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Frogner bydelsutvalg 
Postboks 2400 Solli 

0201 Oslo 

 

 

PROTOKOLL 
 

 

FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG 

TIRSDAG 16. DESEMBER 2014 

 

Sommerrogt. 1, kl 18:00 

 

 

Til stede:  Høyre:  

  Carl-Henrik Bastiansen 

  Beate Brovig Auke 

  Hans Magnus Borge 

Tjeran Vinje 

  Sverre Lorentzen 

Elenor W. Holter 

Lene Sundfær Haug 

Mette Langfeldt Sinding   

 

   

 Arbeiderpartiet: Emil Aas Stoltenberg 

Gunn von Krogh 

  Ole Jacob Kjendlie 

   

 Fremskrittspartiet: Hans Høegh Henrichsen 

   

 Venstre: Anne-Lise Bergenheim 

  Andreas Dobloug 

   

 SV: Erna Kahlbom 

 

 

Forfall: Bjarne Ødegaard (H), Ulf Hordvik (H), Nina Stanghov Ulstein (H), Natasza P. 

Sandbu (U) 

 

Fra administrasjonen:  Bydelsdirektør  Kari Andreassen 

    Ass. bydelsdirektør  Birgit Aakre 

    Avd direktør   Heidi Damengen 

     

   

Møtet ble ledet av:  Anne-Lise Bergenheim (V) 

BU-sekretær/ref.:  Kåre Sagmo-Søvde 

 

Møtet ble satt med 15 representanter m/møtende vararepresentanter. 
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ÅPEN HALVTIME: 

- Sigmund Skeie fra prosjektet Majorstuen skolesenter hadde ordet til sak 389/14 - 

Middelthuns gate 15 og 17, ungdoms- og videregående skole på Majorstuen, forslag til 

alternativ bruk 

- Jagoda Johnsen fra Amaldhus hadde ordet til sak 392/14 - Bydelsdirektørens forslag til 

årsplan og budsjett 2015 
- Odvar Skogsletten fra Frogner Frivillighetssentral hadde ordet til sak 392/14 - 

Bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett 2015  
- Jostein Jacobsen fra Frogner Frivillighetssentral hadde ordet til sak 392/14 - 

Bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett 2015 

- Britt Amble fra Frogner Frivillighetssentral hadde ordet til sak 392/14 - Bydelsdirektørens 

forslag til årsplan og budsjett 2015 

- Yngve Hovin fra Bygdøy ungdomsklubb hadde ordet til sak 392/14 - Bydelsdirektørens 

forslag til årsplan og budsjett 2015  

 
 

ENDRING AV DAGSORDEN: 

 

 

Tilleggssaker: 

 

Sak 392/14- Bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett 2015 ble enstemmig vedtatt å 

behandle som første sak etter forslag fra Anne-Lise Bergenheim (V).  

 

 

 

INHABILITET: ingen meldte 

 
 

SAK 378/14 

 

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 2.12.14 

 

VEDTAK:  

Protokollen ble godkjent. 

 

 

SAK 379/14 

 

PROTOKOLL FRA MILJØ- OG BYUTVIKLINGSKOMITEEN 

(MIBU) 15.12.14 

 

VEDTAK:  

Protokollen ble tatt til orientering.   

 

 

SAK 380/14 

 

PROTOKOLL FRA HELSE-, UNGE-, SOSIAL-, OG 

KULTURKOMITEEN (HUSK) 15.12.14 

 

VEDTAK:  

Protokollen ble tatt til orientering.   
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SAK 381/14 

 

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET 9.12.14 

 

VEDTAK:  

Referatet ble tatt til orientering.   

 

 

SAK 382/14 

 

REFERAT FRA MØTE I SENIORRÅDET 15.12.14 

 

VEDTAK:  

Referatet ble tatt til orientering.   

 

 

SAK 383/14 

 

REFERAT FRA MØTE I RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 

15.12.14 

 

VEDTAK:  

Referatet ble tatt til orientering.   

 

 

SAK 384/14  

 

REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 10.12.14 

 

VEDTAK:  

Referatet ble tatt til orientering.   

