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Frogner bydelsutvalg 
Postboks 2400 Solli 
0201 Oslo 
 
 

     PROTOKOLL 
 
 
FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG 
TIRSDAG 26. AUGUST 2014 
 
Sommerrogt. 1, kl 18:00 
 
 
Til stede:  Høyre: Bjarne Ødegaard 

Ulf Hordvik 
  Carl-Henrik Bastiansen 
  Beate Brovig Auke 
  Hans Magnus Borge 

Tjeran Vinje 
  Sverre Lorentzen 

Mette Langfeldt Sinding  
   
 Arbeiderpartiet: Emil Aas Stoltenberg   
  Gunn von Krogh 
  Ole Jacob Kjendlie 
   
 Fremskrittspartiet: Hans Høegh Henrichsen 
   
 Venstre: Anne-Lise Bergenheim 
  Jan Mesicek  
   
 SV: Erna Kahlbom 
 
Forfall: Elisabeth Parmeggiani og  Natasza P. Sandbu 
 
 
Fra administrasjonen:  Bydelsdirektør  Wenche Ørstavik 
    Avd direktør   Olaf Varslot 
    Avd direktør   Anne-Ma Moe-Christensen 
    Avd direktør   Heidi Damengen 
    NAV-leder   Knut Robert Sande 
 
 
     
Møtet ble ledet av:  Bjarne Ødegaard (H) 
BU-sekretær/ref.:  Kåre Sagmo-Søvde 
 
Møtet ble satt med 15 representanter m/møtende vararepresentanter. 
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ÅPEN HALVTIME:  
- Siv Bergum fra FAU Majorstuen skole hadde ordet til sak 210/14 - Middelthuns gate 17, 
gnr 215, bnr 226/228, del av215/56, 231, 382 - kunngjøring om offentlig ettersyn 16.06. – 
11.08.2014 – detaljregulering 
- Nils Henrik Sværd fra Miljøpartiet De Grønne avd. Frogner hadde ordet til sak 210/14 - 
Middelthuns gate 17, gnr 215, bnr 226/228, del av215/56, 231, 382 - kunngjøring om 
offentlig ettersyn 16.06. – 11.08.2014 – detaljregulering 
 

 
ENDRING AV DAGSORDEN:  
 
 
Tilleggssaker: 
Sak 255/14 - Barotto, Parkveien 80 – ny Bevilling 
Sak 256/14 - Det Nye Il Moro AS, Hegdehaugsveien 36 – ny bevilling inne og ute 
Sak 257/14 - Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3 – eierskifte 
Sak 258/14 - Møteplan 2014 – revidert 
Sak 259/14 - Støtte Seniorrådets forslag til Seniorpriser 2014 – kategori 1 
 
 
INHABILITET: ingen meldte.  
 
SAK 197/14 
 

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 1.7.14 
 
VEDTAK:  
Protokollen ble godkjent. 
 
Merknad fra Carl Henrik Bastiansen (H):  
Det bør påses at vedtakene i protokollen fra 25.6 som ble ufullstendig 
rettet opp 1.7 tas inn i protokollen nå, og at den elektroniske versjonen 
fra 25.6 rettes opp slik at det er mulig å se de vedtakene uten å lete i tre 
protokoller.  
 
Protokoll fra BU møte 25.6.14 vedtak 179/14 og 189/14 vedlegges 
denne protokoll i samsvar med merknad fra H.  
 

  
SAK 198/14 
 

PROTOKOLL FRA MILJØ- OG BYUTVIKLINGSKOMITEEN 
(MIBU) 19.8.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 199/14 
 

PROTOKOLL FRA HELSE-, UNGE-, SOSIAL-, OG 
KULTURKOMITEEN (HUSK) 19.8.14 
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VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
Merknad fra Ole Jacob Kjendlie (A):  
I HUSK-sak 81/14 – Regulering av tigging i Oslo kommunes 
politidistrikt – høring - AP stemte mot Høyres og Ventres forslag og for 
vårt eget. 
 

  
SAK 200/14 
 

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET 12.8.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 201/14 
 

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 12.8.14 
 
VEDTAK:  
Protokollen ble godkjent. 
 
 

SAK 202/14 
 

REFERAT FRA MØTE I SENIORRÅDET 19.8.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 203/14 
 

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
18.8.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 204/14 
 

PROTOKOLL AMU 19.8.14 
 
VEDTAK:  
Protokollen ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 205/14 
 
 

PROTOKOLL MBU 19.8.14 
 
VEDTAK:  
Protokollen ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 206/14  
 

REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 20.8.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
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Miljø- og byutviklingskomiteen: 
SAK 207/14  
 

FORSLAG TIL NY SYKKELSTRATEGI FOR OSLO KOMMUNE 
2015-2025 
HØRING  
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget ønsker å gi kommentarer til Forslag til ny sykkelstrategi 
som har vært på høring i juni 2014.  
 
Bydelsutvalget mener strategidokumentet kommer med mange gode 
forslag, og anser det er viktig med en rask implementering av 
byovergripende finmasket sykkelnett, slik at nye byggeprosjekter kan 
forberedes for tilknytning til nettet.  
 
Bydelsutvalget mener at sykkelnettet bør inngå som en del i KPL 2030, 
og at det må utarbeides en langtidsplan for finansiering av utbygging og 
drift. 
 
Forslag til vedtak H:  
Bydelsutvalget mener sykkelstrategidokumentet og analyse arbeidet bak 
virker meget solid og grundig. BU anbefaler at foreslått sykkelstrategi 
vedtas og at foreslåtte tiltak gjennomføres. Bydelsutvalget anser det er 
viktig med en rask implementering av byovergripende finmasket 
sykkelnett. Som en sentrumsbydel er det viktig at Bydel Frogner 
prioriteres i gjennomføring for å gi både gående og syklende attraktive, 
trygge og fremkommelige muligheter. 
 
 Bydelsutvalget mener at sykkelnettet også bør inngå som en del i KPL 
2030, og at det må utarbeides en langtidsplan for finansiering av 
utbygging og drift. 
 
Forslag til vedtak fra Høyre ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 
1SV) 
 
 

SAK 208/14 
 

SYKKELRUTE E18 DRAMMENSVEIEN 
PARSELL MUNKEDAMSVEIEN – RÅDHUSPLASSEN 
FORSLAG TIL DETALJREGULERING 
BEGRENSET HØRING  
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget er oversendt begrenset høring av Sykkelrute E18 
Drammensveien, parsell Munkedamsveien – Rådhusplassen. 
 
Bydelen viser til tidligere uttalelse vedrørende samme sak nr 47/13, 
26.02.2013. Vedtak følger vedlagt. 
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Bydelsutvalget mener alle alternativene har sine fordeler og ulemper, og 
vil peke på noen momenter som bør ivaretas i den fremtidige løsningen. 
 
Bydelsutvalget mener fortauet foran hovedinngangen for bussturistene 
bør gi rikelig og trafikkskjermet plass for de besøkende – det vil være å 
foretrekke at plantefeltet kommer nærmest fortau. Det kan ikke anbefales 
å blande fotgjengere og syklister foran hovedinngangen, selv med 
foreslått fartsdempende belegning. Et viktig moment er at fortausarealet 
skal ha UU-utforming.  
 
Bydelsutvalget oppfatter at det ville være en fordel at turistbussene kan 
stoppe på samme side som museet, slik det er foreslått i alternativ 3, men 
mener allikevel at alternativ 2 er det alternativ som gir den totalt sett 
beste løsningen.  
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 209/14 
 

BRYNJULF BULLS PLASS 2 
NYTT NASJONALMUSEUM PÅ VESTBANEN 
OVERBYGNING OVER DEL AV VEIRAMPE E-18  
ANMODNING OM UTTALELSE   
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget er anmodet om å gi en uttalelse til søknad om 
rammetillatelse for utvidelse av lokk over ramper fra/til E18 i forbindelse 
med utbygging av nytt Nasjonalmuseum. 
 
Bydelsutvalget går inn for de omsøkte dispensasjoner.  
 
Bydelsutvalget ber om at gjerdehøyde over tunnelåpningen vurderes 
nøye i forhold til sikkerhet. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 210/14 
 

MIDDELTHUNS GATE 17, GNR 215, BNR 228, 226 
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN 16.06.2014 – 
11.08.2014 
DETALJREGULERING 
 
UTRYKT VEDLEGG   
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget har følgende bemerkninger til forslag til detaljregulering 
for eiendommen Middelthuns gate 15 og 17, gnr 215 bnr 226 og 228 
samt del av 215/56, 231, 382: 
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Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak: sak 345/13 – 
19.11.2013. Vedtak vedlegges. 
 
Bydelsutvalget støtter omregulering av området til bolig, næring og 
barnehage, og går inn for detaljregulering alternativ III. 
  
Bydelsutvalget går mot at Fonteneplassen bebygges, siden den er regulert 
til samlingsplass/torg, og inngår i kommuneplanens mål om bevaring og 
videreutvikling av eksisterende grøntstruktur og møteplasser.  
 
Ved utbygging og renovasjon av Majorstuen skole ble det lagt til grunn 
at skolen kunne benytte Fonteneplassen for å kompensere for manglende 
uteareal. Skolens elevtall er siden økt til 960 elever og det er også 
kommet signaler om at elevtallet skal økes ytterligere. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at eksisterende juridiske bindinger (også av 
privatrettslig karakter) i gjeldende regulering, f eks krav til gangveier og 
snuplass, videreføres i den foreslåtte bebyggelsen, samt at eksisterende 
registrerte trær blir ivaretatt. 
 
Bydelsutvalget er opptatt av at uteareal til eksisterende barnehage sikres, 
samt at ny barnehage med gode utearealer innpasses i den aktuelle 
bebyggelsen. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 211/14 
 

HUITFELDTS GATE 15, GNR 209, BNR 105 
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN 
DETALJREGULERING 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget har til uttalelse offentlig ettersyn av forslag til 
detaljregulering for Huitfeldtsgate 15, gnr 209, bnr 105. Forslaget tar 
sikte på å legge til rette for et boligbygg i 7 etasjer pluss tilbaketrukket 
overetasje, med mulighet for strøksrelevant næringsdrift på bakkeplan 
mot gaten og økt utnyttelse.  
 
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelse for samme eiendom, sak 
223/13, 27.08.2013, ved varsel om oppstart av planarbeidet, og 
opprettholder dette vedtak: 
 
Bydelsutvalget går inn for at eksisterende reguleringsformål, 
byggeområde for bolig med sosiale felles- og servicefunksjoner 
videreføres. 
 
Bydelsutvalget mener det er viktig å opprettholde kvaliteten i det 
”homogene og velbevarte bygningsmiljø” som er beskrevet i 
Riksantikvarens NB!-register, og anbefaler at foreslåtte byggehøyder 
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reduseres slik både Byantikvar og Plan- og bygningsetaten anbefaler. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at § 6 i gjeldende regulering (30% 2-roms 
leiligheter, 70% 3-roms eller større leiligheter med hovedvekt på 4-roms) 
videreføres, og kan opplyse om at det er en stor andel små boliger i 
eksisterende bebyggelse i bydelen. Bydelsutvalget ønsker at det legges til 
rette for at flere barnefamilier kan bo sentralt i bydelen.  
 
