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Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget. 
 
 
DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG 
 
 
TIRSDAG 16. DESEMBER 2014 KL 18.00 
 
I SOMMERROGT. 1,  
 
Åpen halvtime  
Opprop 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
                                                                                                                                                                                                           

DAGSORDEN:                                                                                                                               12.12. 16.12.                                                        
SAK 378/14 Protokoll fra bydelsutvalgets møte 2.12.14 X   
 379/14 Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) 15.12.14  X  
 380/14 Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK) 

15.12.14 
 X  

 381/14 Referat fra arbeidsutvalget 9.12.14 X   
 382/14 Referat fra seniorrådet 16.12.14  X  
 383/14 Referat fra råd for funksjonshemmede 15.12.14  X  
 384/14 Referat fra ungdomsrådet 10.12.14 X   
 
 
Miljø- og byutviklingskomiteen: 
SAK 385/14 Universitetsgata 7, gnr209, bnr 392 m.fl. 

Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning 
Kunngjøring om offentlig ettersyn 01.12.2014 – 19.01.2015 

X 

 386/14 Uranienborgveien 6, gnr 213, bnr 419 
Klage på rammetillatelse 
Anmodning om uttalelse fra bydelsutvalget 

X   

 387/14 Ruseløkka skole 
Henstilling om hjelp til å fremme rehabilitering 

X   

 388/14 Uranienborg skole 
Inntak i 1. trinn for skoleåret 2015 – 16 

X   

 389/14 Middelthuns gate 15 og 17 
Ungdoms- og videregående skole på Majorstuen 
Forslag til alternativ bruk 

X   
 

 390/14 Nils Juels gate 27, gnr. 211 bnr 188 
Bruksendring 
Anmodning om uttalelse 

X   

 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen:  
SAK 337/14 Opprettelse av tilsynsutvalg for boliger X 
 345/14 Pause, Niels Juels gate 27 – ny bevilling X 
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 373/14 El Burro, Skovveien 3 – ny bevilling X   
 391/14 Økonomirapport pr november 2014 X   
 392/14 Bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett 2015 X   
 393/14 W. B. Samson AS avd. Gimle, Fredrik Stangs gate 46 – ny 

bevilling 
X   

 394/14 Sæterhytten på Dronningberget, Bygdøyveien 30 – ny bevilling  X   
 395/14 Utvidelse av HUSK X   
 
 
Saker til behandling:  
SAK 396/14 Endringer i Venstres representanter til MIBU og HUSK X   
 397/14 Møteplan 2015 – forslag til endring av dato for AU i september 

2015 
X   

 
 
Orienteringssaker: 
SAK 398/14 Brukervalg praktisk bistand – november X   
 399/14 Brukervalg hjemmesykepleie – november X   
 400/14 Tilsynsrapport Majorstuetunet Bo- og Behandlingssenter 12.9.14 

– svar fra SYE 
X   

 401/14 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014 X   
 402/14 Nytt valgoppgjør for bydelsutvalg Frogner 2011-2015 – Høyre – 

underretning om vedtak 
X   

 403/14 BU-sak 349/14 – Ruseløkka skole – sikring av skolevei – svar fra 
Bymiljøetaten  

X   

      
 
 
 
X – når sakspapirene vil være tilgjengelig på www.bfr.oslo.kommune.no/politikk  
 
 
 
Eventuelt 
 
 
Vel møtt! 
 
 
Oslo, 12. desember 2014 

 
 
Bjarne Ødegaard (H) 
Bydelsutvalgets leder 
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Frogner bydelsutvalg 
Postboks 2400 Solli 
0201 Oslo 
 
 

FORELØPIG  PROTOKOLL 
 
 
FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG 
TIRSDAG 2. DESEMBER 2014 
 
Sommerrogt. 1, kl 18:00 
 
 
Til stede:  Høyre: Ulf Hordvik 
  Carl-Henrik Bastiansen 
  Beate Brovig Auke 
  Hans Magnus Borge 

Tjeran Vinje 
  Sverre Lorentzen 

Mette Langfeldt Sinding 
Mette Kongshem 
 

   
 Arbeiderpartiet: Gunn von Krogh 
  Ole Jacob Kjendlie 

Rudolph Brynn 
   
 Fremskrittspartiet: Hans Høegh Henrichsen 
   
 Venstre: Anne-Lise Bergenheim 
 Uavhengig: Natasza P. Sandbu 
   
 SV: Erna Kahlbom 
 
 
 
Forfall: Bjarne Ødegaard (H), Nina Stanghov Ulstein (H), Emil Aas Stoltenberg (A) 
 
 
 
 
Fra administrasjonen:  Bydelsdirektør  Kari Andreassen 
    Avd direktør   Heidi Damengen 
     
   
Møtet ble ledet av:  Anne-Lise Bergenheim (V) 
BU-sekretær/ref.:  Kåre Sagmo-Søvde 
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Møtet ble satt med 15 representanter m/møtende vararepresentanter. 
 
 
 
 

ÅPEN HALVTIME:  
- Tore W. N. Walaker fra driftsstyret ved Ruseløkka skole, hadde ordet til sak 349/14 – 
Ruseløkka skole – sikring av skolevei 
- Merete Hansen, rektor ved Ruseløkka skole, hadde ordet til sak 349/14 - Ruseløkka 
skole – sikring av skolevei 
- Anine Stousland, leder av FAU ved Ruseløkka skole, hadde ordet til sak 349/14 - 
Ruseløkka skole – sikring av skolevei 
- Siw Aune fra Amaldhus hadde ordet til sak 377/14 - Bydelsdirektørens 
budsjettforslag 2015-2018 – muntlig orientering 
- Jan Erik Bendiksen fra Amaldhus hadde ordet til sak 377/14 - Bydelsdirektørens 
budsjettforslag 2015-2018 – muntlig orientering 
- Gro Elisabeth Aaserud fra Amaldhus hadde ordet til sak 377/14 - Bydelsdirektørens 
budsjettforslag 2015-2018 – muntlig orientering 
- Ha…. Olav Lusch fra Amaldhus hadde ordet til sak 377/14 - Bydelsdirektørens 
budsjettforslag 2015-2018 – muntlig orientering 
 

 
ENDRING AV DAGSORDEN:  
 
 
Tilleggssaker: 
O-sak 371/14 - Referat fra møte i Tilsynsutvalget for hjemmetjenester 04.11.2014 
O-sak 372/14 - Driftsstyrer i sykehjemmene avsluttes – bystyrets beslutning 
Sak 373/14 - El Burro, Skovveien 3 – ny bevilling 
Sak 374/14 - Tijuana Taqueria, Sporveisgata 35 – ny bevilling 
Sak 375/14 - Endringer i Fremskrittspartiets representanter til AU og MIBU 
Sak 376/14 – Møteplan 2015 
O-SAK 377/14 - Bydelsdirektørens budsjettforslag 2015-2018 – muntlig orientering 
 
 
 
INHABILITET: ingen meldte 
 
 
SAK 350/14 
 

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 4.11.14 
 
VEDTAK:  
Protokollen ble godkjent. 
 
 

SAK 351/14 
 

PROTOKOLL FRA HELSE-, UNGE-, SOSIAL-, OG 
KULTURKOMITEEN (HUSK) 25.11.14  
 
VEDTAK:  
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Protokollen ble tatt til orientering.   

Merknad fra A:   
I HUSK sak 146/14 Økonomirapport pr. oktober 2014 ønskes at HUSKs 
vedtak skal være enstemmig tatt til etterretning. 
 

  
SAK 352/14 
 

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET 18.11.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 353/14 
 

PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 18.11.14 
 
VEDTAK:  
Protokollen ble godkjent. 
 
 

SAK 354/14 
 

REFERAT FRA MØTE I SENIORRÅDET 25.11.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 355/14 
 

REFERAT FRA MØTE I RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
24.11.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 356/14  
 

REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 19.11.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   

 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen: 
SAK 357/14 
 

ØKONOMIRAPPORT PR OKTOBER 2014 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg vedtar økonomirapportering med aktivitetstall 
31.10.2014.  
 
Forslag til vedtak fra A og SV:  
BU tar administrasjonens rapport med prognoser til etterretning. BU er 
fortsatt bekymret for den økonomiske situasjonen i bydelen, spesielt 
innen budsjettpostene sosialhjelp og helse.  
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BU oppfordrer Byrådet til å gi økonomisk støtte til bydelen slik at BU får 
muligheten til å skjerme de mest utsatte gruppene i bydelen for 
konsekvensene av innsparingene.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 
11 stemmer for (8H, 1V, 1U, 1F) og 4 stemmer mot (3A, 1SV) som 
stemte for forslag til vedtak fra A og SV  
 
 

SAK 358/14 
 

BRUK AV PRIVATE LEVERANDØRER I 
BARNEVERNSTJENESTEN 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget tar saken til orientering  
 
Forslag til vedtak fra A og SV:  
A og SV ber om nøkkeltall for omsetning og resultat av de nevnte 
bedriftene legges frem til førstkommende BU/HUSK. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 
11 stemmer for (8H, 1V, 1U, 1F) og 4 stemmer mot (3A, 1SV) som 
stemte for forslag til vedtak fra A og SV  
 
 

SAK 359/14 
 

PRIVATE INSTITUSJONER – REGNSKAP 2013 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Regnskap for de private institusjonene/tiltakene godkjennes med de 
korreksjoner som følger av gjennomgangen av regnskapene. 
 
