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Åpen halvtime 

Vibeke Golden, Frode Moum, Ola Mæle og Caroline Waller tok ordet til sak 188/14 

Måltrostveien 33 Klage over Plan- og bygningsetatens rammetillatelse på søknad om oppføring 

av tilbygg og underjordisk garasjeanlegg, fasadeendringer og terrengendringer samt 

dispensasjon fra reguleringsplan. 

 

Knut Fredrik Horn tok ordet til sak 192/14 Ny Sørkedalsvei-delplan 2, strekningen Ankerveien 

-Voksen skole, forslag til reguleringsplan. 

 

Håkon Volldal tok ordet om Bernhard Herres vei 30. 

 

Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent uten merknader. 

Godkjenning av sakskart 

Sakskartet ble godkjent med følgende tilleggssaker: 

 

205/14 Oberst Angells vei 11-16. Kunngjøring om offentlig ettersyn. Detaljregulering 

206/14 Idéfase nytt Oslo universitetssykehus - Campus Oslo  

207/14 Fritak fra verv i Vestre Aker bydelsutvalg for representant Mona Helene Grønlie Herzog 

og vararepresentant Christian Johan Grønlie Herzog fra Venstre 

208/14 Tilsyn ved Hovseterhjemmet 20. mai 2014 

209/14 Holmenkollveien ved Frognerseteren. Anmodning om uttalelse - ny gangbro 

 

Saker til behandling 

184/14 14/00021-13 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 16. oktober 2014 4 

185/14 14/00044-13 Bydelsdirektørens driftsorientering 5 

186/14 14/00321-10 Rapportering på aktivitet og måltall pr.30.09.2014 6 

187/14 14/00953-6 

Lønnhaugen allé 3B. Klage over Plan- og bygningsetatens 

rammetillatelse på søknad om oppføring av påbygg og 

takterrasse. Dispensasjon fra reguleringsplan 

7 

188/14 13/00042-3 

Måltrostveien 33 Klage over Plan- og bygningsetatens 

rammetillatelse på søknad om oppføring av tilbygg og 

underjordisk garasjeanlegg, fasadeendringer og 

terrengendringer samt dispensasjon fra reguleringsplan 

10 

189/14 13/01061-12 
Aslakveien 20 - 28 Kunngjøring om offentlig ettersyn 

20.10.2014-01.12.2014 - Detaljregulering  
13 

190/14 12/00554-14 
Høring: Bærum kommune, kommuneplanens arealdel 2015 - 

2030 - Oslo kommunes uttalelse 
16 

191/14 12/00691-5 Charlotte Andersens vei 5 A-C - Bestilling av oppstartsmøte 19 
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192/14 14/01037-2 
Ny Sørkedalsvei-delplan 2, strekningen Ankerveien -Voksen 

skole, forslag til reguleringsplan 
20 

193/14 14/01050-2 Haakon den Godes vei 16 - Søknad om rammetillatelse 21 

194/14 14/00285-25 Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 27. august 2014 22 

195/14 14/00385-22 
Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 22. 

september 2014 
23 

196/14 14/00964-2 Tilsyn ved Vestre Aker aktivitetshus 18. september 2014 24 

197/14 14/01059-2 
Søknad om ny salgsbevilling KIWI 397 Røa, Austliveien 12 

 
25 

198/14 14/01061-2 Høring: Nytt system for finansiering av sykehjemsplasser 26 

199/14 14/00459-2 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014 27 

200/14 14/01048-1 Kulturprisen 2014 28 

201/14 14/01049-1 Frivillighetsprisen 2014 30 

202/14 14/00060-13 Status utkvittering av saker 32 

203/14 14/00045-13 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 13. november 2014 33 

204/14 14/00047-13 
Informasjonssaker til bydelsutvalgets møte 13. november 

2014 
34 

205/14 13/01136-9 
Oberst Angells vei 11-16. Kunngjøring om offentlig ettersyn. 

Detaljregulering 
36 

206/14 14/00747-5  Idéfase nytt Oslo universitetssykehus - Campus Oslo  39 

207/14 12/01592-22 

Fritak fra verv i Vestre Aker bydelsutvalg for representant 

Mona Helene Grønlie Herzog og vararepresentant Christian 

Johan Grønlie Herzog fra Venstre 

40 

208/14 14/00385-25 Tilsyn ved Hovseterhjemmet 20. mai 2014 41 

209/14 14/01105-2 
Holmenkollveien ved Frognerseteren. Anmodning om 

uttalelse - ny gangbro 
42 
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Saker til behandling 

184/14 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 16. oktober 2014 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 13.11.2014 184/14 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg godkjenner protokollen fra møte 16. oktober 2014. 

Møtebehandling 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 13.11.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg godkjenner protokollen fra møte 16. oktober 2014. 

 



5 

185/14 Bydelsdirektørens driftsorientering 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 13.11.2014 185/14 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 

Møtebehandling 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 13.11.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 
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186/14 Rapportering på aktivitet og måltall pr.30.09.2014 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 13.11.2014 186/14 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Bydelsutvalget tar redegjørelsen om bydelens økonomiske situasjon til orientering. 

Møtebehandling 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 13.11.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar redegjørelsen om bydelens økonomiske situasjon til orientering. 
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187/14 Lønnhaugen allé 3B. Klage over Plan- og bygningsetatens 

rammetillatelse på søknad om oppføring av påbygg og takterrasse. 

Dispensasjon fra reguleringsplan 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 13.11.2014 187/14 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 

rammetillatelse av 14.07.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi 

dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder maksimum tillatt gesimshøyde og total 

høyde. 

Klagen fra Per Omreng tas ikke til følge. 

Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse." 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 

Vestre Aker bydelsutvalg finner grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens rammetillatelse 

av 14.07.2014. om i medhold av Plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra 

gjeldende regulering, som er «Reguleringsbestemmelser for småhusområder i Oslo ytre by», 

hva gjelder maksimum tillat gesimshøyde og total høyde. 

Vestre Aker bydelsutvalg finner at å gi dispensasjon til en økning av total høyden til 12,69 m, 

som er 2,19 m, vel 20 %, over bestemmelsen på 10, 5 m i § 10.b., er å sette «hensynet bak 

bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse» i § 10.b, 

vesentlig til side. 

Det søkes også om en økning av gesimshøyden fra reguleringsbestemmelsen på inntil 6,5 m 

til 11,1 m, noe som vi finner også i stor grad å være i strid med reguleringsbestemmelsene i § 

10.a, og tilsidesetter i vesentlig grad hensynet bak bestemmelsen. Å dispensere fra

reguleringsbestemmelsen ved å gi tillatelse til en økning på hele 4,5 m finner vi helt urimelig 

å gi da dette er utover rimelighetens grenser viser manglende respekt for de av Bystyret 

vedtatte «Reguleringsbestemmelser for Småhusområder i Oslo ytre by». 

Ved å gi en slik dispensasjon på et allerede stort 3 etasjes hus, vil det påvirke husets utseende 

slik at det vil fremstå langt høyere enn hensynet bak reguleringsplanens bestemmelser. Og 

selv om en dispensasjon vil være positivt for eier ved at taket også kan tas i bruk, anser Vestre 

Aker bydelsutvalg at ulempene ved å gi dispensasjon er klart større enn fordelene. 

Konklusjon: 

Vestre Aker bydelsutvalg kan med disse grunner ikke gi de omsøkte dispensasjoner for 

Lønnhaugen allè 3 B da de i vesentlig grad tilsidesetter hensynene bak bestemmelsene det 
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skal dispenseres fra, og/eller lovens formålsbestemmelser blir vesentlig tilsidesatt. Og 

ulempene er klart større enn fordelene. 

Saken sendes tilbake til Plan- og bygningsetaten for ny behandling. 

