
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Bydelsadministrasjonen 
 

  

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

  
C:\Users\bfr146074\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\7Q2H2W27\Protokoll august.doc 

 

Protokoll 
 
Tilstede: Carl- Henrik Bastiansen H leder, Tjeran Vinje H, Hans Magnus Borge H , Ole 

Jacob Kjendlie A,  Frode Ersfjord SV, Rudolph Brynn A, Kristoffer E. Andenæs 
F, Nina Stanghov Ulstein H, Lene Sundfær H, Vivian E. Gotaas H, Jan Mesicek V 
 
 

Forfall:  Natasza P. Sandbu V 
  
  
Møtegruppe: Helse- unge- sosial og kultur HUSK 
Møtested: Sommerrogaten 1, 5. etg. 
Møtetid: Tirsdag 19. august 2014 kl. 17:30 
Saksbeh.: Anne-Ma Moe-Christensen 
Telefon: 23 42 49 09 el 95 23 54 63 
  

Næringsetaten var invitert til å redegjøre for BUs rolle som høringsinstans i 
serverings- og skjenkesaker. De var representert ved Astrid Haga og Milla Dokka 

Åpen halvtime:  
 
Beboer Jan Erik Midtbø henstilte til politikerne at de endret hadde forskrift om 
åpningstider for serverings- og skjenkesteder i bydel Frogner. Han pekte på de 
lange åpningstider i Frognerveien/ Skovveien som gir nattlig støy for beboerne i 
området. 

 
Sak 76/14 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. 

Godkjent 
 

Sak 77/14 Økonomirapport pr juli 2014 – status for innsparingstiltak vedtatt 1.07.2014 og 
økonomisk status med aktivitetstall pr 31.7.2014.  

BU sak 222/14 
Forslag til vedtak: 
 Bydelsutvalget vedtar Økonomirapport pr juli 2014 – status for innsparingstiltak 
vedtatt 1.7.2014 og økonomisk status med aktivitetstall pr 31.7.2014. 
Merknad fra H: 
Økonomirapporten fremlagt i august var av bedre kvalitet enn tidligere og gjør det 
mulig å analysere den økonomiske situasjonen i større grad enn tidligere. 
Analysene viser det er mulig å fremstille bydelens oppgaver og økonomi på en 
oversiktlig måte, noe som på sikt kan forbedre analyser også på andre områder. 

  
Det er spesielt viktig å følge opp de tiltak som fremstilles for å komme i balanse. 
Det er fremdeles ikke fremlagt et budsjett som går i balanse da noen av tiltakene 
ikke vil få effekt.  
Høyre ønsker ytterligere skriftlig dokumentasjon på: 
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Status på arbeidet med å gå i balanse, særlig med å utrede de to MNOK vi vedtok 
skulle kuttes i 100 Fellestjenester 
Flere av tiltakene har høy risiko, men legges til grunn at skal gi planlagte kutt. Vi 
ønsker derfor en risikoanalyse som beskriver hvorfor man anser at disse tiltakene 
kan gjennomføres og gi planlagte kutt, på tross av sin høye risiko.  
Spesielt effektivitetsgevinster/reduksjon av stillinger/vikarer i utøverleddet viser 
seg å være bør med i denne analysen, og vi ønsker at dette konkret informeres om 
på BU-møtet i August. 
Vi ønsker en tilsvarende rapport, som har blitt levert for august, månedlig ut året for 
å kunne følge opp tiltakene i HUSK og BU. 
Alle økonomirapporter skal fremlegges sammen med sakspapirene fredag før 
komitemøte og behandles av HUSK-møtet i forkant av BU. 
Alle økonomirapporter, inklusiv risikorapport, skal være lett å finne igjen på 
bydelens nettsider. Dette gjelder også alle økonomirapporter og risikovurderinger 
de siste 10 måneder. Vi ber administrasjonen snarest finne en teknisk og 
brukervennlig løsning som gjør dette mulig. 
Tidligere økonomirapporter har gitt annen informasjon og prognoser enn det som 
har kommet frem i rapporten for august. Vi ber derfor om en rapport som redegjør 
for de feil og endringer som tidligere har kommet i økonomirapportene, og hvorfor 
disse ikke er like gjeldende i dag. Rapporten må også inneholde en vurdering på 
hva som gjør at den nye informasjonen og de nye prognosene som viser merforbruk 
på andre felt enn tidligere rapporter, og hvorfor dette ikke har vært mulig å 
rapportere/avdekke tidligere.  