Driftsoverskuddet for Frogner seniorsenter, kr 158 844 beholdes av 
seniorsenteret. 
 
Driftsoverskuddet for Bygdøy seniorsenter, kr 235 768 beholdes av 
seniorsenteret. 
 
Driftsoverskuddet for Mariahuset, kr 315 866 beholdes av institusjonen. 
 
Driftsoverskuddet for Majorstuen seniorsenter, kr 7 727 beholdes av 
seniorsenteret. 
 
Regnskapet for Condio godkjennes. 
 
HUSK ønsker fremlagt balansen til de private institusjonene omtalt i sak 
359/14. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen avsnitt 1-6 ble 
enstemmig vedtatt (8H, 1V, 1U, 1F, 3A, 1SV) 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen avsnitt 7 falt 
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mot 11 stemmer (8H, 1V, 1U, 1F) og 4 stemmer for (3A, 1SV) 
 
Etter dette er BUs vedtak følgende:  
Regnskap for de private institusjonene/tiltakene godkjennes med de 
korreksjoner som følger av gjennomgangen av regnskapene. 
 
Driftsoverskuddet for Frogner seniorsenter, kr 158 844 beholdes av 
seniorsenteret. 
 
Driftsoverskuddet for Bygdøy seniorsenter, kr 235 768 beholdes av 
seniorsenteret. 
 
Driftsoverskuddet for Mariahuset, kr 315 866 beholdes av institusjonen. 
 
Driftsoverskuddet for Majorstuen seniorsenter, kr 7 727 beholdes av 
seniorsenteret. 
 
Regnskapet for Condio godkjennes. 
 
 

SAK 360/14 
 

ANSKAFFELSE AV EL-BILER 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens anbefaling til etterretning  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 1V, 1U, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 361/14 
 

EL CAMINO, BEHRENS GATE 8 – NY BEVILLING 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at El Camino AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved El Camino, Behrens gate 8.  
Eiendommen, Behrens gate 8 ligger i et boligområde. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 
13 stemmer for (8H, 1V, 1U, 1F, 2A) og 2 stemmer mot (1A, 1SV) 
 
 

SAK 362/14 
 

VILLA VEST, SOMMERROGATA 17 – NY BEVILLING  
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Villa Vest AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Villa Vest, Sommerrogata 17.  
Eiendommen, Sommerrogata 17 har inngang i Frognerveien og ligger 
således i en hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres av egen forskrift 
som forvaltes av Næringsetaten. 
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Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 
11 stemmer for (8H, 1V, 1U, 1F) og 4 stemmer mot (3A, 1SV) 
 

 
Saker til behandling: 
SAK 363/14 
 

MUNKEDAMSVEIEN 62 B/D, GNR 210, BNR 59 
SØKNAD OM RAMMETILLATELSE MED DISPENSASJON   
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Bydelsutvalget har søknad om dispensasjon for Munkedamsveien 62 b/d, 
gnr 210, bnr 59 til uttalelse. 
 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak på samme eiendom, sak 335/09 – 
15.12.2009, sak 211/08 – 26.08.2008, sak 214/04 – 01.09.2004. 
 
Bydelsutvalget merker seg at foreliggende søknad legger opp til en økt 
virksomhet i barnehagen som ved den omsøkte endringen kan utvides fra 
tre til fire avdelinger. Dette oppfattes som svært ønskelig i forhold til 
bydelens behov for barnehageplasser. 
 
Bydelsutvalget går inn for omsøkt bruksendring av Portnerboligen i 
Munkedamsveien 62 til barnehageformål, rammesøknad for rehabilitering 
og fasadeendring av bygningen til dette formål, samt dispensasjon fra 
reguleringsplan for bod med overdekning i barnehagens uteområde, i 
tillegg til rammesøknad for oppføring av bod med overdekning. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 1V, 
1U, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

 
Orienteringssaker: 
O-SAK 364/14 
 

MIDDELTHUNS GATE 15 OG 17 
UNGDOMS- OG VIDEREGÅENDE SKOLE PÅ MAJORSTUEN 
FORSLAG TIL ALTERNATIV BRUK   
 
Saken ble tatt til orientering  
 
 

O-SAK 365/14 
 

BEVILLINGER BEHANDLET PÅ DELEGERT MYNDIGHET   
 
Saken ble tatt til orientering  
 
 

O-SAK 366/14 
 
  

BARNEHAGER - BEHOVSBEREGNINGEN FOR BYDEL FROGNER  
  
Saken ble tatt til orientering 
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O-SAK 367/14 
 

BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND – OKTOBER 
 
Saken ble tatt til orientering 

O-SAK 368/14 
 

BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE – OKTOBER 
 
Saken ble tatt til orientering 

O-SAK 369/14 
 

NYTT VALGOPPGJØR FOR BYDELSUTVALG FROGNER 2011-2015 - 
HØYRE - VENSTRE - ARBEIDERPARTIET - UNDERRETNING OM  
VEDTAK 
 
Saken ble tatt til orientering  
 
 

O-SAK 370/14 
 

BU-SAK 327/14 – SKOVVEIEN – SIKRING AV SKOLEVEI – SVAR FRA 
BYMILJØETATEN 
 
Saken ble tatt til orientering  

  
Tilleggssaker: 
O-SAK 371/14 
 

 
REFERAT FRA MØTE I TILSYNSUTVALGET FOR 
HJEMMETJENESTER 04.11.2014 
 
Saken ble tatt til orientering  
 
 

O-SAK 372/14 
 

DRIFTSSTYRER I SYKEHJEMMENE AVSLUTTES – BYSTYRETS 
BESLUTNING  
 
Saken ble tatt til orientering  
 
 

SAK 373/14 
 

EL BURRO, SKOVVEIEN 3 – NY BEVILLING  
 
Saken utsettes  
 
 

SAK 374/14 
 

TIJUANA TAQUERIA, SPORVEISGATA 35 – NY BEVILLING 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Sporveisgata AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Tijuana Taqueria, Sporveisgata 35.  
Eiendommen, Sporveisgata 35 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 1V, 1U, 1F, 
3A, 1SV) 
 
 

SAK 375/14 
 

ENDRINGER I FREMSKRITTSPARTIETS REPRESENTANTER TIL AU 
OG MIBU 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Bydelsutvalget vedtar følgende endringer i Fremskrittspartiets representanter til AU 
og MIBU:  
 
Observatør til AU:  
Før endring:  
Vara: Jan Tank-Nilsen 
 
Etter endring:  
Vara: Ole M. Malmsten  
 
MIBU:  
Før endringen:  
Fast: Jan Tank-Nilsen 
1. vara: Ole M. Malmsten 
2. vara: Jon Eiesland 
 
Etter endringen:  
Fast: Ole M. Malmsten 
1. vara: Jon Eiesland 
2. vara: Peder Staubo 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 1V, 1U, 1F, 
3A, 1SV) 
 
 

SAK 376/14 
 

MØTEPLAN 2015 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
BU vedtar ovenstående møteplan for de politiske utvalg, råd og komiteer for 2015.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 1V, 1U, 1F, 
3A, 1SV) 
 
 

O-SAK 377/14 
 

BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG 2015-2018 – MUNTLIG 
ORIENTERING 
 
Saken ble tatt til orientering  
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Eventuelt:  
- Ole Jacob Kjendlie (A) fremmet følgende forslag fra A og SV: en bydels hjemmeside 

skal fremstå som verdinøytral. Henvisning til menigheter med linker fjernes omgående 
fra hjemmesiden. 

- Mette Langfeldt Sinding (H) etterlyste opplæring av tilsynsutvalgene 
- Mette Langfeldt Sinding (H) etterlyste orientering til HUSK om Bydelsrusken  

 
 
Møtet ble hevet kl.: 20:00 
 
 
Protokollen godkjent. 
 
 
Oslo, 5. desember 2014 
 
          
 
 
 
Anne-Lise Bergenheim (V)       
bydelsutvalgets nesteleder      Kåre Sagmo-Søvde 
         bydelsutvalgets sekretær 
 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen 
 

  

 

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

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 
 
 
Tilstede: Ulf Hordvik (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig Auke (H), Sverre Lorentzen 

(H), Mette Langfeldt Sinding (H), Elenor W Holter (H), Gunn von Krogh (A), 
Emil Aas Stoltenberg (A), Anne-Lise Bergenheim (V), Ole Malmsten (F), Karin 
Beate Theodorsen (SV) 

  
Møtegruppe: Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtested:  Sommerrogata 1, 5. etasje 
Møtetid: 15.12.2014 kl 18.00 
Referent.: Liv-Marit Nikolaisen 
Telefon: 23 42 49 32, mobil 416 200 76 
 
 
 

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 15.12.2014 
 

 
 
 
Åpen halvtime 
Beboerforeningen Ruseløkke/Skillebekk v Annichen Hauan, Arne Aashildrød og Alexandra 
Waag Marthinsen orienterte om bakgrunn, status og om beboerinitiativ for utbedring av 
Lassons gate gatetun.  
 
Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 28.10.2014 ble enstemmig godkjent 
 
Dagsorden: 
  
Sak 149/14 
BU-sak 
385/14 
 

Universitetsgata 7, gnr209, bnr 392 m.fl. 
Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning 
Kunngjøring om offentlig ettersyn 01.12.2014 – 19.01.2015 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har Universitetsgata 7 – 9 m.fl.- Tullinkvartalet, Sentrum til 
høring. 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak, sak 118/13 – 30.04.2013, 
sak 236/12 - 28.8.12, og sak 44/12 - 28.2.12 (vedtak og saksfremstillinger følger 
vedlagt). 
 
Bydelsutvalget anbefaler at alternativ 2 blir lagt til grunn for det videre 
planarbeidet. Alternativet legger opp til samme grad av bevaring og en mer 
moderat utnyttelse enn alternativ 1, samtidig som ny bebyggelse foreslås følge 
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eksisterende høyder mot gate, men kan økes til 30 meters byggehøyde inne i 
kvartalet. 
 
Bydelsutvalget mener forslaget om en gangpassasje gjennom Tullinkvartalet er et 
godt plangrep og kan gi en vitaliserende forbindelse fra Oslo sentrum og 
Universitetet mot Pilestredet og Høgskolen i Oslo og Akershus.  
 
Forslag til tillegg fra Anne-Lise Bergenheim (V): 
Bydelsutvalget vil understreke viktigheten av at man hensyntar de historiske 
rammene i dette området og velger løsninger som harmonerer med de nærmeste 
omgivelsene. 
 
Forslag til vedtak med tillegg fra Anne-Lise Bergenheim (V) ble enstemmig 
vedtatt 
 
 

Sak 150/14 
BU-sak 
386/14 
 

Uranienborgveien 6, gnr 213, bnr 419 
Klage på rammetillatelse 
Anmodning om uttalelse fra bydelsutvalget 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har mottatt henvendelse fra advokat Steinar Mageli på vegne av 
naboeiendommen Oscars gate 34 vedrørende påklaget rammetillatelse for tiltak i 
Uranienborgveien 6, gnr 213, bnr 419. Steinar Mageli ber om bydelsutvalgets 
uttalelse til saken. 
 
Bydelsutvalget hadde saken til uttalelse i forbindelse med område- og 
prosessavklaring 25.08.2009, sak 244/09 (vedlagt), men har siden ikke hatt saken 
til uttalelse. Bydelen har tatt opp dette forholdet med Plan- og bygningsetaten, og 
forutsetter at bydelsutvalgets uttalelse blir lagt ved klagesaken når den blir 
videresendt for klagesaksbehandling. 
Bydelsutvalget anbefalte i sak 244/09 tiltaket ble søkt løst som en dispensasjon 
fra gjeldende regulering, i nært samarbeid med Byantikvar. 
 
Bydelsutvalget peker på at eiendommen ligger på Uranienborg som en del av den 
tidlige villabebyggelsen som ble etablert her etter at Slottet sto ferdig. Området er 
oppført på Byantikvarens gule liste, bevaringsverdig etter Pbl §25.6 (regulert til 
Spesialområde bevaring (bolig), Bevaringsområdet BAG SLOTTET. 
Byantikvaren har i sin uttalelse 07.02.2014 frarådet nybygget og anbefalt 
omprosjektering. 
 
Bydelsutvalget støtter Byantikvarens anbefaling om at nybygg prosjekteres med 
samme fotavtrykk som eksisterende bygning. 
 
Forslag til justering (kursiv) i siste avsnitt: 
Bydelsutvalget støtter Byantikvarens anbefaling av 07.02.2014 om at nybygg 
prosjekteres med samme fotavtrykk som eksisterende bygning. 
 
Forslag til vedtak med justering ble enstemmig vedtatt 
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Sak 151/14 
BU-sak 
387/14 
 

Ruseløkka skole 
Henstilling om hjelp til å fremme rehabilitering 
 
Forslag til vedtak fra Anne-Lise Bergenheim (V): 
Bydelsutvalget er kjent med at Ruseløkka skole er svært nedslitt selv om skolen 
ble delvis rehabilitert i begynnelsen av 1990-tallet. 
Skolen har i tillegg dårlig inneklima og utdaterte undervisningslokaler. Det er 
derfor av avgjørende betydning for nåværende og fremtidige elever at 
rehabiliteringen av Ruseløkka skole prioriteres nå. 
 
Bydelsutvalget vil på denne bakgrunn be om at Ruseløkka skole gis prioritet i 
2016 budsjettet slik at skolen kan imøtekomme dagens og morgendagens tekniske 
og funksjonelle krav til undervisningslokaler. 
 
Forslag til vedtak fra Anne-Lise Bergenheim (V) ble enstemmig vedtatt 
 

Sak 152/14 
BU-sak 
388/14 
 

Uranienborg skole 
Inntak i 1. trinn for skoleåret 2015 – 16  
 
Forslag til vedtak fra Ulf Hordvik (H): 
Bydelsutvalget er tilfreds med at det tilstrebes å finne løsninger for å kunne ta 
opp 3 paralleller fra høsten 2015. 
 
Forslag til vedtak fra Ulf Hordvik (H) ble enstemmig vedtatt 
 

Sak 153/14 
BU-sak 
389/14 

Middelthuns gate 15 og 17 
Ungdoms- og videregående skole på Majorstuen 
Forslag til alternativ bruk 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak vedrørende Middelthuns gate 15 og 17, 
sak 210/14 – 26.08.2014, samt sak 345/13 – 19.11.2013. Vedtak og 
saksfremstilling følger vedlagt. 
 
Forslaget tar utgangspunkt i at det er forventet en kraftig befolkningsøkning i 
området i årene fremover og at Majorstuen skole allerede har behov for utvidelse 
for å kunne fylle dagens behov. Forslaget går ut på at Middelthuns gate 15 og 17 
utvikles til ungdoms- og videregående skole innenfor eksisterende fysiske 
rammer, samt at deler kan disponeres av den tyske eller den franske skole som 
begge trenger større lokaler. Ved utbygging av boliger på sporområdet på 
Majorstuen vil den økte etterspørselen etter skolelokaler kunne dekkes av en 
utvidet Majorstuen skole. Et større skoleanlegg ville være strategisk plassert i 
forhold til kommunikasjoner, ha et trafikksikkert nærområde innenfor 
storkvartalet og mulighet for å utnytte eksisterende fellesanlegg som stadion, 
park, flerbrukshall, bad, samt ungdomskafeen Condio og bydelens juniorklubb. 
 
Bydelsutvalget ser positivt på forslaget til utvikling av eiendommene 
Middelthuns gate 15 og 17 til skoleformål, som et alternativ til eiers forslag om 
boligbygging, og ber om at innspillet blir vurdert av de ansvarlige etater og 
byrådsavdelinger. 
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Forslag til vedtak fra H: 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak vedrørende Middelthuns gate 15 og 17, 
sak 210/14 – 26.08.2014, samt sak 345/13 – 19.11.2013. Vedtak og 
saksfremstilling følger vedlagt. 
 
Forslaget tar utgangspunkt i at det er behov for økt skolekapasitet i området, 
særlig som følge av planene om å bygge på sporområdet Majorstuen. Det er også 
kjent at både den Fransk og Tyske skolen har behov for større lokaler. Forslaget 
går ut på at Middelthuns gate 15 og 17 utvikles til ungdoms- og videregående 
skole innenfor eksisterende fysiske rammer, samt at deler kan disponeres av den 
tyske eller den franske skole som begge trenger større lokaler. Ved utbygging av 
boliger på sporområdet på Majorstuen vil den økte etterspørselen etter 
skolelokaler kunne dekkes av en utvidet Majorstuen skole. Et større skoleanlegg 
vil være strategisk plassert i forhold til kommunikasjoner, ha et trafikksikkert 
nærområde innenfor storkvartalet og mulighet for å utnytte fellesanlegg som 
Frogner stadion, Frognerparken, Frognerbadet, samt ungdomskafeen Condio og 
bydelens juniorklubb. Nytt Majorstuen skolesenter i Middelthuns gate 17 – 19 vil 
i tillegg få tilgang til kroppsøvingslokaler i ny flerbrukshall og ishall, noe som vil 
bidra til økt utnyttelse på dagtid og dermed økt samfunnsnytte av investeringer. 
 
Bydelsutvalget er opptatt av at vi er en attraktiv lokasjon for internasjonale 
skoler, og er veldig fornøyd med å ha både den Franske og Tyske skole i bydelen, 
men vi er kjent med at begge disse ser seg om etter alternative lokaler også 
utenfor bydelen. Her foreligger en mulighet til å beholde og utvide det 
internasjonale skoletilbudet. 
 