Merknad: 

Vestre Aker bydelsutvalg finner heller ikke at det omsøkte takoppbygget mot nord bidrar 

positivt til byggets utforming, og dermed heller ikke til strøkets karakter. Bydelsutvalget er 

derfor helt enig med Byantikvarens brev av 15.01.2014, og beklager at den etaten tross alt 

ikke ville motsette seg en løsning som dagens sak omhandler, ref. brev av 21.03.2014. 

Votering 

Det var 15 stemmeberettigede til stede. 

11 stemte for Høyres forslag (10H+1F) 4 stemte mot Høyres forslag (2A+2V). 

Høyres forslag ble vedtatt med 11 stemmer (10H+1F) mot 4 stemmer (2A+2V). 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 13.11.2014 og fattet følgende vedtak  
Vestre Aker bydelsutvalg finner grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens rammetillatelse 

av 14.07.2014. om i medhold av Plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra 

gjeldende regulering, som er «Reguleringsbestemmelser for småhusområder i Oslo ytre by», 

hva gjelder maksimum tillat gesimshøyde og total høyde. 

Vestre Aker bydelsutvalg finner at å gi dispensasjon til en økning av total høyden til 12,69 m, 

som er 2,19 m, vel 20 %, over bestemmelsen på 10, 5 m i § 10.b., er å sette «hensynet bak 

bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse» i § 10.b, 

vesentlig til side. 

Det søkes også om en økning av gesimshøyden fra reguleringsbestemmelsen på inntil 6,5 m 

til 11,1 m, noe som vi finner også i stor grad å være i strid med reguleringsbestemmelsene i § 

10.a, og tilsidesetter i vesentlig grad hensynet bak bestemmelsen. Å dispensere fra

reguleringsbestemmelsen ved å gi tillatelse til en økning på hele 4,5 m finner vi helt urimelig 

å gi da dette er utover rimelighetens grenser viser manglende respekt for de av Bystyret 

vedtatte «Reguleringsbestemmelser for Småhusområder i Oslo ytre by». 

Ved å gi en slik dispensasjon på et allerede stort 3 etasjes hus, vil det påvirke husets utseende 

slik at det vil fremstå langt høyere enn hensynet bak reguleringsplanens bestemmelser. Og 

selv om en dispensasjon vil være positivt for eier ved at taket også kan tas i bruk, anser Vestre 

Aker bydelsutvalg at ulempene ved å gi dispensasjon er klart større enn fordelene. 

Konklusjon: 

Vestre Aker bydelsutvalg kan med disse grunner ikke gi de omsøkte dispensasjoner for 

Lønnhaugen allè 3 B da de i vesentlig grad tilsidesetter hensynene bak bestemmelsene det 

skal dispenseres fra, og/eller lovens formålsbestemmelser blir vesentlig tilsidesatt. Og 

ulempene er klart større enn fordelene. 

Saken sendes tilbake til Plan- og bygningsetaten for ny behandling. 

Merknad: 

Vestre Aker bydelsutvalg finner heller ikke at det omsøkte takoppbygget mot nord bidrar 

positivt til byggets utforming, og dermed heller ikke til strøkets karakter. Bydelsutvalget er 
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derfor helt enig med Byantikvarens brev av 15.01.2014, og beklager at den etaten tross 

alt ikke ville motsette seg en løsning som dagens sak omhandler, ref. brev av 21.03.2014.  
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188/14 Måltrostveien 33 Klage over Plan- og bygningsetatens 

rammetillatelse på søknad om oppføring av tilbygg og underjordisk 

garasjeanlegg, fasadeendringer og terrengendringer samt dispensasjon fra 

reguleringsplan 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.11.2014 69/14 

2 Bydelsutvalget 13.11.2014 188/14 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.11.2014 sak 

69/14 

Møtebehandling 

Venstre fremmet forslag til vedtak: 

Vestre Aker bydelsutvalg finner grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens rammetillatelse 

av 21.07.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra 

gjeldende regulering hva gjelder maksimum tillatt bebygd areal og etasjeantall. 

BU betrakter utbyggingen som massiv med 30 meters bredde og 8 meters høyde. Det er ikke 

søkt om dispensasjon fra reguleringsplanens begrensning til to etasjer til tross for at bygget er 

omsøkt med hoveddel i tre etasjer. BU kan ikke se at Oslo kommune har hjemmel til å 

godkjenne omsøkte tiltak gjennom dispensasjoner da hensynene bak gjeldende 

reguleringsplan blir vesentlig tilsidesatt. Vi mener dette er et betydelig brudd på gjeldende 

reguleringsplan, og mener at en omregulering av hele området må være nødvendig før det gis 

tillatelse til denne type utbygging. Vi kan ikke se av dispensasjonssøknaden at fordelene ved å 

gi dispensasjon kan ansees klart større enn ulempene. Ingen har krav på dispensasjon. Det kan 

gis efter en skjønnsvurdering. I dette tilfelle mener BU at det strekkes for langt og ikke tjener 

helheten. Vi anser reguleringsplanen som bindende og vil ikke bidra til å undergrave 

gjeldende plangrunnlag, også da dette vil ha konsekvenser for tilsvarende søknader fra 

naboeiendommer. 

Klagen fra Sweco Norge AS på vegne av Svarttrostveien 18 ANS, Grethe Golden og Dallas 

Asset Management AS anbefales tatt til følge. 

Saken sendes Plan- og bygningsetaten til fornyet saksbehandling. 

Høyre fremmet følgende forslag etter at Venstres forslag var fremmet: 

Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.11.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 
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Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 

Møtebehandling 

Pkt. 1  

Venstre fremmet følgende forslag: 

Vestre Aker bydelsutvalg finner grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens rammetillatelse 

av 21.07.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra 

gjeldende regulering hva gjelder maksimum tillatt bebygd areal og etasjeantall. 

BU betrakter utbyggingen som massiv med 30 meters bredde og 8 meters høyde. Det er ikke 

søkt om dispensasjon fra reguleringsplanens begrensning til to etasjer til tross for at bygget er 

omsøkt med hoveddel i tre etasjer. BU kan ikke se at Oslo kommune har hjemmel til å 

godkjenne omsøkte tiltak gjennom dispensasjoner da hensynene bak gjeldende 

reguleringsplan blir vesentlig tilsidesatt. Vi mener dette er et betydelig brudd på gjeldende 

reguleringsplan, og mener at en omregulering av hele området må være nødvendig før det gis 

tillatelse til denne type utbygging. Vi kan ikke se av dispensasjonssøknaden at fordelene ved å 

gi dispensasjon kan ansees klart større enn ulempene.  Ingen har krav på dispensasjon.  Det 

kan gis efter en skjønnsvurdering. I dette tilfelle mener BU at det strekkes for langt og ikke 

tjener helheten. Vi anser reguleringsplanen som bindende og vil ikke bidra til å undergrave 

gjeldende plangrunnlag, også da dette vil ha konsekvenser for tilsvarende søknader fra 

naboeiendommer.  

Klagen fra Sweco Norge AS på vegne av Svarttrostveien 18 ANS, Grethe Golden og Dallas 

Asset Management AS anbefales tatt til følge. 

Saken sendes Plan- og bygningsetaten til fornyet saksbehandling. 

Pkt. 2  

Venstre reiste habilitetsspørsmål om tiltakshavers advokat som tidligere har jobbet i Plan- og 

bygningsetaten 

Venstre fremmet følgende forslag: 

Saken utsettes til habilitetsspørsmålet om tiltakshavers advokat. 

Pkt. 3  

Høyre fremmet følgende forslag: 

Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 

rammetillatelse av 21.07.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi 

dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder maksimum tillatt bebygd areal og 

etasjeantall. 

Klagen fra Sweco Norge AS på vegne av Svarttrostveien 18 ANS, Grethe Golden og Dallas 

Asset Management AS anbefales ikke tatt til følge. 

Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse 
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Votering 

Det var 15 stemmeberettigede til stede. 

