
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Vestre Aker 

  
  

 

  

 

  

 

1 
 

 

Møteinnkalling 

5/14 

 

 

 

Møte: 

 

Arbeidsutvalget 

Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. 

Møtetid: 18.08.2014 kl. 18:00 

Sekretariat: 23 47 60 64 

 

 

 

SAKSKART 

 

 

Opprop 

Åpen halvtime 

Godkjenning av innkalling 

Godkjenning av sakskart 

Gjennomgang av sakskart til bydelsutvalgets møte 05.09.2014 

Eventuelt 

Saker til behandling - Vedtak fattet av Arbeidsutvalget 

11/14 14/00025-9 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 2. juni 2014 3 

12/14 14/00460-8 
Forvaltningsrevisjon om kommunens organisering av 

sykehjemstjenester - Spørsmål til bydelsutvalgene 
4 

13/14 14/00635-2 Solborg - Bestilling av oppstartsmøte 6 

14/14 13/00275-9 
Varsel om utvidelse av planområde - Fossum - Bærum 

kommune 
7 
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15/14 13/01205-6 

Kunngjøring om forslag til mindre endring av 

reguleringsplan i Oslo - ny Sørkedalsvei - delplan 1 - 

Bogstad camping 

8 

16/14 14/00763-3 Høring: Forslag til endringer i byggteknisk forskrift 9 

17/14 14/00663-2 
Søknad om salgsbevilling - Rema 1000 Vinderen, 

Holmenveien 1 
10 

    

 

Bydel Vestre Aker 

 

 

 

Elin Horn Galtung (H) 

leder 
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Saker til behandling - Vedtak fattet av Arbeidsutvalget 

11/14 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 2. juni 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00025-9 

Arkivkode.  027.9  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 18.08.2014 11/14 

 

 

Saksframstilling: 
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 2. juni 2014 til godkjenning. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Arbeidsutvalget godkjenner protokollen fra møte 2. juni 2014. 

 

Vedlegg:  

Protokoll 
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12/14 Forvaltningsrevisjon om kommunens organisering av 

sykehjemstjenester - Spørsmål til bydelsutvalgene 

 
Arkivsak-dok. 14/00460-8 

Arkivkode.  126.2  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 18.08.2014 12/14 

2 Bydelsutvalget 04.09.2014  

 

 

Saksframstilling: 
Bydelsutvalget behandlet denne saken i møte 19. juni 2014 og fattet følgende vedtak:  

«Saken utsettes. Partiene sender sine forslag til leder som setter disse sammen til en felles 

uttalelse. Saken behandles i neste møte i Arbeidsutvalget og legges frem for neste møte i 

bydelsutvalget til orientering.» 

 

«Bystyret vedtok i behandlingen av budsjettet for 2014, 11.12.2013 i verbalvedtak H 44 å be 

kontrollutvalget om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon med hensikt å kartlegge styrker og 

svakheter i dagens organisering av sykehjemstjenester, og belyse hvilken ansvarsfordeling 

mellom bydel og etat som gir best kvalitet på tjenestene og mest effektiv ressursutnyttelse. 

Kontrollutvalget vedtok oppstart av undersøkelsen i møte 28.01.2014. I den anledning ønsker 

kommunerevisjonen å innhente synspunkter på dagens organisering av sykehjemsdrift fra en 

rekke ulike aktører, blant annet fra bydelsutvalgene. 

 

I brevet fra kommunerevisjonen av 16.05.2014 fremgår følgende: 

I vedlegget til dette brevet har vi formulert noen spørsmål som vi håper bydelsutvalgene tar 

seg tid til å besvare. Bydelsutvalgene står videre fritt til å komme med synspunkter og 

kommentarer til forhold som ikke dekkes av våre spørsmål. For at vi skal kunne benytte 

bydelsutvalgets innspill i vårt arbeid, ber vi om at svaret sendes Kommunerevisjonen innen 

01.09.2014. 

 

 

Spørsmål til bydelsutvalgene 

1. Har bydelsutvalget synspunkter på/erfaringer med eventuelle fordeler og ulemper ved 

dagens organisering av sykehjemstilbudet, for eksempel når det gjelder kapasitet, 

spesialisering, fritt sykehjemvalg, kvalitet, effektivitet, eventuelt andre forhold? 

 

2. Har det å overdra ansvaret for driften av sykehjem til en sentral etat ført til en 

svekkelse av bydelssystemet og lokaldemokratiet etter bydelsutvalgets syn? 

 

3. Har bydelsutvalget synspunkter på hvordan tilsynsrollen med sykehjem fungerer innen  

dagens sykehjemorganisering? 

4. Har bydelsutvalget synspunkter på andre organisatoriske løsninger for 

sykehjemsektoren som kan gi bedre kvalitet og mer effektiv ressursutnyttelse? 
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Dersom det ikke er enighet i utvalget i synet på de ulike spørsmålene, kan dette framkomme i 

Svaret» 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak fra bydelsdirektøren. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra kommunerevisjonen av 16.05.2014. 
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13/14 Solborg - Bestilling av oppstartsmøte 

 
Arkivsak-dok. 14/00635-2 

Arkivkode.  512  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 18.08.2014 13/14 

2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 25.08.2014  

3 Bydelsutvalget 04.09.2014  

 

 

Saksframstilling: 
Bydelen mottok 20. juni 2014 brev fra Plan- og bygningsetaten med spørsmål om innspill til 

oppstartsmøte vedrørende bygging av boliger ved Solborg – Voksenkollen.  

