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Protokoll 
 
Tilstede: Carl- Henrik Bastiansen (H) leder, Ole Jacob Kjendlie (A) nestleder, Hans 

Magnus Borge (H), Tjeran Vinje (H), Lene Sundfær Haug (H), Rudolph Brynn 
(A), Jan Mesicek (V), Kristoffer E. Andenæs (F), Frode Ersfjord (SV) 
 
 

Forfall:  Nina Stanghov Ulstein (H), Vivian Ellingsen Gotaas (H), Natasza P. Sandbu (V) 
  
  
Møtegruppe: Helse- unge- sosial og kultur HUSK 
Møtested: Sommerrogaten 1, 5. etg. 
Møtetid: Tirsdag 28. oktober kl. 17:30 
Saksbeh.: Heidi Damengen  
Telefon: 23 42 49 48 el 906 07 887 
  

Åpen halvtime:  
 

Saksliste: 
SAK 130/14 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 

Godkjent 
 
 

SAK 131/14 
BU-SAK 332/14 

Økonomirapport pr september 2014 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Frogner bydelsutvalg vedtar økonomirapportering med 
aktivitetstall 30.09.2014.  
Enstemmig tiltrådt   
 
 

SAK 132/14 
BU-SAK 333/14 

Bunnpris Ruseløkka, Parkveien 80 – salgsbevilling etter 
eierskifte 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Duy Q. Ngo AS 
om salgsbevilling ved Bunnpris Ruseløkka, Parkveien 80 
innvilges. 
Enstemmig tiltrådt   
 
 

SAK 133/14 
BU-SAK 334/14 

Kavakava, Pilestredet 75c – eierskifte 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Kavakava AS gis serverings- 
og skjenkebevilling ved Kavakava, Pilestredet 75C.  
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Eiendommen, Pilestredet 75C ligger i et boligområde. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av 
Næringsetaten.  
Enstemmig tiltrådt   
 
 

SAK 134/14 
BU-SAK 335/14 

Forespørsel om forståelse av forskrift om åpningstider for 
serverings- og skjenkesteder i bydel Frogner § 5 – uttalelse fra 
bydel Frogner 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Frogner bydelsutvalg bekrefter at Næringsetaten har tolket og 
anvender bestemmelser i Forskrift om åpningstider for 
serverings- og skjenketider i Bydel Frogner § 5 korrekt og i 
tråd med bydelsutvalgets intensjon. 
Enstemmig tiltrådt   
 
 

SAK 135/14 
BU-SAK 336/14 

Politivakt i bydel Frogner 
 
Frogner Venstres forslag til vedtak:  
Frogner Venstre ber Frogner Bydel gjøre en formell 
henvendelse til Majorstuen Politistasjon med et ønske om 
vesentlig lengre åpningstider på hverdagene. Inntil nye 
Grønland politistasjon er operativ ønsker Frogner Venstre også 
at politistasjonen får åpent i helgene, eventuelt også 
permanent.  
Enstemmig tiltrådt 
 
Merknad fra H, V, F, A og SV 
Bydel Frogner gjør en henvendelse til bydelen Ullern, Vestre 
Aker og St. Hanshaugen, og orienterer om vårt initiativ og vårt 
mål om å få bedre politivakttjeneste på Majorstuen 
politistasjon.  
 
 

SAK 136/14 
BU-SAK 337/14 

Opprettelse av arbeidsgruppe for eventuell etablering av 
tilsynsutvalg for boliger 
 
Høyres forslag til vedtak:  
 
Nedsettelse av en arbeidsgruppe som lage en rapport til BU 
vedrørende bydelens botilbud for mennesker med fysisk og 
psykisk funksjonsnedsettelse og eldre 
 
En arbeidsgruppe med fem medlemmer skal i første kvartal 
2015 undersøke botilbudet til mennesker med 
funksjonsnedsettelse og eldre i bydelen og levere en rapport til 
bydelsutvalget i april 2015. 
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Slik er bydelens tilbud innrettet: 
 
Det er fordelt på åtte boliger: 
Gustav Jensens Minne, Bogstadveien, 
Fredriksborgveien, Rosenborggate, Underhaugsveien, 
Welhavens gate, Skillebekk og Norabakken.  
 
I tillegg omfatter botilbudet avlastningstiltak og kjøp av 
eksterne bo- og aktivitetstilbud. 
 
Det følger ikke hjemmetjenester med bolig da tjenester 
innvilges etter individuelle behov, som for den øvrige 
befolkningen. 
 
Før vedtak om bolig fattes vil det bli foretatt 
hjemmebesøk med konsulent fra bydelen. Ved søknad 
om omsorgsbolig skal erklæring fra lege om at 
omsorgsbolig er rett botilbud vedlegges. Det er stort 
press på boliger, og det kan derfor dessverre ta noe tid 
fra vedtak er fattet til det blir ledigstilt bolig. 

 
Gruppens oppgaver: 
Arbeidsgruppen bør ha et møte med leder av Boligkontoret 
NAV Frogner for å få en orientering om de ulike botilbudene. 
Inkludert en oversikt over antall beboere i de ulike boligene, 
informasjon om  hvor mange av disse mottar hjemmetjenester 
og hva slags helseutfordringer beboerne har. Dessuten oversikt 
over hvor mange som søker om omsorgsbolig/trygdebolig og 
hvor mange som får tildelt plass, samt skaffe oversikt over 
hvor lang ventetiden er- 
 
Gruppen besøker alle boligene på anmeldte besøk i samarbeide 
med administrasjonen og snakke med personalet og beboere. 
 