Pkt. 1 Votering over Venstres forslag: 

2 representanter stemte for forslaget (2V) 13 stemte mot (10H+2A+1F). Venstres forslag falt 

med 13 stemmer (10H+2A+1F) mot 2 stemmer (2V). 

Pkt. 2. Votering over Venstres forslag om habilitet: 

2 representanter stemte for forslaget (2V) 13 stemte mot (10H+2A+1F). Venstres forslag falt 

med 13 stemmer (10H+2A+1F) mot 2 stemmer (2V).  

Pkt. 3 Votering over Høyres forslag: 

13 representanter stemte for forslaget (10H+2A+1F) 2 stemte mot (2V). Høyres forslag ble 

vedtatt med 13 stemmer (10H+2A+1F) mot 2 stemmer (2V) 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 13.11.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 

rammetillatelse av 21.07.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi 

dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder maksimum tillatt bebygd areal og 

etasjeantall. 

Klagen fra Sweco Norge AS på vegne av Svarttrostveien 18 ANS, Grethe Golden og Dallas 

Asset Management AS anbefales ikke tatt til følge. 

Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse 
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189/14 Aslakveien 20 - 28 Kunngjøring om offentlig ettersyn 20.10.2014-

01.12.2014 - Detaljregulering  

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.11.2014 70/14 

2 Bydelsutvalget 13.11.2014 189/14 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.11.2014 sak 

70/14 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet denne sak som Oppstart av detaljregulering 22.05.14. 

Vedtaket gikk ut på at vi mente den foreslåtte utbygging hadde en for høy utnyttelse og at 

byggenes høyde var uakseptabel. Vi gikk inn for at den relativt nye utbygging i Aslakveien 16 

-18 måtte bli førende også for dette prosjektet med hensyn til BYA og maks 

høydebestemmelser med maksimum fire etasjer. 

Samtlige innkomne høringsuttalelser går ut på at bebyggelsen er for omfattende og for høy. 

Forrige gang ønsket byggherren 350 boliger og en BRA på 30.000-35.000 kvm over terreng. 

Nå er tilsvarende tall økt til henholdsvis 410-420 boliger og BRA 36.300. Vi finner dette helt 

uakseptabelt, og det viser en sjelden arroganse i forhold til høringsuttalelsene.  

Vi aksepterer at området omreguleres til boliger, men bygningsmassen må betydelig ned i 

volum og høyder. Vi vil gjøre oppmerksom på at dette området ikke er et stasjonsnært område 

og en slik sterk utnyttelse med slike høyder ligger ikke innenfor dagens kommuneplan. 

Området grenser til Mærradalen, et av de mest verdifulle naturområder i Oslo. Mærradalen er 

under etablering med en spesiell verneplan. Den foreslåtte bebyggelse vil være meget 

dominerende sett fra dalen og vi anser den ikke å være tilpasset dette viktige området. 

Bebyggelse på 10 etasjer mot Mærradalen viser dette helt tydelig. Bebyggelsen må i langt 

større grad tilpasses dette verdifulle nærområde. 

Vi mener at bygningene også i større utstrekning må tilpasses omkringliggende bebyggelse og 

mener den relativt nye bebyggelse på naboeiendommen Aslakveien 16-18 må være førende 

for den foreslåtte utbygging. 

Vi anser det som positivt at parkering legges under bakken. 

Selv om Vestre Aker bydel i dag kan sies å ha full barnehagedekning, mener vi at en slik sterk 

leilighetsutbygging vil medføre et behov for en barnehage i prosjektet. 

Votering 
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Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet denne sak som Oppstart av detaljregulering 22.05.14. 

Vedtaket gikk ut på at vi mente den foreslåtte utbygging hadde en for høy utnyttelse og at 

byggenes høyde var uakseptabel. Vi gikk inn for at den relativt nye utbygging i Aslakveien 16 

-18 måtte bli førende også for dette prosjektet med hensyn til BYA og maks 

høydebestemmelser med maksimum fire etasjer. 

Samtlige innkomne høringsuttalelser går ut på at bebyggelsen er for omfattende og for høy. 

Forrige gang ønsket byggherren 350 boliger og en BRA på 30.000-35.000 kvm over terreng. 

Nå er tilsvarende tall økt til henholdsvis 410-420 boliger og BRA 36.300. Vi finner dette helt 

uakseptabelt, og det viser en sjelden arroganse i forhold til høringsuttalelsene.  

Vi aksepterer at området omreguleres til boliger, men bygningsmassen må betydelig ned i 

volum og høyder. Vi vil gjøre oppmerksom på at dette området ikke er et stasjonsnært område 

og en slik sterk utnyttelse med slike høyder ligger ikke innenfor dagens kommuneplan. 

Området grenser til Mærradalen, et av de mest verdifulle naturområder i Oslo. Mærradalen er 

under etablering med en spesiell verneplan. Den foreslåtte bebyggelse vil være meget 

dominerende sett fra dalen og vi anser den ikke å være tilpasset dette viktige området. 

Bebyggelse på 10 etasjer mot Mærradalen viser dette helt tydelig. Bebyggelsen må i langt 

større grad tilpasses dette verdifulle nærområde. 

Vi mener at bygningene også i større utstrekning må tilpasses omkringliggende bebyggelse og 

mener den relativt nye bebyggelse på naboeiendommen Aslakveien 16-18 må være førende 

for den foreslåtte utbygging. 

Vi anser det som positivt at parkering legges under bakken. 

Selv om Vestre Aker bydel i dag kan sies å ha full barnehagedekning, mener vi at en slik sterk 

leilighetsutbygging vil medføre et behov for en barnehage i prosjektet. 

Møtebehandling 

Votering 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 13.11.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet denne sak som Oppstart av detaljregulering 22.05.14.  

Vedtaket gikk ut på at vi mente den foreslåtte utbygging hadde en for høy utnyttelse og at 

byggenes høyde var uakseptabel. Vi gikk inn for at den relativt nye utbygging i Aslakveien 16 

-18 måtte bli førende også for dette prosjektet med hensyn til BYA og maks 

høydebestemmelser med maksimum fire etasjer. 
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Samtlige innkomne høringsuttalelser går ut på at bebyggelsen er for omfattende og for høy. 

Forrige gang ønsket byggherren 350 boliger og en BRA på 30.000-35.000 kvm over terreng. 

Nå er tilsvarende tall økt til henholdsvis 410-420 boliger og BRA 36.300. Vi finner dette helt 

uakseptabelt, og det viser en sjelden arroganse i forhold til høringsuttalelsene.  

Vi aksepterer at området omreguleres til boliger, men bygningsmassen må betydelig ned i 

volum og høyder. Vi vil gjøre oppmerksom på at dette området ikke er et stasjonsnært område 

og en slik sterk utnyttelse med slike høyder ligger ikke innenfor dagens kommuneplan. 

Området grenser til Mærradalen, et av de mest verdifulle naturområder i Oslo. Mærradalen er 

under etablering med en spesiell verneplan. Den foreslåtte bebyggelse vil være meget 

dominerende sett fra dalen og vi anser den ikke å være tilpasset dette viktige området. 

Bebyggelse på 10 etasjer mot Mærradalen viser dette helt tydelig. Bebyggelsen må i langt 

større grad tilpasses dette verdifulle nærområde. 

Vi mener at bygningene også i større utstrekning må tilpasses omkringliggende bebyggelse og 

mener den relativt nye bebyggelse på naboeiendommen Aslakveien 16-18 må være førende 

for den foreslåtte utbygging. 

Vi anser det som positivt at parkering legges under bakken. 

Selv om Vestre Aker bydel i dag kan sies å ha full barnehagedekning, mener vi at en slik sterk 

leilighetsutbygging vil medføre et behov for en barnehage i prosjektet. 
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190/14 Høring: Bærum kommune, kommuneplanens arealdel 2015 - 2030 - 

Oslo kommunes uttalelse 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.11.2014 71/14 

2 Bydelsutvalget 13.11.2014 190/14 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.11.2014 sak 

71/14 

Møtebehandling 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.11.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg anser at Modell 2 er den klart beste. Modellen har et realistisk 

forhold til transportløsninger de 2 andre ikke har.  