 

Følgende anføres i bestillingen: 

 

«Bakgrunnen for og hensikten med prosjektet er ønske om å utnytte eiendommene til 

boligformål. 

 

Planområdet får adkomst over Soria Morias eiendom i nord og tilslutter scg Voksenkollveien. 

Det er lagt en "ringvei mcd en avstikker mot syd som når hele planområdet. I nord er det 

avsatt et fellesareal på 11.2 daa som ikke skal bebygges. To mindre fellesareal på henholdsvis 

1.5 og 1.2 daa er avsatt sentralt i planområdet. All bebyggelse er tenkt som frittstående 

eneboliger som så langt mulig skal legges vinkelrett på terrengfallet og adkomstveien. 

Der terrenget tillater det er bebyggelsen organisert rundt et tun. 

De individuelle tomtestørrelsene varierer fra ca 500 til drøye 1 000 m2.» 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

Bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra PBE av 20.06.2014 med saksdokumenter. 
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14/14 Varsel om utvidelse av planområde - Fossum - Bærum kommune 

 
Arkivsak-dok. 13/00275-9 

Arkivkode.  512.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 18.08.2014 14/14 

2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 25.08.2014  

3 Bydelsutvalget 04.09.2014  

 

 

Saksframstilling: 
Saken gjelder varsling om utvidelse av planområde til tidligere varslet oppstart av 

omregulering for Fossum i Bærum kommune. Utvidelsen vil omfatte Fossumveien fra 

Ankerveien og ned til Griniveien og Griniveien fra Lysakerelven til Vollsveien. 

 

Hensikten med utvidelsen er å legge til rette for god fremkommelighet for kollektivtransport 

på strekningen Fossumveien – Vollsveien, ny kryssløsning Fossumveien/Griniveien, 

støyskjerming langs Fossumveien og eventuell utbedring av eksisterende gang- og sykkelvei 

langs Fossumveien. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg har ingen kommentarer til utvidelsen av planområdet. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 20.06.2014 med saksdokumenter. 

 

 
 

 

  



 

 8  

15/14 Kunngjøring om forslag til mindre endring av reguleringsplan i Oslo 

- ny Sørkedalsvei - delplan 1 - Bogstad camping 

 
Arkivsak-dok. 13/01205-6 

Arkivkode.  512.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 18.08.2014 15/14 

2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 25.08.2014  

3 Bydelsutvalget 04.09.2014  

 

 

Saksframstilling: 
Bydelen har mottatt brev fra Plan- og bygningsetaten av 20.06.2014 vedrørende kunngjøring 

om forslag til mindre endring av reguleringsplan i Oslo - ny Sørkedalsvei - delplan 1 - 

Bogstad camping 

 

Gjeldende reguleringsplan vedtatt 27.09.2000 foreslås endret med sikte på å oppheve 

veiregulering for ny Sørkedalsvei fra 1962, i tråd med Bystyrets vedtak 17.12.2003. 

Planområdet ligger innenfor markagrensen. Planarbeidet ble igangsatt 2004. stilt i bero i 

påvente av markaloven og igjen varslet i 2013. 

 

Høringsfrist :18.08.2014. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg ser frem til oppheving av veireguleringen og stiller seg positivt til at 

planarbeidet med ny Sørkedalsvei er startet opp igjen. Bydelsutvalget har ingen kommentarer 

til reguleringsendringen på det nåværende tidspunkt.  

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 20.06.2014 med kart. 
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16/14 Høring: Forslag til endringer i byggteknisk forskrift 

 
Arkivsak-dok. 14/00763-3 

Arkivkode.  530  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 18.08.2014 16/14 

2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 25.08.2014  

3 Bydelsutvalget 04.09.2014  

 

 

Saksframstilling: 
Bydelen har mottatt brev fra Plan- og bygningsetaten 11.07.2014 vedrørende Høring: Forslag 

til endringer i byggteknisk forskrift med høringsfrist 08.08.2014. 

 

Viser til høringsdokumenter som følger vedlagt. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innspill til høringen: Forslag til endringer i byggteknisk 

forskrift. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Høringsdokumenter 
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17/14 Søknad om salgsbevilling - Rema 1000 Vinderen, Holmenveien 1 

 
Arkivsak-dok. 14/00663-2 

Arkivkode.  945.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 18.08.2014 17/14 

2 Helse- og sosialkomiteen 28.08.2014  

3 Bydelsutvalget 04.09.2014  

 

 

Saksframstilling: 
Det vises til søknad fra EIRIK HAUGER AS, Kjelsåsveien 7 om salgsbevilling ved REMA 

1000 Vinderen, Holmenveien 1. 

 

Bydel Vestre Aker i egenskap av sosialtjeneste skal etter alkoholloven § 1-7a uttale seg før 

vedtak om fornyelse av salgs- og skjenkebevilling kan fattes. Ved vurdering av om bevilling 

skal gis bør det legges vekt på:  

 Antall salgs- og skjenkesteder  

 Stedes karakter  

 Beliggenhet  

 Målgruppa  

 Trafikk -og ordensmessige forhold 

 

Bydel Vestre Aker kjenner ikke til negative merknader eller klager på den virksomheten som 

har søkt om salgsbevilling. Det anbefales at salgsbevilling gis. 