 
Merknad fra SV: 
SV er mot innsparingstiltakene som Bydelsutvalget vedtok 01.07.2014. 
Bystyreflertallets urealistiske budsjettrammer for bydelene i Oslo er hovedårsaken 
til de økonomiske problemene som har rammet Bydel Frogner. SV ønsker at 
Bydelsutvalget klart og tydelig sier i fra til Bystyret at budsjettrammene slik de er i 
dag er uakseptable for en forsvarlig styring av bydelen og de lovpålagte oppgavene 
som følger. 
SV vil påpeke at Bydelslederen i Frogner er fra Høyre, og at partiet også har rent 
flertall i bydelen. Derav følger det at med en ansvarlig styring burde man oppdaget 
bydelens økonomiske problemer langt tidligere, og også ha reagert overfor 
Bystyret. 
 
Protokolltilførsel fra A: 
 Dersom reduksjonen ikke går ut over brukerne kan vi akseptere innsparingen av et 
budsjett som var for dårlig planlagt fra byrådet i utgangspunktet, men beklager at 
noe av innsparingene skjer ved å benytte tjenester av firmaer som ikke har de 
samme lønns- og pensjonsbetingelser som de kommunale. 
 
Protokolltilførslel fra F: 
1. Bakgrunn: Bydel Frogner har underskudds dekning på budsjett, og må  
 dekke inn dette underskuddet ved kutt foreslått av  
bydelsadministrasjonen. Spørsmål: Vurderer Bydelsdirektøren at de  
 foreslåtte kutt rammer de lovpålagte oppgaver bydelen er satt til å  
utføre? Og videre mener Bydelsdirektøren at det er ett problem at  
budsjettet til bydelen blir vedtatt av bystyret, samtidig som ansvaret  
 for utføring ligger hos Bydelen? 
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2. Bakgrunn: Bydel Frogner skal legge om økonomibehandling ved at også  
HUSK får disse sakene under behandling. Spørsmål: Har Bydelene i Oslo  
 lagt opp til lik rapportering slik at tallmaterialet gitt av Frogner  
 Bydel kan sammenliknes med tallmaterialet gitt av andre bydeler? 
 

 
Sak 78/14 Årshjul – budsjettoppfølging m.v. 
BU sak 223/14 
  Forslag til vedtak: 
  Bydelsutvalget vedtar forslaget til årshjul strategi – budsjettoppfølging 2014. 
  Saken ble utsatt mot 3 stemmer (2A 1SV) 

Merknad fra SV: 
SV finner det beklagelig at komitéens flertall, med Høyre, velger å trekke saken fra 
behandling i HUSK-komitéen. Budsjettoppfølgingen er en viktig sak, som bør gis 
mulighet til oppfølging i god tid før Bydelsutvalgets møte. At saken fjernes fra 
sakskartet (etter at Dagsorden er satt) er heller ikke i tråd med vedtaket i Sak 80/14, 
som sier at «HUSK vil heretter få økonomisaker til behandling». 

 
 
Sak 79/14 Bydelsutvalgets uttalelse til KRV vedrørende sykehjemsetaten 
BU sak 224/14 
   

Arbeidsgruppens forslag til vedtak foreligger ikke. Saken utsettes til 
behandling i BU. 
 

Sak 80/14 Komitestruktur/ oppgaver HUSK 
BU sak 225/14 
  Forslag til vedtak: 

HUSK vil heretter få økonomisaker til forberedende behandling, før beslutning i 
BU. 
Enstemmig tiltrådt. 
 

Sak 81/14 Regulering av tigging i Oslo kommunes politidistrikt – høring 
BU sak 226/ 
                        Forslag fra V: 

Bydel Frogner er negativ til all regulering og ethvert forbud mot tigging. Ethvert 
menneske skal ha rett til å be andre borgere om hjelp.  
Forslaget falt mot 7 stemmer (6H og 1 F) 
 
Forslag fra H: 
Alternativ 1, Forbud mot tigging, ble anbefalt mot 4 stemmer (1 V, 1 SV, 2 A)
   
Merknad fra V: 
Kommentar til forslaget fra F: 
Kriminalisering løser ikke tigging, som er et sosialt problem. Det eksisterer i dag et 
lovverk mot kriminelle handlinger. Forslaget må derfor avvises. 
  
Kommentar til forlaget fra A: 
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Å regulere tigging på denne måten vil skape store praktiske problemer for politi og 
ordensmakt. Tigging vil flyttes fra ett område til et annet, og dermed måtte 
håndheves. Dette vil bety unødvendig og lite effektiv bruk av fellesskapets 
ressurser. 
Venstre avviser på denne bakgrunn både forlaget fra F og forslaget fra A. 
 
