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Møteprotokoll 

8/14 

 

 

 

Møte: 

 

Bydelsutvalget 

Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom over kantinen, 4 etg. 

Møtetid: 18.12.2014 kl. 17:00 

Sekretariat: 23 47 60 64 

 

 

 

 

Møteleder: Elin Horn Galtung (H) 

  

Tilstede:  Lars Asbjørn Hanssen (H) 

Anita Asdahl Hoff (H) 

Arild Gjervan (H) 

Lars Madsen (H) 

Lene Mathisen (H) 

Jane Steenbuch (H) 

Carl Lindblad (A) 

Åse Ryvarden (A) 

Terje Bjøro (V) 

Mona Helene Grønlie Herzog (V) 

Arne Eugen Boysen (F) 

  

Forfall: Ingrid Nyhus (H) 

Trond Lind Petersen (H) 

Arne Kolstad (H) 

  

Som vara møtte: Sunniva Borgen, (H) 

Jon Magne Nielsen (H) Tiltrådte kl. 19.05. 

Ågot Sundelin Johansen (H) Tiltrådte 17.30. 

  

I tillegg møtte: Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 

Nina Cleve, enhetsleder ressursenhet for barn og unge 

Reidun Strøm, enhetsleder bydelsdirektørens stab 

Jeannette Wold, enhetsleder forebygging barn og unge 

Stein Vesterkjær, enhetsleder økonomi 

Monica Enge Eriksen, enhetsleder bestiller 

Edith Aars, enhetsleder barnehager 

Anne Lexow, enhetsleder boliger, dagsentra og psykisk helse 

Marit Gunnes, enhetsleder sosial/NAV 

Morten Christensen, bydelsingeniør 
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Møtesekretær: Berit Nilsen 

  

Åpen halvtime 

Per Brander tok ordet til BU-sak 217/14 Åpning av Svenstuveien. 

 

Trond Haarbye fra Røa Vel tok ordet til sak 219/14 Ombygging av humper i Ostadalsveien, 

220/14 Busslomme ved Griniveien og sak 222/14 Opparbeiding av Sørkedalsveien forbi 181 B 

og 183. 

I tillegg tok han ordet til sak 214/14 Vækerøveien 209 C-Klage til bydelsutvalget. 

 

Asbjørn Svennebye tok ordet til sak 236/14 Hovseterveien 70-72. Kunngjøring om offentlig 

ettersyn. Forslag til detaljregulering. 

 

Bjørn Lasse Dokkan tok ordet til sak 214/14Vækerøveien 209 C - Klagesak til bydelsutvalget. 

 

Einar Røang tok ordet til sak 220/14 Busslomme ved Griniveien. 

 

Saif Kahn tok ordet til sak 213/14 Forslag til årsplan og budsjett 2015, ungdomsklubben på 

Hovseter. 

 

Trygve Bauge tok ordet til sak 248/14 Brannvarslingssystemet i Hovseterveien 88. 

 

Eirik Hevrøy tok ordet til sak 233/14 Orreskogen 30 A og B Klage over Plan- og 

bygningsetatens avslag på søknad om endring av utvendig trapp. Dispensasjon fra 

reguleringsplan. 

 

Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent uten merknader. 

Godkjenning av sakskart 

Sakskartet ble godkjent med følgende tilleggssaker: 

 

233/14 Orreskogen 30 A og B Klage over Plan- og bygningsetatens avslag på søknad om 

endring av utvendig trapp. Dispensasjon fra reguleringsplan. 

234/14 Foreløpig orientering om tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 24. november 2014 

235/14 Søknad om bevilling Café Grevinnen, Sørkedalen 826 

236/14 Hovseterveien 70-72 Kunngjøring om offentlig ettersyn, Forslag til detaljregulering 

237/14 Stasjonsveien 51 og deler av 53. Varsel om oppstart av planarbeid 

238/14 Vennerbakken 6 - Anmodning om uttalelse 

239/14 Frognerseterveien 27 - Bestilling av oppstartmøte 

240/14 Referat fra tilsynsutvalget for hjemmetjenesters møter 5. november og 24. november 

2014 

241/14 Vassfaret 1-16 og Bjørnveien 58-60. Underretning om vedtatt plan. Detaljregulering. 

242/14 Vedtak i sak om dekning av sakskostnader - Røahagan 49 A-F 

243/14 Riksantikvarens vedtak om fredning av Bogstad gård med plasser og kulturlandskap 

244/14 Søknad om salgsbevilling for Rema 1000 Stasjonsveien, Stasjonsveien 51, 0771 Oslo 

245/14 Bydelsdirektørens tilleggsinnstilling - budsjett 2015 

246/14 Endring av representanter til barn-, ungdom- og kulturkomiteen og helse- og 
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sosialkomiteen fra Venstre 

247/14 Innspill til revisjon av eierseksjonsloven 

248/14 Brannvarslingssystemet i Hovseterveien 88 

249/14 Nytt valgoppgjør for Vestre Aker bydelsutvalg 2011 - 2015 (V) - Orientering om vedtak 

 

Saker til behandling 

210/14 14/00021-15 Protokoll fra bydelsutvalgets møte 13. november 2014 5 

211/14 14/00044-15 
Bydelsdirektørens driftsorientering 

 
6 

212/14 14/00321-15 Rapportering på aktivitet og måltall pr. 30.11.2014 7 

213/14 14/00513-7 Forslag til Årsplan og budsjett 2015, Bydel Vestre Aker 8 

214/14 14/01087-2 Vækerøveien 209 C - Klagesak til bydelsutvalget 11 

215/14 14/01140-2 Zinober, Sørkedalen-Etablering av modellflyplass 13 

216/14 14/00446-2 Helårstrasé Strømsdammen - Strømsbråtenveien 14 

217/14 12/00311-12 Åpning av Svenstuveien 16 

218/14 12/00554-19 
Naturvernforbundets brev til Bærum kommunestyre om 

"Fossum-byen i marka" 
19 

219/14 14/00839-10 Ombygging av humper i Ostadalsveien 23 

220/14 14/01011-3 Busslomme ved Griniveien 9 24 

221/14 14/01016-6 Forslag om flere fartsdempere i Setra vei 26 

222/14 14/01032-2 Opparbeiding av Sørkedalsveien forbi 181B og 183 29 

223/14 14/01068-2 Lys i Ankerveien mot Fossum 32 

224/14 12/01748-6 Kulturlandskapsplan for Sørkedalen 33 

225/14 14/01044-2 
Delt bydelsdirektør - Utredning om mulig 

bydelssammenslåing 
34 

226/14 14/01119-1 
"Oslobarnehagens" brukerundersøkelse 2014-barnehager 

Bydel Vestre Aker 
35 

227/14 14/01139-1 Rusundersøkelse 2014 36 

228/14 14/01155-1 Politivakt i Bydel Frogner 38 

229/14 14/01148-1 Forslag til møteplan 2015 39 

230/14 14/00060-15 Status utkvittering av saker 40 
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231/14 14/00045-15 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 18. desember 2014 41 

232/14 14/00047-16 Informasjonssaker til bydelsutvalgets møte 18. desember 2014 42 

233/14 14/01166-2 

Orreskogen 30 A og B Klage over Plan- og bygningsetatens 

avslag på søknad om endring av utvendig trapp. Dispensasjon 

fra reguleringsplan. 

44 

234/14 14/00285-28 
Foreløpig orientering om tilsyn ved Vinderen bo- og 

servicesenter 24. november 2014 
47 

235/14 14/01170-2 Søknad om bevilling Café Grevinnen, Sørkedalen 826 48 

236/14 12/01370-25 
Hovseterveien 70-72 Kunngjøring om offentlig ettersyn, 

Forslag til detaljregulering 
49 

237/14 14/00102-7 
Stasjonsveien 51 og deler av 53. Varsel om oppstart av 

planarbeid 
51 

238/14 14/01189-2 Vennerbakken 6 - Anmodning om uttalelse 52 

239/14 14/01193-2 Frognerseterveien 27 - Bestilling av oppstartmøte 53 

240/14 14/00168-5 
Referat fra tilsynsutvalget for hjemmetjenesters møter 5. 

november og 24. november 2014 
55 

241/14 13/00399-21 
Vassfaret 1-16 og Bjørnveien 58-60. Underretning om vedtatt 

plan. Detaljregulering. 
56 

242/14 13/00770-39 Vedtak i sak om dekning av sakskostnader - Røahagan 49 A-F 57 

243/14 14/00601-6 
Riksantikvarens vedtak om fredning av Bogstad gård med 

plasser og kulturlandskap 
58 

244/14 14/01208-2 
Søknad om salgsbevilling for Rema 1000 Stasjonsveien, 

Stasjonsveien 51, 0771 Oslo 
59 

245/14 14/00513-15 Bydelsdirektørens tilleggsinnstilling - budsjett 2015 60 

246/14 12/01592-25 
Endring av representanter til barn-, ungdom- og 

kulturkomiteen og helse- og sosialkomiteen fra Venstre 
61 

247/14 14/01179-2 Innspill til revisjon av eierseksjonsloven 62 

248/14 14/01236-1 Brannvarslingssystemet i Hovseterveien 88 63 

249/14 12/01592-26 
Nytt valgoppgjør for Vestre Aker bydelsutvalg 2011 - 2015 

(V) - Orientering om vedtak 
66 
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Saker til behandling 

210/14 Protokoll fra bydelsutvalgets møte 13. november 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 18.12.2014 210/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

Vestre Aker bydelsutvalg godkjenner protokollen fra møte 13. november 2014.  

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg godkjenner protokollen fra møte 13. november 2014. 

 

 

 

  



 6  

 

211/14 Bydelsdirektørens driftsorientering 

 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 18.12.2014 211/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

Vestre Aker bydelsutvalg tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 
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212/14 Rapportering på aktivitet og måltall pr. 30.11.2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 18.12.2014 212/14 

 

 

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 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Bydelsutvalget tar redegjørelsen om bydelens økonomiske situasjon til orientering. 
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213/14 Forslag til Årsplan og budsjett 2015, Bydel Vestre Aker 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 04.12.2014 40/14 

2 Helse- og sosialkomiteen 04.12.2014 55/14 

3 Bydelsutvalget 18.12.2014 213/14 

 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 04.12.2014 sak 40/14 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 04.12.2014 og innstiller 

overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  
Bydelsdirektøren viser til forslag til budsjett for 2015 og anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende 

vedtak: 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Bydelsutvalget slutter seg til de aktivitetsendringer, strategier, tiltak, måltall, budsjett, 

årsverk og budsjettforutsetninger som er angitt under de respektive enheter i Kap. 5: 

a) Pkt. 5.1              Stabsenhetene (HR, økonomi og bydelsdirektørens stab) 

b) Pkt. 5.2.1  Enhet for sosial/NAV & Økonomisk sosialhjelp 

c)  Pkt. 5.2.2  Enhet for barnehager 

d) Pkt. 5.2.3  Ressursenhet for barn og unge 

e) Pkt. 5.2.4  Enhet for helsestasjon og skolehelsetjeneste 

f) Pkt. 5.2.5  Enhet for forebygging barn og unge 

g) Pkt. 5.2.6  Enhet for barnevern 

h) Pkt. 5.2.7  Enhet for bestiller 

i) Pkt. 5.2.8  Enhet for hjemmetjenester 

j) Pkt. 5.2.9  Enhet for forebygging og rehabilitering 

k) Pkt. 5.2.10   Enhet for boliger, dagsentra og psykisk helse    

3. Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag om budsjettfordeling innenfor 

funksjonsområder og KOSTRA funksjoner slik de fremkommer i Kap. 6. 

4. Bydelsdirektøren får fullmakt til å omdisponere budsjettmidler innenfor rammen for 

videredelegering som angitt i økonomireglementet pkt. 4.3 a, b og c.  

5. Bydelsutvalget slutter seg til tilleggsinnstillingen fra bydelsdirektøren som er lagt frem som 

følge av endringer i bystyrets budsjettbehandling.  

6. Driftstilskuddet til Vinderen seniorsenter fastsettes til 1,205 mill. kroner justert med 

prisvekst, men ekskl. husleie som dekkes direkte av bydelen. Husleien for 2015 er  

kr. 631 000. 