 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til REMA 1000 Vinderen, 

Holmenveien 1. Det anbefales at virksomheten får salgsbevilling.. 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Søknad om bevilling 

 

 
 

 

 





 


  
 Oslo kommune 
 Bydel Vestre Aker 
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Møteprotokoll 


4/14 


 


 


 


Møte: 


 


Arbeidsutvalget 


Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. 


Møtetid: 02.06.2014 kl. 18:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


 


Møteleder: Elin Horn Galtung (H) 


  


Tilstede:  Lars Asbjørn Hanssen (H) 


Arild Gjervan (H) 


Carl Lindblad (A) 


Terje Bjøro (V) 


Arne Eugen Boysen (F) 


  


Forfall:  


  


Som vara møtte:   


  


I tillegg møtte: Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


 


 


Åpen halvtime 


Ingen møtte. 


Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent uten merknader. 
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Gjennomgang av sakskartet til bydelsutvalgets møte 19. juni 2014 


Sakskartet til bydelsutvalgets møte 19.06.2014 ble gjennomgått og følgende nye saker ble satt 


på BU-kartet: 


 


BU-sak 113/14 Forvaltningsrevisjon om kommunens organisering av sykehjemstjenester – 


Spørsmål til bydelsutvalgene 


 


BU-sak 114/14 Åpning av Svenstuveien 


 


BU-sak 115/14 Kunstgressbane – Sørkedalsveien 148 


 


BU-sak 116/14 Støygjerde langs Sørkedalsveien ved Makrellbekken 


 


BU-sak 117/14 Areal mellom Griniveien 10/Vækerøveien 2010 


 


BU-sak118/14 Bygging av nytt Hovseterhjem 


 


BU-leder Elin Horn Galtung fikk fullmakt av Arbeidsutvalget til å skrive et brev til Plan- og 


bygningsetaten i sak 115/14 Kunstgressbane – Sørkedalsveien 148 på grunn av svarfristen. 


Brevet legges frem for bydelsutvalget i neste møte. 


Eventuelt 


Det var ingen saker til eventuelt. 


Saker til behandling - Vedtak fattet av Arbeidsutvalget 


10/14 14/00025-7 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 5. mai 2014 3 


    


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 3  


Saker til behandling - Vedtak fattet av Arbeidsutvalget 


10/14 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 5. mai 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsutvalget 02.06.2014 10/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsutvalget godkjenner protokollen fra møte 5. mai 2014. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 02.06.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsutvalget godkjenner protokollen fra møte 5. mai 2014. 


 


 


 


 


Oslo 2. juni 2014 


 


 


 


Elin Horn Galtung (H) 


leder 


 


 


 

























































































































































































































Oslo kommune
Næringsetaten
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.-
postmottak(i,bva oslo.kommune no


C.J


Vestre Aker


Dato: 24.06.2014


Deres ref.: Vår ref. (saksar.): Saksbeh: Arklykode:


SLNY-2014-01494 Andersen. Stina 01029


SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrorende soknad fra Eirik Hauger AS om ny salgsbevilling etter
eierskifte ved REMA 1000 Vinderen, Holmenveien 1.


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


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


Næringsetaten ber om at bydelen, som utover av kommunens helse- og omsorgstjenester, jf lIelse- 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 Diskrimin ngs- og tilgjengenghetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.


Der bydelsutvaluet anbefaler soknaden 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 ultalelse i forhold til soknaden. 1den forbindelse minner vi bydelen på
verbalvedtak fattet i Bystyret 11.1 2.2013, H73 Frist for høringsuttalelse Ø søknader om salgs- og
skjenkehevillinger Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi horingsuttalelse
på soknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved
behandling av prinsipielle eller ukurante soknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke for
horingsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fjerde år.


Med hilsen


Stma Andersen
saksbehandler


fl
Næringseta ten Adresse Teleron 02 I 80 Org nr 979 591 557


Tollhugala 27. 7. elg. Telgaks. 23 46 00 50


ongang Chre slotsgt logiong gorg age oslo komonne


Puohnks 715 Sentrum E-poo poginorak5Oun: 0310.kommune no


0106 OS1.0







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


rSaksar: 01029


I. BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn


REMA 1000 Vinderen


Telefon


Galeadresse


Holmenvelen 1


Posur Bydel


Vestre Aker0374


SØKER
Finnalorganisasjorttnatin


EIRIK HAUGER AS


Organisasjonsnr/Personnr søker


990084432


Selskapsfonn


AS


Postadresse


Kjelsaavelen 7


Postm.


0488


Poststed


OSLO


Telefon


SØKNADSDETALJER






Søknad om


Salgsbevilling






Beskrivelse


Salgsbevilling


Åpningstid Inne Skjenketid inne Åpningstid uteSkjenketid ute
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Oslokommune
Plan- og bygningsetaten


Se adresseliste


neles ef


Daio 2006202-1


arref1s6hsnr) 20130179/1-12Saksbelr LiseRdoIiAskivkode 512.1
Oppgk alllid ved Iwinendelse


VARSEL OM UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET - FOSSUM - BÆRUM
KOMMUNE


Vedlaui folger varsel om utvidelse in planområdet til tidliuere %arslet oppstart as omraderegulering for


Fossum i Bærum kommune.


