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Frogner bydelsutvalg 
Postboks 2400 Solli 
0201 Oslo 
 
 

     PROTOKOLL 
 
 
FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG 
TIRSDAG 30. SEPTEMBER 2014 
 
Sommerrogt. 1, kl 18:00 
 
 
Til stede:  Høyre: Bjarne Ødegaard 
  Carl-Henrik Bastiansen 
  Beate Brovig Auke 
  Hans Magnus Borge 

Tjeran Vinje 
  Sverre Lorentzen 

Mette Langfeldt Sinding 
Elenor W. Holter 

   
 Arbeiderpartiet: Gunn von Krogh 
  Pål Nordenborg 

Jørn Boretti 
   
 Fremskrittspartiet: Hans Høegh Henrichsen 
   
 Venstre: Anne-Lise Bergenheim 
  Natasza P. Sandbu 
   
 SV: Erna Kahlbom 
 
Forfall: Ulf Hordvik (H), Nina Stanghov Ulstein (H), Emil Aas Stoltenberg (A) og Ole Jacob 
Kjendlie (A) 
 
 
Fra administrasjonen:  Fung. bydelsdirektør  Anne-Ma Moe-Christensen  
    Avd direktør   Heidi Damengen 
    NAV-leder   Knut Robert Sande   
    Leder barnehageseksjonen Gro Ingunn Kaasa 
    Barnehageseksjonen  Johan Eide   
     
   
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:  

- Nikolay Bjørn Akselvoll  fra Ungdomsrådet hadde ordet vedrørende sykkelveg på 
strekningen Frogner plass – Solli plass – Nasjonaltheateret 
- Lillian Skrede og Martin Time  fra TV aksjonen hadde ordet vedrørende flere 
bøssebærere i bydel Frogner 
- Åshild Wangsteen Bjørvik og Anlaug Bergan Svozilik fra SU hadde ordet til sak 
301/14 - Hendelse med barn i barnehage – supplerende opplysninger 
 

 
ENDRING AV DAGSORDEN:  
 
 
Tilleggssaker: 
O-sak 299/14 - Svar på spørsmål fra Ivar Johansen (sv) vedr. sosialhjelpsutgifter 
O-sak 300/14 - Bydelens tilbakemelding til EST vedrørende kjøttfri mandag 
O-sak 301/14 - Hendelse med barn i barnehage – supplerende opplysninger  
O-sak 302/14 - Folkehelsearbeid i bydel Frogner 
O-sak 303/14 - Besøksvenn – et ambulerende dagaktivitetstilbud 
O-sak 304/14 - Oscar Demenssenter – når mestring gjelder 
O-sak 305/14 - Frisklivssentralen – livslyst når det røyner på – kreft 
O-sak 306/14 - Frisklivssentralen – når mestring gjelder 
O-sak 307/14 - Oscar – hvordan forebygge fall? 
O-sak 308/14 – Røykesluttkurs 
O-sak 309/14 - Frisklivssentralen – bra mat kurs 
O-sak 310/14 - Oscar – rask psykisk helsehjelp 
O-sak 311/14 - Oscar dagrehabilitering 
O-sak 312/14 - Protokoll fra FISU Frogners møte 18.09.2014 
Sak 313/14 - Status på tiltak i forbindelse med landsomfattende tilsyn med 
barnevernstjenesten – forespørsel fra Høyre 
Sak 314/14 - Evaluering av opplæring for bydelens tilsynsutvalg – forslag fra Høyre 
Sak 315/14 - Spørsmål angående økonomirapport – fra Høyre 
 
Sak 301/14 Hendelse med barn i barnehage – supplerende opplysninger ble enstemmig 
vedtatt å behandle som første sak.  
 
Sak 271/14 Økonomirapport pr august 2014 – status for innsparingstiltak vedtatt 01.07.2014 
og økonomisk status med aktivitetstall pr 31.08.2014 og sak 315/14 Spørsmål angående 
økonomirapport – fra Høyre ble enstemmig vedtatt å behandle under ett. 
  
Sak 316/14 Kontinuerlig oppfølging av tilsynsrapporter i HUSK ble enstemmig vedtatt å sette 
på kartet.  
 
 
INHABILITET: ingen meldte.  
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SAK 260/14 
 

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 26.8.14 
 
VEDTAK:  
Protokollen ble godkjent. 
 