7. Driftstilskudd til Vestre Aker frivillighetssentral fastsettes til kr 290.000. 

8. Til frivillige tiltak avsettes kr. 120 000 generelt som er tilsvarende budsjett 2014 
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Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 04.12.2014 sak 55/14 

 

Møtebehandling 

Helse- og sosialkomiteen tar til orientering at bydelen har et stramt budsjett som 

administrasjonen gjør sitt beste for å håndtere slik at tjenestetilbudet likevel ivaretas. 

 

Votering 

Helse- og sosialkomiteens merknad var enstemmig. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 04.12.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  
Bydelsdirektøren viser til forslag til budsjett for 2015 og anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende 

vedtak: 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Bydelsutvalget slutter seg til de aktivitetsendringer, strategier, tiltak, måltall, budsjett, 

årsverk og budsjettforutsetninger som er angitt under de respektive enheter i Kap. 5: 

a) Pkt. 5.1              Stabsenhetene (HR, økonomi og bydelsdirektørens stab) 

b) Pkt. 5.2.1  Enhet for sosial/NAV & Økonomisk sosialhjelp 

c)  Pkt. 5.2.2  Enhet for barnehager 

d) Pkt. 5.2.3  Ressursenhet for barn og unge 

e) Pkt. 5.2.4  Enhet for helsestasjon og skolehelsetjeneste 

f) Pkt. 5.2.5  Enhet for forebygging barn og unge 

g) Pkt. 5.2.6  Enhet for barnevern 

h) Pkt. 5.2.7  Enhet for bestiller 

i) Pkt. 5.2.8  Enhet for hjemmetjenester 

j) Pkt. 5.2.9  Enhet for forebygging og rehabilitering 

k) Pkt. 5.2.10   Enhet for boliger, dagsentra og psykisk helse    

3. Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag om budsjettfordeling innenfor 

funksjonsområder og KOSTRA funksjoner slik de fremkommer i Kap. 6. 

4. Bydelsdirektøren får fullmakt til å omdisponere budsjettmidler innenfor rammen for 

videredelegering som angitt i økonomireglementet pkt. 4.3 a, b og c.  

5. Bydelsutvalget slutter seg til tilleggsinnstillingen fra bydelsdirektøren som er lagt frem som 

følge av endringer i bystyrets budsjettbehandling.  

6. Driftstilskuddet til Vinderen seniorsenter fastsettes til 1,205 mill. kroner justert med 

prisvekst, men ekskl. husleie som dekkes direkte av bydelen. Husleien for 2015 er  

kr. 631 000. 

7. Driftstilskudd til Vestre Aker frivillighetssentral fastsettes til kr 290.000. 

8. Til frivillige tiltak avsettes kr. 120 000 generelt som er tilsvarende budsjett 2014 

 

Møtebehandling 

Bydelsdirektøren fremmet en tilleggsinnstilling etter Bystyrets vedtak for Budsjett 2015, og 

anbefalte Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak i tråd med det opprinnelige forslaget og  

Tilleggsinnstillingens forslag til følgende endringer: 

 
1. Øke antall sykehjemsplasser med 8, fra 338 til 344    kr 3,945,- 

2. Redusere saldering av hjemmesykepleie  

gitt av privat/kommunal leverandør      kr 2,312,- 

TOTALT        kr 6,257,- 
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Votering 

Bydelsdirektørens forslag inkludert tilleggsinnstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  
 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Bydelsutvalget slutter seg til de aktivitetsendringer, strategier, tiltak, måltall, budsjett, 

årsverk og budsjettforutsetninger som er angitt under de respektive enheter i Kap. 5: 

a) Pkt. 5.1              Stabsenhetene (HR, økonomi og bydelsdirektørens stab) 

b) Pkt. 5.2.1  Enhet for sosial/NAV & Økonomisk sosialhjelp 

c)  Pkt. 5.2.2  Enhet for barnehager 

d) Pkt. 5.2.3  Ressursenhet for barn og unge 

e) Pkt. 5.2.4  Enhet for helsestasjon og skolehelsetjeneste 

f) Pkt. 5.2.5  Enhet for forebygging barn og unge 

g) Pkt. 5.2.6  Enhet for barnevern 

h) Pkt. 5.2.7  Enhet for bestiller 

i) Pkt. 5.2.8  Enhet for hjemmetjenester 

j) Pkt. 5.2.9  Enhet for forebygging og rehabilitering 

k) Pkt. 5.2.10   Enhet for boliger, dagsentra og psykisk helse    

3. Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag om budsjettfordeling innenfor 

funksjonsområder og KOSTRA funksjoner slik de fremkommer i Kap. 6. 

4. Bydelsdirektøren får fullmakt til å omdisponere budsjettmidler innenfor rammen for 

videredelegering som angitt i økonomireglementet pkt. 4.3 a, b og c.  

5. Bydelsutvalget slutter seg til tilleggsinnstillingen fra bydelsdirektøren som er lagt frem som 

følge av endringer i bystyrets budsjettbehandling.  

6. Driftstilskuddet til Vinderen seniorsenter fastsettes til 1,205 mill. kroner justert med 

prisvekst, men ekskl. husleie som dekkes direkte av bydelen. Husleien for 2015 er  

kr. 631 000. 

7. Driftstilskudd til Vestre Aker frivillighetssentral fastsettes til kr 290.000. 

8. Til frivillige tiltak avsettes kr. 120 000 generelt som er tilsvarende budsjett 2014 

9. Øke antall sykehjemsplasser med 8, fra 338 til 344    kr 3,945,- 

10. Redusere saldering av hjemmesykepleie  

gitt av privat/kommunal leverandør      kr 2,312,- 

TOTALT        kr 6,257,- 
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214/14 Vækerøveien 209 C - Klagesak til bydelsutvalget 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 01.12.2014 78/14 

2 Bydelsutvalget 18.12.2014 214/14 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 01.12.2014 sak 

78/14 

 

Møtebehandling 

 

Venstre fremmet følgende forslag: 

 

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

oppføring av glassbygg/tilbygg av 26.09.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 

19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende regulering (S-4110) § 14 hva gjelder overskridelse av 

maks tillatte areal på toppetasje. 

  

Bydelsutvalget ser at eksisterende toppetasje nå har et omfang der grensene er tøyd 

maksimalt, både hva angår selve etasjens areal (den har omfattende takutstikk) og i tillegg har 

markiser på takutstikket. Et varslet takoppbygg vil stjele sol fra naboers uteområder. 

Reguleringsplanen har allerede vært belastende for naboene, og BU ønsker ikke å gi 

dispensasjon da utbygget vil forverre forholdene ytterligere.  

 

Klagen fra Trond Haarbye tas til følge. 
 
Saken sendes PBE til fornyet saksbehandling. 
 

Høyre fremmet forslag om å fjerne følgende setning fra Venstres forslag: Et varslet 

takoppbygg vil stjele sol fra naboers uteområder. 

 

Votering 

 

Venstres forslag med Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 01.12.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

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

oppføring av glassbygg/tilbygg av 26.09.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 

19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende regulering (S-4110) § 14 hva gjelder overskridelse av 

maks tillatte areal på toppetasje. 

  

Bydelsutvalget ser at eksisterende toppetasje nå har et omfang der grensene er tøyd 

maksimalt, både hva angår selve etasjens areal (den har omfattende takutstikk) og i tillegg har 

markiser på takutstikket. Reguleringsplanen har allerede vært belastende for naboene, og BU 

ønsker ikke å gi dispensasjon da utbygget vil forverre forholdene ytterligere. 

 

Klagen fra Trond Haarbye tas til følge. 
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Saken sendes PBE til fornyet saksbehandling. 

 

Møtebehandling 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen fremmet følgende forslag: 

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

oppføring av glassbygg/tilbygg av 26.09.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 

19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende regulering (S-4110) § 14 hva gjelder overskridelse av 

maks tillatte areal på toppetasje. 

  

Bydelsutvalget ser at eksisterende toppetasje nå har et omfang der grensene er tøyd 

maksimalt, både hva angår selve etasjens areal (den har omfattende takutstikk) og i tillegg har 

markiser på takutstikket. Reguleringsplanen har allerede vært belastende for naboene, og BU 

ønsker ikke å gi dispensasjon da utbygget vil forverre forholdene ytterligere. 

 

Klagen fra Trond Haarbye tas til følge. 

 

Saken sendes PBE til fornyet saksbehandling. 

 

Høyre fremmet følgende forslag: 

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

til oppføring av glassbygg/ tilbygg av 26.09.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens  

§ 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende regulering (S- 4110) § 14 hva gjelder overskridelse av 

maks tillatte areal på toppetasje. 

 

Klagen fra Trond Haarbye anbefales ikke tatt til følge. 

 

Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 

 

Votering 

Det var 14 stemmeberettigede til stede. 

 

2 medlemmer stemte for Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen forslag (2V), 12 stemte 

mot forslaget (9H+2A+1F) 

 

12 medlemmer stemte for Høyres forslag (9H+2A+1F), 2 stemte mot forslaget (2V). 

 

Høyres forslag ble vedtatt med 12 stemmer (9H+2A+1F) mot 2 stemmer (2V). 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

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

til oppføring av glassbygg/ tilbygg av 26.09.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens  

§ 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende regulering (S- 4110) § 14 hva gjelder overskridelse av 

maks tillatte areal på toppetasje. 

 

Klagen fra Trond Haarbye anbefales ikke tatt til følge. 

 

Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 
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215/14 Zinober, Sørkedalen-Etablering av modellflyplass 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 01.12.2014 79/14 

2 Bydelsutvalget 18.12.2014 215/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 01.12.2014 sak 

79/14 

 

Møtebehandling 

 

Høyre fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

Bydel Vestre Aker er positiv til etablering av en modellflyplass i Marka. 

 

Bydel Vestre Aker har tidligere satt opp et slikt tiltak som et nærmiljøtiltak i bydelens Plan 

for idrett og friluftsliv. 

 

Votering 

 

Bydelsdirektørens forslag med Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 01.12.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Bydel Vestre Aker er positiv til etablering av en modellflyplass i Marka. 

 

Bydel Vestre Aker har tidligere satt opp et slikt tiltak som et nærmiljøtiltak i bydelens Plan 

for idrett og friluftsliv. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg støtter en eventuell dispensasjon fra markaloven slik det det kan 

etableres en modellflyplass. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

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

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Bydel Vestre Aker er positiv til etablering av en modellflyplass i Marka. 

 

Bydel Vestre Aker har tidligere satt opp et slikt tiltak som et nærmiljøtiltak i bydelens Plan 

for idrett og friluftsliv. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg støtter en eventuell dispensasjon fra markaloven slik det det kan 

etableres en modellflyplass. 

 

  



 14  

 

216/14 Helårstrasé Strømsdammen - Strømsbråtenveien 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 24.11.2014 24/14 

2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 01.12.2014 80/14 

3 Bydelsutvalget 18.12.2014 216/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 01.12.2014 sak 

80/14 

 

Møtebehandling 

BMS komiteen er av AU delegert fullmakt til å uttale seg på Bus vegne i denne saken på 

grunn av kort frist. 

 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg ser positivt på at det arbeides med å opparbeide en bedre 

tilgjengelig trasé mellom Strømsdammen og skogsbilveien fra Tryvann til Bogstad. 

 

Av de to foreslåtte traseene anbefales det sørligste alternativ. Dette vil gi den beste trasé med 

hensyn til stigningsforhold, være den korteste og muligens bli den rimeligste å anlegge. 

 

Venstre fremmet følgende forslag: 

 

Avsn 1. (som bydelsdir) 

  

Avsn 2: 

  

Av de to foreslåtte traseer forutsettes det sørligste (alt 2). Dette vil definitivt gi den beste trase 

med hensyn til stigningsforhold, være den korteste og sannsynligvis rimeligste å anlegge. BU 

vil ha minst mulig inngripen i Marka og vil skjerme blåløypa og myren. Vi forutsetter at 

forlengelsen kun er tenkt til turbruk, at den skal være egnet for flere brukergrupper, og at den 

ikke skal brukes til motorisert ferdsel. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen fremmet følgende felles tilleggsforslag: 

 

Bydelsutvalget vil ha minst mulig inngripen i Marka, og i størst mulig grad søke å skjerme 

blåløypa og myren. Vi forutsetter at forlengelsen kun er tenkt til turbruk og blir universell 

utformet. Det forutsettes også at det anlegges bom ved Voksen skog slik at det blir umulig å 

benytte traseen til motorisert ferdsel da det i dag allerede er bom ved Strømsbråten. 