Bydelsutvalget ønsker at det ved nybygg anlegges nye parkeringsplasser 
minimum i henhold til parkeringsnormen. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 212/14 
 

HUK AVENY 35, GNR 2, BNR 631 
BESTILLING AV OPPSTARTMØTE, VIDERESENDT BYDELEN 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget er oversendt bestilling av oppstartmøte for eiendommen 
Huk aveny 35, gnr 2, bnr 282/631, (Vikingskipsmuseet) til uttalelse. 
 
Bydelen viser til tidligere uttalelse vedrørende midlertidig 
laboratoriebygning på samme eiendom, sak 366/13, 10.12.2013. Vedtak 
følger vedlagt. 
 
Bydelsutvalget er positivt innstilt til det foreslåtte tiltaket som legger til 
rette for at Vikingskipssamlingene sikres for fremtiden, men er skeptisk 
til størrelsen på den foreslåtte utbyggingen – ca fire ganger større enn 
eksisterende bygningsareal. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at de vurderinger som tidligere er foretatt av 
Riksantikvar og Byantikvar i forbindelse med plassering, størrelse og 
utforming av midlertidige lokaler samme sted blir hensyntatt også 
vedrørende forslag til ny bebyggelse. Det må ved utforming tas hensyn til 
Folkemuseet og boligbebyggelsen rundt. 
 
Bydelsutvalget mener trafikk- og adkomstforhold samt parkeringsbehov 
bør studeres grundig, da trafikksituasjonen på Bygdøy, spesielt i 
turistsesongen er meget anstrengt, og veinettet på Bygdøy generelt og 
rundt Vikingskipene spesielt er sterkt trafikkbelastet. 
 
Bydelsutvalget kan orientere om at Bygdøy Kapellvei er Bygdøys 
viktigste skolevei, den må derfor søkes unngått som anleggsvei. 
Tiltakshaver forutsettes i byggeperioden å sørge for tilstrekkelig 
oppstillingsplass for anleggsmaskiner og leverandører på egen grunn. 
 
Forslag til justert avsnitt 5 fra H:  
Bydelsutvalget mener trafikk- og adkomstforhold samt parkeringsbehov 
bør studeres grundig, trafikksituasjonen på Bygdøy, spesielt i 
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turistsesongen er meget anstrengt, og veinettet på Bygdøy generelt og 
rundt Vikingskipene spesielt er sterkt trafikkbelastet. Nødvendig 
oppgradering av fortau og veinett bør inngå i planene.  
 
Forslag til justert avsnitt 6 fra H: 
Bygdøy Kapellvei er Bygdøys viktigste skolevei, den må derfor ikke 
brukes som anleggsvei. Tiltakshaver forutsettes i byggeperioden å sørge 
for tilstrekkelig oppstillingsplass for anleggsmaskiner og leverandører på 
egen grunn. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen med forslag til justert 
avsnitt 5 og 6 fra H ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
Etter dette er BUs vedtak følgende:  
Bydelsutvalget er oversendt bestilling av oppstartmøte for eiendommen 
Huk aveny 35, gnr 2, bnr 282/631, (Vikingskipsmuseet) til uttalelse. 
 
Bydelen viser til tidligere uttalelse vedrørende midlertidig 
laboratoriebygning på samme eiendom, sak 366/13, 10.12.2013. Vedtak 
følger vedlagt. 
 
Bydelsutvalget er positivt innstilt til det foreslåtte tiltaket som legger til 
rette for at Vikingskipssamlingene sikres for fremtiden, men er skeptisk 
til størrelsen på den foreslåtte utbyggingen – ca fire ganger større enn 
eksisterende bygningsareal. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at de vurderinger som tidligere er foretatt av 
Riksantikvar og Byantikvar i forbindelse med plassering, størrelse og 
utforming av midlertidige lokaler samme sted blir hensyntatt også 
vedrørende forslag til ny bebyggelse. Det må ved utforming tas hensyn til 
Folkemuseet og boligbebyggelsen rundt. 
 
Bydelsutvalget mener trafikk- og adkomstforhold samt parkeringsbehov 
bør studeres grundig, trafikksituasjonen på Bygdøy, spesielt i 
turistsesongen er meget anstrengt, og veinettet på Bygdøy generelt og 
rundt Vikingskipene spesielt er sterkt trafikkbelastet. Nødvendig 
oppgradering av fortau og veinett bør inngå i planene. 
 
Bygdøy Kapellvei er Bygdøys viktigste skolevei, den må derfor ikke 
brukes som anleggsvei. Tiltakshaver forutsettes i byggeperioden å sørge 
for tilstrekkelig oppstillingsplass for anleggsmaskiner og leverandører på 
egen grunn. 
 
 

SAK 213/14 
 

GYLDENLØVES GATE 15, GNR 213, BNR 143 
PLANOPPSTART DETALJREGULERINGSPLAN 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget ønsker å gi kommentarer til varslet oppstart av arbeid 
med detaljreguleringsplan for eiendommen Gyldenløves gate 15, gnr 
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213, bnr143. 
 
Bydelsutvalget vil innledningsvis vise til tidligere vedtak i Bydelsutvalg 
Frogner i samme sak, BU-møte 31.03.04, 16.11.05 og 27.05.08 hvor 
bydelsutvalget støttet Byantikvarens forslag om bevaring, samt 24.02.09, 
da bydelsutvalget åpnet for bygging av barnehage på eiendommen, og 
sak 217/09 – 25.08.2009, hvor bydelsutvalget anbefalte en forsiktig 
utbygging av eiendommen, samt sak 343/13 – 19.11.2013, hvor 
bydelsutvalget går inn for forslag til deling av eiendommen mellom 
formål bebyggelse – bolig og spesialområde park. Vedtak følger vedlagt. 
 
Bydelsutvalget har lenge arbeidet for å etablere enda et parkareal i den 
tette bydelen, som har stort behov for dette og er opptatt av at 
eksisterende verneverdig grønnstruktur bevares. 
 
Bydelsutvalget viser til vedtak i sak 343/13 – 19.11.2013: Boligdelen bør 
innrettes med adkomst direkte fra fortau langs Schives gate, ikke over 
parkområdet. 
Av sakspapirene fremgår at man likevel har til hensikt å ha gangadkomst 
over parkområdet. Se blant annet diverse illustrasjoner. Bydelsutvalget 
anser dette som uønsket privatisering som vesentlig reduserer 
parkområdets kvaliteter for allmenn benyttelse. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at forslag til reguleringsbestemmelser for 
alternativ II §4 Spesialområde – bevaring (park) 2.  avsnitt, 1. setning 
endres fra Det skal etableres gangadkomst til tilstøtende boligområde 
nord for spesialområdet til Det skal ikke etableres gangadkomst til 
tilstøtende boligområde nord for spesialområdet.  
Videre anbefales 2. avsnitt 2. setning strøket (Gangadkomsten skal 
utformes i samsvar med godkjent utomhusplan, ref § 9). 
I tillegg anbefales § 9, siste avsnitt, 1. setning strøket (Uteområdet mot 
gatene skal opparbeides til forhage/park etter de samme prinsipper som 
øvrige forhager i Gyldenløves gate). 
 
Bydelsutvalget mener for øvrig at det fremlagte alternativet med en 
boligutbygging i nordre del av eiendommen med frittliggende 
boligbebyggelse i maks 3 1/2 etasje synes å ivareta hensynet til den 
bevaringsverdige biologiske mangfolden, herunder spesielt blodbøk og 
hengeask.  
 
Bydelsutvalget mener for øvrig at det foreslåtte alternativ kan aksepteres 
forutsatt at området for spesialområde/park blir godt beskyttet under 
byggefasen og at det som beskrevet i forslaget blir avsatt til 
parkområde/hageanlegg for allmenn benyttelse. Bydelsutvalget anbefaler 
at dette nedfelles i reguleringsbestemmelsene. 
 
Forslag til justert avsnitt 5 fra H:  
Bydelsutvalget anbefaler at forslag til reguleringsbestemmelser for 
alternativ II §4 Spesialområde – bevaring (park) 2.  avsnitt, 1. setning 
endres fra Det skal etableres gangadkomst til tilstøtende boligområde 
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nord for spesialområdet til Gangadkomsten til det tilstøtende 
boligområde nord for spesialområdet skal ikke etableres over 
spesialområdet.  
 
Forslag til nytt avsnitt 4 og 5 fra SV: 
Bydelsutvalget mener fortsatt at det fremlagte alternativet med en 
boligbygging i nordre del av eiendommen ikke ivaretar hensynet til 
områdets egenart. 
 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i denne saken, samt 
Byantikvarens forslag om bevaring. Dette verdifulle området må i sin 
helhet avsettes til spesialområde bevaring/park for allmenn benyttelse. 
 
Forslag til nytt avsnitt 4 og 5 fra SV falt mot 4 stemmer for (3A, 
1SV) og 11 stemmer mot (8H, 2V, 1F) 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen med forslag til justert 
avsnitt 5 fra H ble vedtatt med 14 stemmer for (8H, 2V, 3A, 1SV) og 
1 stemme mot (1F) 
 
Etter dette er BUs vedtak følgende:  
Bydelsutvalget ønsker å gi kommentarer til varslet oppstart av arbeid 
med detaljreguleringsplan for eiendommen Gyldenløves gate 15, gnr 
213, bnr143. 
 
Bydelsutvalget vil innledningsvis vise til tidligere vedtak i Bydelsutvalg 
Frogner i samme sak, BU-møte 31.03.04, 16.11.05 og 27.05.08 hvor 
bydelsutvalget støttet Byantikvarens forslag om bevaring, samt 24.02.09, 
da bydelsutvalget åpnet for bygging av barnehage på eiendommen, og 
sak 217/09 – 25.08.2009, hvor bydelsutvalget anbefalte en forsiktig 
utbygging av eiendommen, samt sak 343/13 – 19.11.2013, hvor 
bydelsutvalget går inn for forslag til deling av eiendommen mellom 
formål bebyggelse – bolig og spesialområde park. Vedtak følger vedlagt. 
 
Bydelsutvalget har lenge arbeidet for å etablere enda et parkareal i den 
tette bydelen, som har stort behov for dette og er opptatt av at 
eksisterende verneverdig grønnstruktur bevares. 
 
Bydelsutvalget viser til vedtak i sak 343/13 – 19.11.2013: Boligdelen bør 
innrettes med adkomst direkte fra fortau langs Schives gate, ikke over 
parkområdet. 
Av sakspapirene fremgår at man likevel har til hensikt å ha gangadkomst 
over parkområdet. Se blant annet diverse illustrasjoner. Bydelsutvalget 
anser dette som uønsket privatisering som vesentlig reduserer 
parkområdets kvaliteter for allmenn benyttelse. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at forslag til reguleringsbestemmelser for 
alternativ II §4 Spesialområde – bevaring (park) 2.  avsnitt, 1. setning 
endres fra Det skal etableres gangadkomst til tilstøtende boligområde 
nord for spesialområdet til Gangadkomsten til det tilstøtende 
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boligområde nord for spesialområdet skal ikke etableres over 
spesialområdet.  
Videre anbefales 2. avsnitt 2. setning strøket (Gangadkomsten skal 
utformes i samsvar med godkjent utomhusplan, ref § 9). 
I tillegg anbefales § 9, siste avsnitt, 1. setning strøket (Uteområdet mot 
gatene skal opparbeides til forhage/park etter de samme prinsipper som 
øvrige forhager i Gyldenløves gate). 
 