BU er forbauset over hvor sterkt modellene påpeker at det ikke ønskes fortetting innen 

nåværende byggesoner da en viss fortetting innen disse, hvor sosial infrastruktur allerede er 

på plass, bør det både være mulig og ønskelig, spesielt i forhold til naturlige 

generasjonsendringer. 

For øvrig tar BU saken til orientering. 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 

Vestre Aker bydelsutvalg har få ytterligere kommentarer til det nye forslaget da vi rent 

generelt fastholder vårt tidligere vedtak, se vedlegg.  

Men vi finner det nesten oppsiktsvekkende at det nye forslaget til utbyggingen av 

Fossumområdet ikke er tydeligere beskrevet og vurdert i og med at det nå foreslås fordoblet 

til 2000 boliger, se vedlegg med vår tidligere uttalelse til den saken. Vedtaket fra 

Miljøverndepartementet av 08.11.2011 satt som betingelse at kollektivtilbudet måtte styrkes 

vesentlig og sikres gjennom rekefølgebestemmelser i reguleringsplanen, samt at det tidligere 

foreslåtte begrensete parkeringstilbudet ble om mulig enda mindre, og krav til høy tetthet og 

lokale tjenester og tilbud i området. 

Dette nye forslaget bryter på alle måter mot de overordnede hensyn til at utbyggingsområdene 

skal ligge ved trafikk knutepunkter/ nær eksisterende eller planlagt bane, se s 100 i K-planen 

om Trafikkonsekvensene. Fossum er dermed helt avhengig av et høyfrekvent busstilbud for å 

oppnå høye kollektivandeler, noe som Ruter tidligere ikke har kunnet garantere da de anser 

kundegrunnlaget for lavt. Dermed vil biltrafikken øke vesentlig, kun benboertrafikken er 
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estimert til 14 000 ÅDT, på Griniveien i vestlig/østlig retning, noe den på Oslosiden definitivt 

ikke har kapasitet til, og mot Oslo er dette problemet til og med ikke nevnt med et ord i 

Høringsdokumentet.  

Å få en slik trafikkøkning gjennom Røakrysset med den senterfunksjonen dette området har 

for langt over 20 000 mennesker, er helt uakseptabelt. Situasjonen vil naturlig nok forbedres 

her når Røa tunnelen er ferdig, men før det må det derfor ikke foretas et spadetak på Fossum. 

Men uansett vil trafikksituasjonen videre gjennom Vestre Aker bydel forverres sterkt, og 

dagens meget dårlige kapasitet i Smestadkrysset ytterligere forverres. Og med dagens 

trafikkbilde erfaring vil det også få stor og negativ påvirkning på både Slemdal og Vinderen 

kryssene.  

Det er heller ikke skissert noen løsning for trafikken som ikke skal mot Oslo, og med den 

bolig- og arbeidskonsentrasjonen som er foreslått og delvis vedtatt skal komme på Fornebu, 

Lysaker, Skøyen og Sandvika, må det derfor klart utredes hvordan dette kan løses før noe 

skjer på Fossum. 

Samtidig er det viktig å minne om hvilken positiv betydning Fossumområdet har i dag som 

port for tusener av Markabrukere i Bærum og Oslo, samt at fredningen av Bogstad som 

gjennomføres 28.11.2014. En så stor utbygging av Fossumområdet og uten skikkelige 

parkeringsforhold og/eller et godt kollektivtilbud, vil dette få store negative konsekvenser 

både hva gjelder tilgangen til dette verdifulle kulturlandskapet og rekreasjonsområdet, og total 

opplevelsene fra Oslo siden av det landskapet rundt den praktfulle og fredete Bogstad gård. 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 13.11.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg har få ytterligere kommentarer til det nye forslaget da vi rent 

generelt fastholder vårt tidligere vedtak, se vedlegg.  

Men vi finner det nesten oppsiktsvekkende at det nye forslaget til utbyggingen av 

Fossumområdet ikke er tydeligere beskrevet og vurdert i og med at det nå foreslås fordoblet 

til 2000 boliger, se vedlegg med vår tidligere uttalelse til den saken. Vedtaket fra 

Miljøverndepartementet av 08.11.2011 satt som betingelse at kollektivtilbudet måtte styrkes 

vesentlig og sikres gjennom rekefølgebestemmelser i reguleringsplanen, samt at det tidligere 

foreslåtte begrensete parkeringstilbudet ble om mulig enda mindre, og krav til høy tetthet og 

lokale tjenester og tilbud i området. 

Dette nye forslaget bryter på alle måter mot de overordnede hensyn til at utbyggingsområdene 

skal ligge ved trafikk knutepunkter/ nær eksisterende eller planlagt bane, se s 100 i K-planen 

om Trafikkonsekvensene. Fossum er dermed helt avhengig av et høyfrekvent busstilbud for å 

oppnå høye kollektivandeler, noe som Ruter tidligere ikke har kunnet garantere da de anser 

kundegrunnlaget for lavt. Dermed vil biltrafikken øke vesentlig, kun benboertrafikken er 

estimert til 14 000 ÅDT, på Griniveien i vestlig/østlig retning, noe den på Oslosiden definitivt 

ikke har kapasitet til, og mot Oslo er dette problemet til og med ikke nevnt med et ord i 

Høringsdokumentet.  
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Å få en slik trafikkøkning gjennom Røakrysset med den senterfunksjonen dette området har 

for langt over 20 000 mennesker, er helt uakseptabelt. Situasjonen vil naturlig nok forbedres 

her når Røa tunnelen er ferdig, men før det må det derfor ikke foretas et spadetak på Fossum. 

Men uansett vil trafikksituasjonen videre gjennom Vestre Aker bydel forverres sterkt, og 

dagens meget dårlige kapasitet i Smestadkrysset ytterligere forverres. Og med dagens 

trafikkbilde erfaring vil det også få stor og negativ påvirkning på både Slemdal og Vinderen 

kryssene.  

Det er heller ikke skissert noen løsning for trafikken som ikke skal mot Oslo, og med den 

bolig- og arbeidskonsentrasjonen som er foreslått og delvis vedtatt skal komme på Fornebu, 

Lysaker, Skøyen og Sandvika, må det derfor klart utredes hvordan dette kan løses før noe 

skjer på Fossum. 

Samtidig er det viktig å minne om hvilken positiv betydning Fossumområdet har i dag som 

port for tusener av Markabrukere i Bærum og Oslo, samt at fredningen av Bogstad som 

gjennomføres 28.11.2014. En så stor utbygging av Fossumområdet og uten skikkelige 

parkeringsforhold og/eller et godt kollektivtilbud, vil dette få store negative konsekvenser 

både hva gjelder tilgangen til dette verdifulle kulturlandskapet og rekreasjonsområdet, og total 

opplevelsene fra Oslo siden av det landskapet rundt den praktfulle og fredete Bogstad gård. 
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191/14 Charlotte Andersens vei 5 A-C - Bestilling av oppstartsmøte 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.11.2014 72/14 

2 Bydelsutvalget 13.11.2014 191/14 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.11.2014 sak 

72/14 

Møtebehandling 

Komiteen er delegert fullmakt av arbeidsutvalget til å uttale seg på vegne av bydelsutvalget da 

svarfristen er 6.11.2014. 

Venstre fremmet følgende forslag: 

Vestre Aker bydelsutvalg ser med tilfredshet på forslaget om omregulering av eiendommene 

til hensynssone bevaring for å sikre eksisterende kulturminner og grøntstruktur samtidig som 

bruksformål bolig opprettholdes. Eiendommene har betydelig verneverdi, er tidstypiske og 

historiefortellende.  Det ansees av BU som god ressursutnyttelse å bevare denne type 

patrisierhus og tilhørende have/grøntarealer. 