 

Votering 

 

Høyres forslag med felles tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 01.12.2014 og fattet 

følgende vedtak 
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Vestre Aker bydelsutvalg ser positivt på at det arbeides med å opparbeide en bedre 

tilgjengelig trasé mellom Strømsdammen og skogsbilveien fra Tryvann til Bogstad. 

 

Av de to foreslåtte traseene anbefales det sørligste alternativ. Dette vil gi den beste trasé med 

hensyn til stigningsforhold, være den korteste og muligens bli den rimeligste å anlegge. 

 

Bydelsutvalget vil ha minst mulig inngripen i Marka, og i størst mulig grad søke å skjerme 

blåløypa og myren. Vi forutsetter at forlengelsen kun er tenkt til turbruk og blir universell 

utformet. Det forutsettes også at det anlegges bom ved Voksen skog slik at det blir umulig å 

benytte traseen til motorisert ferdsel da det i dag allerede er bom ved Strømsbråten. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 01.12.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Vestre Aker bydelsutvalg tar Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak om 

Helårstrasé Strømsdammen – Strømsbråtenveien til orientering. 

 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg tar Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak om 

Helårstrasé Strømsdammen – Strømsbråtenveien til orientering. 
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217/14 Åpning av Svenstuveien 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 18.12.2014 217/14 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Saken legges frem uten forslag til vedtak fra bydelsdirektøren. 

 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Bydelsutvalget viser til svar fra Bymiljøetaten av 07.11.2014 sak 114/14 åpning av 

Svenstuveien.  

Det er i dag en meget vanskelig trafikksituasjon i området Skådalsveien og Skogryggveien. 

Dette er gamle smale, svingete og kronglete veier uten fortau, laget i en tid beregnet på en helt 

annen bebyggelse og trafikk enn i dag. Fortettingen i området har vært omfattende og er 

stadig økende. Dette har medført en sterk økning i biltrafikken. Skoleveien for barna har for 

hvert år blitt stadig farligere, særlig om vinteren er det en risikosport for gående generelt og 

barn spesielt. Det eneste tiltak for å bedre veiene i området er gjort i Svenstuveien i 

forbindelse med utbedringstiltak som ble utført av Oslo vann – og avløpsetat. Det var da 

tilstrekkelig til at denne veien kunne åpnes for tung anleggstrafikk i flere år. Dette medførte 

en betydelig bedring av trafikkforholdene i området, da Svenstuveien avlastet trafikken som 

ellers måtte kjøre en omvei gjennom Skådalsveien og Skogryggveien. Da anleggsperioden var 

over, ble igjen Svenstuveien stengt. Den har, ifølge kommunens egne bestemmelser, ikke den 

standard som kreves for overtakelse som offentlig vei. Dette til tross for at det er den veien 

med desidert best standard, størst bredde og mest oversiktlige hele området. Ingen veier i 

dette området tilfredsstiller dagens krav til kommunal standard. Disse er åpen for allmenn 

ferdsel. Men den veien som har den bredeste og beste standard av alle, den er altså uegnet for 

allmenn ferdsel. Når da bestemmelser som tar sikte på å bedre forholdene for innbyggerne, 

viser seg i praktisk politikk til ikke å tjene den tilsiktede hensikt, så har vi muligheter for 

dispensasjoner. Både politikere og kommunalt ansatte prøver hver dag å finne gode praktiske 

løsninger for dem vi er satt til å tjene. Vi prøver alle etter beste evne å være en del av 

løsningen i stedet for en del av problemet. 

Byutviklingsråd Bård Folke Fredriksen opplyste nylig i et intervju med Aftenposten i 

forbindelse med denne saken, at Svenstuveien som skolevei nylig er regulert med fortau på 

ene siden.  
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Svenstuveien er etter det bydelsutvalget erfarer regulert i 8 meters bredde(ingen privat 

eiendomsrett) og veien er regulert tre ganger tidligere og den er regulert opp til bommen. Det 

er altså kun de siste 80 meter som ikke er omfattet av offentlig vedlikehold.  

Saken vil ikke åpne for presedens fordi det er gjenetablering av tidligere praksis. 

På denne bakgrunn ber vi den politiske ledelse i Bymiljøetaten om å gi dispensasjon fra 

gjeldende bestemmelser som kreves for overtakelse av Svenstuveien som offentlig vei og å 

anlegge et fortau, slik at Svenstuveien igjen kan bli åpnet som offentlig vei. 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Bydelsutvalget viser til svar fra Bymiljøetaten av 07.11.2014 sak 114/14 åpning av 

Svenstuveien.  

Det er i dag en meget vanskelig trafikksituasjon i området Skådalsveien og Skogryggveien. 

Dette er gamle smale, svingete og kronglete veier uten fortau, laget i en tid beregnet på en helt 

annen bebyggelse og trafikk enn i dag. Fortettingen i området har vært omfattende og er 

stadig økende. Dette har medført en sterk økning i biltrafikken. Skoleveien for barna har for 

hvert år blitt stadig farligere, særlig om vinteren er det en risikosport for gående generelt og 

barn spesielt. Det eneste tiltak for å bedre veiene i området er gjort i Svenstuveien i 

forbindelse med utbedringstiltak som ble utført av Oslo vann – og avløpsetat. Det var da 

tilstrekkelig til at denne veien kunne åpnes for tung anleggstrafikk i flere år. Dette medførte 

en betydelig bedring av trafikkforholdene i området, da Svenstuveien avlastet trafikken som 

ellers måtte kjøre en omvei gjennom Skådalsveien og Skogryggveien. Da anleggsperioden var 

over, ble igjen Svenstuveien stengt. Den har, ifølge kommunens egne bestemmelser, ikke den 

standard som kreves for overtakelse som offentlig vei. Dette til tross for at det er den veien 

med desidert best standard, størst bredde og mest oversiktlige hele området. Ingen veier i 

dette området tilfredsstiller dagens krav til kommunal standard. Disse er åpen for allmenn 

ferdsel. Men den veien som har den bredeste og beste standard av alle, den er altså uegnet for 

allmenn ferdsel. Når da bestemmelser som tar sikte på å bedre forholdene for innbyggerne, 

viser seg i praktisk politikk til ikke å tjene den tilsiktede hensikt, så har vi muligheter for 

dispensasjoner. Både politikere og kommunalt ansatte prøver hver dag å finne gode praktiske 

løsninger for dem vi er satt til å tjene. Vi prøver alle etter beste evne å være en del av 

løsningen i stedet for en del av problemet. 

Byutviklingsråd Bård Folke Fredriksen opplyste nylig i et intervju med Aftenposten i 

forbindelse med denne saken, at Svenstuveien som skolevei nylig er regulert med fortau på 

ene siden.  
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Svenstuveien er etter det bydelsutvalget erfarer regulert i 8 meters bredde(ingen privat 

eiendomsrett) og veien er regulert tre ganger tidligere og den er regulert opp til bommen. Det 

er altså kun de siste 80 meter som ikke er omfattet av offentlig vedlikehold.  

Saken vil ikke åpne for presedens fordi det er gjenetablering av tidligere praksis. 

På denne bakgrunn ber vi den politiske ledelse i Bymiljøetaten om å gi dispensasjon fra 

gjeldende bestemmelser som kreves for overtakelse av Svenstuveien som offentlig vei og å 

anlegge et fortau, slik at Svenstuveien igjen kan bli åpnet som offentlig vei. 
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218/14 Naturvernforbundets brev til Bærum kommunestyre om "Fossum-

byen i marka" 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 01.12.2014 81/14 

2 Bydelsutvalget 18.12.2014 218/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 01.12.2014 sak 

81/14 

 

Møtebehandling 

 

Høyre fremmet følgende forslag med innspill fra alle partier:  

 

Bydelsutvalget støtter Naturvernforbundet i Oslo- og Akershus sin uttalelse og viser til 

følgende uttalelse i BU-sak 32/14 Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av 

forslag til planprogram – Fossum – Bærum: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innsigelser til planprogrammet for Fossum – Bærum 

kommune.  

 

Bydelsutvalget vil imidlertid sterkt fremheve betydningen av tilfredsstillende offentlig 

kommunikasjon. Bydelsutvalget vil minne om at Ankerveien må bevares i sin nåværende 

form som et viktig kulturminne. Bydelsutvalget vil forutsette at grøntsonen langs 

Bogstadvannet og Lysakerelven med verdifull vegetasjon bevares, at det sikres at grønne 

forbindelser gjennom planområdet er åpne for allmennheten og at viktige naturtyper og 

sjeldne plante -og dyrearter sikres for eftertiden. 

 

Bydelsutvalget vil mene at ny bebyggelse bør underbygge områdets landskapsverdi og 

kulturhistoriske verdi og karakter. 

 

Det har fra flere hold vært uttrykt ønske om en sammenhengende turvei rundt Bogstadvannet. 

Vi ber om at en slik turvei opparbeides i denne planens område. 

 

Området vil være et godt utgangspunkt for turer i skog og mark, samt at det fortsatt vil være 

stor trafikk til idrettsanlegg i området. Vi anmoder om at det opprettes tilstrekkelige plasser 

for utfartsparkering og parkering ved idrettsanleggene. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg er meget bekymret over forslaget om tett og høy bebyggelse 

kombinert med lav parkeringsnorm. Vi frykter at parkeringsplasser for idrett/utfart vil bli 

brukt av de fastboende. 

 

Byutvikling-, miljø og samferdselskomiteen er delegert fullmakt til å uttale seg på vegne av 

bydelsutvalget på grunn av kort svarfrist i saken. 

 

Bydelsutvalget tar saken til orientering. 

 

Tilleggsforslag: 
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Siden området langs Bogstadvannet har en tilnærmet bilfri forbindelse til boligområdene på 

Røa, vil en eventuell anlegging av park med adgang til vannet være attraktiv for barn og 

ungdom uten tilsyn. Derfor mener Vestre Aker bydelsutvalg at strømningsforholdene i Vika 

ned mot Osdammen må undersøkes av sikkerhetsmessige grunner. Denne strømmen er 

minimal, nærmest umerkbar ytterst, men øker betydelig inn mot demningen. Ved høy 

vannføring kan den være betydelig uten særlige tegn vises. Dette aspektet er ikke nevnt i 

planprogrammet sendt ut av Bærum kommune. 

 

Votering 

 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 01.12.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Bydelsutvalget støtter Naturvernforbundet i Oslo- og Akershus sin uttalelse og viser til 

følgende uttalelse i BU-sak 32/13 Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av 

forslag til planprogram – Fossum – Bærum: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innsigelser til planprogrammet for Fossum – Bærum 

kommune.  

 

Bydelsutvalget vil imidlertid sterkt fremheve betydningen av tilfredsstillende offentlig 

kommunikasjon. Bydelsutvalget vil minne om at Ankerveien må bevares i sin nåværende 

form som et viktig kulturminne. Bydelsutvalget vil forutsette at grøntsonen langs 

Bogstadvannet og Lysakerelven med verdifull vegetasjon bevares, at det sikres at grønne 

forbindelser gjennom planområdet er åpne for allmennheten og at viktige naturtyper og 

sjeldne plante -og dyrearter sikres for eftertiden. 

 

Bydelsutvalget vil mene at ny bebyggelse bør underbygge områdets landskapsverdi og 

kulturhistoriske verdi og karakter. 

 

Det har fra flere hold vært uttrykt ønske om en sammenhengende turvei rundt Bogstadvannet. 

Vi ber om at en slik turvei opparbeides i denne planens område. 

 

Området vil være et godt utgangspunkt for turer i skog og mark, samt at det fortsatt vil være 

stor trafikk til idrettsanlegg i området. Vi anmoder om at det opprettes tilstrekkelige plasser 

for utfartsparkering og parkering ved idrettsanleggene. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg er meget bekymret over forslaget om tett og høy bebyggelse 

kombinert med lav parkeringsnorm. Vi frykter at parkeringsplasser for idrett/utfart vil bli 

brukt av de fastboende. 

 

Byutvikling-, miljø og samferdselskomiteen er delegert fullmakt til å uttale seg på vegne av 

bydelsutvalget på grunn av kort svarfrist i saken. 

 

Bydelsutvalget tar saken til orientering. 