Bydelsutvalget mener for øvrig at det fremlagte alternativet med en 
boligutbygging i nordre del av eiendommen med frittliggende 
boligbebyggelse i maks 3 1/2 etasje synes å ivareta hensynet til den 
bevaringsverdige biologiske mangfolden, herunder spesielt blodbøk og 
hengeask.  
 
Bydelsutvalget mener for øvrig at det foreslåtte alternativ kan aksepteres 
forutsatt at området for spesialområde/park blir godt beskyttet under 
byggefasen og at det som beskrevet i forslaget blir avsatt til 
parkområde/hageanlegg for allmenn benyttelse. Bydelsutvalget anbefaler 
at dette nedfelles i reguleringsbestemmelsene. 
 
 

SAK 214/14 
 

BYGDØYNESVEIEN 15, GNR. 2, BNR. 101 
KUNNGJØRING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget har mottatt kunngjøring om oppstart av detaljregulering 
for Bygdøynesveien 15, gnr 2, bnr 101. 
  
Bydelsutvalget har tidligere gitt innspill til oppstartmøte (sak 150/14, 
vedlagt).  
 
Bydelsutvalget ber om at eksisterende vegetasjon på området blir vurdert 
i forhold til eventuelt verneverdig naturmangfold, før endelig plassering 
av bebyggelse og innkjøring til underjordisk garasjeanlegg. 
  
Bydelsutvalget forutsetter at det blir lagt til rette for felles lekeplass i 
området. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 215/14 
 

HOLMENS GATE 2, GNR 209, BNR 439 
BYGGESAK TIL UTTALELSE 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget har til uttalelse søknad om tillatelse til etablering av 
uteservering i Holmens gate 2, gnr 209, bnr 439. Tillatelse er avhengig av 
dispensasjon fra gjeldende regulering. 
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Bydelsutvalget går inn for søknaden om dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsformål, forutsatt at Byantikvarens tilbakemeldinger 
etterkommes. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 216/14 
 

FORSLAG OM HUMP I SPORVEISGATA VED DEN TYSKE 
SKOLE 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget har fra Bymiljøetaten mottatt forespørsel om uttalelse til 
forslag av ny hump i Sporveisgata like øst for krysset med Bogstadveien 
ved Den Tyske skole. 
 
Bydelsutvalget er positivt innstilt til tiltak som kan øke sikkerheten for 
skoleveien til de barna som sogner til Den Tyske skolen, og går inn for 
det foreslåtte tiltaket. 
 
Forslag til justert avsnitt 2 fra H:  
Bydelsutvalget er positivt innstilt til tiltak som kan øke sikkerheten for 
skoleveien til de barna som sogner til Den Tyske skole, og går inn for det 
foreslåtte tiltaket som et midlertidig tiltak så lenge Den Tyske skole 
disponerer lokalene.  
 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen med forslag til justert 
avsnitt 2 fra H ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 
Etter dette er BUs vedtak følgende:  
Bydelsutvalget har fra Bymiljøetaten mottatt forespørsel om uttalelse til 
forslag av ny hump i Sporveisgata like øst for krysset med Bogstadveien 
ved Den Tyske skole. 
 
Bydelsutvalget er positivt innstilt til tiltak som kan øke sikkerheten for 
skoleveien til de barna som sogner til Den Tyske skole, og går inn for det 
foreslåtte tiltaket som et midlertidig tiltak så lenge Den Tyske skole 
disponerer lokalene.  
 
 

SAK 217/14 
 

GLOMMA VANNREGION 
HØRINGSINNSPILL TIL FORVALTNINGSPLAN MED 
TILTAKSPROGRAM 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget tar høringsutkast til forvaltningsplan med tiltaksprogram 
for vannregion Glomma til orientering. 
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Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 218/14 
 

FORENKLINGER OG ENDRINGER I FORSKRIFT OM 
BYGGESAK  
INNSPILL TIL HØRING 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til Forslag til forenklinger og 
endringer i forskrift om byggesak, ift Oslo kommunes høringsuttalelse. 
 
Bydelsutvalget vil peke på at i den tette bybebyggelsen i indre Oslo, med 
mange bevaringsverdige bygninger og områder, kan oppheving av 
søknadsplikt for enkelte tiltak, reduksjon av avstandskrav for enkelte 
tiltak og forenklinger i reglene om nabovarsling i mange tilfeller vise seg 
å være en ulempe. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at det ved forslag til nye tidsfrister for 
behandling av plan- og byggesaker beregnes nødvendig tid for den lokale 
politiske behandlingen i bydelene.  
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 219/14 
 

FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER FOR PLANER 
ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 
INNSPILL TIL HØRING 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til Forslag til forskrift om 
konsekvensutredninger for planer etter Plan- og bygningsloven – ift Oslo 
kommunes høringsuttalelse. 
 
Bydelsutvalget tar høringsutkastet til orientering.  
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 220/14 
 

FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT – 
TEK 10 
INNSPILL TIL HØRING 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til Forslag til forenklinger og 
endringer i forskrift om byggesak, ift Oslo kommunes høringsuttalelse. 
 
Bydelsutvalget støtter forslag til endringer i byggteknisk forskrift – TEK 
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10, med unntak av punkt 2 (Fjerning av krav om universell utforming av 
felles uteareal for større boligområder). 
 
Bydelsutvalget avventer med å gi støtte til punkt 3 (Redusert krav til 
stigningsforhold for gangadkomst til bolig) i påvente av ytterligere 
utredninger. 
I forhold til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet, punkt 1, støtter 
bydelsutvalget alternativ 1a. 
 
Forslag til vedtak fra SV:  
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til Forslag til endringer i 
byggteknisk forskrift – TEK 10 – ift Oslo kommunes høringsuttalelse. 
 
Bydelsutvalget er skeptisk til foreslåtte reduksjoner av 
tilgjengelighetskrav i og til bolig og krav om universell utforming av 
felles uteareal i større boligområder. 
 
Bydelsutvalget mener det bør være et mål at den økende 
eldrebefolkningen skal kunne tilbys boliger som fyller nødvendige 
tilgjengelighetskrav, og ser ikke at forslaget til endringer virker i denne 
retning.  
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble satt opp mot forslag 
til vedtak fra SV. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble vedtatt med 14 
stemmer for (8H, 2V, 1F, 3A) og 1 stemme mot (1SV) som støttet 
forslag til vedtak fra SV.  
 
 

SAK 221/14 
 

URANIENBORG SKOLE 
EVENTUELL PLASSERING AV MIDLERTIDIG PAVILJONG PÅ 
NORDAHL ROLFSENS PLASS 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget har følgende tilbakemelding på forespørsel om bruk av 
kommunal park Nordahl Rolfsen til midlertidig paviljong for 
Uranienborg skole i byggeperiode, maksimalt 2 år: 
 
Bydelsutvalget mener arealet kan brukes slik som forespurt i maks 2 år 
og forutsetter at det inngås ordinær leieavtale med bydelen.  
 
Bydelsutvalget mener alternativene 2 og 3, som enklest synes å åpne for 
intern kommunikasjon mellom de ulike bygningene på skolen, er å 
foretrekke. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
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Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen: 
SAK 222/14 
 

ØKONOMIRAPPORT PR JULI 2014 – STATUS FOR 
INNSPARINGSTILTAK VEDTATT 01.07.2014 OG ØKONOMISK 
STATUS MED AKTIVITETSTALL PR 31.07.2014  
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget vedtar Økonomirapport pr juli 2014 – status for 
innsparingstiltak vedtatt 1.7.2014 og økonomisk status med aktivitetstall 
pr 31.7.2014. 
 
Status for arbeidet med å gå i balanse – risikovurdering, vedlegg 3.  
 
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: 
  
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.  
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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. 
 
Protokolltilførsel 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? 
 
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? 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
Etter dette er BUs vedtak følgende:  
Bydelsutvalget vedtar Økonomirapport pr juli 2014 – status for 
innsparingstiltak vedtatt 1.7.2014 og økonomisk status med aktivitetstall 
pr 31.7.2014. 
 
Merknad fra F:  
FrP ‘s medlem av Frogner BU vil gjerne gi full honnør til bydelens 
administrasjon for den utførlige økonomirapport som er fremlagt. Det må 
imidlertid stilles spørsmåltegn ved hensikten med flertallet i 
Bydelsutvalgets krav om en slik rapport som utvilsomt har skapt et meget 
betydelig merarbeid for personalet. Som det fortoner seg, ble kravet 
fremmet etter den kritikk som ble reist mot administrasjonen som følge 
av at et par uforutsette og uforutsigbare hendelser (der norsk lov stilte 
ufravikelig krav om inngripen fra bydelens side) skapte ubalanse i 
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økonomien etter de allerede vedtatte nedskjæringer. 
  

SAK 223/14 
 

ÅRSHJUL – BUDSJETTOPPFØLGING M.V. 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Saken utsettes 
 
Forslag til vedtak fra H:  
Bydelsutvalget vedtar forslaget til årshjul strategi – budsjettoppfølging 
2014. 
 
Forslag til vedtak fra H ble vedtatt med 10 stemmer for (8H, 2V) og 
5 stemmer mot (1F, 3A, 1SV) 
 
 
Merknad fra F:  
FrP ‘s medlem av BU ønsker å peke på at kontrollen med og 
oppfølgningen av bydelens økonomi påhviler Bydelsutvalget.  Bydelens 
administrasjon har i alle år levert en økonomistyring av høy klasse. 
 
 I forbindelse med en forvaltningsrevisjon i 2009 uttalte et enstemmig 
bydelsutvalg i sitt møte 26.05.09 «Bydel Frogners økonomistyring er 
etter vår oppfatning Oslos mest effektive. Bydelens 
administrasjonsomkostninger er skåret ned til å ligge på byens langt 
laveste nivå».  
 
Så å si uten unntagelse har årsregnskapene vist et mindreforbruk, selv i 
den senere tid der overføringene til bydelen år etter år har vært redusert. 
Administrasjonen har vært skåret ytterligere ned, noe som nødvendigvis 
har skapt en sterkt presset arbeidssituasjon. Under omstendighetene er 
det høyst prisverdig at produktiviteten har kunnet opprettholdes på 
samme gode nivå.  
 
Det er meget betenkelig at administrasjonen nå skal pålegges nye og 
arbeidskrevende rutiner som bare kan føre til mer byråkrati og et unødig 
press på et allerede sterkt belastet personale.  
 
Merknad fra SV og A:  
SV og A er kritisk til at de ansatte i bydelen påføres merarbeid i form av 
flere dokumenterings- og rapporteringskrav. Den økonomiske situasjonen 
i bydelen tilsier at det er knapphet på ressurser – derav følger det at de 
ansatte bør vises mer faglig tillit, ikke mindre. Flere krav til de ansatte i 
form av ekstra revisjoner og konsekvensutredninger vil på sikt kunne 
føre til en forverret bydelsøkonomi. Ressursene til bydelen bør prioriteres 
slik at de kommer innbyggerne til gode. Dette mener SV og A man gjør 
med å styrke den faglige tilliten til de ansatte.  
 