Merknad fra Høyre:  
Det er en feil i protokollen fra forrige BU-møte knyttet til Tjeran Vinjes 
punkt under eventuelt angående barnehagesaken. 
 
Tjeran og Høyre (via meg som gruppeleder) ønsker at dette kommer i 
referatet, og at administrasjonen legger dette skriftlig frem med de 
vanlige sakspapirene (fredag kl.1200) til BU-møtet tirsdag 30. sept 
 
Følgende må med i protokollen fra forrige møte: 
 

Hva var det faktiske hendelsesforløpet (hvordan ble gutten funnet, 
gjennoppliving etc). 
Hvordan var informasjonen til foreldrene i barnehagen. 
Hvordan var informasjonen og oppfølgingen av de ansatte i barnehagen. 
Hvordan var informasjonen og oppfølgingen av guttens og guttens 
foreldre. 
Hva har blitt gjort i ettertid og konklusjon. 
 
 

SAK 261/14 
 

PROTOKOLL FRA HELSE-, UNGE-, SOSIAL-, OG 
KULTURKOMITEEN (HUSK) 23.9.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 

  
SAK 262/14 
 

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET 16.9.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 263/14 
 

REFERAT FRA MØTE I SENIORRÅDET 16.9.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 264/14 
 

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
22.9.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
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SAK 265/14 
 

PROTOKOLL AMU 29.9.14 
 
SAKEN UTGIKK 
 
 

SAK 266/14  
 
 

PROTOKOLL MBU 29.9.14 
 
SAKEN UTGIKK 
 
 

SAK 267/14  
 

REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 24.9.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 

 
 
Saker til behandling: 
SAK 268/14  
 

BYGDØY ALLÉ 63C, GNR 212, BNR 51 
BYGGESAK TIL UTTALELSE  
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har byggesak for eiendommen Bygdøy allé 63c, gnr 212, 
bnr 51 til uttalelse. Søknaden er avhengig av dispensasjoner fra regulert 
formål og byggteknisk forskrift. 
 
Bydelsutvalget er positivt innstilt til den omsøkte bruksendringen. 
 
Bydelsutvalget mener de to foreslåtte fasadeendringene kan aksepteres 
med forbehold om at eventuelle føringer fra Byantikvaren etterkommes.  
 
Bydelsutvalget ber om at den foreslåtte løsningen for universelt tilpasset 
hovdeadkomst detaljeres og at den utformes slik at både antikvariske og 
tilgjengelighetskrav oppfylles.. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at forskrifter om støy og ventilasjon blir 
oppfylt. 
 
Forslag til vedtak ble vedtatt med 12 stemmer for (8H, 2V, 1F, 1SV) 
og 3 stemmer mot (3A) 
 
 

SAK 269/14 
 

SØRKEDALSVEIEN, TETTBYGD STRØK – FARTSGRENSE 
UTTALELSE  
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har mottatt forslag om endring av fartsgrense i 
Sørkedalsveien mellom Essendrops gate og Diakonveien til uttalelse. 
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Bydelsutvalget mener det er grunn til å definere den aktuelle delen av 
Sørkedalsveien som tettbygd strøk. Byområdet i nedre del av 
Sørkedalsveien har sterk økning av både bolig- og kontorbebyggelse, og 
grenser til transformasjonsområdet Majorstulokket.  
 
Bydelsutvalget slutter seg til Bymiljøetatens forslag at Sørkedalsveien 
mellom Essendrops gate og Diakonveien defineres til å ligge innenfor 
tettbygd strøk, og dermed får en fartsgrense på 50 km/t. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 270/14 
 

FORSØPLING AV OSLO – FROGNER SPESIELT  
 
Forslag til vedtak:  
Bydelsutvalget bes om å bli orientert om fremdrift og resultater av dette 
på BUs møte i oktober. Det bes også om å redegjøre for mulighet til å 
omfatte gater og torg i tillegg til parker, selv om dette er Bymiljøetatens 
område. 
 
 I tillegg ønsker vi at leder for prosjektet inviteres til å komme på neste 
MIBU-møte for å kunne svare på spørsmål.  
 