Opprinnelig varsel om oppsiart as ontnidereguleringen ble oversendt etatene sammen med forslag til


planprogram 14.012013: Oslo kommune har a aitt uttalelse på bakgrunn a etatenes tilbakemeldina den


ganuen. Planpromummet er senere sedtatt av planutvaltzet i Bærum kommune 13.6.2013.


Hensikten med planarbeidet er å avklare arealbruken i tidlistere næringsområde og


tilliggende arealer Planområdet omfauer dagens næringsareal. dagens idrettsarealer og landbruksjord


mellom næringsarealene og Ankerveien. Ilividelsen som nå varsles innebærer at også Fossumvelen fra


Ankerveien til Griniveien. samt Griniveien fra Lysakerelven til Vollsveien inngår (se kartskisse)


Plan- og bygningsetaten vil samordne Oslo kommunes uttalelse i saken og ber om at kommentarer er


etaten i hende innen 04.08.14.


PLAN- OG BYGN1NGSETATEN


Avdeling for byutvikling


Analyse


Derte elnkumenter er eleklmnisk godkjem 20.06.2014 av:


Lise 11:Radoli - Saksbehandler
Kjersti Granum - enhersleder


Vedlegg:


lloringsbrev fra Bærum kommune


kanskisse


Likelydende brev sendt til:


•






P1121^-eg l"< ElthiNetalen El<soksa(s4c. senrralherd112 1/10Hanksiro1315 01 01157







Vahle 0ace 1 0187 Oslo Lunt1s5.enierer23 49 10 00Or2 Ju9711140 823 M V.






Bets 36-1 Senusun






TcIetk 21 -19 10 01






0102 Osle .6,533 pbe osle Lonrunune no 11.-9.54 poscinonalen irbe oslo kommune ne•• :.












Saksnr. 201301798-12 Side 2 av 2


Bymihnetaten, Posthoks 9336 Grønland, 0135 OSLO, postmottak@bym oslo.ltommune nn
Bydel Vestre Aker, Sørkedalsveien 150 B, 0754 OSLO, postmottak@bya.oslakommune.no
Byantikyaren, Posthoks 2094 Grfinerlokka, 0505 OSLO, postmottak@bya.oslo.kommune.no
Bydel Ullern, Postboks 43 Skøyen, 0311 OSLO, postmottak@hun.oslo.komnume.no
Ruter AS, Kollektiyoafikk for Oslo og Akershus, Posthoks 1030 Sentrum, 0104 OSLO, pnst@ruter.no
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BÆRUM KOMMUNE 0OMRÅDEUTVIKLING


Adressater i følge liste


Deres ref.: Vår ref: Dato:
12/19619 -14/119964/MAN1C 13.06.2014


Varsel om utvidelse av planområdet til berørte parter,
myndigheter og vel


medhold av plan og bygningsloven(pb1) § 12-8 ble det 17.12.2012 varslet oppstan av


planarbeid for områderegulering for Fossum.


Det varsles med denne utvidelse av planonuådet, slik at det også omfatter Fossumveien


fra Ankerveien og ned til Griniveien, samt Griniveien fra Lysakerelven til Vollsveien.


(se kanskisse)


Hensikten med planutvidelsen er å legge til rette for god fremkommeltghet for


kollektivtransport på strekningen Fossumveien —Vollsveten, ny kryssløsning


Fossumveien/Griniveien, støyskjerming langs Fossumveien og eventuell utbedring av


eksisterende gang-sykkelvei langs Fossumveien.


Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 25. august 2014 rettes til:


Bærum kommune, Områdeutvikling, 1304 Sandvika, e-post:


postPbaerum.komnmne.no. Merknader påføres arkivsakID 12/19619.


Saksbehandler: Majda Anicic, tlf. 67 50 43 24.


https://www.baerum.kommune.no/kunnaonnger


Med hilsen


Gunvor Bjømsen


enhetsleder


Majda Anictc


overarkitekt


Dokumentet er godkjent elektronisk


Besøksackesse






Postadresse Org nr 97d 553 686


Kornrnwegarclen






1304 Sarchata Etank






Amold Haukelares a55 10 E-pOST posreltsaerurn kerlirriune no Telelcri 67 50 44 63


1304 SANDVIKA






Faks 67 50 63 15
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BVA-Postmottak


Fra: postmottak@pbenslo.kommune.no


Sendt: 20. juni 2014 08:26


Til: Postmottak Byantikvaren; BUN-Postmottak; BVA-Postmottak; Postmottak


Bymiljøetaten; post@ruterno


Emne: PBE-201301798-12 - Varsel om utvidelse av planområdet - Fossum -


Bærum Kommune (Ref 14/119964/MANIC)


Vedlegg: 1_Varsel_om_utvidelse_av_planomradet_-_Fossum_-_Berum_Kommune_


383.pdf 2_Varslingskart_384.pdf 3_Varsel_om_utvidelse_av_planomradet_


385.pdf


Vedlagt følger brev fra Plan- og bygningsetaten. Brevet skal betraktes som et origmalt dokument. Papirdokument vil


ikke bli ettersendt.