 

SAK 224/14 
 

BYDELSUTVALGETS UTTALELSE TIL KRV VEDRØRENDE 
SYKEHJEMSETATEN 



 18

 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Arbeidsgruppens forslag til vedtak foreligger ikke. Saken utsettes til 
behandling i BU.  
 
Forslag til vedtak fra H:  
Bydelsutvalget vedtar forelagte uttalelse til KRV vedrørende SYE. 
Uttalelsen oversendes KRV.  
 
Forslag til vedtak fra H ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 225/14 
 

KOMITESTRUKTUR / OPPGAVER HUSK 
 
HUSK vil heretter få økonomisaker til forberedende behandling, før 
beslutning i BU. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 
14 stemmer for (8H, 2V, 3A, 1SV) og 1 stemme mot (1F).  
 
Merknad fra F:  
FrP ‘s medlem av Frogner BU er av den oppfatning at å legge 
økonomisaker som likevel i alle tilfeller skal behandles i Bydelsutvalget 
til HUSK, er å skape et fullstendig unødvendig byråkratisk mellomledd. 
Det er intet som tyder på at HUSK har en bedre kompetanse eller annen 
kompetanse enn den som Bydelsutvalget besitter.  Det eneste resultat må 
ventes å bli et øket arbeidspress på et allerede sterkt belastet personale.  
At HUSK ellers har for få saker til behandling, er ingen god begrunnelse 
for å øke belastningen på bydelens ansatte. 
 
 

SAK 226/14 
 

REGULERING AV TIGGING I OSLO KOMMUNES 
POLITIDISTRIKT  
HØRING 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget anbefaler alternativ 1: Forbud mot tigging. 
 
Forslag fra A:  
Bydelsutvalget anbefaler alternativ 2: Vilkår for pengeinnsamling (herunder 
tigging) 
 
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.  
 
Forslag fra V falt mot 4 stemmer for (2V, 1A, 1SV) og 11 stemmer 
(8H, 1F, 2A) mot 
 
Forslag fra A falt mot 2 stemmer for (2A) og 13 stemmer mot (8H, 
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2V, 1F, 1A, 1 SV)  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 
9 stemmer for (8H, 1F) og 6 stemmer mot (2V, 3A, 1SV) 
 
Etter dette er BUs vedtak følgende:  
Bydelsutvalget anbefaler alternativ 1: Forbud mot tigging. 
 
Protokolltilførsel fra V:  
Venstre beklager vedtaket i Frogner bydelsutvalg.  
 
Venstre er negativ til ethvert forbud mot tigging, pengeinnsamling eller 
regulering er som hindrer et menneske i å be om hjelp fra en annen 
borger.  
 
Kriminalisering løser ikke tigging. Det er nød og sosiale problemer i 
Europa, derav ser vi også tigging i Norge. Kriminelle handlinger som 
begås eksisterer det et lovverk mot og vi har politi og ordensmakt til å 
bekjempe og etterforske disse. Fremskrittspartiets forslag må derfor 
avvises.  
 
Ei heller er det ønskelig eller virkningsfullt å regulere tigging med soner. 
Dette vil føre til at tigging flyttes fra ett område til et annet. Dette må 
håndheves og vil bety unødvendig og lite effektiv bruk av fellesskapets 
ressurser. Arbeiderpartiets forslag må derfor avvises.  
 

 
Saker til behandling: 
SAK 227/14 
 

SØKNAD OM FRITAK FOR VERV TIL BYDELSUTVALGET, 
AU, MIBU OG DRIFTSSTYRET VED MAJORSTUEN SKOLE (H) 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget innvilger fritak for resten av inneværende valgperiode for 
Elisabet Parmeggiani. 
 
Nina Stanghov Ulstein rykker opp som fast medlem av BU. Carl Henrik 
Bastiansen rykker opp som fast medlem av AU. Elenor W. Holter rykker 
opp som fast medlem av MIBU. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 228/14 
 
 

SØKNAD OM FRITAK FOR VERV TIL BYDELSUTVALGET (V) 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget innvilger fritak for resten av inneværende valgperiode for 
Naomi Ichihara Røkkum. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
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SAK 229/14 
 

ENDRINGER I ARBEIDERPARTIETS REPRESENTANTER I 
RÅD OG UTVALG  
 
Forslag til vedtak: 
Fritak 
Bydelsutvalget fritar Emil Aas Stoltenberg for sitt verv i HUSK. 
 
Bydelsutvalget fritar Anne Margrethe Fjermeros for sitt verv i 
Tilsynsutvalget I Majorstuetunet og Fagerborghjemmet / Norabakken. 
 
Oppnevnelser 
Bydelsutvalget oppnevner Jørn Boretti som vara til HUSK. 
 
Bydelsutvalget oppnevner Jørn Boretti som medlem av Tilsynsutvalget I 
Majorstuetunet og Fagerborghjemmet / Norabakken.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 230/14 
 

ENDRINGER I FREMSKRITTSPARTIETS REPRESENTANTER I 
RÅD OG UTVALG   
 
Forslag til vedtak: 
Fritak 
Bydelsutvalget fritar Hans Høegh Henrichsen for sitt verv i 
Tilsynsutvalget II Frognerhjemmet og Uranienborghjemmet. 
 
Oppnevnelser 
Bydelsutvalget oppnevner Sima Javanmardi som medlem av 
Tilsynsutvalget II Frognerhjemmet og Uranienborghjemmet. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 231/14 
 

ENDRINGER I HØYRES REPRESENTANTER I RÅD OG 
UTVALG 
 
Forslag til vedtak: 
Oppnevnelser 
Bydelsutvalget oppnevner ……………. som vara til AU. 
 
Bydelsutvalget oppnevner ……………. som varamedlem av 
Tilsynsutvalget for hjemmetjenester. 
 
Forslag til vedtak fra H:  
Endringer for Høyre i komiteer, tilsyn og utvalg: 
 
Bydelsutvalgets AU 
Supplering etter Elisabet Parmeggiani og Britt Eia:  
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Carl Henrik Bastiansen 
Beate Brovig Auke 
  
Varamedlemmer: 
Ulf Hordvik (fortsetter som 1. varamedlem) 
Hans Borge, velges som 2 varamedlem etter Carl Henrik Bastiansen 
Tjeran Vinje, velges som 3 varamedlem etter Beate Brovig Auke 
  
Supplering av MIBU 
Elisabet Parmeggiani har søkt om fritak. Høyre foreslår Mette B som nytt 
varamedlem. 
Arne Slettebøe har søkt om fritak. Høyre foreslår Jens Christian Blix som 
nytt varamedlem. 
  
Supplering av av Høyres BU gruppe 
Elisabet Parmeggiani har søkt om fritak. Høyre foreslår Jens Christian 
Blix som nytt varamedlem. 
  
Elin Festøy har søkt om fritak fra vervet som leder av Tilsynsutvalg for 
hjemmetjenester. 
Høyre foreslår Tommy Gilen som ny leder av Tilsynsutvalget. 
 
Høyre foreslår Jens Jørgen Lie som varamedlem av Tilsynsutvalg for 
hjemmetjenester.  
 
Høyre foreslår Elenor W. Holter som varamedlem til driftsstyret ved 
Majorstuen skole.  
 
Høyre foreslår Jens Jørgen Lie som nytt medlem til skolemiljøutvalget 
ved Majorstuen skole.  
 
Forslag til vedtak fra H ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 232/14 
 

ENDRINGER I VENSTRES REPRESENTANTER I RÅD OG 
UTVALG 
 
Saken utgikk 
 
 

SAK 233/14 
 

ENDRINGER I SOSIALISTISK VENSTREPARTIS 
REPRESENTANTER I RÅD OG UTVALG 
 
Saken utgikk 
 
 

SAK 234/14 
 

BYDELSUTVALGET INVITERES TIL Å UTNEVNE EN 
OBSERVATØR MED VARA TIL FISU FROGNER 
 
Forslag til vedtak: 
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Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til Friluftslivets og 
idrettens samarbeidsutvalg (FISU) Frogner Medlem: Bjarne Ødegaard 
(H). Varamedlem: Ulf Hordvik (H).  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 

 
Orienteringssaker: 
O-SAK 235/14 
 

BRISKEBY KAFÉ OSLO AS, BRISKEBYVEIEN 70 – EIERSKIFT E  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 236/14 
 

LIME FROGNER, FROGNERVEIEN 42 – NY SALGSBEVILLING   
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 237/14 
 

VÉRITÉ, STRANDEN 1 – AKER BRYGGE – NY BEVILLING   
 
Saken ble tatt til orientering 
 

O-SAK 238/14 
 

DRUEN, STRANDEN 1 – UTVIDELSE AV BEVILLING 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 239/14 
 

AYAMARA, PARKVEIEN 64 – NY BEVILLING 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 240/14 
 

MONKEY BAR, HENRIK IBSENS GATE 60 – NY BEVILLING 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 241/14 
 

STRANDEN 5, STRANDEN 5 – NY BEVILLING 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 242/14 
 

BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND – JULI 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 243/14 
 

BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE – JULI 
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Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 244/14 
 

ANMODNING OM FORVALTNINGSREVISJON – FORELØPIG SVAR 
FRA KRV 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 245/14 
 

BOLIGBEHOVSKARTLEGGING 2014 – RAPPORT 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 246/14 
 

ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILDELING AV KOMMUNAL BOLI G – 
HØRING 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 247/14 
 

BRUKEN AV ØKONOMISKE BOLIGVIRKEMIDLER 2013 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 248/14 
 

RAPPORT FRA LANDSOMFATTENDE TILSYN 2014 MED 
BARNEVERNTJENESTEN I BYDEL FROGNER 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 249/14 
 

TILSYNSRAPPORT MAJORSTUETUNET BO- OG 
BEHANDLINGSSENTER 19.5.2014 – SVAR FRA SYE 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 250/14 
 

TILSYNSRAPPORT FAGERBORGHJEMMET / NORABAKKEN 27.5.2 014 
– SVAR FRA SYE 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 251/14 
 

OPPLÆRING, ÅRSHJUL HØST 2014 – TILSYNSUTVALGENE 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 252/14 
 

RAPPORT FRA LANDSOMFATTENDE TILSYN MED KVP I 2013 
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Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 253/14 
 

HENVENDELSE TIL SYE FRA TILSYNSUTVALG 1 VEDRØRENDE 
BYGNINGSMESSIGE FORHOLD VED FAGERBORGHJEMMET 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 254/14 
 

BADING PÅ TJUVHOLMEN – OPPSLAG I MEDIA JULI 2014 
 
Saken ble tatt til orientering 
 

 
Tilleggssaker: 
SAK 255/14 
 

BAROTTO, PARKVEIEN 80 – NY BEVILLING  
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 14 
stemmer for (8H, 2V, 1F, 3A) og 1 stemme mot (1SV) 
 
 

SAK 256/14 
 

DET NYE IL MORO AS, HEGDEHAUGSVEIEN 36 – NY BEVILLI NG INNE 
OG UTE  
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 14 
stemmer for (8H, 2V, 1F, 3A) og 1 stemme mot (1SV) 
 
 

SAK 257/14 
 

FELIX KONFERANSESENTER, BRYGGETORGET 3 – EIERSKIFTE   
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
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SAK 258/14 
 

MØTEPLAN 2014 – REVIDERT 
 
Forslag til vedtak: 
BU vedtar ovenstående reviderte møteplan for de politiske utvalg, råd og komiteer 
for 2014.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 
 

SAK 259/14 STØTTE SENIORRÅDETS FORSLAG TIL SENIORPRISER 2014 – 
KATEGORI 1 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget anbefaler «Prosjekt Besøksvenn» som kandidat til Seniorprisens 
kategori 1.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 

Eventuelt:  
- Tjeran Vinje (H) ønsket skriftlig orientering om barnehageulykke vinter 2013/2014 i 

forhold til håndtering av ansatte og driften etterpå.  
 