 

 

Miljø- og byutviklingskomiteen: 

SAK 385/14 

 

UNIVERSITETSGATA 7, GNR209, BNR 392 M.FL. 

FORSLAG TIL DETALJREGULERING MED 

KONSEKVENSUTREDNING 

KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN 01.12.2014 – 

19.01.2015 

 

Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget har Universitetsgata 7 – 9 m.fl.- Tullinkvartalet, Sentrum 

til høring. 

Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak, sak 118/13 – 

30.04.2013, sak 236/12 - 28.8.12, og sak 44/12 - 28.2.12 (vedtak og 

saksfremstillinger følger vedlagt). 

 

Bydelsutvalget anbefaler at alternativ 2 blir lagt til grunn for det videre 

planarbeidet. Alternativet legger opp til samme grad av bevaring og en 

mer moderat utnyttelse enn alternativ 1, samtidig som ny bebyggelse 

foreslås følge eksisterende høyder mot gate, men kan økes til 30 meters 

byggehøyde inne i kvartalet. 

 

Bydelsutvalget mener forslaget om en gangpassasje gjennom 

Tullinkvartalet er et godt plangrep og kan gi en vitaliserende forbindelse 

fra Oslo sentrum og Universitetet mot Pilestredet og Høgskolen i Oslo og 
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Akershus.  

 

Bydelsutvalget vil understreke viktigheten av at man hensyntar de 

historiske rammene i dette området og velger løsninger som harmonerer 

med de nærmeste omgivelsene. 

 

Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 

(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 

 

 

SAK 386/14 

 

URANIENBORGVEIEN 6, GNR 213, BNR 419 

KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE 

ANMODNING OM UTTALELSE FRA BYDELSUTVALGET 

 

Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 

Bydelsutvalget har mottatt henvendelse fra advokat Steinar Mageli på 

vegne av naboeiendommen Oscars gate 34 vedrørende påklaget 

rammetillatelse for tiltak i Uranienborgveien 6, gnr 213, bnr 419. Steinar 

Mageli ber om bydelsutvalgets uttalelse til saken. 

 

Bydelsutvalget hadde saken til uttalelse i forbindelse med område- og 

prosessavklaring 25.08.2009, sak 244/09 (vedlagt), men har siden ikke 

hatt saken til uttalelse. Bydelen har tatt opp dette forholdet med Plan- og 

bygningsetaten, og forutsetter at bydelsutvalgets uttalelse blir lagt ved 

klagesaken når den blir videresendt for klagesaksbehandling. 

Bydelsutvalget anbefalte i sak 244/09 tiltaket ble søkt løst som en 

dispensasjon fra gjeldende regulering, i nært samarbeid med Byantikvar. 

 

Bydelsutvalget peker på at eiendommen ligger på Uranienborg som en 

del av den tidlige villabebyggelsen som ble etablert her etter at Slottet sto 

ferdig. Området er oppført på Byantikvarens gule liste, bevaringsverdig 

etter Pbl §25.6 (regulert til Spesialområde bevaring (bolig), 

Bevaringsområdet BAG SLOTTET. Byantikvaren har i sin uttalelse 

07.02.2014 frarådet nybygget og anbefalt omprosjektering. 

 

Bydelsutvalget støtter Byantikvarens anbefaling av 07.02.2014 om at 

nybygg prosjekteres med samme fotavtrykk som eksisterende bygning. 

 

Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 

(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 

 

 

SAK 387/14 

 

RUSELØKKA SKOLE 

HENSTILLING OM HJELP TIL Å FREMME REHABILITERING 

 

Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 

Bydelsutvalget er kjent med at Ruseløkka skole er svært nedslitt selv om 

skolen ble delvis rehabilitert i begynnelsen av 1990-tallet. 

Skolen har i tillegg dårlig inneklima og utdaterte undervisningslokaler. 

Det er derfor av avgjørende betydning for nåværende og fremtidige 
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elever at rehabiliteringen av Ruseløkka skole prioriteres nå. 

