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 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 28.11.13 
 
Møtet ble avholdt i administrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, 1. etasje. 
 
Tilstede:   Bent Gether-Rønning (H) 
    Brit Teien (H) 
    Bente M. Larsen (Ap) 
    Erik Borge Skei (V) 
    Hanne Lyssand (SV)  
    Hans A. Kielland Aanesen (FrP) – observatør 
 
 
                                    
 
Fra administrasjonen møtte: 
Øyvind Henriksen, bydelsdirektør 
Preben Winger, ass. bydelsdirektør 
Eivind Marthinsen, økonomisjef 
 
                 
 
Møtet ble ledet av: Bent Gether-Rønning (H) 
 
Protokollen ble ført av: Marit Neby 
 
Åpent kvarter: 
Ingen saker 
 
Godkjenning av innkalling: 
Innkallingen ble godkjent 
 
Godkjenning av dagsorden: 
Dagsorden ble godkjent. 
 
Følgende dokumenter ble omdelt i møtet: 
Protokoll fra møte i Kultur- og oppvekstkomiteen 27.01.2015 
Protokoll fra møte i Miljø-, plan- og samferdselskomiteen 26.01.2015 
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Behandling av komitésaker fra KO- møtet 27.01.15 
 
Sak 1/15 Protokoll fra møte i kultur- og oppvekstkomiteen 02.12.14 
Protokollen ble lagt frem for bydelsutvalget 18.12.14. 
 
Sak 2/15 Årsmelding for kultur- og oppvekstkomiteen 2014 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
Sak 3/15 Rapport for Elvelangs i fakkellys 2014 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
Sak 4/15 Verbalvedtak 2014 – Statusrapport ved årets slutt 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
Saken samsvarer med MPS- sak 3/15. Sakene settes opp som felles sak til bydelsutvalget.  
 
Sak 5/15 Tilleggssøknad om Frivillighetsmidler 2015 
Saken er trukket. 
 
Sak 6/15 Frivillighetsmidler 2015 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
 
Behandling av komitésaker fra MPS- møtet  
 
Sak 1/15 Godkjenning av MPS - protokoll fra møte 01.12.14 
Protokollen ble lagt frem for bydelsutvalget 18.12.14. 
 
Sak 2/15 Årsmelding for MPS- komiteen 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
Sak 3/15 Verbalvedtak 2014. Statusrapport ved årets slutt.  
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
Saken samsvarer med MPS- sak 3/15. Sakene settes opp som felles sak til bydelsutvalget. 
 
Sak 4/15 Oppstartsmøte Midtoddveien 40-40, Oset Vannrenseanlegg.  
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
Sak 5/15 Nordbergbakken 1 – bestilling av oppstartsmøte 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
Sak 6/15 Ny høyspenningskabel mellom Sogn og Lillo 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
Sak 7/15 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus – høring 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
Sak 8/15 Utkast til klima- og energistrategi for Oslo 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
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Sak 9/15 Veiledende plan for offentlig rom for Frysja (VPOR – Frysja) 
Saken vedtatt av arbeidsutvalget da behandling i bydelsutvalget vil være etter utgått 
høringsfrist. Saken settes på dagsorden som orienteringssak til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
Miljø-, plan- og samferdselskomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt: 
 
 
Bydelsutvalget er svært tilfreds med at det nå tas initiativ til en helhetlig planlegging for 
Frysjaveien-området og støtter de fleste av de plangrep som ligger i høringsutkast for VPOR 
Frysja, men har følgende bemerkninger:  
 

1. Det må gjennomføres en konsekvensutredning av de konsekvenser utbyggingen har for 
trafikk i området, herunder konsekvenser for lokaltrafikk og også innvirkning på 
Storokrysset og tilknytning til Ring 3 over Tåsenlokket.  
 

2. Det må sikres et nært samarbeid med Bymiljøetaten om både planlegging og 
gjennomføring for at utbyggingen i så stor grad som mulig baseres på kollektive 
transportmidler, sykkel og gange. Skinnegående løsninger må utredes. 
 

3. VPOR-en må tydeligere spesifisere utnyttelsesgrad og høyder. Bydelsutvalget er opptatt 
av at utnyttelsesgraden ikke blir høyere enn at det sikres tilstrekkelig grønne arealer og 
offentlige rom som gir god bokvalitet for gamle og nye beboere i form av lys, sol og 
utsikt. Bredden på "Brekkeparken" og det grønne beltet bør vurderes utvidet.  
 

4. Høyde og arkitektur må harmoniseres med eksisterende småhusbebyggelse, for 
eksempel ut mot Kjelsåsveien og opp mot eiendommene på nordsiden av området 
(Brekke Gård med omliggende eiendommer).  
 

5. Skolekapasiteten i området er allerede overskredet. Ny skole må utvikles parallelt med 
utbyggingen.  
 

6. Bydelsutvalget støtter at det etableres et grunneiersamarbeid om gjennomføring av 
tiltak i VPOR, mellom Oslo kommune og grunneiere/utbyggere innenfor planområdet. 
Endelig stadfestet VPOR må bli førende for utviklingen i området, og  
rekkefølgebestemmelser og grunneierbidrag bli benyttet og fulgt opp som skissert i 
planen. 

 
 
 
 
Sak 10/ 15 Behov for trafikksikker stenging av Kapellveien gjennom Grefsen skole 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
 
 
Diverse andre saker 
 
Årsmelding 2014 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
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Årsstatistikk 2014 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
Fremdrift barnehager 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
Sykehjemsplasser 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
Politiske representanter i ungdomsrådet 
Saken settes på dagsorden til bydelsutvalgets møte 12.02.15. 
 
 
Diverse informasjon 
Regnskap 2014 
Medarbeiderundersøkelse 
Alders- og demensvennlig bydel  
Ruspolitisk handlingsplan 
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 
 
 
Møtet ble hevet kl 18.05 
Oslo, 29.01.15 
 
Bent Gether-Rønning /s/      Marit Neby  
BU-leder        møtesekretær 
 