 
 
Møtet ble hevet kl.: 20.45 
 
 
 
Protokollen godkjent. 
 
 
Oslo, 10. september 2014 
 

 

 
Bjarne Ødegaard (H)        
bydelsutvalgets leder       Kåre Sagmo-Søvde 
         bydelsutvalgets sekretær 
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Vedlegg 1 
 
 
 
 
Bydelsutvalget fattet følgende vedtak i møte 25.06.2014: 
 
SAK 179/14 
 

BUDSJETTJUSTERING JUNI 2014 OG ØKONOMIPROGNOSE MED 
AKTIVITETSTALL PR. MAI 2014 
 
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. 
 
Forslag til vedtak med protokolltilførsel fra H og V: 
I sak 386/13 vedtok bydelsutvalget budsjett for Frogner Bydel 2014. BU 
vedtok da at ”BU vil ta stilling til disponering av evt. styrking/svekkelse av 
budsjettet samt evt. Mindreforbruk/merforbruk i bydelen i møte i januar. 
Budsjettet ble da vedtatt med en ramme på NOK 1.212.402.000. 
 
På tross av dette vedtaket ble det kun gjennomført en muntlig orientering 
rundt økonomisituasjonen i sak 22/14 på møtet i januar og kun en teknisk 
justering ble fremlagt i sak 55/14 på det påfølgende møte. 
 
I mars, sak 91/14, fremlegges prognose som ikke viser avvik mellom regulert 
budsjett 2014 og prognose 2014. BU fatter likevel vedtak om å be 
”administrasjonen kontinuerlig iverksette ytterligere effektiviseringstiltak 
utover det som ligger i saken, som kan sikre økonomisk kontroll”. I sak 92/14 
vedtas følgende:  
BU vedtar en innsparing på budsjett tilsvarende 5 mill kr i tråd med 
oppsett på Kostra, tjenestested og funksjonsområde. Det forutsettes at det 
gjennomføres med ansettelses- og innkjøpsstopp samt andre tiltak som 
vist i saken.  
 
I april i BU-sak 120/14 treffes samme vedtak som i mars sak 91/14. 
Sakspapirene ble omdelt i møtet. 
 
I møte 27 mai – ble det fremmet sak om ytterligere kostnadsreduksjoner.  På 
bakgrunn av dette fremlegget ble det fattet følgende vedtak i BU: 

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

 
På bakgrunn av dette fremmet Administrasjonen sak 179/14. Saken ble utsatt 
til ekstraordinært møte i dag med følgende merknad fra forslagsstillerne:  
 

”Forslagstillerne mener BU trenger noe mer tid på å behandle denne  
omfattende saken. Vi minner om administrasjonens informasjon til BU 
i  april om at bydelens økonomi var under kontroll. På grunn av 
sakens kompleksitet og ikke minst konsekvensen for både ansatte og 
brukere av våre tjenester, behøver vi lengre tid og foreslår derfor 
utsettelse til 25. juni. Forslagstillerne ber administrasjonen legge frem 
en konsekvensanalyse av å kutte/redusere konkrete stillinger i 
administrasjonen og støttefunksjoner til det ekstraordinære møte 25. 
juni 2014”. 

 
Det ligger to elementer i denne utsettelsen: 

1. Administrasjonens saksfremlegg var etter disse medlemmers 
oppfatning ikke av betryggende kvalitet. Videre var talloppsett og 
prosatekst usammenhengende. Dette gir, i tillegg til den endring som 
har vært i administrasjonens kommunikasjon av den økonomiske 
utviklingen grunn til bekymring for administrasjonens kontroll over 
økonomien. 

2. Kostnadene til sentraladministrasjon virker til dels høye sammenhold 
med et betydelig kuttbehov. Administrasjonen la opp til betydelige 
kutt av flere stillinger som direkte berører brukere i bydelen, uten å 
foreslå kutt i administrative stillinger. 

 
I det fremlegg som nå er levert BU skriver administrasjonen følgende om 
hvordan avviket kunne bli så stort : 

”Når det i prognosen pr april måned meldes om regnskapsmessig 
balanse,  bygger dette på følgende forhold: Prognosen som utarbeides 
i årets første  måneder bygger uavkortet på den vurdering at alle 
innarbeidede sparetiltak  får full effekt. Det ble tatt øyeblikkelig 
affære i mai, basert på apriltall som viste at effekt uteble”. 

  
Det forhold at det for prognosene ikke er lagt til grunn reelle tall, men kun 
legges til grunn fremskrivninger så langt inn i året som ut april er ukjent for 
BU og i betydelig grad egnet til å svekke tilliten til underlaget som er 
presentert. 
 
Disse medlemmer vil også påpeke at det fremlagte materiale ikke holder det 
kvalitetsnivå hva gjelder konsekvenser og budsjetteffekter som anses 
nødvendig for å kunne treffe vedtak i dette møtet.  De ulike forslag fremstår 
som fragmenterte og konsekvensanalysene som lite faktabaserte. BU inviteres 
til å gi sin tilslutning til en serie prosa i stedet for konkrete vedtak. Det er 
fremlagt prognoser som gir et underskudd for 2014 på 29MNOM i 
høyalternativet, 15MNOK i mellomalternativet og 5MNOK i lavalternativet. 
Den samlede årseffekt av de foreslåtte tiltak er beregnet til 8.8 MNOK. Det er 
vanskelig å forstå sammenhengen mellom disse tallene.  
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På denne bakgrunn fremmes følgende forslag til vedtak: 

1. BU ser alvorlig på den mangelfulle kvaliteten på underlaget til en 
diskusjon hvor det skal tas stilling til forhold som kan ha store 
konsekvenser både for ansatte og brukere.  

2. Vedtak i saken utsettes til ekstraordinært BU-møte 1. Juli 
3. Administrasjonen pålegges å søke bistand fra kommunens 

økonomistab for å kunne fremlegge en avviksprognose hvor avvik fra 
budsjett dokumenteres per post med prognose for hvor den enkelte 
resultatenhet vil ende opp per 31.12.2014. Basert på avvik 
dokumentert slik fremmes en sak hvor kutt foreslås ned på de enkelte 
poster opp mot ny prognose. Den samlede oppstilling skal følge denne 
form (med eksempeltall under): 
 

Post Opprinnelig 
budsjett 

Avvik 
pr. 
31.5.2014 

Prognose 
2014 

Foreslått 
kutt/justering  

Nytt 
budsjettall 

A 1000 100 1250 300 950 
B 500 0 500 0 500 
SUM 1500 100 1750 300 1450 

 
4. Totaliteten av de foreslåtte kutt skal medføre at det nye budsjettet for 

2014 skal gå i balanse. 
5. Budsjettkutt skal foreslås ut fra prinsippet om minste 

brukerinnvirkning. Dette innebærer at brukerrettede tjenester skal 
kuttes først når alle muligheter for kutt i fellestjenester, stab og 
bestillingskontor er uttømt. BU ber om en ekstra forklaring rundt 
innsparingspotensial på posten 100, som angir konkrete forslag til 
bemanningsreduksjon. Bu ber spesifikt om at konsekvensen av kutt på 
henholdsvis 5 og 10 stillinger i administrasjonen vurderes. 

6. Dersom det fremdeles er behov for å kutte i tjenesteytingen til brukere 
skal kvalitet på tjenester som angår barn og ungdom være det området 
som sist berøres. 

7. Videre skal alle forslag til kutt rangeres i en prioriteringsliste hvor det 
fremkommer hvilke kutt som gir raskest og best effekt, men da også 
med konsekvensberegning inkludert slik at helheten kost/nytte 
dominerer på toppen av listen. 

8. BU skal hver måned få seg forelagt oppdatert økonomiprognose med 
reelle tall hvor avvik rapporteres for hver budsjettpost og ikke kun 
overordnet. All økonomirapportering skal fremlegges samtidig med 
øvrige dokumenter fredag før møtet. Det vil ikke aksepteres å få dette 
over bordet eller på e-post samme dag. 

9. BU tar til etterretning vedlegg om Omsorg+. BU ønsker i tillegg 
klarlagt dagens kostnader ved Gustav Jensens Minne (GJM) og 
sammenlikne dette med Omsorg+. BU ønsker i den forbindelse en 
vurdering av hvordan etableringen av Omsorg+ boliger i Bydelen kan 
gjennomføres, inkludert å vurdere om GJM kan omgjøres til et 
Omsorg+ tilbud.  

10. Det forutsettes at forslagene i revidert underlag er drøftet med 
tillitsvalgte for så vidt forslagene har personalkonsekvenser i forkant 
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av utsendelse av papirer til ekstraordinært møte. Det forutsettes videre 
at sakspapirer til ekstraordinært møte sendes ut senest 30. juni 
klokken 11. 

11. Dersom forutsetningene i vedtaket ikke er oppfylt vil Bydelsutvalget 
på møte 1. juli ta stilling til om bydelen skal be Oslo Kommune om å 
treffe vedtak om forsterket økonomisk oppfølging av bydelen. 

 
 
Forslag til vedtak med protokolltilførsel fra SV:  
Bu kan ikke vedta administrasjonens forslag til kostnadsreduksjoner- 
herunder oppsigelser, kutt i tjenestetilbudet og omorganisering.  
 
De foreslåtte kostnadsreduksjonene vil forringe kvaliteten på tilbudene til 
våre innbyggere i så stor grad at vi som ansvarlig utvalg ikke kan akseptere 
dette.  
 
BU savner (fortsatt) en mer inngående analyse av konsekvensene på kort og 
lengre sikt – dessuten mangler innbyggerperspektivet.  
 
Protokolltilførsel 
SV viser til sitt forslag og stemmer derfor ikke over noen av de fremlagte 
forslagene fra administrasjonen til innsparing. Vi kan ikke være med å vedta 
tiltak uten å vite om konsekvensene for beboerne i bydelen vår. 
Konsekvensene ser ut til å kunne bli drastiske for den mer utsatte delen av 
befolkningen, de som trenger tjenester fra NAV, barn som trenger beskyttelse 
av barnevernet og for syke og eldre.  
 
BU har gjennom flere år måttet kutte i budsjettene. Kuttene er gjort etter 
forslag fra administrasjonen. Disse kuttene er gjort etter at et samlet BU har 
funnet at kvaliteten på tjenestene og tilbudene til innbyggerne har vært 
akseptable- tross kuttene.  
 
Men nå er grensen nådd. SV kan ikke være med på å kutte budsjettene 
ytterligere etter forslagene i dagens dokument fra administrasjonen. Kuttene 
er så drastiske at vi mener det er uansvarlig. Det vil bli umulig for bydelen å 
kunne opprettholde et akseptabelt tjenestetilbud til innbyggerne.  
 