 

Bydelsutvalget vil på denne bakgrunn be om at Ruseløkka skole gis 

prioritet i 2016 budsjettet slik at skolen kan imøtekomme dagens og 

morgendagens tekniske og funksjonelle krav til undervisningslokaler. 

 

Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 

(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 

 

 

SAK 388/14 

 

URANIENBORG SKOLE 

INNTAK I 1. TRINN FOR SKOLEÅRET 2015 – 16  

 

Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 

Bydelsutvalget er tilfreds med at det tilstrebes å finne løsninger for å 

kunne ta opp 3 paralleller fra høsten 2015. 

 

Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 

(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 

 

 

SAK 389/14 

 

MIDDELTHUNS GATE 15 OG 17 

UNGDOMS- OG VIDEREGÅENDE SKOLE PÅ MAJORSTUEN 

FORSLAG TIL ALTERNATIV BRUK 

 

Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 

Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak vedrørende Middelthuns gate 15 

og 17, sak 210/14 – 26.08.2014, samt sak 345/13 – 19.11.2013. Vedtak 

og saksfremstilling følger vedlagt. 

 

Forslaget tar utgangspunkt i at det er behov for økt skolekapasitet i 

området, særlig som følge av planene om å bygge på sporområdet 

Majorstuen. Det er også kjent at både den Fransk og Tyske skolen har 

behov for større lokaler. Forslaget går ut på at Middelthuns gate 15 og 17 

utvikles til ungdoms- og videregående skole innenfor eksisterende 

fysiske rammer, samt at deler kan disponeres av den tyske eller den 

franske skole som begge trenger større lokaler. Ved utbygging av boliger 

på sporområdet på Majorstuen vil den økte etterspørselen etter 

skolelokaler kunne dekkes av en utvidet Majorstuen skole. Et større 

skoleanlegg vil være strategisk plassert i forhold til kommunikasjoner, ha 

et trafikksikkert nærområde innenfor storkvartalet og mulighet for å 

utnytte fellesanlegg som Frogner stadion, Frognerparken, Frognerbadet, 

samt ungdomskafeen Condio og bydelens juniorklubb. Nytt Majorstuen 

skolesenter i Middelthuns gate 17 – 19 vil i tillegg få tilgang til 

kroppsøvingslokaler i ny flerbrukshall og ishall, noe som vil bidra til økt 

utnyttelse på dagtid og dermed økt samfunnsnytte av investeringer. 

 

Bydelsutvalget er opptatt av at vi er en attraktiv lokasjon for 

internasjonale skoler, og er veldig fornøyd med å ha både den Franske og 

Tyske skole i bydelen, men vi er kjent med at begge disse ser seg om 
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etter alternative lokaler også utenfor bydelen. Her foreligger en mulighet 

til å beholde og utvide det internasjonale skoletilbudet. 

 

Bydelsutvalget ser positivt på forslaget til utvikling av eiendommene 

Middelthuns gate 15 og 17 til skoleformål, som et alternativ til eiers 

forslag om boligbygging, og ber om at innspillet blir vurdert av de 

ansvarlige etater og byrådsavdelinger. 

 

Endringsforslag til avsnitt 2, setning 1 fra SV:  

Forslaget tar og utgangspunkt i at det er forventet en kraftig 

befolkningsøkning i området i årene fremover og at Majorstuen skole vil 

ha behov for utvidelse for å kunne fylle dagens behov. 

 

Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen med endringsforslag til 

avsnitt 2, setning 1 fra SV ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 

1SV) 

 

Etter dette er BUs vedtak følgende:  

Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak vedrørende Middelthuns gate 15 

og 17, sak 210/14 – 26.08.2014, samt sak 345/13 – 19.11.2013. Vedtak 

og saksfremstilling følger vedlagt. 

 

Forslaget tar og utgangspunkt i at det er forventet en kraftig 

befolkningsøkning i området i årene fremover og at Majorstuen skole vil 

ha behov for utvidelse for å kunne fylle dagens behov. Det er også kjent 

at både den Fransk og Tyske skolen har behov for større lokaler. 