Bydelsutvalget ser positivt på forslaget til utvikling av eiendommene 
Middelthuns gate 15 og 17 til skoleformål, som et alternativ til eiers forslag om 
boligbygging, og ber om at innspillet blir vurdert av de ansvarlige etater og 
byrådsavdelinger 
 
Administrasjonens forslag til vedtak ble stilt opp mot Høyres forslag. 
 
Høyres forslag til vedtak ble vedtatt mot 1 stemme (1SV) 
 

Sak 154/14 
BU-sak 
390/14 

Niels Juels gate 27, gnr 211, bnr 188 
Søknad om bruksendring 
Anmodning om uttalelse 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har mottatt anmodning om uttalelse vedrørende bruksendring fra 
Byggeområde for boliger med adgang til forretning i 1. etasje til butikk, 
serveringssted og massasje/spa for del av kjeller og 1. etasje, seksjon 3 og 4 i 
Niels Juels gate 27, gnr 211, bnr 188. 
 
Bydelsutvalget anbefaler bruksendring som omsøkt med forutsetning at det 
legges opp til universell tilpasning av publikumsarealer, og at tekniske forskrifter 
tilfredsstilles i nødvendig utstrekning. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Orienteringssaker: 
 
 
Orienteringssaker og utrykte vedlegg ligger på bydelens nettside: 
www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/politikk som vedlegg til innkallingen. 
Merk at sakspapirer MIBU er del av sakspapirer BU. 
 
 

Sak 155/14 
BU-sak 
363/14 
 

Munkedamsveien 62 b/d, gnr 210, bnr 59 
Søknad om rammetillatelse med dispensasjon 
Saken ble tatt til orientering 

Sak 156/14 
14/987 

 

Niels Juels gate 30 
Bestilling av oppstartmøte videresendt bydelen 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 157/14 
14/540 

 

Drammensveien 121, gnr 212, bnr 199 
Bestilling av oppstartmøte videresendt bydelen 
Saken ble tatt til orientering 

  
Sak 158/14 
05/757 

 

Bogstadveien 1 
Klagesak til avgjørelse av Fylkesmann 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 159/14 
BU-sak 
349/14 
 

Ruseløkka skole 
Sikring av skolevei 
Bjarne Ødegaard varslet at saken ønskes satt opp på dagsorden i første møte 
2015 

Sak 160/14 
14/008-2,3 

 

Slemdalsveien 1 
Merknad til nabovarsel fra Sameiet Majorstutorvet 
Henvendelse til Plan- og bygningsetaten 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 161/14 
 

BU-sak 327/14 – Skovveien - sikring av skolevei 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 162/14 
14/1048 

 

Røde kors klinikk  
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 163/14 Tinkern bydelspark, orientering 11.12.2014 
Saken ble tatt til orientering 

 
 

 

Protokoll fra byrådets møte 28.11., 20.11., 18.11.2014 inneholder saker av interesse for 
bydelen. 
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Møtet ble hevet kl. 19.15 
 
 
 

      
 
Ulf Hordvik (H)       Inger Almqvist 
leder          sekretær 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen 
 

  

  

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

F:\ADMINISTRASJON\Lederforum\Anne Ma\HUSK\2014\Desember\Protokoll HUSK 15.12.2014.docx 

 

Protokoll 
 

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

(H), Vivian Ellingsen Gotaas (H), Lene Sundfær Haug (H), Marcus Bøhn (H), 
Rudolph Brynn (A), Frode Ersfjord (SV) 
 
 

Forfall:  Hans Magnus Borge (H), Nina Stanghov Ulstein (H), Natasza P. Sandbu (U), 
Kristoffer E. Andenæs (F), 

  
  
Møtegruppe: Helse- unge- sosial og kultur HUSK 
Møtested: Sommerrogaten 1, 5. etg. 
Møtetid: Mandag 15. desember kl. 17:30 
Saksbeh.: Heidi Damengen  
Telefon: 23 42 49 48 el 906 07 887 
  

Åpen halvtime:  
- Jaqoda Johnsen fra Amaldhus hadde ordet til sak 159/14 - Bydelsdirektørens forslag til 

årsplan og budsjett 2015 
- Siw Aune fra Amaldhus hadde ordet til sak sak 159/14 - Bydelsdirektørens forslag til 

årsplan og budsjett 2015 

- Jan Erik Bendiksen fra Amaldhus hadde ordet til sak 159/14 - Bydelsdirektørens forslag 
til årsplan og budsjett 2015 

 
 
Saksliste: 
SAK 156/14 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 

Godkjent 
 
 

SAK 136/14 
BU-SAK 337/14 

Opprettelse av tilsynsutvalg for boliger 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Bydelsutvalget ber Tilsynsutvalget for hjemmebaserte tjenester 
iverksette tilsyn for beboere i samlokaliserte boliger i samsvar 
med gjeldende regelverk.  
 
Enstemmig tiltrådt  
 
 

SAK 143/14 
BU-SAK 345/14 

Pause, Niels Juels gate 27 – ny bevilling 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Pause AS gis serverings- og 



2 

skjenkebevilling ved Pause, Niels Juels gate 27.  
Eiendommen, Niels Juels gate 27 ligger med inngang fra en 
hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres av egen forskrift som 
forvaltes av Næringsetaten.  
 
Enstemmig tiltrådt  
 
 

SAK 157/14 
BU-SAK 373/14 

El Burro, Skovveien 3 – ny bevilling 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Tortilla AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved El Burro, Skovveien 3.  
Eiendommen, Skovveien 3 ligger i en av hovedferdselsårene i bydelen. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Tiltrådt mot 2 stemmer (1A, 1SV) 
 
 

SAK 158/14 
BU-SAK 391/14 

Økonomirapport pr november 2014 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Frogner bydelsutvalg vedtar økonomirapportering med aktivitetstall 
30.11.2014.  
 
Enstemmig tiltrådt  
 
Merknad fra A:  
Det ønskes at HUSKs vedtak skal være tatt til orientering. 
 
Merknad fra A og SV:  
Innledningen til 'økonomirapportering med aktivitetstall 30.11.14’ legger til 
grunn at alle budsjettreduksjoner for 2014 vil ha en positiv effekt for 2015. 
Dette er en politisk vurdering, ikke en administrativ. Effekten av å bruke 
mindre penger på helse, psykiatri ungdommer og sosialhjelp er ikke 
automatisk positiv for bydelens økonomi. 
 
 

SAK 159/14 
BU-SAK 392/14 

Bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett 2015 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
1) Med hjemmel i reglement for bydelsforvaltningen § 3-2, pkt 3, jamfør 
Økonomireglementets budsjettfullmakter, kap 4.1, vedtar bydelsutvalget 
bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett 2015, fordelt på de fem 
funksjonsområder, KOSTRAfunksjoner, 
resultatenhetene. 
  
2) Bydelsutvalget vedtar målene og måltall/produksjonstall for 
tjenesteområdene. Det skal gis tilbakemelding til bydelsutvalget vedrørende 
utviklingen i forhold til budsjettets mål og måltall ved utgangen av hvert 
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tertial. 
  
3) I henhold til økonomireglementet gis følgende budsjettfullmakter til 
bydelsdirektøren: 
Fullmakt til å fordele budsjettet videre på arter og tjenestesteder i nødvendig 
utstrekning innenfor følgende fem tjenesteområder: 
Funksjonsområde 1 - Helse, sosial og nærmiljø 
Funksjonsområde 2A – Barnehager 
Funksjonsområde 2B – Oppvekst 
Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg 
Funksjonsområde 4 – Økonomisk sosialhjelp 
  
Fullmakt til å justere budsjettet med inntil 10 % av opprinnelig vedtatt beløp 
for det enkelte funksjonsområde gjennom året for å sikre oppnåelse av 
vedtatte mål. Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetninger 
i forhold til bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall og 
aktivitetsplaner. 
  
Fullmakt til å disponere eventuelle merinntekter ut over det som er budsjettert 
innenfor de enkelte tjenesteområder. 
Fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge av vedtak i bystyre og 
byråd så sent i budsjettåret at det ikke er praktisk mulig å fremlegge sak for 
bydelsutvalget. 
Fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt 
budsjett. 
  
4) I medhold av økonomireglementets budsjettforutsetninger/-regler, kap 4.2 
pkt. gis bydelsutvalget følgende fullmakt: 
Bydelsutvalget fastsetter budsjetter og godkjenner regnskaper for private 
bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune. 
  
Bydelsdirektøren delegeres myndighet til å inngå driftsavtale innenfor den 
budsjetterte rammen. 
 