 

Tilleggsforslag: 
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Siden området langs Bogstadvannet har en tilnærmet bilfri forbindelse til boligområdene på 

Røa, vil en eventuell anlegging av park med adgang til vannet være attraktiv for barn og 

ungdom uten tilsyn. Derfor mener Vestre Aker bydelsutvalg at strømningsforholdene i Vika 

ned mot Osdammen må undersøkes av sikkerhetsmessige grunner. Denne strømmen er 

minimal, nærmest umerkbar ytterst, men øker betydelig inn mot demningen. Ved høy 

vannføring kan den være betydelig uten særlige tegn vises. Dette aspektet er ikke nevnt i 

planprogrammet sendt ut av Bærum kommune. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

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

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

 

Bydelsutvalget støtter Naturvernforbundet i Oslo- og Akershus sin uttalelse og viser til 

følgende uttalelse i BU-sak 32/13 Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av 

forslag til planprogram – Fossum – Bærum: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innsigelser til planprogrammet for Fossum – Bærum 

kommune.  

 

Bydelsutvalget vil imidlertid sterkt fremheve betydningen av tilfredsstillende offentlig 

kommunikasjon. Bydelsutvalget vil minne om at Ankerveien må bevares i sin nåværende 

form som et viktig kulturminne. Bydelsutvalget vil forutsette at grøntsonen langs 

Bogstadvannet og Lysakerelven med verdifull vegetasjon bevares, at det sikres at grønne 

forbindelser gjennom planområdet er åpne for allmennheten og at viktige naturtyper og 

sjeldne plante -og dyrearter sikres for eftertiden. 

 

Bydelsutvalget vil mene at ny bebyggelse bør underbygge områdets landskapsverdi og 

kulturhistoriske verdi og karakter. 

 

Det har fra flere hold vært uttrykt ønske om en sammenhengende turvei rundt Bogstadvannet. 

Vi ber om at en slik turvei opparbeides i denne planens område. 

 

Området vil være et godt utgangspunkt for turer i skog og mark, samt at det fortsatt vil være 

stor trafikk til idrettsanlegg i området. Vi anmoder om at det opprettes tilstrekkelige plasser 

for utfartsparkering og parkering ved idrettsanleggene. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg er meget bekymret over forslaget om tett og høy bebyggelse 

kombinert med lav parkeringsnorm. Vi frykter at parkeringsplasser for idrett/utfart vil bli 

brukt av de fastboende. 

 

Siden området langs Bogstadvannet har en tilnærmet bilfri forbindelse til boligområdene på 

Røa, vil en eventuell anlegging av park med adgang til vannet være attraktiv for barn og 

ungdom uten tilsyn. Derfor mener Vestre Aker bydelsutvalg at strømningsforholdene i Vika 

ned mot Osdammen må undersøkes av sikkerhetsmessige grunner. Denne strømmen er 

minimal, nærmest umerkbar ytterst, men øker betydelig inn mot demningen. Ved høy 
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vannføring kan den være betydelig uten særlige tegn vises. Dette aspektet er ikke nevnt i 

planprogrammet sendt ut av Bærum kommune. 
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219/14 Ombygging av humper i Ostadalsveien 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 01.12.2014 82/14 

2 Bydelsutvalget 18.12.2014 219/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 01.12.2014 sak 

82/14 

 

Møtebehandling 

 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg ber Bymiljøetaten gjenoppbygge humper for 30 km i timen da 

trafikksikkerheten for skoleveien er blitt vesentlig farligere etter reasfalteringen av 

Ostadalsveien. 

 

Votering 

 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 01.12.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Vestre Aker bydelsutvalg ber Bymiljøetaten gjenoppbygge humper for 30 km i timen da 

trafikksikkerheten for skoleveien er blitt vesentlig farligere etter reasfalteringen av 

Ostadalsveien. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

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

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg ber Bymiljøetaten gjenoppbygge humper for 30 km i timen da 

trafikksikkerheten for skoleveien er blitt vesentlig farligere etter reasfalteringen av 

Ostadalsveien. 
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220/14 Busslomme ved Griniveien 9 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 01.12.2014 83/14 

2 Bydelsutvalget 18.12.2014 220/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 01.12.2014 sak 

83/14 

 

Møtebehandling 

 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Følgende brev sendes Flybussen med kopi til Bymiljøetaten avd. Samferdsel: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg har fått bekymringsmeldinger om den trafikkfarlige situasjonen i 

Vækerøveien etter at stoppestedet for Flybussen ble flyttet fra østsiden av Griniveien til 

vestsiden, ref. vedlegg 1 og 2. Dette var en situasjon bydelsutvalget forutså kunne oppstå, ref. 

vedlegg 3, og ba derfor om at den ble flyttet til holdeplassen ved Røa kirke, subsidiært blir 

værende på østsiden da det på østsiden er 2 kjørefelt, selv om det ene er beregnet for trafikk 

som skal kjøre sydover i krysset. Det subsidiære forslaget ble støttet av Samferdselsetaten.  

 

Vestre Aker bydelsutvalg anser fremdeles vårt primære forslag som det som ivaretar både 

trafikksikkerheten og fremkommeligheten i krysset best. 

 

Vi ber derfor om at Flybussen tar trafikksikkerheten på alvor og snarest gjør en endring av 

plassering av holdeplassen før det skjer en ulykke med et eventuelt tragisk utfall. 

 

Votering 

 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 01.12.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Følgende brev sendes Flybussen med kopi til Bymiljøetaten avd. Samferdsel: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg har fått bekymringsmeldinger om den trafikkfarlige situasjonen i 

Vækerøveien etter at stoppestedet for Flybussen ble flyttet fra østsiden av Griniveien til 

vestsiden, ref. vedlegg 1 og 2. Dette var en situasjon bydelsutvalget forutså kunne oppstå, ref. 

vedlegg 3, og ba derfor om at den ble flyttet til holdeplassen ved Røa kirke, subsidiært blir 

værende på østsiden da det på østsiden er 2 kjørefelt, selv om det ene er beregnet for trafikk 

som skal kjøre sydover i krysset. Det subsidiære forslaget ble støttet av Samferdselsetaten.  

 

Vestre Aker bydelsutvalg anser fremdeles vårt primære forslag som det som ivaretar både 

trafikksikkerheten og fremkommeligheten i krysset best. 
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Vi ber derfor om at Flybussen tar trafikksikkerheten på alvor og snarest gjør en endring av 

plassering av holdeplassen før det skjer en ulykke med et eventuelt tragisk utfall. 

 

Møtebehandling 

H fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg minner om at det ikke er formelle konsesjonshindringer ved å flytte 

stoppestedet for flybussen til Vækerøveien etter den statlige endringen av 1. januar 2010 der 

tidligere rv 168 ble til fylkesvei 168. 

 

Votering 

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

enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Følgende brev sendes Flybussen med kopi til Bymiljøetaten avd. Samferdsel: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg har fått bekymringsmeldinger om den trafikkfarlige situasjonen i 

Vækerøveien etter at stoppestedet for Flybussen ble flyttet fra østsiden av Griniveien til 

vestsiden, ref. vedlegg 1 og 2. Dette var en situasjon bydelsutvalget forutså kunne oppstå, ref. 

vedlegg 3, og ba derfor om at den ble flyttet til holdeplassen ved Røa kirke, subsidiært blir 

værende på østsiden da det på østsiden er 2 kjørefelt, selv om det ene er beregnet for trafikk 

som skal kjøre sydover i krysset. Det subsidiære forslaget ble støttet av Samferdselsetaten.  

 

Vestre Aker bydelsutvalg anser fremdeles vårt primære forslag som det som ivaretar både 

trafikksikkerheten og fremkommeligheten i krysset best. 

 

Vi ber derfor om at Flybussen tar trafikksikkerheten på alvor og snarest gjør en endring av 

plassering av holdeplassen før det skjer en ulykke med et eventuelt tragisk utfall. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg minner om at det ikke er formelle konsesjonshindringer ved å flytte 

stoppestedet for flybussen til Vækerøveien etter den statlige endringen av 1. januar 2010 der 

tidligere rv 168 ble til fylkesvei 168. 
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221/14 Forslag om flere fartsdempere i Setra vei 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 01.12.2014 84/14 

2 Bydelsutvalget 18.12.2014 221/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 01.12.2014 sak 

84/14 

 

Møtebehandling 

 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Følgende brev sendes Bymiljøetaten med kopi til Byrådet og Bystyret v/samferdsels- og 

miljøkomiteen og rektor Siri Mohr ved Grindbakken skole. 

 

VABU finner det helt uakseptabelt at alle henvendelser om trafikksikringstiltak i Vestre Aker 

bydel i de 2 siste årene er blitt besvart av Bymiljøetaten, avd. Samferdsel, med et standard 

brev der det blir fortalt at avdelingen ikke har kapasitet til å behandle slike saker før den har 

utarbeidet en tiltaksplan for hele Oslo. Og at avdelingen ikke kan datere når en slik plan vil 

foreligge.  

 

Da Vestre Aker hadde denne myndigheten som en prøveordning hadde ansvaret for 

trafikksikringstiltak i kommunale veier uten kollektivtrafikk, ble vedtak gjort fortløpende etter 

en nøye vurdering i samarbeid med Velene i området. Dermed økte trafikksikkerheten 

markert i en bydel med sterk utbygging.  

 

I denne saken er avdelingens behandling ekstra kritikkverdig da den er vel 4 år gammel, og 

tidligere purret på av bydelsutvalget, se vedlegg.  

 

Vi minner om at denne prøveordningen etter påtrykk fra avdelingen ble stoppet og ansvaret 

tilbakeført avdelingen til tross for bydelens protester, for vi forutså på bakgrunn av tidligere 

erfaringer at denne uakseptable situasjonen ville bli resultatet. Avdelingen burde derfor hatt 

selvinnsikt nok til å vite at dagens meget trege saksbehandling ville bli resultatet og derfor 

ikke ivret for å endre ordningen, men heller foreslått at ordningen ble innført for alle 

bydelene. Trafikksikkerhet for myke trafikanter bør ha første prioritet i avdelingen i 

motsetning til dagens praksis med utsendelse av generelle avslagsbrev uten å kunne datere når 

avdelingen vil være i stand til å avlevere en helhetsplan for byen til ansvarlig byråd. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg gjentar derfor vår tidligere klare henstilling om at denne saken avgis 

til byråden slik at hump kan anlegges her, samt at avdelingen snarest kan datere når planen for 

trafikksikring for hele byen kan forventes avgitt. 

 

Votering 

 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 01.12.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Følgende brev sendes Bymiljøetaten med kopi til Byrådet og Bystyret v/samferdsels- og 

miljøkomiteen og rektor Siri Mohr ved Grindbakken skole. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg finner det helt uakseptabelt at alle henvendelser om 

trafikksikringstiltak i Vestre Aker bydel i de 2 siste årene er blitt besvart av Bymiljøetaten, 

avd. Samferdsel, med et standard brev der det blir fortalt at avdelingen ikke har kapasitet til å 

behandle slike saker før den har utarbeidet en tiltaksplan for hele Oslo. Og at avdelingen ikke 

kan datere når en slik plan vil foreligge.  

 

Da Vestre Aker hadde denne myndigheten som en prøveordning hadde ansvaret for 

trafikksikringstiltak i kommunale veier uten kollektivtrafikk, ble vedtak gjort fortløpende etter 

en nøye vurdering i samarbeid med Velene i området. Dermed økte trafikksikkerheten 

markert i en bydel med sterk utbygging.  

 

I denne saken er avdelingens behandling ekstra kritikkverdig da den er vel 4 år gammel, og 

tidligere purret på av bydelsutvalget, se vedlegg.  