Forslaget går ut på at Middelthuns gate 15 og 17 utvikles til ungdoms- og 

videregående skole innenfor eksisterende fysiske rammer, samt at deler 

kan disponeres av den tyske eller den franske skole som begge trenger 

større lokaler. Ved utbygging av boliger på sporområdet på Majorstuen 

vil den økte etterspørselen etter skolelokaler kunne dekkes av en utvidet 

Majorstuen skole. Et større skoleanlegg vil være strategisk plassert i 

forhold til kommunikasjoner, ha et trafikksikkert nærområde innenfor 

storkvartalet og mulighet for å utnytte fellesanlegg som Frogner stadion, 

Frognerparken, Frognerbadet, samt ungdomskafeen Condio og bydelens 

juniorklubb. Nytt Majorstuen skolesenter i Middelthuns gate 17 – 19 vil i 

tillegg få tilgang til kroppsøvingslokaler i ny flerbrukshall og ishall, noe 

som vil bidra til økt utnyttelse på dagtid og dermed økt samfunnsnytte av 

investeringer. 

 

Bydelsutvalget er opptatt av at vi er en attraktiv lokasjon for 

internasjonale skoler, og er veldig fornøyd med å ha både den Franske og 

Tyske skole i bydelen, men vi er kjent med at begge disse ser seg om 

etter alternative lokaler også utenfor bydelen. Her foreligger en mulighet 

til å beholde og utvide det internasjonale skoletilbudet. 

 

Bydelsutvalget ser positivt på forslaget til utvikling av eiendommene 

Middelthuns gate 15 og 17 til skoleformål, som et alternativ til eiers 

forslag om boligbygging, og ber om at innspillet blir vurdert av de 

ansvarlige etater og byrådsavdelinger. 
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SAK 390/14 

 

NIELS JUELS GATE 27, GNR 211, BNR 188 

SØKNAD OM BRUKSENDRING 

ANMODNING OM UTTALELSE 

 

Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 

Bydelsutvalget har mottatt anmodning om uttalelse vedrørende 

bruksendring fra Byggeområde for boliger med adgang til forretning i 1. 

etasje til butikk, serveringssted og massasje/spa for del av kjeller og 1. 

etasje, seksjon 3 og 4 i Niels Juels gate 27, gnr 211, bnr 188. 

 

Bydelsutvalget anbefaler bruksendring som omsøkt med forutsetning at 

det legges opp til universell tilpasning av publikumsarealer, og at 

tekniske forskrifter tilfredsstilles i nødvendig utstrekning. 

 

Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 

(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 

 

 

Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen: 

SAK 337/14 

 

OPPRETTELSE AV TILSYNSUTVALG FOR BOLIGER  

 

Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget ber Tilsynsutvalget for hjemmebaserte tjenester iverksette 

tilsyn for beboere i samlokaliserte boliger i samsvar med gjeldende 

regelverk.  

 

Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 

vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 

 

 

SAK 345/14 

 

PAUSE, NIELS JUELS GATE 27 – NY BEVILLING 

 

Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Pause AS gis serverings- og 

skjenkebevilling ved Pause, Niels Juels gate 27.  

Eiendommen, Niels Juels gate 27 ligger med inngang fra en 

hovedferdselsåre. Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes 

av Næringsetaten.  

 

Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 

vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 

 

 

SAK 373/14 

 

EL BURRO, SKOVVEIEN 3 – NY BEVILLING 

 

Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Tortilla AS gis serverings- og 

skjenkebevilling ved El Burro, Skovveien 3.  
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Eiendommen, Skovveien 3 ligger i en av hovedferdselsårene i bydelen. 

Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 

 

Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 

14 stemmer for  (8H, 2V, 1F, 3A) og 1 stemme mot (1SV)  

 

 

SAK 391/14 

 

ØKONOMIRAPPORT PR NOVEMBER 2014 

 

Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 

Frogner bydelsutvalg vedtar økonomirapportering med aktivitetstall 

30.11.2014.  

 

Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 

vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 

 

 

SAK 392/14 

 

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL ÅRSPLAN OG 

BUDSJETT 2015 

 

Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 

1) Med hjemmel i reglement for bydelsforvaltningen § 3-2, pkt 3, jamfør 

Økonomireglementets budsjettfullmakter, kap 4.1, vedtar bydelsutvalget 

bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett 2015, fordelt på de fem 

funksjonsområder, KOSTRAfunksjoner, resultatenhetene. 

