

Bydelsadministrasjone

bydelsutyalget

dato:

Institusjonens leder

styre (private

institusjoner)

*****

For sykehjern:
Sykehjernsetaten til

kornrnentering

dato:

Taushetsplikt: Tilsynsutv

alget har [aushetsplikt orn

personlige forhold som

utvalu.ene blir kjent med

sitt arheide. For ovrig

gjelder forvaltningslovens

bestemmelser om

taushetsplikt.

Mal for rappon er

utasheidel i henhold ti]

bystyresak 165/05

- Arbeidsbetingelser for

illsynsulvalg i inssitusjon

mv” - byracissak 229104 og

bystyresak 432/08

•Stytkine of sannordning

av tilsyn i sykehjemf -

byrâdssak 144/08
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