Forslag til vedtak fra Høyre:  
1. Bydelsutvalget ber administrasjonen skrive en forespørsel til 

Bymiljøetaten med følgende innhold: 

Det har over tid kommet bekymringsmeldinger til Bydelsutvalget om 
manglende søppeltømming i bydel Frogner. Dette gjelder spesielt 
søplekasser i parkområder, ved større møteplasser og handlegater. Søppel 
fra hurtigmat er særlig synlig lørdag og søndag formiddag etter 
bespisning sent på kveld/natt til lørdag og søndag.  Dette er utrivelig for 
innbyggerne og besøkende i bydelen vår. 
 
Bydel Frogner ber om et svar fra etaten på om og når følgende punkter 
kan imøtekommes: 
 

• Forbedre søppelplanlegging slik at det sikres tilstrekkelig 
tømming av søppelkasser i områder og på tidspunkter hvor det er 
særlig behov. For Frogner gjelder dette spesielt: 

o Frognerparken (særlig ved inngangene) 
o Majorstuen 
o Bogstaveien /Hegdehaugsveien 
o Bygdøy alle (nederste del mot Solli plass-mye knust 

glass) 
o Frognerveien, utenfor McDonalds 

• Reallokere ressurser slik at flere er på jobb når det er mest behov 

• Videre savner vi søppelkasser på følgende steder/gater: 
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o Eckerbergsgate nord for Frognerveien 
o Neuberggata fra Vestkanttorget og opp mot Bogstaveien 

• Sette inn større søppelkasser der det er ekstra stort behov 
• Sette inn en ekstra søppelkasse for engangsgrill ved inngangen til 

parkeringsplassen på Huk i sommersesongen 
• Sette opp kasser for kildesortering på flere steder bydelen 
• Etablere et effektivt system for at publikum kan varsle etaten om 

overfylte søppelkasser og sikre oppfølging av varsel 
• Sørge for at det er søppelkasser på alle holdeplasser for buss, 

trikk og t-bane 

• Flere sigarettsøppelkasser i trafikerte gater som 
Bogstaveien/Hegdehaugsveien og nedre del av Frognerveien  

• Sørge for bedre opprydding av sneiper rundt diverse 
serveringssteder 

 
2. Videre vises det til orienteringssak 129/13 om Rusken samt et 

tilleggsnotat til BU-møtet 30.4. Det ble vedtatt at: 

Bydelsutvalget er fornøyd med at vedlikeholdsgruppen nå utvides til 
Bydelsrusken i samarbeid med NAV-kontoret og Rusken i Oslo 
kommune for å styrke arbeidet med å holde bydelen i god stand ved at:  
 
• Bydelen vil utstyre vedlikeholdsgruppen med arbeidstøy merket 

Rusken, samt utstyre biler etc. med logoen til Bydelsrusken.  
• Det er utarbeidet en tilskuddsøknad for å øke deler av maskinparken 

etc.  
• Bydelen har utpekt en person ved NAV til å delta i Ruskenforum 

(Ruskenforum er et initiativ til et tettere samarbeid med nærmiljøet i 
bydelen og hensikten med forumet er å få til en mer helhetlig 
samhandling mellom etater, næringsliv, gårdeiere, velforening, 
politiet, frivillige organisasjoner og bydelsadministrasjon i bydelen. 
Målet er sammen å skape en enda renere, tryggere og triveligere 
bydel)  

• Bydelsrusken er et kommunalt arbeidstreningstiltak i samarbeid med 
NAV. Vi merker oss at samarbeidet vil handle om de 
ansvarsområdene bydelen har som er grøntområder, vedlikehold og 
drift av eiendom bydelen forvalter og annet bydelsansvar. Rusken vil 
bidra med å finansiere utstyr for renhold, noe arbeidsantrekk og bidra 
til drift av bil. Rusken vil også bidra med sine patruljer ved behov. 
Bydelsutvalget ber om at en gjennom Ruskenforum ser på mulighet 
for ytterligere å styrke samarbeidet med antall sysselsatte personer og 
også utvide ordningen til større beredskap for å holde bydelens 
gater og fortau rene for avfall.  

Bydelsutvalget bes om å bli orientert om fremdrift og resultater av dette 
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på BUs møte i oktober. Det bes også om å redegjøre for mulighet til å 
omfatte gater og torg i tillegg til parker, selv om dette er Bymiljøetatens 
område. 
 I tillegg ønsker vi at leder for prosjektet inviteres til å komme på neste 
MIBU-møte for å kunne svare på spørsmål.  
 