  

2) Bydelsutvalget vedtar målene og måltall/produksjonstall for 

tjenesteområdene. Det skal gis tilbakemelding til bydelsutvalget 

vedrørende utviklingen i forhold til budsjettets mål og måltall ved 

utgangen av hvert tertial. 

  

3) I henhold til økonomireglementet gis følgende budsjettfullmakter til 

bydelsdirektøren: 

Fullmakt til å fordele budsjettet videre på arter og tjenestesteder i 

nødvendig utstrekning innenfor følgende fem tjenesteområder: 

Funksjonsområde 1 - Helse, sosial og nærmiljø 

Funksjonsområde 2A – Barnehager 

Funksjonsområde 2B – Oppvekst 

Funksjonsområde 3 – Pleie og omsorg 

Funksjonsområde 4 – Økonomisk sosialhjelp 

  

Fullmakt til å justere budsjettet med inntil 10 % av opprinnelig vedtatt 

beløp for det enkelte funksjonsområde gjennom året for å sikre oppnåelse 

av vedtatte mål. Justeringene må ikke føre til endringer i 

aktivitetsforutsetninger i forhold til bydelsutvalgets vedtak, herunder 

vedtatte måltall og aktivitetsplaner. 

  

Fullmakt til å disponere eventuelle merinntekter ut over det som er 

budsjettert innenfor de enkelte tjenesteområder. 

Fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge av vedtak i bystyre og 
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byråd så sent i budsjettåret at det ikke er praktisk mulig å fremlegge sak 

for bydelsutvalget. 

Fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt 

budsjett. 

  

4) I medhold av økonomireglementets budsjettforutsetninger/-regler, kap 

4.2 pkt. gis bydelsutvalget følgende fullmakt: 

Bydelsutvalget fastsetter budsjetter og godkjenner regnskaper for private 

bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd fra Oslo 

kommune. 

  

Bydelsdirektøren delegeres myndighet til å inngå driftsavtale innenfor 

den budsjetterte rammen. 

 

5) Etter offentliggjøring av budsjettet for 2015, er det kommet endringer 

som følge av Stortingsforliket og Bystyret budsjettforlik: 

 

Endringen utgjør: 

FO2A – 0,809 mill Utsatt makspris barnehagene til mai 

FO2B – 0,162 mill Styrking skolehelsetjenesten 

FO3 – 4,432 mill Styrking hjemmetjeneste og sykehjemsplasser 6,22 

mill, samt revurdert egenandel ressurskrevende trekk -1,788 mill 

FO4 – 0,089 mill Raskere ut i arbeid  

 

Totalt Fo 1-3:  5,403 mill, Fo 4: -0,089 mill  

 

5,403 mill settes av til buffer på Fellestjenester. 

0,089 mill reduserer sosialhjelpsbudsjettet FO4 

  
Betalingssatser for delte plasser 

  
Følgende satser 

gjelder for 2015 

      

  Inntekt til og 

med 

kr 191 833 

(2,25G) 

Inntekt mellom kr 

198 833 (2,25G) til 

og med kr 353 480 

(4G) 

Inntekt over 

kr 

353 480(4G) 

16 timer            881             1 231         1 346 

24 timer            881             1 477         1 615 

28 timer            881             1 723         1 884 

Oppholdsbetalingen utgjør 50% av heltidsplass for 16 timer, 60% for 24 

timer og 70% for 28 t /uke 

            

Oppholdsbetaling i etter skoletid 
  

Månedlig oppholdsbetaling i Etter skoletid fra 01.01.2015 

  Inntekt til og Inntekt mellom kr 198 Inntekt over 
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med 

kr 191 833 

(2,25)G 

833 

(2,25G)  til og med  

kr 353 480 (4G) 

kr 353 480(4G) 

Hel plass 649 1 509 1 739 

Halv 

plass 

325 756 867 

 

  

Satser for utleie av gater og torg 

  
Prisliste 

- leie av areal til uteservering foran serveringssted 01.01.2015 

Hele 2015 

  

Adresseområde Uten skjenkeløyve 2015   

I Bydel Frogner: Leie for Leie pr. 

  kalenderår mnd. 

  pr. m2 pr.m2 

Sone 1 
Hegdehaugsveien 23-35,  

Bogstadvveien, Valkyriegaten. 