Med vennlig hilsen


Oslo kommune


Plan- og bygningsetaten


Vedlegg:


1_Varsel om utvidelse av planområdet - Fossum - Bærum Kommune.pdf


(Hoveddokument)


2_Varslingskart.pdf (Vedlegg)


3_Varsel om utvidelse av planområdet.pdf (Vedlegg)
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KUNNGJORING OM FORSLAG T1L MINDRE ENDRING AV
REGULER1NGSPLAN 1OSLO - NY SØRKEDALSVEI - DELPLAN I-





BOGSTAD CAMPING
FR1ST:23.06.14 TOM 18.082014


I henhold til plan- og bygningslovens § I 2-14. 3. ledd. varsles forslag om mindre endrinu as in ernes me


område.


"Ny Sorkedalsver —delplan I —Bogslad camping


Gjeldende reguleringsplan vedtatt 27.09.2000 foreslås endret med sikte på å opplune vetregulering for ny


Sorkedalmmi fra 1962, i tråd med Bystyrets vedtak 17.12.2003. Planområdet liguer innenfor markaurensen.


Planarbeidet ble igangsatt 2004. still i bero i pMente av nmrkaloven og igjen ‘arslet i 2013.


Horingsfrist :18.08.2014.


Endringsforslagm er tilgjenuelig pa Mbm un.nbe.oslo.kommunemo og kan sees hos Plan- og


bygningsetaten.Eventuelle bemerkninger merkes med planområdets navn og saksnummer, og sendes Plan-


og bygningsmaten. p.h. 364 Sentrum. 0102 Oslo eller postmottakaupbe.oslo.kommune.no innen oppgitt


frist.


PLAN- OG BYGNINGSETATEN


Avdeling for byum i ling


Vest og indre las


Illustrasjonskart til offentlig ettersyn.pdf
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PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Kundesenteret
Kundeservice


Dette dokumentet er elektronisk godkjent 20.06.2014 av:


Thor øivind Levirs - Saksbehandler


Likelydende brev sendt
Barnas representant i plansaker, Bydelsadministrasjonen i Bydel Vestre Aker, Sørkedalsveien 148, 0754
Oslo, postmonak@hva.oslo.kommune.no
Byantikvaren, Pb. 2094 GrOnerløkka, 0505 Oslo, postmonak@bya.oslo.kommune.no
Bydelsurvalget i Bydel Vestre Aker v/bydelsadmimstrasjonen, Sorkedalsveien 148, 0754 Oslo,
posunottak@bva.oslo.kommune.no
Byrådsavd for byutvikling. Rådhuset, postmonak@byroslo.kommune.no
Byutviklingskomiteen, Rådhuset, postmottak@oslobystyre.no
Deichmanske biblimek, Ame Carborgs plass 4, 0179 Oslo
Det sentrale eldreråd, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Rådhuset, 0037 Oslo,
postmottak@byroslo.kommune.no
Eiendoms- ag byfornyelsesetaten, Chrisuan Kroghs gate 16, 0186 Oslo,
postmottak@eby.oslo.kommune.no
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep , 0032 Oslo, fmoapostmottak@fylkesmannen.no
Hafslund Fjernvarme AS„ 0247 Oslo, Firmapost fjernvarme®hafslund.no
Hafslund Nett„ 0247 Oslo, firmapost@hafslund.no
Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo v/ Per Kristian Løken, Vetlandsvcien 98 A, 0685 Oslo,
loeken@boropro.no
Opplysni ngstjenesten i Bydel Vestre Aker, Sorkedalsveien 148, 0754 Oslo
Oslo politichstnkt, Trafikkseksjonen, Trafikkplan, Postboks 8101 Dep. 2, 0030 Oslo, post.oslo@politiet.no
Plan- og bygningsetaten, Kundesenteret, HER
Rådet for funksjonshemmede, Byrådsavdeling for eldre og sosiale nenester. Rklhuset, 0037 Oslo,
postmottak@byroslo.kommune.no
Telenor A/S, Servicesenter for nettutb., Postboks 7150, 5020 Bergen, sfn@telenorcom
Vann- og avløpselaten, Pb. 4704 Sofienherg, 0560 Oslo, postmottak@vav.oslo.kommunc.no
pbe,
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BVA-Postmottak


Fra: postmottak@pbe oslo kommune.no


Sendt: 20 juni 2014 09:13


Til: BVA-Postmottak, Postmottak Byantikvaren, postmottak@oslobystyre no,


Postmottak EBY: fmoapostmottak@fylkesmannen no;


Firmapostfjernvarme@hafslund.no; firmapost@hafslund.no;


loeken@boropro.no, postroslo@poldiekno, sfn@telenor.com; Postmottak


VAV


Emne: PBE-200411513-42 - Forslag til mindre endring av reguleringsplan i Oslo


Vedlegg: 1_Kunngjoring_omforslag_ttmindre_endring_av_reguleringsplan_i_Oslo_


17.pdf; 231ustrasjonskart_til_offentlig_ettersynigtpdf


Vedlagt følger brev fra Plan- og bygningsetaten. Brevet skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil


ikke bli ettersendt.