5) Etter offentliggjøring av budsjettet for 2015, er det kommet endringer som 
følge av Stortingsforliket og Bystyret budsjettforlik: 
 
Endringen utgjør: 
FO2A – 0,809 mill Utsatt makspris barnehagene til mai 
FO2B – 0,162 mill Styrking skolehelsetjenesten 
FO3 – 4,432 mill Styrking hjemmetjeneste og sykehjemsplasser 6,22 mill, 
samt revurdert egenandel ressurskrevende trekk -1,788 mill 
FO4 – 0,089 mill Raskere ut i arbeid  
 
Totalt Fo 1-3:  5,403 mill, Fo 4: -0,089 mill  
 
5,403 mill settes av til buffer på Fellestjenester. 
0,089 mill reduserer sosialhjelpsbudsjettet FO4 

  
Betalingssatser for delte plasser 
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Følgende satser 
gjelder for 2015 

      

  Inntekt til og 
med 
kr 191 833 
(2,25G) 

Inntekt mellom kr 198 
833 (2,25G) til 
og med kr 353 480 
(4G) 

Inntekt over 
kr 
353 480(4G) 

16 timer            881             1 231         1 346 

24 timer            881             1 477         1 615 

28 timer            881             1 723         1 884 

Oppholdsbetalingen utgjør 50% av heltidsplass for 16 timer, 60% for 24 timer 
og 70% for 28 t /uke 
            
Oppholdsbetaling i etter skoletid 

  
Månedlig oppholdsbetaling i Etter skoletid fra 01.01.2015 

  Inntekt til og med 
kr 191 833 
(2,25)G 

Inntekt mellom kr 198 
833 
(2,25G)  til og med  
kr 353 480 (4G) 

Inntekt over 
kr 353 480(4G) 

Hel plass 649 1 509 1 739 

Halv plass 325 756 867 
 

  
Satser for utleie av gater og torg 

  
Prisliste 
- leie av areal til uteservering foran serveringssted 01.01.2015 
Hele 2015 
  
Adresseområde  Uten skjenkeløyve 2015    

I Bydel Frogner:  Leie for Leie pr. 

  kalenderår mnd. 

  pr. m2 pr.m2 

Sone 1  
Hegdehaugsveien 23-35,  
Bogstadvveien, Valkyriegaten. 

3 837 772 

Sone 2  
Henrik Ibsensgate, Drammensveien 33-40, 
Bygdøy allé (hele), Frognerveien, 

    

Brynjuf Bulls plass (Rådhusplassen), 3 454 772 

Kirkeveien 40-74.     

Sone 3  
Beliggenhet øvrige gater i Bydel Frogner 

  
3 071 

  
772 
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Adresseområde  Med skjenkeløyve 2015    

I Bydel Frogner:  Leie for Leie pr. 

  kalenderår mnd. 

  pr. m2 pr.m2 

Sone  1 
Hegdehaugsveien 23-35,  
Bogstadvveien, Valkyriegaten. 

4 800 968 

Sone 2  
Henrik Ibsensgate, Drammensveien 33-40, 
Bygdøy allé (hele), Frognerveien, 

    

Brynjuf Bulls plass (Rådhusplassen), 4 320 834 

Kirkeveien 40-74.     

Sone 3  
Beliggenhet øvrige gater i Bydel Frogner 

  
3 838 

  
834 

 
 
Sommersesongen 2015 (01.04 – 30.09), enkeltmåneder i  perioden  
01.04 – 30.09 

Adresseområde  Uten skjenkeløyve 2015    

I Bydel Frogner:  Leie for Leie pr. 

  sesong mnd. 

  pr. m2 pr.m2 

Sone 1  
Hegdehaugsveien 23-35,  
Bogstadvveien, Valkyriegaten. 

2 873 772 

Sone 2  
Henrik Ibsensgate, Drammensveien 33-40, 
Bygdøy allé (hele), Frognerveien, 

    

Brynjuf Bulls plass (Rådhusplassen), 2 537 772 

Kirkeveien 40-74.     

Sone 3  
Beliggenhet øvrige gater i Bydel Frogner 

  
2 203 

  
772 

  
  
Adresseområde  Med skjenkeløyve 2015    

I Bydel Frogner:  Leie for Leie pr. 

  sesong mnd. 

  pr. m2 pr.m2 

Sone  1 
Hegdehaugsveien 23-35,  
Bogstadvveien, Valkyriegaten. 

3 602 967 

Sone 2  
Henrik Ibsensgate, Drammensveien 33-40, 
Bygdøy allé (hele), Frognerveien, 

    

Brynjuf Bulls plass (Rådhusplassen), 3 173 834 

Kirkeveien 40-74.     

Sone 3  
Beliggenhet øvrige gater i Bydel Frogner 

  
2 745 

  
834 

  
 
Prisliste 
Leie av areal til vareutstilling foran forretning 1.1.2015 
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Adresse / område  Leiepriser      

I Bydel Frogner  Leie for 
kalenderår pr. 
m2 

Leie for 
sesong pr. 
m2 

Leie pr. 
mnd. pr. 
m2 

Sone 1  
Henrik Ibsens gate, Bygdøy alle(hele), 
Frognerveien,  
Hegdehaugsveien,Bogstadveien,  Valkyriegaten. 
  

  
  
3 917 

  
  
2 674 

  
  
784 

Sone 2 og 3  
Beliggenhet i øvrige gater i bydel Frogner 

  
3 430 

  
2 176 

  
675 

 

  
 
Verbalforslag vedr. Amaldhus fra H:  
Bydelsutvalget er av den oppfatning at dette er et bra tilbud som gir mange 
brukere med psykiske helseutfordringer et godt tilbud. I dag er tilbudet 
opprettholdt av bydelen gjennom 2 stillinger samt husleie for eiendommen 
Bernerløkken, hvor Amaldhus Nielsen bodde mesteparten av sitt liv. 
Bydelens økonomi er stram. Bydelsutvalget ønsker derfor at det fremlegges 
en rapport som tar opp finansiering og bruk av tilbudet, inkludert å se på økt 
brukermedvirkning, stillingshjemler, og eventuell sambruk av eiendommen 
med andre tilbud til bydelens befolkning. Bydelsutvalget vil deretter ta stilling 
til videre drift av tilbudet Amaldhus innen sommeren 2015. I påvente av 
denne evalueringen, videreføres tilbudet Amaldhus som i dag.  
 
Verbalforslag vedr. Amaldhus fra A og SV:  
Arbeiderpartiet og SV fremmer forslag om at Amaldhus får permanent støtte 
for sin virksomhet under året 2015.  
 
Det arbeid som nedlegges blant brukerne av Amaldhus, for hverandre og for 
bydelen, er et meget verdig og viktig tilbud til bydelen borgere. Det arbeid og 
den omsorg dette senteret yter, sparer bydelen for betydelige utgifter. En 
opprettholdelse av Amaldhus er en forutsetning for at et allerede sparetynget 
budsjett, kan yte flere tjenester i bydelen enn om brukerene av Amaldhus 
skulle benytte andre lovpålagte ytelser.  
 
Verbalforslag vedr. Frogner Frivillighetssentral fra A, SV og H: 
Arbeiderpartiet og SV fremmer forslag om at Frogner Frivillighetssentral 
bevilliges nødvendig støtte for 2015.  
 
Denne frivillighetsorganisasjonen har mer enn 7000 innenfor dørene i løpet av 
året, og er et sosialt midtpunkt i bydelen. Den sparer samtidig bydelskassa for 
store beløp, siden de frivillige gjør innkjøp, følger til lege, tannlege, og andre 
institusjoner, de som ikke er så heldige og kan gjøre turene på egen hånd. De 
er samtale venner og yter det varme sosiale fellesskap som vi skal være stolte 
av. Sentralen i Niels Juels gate egner seg ikke til andre formål. Dette senteret 
er også fullt tilgjengelig for alle.  
 
Verbalforslag vedr. Ungdomstjenesten fra H:  
Bydelsutvalget mener at alle barn og unge i Bydelen skal ha tilbud om gode 
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inkluderende fritidsaktiviteter hvor de medvirker i utformingen av tilbudene. 
Vårt mål er at rusbruk og kriminalitet blant barn og unge reduseres, og at de 
deltar i og fullfører utdanning. For å nå disse mål, mener vi det er viktig at 
Bydelens velfungerende ungdomstjenester opprettholdes på dagens nivå. 
Ungdomstilbudet på Ruseløkka- og Uranienborg skoler vil i de kommende år 
ha utfordringer med tilgang til lokaler, da disse trenger oppussing og følgelig 
må fravikes. For Uranienborg er det fra høsten 2015 og hvert år fremover 3 
nye klasser som kommer i alder for slike tilbud, mot 2 frem til nå. Bydelen 
ber om at det tilstrebes erstatningslokaler, slik at tilbud i 2015 og videre 
opprettholdes for tilsvarende antall brukere som i 2014, og økes i takt med økt 
målgruppe. Måltall for 2015 justeres tilsvarende.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Verbalforslag vedr. Amaldhus fra H ble vedtatt med 5 stemmer for (5H) 
og 3 setmmer mot (2A, 1SV) som stemte for verbalforslag vedr. 
Amaldhus fra A og SV.  
 
Verbalforslag vedr. Frogner Frivillighetssentral fra A, SV og H ble 
enstemmig vedtatt.  
 
Verbalforslag vedr. Ungdomstjenesten fra H ble enstemmig vedtatt.   
 
Merknad fra A:  
Arbeiderpartiet og SV fastholder at helsetilbudet igjennom helsestasjonene 
skal styrkes snarere enn reduseres.  
 