Forslag til vedtak fra Høyre ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 
1SV) 
 

 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen: 
SAK 271/14 
 

ØKONOMIRAPPORT PR AUGUST 2014 – STATUS FOR 
INNSPARINGSTILTAK VEDTATT 01.07.2014 OG ØKONOMISK 
STATUS MED AKTIVITETSTALL PR 31.08.2014  
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget vedtar Økonomirapport pr august 2014 - status for 
innsparingstiltak vedtatt 01.07.2014 og økonomisk status med 
aktivitetstall pr 31.08.2014. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 
14 stemmer for (8H, 2V, 1F, 3A) og 1 stemme mot (1SV) 
 
Protokolltilførsel fra SV:  
En ansvarlig løsning på bydelens alvorlige økonomiske problemer vil 
være at Bydelsutvalget ber Byrådet om økonomisk støtte ut over den 
bufferen som er satt av til budsjettjustering for bydelene i "FO4 
økonomisk sosialhjelp». 
Sosialhjelpsbudsjettet for bydelene må styrkes, spesielt i Bydel Frogner, 
hvor avviket er rapportert å være på 24,9%, i henhold til byråd Øystein 
Eriksen Søreides svar til SVs Ivar Johansen (O-SAK 299/14). 
 
SV er sterkt kritisk til en innsparingsmodell som fremkommer av Høyres 
forslag og skriftlige spørsmål til administrasjonen. En «coachingbasert» 
lederkultur etter den presenterte forretningsmodellen mener SV ikke er 
veien å gå for å sikre en trygg og god arbeidshverdag for de ansatte hvor 
gode tjenester til innbyggerne er målet. 
 
SV registrerer videre at det hevdes at merutgifter hos tjenestene i bydelen 
skyldes for høy grunnbemanning og høyere sykefravær enn budsjettert. 
At sykefravær går opp er i samsvar med at tjenestene må styrkes, ikke 
svekkes ytterligere. SV er bekymret for at bydelen havner i en vond 
sirkel hvor tiltakene for innsparing i budsjettet, fører til en forverret 
økonomisk situasjon for bydelen som igjen vil kunne føre til et hardere 
og mer usosialt arbeidsliv. Det er også de svakest stilte gruppene i 
bydelen som først vil merke konsekvensene av innsparingstiltakene hos 
hjemmesykepleien, sosialhjelpen, barnevernet samt de som trenger 
praktisk bistand 
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SAK 272/14 
 

COLOSSEUM KINO, FRIDTJOF NANSENS VEI 6 – 
EIERSKIFTE  
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Oslo Kino AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Colosseum kino, Fridtjof Nansens vei 6. 
Eiendommen, Fridtjof Nansens vei 6 ligger i et boligområde. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 273/14 
 

DEN GAMLE MAJOR, BOGSTADVEIEN 66 – EIERSKIFTE  
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Resthon AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Den Gamle Major, Bogstadveien 66. 
Eiendommen, Bogstadveien 66, ligger i en hovedferdselsåre. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 274/14 
 

GIMLE KINO, BYGDØY ALLE 39 – EIERSKIFTE  
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Oslo Kino AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Gimle kino, Bygdøy allé 39. 
Eiendommen, Fridtjof Nansens vei 6 ligger i en hovedferdselsåre. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 275/14 
 

NHO – NÆRINGSLIVETS HUS, MIDDELTHUNS GATE 27 – NY 
BEVILLING  
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Eurest AS gis serverings og 
skjenkebevilling ved NHO – Næringslivets hus, Middelthuns gate 27.  
Eiendommen, Middelthuns gate 27 er en enkelteiendom med særskilt 
åpningstid. 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 276/14 
 

THON HOTEL VIKA ATRIUM, MUNKEDAMSVEIEN 45 – 
EIERSKIFTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Mecca AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45. 
Eiendommen, Munkedamsveien 45 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) 
 
 

SAK 277/14 
 

VINMONOPOLET AKER BRYGGE, BRYGGEGATA 9 – NY 
SALGSBEVILLING 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Aktieselskapet 
Vinmonopolet om salgsbevilling ved Vinmonopolet Aker Brygge, 
Bryggegata 9 innvilges. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 278/14 
 