Votering 

Venstres forslag ble enstemmig vedtatt. 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.11.2014 og fattet 

følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg ser med tilfredshet på forslaget om omregulering av eiendommene 

til hensynssone bevaring for å sikre eksisterende kulturminner og grøntstruktur samtidig som 

bruksformål bolig opprettholdes. Eiendommene har betydelig verneverdi, er tidstypiske og 

historiefortellende.  Det ansees av BU som god ressursutnyttelse å bevare denne type 

patrisierhus og tilhørende have/grøntarealer. 

Bydelsutvalget tar komiteens uttalelse vedrørende Charlotte Andersens vei 5 A-C - Bestilling 

av oppstartsmøte til orientering. 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 13.11.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens uttalelse vedrørende 

Charlotte Andersens vei 5 A-C - Bestilling av oppstartsmøte til orientering 
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192/14 Ny Sørkedalsvei-delplan 2, strekningen Ankerveien -Voksen skole, 

forslag til reguleringsplan 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.11.2014 73/14 

2 Bydelsutvalget 13.11.2014 192/14 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.11.2014 sak 

73/14 

Møtebehandling 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.11.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg tar informasjon fra Plan- og bygningsetaten vedrørende Ny 

Sørkedalsvei-delplan 2, strekningen Ankerveien -Voksen skole, forslag til reguleringsplan til 

orientering. 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende tilleggsforslag: 

Vestre Aker bydelsutvalg vil også minne PBE om at Delplan 5 heller ikke er ferdig. Vi ber 

derfor om at arbeidet med denne gjenopptas straks.  Vi vil i den forbindelse spesielt påpeke at 

de kommunalt eide tomtene 32/596 og tilstøtende eiendom 32/3, bør sterkt vurderes som 

egnete boligtomter og omreguleres til dette. 

Votering 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag med Høyres tilleggsforslag ble 

enstemmig vedtatt. 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 13.11.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg tar informasjon fra Plan- og bygningsetaten vedrørende Ny 

Sørkedalsvei-delplan 2, strekningen Ankerveien -Voksen skole, forslag til reguleringsplan til 

orientering 

Vestre Aker bydelsutvalg vil også minne PBE om at Delplan 5 heller ikke er ferdig. Vi ber 

derfor om at arbeidet med denne gjenopptas straks.  Vi vil i den forbindelse spesielt påpeke at 

de kommunalt eide tomtene 32/596 og tilstøtende eiendom 32/3, bør sterkt vurderes som 

egnete boligtomter og omreguleres til dette. 
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193/14 Haakon den Godes vei 16 - Søknad om rammetillatelse 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.11.2014 74/14 

2 Bydelsutvalget 13.11.2014 193/14 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.11.2014 sak 

74/14 

Møtebehandling 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.11.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg anbefaler at Haakon den Godes vei 16 innvilges bruksendring fra 

bolig til dagsentervirksomhet. 

Møtebehandling 

Votering 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 13.11.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg anbefaler at Haakon den Godes vei 16 innvilges bruksendring fra 

bolig til dagsentervirksomhet. 
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194/14 Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 27. august 2014 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 06.11.2014 46/14 

2 Bydelsutvalget 13.11.2014 194/14 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 06.11.2014 sak 46/14 

Møtebehandling 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 06.11.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og 

servicesenter 27. august 2014 og Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten til orientering. 

Møtebehandling 

Votering 

Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 13.11.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og 

servicesenter 27. august 2014 og Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten til orientering. 
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195/14 Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 22. september 

2014 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 06.11.2014 47/14 

2 Bydelsutvalget 13.11.2014 195/14 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 06.11.2014 sak 47/14 

Møtebehandling 

Kommentarer fra Sykehjemsetaten av 29.10.2014 er kommet til bydelen slik at saken kan 

ferdigbehandles. 

Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende forslag: 

Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for anmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 22. september 

2014 og Sykehjemsetatens kommentarer til orientering 

Votering 

Komiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 06.11.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for anmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 22. september 

2014 og Sykehjemsetatens kommentarer til orientering 

Møtebehandling 

Votering 

Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 13.11.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for anmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 22. september 

2014 og Sykehjemsetatens kommentarer til orientering. 
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196/14 Tilsyn ved Vestre Aker aktivitetshus 18. september 2014 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 06.11.2014 48/14 

2 Bydelsutvalget 13.11.2014 196/14 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 06.11.2014 sak 48/14 

Møtebehandling 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 06.11.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for anmeldt tilsyn ved Vestre Aker aktivitetshus 

18. september 2014 til orientering.

Møtebehandling 

Votering 

Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 13.11.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for anmeldt tilsyn ved Vestre Aker aktivitetshus 

18. september 2014 til orientering.
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197/14 Søknad om ny salgsbevilling KIWI 397 Røa, Austliveien 12 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 06.11.2014 50/14 

2 Bydelsutvalget 13.11.2014 197/14 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 06.11.2014 sak 50/14 

Møtebehandling 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 06.11.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til Kiwi 397 Røa, Austliveien 12 

beliggende i Bydel Vestre Aker. Det anbefales at virksomheten får salgsbevilling. 

Møtebehandling 

Votering 

Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 13.11.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til Kiwi 397 Røa, Austliveien 12 

beliggende i Bydel Vestre Aker. Det anbefales at virksomheten får salgsbevilling. 
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198/14 Høring: Nytt system for finansiering av sykehjemsplasser 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 06.11.2014 51/14 

2 Bydelsutvalget 13.11.2014 198/14 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 06.11.2014 sak 51/14 

Møtebehandling 

Helse- og sosialkomiteen støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak. 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 06.11.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg mener Alternativ 2 i byrådets innstilling til bystyret er best tilpasset 

bydelens behov da det gir et større handlingsrom. 

Møtebehandling 

På grunn av svarfristen behandlet arbeidsutvalget saken etter fullmakt fra bydelsutvalget og 

fattet følgende vedtak 

Vestre Aker BU går inn for alternativ 2 basert da dette synes å være det beste alternativet  for 

å opprettholde det prinsipielle ved kriteriesystemet. Samtidig er vi meget opptatt av at ved 

denne ordningen blir det helt opp til Sykehjemsetaten selv å vurdere behov for endring av 

omsorgsnivå etter at lege har vurdert beboerne hver 3. måned.  Det forutsettes at de 

vurderinger som legen legger til grunn blir bindende og blir iverksatt så raskt som overhodet 

mulig. Dette for at nødvendige tiltak ikke blir utsettende i den hensikt å spare penger. 

Vestre Aker BU forutsetter også at ved klar endring av omsorgsbehov i den  mellomliggende 

3 måneders vurderingen, vil nytt vedtak gjøres og økt omsorg ytes nærmest øyeblikkelig. 

Vestre Aker BU forutsetter at bydelene fritt kan etablere og videreutvikle et større mangfold 

av omsorgstilbud, inklusive hjemmetjenester i egen bydel, og uten at det fra sentralt hold 

kommer innvendinger til disse.   

Uttalelsen er sendt Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester og Oslo bystyre, Helse- og 

sosialkomiteen. 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 13.11.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg tar arbeidsutvalgets uttalelse vedrørende Høring: Nytt system for 

finansiering av sykehjemsplasser til orientering. 
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199/14 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 06.11.2014 49/14 

2 Bydelsutvalget 13.11.2014 199/14 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 06.11.2014 sak 49/14 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 

Bydelsutvalget er fornøyd med resultatet fra brukerundersøkelsen i hjemmetjenestene som 

viser at Bydel Vestre Aker fortsatt scorer blant de beste mht tilfredshet. Det er kun marginale 

forskjeller på private og kommunale tilbydere. Konkurransen synes å skjerpe dem slik at de 

stadig strekker seg for å kunne tilby best mulig tjenester.  

Åse Thomassen (A) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Svarprosenten burde vært høyere, men undersøkelsen er et godt arbeidsredskap. 