 

SAK 160/14 
BU-SAK 393/14 

W. B. Samson AS avd. Gimle, Fredrik Stangs gate 46 – ny bevilling  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Frogner bydelsutvalg anbefaler at W B Samson AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved W. B. Samson AS, Avd. Gimle, Fredrik Stangs gate 46.  
Eiendommen, Fredrik Stangs gate 46 ligger i et boligområde. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Enstemmig tiltrådt  
 
 

SAK 161/14 
BU-SAK 394/14 

Sæterhytten på Dronningberget, Bygdøyveien 30 – ny bevilling 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Frogner bydelsutvalg anbefaler at TG Selskapsmat AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Sæterhytten på Dronningberget, Bygdøyveien 30.  
Eiendommen, Bygdøyveien 30 ligger i et boligområde. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Enstemmig tiltrådt  
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SAK 162/14 
BU-SAK 395/14 

Utvidelse av HUSK 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Bydelsutvalget opprettholder den partimessige sammensetningen i HUSK 
som følger av vedtakene i BU-sak 293/11 og 295/11.   
 
Forslag til vedtak fra H:  
HUSK utvider med 1 representant til 12 medlemmer.  
 
Forslag til vedtak fra H ble vedtatt med 5 stemmer for (5H) og 3 stemmer 
mot (2A, 1 SV) som stemte for forslag til vedtak fra bydelsdirektøren.  
 

 
 
Orienteringssaker: 
SAK 163/14 
BU-SAK 398/14 

Brukervalg praktisk bistand – november  
Tatt til orientering 
 
 

SAK 164/14 
BU-SAK 399/14 

Brukervalg hjemmesykepleie – november 
 
Tatt til orientering  
 
 

SAK 165/14 
BU-SAK 400/14 

Tilsynsrapport Majorstuetunet Bo- og Behandlingssenter 
12.9.14 – svar fra SYE  
 
Tatt til orientering 
 
 

SAK 166/14 
BU-SAK 401/14 
 

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014 
 
Tatt til orientering  

  
 

Eventuelt 

- Knut Robert Sande (seksjonsleder NAV kommune) informerte om boliger, behov og 
tomgangsleie, og om Rusken.  

- Frode Ersfjord (SV) ønsket informasjon om rutiner ved boligkontoret som gjelder bistand 
og hjelp til søknad, samt tilgjengelighet. Knut Robert Sande (seksjonsleder NAV 
kommune) orienterte om at Boligkontoret har vaktordning i publikumsmottaket hver dag 
mellom kl 12. 30 og kl 13.30 hvor man kan komme på drop in for bistand. Det er en 
vakttelefon som besvares hvis ikke saksbehandler besvarer henvendelser. Dersom man 
fortsatt ikke får kontakt kan NAV-leder kontaktes direkte. Sentralbordet har 
telefonnummeret i sin oversikt over kontaktpersoner.  
 

 
 
 
Carl-Henrik Bastiansen 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen 
 

  

  

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

 
 

Møtereferat 

 
Tilstede: Carl-Henrik Bastiansen (H), Beate Brovig Auke (H), Ole Jacob Kjendlie (A) og 

Anne-Lise Bergenheim (V) 
Observatører: Hans Høeg Henrichsen (F), Erna Kahlbom (SV) 

Forfall: Bjarne Ødegaard (H), 
Fra adm.: Kari Andreassen, Birgit Aakre, Heidi Damengen 
 
Møtegruppe: 

 
Arbeidsutvalget 

Møtested: Sommerrogt. 1 
Møtetid:  Tirsdag 9. desember 2014 kl. 16.30 
Referent.: K.A. 
Neste møte:  Tirsdag 20. januar 2014 kl. 16.30 
Åpen halvtime:  
 
 
SAKER TIL BU (Komité er markert):  
MIBU / BU Universitetsgata 7, gnr209, bnr 392 m.fl. 

Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning 
Kunngjøring om offentlig ettersyn 01.12.2014 – 19.01.2015 

MIBU / BU Uranienborgveien 6, gnr 213, bnr 419 
Klage på rammetillatelse 
Anmodning om uttalelse fra bydelsutvalget 

MIBU / BU Ruseløkka skole 
Henstilling om hjelp til å fremme rehabilitering 

MIBU / BU Uranienborg skole 
Inntak i 1. trinn for skoleåret 2015 – 16  

MIBU / BU Middelthuns gate 15 og 17 
Ungdoms- og videregående skole på Majorstuen 
Forslag til alternativ bruk 

HUSK / BU –  
sak 337/14 

Opprettelse av tilsynsutvalg for boliger 

HUSK / BU-  
 sak 373/14 

El Burro, Skovveien 3 – ny bevilling  

HUSK / BU Økonomirapport pr november 2014  
HUSK / BU Bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett 2015 
HUSK / BU  W. B. Samson AS avd. Gimle, Fredrik Stangs gate 46 – ny bevilling 
HUSK / BU Utvidelse av HUSK  
BU  Endringer i Venstres representanter til MIBU og HUSK 
BU  Møteplan 2015 – forslag til endring av datoer i september 2015 
O-SAK BU / 
HUSK 

Brukervalg praktisk bistand – november 

O-SAK BU / 
HUSK 

Brukervalg hjemmesykepleie – november 

O-SAK BU / 
HUSK 

Tilsynsrapport Majorstuetunet Bo- og Behandlingssenter 12.9.14 – svar fra 
SYE 
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O-SAK BU / 
HUSK 

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014 

O-SAK BU Nytt valgoppgjør for bydelsutvalg Frogner 2011-2015 - Høyre - 
underretning om vedtak 

SAKER TIL INFO/DRØFTING: 
- Rutiner for protokoll til BU 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Seniorrådet 
 

  

 

Frogner seniorråd Seniorrådets leder Postadresse bydelsadm.  
Besøksadresse: Hans Høegh Henrichsen Postboks 2400 Solli Bankkonto: 6004.06.02081 
Slemdalsveien 3b Telefon 22 46 84 66 0201 Oslo Org. nr. 874 778 702 
 Mobil 41 41 37 70 Telefon 23 42 49 11  
 E-post: ipdas@online.no          E-post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

Møtereferat 
 

 
Tilstede: Hans Høegh Henrichsen, leder 

Turi W. Ljungqvist, nestleder  
Pål Nordenborg 
Knut Erik Jørgensen 
Astrid Hilde  
Jarle Martin Wahl 
Kjell Jon Karlsen 
Elenor W. Holter 

Forfall: 
 

Rannveig Dahl 
 

Møtegruppe: Seniorrådet 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogt. 1  
Møtetid: Tirsdag 16. desember 2014 kl. 10.00 
Referent.: Iolanta Johansen 
Telefon: 91131608 
Neste møte: 3. februar 2015 

  
 

 
Sak 90/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Godkjent. 
 
Sak 91/14 Godkjenning av protokoll fra møtet 25. november 
Godkjent. 
 
Sak 92/14 Bydelsdirektørens 10 min  
(Utgikk) 

 
Sak 93/14 Forslag til årsplan og budsjett 2015 
 
Seniorrådets medlemmer noterte seg de betydelige innsparinger som bydelen er 
pålagt i forhold til budsjettet for 2015. 
Innsparingene synes i vesentlig grad å ville ramme samfunnets svakeste grupper, 
syke, eldre, personer med psykiske problemer, fattige og arbeidsledige. 
 
Medlemmene var samstemte i å ta sterk avstand fra storparten av de foreslåtte kutt i 
budsjettet. Spesielt ble fremhevet reduksjonen i bruken av sykehjemsplasser og av 
tilbudene til personer som er avhengige av tiltak som Amaldhus, 
Frivillighetssentralen, eller til de eldre som ble fratatt sin mulighet for å få transport 
til seniorsentrene eller til Oscar LMS. 
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Seniorrådet var enstemmig i å rette et krav til Frogner Bydelsutvalg om å ta 
situasjonen opp med Byrådet for å kreve en revurdering av de innsparingstiltak som 
er pålagt. 
 
 
Sak 94/14 Opprettelse av tilsynsutvalg for boliger 
Tatt til orientering. 

 
                        Sak 95/14 Brukervalg praktisk bistand, november 
                        Tatt til orientering. 

 
 Sak 96/14 Brukervalg hjemmesykepleie, november 

                         Tatt til orientering. 
 

                         Sak 97/14  Tilsynsrapport Majorstutunet Bo- og Behandlingssenter 
                         Det ble gitt noen kommentarer til nye problemer som ble avdekket ved 
                         Sykehjemmet under siste tilsyn, og som vil bli behandlet i den kommende      
    tilsynsrapporten. 
 
                         Sak 98/14 Brukerundersøkelsen hjemmetjenesten 

  Tatt til orientering. 
 

                         Sak 99/14 Samarbeid med nabobydelenes eldreråd  
                          Leder ga en nærmere orientering om det nære samarbeidet som nå fortsetter 
                          mellom Seniorrådet i Bydel Frogner og Eldrerådene  i Ullern, Vestre Aker og 
                          Nordre Aker  
 

  Sak 100/14   Møteplan 2015 
  Tatt til etterretning. 
 