 

Vi minner om at denne prøveordningen etter påtrykk fra avdelingen ble stoppet og ansvaret 

tilbakeført avdelingen til tross for bydelens protester, for vi forutså på bakgrunn av tidligere 

erfaringer at denne uakseptable situasjonen ville bli resultatet. Avdelingen burde derfor hatt 

selvinnsikt nok til å vite at dagens meget trege saksbehandling ville bli resultatet og derfor 

ikke ivret for å endre ordningen, men heller foreslått at ordningen ble innført for alle 

bydelene. Trafikksikkerhet for myke trafikanter bør ha første prioritet i avdelingen i 

motsetning til dagens praksis med utsendelse av generelle avslagsbrev uten å kunne datere når 

avdelingen vil være i stand til å avlevere en helhetsplan for byen til ansvarlig byråd. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg gjentar derfor vår tidligere klare henstilling om at denne saken avgis 

til byråden slik at hump kan anlegges her, samt at avdelingen snarest kan datere når planen for 

trafikksikring for hele byen kan forventes avgitt. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

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

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Følgende brev sendes Bymiljøetaten med kopi til Byrådet og Bystyret v/samferdsels- og 

miljøkomiteen og rektor Siri Mohr ved Grindbakken skole. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg finner det helt uakseptabelt at alle henvendelser om 

trafikksikringstiltak i Vestre Aker bydel i de 2 siste årene er blitt besvart av Bymiljøetaten, 

avd. Samferdsel, med et standard brev der det blir fortalt at avdelingen ikke har kapasitet til å 

behandle slike saker før den har utarbeidet en tiltaksplan for hele Oslo. Og at avdelingen ikke 

kan datere når en slik plan vil foreligge.  

 

Da Vestre Aker hadde denne myndigheten som en prøveordning hadde ansvaret for 

trafikksikringstiltak i kommunale veier uten kollektivtrafikk, ble vedtak gjort fortløpende etter 
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en nøye vurdering i samarbeid med Velene i området. Dermed økte trafikksikkerheten 

markert i en bydel med sterk utbygging.  

 

I denne saken er avdelingens behandling ekstra kritikkverdig da den er vel 4 år gammel, og 

tidligere purret på av bydelsutvalget, se vedlegg.  

 

Vi minner om at denne prøveordningen etter påtrykk fra avdelingen ble stoppet og ansvaret 

tilbakeført avdelingen til tross for bydelens protester, for vi forutså på bakgrunn av tidligere 

erfaringer at denne uakseptable situasjonen ville bli resultatet. Avdelingen burde derfor hatt 

selvinnsikt nok til å vite at dagens meget trege saksbehandling ville bli resultatet og derfor 

ikke ivret for å endre ordningen, men heller foreslått at ordningen ble innført for alle 

bydelene. Trafikksikkerhet for myke trafikanter bør ha første prioritet i avdelingen i 

motsetning til dagens praksis med utsendelse av generelle avslagsbrev uten å kunne datere når 

avdelingen vil være i stand til å avlevere en helhetsplan for byen til ansvarlig byråd. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg gjentar derfor vår tidligere klare henstilling om at denne saken avgis 

til byråden slik at hump kan anlegges her, samt at avdelingen snarest kan datere når planen for 

trafikksikring for hele byen kan forventes avgitt. 
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222/14 Opparbeiding av Sørkedalsveien forbi 181B og 183 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 01.12.2014 85/14 

2 Bydelsutvalget 18.12.2014 222/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 01.12.2014 sak 

85/14 

 

Møtebehandling 

 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg viser til redegjørelse nedenfor. 

Vi ber om at fortau blir opparbeidet i henhold til vedtatt reguleringsplan snarest og ber om 

snarlig tilbakemelding om når arbeidet kan påbegynnes. 

 

 

«I forbindelse med utbyggingsprosjektet Røa Senter/Røa boliger i 2004 fikk utbygger krav 

om å opparbeide Sørkedalsveien med fortau fra krysset med Griniveien og opp forbi 

Sørkedalsveien 191. 

 

Veien ble opparbeidet i full bredde i 2006. 

 

Fortau ble anlagt i full bredde langs Røa Senter og nordover. Fra krysset 

Sørkedalsveien/Griniveien til Sørkedalsveien 181B/183 ble fortau ikke anlagt som forutsatt i 

byggesaken. 

 

Fylkesmannen ga samtykke til forhåndstiltredelse etter oreigningsloven paragraf 25 den 

6.august 2012. Dette ble anket av eieren av Sørkedalsveien 181 B og 183. 

 

Denne anken ble avvist av Kommunal- og Regionaldepartementet den 27.11.2012. Det skal 

således ikke være juridiske hindringer i veien for å få utført arbeidet. 

 

Situasjonen for gående er i dag ikke tilfredsstillende og vi ber om at arbeidet blir utført 

snarest.» 

 

Vedtak sendes: 

Plan - og bygningsetaten 

Bymiljøetaten, avdeling Samferdsel 

med kopi til  

Oslo bystyre ved Samferdsels- og miljøkomiteen 

 

 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 01.12.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Vestre Aker bydelsutvalg viser til redegjørelse nedenfor.  

Vi ber om at fortau blir opparbeidet i henhold til vedtatt reguleringsplan snarest og ber om 

snarlig tilbakemelding om når arbeidet kan påbegynnes. 

 

«I forbindelse med utbyggingsprosjektet Røa Senter/Røa boliger i 2004 fikk utbygger krav 

om å opparbeide Sørkedalsveien med fortau fra krysset med Griniveien og opp forbi 

Sørkedalsveien 191. 

 

Veien ble opparbeidet i full bredde i 2006. 

 

Fortau ble anlagt i full bredde langs Røa Senter og nordover. Fra krysset 

Sørkedalsveien/Griniveien til Sørkedalsveien 181B/183 ble fortau ikke anlagt som forutsatt i 

byggesaken. 

 

Fylkesmannen ga samtykke til forhåndstiltredelse etter oreigningsloven paragraf 25 den 

6.august 2012. Dette ble anket av eieren av Sørkedalsveien 181 B og 183. 

 

Denne anken ble avvist av Kommunal- og Regionaldepartementet den 27.11.2012. Det skal 

således ikke være juridiske hindringer i veien for å få utført arbeidet. 

 

Situasjonen for gående er i dag ikke tilfredsstillende og vi ber om at arbeidet blir utført 

snarest.» 

 

Vedtak sendes: 

Plan - og bygningsetaten 

Bymiljøetaten, avdeling Samferdsel 

med kopi til  

Oslo bystyre ved Samferdsels- og miljøkomiteen 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

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

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg viser til redegjørelse nedenfor.  

Vi ber om at fortau blir opparbeidet i henhold til vedtatt reguleringsplan snarest og ber om 

snarlig tilbakemelding om når arbeidet kan påbegynnes. 

 

«I forbindelse med utbyggingsprosjektet Røa Senter/Røa boliger i 2004 fikk utbygger krav 

om å opparbeide Sørkedalsveien med fortau fra krysset med Griniveien og opp forbi 

Sørkedalsveien 191. 

 

Veien ble opparbeidet i full bredde i 2006. 
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Fortau ble anlagt i full bredde langs Røa Senter og nordover. Fra krysset 

Sørkedalsveien/Griniveien til Sørkedalsveien 181B/183 ble fortau ikke anlagt som forutsatt i 

byggesaken. 

 

Fylkesmannen ga samtykke til forhåndstiltredelse etter oreigningsloven paragraf 25 den 

6.august 2012. Dette ble anket av eieren av Sørkedalsveien 181 B og 183. 

 

Denne anken ble avvist av Kommunal- og Regionaldepartementet den 27.11.2012. Det skal 

således ikke være juridiske hindringer i veien for å få utført arbeidet. 

 

Situasjonen for gående er i dag ikke tilfredsstillende og vi ber om at arbeidet blir utført 

snarest.» 

 

Vedtak sendes: 

Plan - og bygningsetaten 

Bymiljøetaten, avdeling Samferdsel 

med kopi til  

Oslo bystyre ved Samferdsels- og miljøkomiteen 
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223/14 Lys i Ankerveien mot Fossum 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 01.12.2014 86/14 

2 Bydelsutvalget 18.12.2014 223/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 01.12.2014 sak 

86/14 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 01.12.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Vestre Aker bydelsutvalg ser på innspillet fra Håkon Dahl som svært positivt og støtter 

forslaget. 

 

Vedtaket sendes Bymiljøetaten v/divisjonsdirektør Kjetil Storaas Hansen 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

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

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg ser på innspillet fra Håkon Dahl som svært positivt og støtter 

forslaget. 

 

Vedtaket sendes Bymiljøetaten v/divisjonsdirektør Kjetil Storaas Hansen 
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224/14 Kulturlandskapsplan for Sørkedalen 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 01.12.2014 87/14 

2 Bydelsutvalget 18.12.2014 224/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 01.12.2014 sak 

87/14 

 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg støtter Arbeidsgruppen for kulturlandskapsplanen for Sørkedalens 

brev av 21.11.2014 til Byråd Guri Melby. 

 

Vedtaket sendes byrådsavdeling for miljø og samferdsel v/byråd Guri Melby med kopi til 

bystyret. 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 01.12.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Vestre Aker bydelsutvalg støtter Arbeidsgruppen for kulturlandskapsplanen for Sørkedalens 

brev av 21.11.2014 til Byråd Guri Melby. 

 

Vedtaket sendes byrådsavdeling for miljø og samferdsel v/byråd Guri Melby med kopi til 

bystyret. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

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

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg støtter Arbeidsgruppen for kulturlandskapsplanen for Sørkedalens 

brev av 21.11.2014 til Byråd Guri Melby. 

 

Vedtaket sendes byrådsavdeling for miljø og samferdsel v/byråd Guri Melby med kopi til 

bystyret. 
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225/14 Delt bydelsdirektør - Utredning om mulig bydelssammenslåing 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 18.12.2014 225/14 

 

 

Forslag til vedtak 
Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg støtter Alna bydelsutvalgs uttalelse om delt bydelsdirektør.  

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg støtter Alna bydelsutvalgs uttalelse om delt bydelsdirektør. 
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226/14 "Oslobarnehagens" brukerundersøkelse 2014-barnehager Bydel 

Vestre Aker 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 04.12.2014 37/14 

2 Bydelsutvalget 18.12.2014 226/14 

 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 04.12.2014 sak 37/14 

 

 

Bydelsutvalget tar redegjørelsen om brukerundersøkelsen i barnehagene til orientering 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 04.12.2014 og innstiller 

overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Bydelsutvalget tar redegjørelsen om brukerundersøkelsen i barnehagene til orientering 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

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

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Bydelsutvalget tar redegjørelsen om brukerundersøkelsen i barnehagene til orientering 
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227/14 Rusundersøkelse 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 04.12.2014 38/14 

2 Bydelsutvalget 18.12.2014 227/14 

 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 04.12.2014 sak 38/14 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg takker SaLTo koordinator Elisabeth Ulleberg for flott utarbeidelse 

og gjennomføring av bydelens rusundersøkelse 2014, og for sammenligningen med den 

samme undersøkelsen fra 2011. Undersøkelsen er informativ og gir et godt grunnlag for 

iverksettelsen av videre tiltak. 

 

Undersøkelsen viser kun marginale endringer i ungdoms rusvaner, (selv om det fortsatt er et 

altfor høyt nivå). Det er positivt at det er en liten økning i debutalder, og spesielt blant 

jentene. Det er urovekkende at det, som sist, er en relativt høy andel som – i beruset tilstand – 

opplever handlinger de ønsker ugjort. 

 

Det er fremdeles nødvendig med en intensivering av tiltak rettet mot de foresatte. Rusmisbruk 

blant foreldrene, og presset for vellykkede og flinke barn, fører til en økning i barn med 

psykiske helseproblemer og gir tilfeller av omsorgssvikt. 

 

I 2011 ba bydelsutvalget om et besøk fra Politiet for å redegjøre for rusproblematikken i 

bydelen. Politiets rapport var meget oppsiktsvekkende. Bydelen ber om et lignende besøk 

tidlig i 2015. 

 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 04.12.2014 og innstiller 

overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg takker SaLTo koordinator Elisabeth Ulleberg for flott utarbeidelse 

og gjennomføring av bydelens rusundersøkelse 2014, og for sammenligningen med den 

samme undersøkelsen fra 2011. Undersøkelsen er informativ og gir et godt grunnlag for 

iverksettelsen av videre tiltak. 

 

Undersøkelsen viser kun marginale endringer i ungdoms rusvaner, (selv om det fortsatt er et 

altfor høyt nivå). Det er positivt at det er en liten økning i debutalder, og spesielt blant 

jentene. Det er urovekkende at det, som sist, er en relativt høy andel som – i beruset tilstand – 

opplever handlinger de ønsker ugjort. 