KONGEN MARINA KAFE, FROGNERSTRANDA 4 – 
INNFØRSEL TIL EGEN VIRKSOMHET 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Kongen Marina AS om 
innførsel til egen virksomhet ved Kongen Marina Kafe innvilges. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 279/14 
 

THON SLOTTSPARKEN APPARTMENT, WERGELANDSVEIEN 
5 – EIERSKIFTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Semb AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Thon Slottsparken Appartment, Wergelandsveien 5. 
Eiendommen, Wergelandsveien 5 ligger i indre 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 280/14 
 

STØYMÅLERTJENESTEN – HVA SKJER? 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Helsetjenesten i bydel Frogner er bekymret over det reduserte tilbudet 
vedrørende støy til beboere og næringsvirksomhet, og ber om at tjenesten 
overføres Helseetaten for forsvarlig oppfølging. 
 
Forslag til vedtak fra A: 
Helsetjenesten i bydel Frogner er svært bekymret over det reduserte 
tilbudet vedrørende støy til beboere og næringsvirksomhet, og ber om at 
tjenesten overføres Helseetaten for forsvarlig oppfølging. 
 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 
11 stemmer for (8H, 2V, 1F) og 4 stemmer mot (3A, 1SV) som stemte 
for forslag til vedtak fra A  
 
 

SAK 296/14 
 

CAFE FEDORA, FROGNERVEIEN 22 – NY BEVILLING 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at The Brooklyn Company AS gis 
serverings- og skjenkebevilling ved Cafe Fedora, Frognerveien 22. 
Eiendommen, Frognerveien 22 ligger i et boligområde. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 
12 stemmer for (8H, 2V, 1F, 1SV) og 3 stemmer mot (3A) 
 
 

SAK 297/14 
 

THON HOTEL GYLDENLØVE, BOGSTADVEIEN 20 – 
EIERSKIFTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Easy AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Thon Hotel Gyldenløve, Bogstadveien 20. 
Eiendommen, Bogstadveien 20 ligger i en hovedferdselsåre. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 

 
Saker til behandling: 
SAK 281/14 
 

SØKNAD OM FRITAK FOR VERV VED UNGDOMSRÅDET I 
BYDEL FROGNER   
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget innvilger søknaden fra Nicholas Bertheau Solem. 
Ungdomsrådet oppnevner selv nye medlemmer i deres sted. 
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Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 

 
Orienteringssaker: 
O-SAK 282/14 
 

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE VERV I OSL O 
– NYE SATSER PR. 01.05.2014 – KORREKSJON  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 283/14 
 

BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND – AUGUST   
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 284/14 BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE – AUGUST   
 
Saken ble tatt til orientering 

O-SAK 285/14 
 

OSCAR – HELSE I HVERT ROM  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 286/14 
 

TILBAKEMELDING FRA KRV OM FORVALTNINGSREVISJON  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 287/14 
 

TILBAKEMELDING FRA HELSE- OG SOSIALOMBUDET 2013 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 288/14 
 

KLAGESAKER STØY – OVERSIKT OVER SAKER BEHANDLET 2. 
TERTIAL  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 289/14 
 

TILSYNSRAPPORT FAGERBORGHJEMMET 03.08.2014 – SVAR FRA 
SYE  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 290/14 
 

UTVIKLING AV BARNEHAGER I BYDEL FROGNER FRA 2006 TI L I 
DAG  
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Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 291/14 
 

UTVIKLING AV OMRÅDET RUNDT PAVILJONGEN PÅ MAJORSTUE N 
MED SKATEBOARD OG SITTEGRUPPER  
  
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 292/14 
 

UTVIKLING OG STATUS NORABAKKEN – DEMENSTILTAK OG 
VELFERDSTEKNOLOGI  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 293/14 
 

TERTIALSTATISTIKK 2014 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 294/14 
 

ORIENTERING OM BEHOV FOR OPPGRADERING/OMBYGGING AV 
EKSISTERENDE GATETUN I BYDELEN  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 295/14 
 

KLAGEREGISTRERING NAV – TERTIALRAPPORT TIL BU  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 298/14 
 

TINKERN PARK - REHABILITERING - UNIVERSELT TILPASSE T PARK  
BYDELSTILTAK FOR BARN OG UNGE  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