 

       
    
       
Hans Høegh Henrichsen      Iolanta Johansen 
leder          sekretær 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Råd for Funksjonshemmede 
 

  

  

    

Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  23 42 50 00  

Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01  
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   

Drammensveien E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 

 

Møtereferat 

 

Tilstede:  Leder Rudolph Brynn (A), Nestleder Sara Glent  (H) 

Medlem Berit Schjefstad (FFO), Unni Brodin (FFO), Ellinor Bergrud (FFO, Norges 

Blindeforbund) 

Vara Oddvar Skogsletten (Norges Handikapforbund) 

Forfall: Medlem Trond Tvedt (SAFO, Forening for Norges Døvblinde), Bjørn Hansen (SAFO, 

Norges Handikapforbund) 

Møtegruppe: Rådet for funksjonshemmede 

Møtested: Frognersalen 

Møtetid: Mandag 24.11.2014 kl 16.00 

Møteleder: Rudolph Brynn (A) 

Sekretær: Ingvild K Haugen  

Epost: ingvild.haugen@bfr.oslo.kommune.no  

Mobil: 95755280 

 

Saker   

 Åpen halvtime 

Ingen saker 

 

74/14 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. 

Ingen kommentar til innkalling, men flere medlemmer skal sjekke opp om innkalling er 

mottatt per epost da de ikke har registrert den i sin innboks. 

 

75/14 Aktuelle saker fra BU-sakskartet 

385/14 Universitetsgata 7 
RFF understreker at krav til universell utforming i fellesområder og publikumsarealer i 
plan- og bygningsloven må oppfylles. For undervisningslokaler må likeverdig tilgang for 
alle elever sikres. 
  
387/14 Ruseløkka skole –henvisning om hjelp til å fremme rehabilitering 
RFF ser med bekymring på melding fra Ruseløkka skole om dårlig ventilasjonsanlegg på 
skolen på grunn av behov for elever med spesielle utfordringer. 
 
389/14 Midheltuns gate 15 og 17 
Dersom arealet benyttes til skoleformål må lokalene sikre likeverdig tilgang for alle 
elever gjennom universell utforming. 
 
390/14 Niels Juels gate 27 –søknad om bruksendring 
Søker har bedt om unntak for krav til universell utforming i forbindelse med 
bruksendring. 
RFF støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak. 
 

mailto:postmottak@bfr.oslo.kommune.no
mailto:ingvild.haugen@bfr.oslo.kommune.no
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337/14 Opprettelse av tilsynsutvalg for boliger 
Gjelder samlokaliserte boliger til personer med nedsatt funksjonsevne og/eller  
psykiske lidelser. 
 
RFF støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak. 
392/14 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 

1) RFF er kritiske til avvikling av Amaldhus som gir et viktig, etablert tilbud som 
vanskelig lar seg gjenskape i en frivillighetssentral. 

2) RFF er sterkt i mot avvikling av Frogner frivillighetssentral, avvikling vil føre til 
redusert økonomisk driftstøtte og frivillighetssentralen er bedre tilrettelagt for 
eldre med bevegelseshemninger og funksjonshemmede enn 
frivillighetssentralen ved Tidemandsstuen. 

3) RFF støtter forslag om styrking av innsatsteam og turnusdrift. 
4) RFF ber om at utredning for anskaffelse av tilstrekkelig velferdsteknologi i lys av 

redusert bruk av institusjonsplasser og hjemmesykepleie. 
 

76/14 Referat fra aktuelle møter 

Rudolph Brynn: Møte i regi av Standard Norge om universell utforming. Bredt oppmøte 

med representanter fra byggebransjen, Norsk designråd og IKT.  

Oddvar Skogsletten: Møte i NHF «Funker i Oslo» holdt for første gang og planlegges 

avholdt 2x årlig. Vellykket første møte med temaet «Reisekjeden i Oslo» der 

medlemmer fra NHF og representanter fra Ruter og Oslo kommune sentralt kom i 

dialog. 

Oddvar Skogsletten: Møte i NHF (Regionstyret). Vedtatt å samle rådsrepresentanter 

årlig. Nyttig for å dra veksel på hverandres erfaringer og fordi saker fra lokale råd er av 

felles interesse. 

 

77/14 Saker fra Rådet for funksjonshemmede i Oslo 

Ingen saker tatt opp. 

 

78/14 Aktuelle saker fra medlemmene 

 Bekymring rundt trafikksikkerhet ved Bussterminalen/Jernbanetorget og 

tilhørende taxisentral. Bekymring meldes videre til det sentrale rådet for 

funksjonshemmede.  

 

 Eventuelt 

 Skriv vedr. fellesmøter for bydelsrådene ble lest opp. RFF er positive til to 

fellesmøter per år, og ønsker bemerke at dato for høstmøte tilpasses dato for 

fremlegg av budsjett for Oslo kommune.  

 Teknisk forskrift –orientering om nye regler.  

 Møteplan for 2015 ble utdelt- Møteplan er tilgjengelig på nettsidene 

sammen med møteinnkallinger og protokoller (http://www.bydel-

frogner.oslo.kommune.no/politikk/) 

 

 

Neste møte er 2. februar kl 16.00.  

http://www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/politikk/
http://www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/politikk/


 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Ungdomsrådet 
 

  

  

UNGDOMSRÅDET    
Ungdomstjensten Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  22 44 56 48  Bankkonto: 13150100032 
Besøksadresse: Postboks 2774 Solli  Org. nr. 874 778 702 
Cort Adelers gate 18, 0204 Oslo  0201 Oslo   
  

 

.           MØTEREFERAT 

Tilstede: 
Katarina Frostmann Eisenstein, leder, Fritjof Bugge, Andrine Ona Kindem, Sumaya Liban, Haider Qureshi 

Oscar Andreas Nordèn, Stefan Dahlgren (referent) 

Forfall , 

Nicholas Berteau Solem, Nicholay Bjørn Akselvoll, Astrid Rose Hegnas, Henriette Vikøren Zachariassen 

Møtegruppe: Ungdomsrådet BFR 
Møtested: Ungdomstjenesten, 2.etasje Cort Adelers gate 18 

Møtetid: 16.30-17.00 

Referent.: Stefan Dahlgren 

Telefon: 22 44 56.48 

Neste møte: 4. februar 2015 

 

Møte i ungdomsrådet 10.desember 2014 
 
Sak 61/14 : Godkjenning av innkalling og referat 

Godkjent 

 
Sak 62/14 : info om økonomi 

Rådet er kjent med neste års budsjett, og Fridjof og Haider stiller til BU møte 16. 

desember kl 18.00 

 

Sak 63/14 :  Oppdatering råd og utvalg Sentralt ung domsråd  

Det er gjennomført fakkeltog sist uke for å rette fokus mot mer helsesøstre i 

skolene 

Sak 64/14 : Eventuelt 
- Ungdomsrådet mener de ikke er godt nok kjent for ungdommen, og ønsker å 

gjøre arbeidet de gjør bedre kjent. Det er ønskelig å lage en tekst til plakater 

som henges opp på skoler og andre steder ungdom ferdes. Katarina 

undersøker til neste møte om Vemund kan lage design til disse. 

- Da Katarina ønsker å avtre som leder i ungdomsrådet blir det valg av ny leder 

neste møte 

 
   

 

 
 

 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  23 42 50 00 Bankkonto: 6004.06.02081 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Drammensveien E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

F:\ADMINISTRASJON\Inger A\Mibu 2014\Desember\Sak 385.Tullinkvartalet.doc 
 

  
 

BU-sak 385/14 
         Mibu-sak 149/14 
 
 
 
Møtedato: 15.12.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 16.12.2014 Bydelsutvalget 
 
 
 
UNIVERSITETSGATA 7, GNR 7-9 M.FL. 
FORSLAG TIL DETALJREGULERING MED 
KONSEKVENSUTREDNING 
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN 01.12.2014 – 19.01.2015 
 
 
 
Plan- og bygningsetaten har den 21.11.2014 vedtatt å legge ovennevnte planforslag ut til offentlig 
ettersyn og sende det på høring.  
Planforslag til offentlig ettersyn er tilgjengelig som plankunngjøring og i saksinnsyn på 
Plan- og bygningsetatens nettsider www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn på 
referansenummer 201200848, samt på bydelen nettsider under fane politikk, BU-innkalling 
16. desember. 
 
Forslaget er utarbeidet av Rambøll AS for Tullinkvartalet AS v/ Entra Eiendom AS. 
 
Planområdet på ca 16 da er omfattet av flere gjeldende reguleringsplaner. Største delen av området 
er regulert i S – 2255, med en utnyttelsesgrad på 1,5 – 2,5, og S – 4074 som tillater en høyde på 8 
etasjer. Området er en del av den klassiske kvartalsstrukturen i Oslo sentrum. Kvartalet inneholder 
bygningsmasse fra ca 1840 – 1990 med diverse virksomheter som kulturformål, kirke, 
skolevirksomhet, hotell, serveringsvirksomhet og en rekke ulike forretninger. Entra Eiendom AS 
eier ca 50% av tomtegrunnen, gjenstående deler er fordelt på flere private eiere. Av Entras 
eiendommer skal Kristian Augusts gate 23 og gatebygningen i Kristian Augusts gate 21 bevares. 
Området omfattes av Kommunedelplan for byutvikling og bevaring som ligger til politisk 
behandling. Hvis denne blir vedtatt vil den åpne for større utnyttelse og høyder mellom 30 og 42 
meter over bakkeplan. (ca 10 – 14 etasjer).  
 