 

Det er fremdeles nødvendig med en intensivering av tiltak rettet mot de foresatte. Rusmisbruk 

blant foreldrene, og presset for vellykkede og flinke barn, fører til en økning i barn med 

psykiske helseproblemer og gir tilfeller av omsorgssvikt. 
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I 2011 ba bydelsutvalget om et besøk fra Politiet for å redegjøre for rusproblematikken i 

bydelen. Politiets rapport var meget oppsiktsvekkende. Bydelen ber om et lignende besøk 

tidlig i 2015. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

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

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg takker SaLTo koordinator Elisabeth Ulleberg for flott utarbeidelse 

og gjennomføring av bydelens rusundersøkelse 2014, og for sammenligningen med den 

samme undersøkelsen fra 2011. Undersøkelsen er informativ og gir et godt grunnlag for 

iverksettelsen av videre tiltak. 

 

Undersøkelsen viser kun marginale endringer i ungdoms rusvaner, (selv om det fortsatt er et 

altfor høyt nivå). Det er positivt at det er en liten økning i debutalder, og spesielt blant 

jentene. Det er urovekkende at det, som sist, er en relativt høy andel som – i beruset tilstand – 

opplever handlinger de ønsker ugjort. 

 

Det er fremdeles nødvendig med en intensivering av tiltak rettet mot de foresatte. Rusmisbruk 

blant foreldrene, og presset for vellykkede og flinke barn, fører til en økning i barn med 

psykiske helseproblemer og gir tilfeller av omsorgssvikt. 
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228/14 Politivakt i Bydel Frogner 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 18.12.2014 228/14 

 

 

Forslag til vedtak 
Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg støtter Frogner bydelsutvalgs vedtak om politivakt i Bydel Frogner. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg støtter Frogner bydelsutvalgs vedtak om politivakt i Bydel Frogner. 
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229/14 Forslag til møteplan 2015 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 24.11.2014 25/14 

2 Bydelsutvalget 18.12.2014 229/14 

 

 

Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte 24.11.2014 sak 25/14 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 24.11.2014 og innstiller overfor bydelsutvalget å 

fatte følgende vedtak  

 

Vestre Aker bydelsutvalg godkjenner møteplanen for 2015. 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Møtedato for komiteer og råd som har møte onsdag 13. mai 2015 endres til tirsdag 12. mai 

2015. 

 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg godkjenner møteplanen for 2015 med følgende endring:  

 

Møtedato for komiteer og råd som har møte onsdag 13. mai 2015 endres til tirsdag 12. mai 

2015. 
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230/14 Status utkvittering av saker 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 18.12.2014 230/14 

 

 

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 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg tar status utkvittering av saker til orientering. 
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231/14 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 18. desember 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 18.12.2014 231/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 24. november 2014 

2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 1. desember 2014 

3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 4. desember 2014 

4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 4. desember 2014 

5. Protokoll fra Eldrerådets møte 4. desember 2014 

6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 4. desember 2014 

7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 1. desember 2014 

8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 4. desember 2014 

9. Protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 4. desember 2014 

 

Bydelsutvalget tar protokollene til orientering 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

 

1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 24. november 2014 

2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 1. desember 2014 

3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 4. desember 2014 

4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 4. desember 2014 

5. Protokoll fra Eldrerådets møte 4. desember 2014 

6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 4. desember 2014 foreligger ikke. 

7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 1. desember 2014 

8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 4. desember 2014 

9. Protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 4. desember 2014 

 

Bydelsutvalget tar protokollene til orientering 
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232/14 Informasjonssaker til bydelsutvalgets møte 18. desember 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 18.12.2014 232/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

 

1. Brev fra idrettslaget Heming Vestre Aker av 3.11.2014 vedrørende Tillegg til søknad 

om støtte til nytt klubbhus for IL Heming. 

2. Kopi av e-post fra Einar Eide-Fredriksen av 17.11.2014 vedrørende Tillegg til søknad 

om engangsstøtte til idrettshus IL Heming. 

3. Kopi av brev fra Bydel Stovner av 14.11.2014 vedrørende Innspill til revisjon av 

eierseksjonsloven. Stovner bydelsutvalgs vedtak av 13.11.2014. 

4. Brev til Eiendoms- og byfornyelsesetaten av 19.11.2014 med kopi av brev fra 

Samferdselsetaten av 13.06.2013 vedrørende Areal mellom Griniveien 

10/Vækerøveien 210 tidligere ekspropriert tomteareal. 

5. Brev til Bymiljøetaten av 23.11.2014 vedrørende Konseptvalgutredning Røatunnelen. 

6. Kopi av brev fra Terje Sand for lokalsamfunnet vedrørende Åpent brev til 

forsvarsministeren om 11-bane i Sørkedalsveien. 

7. Kopi av brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester av 20.11.2014 

vedrørende Bystyrets beslutning – Prøveordningen med driftsstyrer i sykehjemmene 

avsluttes. 

8. Brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester av 24.11.2014 vedrørende 

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven fra 1. januar 2015 – Brukerstyrt 

personlig assistanse. 

9. Brev fra Fylkesmannen av 25.11.2014 vedrørende Foreløpig melding i forvaltningssak 

– klage på tillatelse tilbygg, underjordisk garasje, fasadeendring og terrengendringer 

Måltrostveien 33. 

10. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 26.11.2014 vedrørende kunstgressbane-Vedtak i 

klagesak – Sørkedalsveien 148. 

11. Kopi av e-post til byråd Guri Melby av 27.11.2014 vedrørende Fartsdempere i Setra 

vei. 

12. Brev fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel av 11.12.2014 vedrørende 

desentralisert myndighet for trafikksikkerhet. 

13. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 19.11.2014 vedrørende Påklaget vedtak 

omgjort – Slemdalsveien 43. 

 

Tas til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

1. Brev fra idrettslaget Heming Vestre Aker av 3.11.2014 vedrørende Tillegg til søknad 

om støtte til nytt klubbhus for IL Heming. 
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2. Kopi av e-post fra Einar Eide-Fredriksen av 17.11.2014 vedrørende Tillegg til søknad 

om engangsstøtte til idrettshus IL Heming. 

3. Kopi av brev fra Bydel Stovner av 14.11.2014 vedrørende Innspill til revisjon av 

eierseksjonsloven. Stovner bydelsutvalgs vedtak av 13.11.2014. 

4. Brev til Eiendoms- og byfornyelsesetaten av 19.11.2014 med kopi av brev fra 

Samferdselsetaten av 13.06.2013 vedrørende Areal mellom Griniveien 

10/Vækerøveien 210 tidligere ekspropriert tomteareal. 

5. Brev til Bymiljøetaten av 23.11.2014 vedrørende Konseptvalgutredning Røatunnelen. 

6. Kopi av brev fra Terje Sand for lokalsamfunnet vedrørende Åpent brev til 

forsvarsministeren om 11-bane i Sørkedalsveien. 

7. Kopi av brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester av 20.11.2014 

vedrørende Bystyrets beslutning – Prøveordningen med driftsstyrer i sykehjemmene 

avsluttes. 

8. Brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester av 24.11.2014 vedrørende 

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven fra 1. januar 2015 – Brukerstyrt 

personlig assistanse. 

9. Brev fra Fylkesmannen av 25.11.2014 vedrørende Foreløpig melding i forvaltningssak 

– klage på tillatelse tilbygg, underjordisk garasje, fasadeendring og terrengendringer 

Måltrostveien 33. 

10. Kopi av brev fra Fylkesmannen av 26.11.2014 vedrørende kunstgressbane-Vedtak i 

klagesak – Sørkedalsveien 148. 

11. Kopi av e-post til byråd Guri Melby av 27.11.2014 vedrørende Fartsdempere i Setra 

vei. 

12. Brev fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel av 11.12.2014 vedrørende 

desentralisert myndighet for trafikksikkerhet. 

13. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 19.11.2014 vedrørende Påklaget vedtak 

omgjort – Slemdalsveien 43. 

 

Tas til orientering. 
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233/14 Orreskogen 30 A og B Klage over Plan- og bygningsetatens avslag 

på søknad om endring av utvendig trapp. Dispensasjon fra reguleringsplan. 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 01.12.2014 89/14 

2 Bydelsutvalget 18.12.2014 233/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 01.12.2014 sak 

89/14 

 

Møtebehandling 

 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 

 

Votering 

 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 01.12.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

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

16.10.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende 

regulering (S-4154) § 3, hva gjelder tillatt bebygd areal. 

 

Tomannsboligen er bygget slik det fremgår av godkjente tegninger, med korrekt høyde og 

avstand til vei. Fra boligen ned til veien var det forutsatt en trapp med slak helling til veien. 

Denne var forutsatt laget med masser fra tomten. 

 

Med den store høydeforskjell mellom huset og veien, vil det bli tilnærmet umulig å lage en 

trapp med en svak helling, og trappen vil dessuten lede rett ut i veien. Dette ville føre til en 

sikkerhetsmessig uheldig situasjon. 

 

Den øverste del av trappen er i dag utført med en stigning og en bredde som godkjent. Den 

nederste del er terrassert slik at kontakten med terreng skjer parallelt med vei i stedet for 

direkte ut i vei. Dette gir en vesentlig bedre trafikksikker løsning. 

 

Trappen er utført i en trekonstruksjon som etter bydelsutvalgets mening gir en lettere og 

mindre dominerende utførelse enn det som er godkjent. Det bemerkes at utførelsen er meget 

lik den løsning som er valgt for naboeiendommen, og som er godkjent av Plan- og 

bygningsetaten. 
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Det areal som trappen opptar slik den er utført i dag, er tilnærmet det samme areal som er 

godkjent i saken. Det skjer således ingen utvidelse av den del av tomten som bebygges. 

 

Vi kan på denne bakgrunn ikke se at hensynet bak bestemmelsene det dispenserer fra blir 

tilsidesatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg mener at fordelene med den løsning som i dag er etablert, er klart 

større enn ulempene ved at den gir en sikkerhetsmessig bedre løsning og gir et lettere visuelt 

uttrykk.  

 

Ulempen ved at trappen ikke er laget av masser fra tomten anses i denne sammenheng som 

liten i forhold til fordelene ved dagens utførelse. 

 

Av ovennevnte begrunnelse, gis dispensasjon fra pbl. § 29-4, avstand til nabogrense, jfr. pbl. 

§ 19-2. 

  

Klagen fra søker, Wang-Norderud arkitekter AS, tas til følge.  

  

Saken sendes Plan- og bygningsetaten til fornyet behandling. 

 

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 

 

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

16.10.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende 

regulering (5- 4154) § 3, hva gjelder tillatt bebygd areal. 

 

Klagen fra søker, Wang- Norderud arkitekter AS, tas ikke til følge. 

 

Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse 

 

Votering 

Det var 14 stemmeberettigede til stede. 

 

12 stemte for Høyres forslag (9H+2V+1F), 2 stemte mot forslaget (2A). 

 

2 stemte for Arbeiderpartiets forslag (2A), 12 stemte mot forslaget (9H+2V+1F) 

 

Høyres forslag ble vedtatt med 12 stemmer (9H+2V+1F) mot 2 stemmer (2A). 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

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

16.10.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende 

regulering (S-4154) § 3, hva gjelder tillatt bebygd areal. 

 

Tomannsboligen er bygget slik det fremgår av godkjente tegninger, med korrekt høyde og 

avstand til vei. Fra boligen ned til veien var det forutsatt en trapp med slak helling til veien. 

Denne var forutsatt laget med masser fra tomten. 
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Med den store høydeforskjell mellom huset og veien, vil det bli tilnærmet umulig å lage en 

trapp med en svak helling, og trappen vil dessuten lede rett ut i veien. Dette ville føre til en 

sikkerhetsmessig uheldig situasjon. 

 

Den øverste del av trappen er i dag utført med en stigning og en bredde som godkjent. Den 

nederste del er terrassert slik at kontakten med terreng skjer parallelt med vei i stedet for 

direkte ut i vei. Dette gir en vesentlig bedre trafikksikker løsning. 

 

Trappen er utført i en trekonstruksjon som etter bydelsutvalgets mening gir en lettere og 

mindre dominerende utførelse enn det som er godkjent. Det bemerkes at utførelsen er meget 

lik den løsning som er valgt for naboeiendommen, og som er godkjent av Plan- og 

bygningsetaten. 