Tilleggssaker: 
O-SAK 299/14 
 

 
SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA IVAR JOHANSEN (SV) VEDR. 
SOSIALHJELPSUTGIFTER  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 300/14 
 

BYDELENS TILBAKEMELDING TIL EST VEDRØRENDE KJØTTFRI  
MANDAG  
 
Saken ble tatt til orientering 
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O-SAK 301/14 
 

HENDELSE MED BARN I BARNEHAGE – SUPPLERENDE 
OPPLYSNINGER  
 
Forslag til vedtak fra H og V:  
Bydelsutvalget mener bydelsadministrasjonen har håndtert denne saken på en 
mangelfull måte.  Dette gjelder følgende momenter: 
 
• Det har tydeligvis vært en mangelfull håndtering av kommunikasjon til øvrige 

foreldre i barnehagen, noe som fremkommer av korrespondanse mellom 
barnehagens samarbeidsutvalg (SU) og bydelsadministrasjonen.  

 
• Det har vært en mangelfull hendelsesrapportering til Arbeidsutvalget og 

Bydelsutvalget (BU) underveis i saken.  Det er kritikkverdig at BU ikke har blitt 
informert om samarbeidsutvalgets kritikk av saksforløpet.  Det er også 
kritikkverdig at Arbeidsutvalget i november/desember ikke ble informert om 
misnøyen fra foresatte i barnehagens i forbindelse med denne saken. 

 
• Det har vært en mangelfull prosess i etterkant av forrige bydelsutvalgsmøte (26. 

august, 2014) hvor Tjeran Vinje (H) ba om en konkret beskrivelse av 
håndteringen/kommunikasjonen med foreldre og ansatte i etterkant av 
hendelsen, herunder rutiner for hendelser og hvordan man har forbedret disse i 
etterkant.  I etterkant av dette BU-møtet ble Tjeran Vinje (H) invitert til et møte 
med administrasjonen som belyste saken. Tjeran Vinjes bestilling av en skriftlig 
beskrivelse var fremdeles gjeldende. 
 
Det ble i arbeidsutvalgsmøte (16. august, 2014) redegjort for at saken vanskelig 
kunne bli holdt i et åpent møte på grunn av sensitiv informasjon.  
Arbeidsutvalget vedtok at saken likevel skulle fremlegges BU og behandles i et 
lukket møte.   
 
BUs leder og nestleder torsdag 25. september fikk utlevert et foreløpig 
dokument i saken. Dokumentet som BUs leder og nestleder var ikke stemplet i 
henhold til regler om at det var unntatt offentlighet.   Da Høyres gruppeleder 
skriftlig ba om at saken og sakspapirene også skulle sendes til de øvrige BU-
medlemmer fredag 26. september som er frist for å fremlegge dokumenter til 
BU fikk han ikke svar fra administrasjonen, og fikk senere vite, gjennom BUs 
leder, at saken ikke kunne sendes per e-post ut på grunn av krav til å unnta 
saken fra offentlighet.  Høyres gruppeleder forsøkte å få kontakt via telefon uten 
å få svar. Da han gikk til kontoret kl 17.15 var det ingen i administrasjonen til 
stede som kunne gi han innsyn i dokumentet.  
 
Høyres gruppeleder sendte et nytt krav til administrasjonen søndag 28. 
september om å sende dokumenter til bydelsutvalgets medlemmer. Dette 
saksfremlegget ble sendt i sladdet form til bydelsutvalgets medlemmer mandag 
29. september - dagen før møtet i bydelsutvalget.  Bydelsutvalget mener hele 
denne prosessen ville vært mye mer konstruktiv om disse dokumentene hadde 
blitt sendt ut fredag 26. september som andre papirer, evt. tidligere, som er 
vanlig praksis i bydelen. Ingen øvrige møter eller forsinkelser hadde vært 
nødvendige for å svare ut bestillingen fra Tjeran Vinje. 
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• Det må også påpekes at det har vært mangelfull sladding av dokumenter, og 

barnets navn kan identifiseres/fremgår av papirene.  Dette ble påpekt og rettet 
opp.  Det er fremdeles mulig å identifisere barnehagen hendelsen oppstod fordi 
navn på ny bestyrer fremkommer. 