De ansvarlige for den økonomiske situasjonen- Bystyret og Byrådet – må se 
på muligheter for å bevilge ekstra midler slik at man unngår omfattende kutt i 
stillinger og uheldige omorganiseringer.  
 
 
Forslag til vedtak fra F:  
Bydelsutvalget har med største beklagelse konstatert kravet om og 
nødvendigheten av de innsparinger som på møtet ble lagt frem til avgjørelse. 
Disse innsparinger kommer i tillegg til de meget betydelige kutt som allerede 
i årets budsjett er foretatt, og som allerede rammer sterkt de tjenester som ytes 
bydelens befolkning.  
 
BU ønsker å peke på at det merforbruk som er konstatert, skyldes forhold 
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som ligger utenfor Bydelens kontroll, men som henger sammen med 
lovpålagte oppgaver, primært innenfor eldreomsorgen, helsetjenester som 
gjelder ungdom, sosialhjelp. Det er klart ikke mulig å forutse hendelser som 
kommer uten forvarsel og innebærer ekstremt høye omkostninger, eller 
utgifter til eksempelvis innleggelser på sykehjem der norsk lov klart sier at 
den som medisinsk er vurdert å ha behov for plass på sykehjem, også har en 
juridisk rett til slik plass. Finansieringen av slike plasser avhenger normalt av 
at ressurser frigjøres «ved naturlig avgang», men i den grad «naturlig 
avgang» uteblir som det nå skjer i økende grad, kan man ikke se at det frigjør 
bydelen fra det ansvar som er pålagt den. Det er hendelser av slik art som 
ligger til grunn for de utgiftsoverskridelser som er tvunget frem. 
 
De innsparingsforslag som er lagt frem for Bydelsutvalget, innebærer en 
betydelig og meget smertelig reduksjon i bydelens tjenester til 
lokalbefolkningen, men det sees ingen utvei annet enn å godta forslagene ut 
fra det ansvar man har under Kommunens gjeldende retningslinjer.  
 
Det ansvar som vil bli resultatet av at innsparingene settes i verk, må på den 
annen side helt og holdent ligge på Oslo Bystyre som gjennom sine 
budsjettvedtak har fremtvunget en økonomisk situasjon for denne bydel (og 
utvilsomt flere andre bydeler) som rammer lokalbefolkningen, og først og 
fremst de svakeste grupper, i meget alvorlig grad og står i sterk kontrast til 
den politikk de politiske partier har gitt uttrykk for, bl.a. i den såkalte 
«Verdighetsgrantien».  
 
Det bør rettes en innstendig henstilling om at Bystyret tar denne sak opp til 
behandling og sikrer at Bydelen fortsatt kan yte befolkningen de tjenester 
som forventes, ut fra gjeldende norsk lov.      
 
Forslag til vedtak fra SV falt mot 14 stemmer (8H, 2V, 1F, 3A) og 1 
stemme for (1 SV) 
 
Forslag til vedtak fra F falt mot 14 stemmer (8H, 2V, 3A, 1 SV) og 1 
stemme for (1 F) 
 
Forslag til vedtak fra H og V ble vedtatt med 13 stemmer for (8H, 2V, 
3A) og 2 stemmer mot (1F, 1 SV) 
 
Etter dette er BUS vedtak følgende:  
I sak 386/13 vedtok bydelsutvalget budsjett for Frogner Bydel 2014. BU 
vedtok da at ”BU vil ta stilling til disponering av evt. styrking/svekkelse av 
budsjettet samt evt. Mindreforbruk/merforbruk i bydelen i møte i januar. 
Budsjettet ble da vedtatt med en ramme på NOK 1.212.402.000. 
 
På tross av dette vedtaket ble det kun gjennomført en muntlig orientering 
rundt økonomisituasjonen i sak 22/14 på møtet i januar og kun en teknisk 
justering ble fremlagt i sak 55/14 på det påfølgende møte. 
 
I mars, sak 91/14, fremlegges prognose som ikke viser avvik mellom regulert 
budsjett 2014 og prognose 2014. BU fatter likevel vedtak om å be 
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”administrasjonen kontinuerlig iverksette ytterligere effektiviseringstiltak 
utover det som ligger i saken, som kan sikre økonomisk kontroll”. I sak 92/14 
vedtas følgende:  
BU vedtar en innsparing på budsjett tilsvarende 5 mill kr i tråd med 
oppsett på Kostra, tjenestested og funksjonsområde. Det forutsettes at det 
gjennomføres med ansettelses- og innkjøpsstopp samt andre tiltak som 
vist i saken.  
 
I april i BU-sak 120/14 treffes samme vedtak som i mars sak 91/14. 
Sakspapirene ble omdelt i møtet. 
 
I møte 27 mai – ble det fremmet sak om ytterligere kostnadsreduksjoner.  På 
bakgrunn av dette fremlegget ble det fattet følgende vedtak i BU: 

”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.” 

 
På bakgrunn av dette fremmet Administrasjonen sak 179/14. Saken ble utsatt 
til ekstraordinært møte i dag med følgende merknad fra forslagsstillerne:  
 

”Forslagstillerne mener BU trenger noe mer tid på å behandle denne  
omfattende saken. Vi minner om administrasjonens informasjon til BU 
i  april om at bydelens økonomi var under kontroll. På grunn av 
sakens kompleksitet og ikke minst konsekvensen for både ansatte og 
brukere av våre tjenester, behøver vi lengre tid og foreslår derfor 
utsettelse til 25. juni. Forslagstillerne ber administrasjonen legge frem 
en konsekvensanalyse av å kutte/redusere konkrete stillinger i 
administrasjonen og støttefunksjoner til det ekstraordinære møte 25. 
juni 2014”. 

 
Det ligger to elementer i denne utsettelsen: 

1. Administrasjonens saksfremlegg var etter disse medlemmers 
oppfatning ikke av betryggende kvalitet. Videre var talloppsett og 
prosatekst usammenhengende. Dette gir, i tillegg til den endring som 
har vært i administrasjonens kommunikasjon av den økonomiske 
utviklingen grunn til bekymring for administrasjonens kontroll over 
økonomien. 

2. Kostnadene til sentraladministrasjon virker til dels høye sammenhold 
med et betydelig kuttbehov. Administrasjonen la opp til betydelige 
kutt av flere stillinger som direkte berører brukere i bydelen, uten å 
foreslå kutt i administrative stillinger. 

 
I det fremlegg som nå er levert BU skriver administrasjonen følgende om 
hvordan avviket kunne bli så stort : 
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”Når det i prognosen pr april måned meldes om regnskapsmessig 
balanse,  bygger dette på følgende forhold: Prognosen som utarbeides 
i årets første  måneder bygger uavkortet på den vurdering at alle 
innarbeidede sparetiltak  får full effekt. Det ble tatt øyeblikkelig 
affære i mai, basert på apriltall som viste at effekt uteble”. 

  
Det forhold at det for prognosene ikke er lagt til grunn reelle tall, men kun 
legges til grunn fremskrivninger så langt inn i året som ut april er ukjent for 
BU og i betydelig grad egnet til å svekke tilliten til underlaget som er 
presentert. 
 
Disse medlemmer vil også påpeke at det fremlagte materiale ikke holder det 
kvalitetsnivå hva gjelder konsekvenser og budsjetteffekter som anses 
nødvendig for å kunne treffe vedtak i dette møtet.  De ulike forslag fremstår 
som fragmenterte og konsekvensanalysene som lite faktabaserte. BU inviteres 
til å gi sin tilslutning til en serie prosa i stedet for konkrete vedtak. Det er 
fremlagt prognoser som gir et underskudd for 2014 på 29MNOM i 
høyalternativet, 15MNOK i mellomalternativet og 5MNOK i lavalternativet. 
Den samlede årseffekt av de foreslåtte tiltak er beregnet til 8.8 MNOK. Det er 
vanskelig å forstå sammenhengen mellom disse tallene.  
 
På denne bakgrunn fremmes følgende forslag til vedtak: 

1. BU ser alvorlig på den mangelfulle kvaliteten på underlaget til en 
diskusjon hvor det skal tas stilling til forhold som kan ha store 
konsekvenser både for ansatte og brukere.  

2. Vedtak i saken utsettes til ekstraordinært BU-møte 1. Juli 
3. Administrasjonen pålegges å søke bistand fra kommunens 

økonomistab for å kunne fremlegge en avviksprognose hvor avvik fra 
budsjett dokumenteres per post med prognose for hvor den enkelte 
resultatenhet vil ende opp per 31.12.2014. Basert på avvik 
dokumentert slik fremmes en sak hvor kutt foreslås ned på de enkelte 
poster opp mot ny prognose. Den samlede oppstilling skal følge denne 
form (med eksempeltall under): 
 

Post Opprinnelig 
budsjett 

Avvik 
pr. 
31.5.2014 

Prognose 
2014 

Foreslått 
kutt/justering  

Nytt 
budsjettall 

A 1000 100 1250 300 950 
B 500 0 500 0 500 
SUM 1500 100 1750 300 1450 

 
4. Totaliteten av de foreslåtte kutt skal medføre at det nye budsjettet for 

2014 skal gå i balanse. 
5. Budsjettkutt skal foreslås ut fra prinsippet om minste 

brukerinnvirkning. Dette innebærer at brukerrettede tjenester skal 
kuttes først når alle muligheter for kutt i fellestjenester, stab og 
bestillingskontor er uttømt. BU ber om en ekstra forklaring rundt 
innsparingspotensial på posten 100, som angir konkrete forslag til 
bemanningsreduksjon. Bu ber spesifikt om at konsekvensen av kutt på 
henholdsvis 5 og 10 stillinger i administrasjonen vurderes. 
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6. Dersom det fremdeles er behov for å kutte i tjenesteytingen til brukere 
skal kvalitet på tjenester som angår barn og ungdom være det området 
som sist berøres. 

7. Videre skal alle forslag til kutt rangeres i en prioriteringsliste hvor det 
fremkommer hvilke kutt som gir raskest og best effekt, men da også 
med konsekvensberegning inkludert slik at helheten kost/nytte 
dominerer på toppen av listen. 

8. BU skal hver måned få seg forelagt oppdatert økonomiprognose med 
reelle tall hvor avvik rapporteres for hver budsjettpost og ikke kun 
overordnet. All økonomirapportering skal fremlegges samtidig med 
øvrige dokumenter fredag før møtet. Det vil ikke aksepteres å få dette 
over bordet eller på e-post samme dag. 

9. BU tar til etterretning vedlegg om Omsorg+. BU ønsker i tillegg 
klarlagt dagens kostnader ved Gustav Jensens Minne (GJM) og 
sammenlikne dette med Omsorg+. BU ønsker i den forbindelse en 
vurdering av hvordan etableringen av Omsorg+ boliger i Bydelen kan 
gjennomføres, inkludert å vurdere om GJM kan omgjøres til et 
Omsorg+ tilbud. 

10. Det forutsettes at forslagene i revidert underlag er drøftet med 
tillitsvalgte for så vidt forslagene har personalkonsekvenser i forkant 
av utsendelse av papirer til ekstraordinært møte. Det forutsettes videre 
at sakspapirer til ekstraordinært møte sendes ut senest 30. juni 
klokken 11. 