Utbyggers forslag 
Entra Eiendom AS foreslår å omregulere Universitetsgata 7-9 m.fl. – Tullinkvartalet, Sentrum – 
fra byggeområde for boliger, forretning, kontor, bevertning, hotell og allmennyttig formål 
(undervisning) til undervisning/forretning/tjenesteyting/bevertning/forsamlingslokale/kontor og 
hotell. Planforslaget omfatter hele kvartalet. Målet med planen er å legge til rette for langt høyere 
utnyttelse i forhold til eksisterende, bland annet med nye lokaler for Universitetet i Oslo. Det 
foreslås å bevare flere bygninger i kvartalet. Øvrig bebyggelse kan rives og bygges opp i 42 m 
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høyde, bortsett fra nybygg mot Kristian Augusts gate som foreslås i 50 m byggehøyde. I tillegg til 
de nevnte høydene foreslås 4,5 m til takoppbygg på inntil 20% av takflaten for det enkelte 
bygningsvolum. Det foreslås etablert passasjer i østre deler av kvartalet, som er allment 
tilgjengelige i virksomhetenes åpningstid. Det foreslås 61 380 m2 nybygg og opprettholdelse av 
39 742 m2, noe som til sammen gir 101 122 m2. 
For Entras eiendommer mot Kristian Augusts gate foreslås en BRA på 955%, (denne utnyttelsen 
betyr forenklet en bebyggelse i 9,5 etasjer over hele eiendommen) mens det for øvrige 
utviklingseiendommer foreslås en utnyttelse på 600-700 %. Utnyttelsen for planområdet sett under 
ett er beregnet til 626% BRA. 
 
Forslagsstillers illustrasjon til planforslaget foreslår følgende arealbruk: mot Tullinløkka et 
nybygg for undervisning, diverse publikumsrettet virksomhet og kontor i 50 meters høyde. 
Bygningen er tenkt brukt til å samlokalisere juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Øvrige deler 
av kvartalet foreslås regulert til omtrent den samme bruken som de har i dag: Hotell Savoy og 
Smarthotell foreslås begge til overnatting/hotell, Filadelfiasalen i St Olavs gate 24 foreslås til 
forsamlingssal, og øvrig bebyggelse foreslås som en kombinasjon av ulik publikumsrettet 
virksomhet (forretninger, bevertning og diverse tjenesteyting) og kontor, noen steder i 
kombinasjon med forsamlingssal og undervisning. 
 
Forslagsstiller foreslår å etablere flere «gatetun» inne i kvartalet, og passasjer gjennom 
bebyggelsen. Disse vil være åpne for allmennheten i tilgrensende virksomheters åpningstid. 
 
Forhåndsuttalelser 
Bydelen støttet i sin uttalelse 2013 både bevaring av Alfheimkomplekset med bakbygninger og en 
utforming av nye bygninger slik at den historiske gesimslinjen mot gate opprettholdes. 
 
Bymiljøetaten peker på Ruters arbeid med ny trikketrase i Kr Augusts gate, noe som kan påvirke 
adkomstmulighetene for eiendommene. 
 
Byantikvaren tar opp bevaringsstatus for flere eiendommer i kvartalet, og nevner spesielt Kristian 
Augusts gate 21 og 23 samt hele Alfheimkomplekset med bakbygninger som er av nasjonal 
verneverdi. Planer som åpner for riving av bakbygninger på disse eiendommene vil bety at 
Byantikvaren vil vurdere fredning etter kulturminneloven §§ 15 og 19.  
Etter Byantikvarens syn bør «Det historiske sentrum» (Linstowns plan fra 1838) med Slottet, 
Nasjonalteatret, Universitetet og Tullinløkka ivaretas som en del av den opprinnelige teppebyen. 
Innenfor det historiske sentrum er det tett mellom kulturminner i fredningsklasse og hele området 
har sterke verneverdier som ikke må skjemmes av høye og massive bygninger. Byantikvaren 
peker på at sambruk av eiendommer i Tullinkvartalet og ved Tullinløkka kan gi en god løsning. 
 
Statsbygg peker på at fremtidig bruk av Nasjonalgalleriet og Tullinløkka ikke er avklart, og at det 
derfor er avgjørende at prosjektet ikke legger føringer for disse naboeiendommene. 
 
Plan- og bygningsetatens foreløpig konklusjon på forslagsstillers alternativ (1): 
Etaten mener det vil være en styrke for universitetet å få samlokalisert sine sentrumsfunksjoner i 
dette kvartalet, men påpeker at universitetet som leietaker ikke kan sikres gjennom 
reguleringsplanen. Behovet for mer egnete lokaler for UiO kan verken forsvare eller forklare den 
generelt høye utnyttelsen og de store byggehøydene i kvartalet. Undervisningsformålet bør 
spesifiseres slik at det ikke kan etableres grunnskole innenfor planområdet, som mangler uteareal. 
Undervisningsformålet utgjør i underkant av 50% av de foreslåtte nybygg innenfor planområdet. 
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Selv om en viss monumentalitet ville kunne forsvares, mener Plan- og bygningsetaten at foreslåtte 
nybygg mot Kristian Augusts gate er altfor høyt og bredt, og forrykker tyngdepunktet i et 
nasjonalt viktig område. Med utbygget forslag vil Tullinløkka fremstå som en forplass til det nye 
monumentalbygget i Kristian Augusts gate, og opplevelsen av plassen vil endres radikalt.  
Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget 
 
Plan- og bygningsetatens alternativ (2): 
Plan- og bygningsetaten fremmer eget alternativ med lavere utnyttelse og byggehøyder. Etaten 
stiller også krav til mer rommelige passasjer, som skal være etablert samtidig med nybygg mot 
Kristian Augusts gate.  
 
Hensikten med alternativ 2 er å åpne for utvikling av kvartalet på en måte som tar hensyn til byen 
rundt og de store kulturminneverdiene i dette området.  
Planforslaget foreslår at ny bebyggelse følger eksisterende høyder mot gate, men kan økes til 30 
meters byggehøyde inne i kvartalet. Dette vil gi en total BRA på inntil 78 913 m2 og ca 490% 
BRA, altså betydelig lavere bebyggelse enn det forslagsstiller foreslår. Den klassiske 
kvartalsstrukturen med mange bygningskropper som har begrenset gatefasade bør opprettholdes. 
Lavere høyder begrenser negative konsekvenser for kulturminnene i og omkring planområdet. 
Solforhold for omgivelsene blir tilnærmet uendret i forhold til dagens situasjon. Plan- og 
bygningsetatens alternativ sikrer større, rommelige gårdsrom og gjennomganger i kvartalet, 
regulert til offentlige gatetun. Hensikten er å sikre gjennomføring i et kvartal hvor det er flere 
ulike grunneiere, og hvor rekkefølgen på utbyggingen er usikker. 
Adkomst til kvartalet bør i hovedsak samles i Universitetsgata, da det er stor belastning på øvrige 
gater rundt planområdet. 
 
Alternativ 2 har mange likheter med bydelsutvalgets anbefalte alternativ 3b (sak 118/13 – 
30.04.2013) i Planskisse til prosjektavklaring. 
 
Høringsinstanser 
Byantikvaren har saken til høring i høringsperioden og vil vurdere om alternativ 2 tilfredsstiller 
nødvendige krav til verneverdier, eller om Byantikvaren vil fremme eget alternativ. 
 
Plan- og bygningsetaten ber om bemerkninger til forslaget i løpet av høringsperioden 
01.10.2014 – 19.01.2015. Vedtak merkes med saksnummer 201200848, og sendes 
postmottak@pbe.oslo.kommune.no samt direkte til saksbehandler Liv Oxaal Kaasen 
liv.kaasen@pbe.oslo.kommune.no. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har Universitetsgata 7 – 9 m.fl.- Tullinkvartalet, Sentrum til høring. 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak, sak 118/13 – 30.04.2013, sak 236/12 - 
28.8.12, og sak 44/12 - 28.2.12 (vedtak og saksfremstillinger følger vedlagt). 
 
Bydelsutvalget anbefaler at alternativ 2 blir lagt til grunn for det videre planarbeidet. Alternativet 
legger opp til samme grad av bevaring og en mer moderat utnyttelse enn alternativ 1, samtidig 
som ny bebyggelse foreslås følge eksisterende høyder mot gate, men kan økes til 30 meters 
byggehøyde inne i kvartalet. 
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Bydelsutvalget mener forslaget om en gangpassasje gjennom Tullinkvartalet er et godt plangrep 
og kan gi en vitaliserende forbindelse fra Oslo sentrum og Universitetet mot Pilestredet og 
Høgskolen i Oslo og Akershus.  
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