 
• Det har vært manglende rutiner for å unnta saken fra offentligheten, både ved å 

unngå rapportering av dokumenter som lett kunne anonymiseres og også 
manglende stempling av dokumenter som er unntatt offentligheten.   

 
Bydelsutvalget ber om at administrasjonen gjennomgår sine krise- og 
beredskapsplaner.  I planene bør det utarbeides klare retningslinjer for 
informasjonsgang og krisekommunikasjon. 
 
Bydelsutvalget ber om en gjennomgang av sikkerhetsrutinene i bydelens 
barnehager.   
 
Bydelsutvalget ber administrasjonen redegjøre om de har vært i kontakt, eller har 
vurdert kontakt, med eksterne leverandører for bistand i arbeidet. 
 
Bydelsutvalget ber om en sluttrapport fra administrasjonen når politiets 
etterforskning er sluttført. 
 
Bydelsutvalget ber om en tydeliggjøring av retningslinjer for hendelsesrapportering 
hvor det fremkommer hvilke typer hendelser som skal ha hvilken type rapportering, 
og hvem som skal motta informasjon og når. 
 
Til slutt ønsker Bydelsutvalget å uttrykke sterk bekymring over informasjon som 
fremkommer i dagens åpne halvtime hvor barnehagens samarbeidsutvalg uttrykker 
klar uenighet i administrasjonens saksfremlegg og hendelsesforløp. 
 
Forslag til vedtak fra H og V ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 
Administrasjonens merknad til BU-sak  301/2014 (30.9.2014) 
 
 
Merknad 1: 
Bydelen vil påpeke at Arbeidsutvalget den 16. september satte saken på kartet til 
lukket møte. Det følger av dette at sakspapirene ville bli omdelt i møtet 30. 
september. Det var således ikke aktuelt eller nødvendig å ferdigstille dokumentet 
før helgen, slik Høyres gruppeleder hevder. 
BU-leder henvendte seg pr tlf til bydelsadministrasjonen fredag kveld 26. 
september, og henviste til at borgerlig gruppe ville behandle saken i åpent møte. 
Han ble da orientert om at saken ville bli omarbeidet i tråd med dette, og sendt ut i 
løpet av mandag 29.september. 
 
Merknad 2: 
Bydelen har ikke mottatt noen politirapport eller på annen måte blitt gjort kjent med 
noen konklusjon i en slik rapport, dersom den foreligger. 
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O-SAK 302/14 
 

FOLKEHELSEARBEID I BYDEL FROGNER  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 303/14 
 

BESØKSVENN – ET AMBULERENDE DAGAKTIVITETSTILBUD  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 304/14 
 

OSCAR DEMENSSENTER – NÅR MESTRING GJELDER 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 305/14 
 

FRISKLIVSSENTRALEN – LIVSLYST NÅR DET RØYNER PÅ – K REFT 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 306/14 
 

FRISKLIVSSENTRALEN – NÅR MESTRING GJELDER 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 307/14 
 

OSCAR – HVORDAN FOREBYGGE FALL? 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 308/14 
 

RØYKESLUTTKURS 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 309/14 
 

FRISKLIVSSENTRALEN – BRA MAT KURS 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 310/14 
 

OSCAR – RASK PSYKISK HELSEHJELP 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 311/14 
 

OSCAR DAGREHABILITERING 
 
Saken ble tatt til orientering 
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O-SAK 312/14 
 

PROTOKOLL FRA FISU FROGNERS MØTE 18.09.2014 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

SAK 313/14 
 

STATUS PÅ TILTAK I FORBINDELSE MED LANDSOMFATTENDE 
TILSYN MED BARNEVERNSTJENESTEN  
– FORESPØRSEL FRA HØYRE 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

SAK 314/14 
 

EVALUERING AV OPPLÆRING FOR BYDELENS TILSYNSUTVALG – 
FORSLAG FRA HØYRE 
 
Forslag til vedtak fra H: 
Evaluering av opplæring for bydelens tilsynsutvalg 
 
2. september arrangerte administrasjonen i Bydel Frogner opplæring for 
medlemmene i bydelens tilsynsutvalg. Det har vært en del utskiftninger av 
medlemmer i utvalgene og det var derfor mange nye tilsynsutvalgsmedlemmer på 
opplæringen. 
 