11. Dersom forutsetningene i vedtaket ikke er oppfylt vil Bydelsutvalget 
på møte 1. juli ta stilling til om bydelen skal be Oslo Kommune om å 
treffe vedtak om forsterket økonomisk oppfølging av bydelen. 

 
 
Protokolltilførsel fra SV:  
SV viser til sitt forslag og stemmer derfor ikke over noen av de fremlagte 
forslagene fra administrasjonen til innsparing. Vi kan ikke være med å vedta 
tiltak uten å vite om konsekvensene for beboerne i bydelen vår. 
Konsekvensene ser ut til å kunne bli drastiske for den mer utsatte delen av 
befolkningen, de som trenger tjenester fra NAV, barn som trenger beskyttelse 
av barnevernet og for syke og eldre.  
 
BU har gjennom flere år måttet kutte i budsjettene. Kuttene er gjort etter 
forslag fra administrasjonen. Disse kuttene er gjort etter at et samlet BU har 
funnet at kvaliteten på tjenestene og tilbudene til innbyggerne har vært 
akseptable- tross kuttene.  
 
Men nå er grensen nådd. SV kan ikke være med på å kutte budsjettene 
ytterligere etter forslagene i dagens dokument fra administrasjonen. Kuttene 
er så drastiske at vi mener det er uansvarlig. Det vil bli umulig for bydelen å 
kunne opprettholde et akseptabelt tjenestetilbud til innbyggerne.  
 
De ansvarlige for den økonomiske situasjonen- Bystyret og Byrådet – må se 
på muligheter for å bevilge ekstra midler slik at man unngår omfattende kutt i 
stillinger og uheldige omorganiseringer.  
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Protokolltilførsel fra F:  
FrPs medlem av Bydelsutvalget har med største beklagelse konstatert kravet 
om og nødvendigheten av de innsparinger som på møtet ble lagt frem til 
avgjørelse. Disse innsparinger kommer i tillegg til de meget betydelige kutt 
som allerede i årets budsjett er foretatt, og som allerede rammer sterkt de 
tjenester som ytes bydelens befolkning.  
 
Dette medlem ønsker å peke på at det merforbruk som er konstatert, skyldes 
forhold som ligger utenfor Bydelens kontroll, men som henger sammen med 
lovpålagte oppgaver, primært innenfor eldreomsorgen, helsetjenester som 
gjelder ungdom, sosialhjelp. Det er klart ikke mulig å forutse hendelser som 
kommer uten forvarsel og innebærer ekstremt høye omkostninger, eller 
utgifter til eksempelvis innleggelser på sykehjem der norsk lov klart sier at 
den som medisinsk er vurdert å ha behov for plass på sykehjem, også har en 
juridisk rett til slik plass. Finansieringen av slike plasser avhenger normalt av 
at ressurser frigjøres «ved naturlig avgang», men i den grad «naturlig 
avgang» uteblir som det nå skjer i økende grad, kan man ikke se at det frigjør 
bydelen fra det ansvar som er pålagt den. Det er hendelser av slik art som 
ligger til grunn for de utgiftsoverskridelser som er tvunget frem. 
 
De innsparingsforslag som er lagt frem for Bydelsutvalget, innebærer en 
betydelig og meget smertelig reduksjon i bydelens tjenester til 
lokalbefolkningen, men det sees ingen utvei annet enn å godta forslagene ut 
fra det ansvar man har under Kommunens gjeldende retningslinjer.  
 
Det ansvar som vil bli resultatet av at innsparingene settes i verk, må på den 
annen side helt og holdent ligge på Oslo Bystyre som gjennom sine 
budsjettvedtak har fremtvunget en økonomisk situasjon for denne bydel (og 
utvilsomt flere andre bydeler) som rammer lokalbefolkningen, og først og 
fremst de svakeste grupper, i meget alvorlig grad og står i sterk kontrast til 
den politikk de politiske partier har gitt uttrykk for, bl.a. i den såkalte 
«Verdighetsgrantien».  
 
Det bør rettes en innstendig henstilling om at Bystyret tar denne sak opp til 
behandling og sikrer at Bydelen fortsatt kan yte befolkningen de tjenester 
som forventes, ut fra gjeldende norsk lov.     
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Vedlegg 2 
 
 
Bydelsutvalget fattet følgende vedtak i møte 25.06.2014: 
 
SAK 189/14 
 

SØKNAD OM FRITAK FOR VERV TIL BYDELSUTVALGET, AU 
OG HUSK FROGNER (H) 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget innvilger fritak for resten av inneværende valgperiode for 
Britt Eia. 
 
Høyre foreslår __________ som nytt varamedlem i arbeidsutvalget. 
 
Høyre foreslår Bård Standal som nytt varamedlem i helse-, unge-, sosial- og 
kulturkomiteen. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
Merknad fra H: Høyre foreslår Mette Burkeland som ny vara til BU. 
Oversendes Oslo kommunes valgstyre. 
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Vedlegg 3 
 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 
 
 
Status for arbeidet med å gå i balanse – risikovurdering 
Det vises til Høyres spørsmål til administrasjonen i HUSK i møte 19.8.. Bydelens svar er som 
følger; 
Bydelen har utarbeidet risikomatrise som har fulgt den økonomiske rapportering hver måned i 
flere år.  Matrisen er utarbeidet sammen med BU leder slik at oppsettet skulle være i tråd med 
BU s forventninger med hensyn til lesbarhet. 
I økonomirapport pr juli redegjøres det for status for innsparingstiltakene som ble vedtatt 1. 
juli med sikte på å gå i budsjettmessig balanse. Pr dato ser det ut som om de fleste 
reduksjonene blir gjennomført som planlagt. Det er variasjon i gjennomføringsrisiko. Noen 
tiltak har ingen risiko. Andre har høy risiko. Dette omfatter både tiltak som foreløpig går etter 
planen og tiltak hvor det foreligger avvik. Her følger en kort oppsummering og en 
tydeliggjøring av disse elementene. 
I tillegg redegjøres det hvorfor det har oppstått økt merforbruk på noen områder. Det gjelder 
primært barnevernet og bestiller hjemmesykepleie.  
I økonomirapporten er det flere steder redegjort for hvorfor bydelen har hatt endret sin 
forbruksprognose for flere sentrale tjenester. Dette handler både om at aktiviteten har utviklet 
seg annerledes enn forutsatt, og at det har tatt tid før vedtatte innsparingstiltak har begynt å 
virke. Enkelte steder i dette notatet er dette også omtalt. 
 
100 Fellestjenester og administrasjon 
Her er det vedtatt 7 innsparingstiltak for til sammen 4,5 mill.  
 
To av tiltakene er allerede oppfylt. Det gjelder eksternt tilskudd til dagrehabilitering og 
inndragelse av frivillighetsmidler.  
 
Fire av tiltakene har lav/moderat gjennomføringsrisiko. 
 
• Tiltak for å få ned sykefraværet er allerede behandlet i MBU og er under gjennomføring. 

Bydelen vil derfor oppnå innsparinger i forhold til tidligere, og forventer en innsparing på 
0,5 mill. Sykefravær handler alltid om elementer av uforutsigbarhet, og til tross for mer 
systematisk oppfølging er det en moderat risiko for at innsparingseffekten blir lavere og 
ned mot 0,25 mill. 

• Reduksjon i IKT-utgifter vil med høy sannsynlighet bli oppnådd, med mindre det påløper 
utgifter som bydelen ikke har kjennskap til pr dato. Det kan skje dersom Utviklings- og 
kompetanseetaten og Helseetaten justerer tidligere kommunisert grunnlag for avregning,  

• Stillingsreduksjon i administrasjon og støttetjenester er allerede under iverksettelse for en 
konkret stilling og planlegges besluttet for ytterligere 4 stillinger. Her er det moderat 

Tillegg til BU-sak 222/14 

Møte 26.8.14 



 37

risiko for at innsparingseffekt kun blir på 0,2 mill. for 2014, og høy risiko for at antatt 
helårseffekt i 2015 ikke blir som forutsatt. 

• Økte leieinntekter for gater og torg på 0,5 mill. vil bli realisert gjennom intensivert 
oppfølging. Det er lav/moderat risiko for  at inntektsøkningen kun blir 0,3-0,4 mill. 

Ett tiltak har høy gjennomføringsrisiko, og dette er det redegjort for i saken. Generell 
innsparing på 2 mill. som ble foreslått og vedtatt på BU-møtet er det knyttet høy 
gjennomføringsrisiko til. Bydelen arbeider med tiltak, men har foreløpig ikke kommet langt 
nok til verken å konkretisere tiltak eller forutsette innsparinger før fra og med 2015. Derfor 
meldes merforbruk på 2 mill. Dersom bydelen klarer å identifisere og gjennomføre tiltak med 
innsparingseffekt i år, vil dette bedre prognosen. 
 
300 Bestillerkontor 
Her er det vedtatt innsparing på 0,3 mill. ved å holde stillinger vakante. Bydelen har besluttet 
å frigjøre 1,6 årsverk, og å redusere lønnsnivå for ytterligere 2 årsverk. Dette vil skje fra 
august og vil  i seg selv kunne gi innsparingseffekt på minimum 0,2 mill. i 2014. Men i saken 
er det redegjort for at det er påløpt merforbruk hittil i år som gjør at området ikke oppnår netto 
innsparingseffekt i 2014. 
101 NAV kommune 
Her er det vedtatt å spare 1,5 mill. Innsparing på 1 mill. på grunn av økt tilskudd er effektuert, 
og har ingen gjennomføringsrisiko. Inndragelse av 3 stillingshjemler er under gjennomføring, 
og vil bidra til innsparinger på 1,2 mill. på helårsbasis. Det er forutsatt en innsparing på 0,5 
mill. i år. Så langt ser dette ut til å kunne bli realisert, men det er en moderat risiko for 
forsinkelse/overtallighetskostnader som i verste fall reduserer årets innsparingseffekt til 
anslagsvis 0,3 mill. 
 
304 Bestillerkontor institusjon 
Her er det vedtatt å spare 2,6 mill. Økte vederlagsinntekter på 2 mill. er det knyttet lav 
gjennomføringsrisiko til. Det er vedtatt å spare 0,6 mill. ved å bruke 6 færre 
institusjonsplasser i 2. halvår enn i 1. halvår. Her er det moderat/høy risiko for at aktiviteten 
blir høyere enn dette. Det som er risikodempende er at bydelen pr dato har et aktivitetsnivå på 
kun to plasser over nedjustert måltall (489 og 487), og etter gjeldende befolkningsprognose 
skal ha en klart synkende befolkning over 80 år i løpet av dette året. Dersom et forbruk på 489 
plasser videreføres ut året vil det oppstå merforbruk på anslagsvis 0,5 mill. Dersom aktiviteten 
i 2. halvår blir som i 1. halvår, vil dette gi merforbruk på anslagsvis 1,5 mill. Det er 
moderat/høy risiko for det første utfallet og lav risiko for det andre utfallet. 
 