Med vennlig hilsen


Oslo kommune


Plan- og bygningsetaten


Vedlegg:


l_Kunngjøring om Forslag til mindre endring av reguleringsplan i


Oslo.pdf (Hoveddokument)


2_111ustrasjonskart til offentlig ettersyn.pdf (Vedlegg)
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Bydelsutvalgene
v. lederne


Deres ref:


I.


orfibo
1-r-: 3


• iaL


Dato: 16.05.2014


Artivkade
126 2 2


Oslo kommune
Kommunerevisjonen


Vir ref (seksnrT Saksbehs
201403368-7 Fordis Eidneim
Revisjofisref: 480 428 26


FORVALTNINGSREVISJONOM KOMMUNENSORGAMSERINGAV
SYKEH.JEMSTJENESTER- SPØRSMÅLTIL BYDELUTVALGENE


Bystyret vedtok i behandlingen av budsjettet for 2014, 11.12.2013 i verbalvedtak H 44 å be
kontrollutvalget om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon med hensikt å kartlegge styrker og
svakheter i dagens organisering av sykehjemstjenester, og belyse hvilken ansvarsfordeling
mellom bydel og etat som gir best kvalitet på tjenestene og mest effektiv ressursutnyttelse.
Kontrollutvalget vedtok oppstart av undersøkelsen i møte 28.012014 (sak 6). I den anledning
ønsker Kommunerevisjonen å innhente synspunkter på dagens organisering av sykehjemsdrift
fra en rekke ulike aktører, blant annet fra bydelsutvalgene.


I vedlegget til dette brevet har vi formulert noen spørsmål som vi håper bydelsutvalgene tar
seg tid til å besvare. Bydelsutvalgene står videre fritt til å komme med synspunkter og
kommentarer lll forhold som ikke dekkes av våre spørsmål. For at vi skal kunne benytte
bydelsutvalgets innspill i vårt arbeid, ber vi om at svaret sendes Kommunerevisjonen innen
01.09.2014.


Vi gjør oppmerksom på at Kommunerevisjonen i forbindelsen med denne undersøkelsen
sender egne spørsmål til bydelenes administrasjon.


Hvis det er noen spørsmål til vedrørende denne undersøkelsen eller dette brevet er det bare å
ta kontakt med Frøychs Eidheim (prosjektleder) tlf. 480 428 26, e-post:
fru‘dis.eidheinikr ob!C) komnnunemo. eller Hildc Ludt (prosjektmedarbeider) tlf 413 321
57, e-post: hilde mh@ krv.oslokommuncan.


Vennlig hilsen


Frøydis Eidheim Hilde Ludt
Seniorrådgiver seniorrådgiver


Vedlegg: Spørsmal til bydelsutvalgene


Adresse.Telefon resepson 23 48 68 DO
Greaseveree 88Tclefeks 23 48 68 01
0663 OSLOOrwnr.. 976 819 861


Lposi posutonak@lcv.oslo.kortunune no
Imemett top://wersein, oslo konornune no
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VedleggSpersmål til bydelsutvelgene


Bakgrunn
Bystyret vedtok i 2006 å opprette en etat som skulle overta bydelenes ansvar for å drive
kommunale sykehjem og følge opp private sykehjem fra 01 01 2007 Med basis i erfaringer
fra de 7 årene som har gått, ønsker Kommunerevisjonen informasjon om bydelsutvalgenes
syn på styrker og svakheter ved dagens organisering.


Spørsmålene nederst tar utgangspunkt i målene som ble satt for etaten i byrådssak 79106
Sykehjem —organisering for bedre kvabiet og valgfriher, samt de motforestillinger som kom
til uttrykk i høringsuttalelser fra bydeler og andre aktører på forslaget til omorganisering av
sykehjemsdriften som gjengis i det følgende:


Bcdrekapasitetsulnyaelse
Ett av målene for opprettelsen av Sykehjemsetaten var at behovet for sykehjemsplasser skulle
ses for hele byen under ett_En sentral etat skulle blant annet utnytte sykehjemskapasiteten
bedre. Bydelene skulle ikke lenger bære den økonomiske risikoen knyttet til ledige
sykehjemsplasser. Dette skulle gi større økonomisk forutsigbarhet for bydelene.


økt spesialisering
Økt spesialisering av sykehjemstilbudet var en ventet positiv effekt av etatsopprettelsen. En
sentral etat ville lettere kunne tilrettelegge tilbud for særskilte milgrupper med ulike behov,
enn det 15 bydeler hadde anledning til.


Fritt sykehjemsvalg
Før opprettelsen av Sykehjemsetaten var det enkelte utfordringer knyttet til ubalanse mellom
tilbud og etterspørsel etter sykehjemsplasser på bydelsnivå. Opprettelsen av Sykehjemsemten
skulle bidra til å sikre brukerne fritt sykehjemsvalg. Dette fordi bydelene ikke lenger ville ha
en økonomisk interesse av å fylle opp egne sykehjemsplasser før de tilbød plasser i andre
bydeler.


thvikling i kvalitetsarbeidet
Forut for opprettelsen av Sykehjemsetalen var det antatt at en sentral etat ville kunne
samordne og utvikle kvalitetsarbeidet bedre enn det som var tilfellet da sykehjemmene ble
driftet av bydelene, herunder styrke rekrutteringen av personell, øke andelen faglærte, bygge
opp og utvikle større fagmiljøer, tilby flere heltidsstillinger/større stillingsandeler, etablere
ensartede kvalitetssiluingstiltak, samt bidra til lik bruk av kontroll- og tilsynsfunksjonenc.