Votering 

Høyres forslag med Arbeiderpartiets tillegg ble enstemmig vedtatt. 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 06.11.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Bydelsutvalget er fornøyd med resultatet fra brukerundersøkelsen i hjemmetjenestene som 

viser at Bydel Vestre Aker fortsatt scorer blant de beste mht tilfredshet. Det er kun marginale 

forskjeller på private og kommunale tilbydere. Konkurransen synes å skjerpe dem slik at de 

stadig strekker seg for å kunne tilby best mulig tjenester. 

Svarprosenten burde vært høyere, men undersøkelsen er et godt arbeidsredskap. 

Møtebehandling 

Votering 

Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 13.11.2014 og fattet følgende vedtak  

Bydelsutvalget er fornøyd med resultatet fra brukerundersøkelsen i hjemmetjenestene som 

viser at Bydel Vestre Aker fortsatt scorer blant de beste mht tilfredshet. Det er kun marginale 

forskjeller på private og kommunale tilbydere. Konkurransen synes å skjerpe dem slik at de 

stadig strekker seg for å kunne tilby best mulig tjenester. 

Svarprosenten burde vært høyere, men undersøkelsen er et godt arbeidsredskap. 
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200/14 Kulturprisen 2014 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 06.11.2014 33/14 

2 Bydelsutvalget 13.11.2014 200/14 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 06.11.2014 sak 33/14 

Møtebehandling 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen fremmet følgende forslag: 

Vestre Aker bydelsutvalg har gleden av å gi Kulturprisen 2014 til Voksen skole musikkorps 

og til Vestre Aker Strykeorkester. Vestre Aker Strykeorkester feirer 50 års jubileum i år og 

Voksen skole musikkorps ble stiftet i 1958. De har begge gjort en fremragende innsats over 

lang tid, med å tilby musikkundervisning til barn, utvikle talenter og fremføre musikk av høy 

kvalitet i Vestre Aker bydel. 

 Voksen skole musikkorps er et av de største i Oslo, og dermed et av de største i landet. 

Musikkorpset rekrutterer musikanter fra Voksen- og Bogstad skole. De har gitt mye glede til 

mange i bydelen gjennom sine konserter og opptredener. Ledere av korpset og foreldrene gir 

enormt mye av sin tid på frivillig basis.  

Vestre Aker Strykeorkester er i ferd med å bli landets største orkester for barn og unge. 

Orkesteret er foreldredrevet og et viktig kulturtilbud for barn og unge i Vestre Aker bydel. De 

rekrutterer fra hele bydelen, tilbyr individuell undervisning ved Bogstad skole, Oslo 

Montessori skole, Slemdal skole, Svendstuen skole og Voksen skole, og samarbeider med 

Oslo Musikk- og kulturskole. Dyktige instruktører har skapt et inspirerende miljø. 

Det er en glede å tildele prisen til to av de flotteste og mest tradisjonsrike musikalske aktørene 

i bydelen. 

Votering 

Forslaget var enstemmig. 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 06.11.2014 og innstiller 

overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg har gleden av å gi Kulturprisen 2014 til Voksen skole musikkorps 

og til Vestre Aker Strykeorkester. Vestre Aker Strykeorkester feirer 50 års jubileum i år og 

Voksen skole musikkorps ble stiftet i 1958. De har begge gjort en fremragende innsats over 

lang tid, med å tilby musikkundervisning til barn, utvikle talenter og fremføre musikk av høy 

kvalitet i Vestre Aker bydel. 

 Voksen skole musikkorps er et av de største i Oslo, og dermed et av de største i landet. 

Musikkorpset rekrutterer musikanter fra Voksen- og Bogstad skole. De har gitt mye glede til 

mange i bydelen gjennom sine konserter og opptredener. Ledere av korpset og foreldrene gir 

enormt mye av sin tid på frivillig basis.  
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Vestre Aker Strykeorkester er i ferd med å bli landets største orkester for barn og unge. 

Orkesteret er foreldredrevet og et viktig kulturtilbud for barn og unge i Vestre Aker bydel. De 

rekrutterer fra hele bydelen, tilbyr individuell undervisning ved Bogstad skole, Oslo 

Montessori skole, Slemdal skole, Svendstuen skole og Voksen skole, og samarbeider med 

Oslo Musikk- og kulturskole. Dyktige instruktører har skapt et inspirerende miljø. 

Det er en glede å tildele prisen til to av de flotteste og mest tradisjonsrike musikalske aktørene 

i bydelen. 

Møtebehandling 

Votering 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 13.11.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg har gleden av å gi Kulturprisen 2014 til Voksen skole musikkorps 

og til Vestre Aker Strykeorkester. Vestre Aker Strykeorkester feirer 50 års jubileum i år og 

Voksen skole musikkorps ble stiftet i 1958. De har begge gjort en fremragende innsats over 

lang tid, med å tilby musikkundervisning til barn, utvikle talenter og fremføre musikk av høy 

kvalitet i Vestre Aker bydel. 

 Voksen skole musikkorps er et av de største i Oslo, og dermed et av de største i landet. 

Musikkorpset rekrutterer musikanter fra Voksen- og Bogstad skole. De har gitt mye glede til 

mange i bydelen gjennom sine konserter og opptredener. Ledere av korpset og foreldrene gir 

enormt mye av sin tid på frivillig basis.  

Vestre Aker Strykeorkester er i ferd med å bli landets største orkester for barn og unge. 

Orkesteret er foreldredrevet og et viktig kulturtilbud for barn og unge i Vestre Aker bydel. De 

rekrutterer fra hele bydelen, tilbyr individuell undervisning ved Bogstad skole, Oslo 

Montessori skole, Slemdal skole, Svendstuen skole og Voksen skole, og samarbeider med 

Oslo Musikk- og kulturskole. Dyktige instruktører har skapt et inspirerende miljø. 

Det er en glede å tildele prisen til to av de flotteste og mest tradisjonsrike musikalske aktørene 

i bydelen 
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201/14 Frivillighetsprisen 2014 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 06.11.2014 34/14 

2 Bydelsutvalget 13.11.2014 201/14 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 06.11.2014 sak 34/14 

Møtebehandling 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen fremmet følgende forslag: 

Vestre Aker bydelsutvalg tildeler Nic Berg, IL Heming, Frivillighetsprisen 2014 i Vestre 

Aker. 

Nic Berg har i mange år sittet i Heming Fotballs styre og har lagt ned uendelige mange timer 

frivillig arbeid for klubben. Han har sørget for bidragsytere og finansiering av tre 

kunstgressbaner og et revitalisert uteområde. 

Nic Berg har vært pådriveren for Hemings kunstgressbaner, en flott idrettspark, en faglig 

utvikling i Heming fotball, en operativ Heming kiosk og et meget vellykket Freeskiing VM. 

Alt takket være én mann og hans frivillighet, selvoppofrelse og pågangsmot.  

Vestre Aker bydelsutvalg vil fremheve at hundrevis av bydelens barn har daglig glede av hans 

innsats. Det er en glede å tildele prisen til ildsjelen Nic Berg. 

Votering 

Forslaget var enstemmig. 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 06.11.2014 og innstiller 

overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg tildeler Nic Berg, IL Heming, Frivillighetsprisen 2014 i Vestre 

Aker. 

Nic Berg har i mange år sittet i Heming Fotballs styre og har lagt ned uendelige mange timer 

frivillig arbeid for klubben. Han har sørget for bidragsytere og finansiering av tre 

kunstgressbaner og et revitalisert uteområde. 

Nic Berg har vært pådriveren for Hemings kunstgressbaner, en flott idrettspark, en faglig 

utvikling i Heming fotball, en operativ Heming kiosk og et meget vellykket Freeskiing VM. 

Alt takket være én mann og hans frivillighet, selvoppofrelse og pågangsmot.  