303 Bestillerkontor støttetjenester 
Her er det vedtatt å spare 0,5 mill. for TT-tjenester. Bydelen har i saken redegjort for at det er 
høy sannsynlighet for at dette ikke skjer, og har derfor ikke forutsatt noen ekstra innsparing. 
Det er en viss mulighet for at deler at dette innsparingsbeløpet kan bli realisert. 
 
200 Kommunale barnehager 
Her er det vedtatt å spare 0,5 mill. ved høyere oppholdsbetaling. Inntekter  i vårsemesteret 
viser at det er høy sannsynlighet for at merinntektene vil bli på minimum 0,5 mill. Det er en 
viss usikkerhet knyttet til inntekter for 2. halvår, men bydelen mener det er meget lav risiko 
for merforbruk. 
 
312 Samlokaliserte boliger 
Det har vært mindreforbruk for drift av kommunale boliger hittil i år, og derfor har det 
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tidligere vært meldt mindreforbruk på 1 mill. for disse tjenestestedene. Det er vedtatt 
ytterligere innsparing i lønnsutgifter på 1 mill. Bydelen har iverksatt tiltak for å oppnå dette, 
blant annet ved å avstemme bemanningsoppsett. Det er moderat risiko for at bydelen kun 
oppnår anslagsvis 0,5 mill. i besparelser. Dette handler både om risiko knyttet til brukerbehov 
og risiko knyttet til om boligene blir driftet med den ressursutnyttelsen som er forutsatt. 
 
301 Bestillerkontor praktisk bistand 
Her er det vedtatt å spare 1 mill. ved å la brukere handle selv, der det ligger til rette for dette. 
Bydelen har utarbeidet rutiner og har satt i gang med denne omleggingen. Som det er 
redegjort for i saken er det færre brukere som ønsker å handle på egen hånd enn forventet, og 
det tar lengre tid å legge om ordningen for de som er i stand til å handle selv. Bydelen har 
derfor lagt til grunn at det er meget høy risiko for at besparelsene blir marginale på kort sikt.  
Det som gjør at merforbruksprognosen er på 0,7 mill. og ikke 1 mill., skyldes at det har vært 
en ytterligere nedgang i brukere og vedtakstimer for praktisk bistand. I juli ble det utført 5 826 
timer. Bydelens forbruksprognose er basert på at det blir utført 6 067 timer pr måned ut året. 
Det er en moderat risiko for at aktiviteten blir noe høyere enn dette, men lite tyder på at 
aktiviteten vil kunne bli høyere enn i 2. kvartal, som hadde et nivå på 6 247 timer. Dersom 
aktiviteten resten av året blir som i 2. kvartal, vil merforbruket øke med 0,5 mill. til 1,2 mill. 
 
311 Hjemmesykepleie utøvende 
Her er det vedtatt å spare 4,2 mill. ved å tilpasse bruk av arbeidskraft til vedtatt aktivitetsnivå 
og til krav om nærværstid. Det har skjedd en stor reduksjon i vedtakstid, noe som krever stor 
reduksjon i bruk av ansatte. I saken er det redegjort for at bydelen har tatt grep for å øke 
nærværstiden for ansatte, som er i aktiv tjeneste (ikke er syke, har ferie eller permisjon). I juli 
har det skjedd en betydelig forbedring i den tekniske produktiviteten, og det er forutsatt en 
ytterligere effektivisering av utførerenheten utover høsten. Det er pr utgangen av juli lagt til 
grunn at innsparingseffekten vil bli på 6 mill.  
 
Merforbruk av arbeidskraft handler både om overdimensjonering (har ikke redusert 
bemanning i takt med reduksjon i vedtaksmengde), for høyt sykefravær og lavere teknisk 
produktivitet enn forutsatt. På litt lengre sikt vil bydelen kunne oppnå store besparelser ved å 
tilpasse bemanningen i forhold til reduksjon i aktivitetsnivået.  
 
På kort sikt er det høy risiko for at bydelen ikke oppnår så store besparelser som forutsatt pr 
juli. For det første er det mulig at forbedret teknisk produktivitet i juli ikke gir et 
representativt bilde av hva som vil skje med bemanning og nærværstid utover høsten. Juli er 
en feriemåned, og det kan være lettere å stramme inn på bemanningen når det er høy andel av 
vikarer og ekstrahjelp. Når fast ansatte er tilbake fra ferie er det vanskelig å oppnå høy nok 
nærværstid, dersom det er flere ansatte i grunnbemanningen enn hva som følger av 
vedtaksmengden. I tillegg er det avgjørende at korttidsfraværet er så lavt som mulig. Økende 
korttidsfravær spiser opp effekten av økt nærværstid for ansatte som er på jobb. Det er fordi 
bydelen ikke får refusjon for korttidsfravær. 
 
Ved neste rapportering har bydelen bedre grunnlag både for å sette en prognose og for å 
vurdere merforbruksrisiko, men bydelen mener at de gode erfaringene fra juli indikerer at det 
er lav sannsynlighet for at bydelen ikke klarer å oppnå besparelser. Bydelen er i gang med 
omlegging av turnus for grunnbemanningen for å oppnå vedtatte besparelser. I så tilfelle er 
det høy risiko for at besparelsene blir lavere enn 6 mill. Det er fordi det tar lengre tid å oppnå 
innsparingseffekt av redusert grunnbemanning enn ved reduksjon av korttidsvikarer. Både på 
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grunn av prosedyrekrav før det kan tas beslutning om dette, og fordi det kan oppstå 
midlertidig overtallighet. 
 
207 Barnevern 
Her er det vedtatt å spare 1 mill. ved å samordne barnevernsvedtak med helse- og sosiale 
tjenester, slik at det kan søkes refusjon fra statlig ordning for brukere med ressurskrevende 
tjenester. Aktuelle saker er gjennomgått, og bydelen mener det er lav risiko for at 
inntektsøkningen blir under 1 mill. 
Den siste tiden har det imidlertid oppstått merforbruk på grunn av flere nye og dyre 
plasseringer, samt forsinkelse i omgjøring av dyre plasseringer til rimeligere tiltak. Dette er 
det redegjort for i saken, og forbruksprognosen er økt fra 2 mill. til 6 mill. i merforbruk.  
Selv om forbruksprognosen er oppjustert, er det en risiko for ytterligere merforbruk. Det er 
fordi barnevern er en lite forutsigbar tjeneste som kan gi stor utgiftsøkning i hver enkelt sak. I 
barnevernet kan få saker få stor økonomisk betydning. Gjennomsnittlig utgift pr døgn i 
institusjon er over 5 000 kr. Det betyr at en institusjonsplassering i barnevernet må påregnes å 
koste mer pr måned enn samlet utbetalingsnivå til 15 sosialklienter. Foreløpig legges det til 
grunn at det er høy risiko for 1-2 mill. i økt merforbruk og lav/moderat risiko for at 
merforbruk mer ytterligere 4 mill.. Det er lav sannsynlighet for at barnevernsutgiftene blir 
lavere enn forutsatt i økonomirapportering pr juli. 
 
204 Helsestasjon 
Her er det vedtatt å spare 0,26 mill. på grunn av midlertidig ledighet og rimeligere drift. Dette 
vil bli oppnådd, og det bør være mulig å oppnå større besparelser enn dette. 
 
102 Økonomisk sosialhjelp og kvalifisering 
I saken er aktivitetsutviklingen beskrevet, og det er redegjort for hvorfor årsprognosen er 
bedret med 2 mill. Premissene for prognosen er tydelige. Det er forutsatt 580 klienter pr 
måned med stønad  på kr 10 300 pr måned.   
Det er moderat risiko for høyere forbruk enn dette. Dette handler primært om antall klienter 
med økonomisk stønad. Første halvår var det i snitt 605 klienter pr måned. 605 klienter ut året 
til en kostnad på kr 10 300 pr måned i stedet for 580 klienter, vil gi om lag 1,3 mill. i økt 
sosialhjelp. 
 
302 Bestillerkontor hjemmesykepleie 
Her er det ikke vedtatt ytterligere besparelser, men bydelen har revurdert og justert 
forutsetningene om aktivitetsutvikling i andre halvår. Det har bidratt til å øke 
forbruksprognosen med 2,5 mill. På grunn av aktivitetsutviklingen etter mai og en nærmere 
analyse av brukere og vedtak, viser det seg at forbruksprognosen pr mai var for optimistisk. 
Dette er omtalt i økonomirapporten. 
Hittil i år har det i snitt vært et aktivitetsnivå på 9 092 timer pr måned. I forbruksprognosen 
legger bydelen til grunn at det vil bli utført 8 967 timer pr måned resten av året. Det er en klar 
risiko for at aktiviteten vil bli videreført på samme nivå som hittil i år og en viss risiko for at 
aktiviteten vil øke utover høsten. En videreføring av aktivitetsnivået pr juli, vil gi 0,5 mill. i 
økt merforbruk. 
 
310 Praktisk bistand – utøvende 
Her er det ikke vedtatt innsparinger, men det forutsettes at vedtak om 5,2 mill. i innsparing 
(4,2 mill. for Hjemmesykepleie utfører og 1 mill. for Bestiller praktisk bistand) til dels må 
realiseres innenfor denne resultatenheten. I saken er det redegjort for at det har vært en 
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marginal nedgang i ansatte i aktiv tjeneste i juli, men at den tekniske produktiviteten har vært 
lavere enn forutsatt.  
 
Det er likevel lagt til grunn at bydelen vil oppnå 2,9 mill. i innsparing. Dette skyldes at 
bydelen forventer at det skal være mulig å få til omfattende reduksjoner i bruk av arbeidskraft 
utover høsten, men det er høy risiko for at det ikke blir oppnådd så store innsparinger. 
Årsakene til dette er de samme som for hjemmesykepleie – overbemanning, sykefravær og 
lav teknisk produktivitet. På grunn av at aktiviteten er lavere enn vedtatt, har det vært mindre 
oppmerksomhet knyttet til for høy grunnbemanning, enn for hjemmesykepleien, hvor det er 
vedtatt å gå ned med over 1000 timer pr måned. 
 
Det er høy risiko for at besparelsene vil bli klart lavere enn 2,9 mill. og moderat risiko for at 
det kun blir marginalt mindreforbruk for denne resultatenheten. Som det er redegjort for under 
enhet for hjemmesykepleie, vil bydelen vite mer om dette ved utgangen av august. 
 
Oppsummering 
Det er særlig fire områder som skiller seg ut med risiko for ytterligere merforbruk. Det er kjøp 
av institusjonsplasser, barnevernet, utfører i hjemmetjenesten og bestiller i hjemmetjenesten. 
 
Høyest og mest omfattende merforbruksrisiko er knyttet til barnevernet og utfører i 
hjemmetjenesten. Samlet sett er det for disse områdene en risiko for at merforbruk kan øke.  
For barnevernet er merforbruksrisiko mindre styrbart enn for utfører i hjemmetjenesten.  
 
Det er imidlertid viktig å presisere at merforbruksrisiko ikke er det samme som forventet 
forbruksprognose. 
 
Bydelen tar nå aktivt grep for å oppnå så store innsparinger som mulig for hjemmetjenesten. 
Det vil gi resultater, men det er usikkert hvor raskt det vil gi større innsparinger.  
 
Inntil videre legger bydelen til grunn at en samlet merforbruksprognose på 5,4 mill. er en 
realistisk prognose.  
 