Stontriftsfordeler
Opprettelsen av en sentral etat skulle bidra til stordriftsfordeler blant annet på områder som
anskaffelser, drift og vedlikehold, personal, økonomi, regnskap og administrative
støttefunksjoner.


Bekymringervedrørendeapprettelsenav Sykehjemseteden
Forut for opprettelsen av Sykehjemsetaten i 2007 var det flere bydeler som stilte seg tvilende
til nytten av å opprette en sentral etat. Det var flere forhold ved den gamle ordningen som
bydelene mente fungerte og som de mente at en etatsopprettelse ikke ville ivareta på samme
måte. Dette gjaldt blant at
• bydelene ville miste økonomisk handlefribet og fleksibilitet ved at en større del av


budsjettet ville bli bundet opp,
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en etatsopprettelse ville føre til byråkratisering og dyrere sykehjemsplasser,
en etatsopprettelse ville føre til at bydelene ville miste sammenhengen i tiltakskjeden
innenfor pleie- og omsorgstjenestene,
det å ta ansvaret for driften av sykehjemmene vekk fra bydelene, ville føre til en svekkelse
av bydelssystemet og lokaldemokratiet ettersom viktige beslutninger vedrørende
tjenestetilbudet ble sentralisert og det ble lengre avstand mellom brukere og
beslutningstakere


Spørsindl til bydelsutvalgene
Har bydelsutvalget synspunkter på/erfaringer med eventuelle fordeler og ulemper ved
dagens organisering av sykehjemstilbudet, for eksempel når det gjetder kapasitet,
spesialisering, fritt sykehjemsvalg, kvalitet, effektivitet, eventuelt andre forhold?


Has det å overdra ansvaret for driften av sykehjem til en sentral etat ført til en svekkelse
av bydelssystemet og lokaldemokratiet etter bydelsutvalgets syn?


Har bydelsutvalget synspunkter på hvordan tilsynsrollen med sykehjem fungerer innen
dagens sykehjernsorganisering?


Har bydelsutvalget synspunkter på andre organisatoriske løsninger for sykehjemssektoren
som kan gi bedre kvalitet og mer effektiv ressursutnyttelse?


Dersom det ikke er enighet i utvalget i synet på de ulike spørsmålene, kan dette framkomme i
svaret.
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Oslo kommune


Plan- og bygningsetaten


Saksbeh.: Arkty:
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Se adresseliste


Daio 2" ni. 2014


Dere, ref
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BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING - SOLBORG


Vi orienterer om monatt bestilIing oppstansmote. Saken er reeistrert hos oss med saksnummer
201407997.


Send melding til Plan- oe bygningsmaten is dere har spesitikke oe konkrme innspill til oppstansmoteL
Innspillene ma være mottan senest tre uker etter utåendelse aå denne orienteringen. Alle bemrte parter blir
varslet om oppstart planarbeidet ener oppstarrsmotet.


Vi ber om at bydelsadministrasjonen videreformidler informasjonen til barnas representant i bydelen.


Følg fremdriften på Saksinnsyn.


http://terra2.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsen / (intranett)
http://wnw.pbe.oslo.kommunc.no/saksinnsvn / (internett)


Plan- og bygningsetaten oppfordrer alle til kommunisere elektronisk med maten via etatens e-
postadresse: PostmottakP pbe.oslo.kommune.no. Vennliest oppgi saksnummer ved henvendelse til
maten.


PLAN- Ofi BYGNINGSETATEN


Likelydende brm sendt til:


Bydel Vestre Aker. Sorkedalsåeien 150 B. 0754 OSLO. postrnottalaabva.oslo.kommune.no
Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Postboks 491 Sentrum. 0105 OSLO.
postmonakra eby.oslo.kommune.no


Byantikvaren. Postboks 2094 Grfinerlokka. 0505 OSLO, postmottakrifbya.oslo.kommune.no
Bymiljoetalen. Posiboks 9336 Gronland, 0135 OSLO.postmotrakafbyntoslolommune.no
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Oslo kommune
Plan- og ligningsetaten


Bestilling av uppstartsmote


Skjemakudt:
PER0025er I 0


Referansenummer:
193131112-XV/7.


Bestilling av oppstartsmote


Innsendingsdato:11.06 201 - 1 11:38


Innlogging


ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som soker.


Innloggel hos ID-porten 11ANS CHRISTIAN IIDEGI I


soin


Ansvarlige


Fagkyndig


Firma PI ARKITEK 1-15RAS


Oreamsaaionsnummer 977503264


Adresse Posthoks 135 Vinderen


Postnummer 0319


PosIsled OSTO


Telefonnummer 21 69 99 00


E-post ka inenne puls i puls-a.no


sendes hi


Gjerna e-post pulsal puls-a.no


Kornaktperson I lans Chr. Hoeeh


for prosjekhn hos


Faekyndig


Forslagsstiller/tiltakshaver


Firrna Soria Nloria - Den norske 1æeeforenines konferanse- oe utdannmessemer.