Bydelsutvalget vil vurdere å opprette et eget tilsynsutvalg for 
disse botilbudene fra neste bystyreperiode og rapporten bør 
inneholde gruppens syn på dette, en generell beskrivelse av 
behov og tilbud samt en beskrivelse av hvert botilbud og 
gruppens vurdering av tilbudets kvalitet. 
 
Gruppens medlemmer oppnevnes av Bydelsutvalget med en 
representant fra alle fem partier. 
Enstemmig tiltrådt  
 
 

SAK 137/14 
BU-SAK 338/14 

Delegasjon av deler av bydelsutvalgets myndighet til 
bydelsdirektøren ved behandling av høringsuttalelser til 
søknader om salgs- og skjenkebevillinger ved eierskifter 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
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Bydelsutvalget delegerer deler av sin myndighet til 
bydelsdirektøren for administrativ behandling av 
høringsuttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevillinger 
ved eierskifter.  
 

1. Delegasjon av myndighet gis til bydelsdirektøren for 
administrativ behandling av høringsuttalelser til 
søknader om salgs- og skjenkebevillinger ved 
eierskifter. Søknader som forholder seg til de generelle 
åpnings- og skjenketidsbestemmelsene slik de 
framkommer i gjeldende lover, forskrifter, 
byrådsvedtak og i henhold til bydelsutvalgets vedtatte 
forskrift om åpningstider for serverings- og 
skjenkesteder i Bydel Frogner.  

 
2. Høringsuttalelser til følgende bevillingssøknader kan 

behandles av bydelsdirektøren ved eierskifte:  
• Bevilling for salg av alkoholholdig drikke ved høyst 

4,7 volumprosent (Ølsalg fra butikk)  
• Bevilling for salg av alkoholholdig drikk, inne og 

ute, i restauranter, barer, puber, kafeer, kantiner og 
lignende bevertningssteder.  

• Bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i 
hotell og andre overnattingssteder, på tog og 
fjordcruise, eller passasjerskip.  

• Søknad om salgs- og skjenkebevilling som er i 
henhold til gjeldende lover og regler.  

• Søknad om bevilling ved eierskifte i henhold til 
alkohollovens § 1-10.  
 

3. Ved administrativ behandling skal bydelsdirektøren 
vurdere bevillingssøknadene i forhold til gjeldende 
lover, regelverk, lokale retningslinjer og legge samme 
hensyn til grunn for vurderingen som ved 
høringsuttalelser som behandles av bydelsutvalget.  

 
4. Høringsuttalelser, behandlet etter delegasjon av 

myndighet, signeres av bydelsdirektør og 
avdelingsdirektør, eller den bydelsdirektøren gir 
signaturmyndighet.  
Høringsuttalelser, behandlet etter delegasjon av 
myndighet, settes som «Orienteringssak» og 
fremlegges fortløpende for bydelsutvalget.  

Tiltrådt mot 3 stemmer (2A, 1 SV) 
 
 

SAK 141/14 
BU-SAK 343 

Byrådssak om nytt system for finansiering av 
sykehjemsplasser til høring i bydelsutvalgene - frist 10 nov 
 
Forslag til vedtak fra H, V, F, A og SV:  
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HUSK ønsker forslag til vedtak fra bydelsdirektøren før 
behandling i BU.  
Enstemmig tiltrådt 
 
Merknad fra H, V, F, A og SV:  
HUSK vil være interessert i å få med i beregningen av kostnad, 
hvilke besparelser/konsekvenser bruk av velferdsteknologi i 
sykehjem vil ha – og om det er forskjeller mellom bydelene 
dette angår.  
 
 

SAK 142/14 
BU-SAK 344/14 

Salsa De Paris, Huitfeldts gate 25 – bevilling etter eierskifte 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Salsa De Paris AS gis 
serverings- og skjenkebevilling ved Salsa De Paris, Huitfeldts 
gate 25.  
Eiendommen, Huitfeldts gate 25 ligger i et boligområde. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av 
Næringsetaten 
Enstemmig tiltrådt 
 
 

SAK 143/14 
BU-SAK 345/14 

Pause, Niels Juels gate 27 – ny bevilling 
Saken utsettes 
 

 
Orienteringssaker: 
SAK 138/14 
BU-SAK 340/14 

Brukervalg praktisk bistand – september 
 
Tatt til orientering 
 
 

SAK 139/14 
BU-SAK 341/14 

Brukervalg hjemmesykepleie – september 
 
Tatt til orientering 
 
 

SAK 140/14 
BU-SAK 342/14 

Byrådets budsjettforslag 2015, økonomiplan 2015-2018, 
konsekvenser for bydel Frogner – muntlig orientering 
 
Tatt til orientering   
 
 

SAK 144/14 
BU-SAK 346/14 

Referat fra møte i tilsynsutvalget for hjemmetjenester 
18.09.2014 
 
Tatt til orientering  
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Eventuelt 

- Hans Magnus Borge (H) orienterte om saken om Forsøpling av Oslo – Frogner spesielt.  
- Jan Mesicek (V) orienterte om at han ikke lenger vil representere partiet Venstre.  

 
 
 
Carl-Henrik Bastiansen 
Leder 
   
 