  
   
Orienteringssaker: 

Sak 82/14       Brukervalg praktisk bistand - juli 
BU sak 242/14 

Tatt til orientering 
 

Sak 83/14      Brukervalg hjemmesykepleie – juli 
BU sak 243/14 

Tatt til orientering 
 

Sak 84/14       Anmodning om forvaltningsrevisjon – foreløpig svar fra kommunerevisjonen 
BU sak 244/14 

Tatt til orientering 
 

Sak 85/14       Boligbehovkartlegging 2014 – rapport 
BU sak 245/14 

Tatt til orientering 
 

Sak 86/14       Bruken av økonomiske boligvirkemidler 2013 
BU sak 247/14 

Tatt til orientering 
 

Sak 87/14 Rapport fra landsomfattende tilsyn 2014 med barneverntjenesten i bydel Frogner 
BU sak 248/14 

Merknad fra SV: 
 SV registrerer at Fylkesmannens tilsyn med barnevernets oppfølging av barn i 
fosterhjem har funnet en rekke avvik, og er bekymret for bydelens videre 
oppfølging av disse. Slik den økonomiske situasjonen er i bydelen, frykter SV at 
blant annet avvik som går på oppfølgingsbesøk ut over minimumsantallet kan settes 
i sammenheng med innsparingstiltakene som nå rammer bydelen. SV ber om at 
administrasjonen klargjør om barnevernstjenesten kan forvente flere 
avviksmeldinger, gitt den økonomiske situasjonen og innsparingstiltakene som 
Bydelsutvalget har vedtatt. 
 

Sak 88/14       Tilsynsrapport Majorstutunet Bo- og Behandlingssenter 19.5.2014 – svar fra SYE 
BU sak 248/14 
Tatt til orientering 
 
Sak 89/14Tilsynsrapport Fagerborghjemmet/ Norabakken 27.5.2014 – svar fra SYE 
BU sak 250/14 
Tatt til orientering 
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Sak 90/14 Opplæring, årshjul høst 2014 – tilsynsutvalgene 
BU sak 251/14 

Tatt til orientering  
HUSK ønsker en evaluering av opplæringen. 
   

Sak 91/14 Henvendelse til SYE fra tilsynsutvalg 1 vedrørende bygningsmessige forhold ved 
Fagerborghjemmet 

BU sak 253/14 
  Tatt til orientering 
 
Sak 92/14 
BU sak 235/14 Briskeby Kafé Oslo As, Briskebyveien 70 – eierskifte 
                        Tatt til orientering    
Sak 93/14 
BU sak 236/14 Lime Frogner, Frognerveien 42 – ny salgsbevilling 
Sak 94/14        Tatt til orientering 
  
BU sak 237/14 Vérité, Stranden 1 – Aker Brygge – ny bevilling 
                         Tatt til orientering   
Sak 95/14 
BU sak 238/14 Druen, Stranden 1 – utvidelse av bevilling 
                         Tatt til orientering  
Sak 96/14 
BU sak 239/14 Ayamara, Parkveien 64 – ny bevilling 
                         Tatt til orientering  
Sak 97/14 
BU sak 240/14 Monkey Bar, Henrik Ibsens gate 60 – ny bevilling 
                         Tatt til orientering  
Sak 98/14 
BU sak 241/14 Stranden 5, Stranden 5 – ny bevilling 
                         Tatt til orientering 
 
Sak 99/14 Bading på Tjuvholmen – oppslag i media 2014 
BU sak 254/14 
  Tatt til orientering 
 
Til behandling: 
Sak 100/14 Barotto, Parkveien 80 – ny bevilling 
BU sak 255/14 

Forslag til vedtak: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Barotto AS gis serverings- og skjenkebevilling 
ved Barotto, Parkveien 80.  

| Eiendommen, Parkveien 80 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
Tiltrådt mot 2 stemmer (1A, 1 SV) 

 
Sak 101/14 Det nye Il Moro AS, Hegdehaugsveien 36 – ny bevilling inne og ute 
BU sak 256/14 
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Forslag til vedtak: 
 Frogner bydelsutvalg anbefaler at Det Nye Il Moro AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Det Nye Il Moro AS, Hegdehaugsveien 36.  
Eiendommen, Hegdehaugsveien 36 ligger i en hovedferdselsåre i bydelen. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

  Tiltrådt mot 2 stemmer (1A, 1 SV) 
 
Sak 102/14 Felix konferansesenter, Bryggetorget 3 – eierskifte 
BU sak 257/14 

Forslag til vedtak: 
 Frogner bydelsutvalg anbefaler at Food Republic AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3.  
Eiendommen, Bryggetorget 3 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten 
Enstemmig tiltrådt 
 
 

Carl-Henrik Bastiansen 
leder 
 
   
 