Vestre Aker bydelsutvalg vil fremheve at hundrevis av bydelens barn har daglig glede av hans 

innsats. Det er en glede å tildele prisen til ildsjelen Nic Berg. 

Møtebehandling 



31 

Votering 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 13.11.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg tildeler Nic Berg, IL Heming, Frivillighetsprisen 2014 i Vestre 

Aker. 

Nic Berg har i mange år sittet i Heming Fotballs styre og har lagt ned uendelige mange timer 

frivillig arbeid for klubben. Han har sørget for bidragsytere og finansiering av tre 

kunstgressbaner og et revitalisert uteområde. 

Nic Berg har vært pådriveren for Hemings kunstgressbaner, en flott idrettspark, en faglig 

utvikling i Heming fotball, en operativ Heming kiosk og et meget vellykket Freeskiing VM. 

Alt takket være én mann og hans frivillighet, selvoppofrelse og pågangsmot.  

Vestre Aker bydelsutvalg vil fremheve at hundrevis av bydelens barn har daglig glede av hans 

innsats. Det er en glede å tildele prisen til ildsjelen Nic Berg. 
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202/14 Status utkvittering av saker 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 13.11.2014 202/14 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg tar status utkvittering av saker til orientering. 

Møtebehandling 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 13.11.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg tar status utkvittering av saker til orientering. 
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203/14 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 13. november 2014 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 13.11.2014 203/14 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 27. oktober 2014

2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 3. november 2014

3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 6. november 2014

4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 6. november 2014

5. Protokoll fra Eldrerådets møte 6. november 2014

6. Rådet for funksjonshemmedes møte 6. november 2014 er avlyst

7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 3. november 2014

8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 6. november 2014

9. Protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 6. november 2014

Tas til orientering 

Møtebehandling 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 13.11.2014 og fattet følgende vedtak 

1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 27. oktober 2014

2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 3. november 2014

3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 6. november 2014

4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 6. november 2014

5. Protokoll fra Eldrerådets møte 6. november 2014

6. Rådet for funksjonshemmedes møte 6. november 2014 er avlyst

7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 3. november 2014

8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 6. november 2014

9. Protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 6. november 2014

Tas til orientering.  
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204/14 Informasjonssaker til bydelsutvalgets møte 13. november 2014 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 13.11.2014 204/14 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

1. E-post fra Trond Haarbye av 15.10.2014 vedrørende Busslomme ved Griniveien 9.

2. E-post fra Trond Haarbye av 15.10.2014 vedrørende Opparbeiding av Sørkedalsveien.

3. Kopi av e-post fra Ris Vel av 20.10.2014 vedrørende Kunngjøring om offentlig

ettersyn Grimelundsveien 2-6.

4. Kopi av brev fra Alna bydelsutvalg av 14.10.2014 vedrørende delt bydelsdirektør –

Utredning om mulig bydelssammenslåing.

5. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 20.10.2014 vedrørende Vedtak i klagesak –

Holmenkollveien 109.

6. Kopi av brev fra Fylkesmannen 21.10.2014 vedrørende Vedtak i klagesak –

Ankerveien 12.

7. E-post fra Håkon Dahl av 21.10.2014 vedrørende vedrørende Lys i Ankerveien mot

Fossum.

8. E-post fra Trond Haarbye av 23.10.2014 vedrørende Ombygging av fartshumper i

Ostadalsveien.

9. Brev fra Fylkesmannen av 29.10.2014 vedrørende Foreløpig melding i forvaltningssak

klage Slemdalsveien 41.

10. Brev fra Fylkesmannen av 29.10.2014 vedrørende Foreløpig melding i forvaltningssak

klage Orrebakken 8.

11. Brev fra Bymiljøetaten av 03.11.2014 vedrørende Forslag om flere humper i Setra

Vei, BU-sak 181/14.

12. Brev fra Byrådsavdeling for byutvikling av 03.11.2014 vedrørende BU-sak 117/14

Areal mellom Griniveien 10/Vækerøveien 210. Tidligere ekspropriert tomteareal.

13. Brev fra Bymiljøetaten av 7.11.2014 vedrørende Konseptvalgutredning –

Røatunnelen.

Tas til orientering. 

Møtebehandling 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 13.11.2014 og fattet følgende vedtak 

1. E-post fra Trond Haarbye av 15.10.2014 vedrørende Busslomme ved Griniveien 9.

2. E-post fra Trond Haarbye av 15.10.2014 vedrørende Opparbeiding av Sørkedalsveien.

3. Kopi av e-post fra Ris Vel av 20.10.2014 vedrørende Kunngjøring om offentlig

ettersyn Grimelundsveien 2-6.

4. Kopi av brev fra Alna bydelsutvalg av 14.10.2014 vedrørende delt bydelsdirektør –

Utredning om mulig bydelssammenslåing.
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5. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 20.10.2014 vedrørende Vedtak i klagesak –

Holmenkollveien 109.

6. Kopi av brev fra Fylkesmannen 21.10.2014 vedrørende Vedtak i klagesak –

Ankerveien 12.

7. E-post fra Håkon Dahl av 21.10.2014 vedrørende vedrørende Lys i Ankerveien mot

Fossum.

8. E-post fra Trond Haarbye av 23.10.2014 vedrørende Ombygging av fartshumper i

Ostadalsveien.

9. Brev fra Fylkesmannen av 29.10.2014 vedrørende Foreløpig melding i forvaltningssak

klage Slemdalsveien 41.

10. Brev fra Fylkesmannen av 29.10.2014 vedrørende Foreløpig melding i forvaltningssak

klage Orrebakken 8.

11. Brev fra Bymiljøetaten av 03.11.2014 vedrørende Forslag om flere humper i Setra

Vei, BU-sak 181/14.

12. Brev fra Byrådsavdeling for byutvikling av 03.11.2014 vedrørende BU-sak 117/14

Areal mellom Griniveien 10/Vækerøveien 210. Tidligere ekspropriert tomteareal.

13. Brev fra Bymiljøetaten av 7.11.2014 vedrørende Konseptvalgutredning –

Røatunnelen.

14.  
Tas til orientering. 
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205/14 Oberst Angells vei 11-16. Kunngjøring om offentlig ettersyn. 

Detaljregulering 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 03.11.2014 76/14 

2 Bydelsutvalget 13.11.2014 205/14 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 03.11.2014 sak 

76/14 

Møtebehandling 

1. Høyre fremmet følgende forslag:

Eiendommen ligger nord-vest for og ovenfor Holmenkollen T-banestasjon. 

Det er et mål at Holmenkollområdet skal fremstå med et grønt preg fra Oslos byggesoner og 

det er denne vurderingen som ligger bak utnyttelsesgraden som er satt i den gjeldende 

reguleringsplan. 

Selv om Oslo skal fortettes, kan det skape uheldig presedens å ta ut enkelttomter av 

Holmenkollplanen så høyt oppe i åsen. 

Kommunen har ført en konsekvent og streng praksis når det gjelder søknader om en sterkere 

fortetting av områder i Holmenkollåsen. Med denne eiendommens sentrale og lett 

iøynefallende beliggenhet, vil Vestre Aker bydelsutvalg ikke anbefale at eiendommens 

utnyttelse dobles i forhold til gjeldende reguleringsplan. 

Vi ber om at bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan overholdes. 

2. Høyre fremmet følgende forslag etter at forslaget over ble fremmet:

Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 

Votering 

Høyres forslag nr. 2, om at saken behandles direkte i bydelsutvalget ble enstemmig vedtatt. 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 03.11.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 
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Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 

Eiendommen ligger nord-vest for og ovenfor Holmenkollen T-banestasjon. 

Det er et mål at Holmenkollområdet skal fremstå med et grønt preg fra Oslos byggesoner og 

det er denne vurderingen som ligger bak utnyttelsesgraden som er satt i den gjeldende 

reguleringsplan. 

Selv om Oslo skal fortettes, kan det skape uheldig presedens å ta ut enkelttomter av 

Holmenkollplanen så høyt oppe i åsen. 