 

Det areal som trappen opptar slik den er utført i dag, er tilnærmet det samme areal som er 

godkjent i saken. Det skjer således ingen utvidelse av den del av tomten som bebygges. 

 

Vi kan på denne bakgrunn ikke se at hensynet bak bestemmelsene det dispenserer fra blir 

tilsidesatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg mener at fordelene med den løsning som i dag er etablert, er klart 

større enn ulempene ved at den gir en sikkerhetsmessig bedre løsning og gir et lettere visuelt 

uttrykk.  

 

Ulempen ved at trappen ikke er laget av masser fra tomten anses i denne sammenheng som 

liten i forhold til fordelene ved dagens utførelse. 

 

Av ovennevnte begrunnelse, gis dispensasjon fra pbl. § 29-4, avstand til nabogrense, jfr. pbl. 

§ 19-2. 

  

Klagen fra søker, Wang-Norderud arkitekter AS, tas til følge.  

 

Saken sendes Plan- og bygningsetaten til fornyet behandling. 
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234/14 Foreløpig orientering om tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 

24. november 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 04.12.2014 57/14 

2 Bydelsutvalget 18.12.2014 234/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 04.12.2014 sak 57/14 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 04.12.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

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

foreløpig orientering. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

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

foreløpig orientering. 
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235/14 Søknad om bevilling Café Grevinnen, Sørkedalen 826 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 04.12.2014 56/14 

2 Bydelsutvalget 18.12.2014 235/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 04.12.2014 sak 56/14 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 04.12.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg anbefaler at Café Grevinnen gis serverings- og skjenkebevilling 

med de åpningstider som fremgår av søknaden, dvs. åpningstid inne til kl. 03.00 og ute ved 

lysthuset til kl. 03.00. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg anbefaler at Café Grevinnen gis serverings- og skjenkebevilling 

med de åpningstider som fremgår av søknaden, dvs. åpningstid inne til kl. 03.00 og ute ved 

lysthuset til kl. 03.00. 
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236/14 Hovseterveien 70-72 Kunngjøring om offentlig ettersyn, Forslag til 

detaljregulering 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 18.12.2014 236/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 
Høyres vedtak med støtte fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet:  

 

Disse partier har tidligere vært meget negativ til utbygging av dette området, se vedlegg, men var 

villig til å vurdere byggetrinn 1, se Analyseplansje 4 av 9, da dette ikke ville gi samme negative 

konsekvenser for lysforholdene for Hovseterveien 68 og Hovseter ungdomsskole.  

I den foreliggende saken er utbyggingen sett i sammenheng med byggingen av en 6 etasjers 

boligblokk i Hovseterveien 72, brukt til uteareal for de nye boligene, se brev fra ARCASA 

arkitekter av den 13. mars 2014 vedrørende søknad om Rammetillatelse for Gnr 31, Bnr 334, 

Hovseterveien 70 – 72. Dette er helt uakseptabelt for disse partiene da vi på det sterkeste går imot 

enhver utbygging av Hovseterveien 72. I denne sammenheng vil vi også påpeke svaret til den 

forrige saken fra Hovseter skole og beboerne i Hovseterveien 68 om de store negative 

konsekvensene en boligblokk på 6 etasjer vil medføre for dem.  

På denne bakgrunn kan vi definitivt ikke støtte dette utbyggingsforslaget med mindre det 

realiseres som et eget prosjekt uten noen som helst tilknytting til Hovseterveien 72.  

 

Venstre opprettholder sitt tidligere vedtak i saken:  

 

Venstre er for bygging i eksisterende område og absolutt innenfor 500 m fra T-bane. Vi synes det 

foreslåtte bygget er greit hva gjelder volum, men muligens 1 etasje for høyt. Dette for å ivareta 

morgensol om morgenen sommertid for de i de nederste etasjene. Bygget passer inn i allerede 

eksisterende bebyggelse. Dette er for øvrig meget sentralt på Hovseter og kan derfor forsvare 

høyre "sentrumsutnyttelse".  

 

Løsningen med svalgang trukket vekk fra vegglivet er god, det skaper mer privacy, men har som 

ulempe at det er lite lys ned langs en slik fasade.  

 

Utearealet oppå butikktaket er ikke særlig attraktivt hvis det ikke legges stor vekt på 

landskapsarkitekturen. Den underliggende konstruksjonen må gjøres så sterk at den kan bære 

store arealer med tilstrekkelig tykt jordlag til å ha noen større trær.  

Venstre mener at denne tomt er egnet for boliger, men ønsker et begrenset volum. Ref vår 

stillingtagen ved forrige korsvei. 3  

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg finner ingen nye momenter ved forslag til Detaljregulering som 

medfører at våre tidligere uttalelser endres. 

 

Vi fastholder hermed at en 6 etasjes blokk med 5 etasjer for boliger og en forretningsetasje, er 

absolutt uakseptabelt på tomten da det vil være helt ødeleggende for lysforholdene både for 

beboerne i Hovseterveien 68, som alle bor i tilpassete leiligheter, og for torvet/skolegården.  
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Ved at kommunen valgte en slik felles torv/skolegård løsning for skolens elever og beboere til 

store deler av området, som også er hovedveien for områdets østlige del til Hovseter T-bane 

stasjon, må det også få betydning for hva som kan tillates på nabotomtene. Den foreslåtte 

utbyggingen er derfor helt uakseptabel også i denne sammenhengen. 

 

Det er også viktig i denne sammenhengen å avvise enhver bruk av taket på butikken da det vil 

bli til stor sjenanse for beboerne i Hovseterveien 68. I den sammenheng vedlegges brev fra 

beboer i Hovseterveien 68, som meget klart beskriver hvilke store negative konsekvenser et 

slikt uteområde ville medføre. Det er derfor helt uforståelig at PBE kan hevde at «Forslaget 

vil gi en positiv virkning i eget miljø» og «Utbygging av eiendommen til boliger vil være 

positivt for barn og unge i nærområdet».  

 

Det er med en viss forbauselse vi leser at «Hovseter forskole for blinde barn ligger sør til 

eiendommen», da dette tilbudet ikke eksisterer, og den tidligere barnehagen for blinde barn i 

Hovseterveien 20 ble nedlagt for mange år siden. Derimot ligger Huseby kompetansesenter 

syd for eiendommen, men har ingen grenser til planområdet. 

 

Votering 

Høyres forslag ble vedtatt med 12 stemmer (9H+2A+1F) mot 2 stemmer (2V). 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg finner ingen nye momenter ved forslag til Detaljregulering som 

medfører at våre tidligere uttalelser endres. 

 

Vi fastholder hermed at en 6 etasjes blokk med 5 etasjer for boliger og en forretningsetasje, er 

absolutt uakseptabelt på tomten da det vil være helt ødeleggende for lysforholdene både for 

beboerne i Hovseterveien 68, som alle bor i tilpassete leiligheter, og for torvet/skolegården. 

 

Ved at kommunen valgte en slik felles torv/skolegård løsning for skolens elever og beboere til 

store deler av området, som også er hovedveien for områdets østlige del til Hovseter T-bane 

stasjon, må det også få betydning for hva som kan tillates på nabotomtene. Den foreslåtte 

utbyggingen er derfor helt uakseptabel også i denne sammenhengen. 

 

Det er også viktig i denne sammenhengen å avvise enhver bruk av taket på butikken da det vil 

bli til stor sjenanse for beboerne i Hovseterveien 68. I den sammenheng vedlegges brev fra 

beboer i Hovseterveien 68, som meget klart beskriver hvilke store negative konsekvenser et 

slikt uteområde ville medføre. Det er derfor helt uforståelig at PBE kan hevde at «Forslaget 

vil gi en positiv virkning i eget miljø» og «Utbygging av eiendommen til boliger vil være 

positivt for barn og unge i nærområdet».  

 

Det er med en viss forbauselse vi leser at «Hovseter forskole for blinde barn ligger sør til 

eiendommen», da dette tilbudet ikke eksisterer, og den tidligere barnehagen for blinde barn i 

Hovseterveien 20 ble nedlagt for mange år siden. Derimot ligger Huseby kompetansesenter 

syd for eiendommen, men har ingen grenser til planområdet. 
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237/14 Stasjonsveien 51 og deler av 53. Varsel om oppstart av planarbeid 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 18.12.2014 237/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

Saken legges frem uten innstilling fra bydelsdirektøren. 

 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innspill i saken. 

 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innspill i saken. 
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238/14 Vennerbakken 6 - Anmodning om uttalelse 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 18.12.2014 238/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innvendinger mot påbygget slik det fremstår i søknaden. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innvendinger mot påbygget slik det fremstår i søknaden. 
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239/14 Frognerseterveien 27 - Bestilling av oppstartmøte 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 18.12.2014 239/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innspill på det nåværende tidspunkt. 

 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg har i utgangspunktet ikke noe imot at denne tomten får økt 

utnyttelsesgrad ved en omregulering da den ligger i et område beregnet for «Bymessig 

fortetting».  

Vestre Aker bydelsutvalg er derimot bekymret over at de overordnede planene som vil se hele 

området under ett og med vedtatte grenser for hvilke tomter som kan få endret regulering og 

hvilke som må forholde seg til nåværende regulering, ikke er fremlagt for politisk 

reguleringsbehandling, men er blitt liggende ubehandlet i Plan- og bygningsetaten.  Dermed 

tas det nå tomt for tomt i området uten en totalvurdering av hva området kan tåle av 

utnyttelsesgrad, og ikke minst høyder.  

Dersom denne meget uheldige praksisen fortsetter kan det medføre at det ikke blir mulig å 

finne gode løsninger for et planfritt Slemdalskryss, noe som er helt uakseptabelt på både kort 

og lang sikt.  

 Vestre Aker bydelsutvalg mener derfor at en overordnet reguleringsplan må behandles FØR 

dette og ytterligere private forslag om omregulering og utbygging av området tillates. Vi 

krever derfor at alle private omregulering- og utbyggingsforslag stilles i bero fra d. d. inntil en 

helhetlig plan er vedtatt, og at PBE derfor snarest gjenopptar utarbeidelsen av 

«Reguleringsplan for Slemdal – Bymessig fortetting».  

 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg har i utgangspunktet ikke noe imot at denne tomten får økt 

utnyttelsesgrad ved en omregulering da den ligger i et område beregnet for «Bymessig 

fortetting».  

Vestre Aker bydelsutvalg er derimot bekymret over at de overordnede planene som vil se hele 

området under ett og med vedtatte grenser for hvilke tomter som kan få endret regulering og 

hvilke som må forholde seg til nåværende regulering, ikke er fremlagt for politisk 

reguleringsbehandling, men er blitt liggende ubehandlet i Plan- og bygningsetaten.  Dermed 

tas det nå tomt for tomt i området uten en totalvurdering av hva området kan tåle av 

utnyttelsesgrad, og ikke minst høyder.  
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Dersom denne meget uheldige praksisen fortsetter kan det medføre at det ikke blir mulig å 

finne gode løsninger for et planfritt Slemdalskryss, noe som er helt uakseptabelt på både kort 

og lang sikt.  

 Vestre Aker bydelsutvalg mener derfor at en overordnet reguleringsplan må behandles FØR 

dette og ytterligere private forslag om omregulering og utbygging av området tillates. Vi 

krever derfor at alle private omregulering- og utbyggingsforslag stilles i bero fra d. d. inntil en 

helhetlig plan er vedtatt, og at PBE derfor snarest gjenopptar utarbeidelsen av 

«Reguleringsplan for Slemdal – Bymessig fortetting». 
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240/14 Referat fra tilsynsutvalget for hjemmetjenesters møter 5. november 

og 24. november 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 04.12.2014 58/14 

2 Bydelsutvalget 18.12.2014 240/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 04.12.2014 sak 58/14 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 04.12.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg tar referat fra tilsynsutvalget for hjemmetjenesters møter 5. og 24. 

november 2014 til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg tar referat fra tilsynsutvalget for hjemmetjenesters møter 5. og 24. 

november 2014 til orientering. 
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241/14 Vassfaret 1-16 og Bjørnveien 58-60. Underretning om vedtatt plan. 