Opplæringen av tilsynsutvalgets medlemmer er viktig for at tilsynsutvalgene skal 
kunne ivareta sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.  
 
Bydelsutvalget ønsker derfor en evaluering av opplæringen som er gitt både fra 
administrasjonen og fra deltagerne på opplæringen med hensyn til kvalitet og 
deltagernes utbytte. 
 
Evalueringen bør inneholde: 
 

• Avsnitt om administrasjonens mål med opplæringen 
• Egen vurdering av måloppnåelsen 
• Deltagernes vurdering av opplæringen 

 
Deltagernes blir bedt som å svare på et spørreskjema om hvordan de opplevde 
opplæringen. 
 
Deltagerne svarer på: 
 

• Forventninger til opplæringen 
• Hvorvidt forventningene ble innfridd 
• Om opplæringen var tilstrekkelig 
• Elementer de savner 
• Hva de var fornøyde med 
• Om de har behov for ytterligere opplæring 
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Det må utarbeides klare mål for opplæringen av tilsynsutvalgenes medlemmer og 
det er behov for å vurdere om omfanget av opplæringen bør utvides. Bydelsutvalget 
vil ta stilling til dette når evalueringen foreligger. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 315/14 
 

SPØRSMÅL ANGÅENDE ØKONOMIRAPPORT – FRA HØYRE 
 
Behandlet sammen med sak 271/14 - Økonomirapport pr august 2014 – status 
for innsparingstiltak vedtatt 01.07.2014 og økonomisk status med aktivitetstall 
pr 31.08.2014 
 

SAK 316/14 KONTINUERLIG OPPFØLGING AV TILSYNSRAPPOR TER I HUSK 
 
Forslag til vedtak fra H:  
Kontinuerlig oppfølging av tilsynsrapporter i HUSK 
 
BU vil innføre en mer systematisk oppfølging av rapporter fra tilsynsutvalg for 
institusjoner. Det skal heretter føres en løpende oversikt over: 

• Navn på institusjon 
• Dato for tilsyn 
• Dato for tilsynsrapport 
• Avvik 
• Type avvik (finn 3-6 hensiktsmessige typer) 
• Anbefalinger 
• Tiltak per avvik/anbefaling (hovedsakelig svar fra SYE) 
• Frist for tiltak 
• Status for tiltak (Tiltak lukket, åpent eller utgått frist)  

 
Listen bør lages i Excel for lett å kunne sortere ut for eksempel navn på institusjon 
eller type avvik. Dette vil lette arbeidet med å holde oversikten og fremdriften i 
tilsynsarbeidet og gjøre det lettere for administrasjonen og bydelsutvalget å fatte 
konkrete vedtak rundt oppfølgingen.  
 
Oversikten vedlegges sakspapirene til HUSK til behandling iht normal prosess og 
vedlegges BU til orientering. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

 
 
 
Eventuelt 

- Bjarne Ødegaard (H) orienterte om møte i BYM der det ble informert om pågående 
planarbeid for Frogner stadion 
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- Bjarne Ødegaard (H) orienterte om byrådets budsjett for 2015 som gir et kutt på 20 
millioner kr. i bydelens budsjett for 2015 sammenlignet med budsjett for 2014. Det ble 
også orientert kort om administrasjonens pågående arbeid med budsjett for 2015. 

- Bjarne Ødegaard (H) orienterte om at byrådet har fremmet sak til bystyret om 
flerbrukshall på Uranienborg skole 

- Bjarne Ødegaard (H) orienterte om tildelte seniorpris til Bydøy Seniorsenter, samt om 
flere nominasjoner for ulike tiltak i bydelen 

- Beate Brovig Auke (H) bad administrasjonen ta en gjennomgang av 
kontaktinformasjon til utvalgs- og rådsmedlemmer på WEB.  

- Beate Brovig Auke (H) ønsket å endre protokoll fra BUs møte 25.06.2014  
 
 
 
 
Møtet ble hevet kl.: 20.30 
 
 
 
Protokollen godkjent. 
 
 
Oslo, 3. oktober 2014 
 
 
 

 
          
 
 

 
Bjarne Ødegaard (H)        
bydelsutvalgets leder       Kåre Sagmo-Søvde 
         bydelsutvalgets sekretær 
 