Kommunen har ført en konsekvent og streng praksis når det gjelder søknader om en sterkere 

fortetting av områder i Holmenkollåsen. Med denne eiendommens sentrale og lett 

iøynefallende beliggenhet, vil Vestre Aker bydelsutvalg ikke anbefale at eiendommens 

utnyttelse dobles i forhold til gjeldende reguleringsplan. 

Vi ber om at bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan overholdes. 

Venstre fremmet følgende forslag: 

Eiendommen ligger nord-vest for og ovenfor Holmenkollen T-banestasjon. 

Det er et mål at Holmenkollområdet skal fremstå med et grønt preg fra Oslos byggesoner og 

det er denne vurderingen som ligger bak utnyttelsesgraden som er satt i den gjeldende 

reguleringsplan. 

Selv om Oslo skal fortettes, kan det skape uheldig presedens å ta ut enkelttomter av 

Holmenkollplanen så høyt oppe i åsen. 

Kommunen har ført en konsekvent og streng praksis når det gjelder søknader om en sterkere 

fortetting av områder i Holmenkollåsen. Med denne eiendommens sentrale og lett 

iøynefallende beliggenhet, vil Vestre Aker bydelsutvalg ikke anbefale at eiendommens 

utnyttelse dobles i forhold til gjeldende reguleringsplan. 

Vi ber om at bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan overholdes. 

Murhuset anses bevaringsverdig og søkes bevart. 

Votering 

Det var 15 stemmeberettigede til stede. 

13 stemte for Høyres forslag (10H+2A+1F) 2 stemte mot forslaget (2V) 

2 stemte for Venstres forslag (2V) 13 stemte mot forslaget (10H+2A+1F). 

Høyres forslag ble vedtatt med 13 stemmet (10H+2A+1F) mot 2 stemmer (2V). 
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Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 13.11.2014 og fattet følgende vedtak  

Eiendommen ligger nord-vest for og ovenfor Holmenkollen T-banestasjon. 

Det er et mål at Holmenkollområdet skal fremstå med et grønt preg fra Oslos byggesoner og 

det er denne vurderingen som ligger bak utnyttelsesgraden som er satt i den gjeldende 

reguleringsplan. 

Selv om Oslo skal fortettes, kan det skape uheldig presedens å ta ut enkelttomter av 

Holmenkollplanen så høyt oppe i åsen. 

Kommunen har ført en konsekvent og streng praksis når det gjelder søknader om en sterkere 

fortetting av områder i Holmenkollåsen. Med denne eiendommens sentrale og lett 

iøynefallende beliggenhet, vil Vestre Aker bydelsutvalg ikke anbefale at eiendommens 

utnyttelse dobles i forhold til gjeldende reguleringsplan. 

Vi ber om at bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan overholdes. 
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206/14  Idéfase nytt Oslo universitetssykehus - Campus Oslo 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 13.11.2014 206/14 

Forslag til vedtak 

Bydelsutvalget tar uttalelse sendt Oslo universitetssykehus vedrørende Idéfase nytt Oslo 

universitetssykehus – Campus Oslo til orientering.  

Møtebehandling 

Vestre Aker bydelsutvalg har avgitt følgende uttalelse: 

Vestre Aker bydelsutvalg vil allerede nå på det sterkeste protestere mot de planene som 

foreligger i forbindelse med forslag til et mer samlokalisert Oslo Universitetssykehus, om 

utbygging av personalboliger på friarealet mellom Rasmus Winderens vei og Ring 3. Dette 

friarealet er i dag brukt året rundt for beboerne i området, og for skolene og barnehager i 

nærområdet. Samtidig er det også inngangsporten til Marka for områder i bydelen og 

nabobydelene.  

Vestre Aker bydelsutvalg vil også på det sterkeste protestere på forslag som medfører at det 

på Blinderen stasjon blir åpnet for gjennomkjøring da dette vil medføre at Rasmus Winderens 

vei blir en samle- og gjennomkjøringsvei i området. Rasmus Winderens vei er en relativt smal 

boliggate og absolutt ikke egnet for en slik endring. Denne veien er også en av hovedveiene til 

Vinderen barneskole, og derfor bør den heller ikke få økt trafikk.  

Spesielt vil vi påpeke at dagens situasjon i Vinderen krysset er meget trafikkfarlig samtidig 

som kapasiteten allerede er sprengt i rushtidene, samt at krysset benyttes som skolevei for 

elever til Vinderen barneskole og Ris ungdomsskole. 

Uttalelsen er sendt da fristen var 1. november 2014. 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 13.11.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg tar uttalelse vedrørende Idéfase nytt Oslo universitetssykehus - 

Campus Oslo til orientering. 
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207/14 Fritak fra verv i Vestre Aker bydelsutvalg for representant Mona 

Helene Grønlie Herzog og vararepresentant Christian Johan Grønlie 

Herzog fra Venstre 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 13.11.2014 207/14 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

1. Bydelsutvalget tar til orientering at representant Mona Helene Grønlie Herzog (V) og

2. vararepresentant Christian Johan Grønlie Herzog (V) trer ut av sine verv i Vestre Aker

bydelsutvalg for resten av valgperioden. 

2. Venstre ber om nytt valgoppgjør til Vestre Aker bydelsutvalg for resten av valgperioden

2011-2015.

Anne Hollerud (V) trer inn som fast medlem i Vestre Aker bydelsutvalg

Astrid Charlotte Seeberg (V) trer inn som 1. vararepresentant

Mehmet Naci Akkøk (V) trer inn som 2. vararepresentant

Trond Boe-Tangen (V) trer inn som 3. vararepresentant

Siri Sjøgren (V) trer inn som 4. vararepresentant

Grethe Bøe-Waal (V) trer inn som 5. vararepresentant.

Møtebehandling 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 13.11.2014 og fattet følgende vedtak 

1. Bydelsutvalget tar til orientering at representant Mona Helene Grønlie Herzog (V) og

2. vararepresentant Christian Johan Grønlie Herzog (V) trer ut av sine verv i Vestre Aker

bydelsutvalg for resten av valgperioden. 

2. Venstre ber om nytt valgoppgjør til Vestre Aker bydelsutvalg for resten av valgperioden

2011-2015.

Anne Hollerud (V) trer inn som fast medlem i Vestre Aker bydelsutvalg

Astrid Charlotte Seeberg (V) trer inn som 1. vararepresentant

Mehmet Naci Akkøk (V) trer inn som 2. vararepresentant

Trond Boe-Tangen (V) trer inn som 3. vararepresentant

Siri Sjøgren (V) trer inn som 4. vararepresentant

Grethe Bøe-Waal (V) trer inn som 5. vararepresentant.

 



41 

208/14 Tilsyn ved Hovseterhjemmet 20. mai 2014 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 06.11.2014 52/14 

2 Bydelsutvalget 13.11.2014 208/14 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 06.11.2014 sak 52/14 

Møtebehandling 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 06.11.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Bydelsutvalget tar tilsynsrapportene for tilsyn ved Hovseterhjemmet 20. mai 2014 og 

Sykehjemsetatens kommentarer til rapportene til orientering 

Møtebehandling 

Votering 

Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 13.11.2014 og fattet følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar tilsynsrapportene for tilsyn ved Hovseterhjemmet 20. mai 2014 og 

Sykehjemsetatens kommentarer til rapportene til orientering 
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209/14 Holmenkollveien ved Frognerseteren. Anmodning om uttalelse - ny 

gangbro 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 13.11.2014 209/14 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg støtter oppføringen av gangbro over Holmenkollveien ved 

Frognerseteren Friluftssenter. 

Møtebehandling 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 13.11.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg støtter oppføringen av gangbro over Holmenkollveien ved 

Frognerseteren Friluftssenter. 

 

Oslo, 13.11.2014. 

Elin Horn Galtung (H) 

leder 
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