Detaljregulering. 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 18.12.2014 241/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

Vestre Aker bydelsutvalg tar underretning om vedtatt plan, detaljregulering for Vassfaret 1-16 

og Bjørnveien 58-60 til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg tar underretning om vedtatt plan, detaljregulering for Vassfaret 1-16 

og Bjørnveien 58-60 til orientering. 
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242/14 Vedtak i sak om dekning av sakskostnader - Røahagan 49 A-F 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 18.12.2014 242/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 
1. Vestre Aker bydelsutvalg tar vedtak om dekning av sakskostnader i Røahagan 49 A - F til  

    orientering.  

2. Sakskostnader belastes bydelens budsjett under funksjonsområde 1.  

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  
1. Vestre Aker bydelsutvalg tar vedtak om dekning av sakskostnader i Røahagan 49 A - F til  

    orientering.  

2. Sakskostnader belastes bydelens budsjett under funksjonsområde 1.  
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243/14 Riksantikvarens vedtak om fredning av Bogstad gård med plasser 

og kulturlandskap 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 18.12.2014 243/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

Vestre Aker bydelsutvalg tar fredningsvedtaket av Bogstad gård med plasser og 

kulturlandskap til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg tar fredningsvedtaket av Bogstad gård med plasser og 

kulturlandskap til orientering. 
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244/14 Søknad om salgsbevilling for Rema 1000 Stasjonsveien, 

Stasjonsveien 51, 0771 Oslo 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 18.12.2014 244/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til REMA 1000 Stasjonsveien, 

Stasjonsveien 51, beliggende i Bydel Vestre Aker. Det anbefales at virksomheten får 

salgsbevilling. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til REMA 1000 Stasjonsveien, 

Stasjonsveien 51, beliggende i Bydel Vestre Aker. Det anbefales at virksomheten får 

salgsbevilling. 
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245/14 Bydelsdirektørens tilleggsinnstilling - budsjett 2015 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 18.12.2014 245/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

9. Øke antall sykehjemsplasser med 8, fra 338 til 344    kr 3,945,- 

10. Redusere saldering av hjemmesykepleie  

gitt av privat/kommunal leverandør      kr 2,312,- 

TOTALT        kr 6,257,- 

 

 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Se sak 245/14 Forslag til Årsplan og budsjett 2015, Bydel Vestre Aker. 
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246/14 Endring av representanter til barn-, ungdom- og kulturkomiteen og 

helse- og sosialkomiteen fra Venstre 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 18.12.2014 246/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

Venstre oppnevner følgende representanter til vervene: 

 

1. Anne Hollerud (V) tiltrer som fast representant og nestleder i barn-, ungdom- og 

kulturkomiteen. 

2. Finn P. Reinholt (V) tiltrer som fast representant i helse- og sosialkomiteen. 

3. Inger Margrethe Holter (V) tiltrer som 1. vara i helse- og sosialkomiteen. 

 

Gjeldende fra 01.01.2015. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Venstre oppnevner følgende representanter til vervene: 

 

1. Anne Hollerud (V) tiltrer som fast representant og nestleder i barn-, ungdom- og 

kulturkomiteen. 

2. Finn P. Reinholt (V) tiltrer som fast representant i helse- og sosialkomiteen. 

3. Inger Margrethe Holter (V) tiltrer som 1. vara i helse- og sosialkomiteen. 

 

Gjeldende fra 01.01.2015. 
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247/14 Innspill til revisjon av eierseksjonsloven 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 18.12.2014 247/14 

 

 

Forslag til vedtak 
Venstre fremmet følgende forslag til vedtak: 

 

Bydelsutvalget Vestre Aker støtter enstemmig vedtaket i Stovner bydelsutvalg av 13/11-14. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg er enig i at man må begrense muligheten til å eie mer enn to 

seksjoner i samme sameie, og at man må vurdere tiltak som hindrer kreative ervervelser 

gjennom ulike eierkonstellasjoner. Bydelsutvalget er opptatt av bomiljøet i boligsameiene, 

særlig sett i lys av erfaringene knyttet til ombygging av leiligheter bl.a. på Stovner. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Venstres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Bydelsutvalget Vestre Aker støtter enstemmig vedtaket i Stovner bydelsutvalg av 13/11-14. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg er enig i at man må begrense muligheten til å eie mer enn to 

seksjoner i samme sameie, og at man må vurdere tiltak som hindrer kreative ervervelser 

gjennom ulike eierkonstellasjoner. Bydelsutvalget er opptatt av bomiljøet i boligsameiene, 

særlig sett i lys av erfaringene knyttet til ombygging av leiligheter bl.a. på Stovner. 
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248/14 Brannvarslingssystemet i Hovseterveien 88 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 18.12.2014 248/14 

 

 

Forslag til vedtak 
 

H fremmet følgende forslag til vedtak: 

 

Følgende brev sendes til Brann- og redningsetaten, Brannforebyggende avdeling, med kopi til 

Byrådet og Bystyret. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg har det siste året etter Boligbygg installerte et nytt og seriekoblet 

røykbasert brannvarslingsanlegg i Hovseterveien 88, fått utallige fortvilte henvendelser om 

belastningen alle de falske alarmene ved dette anlegget medfører for beboerne.  Pr dags dato 

er antallet falske alarmer ca. 40, men heldigvis ingen reelle. Det helt nøyaktige antallet er det 

etaten som har oversikten over, og denne informasjonen utleveres kun til eier, Oslo kommune.  

 

Bydelsutvalget er også kjent med at det er gjort veldig mange henvendelser fra beboerne til 

eier, Oslo kommune, ved både Boligbygg og ansvarlig byrådsavdeling, dessverre uten at dette 

har medført noen bedring. 

 

Bydelsutvalget setter selvfølgelig pris på at Boligbygg ønsker å sikre leietagerne på best 

mulig måte, men da må det velges tekniske løsninger som ikke også innebærer så mange 

falske alarmer i de 125 leilighetene i dette bygget. Det vil være akseptabelt at det etter en 

installering kan forekomme et par falske alarmer før anlegget fungerer etter hensikten, men 

ca. 40 over 1 år er absolutt helt uakseptabelt!  

 

Ved ikke å ta alle disse fortvilete henvendelsene over en så lang periode alvorlig nok til å 

gjøre de nødvendige endringene, viser Boligbygg en arroganse overfor leietagerne som bør få 

følger for de ansvarlige da flere av beboerne har fått helseskader som følge av redselen som 

naturligvis oppstår hver gang alarmen uler, spesielt nattestid, og av det meget høye lydnivået.  

Vi forutsetter at eier er helt klar over at det i blokken bor mennesker i alle aldre, flere med til 

dels store funksjonsnedsettelser og derfor helt avhengig av heis for å komme seg ut av bygget, 

men heisene settes ut av funksjon så lenge brannalarmen går, samt at det drives et Dagsenter i 

blokken mens Hovseterhjemmet rives og nytt bygges. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg fikk nylig opplyst at ved en av de siste falske alarmene ble det fra 

utrykkende brannmannskap opplyst at Boligbygg har valgt feil løsning da det skulle vært 

installert et detektoranlegg basert på varme, ikke røyk, for da ville man unngått alle disse 

falske alarmene. Vi er også blitt kjent med at dagens anlegg visstnok kan omstilles til å bli et 

anlegg basert på varme.  

 

Vestre Aker bydelsutvalg ber derfor om at Brannforebyggende avdeling krever at dersom en 

slik omstilling er mulig, gjøres det øyeblikkelig, hvis ikke må avdelingen kreve at et nytt 

anlegg basert på varme installeres med en gang, for dagens tilstand kan ikke fortsette.  
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Vi ber også om at hensiktsmessigheten med det varslete sprinkleranlegget i blokken vurderes 

på nytt, og innstalleringen i hvert fall utsettes til det kan være garantert at 

brannvarslingsanlegget ikke er beheftet med dagens uakseptable nivå av falske alarmer, for 

det kan medføre helt unødvendige katastrofale følger for beboerne. 

 

De hittil 40 utrykningene til denne blokken har naturligvis samtidig medført en svekket 

brannberedskap for alt annet innen Smestad brannstasjons ansvarsområde, noe som også må 

være en meget vektig grunn for etaten til å få endret brannvarslingsanlegget i Hovseterveien 

88 så fort som mulig. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  

Følgende brev sendes til Brann- og redningsetaten, Brannforebyggende avdeling, med kopi til 

Byrådet og Bystyret. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg har det siste året etter Boligbygg installerte et nytt og seriekoblet 

røykbasert brannvarslingsanlegg i Hovseterveien 88, fått utallige fortvilte henvendelser om 

belastningen alle de falske alarmene ved dette anlegget medfører for beboerne.  Pr dags dato 

er antallet falske alarmer ca. 40, men heldigvis ingen reelle. Det helt nøyaktige antallet er det 

etaten som har oversikten over, og denne informasjonen utleveres kun til eier, Oslo kommune.  

 

Bydelsutvalget er også kjent med at det er gjort veldig mange henvendelser fra beboerne til 

eier, Oslo kommune, ved både Boligbygg og ansvarlig byrådsavdeling, dessverre uten at dette 

har medført noen bedring. 

 

Bydelsutvalget setter selvfølgelig pris på at Boligbygg ønsker å sikre leietagerne på best 

mulig måte, men da må det velges tekniske løsninger som ikke også innebærer så mange 

falske alarmer i de 125 leilighetene i dette bygget. Det vil være akseptabelt at det etter en 

installering kan forekomme et par falske alarmer før anlegget fungerer etter hensikten, men 

ca. 40 over 1 år er absolutt helt uakseptabelt!  

 

Ved ikke å ta alle disse fortvilete henvendelsene over en så lang periode alvorlig nok til å 

gjøre de nødvendige endringene, viser Boligbygg en arroganse overfor leietagerne som bør få 

følger for de ansvarlige da flere av beboerne har fått helseskader som følge av redselen som 

naturligvis oppstår hver gang alarmen uler, spesielt nattestid, og av det meget høye lydnivået.  

Vi forutsetter at eier er helt klar over at det i blokken bor mennesker i alle aldre, flere med til 

dels store funksjonsnedsettelser og derfor helt avhengig av heis for å komme seg ut av bygget, 

men heisene settes ut av funksjon så lenge brannalarmen går, samt at det drives et Dagsenter i 

blokken mens Hovseterhjemmet rives og nytt bygges. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg fikk nylig opplyst at ved en av de siste falske alarmene ble det fra 

utrykkende brannmannskap opplyst at Boligbygg har valgt feil løsning da det skulle vært 

installert et detektoranlegg basert på varme, ikke røyk, for da ville man unngått alle disse 

falske alarmene.  Vi er også blitt kjent med at dagens anlegg visstnok kan omstilles til å bli et 

anlegg basert på varme.   
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Vestre Aker bydelsutvalg ber derfor om at Brannforebyggende avdeling krever at dersom en 

slik omstilling er mulig, gjøres det øyeblikkelig, hvis ikke må avdelingen kreve at et nytt 

anlegg basert på varme installeres med en gang, for dagens tilstand kan ikke fortsette.  

 

Vi ber også om at hensiktsmessigheten med det varslete sprinkleranlegget i blokken vurderes 

på nytt, og innstalleringen i hvert fall utsettes til det kan være garantert at 

brannvarslingsanlegget ikke er beheftet med dagens uakseptable nivå av falske alarmer, for 

det kan medføre helt unødvendige katastrofale følger for beboerne. 

 

De hittil 40 utrykningene til denne blokken har naturligvis samtidig medført en svekket 

brannberedskap for alt annet innen Smestad brannstasjons ansvarsområde, noe som også må 

være en meget vektig grunn for etaten til å få endret brannvarslingsanlegget i Hovseterveien 

88 så fort som mulig. 
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249/14 Nytt valgoppgjør for Vestre Aker bydelsutvalg 2011 - 2015 (V) - 

Orientering om vedtak 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 18.12.2014 249/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 
1.  

Siri Sjøgren (V) og Grethe Bøe-Waal (V)  

trer inn som varamedlemmer av bydelsutvalg Vestre Aker 01.01.2015  

 

2.  

Bydelen orienteres om valgstyrets vedtak 
 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet saken i møte 18.12.2014 og fattet følgende vedtak  
1.  

Siri Sjøgren (V) og Grethe Bøe-Waal (V)  

trer inn som varamedlemmer av bydelsutvalg Vestre Aker 01.01.2015  

 

2.  

Bydelen orienteres om valgstyrets vedtak 
 

 

Oslo, 18.12.2014. 

 

 

 

Elin Horn Galtung (H) 

leder 