Adresse Voksenko115elen 60


Posinummer 0790
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0102 0.10


Tele [on nu rnnmr


E-909.


23 49 10 00
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bestilling as oppstartsmote


Poststed Oslo


Telefonnummer 934 05 667


E-post (kvittering hebesturnEcismail.com


sendes hit)


Kontaktperson Hans Chr. Bestum


for prosjektet hos


forslagsstiller


Innledende informasjon om forslaget


Eiendomsopplysninger


(iårdsnummer 33


Bruksnummer 2897


Adresse/Stedsnavn Solborg


Eicrs navn Soria Moria - Den norskc hegeforenings konferanse- og utdanningssenter.


Eiendomsoppl) sninger


Gårdsnummer 33


Bruksnummcr 1118. 1119


Adresse/Stedsnavn Voksenkollen


Eicrs navn Esslia AS


Bydel Bydel Vestre Aker


Bakgninn for og Bakgrunnen for og hensikten mcd prosjektet cr onske om å utnytte eiendornmene tit


hensikt mcd prosjektet boligforma


Er det særlige sporsmal Adkomst og grad av utnyttclse. Bevaring av vegctasjon. fjemvirknine. Krav til


dere onsker å få uteoppholdsareale


avklart?


Karttjeneste


Vedlegg


Oslokart.pdf
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Plan- og b)gningsennen Posladr. Telefonnummer 23 49 10 00


Boks 36-1 SenInlm E-post postmollak9  pbc odo kommuntno
0102 Oslo







Oslokommune
Plan- og bygningsetaten


Bestilling av oppstartsmote


Planstatus og rammebetingelser


Overordnede planer og foringer *


Hvilkc oyerordnede KDP-6


planer gjelder for


planområdet, h tike


foringer gir de. og i


ha ilken erad foluer


prosjektet opp disse


foringene?


Gjeldende regulering *


ST 020


Tilliggende S-919 og S2939


Eksisterende miljosituasjon


natunnang fold. Det er gammel skog i planområdet.


samferdsel. stoy.


trafikk)


Eksisterende bebyggelse og bruk *


Del er ingen bebyguelse i planomramrådef


Enkel stedsanalyse


ferstan gierne med Tunei A5 eår lanus bele estsiden aa planområdet som skråner bran oppcn er fra denne.
enkel stedsanalvse som Dammen est for Soria Morias Askeladdens Hus cr marken mcd biologisk mangfold.
lastes opp. sc eksempell


Illustrasjoner til stedsanalyse


Vedlegg


Ei A10-1 Situasjonsplan.pdf
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Plan- og 11)gningsetaten Posodr:


Iloks 364 Senlnirn


0102 Oslo


Telefonnorliner


krposf


23 4Y 10 00


posmsoual, pbe.oslotommune no







Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bestilling av oppstartsmete


Forslagets hovedgrep


Beskrivelse av hovedgrep


Thordan er forslaget Planområdet rar adkomst over Soria Morias eiendom i nord og tilslutter scg


tenkt lost? Presenter Voksenkolh cien. Det er lagt en "fingver mcd en asstikker mot syd som nar hele


skissen av byplangrepet planområdet I nord er det assatt et fellesareal på 11.2 daa som ikke skal bebygges To


(se forklaring nedenfor) mindre fellesareal på henholdvis 1.5 og 1.2 daa er as salt sentralt i planområdet.


kon med fokus på All bebyggelsc cr tenkt som frinstående encboliger som så langi mulig skal legges


det overordnede: vinkelreu på terrengfallet og adkomstveien.


Formål. disponcring Der ten-enget fillater det cr bebyggelsen organisen rundt et tun.


as tomta (atkomster. Dc indis iduelle tomtestorrelsene vaficrer fra ca 500 til droyr 1000 ml


utcarealer og plasscring


as bygningsmasse og


anlegg)


Skisse av byplangrep og prinsippsnitt


Vedlegg


a A10-2 Snuasjonsplan 1_1000.pdf


Fakta om forslaget


Arealstorrelse


Planområdet totalt 72548m'


Arcalbruk og foreslåtte Bolig


formål


Utcoppholdsarcal (for Felles uteoppholdsarcal sentralt i planområdct er 2819 rn2. Dette urgjør 38 m2 pr. hus.
skolcr, barnchager,


sykchjem og boligcr)


Utnyttelse Hele planområdet får ca 11% BYA. De minstc tomiene vil kunne ha maks BYA på


24%.


Hoyde


Trafikk og parkering


Bebyggelsen kan ha 2 etasjer - underetasjc


Mcd ca 74 nyc boliger vil Vokscnkollveicn ra noe mcr trafikk. Ny adkomst må


etabletes.


Hver bolig skal ha dobbelgarasje integrert i huset
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bestilling av oppslartsmote


Videre prosess


Retheutor tor om Kan ikke se at det  il rere hehm for konsekNensutredninn.


prosjekum ktm


utlose krat, om


konsel“ ensutredning


Alesk mknami dere Det er onskelin ha med Frilunsetalen i urderinner a skon on enkelitrwr


prosess planområdek


dke


ho edutfordn nger har


forslanet?


A helm gge planomradet sliL at det tOrtsattfrernstå som skonbm okst.
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