3 837 772 

Sone 2 
Henrik Ibsensgate, Drammensveien 33-40, 

Bygdøy allé (hele), Frognerveien, 

    

Brynjuf Bulls plass (Rådhusplassen), 3 454 772 

Kirkeveien 40-74.     

Sone 3 
Beliggenhet øvrige gater i Bydel Frogner 

  

3 071 

  

772 

  

 

 

Adresseområde Med skjenkeløyve 2015   

I Bydel Frogner: Leie for Leie pr. 

  kalenderår mnd. 

  pr. m2 pr.m2 

Sone  1 
Hegdehaugsveien 23-35,  

Bogstadvveien, Valkyriegaten. 

4 800 968 

Sone 2 
Henrik Ibsensgate, Drammensveien 33-40, 

Bygdøy allé (hele), Frognerveien, 

    

Brynjuf Bulls plass (Rådhusplassen), 4 320 834 

Kirkeveien 40-74.     

Sone 3 
Beliggenhet øvrige gater i Bydel Frogner 

  

3 838 

  

834 

 

 
Sommersesongen 2015 (01.04 – 30.09), enkeltmåneder i perioden  

01.04 – 30.09 

Adresseområde Uten skjenkeløyve 2015   
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I Bydel Frogner: Leie for Leie pr. 

  sesong mnd. 

  pr. m2 pr.m2 

Sone 1 
Hegdehaugsveien 23-35,  

Bogstadvveien, Valkyriegaten. 

2 873 772 

Sone 2 
Henrik Ibsensgate, Drammensveien 33-40, 

Bygdøy allé (hele), Frognerveien, 

    

Brynjuf Bulls plass (Rådhusplassen), 2 537 772 

Kirkeveien 40-74.     

Sone 3 
Beliggenhet øvrige gater i Bydel Frogner 

  

2 203 

  

772 

  

  

Adresseområde Med skjenkeløyve 2015   

I Bydel Frogner: Leie for Leie pr. 

  sesong mnd. 

  pr. m2 pr.m2 

Sone  1 
Hegdehaugsveien 23-35,  

Bogstadvveien, Valkyriegaten. 

3 602 967 

Sone 2 
Henrik Ibsensgate, Drammensveien 33-40, 

Bygdøy allé (hele), Frognerveien, 

    

Brynjuf Bulls plass (Rådhusplassen), 3 173 834 

Kirkeveien 40-74.     

Sone 3 
Beliggenhet øvrige gater i Bydel Frogner 

  

2 745 

  

834 

  

Prisliste 

Leie av areal til vareutstilling foran forretning 1.1.2015 
  

Adresse / område Leiepriser     

I Bydel Frogner Leie for 

kalenderår pr. 

m2 

Leie for 

sesong pr. 

m2 

Leie pr. 

mnd. pr. 

m2 

Sone 1 
Henrik Ibsens gate, Bygdøy alle(hele), 

Frognerveien,  

Hegdehaugsveien,Bogstadveien,  Valkyriegaten. 

  

  

  

3 917 

  

  

2 674 

  

  

784 

Sone 2 og 3 
Beliggenhet i øvrige gater i bydel Frogner 

  

3 430 

  

2 176 

  

675 
 

  

Verbalforslag vedr. Amaldhus:  

Bydelsutvalget er av den oppfatning at dette er et bra tilbud som gir 

mange brukere med psykiske helseutfordringer et godt tilbud. I dag er 

tilbudet opprettholdt av bydelen gjennom 2 stillinger samt husleie for 

eiendommen Bernerløkken, hvor Amaldhus Nielsen bodde mesteparten 

av sitt liv. Bydelens økonomi er stram. Bydelsutvalget ønsker derfor at 

det fremlegges en rapport som tar opp finansiering og bruk av tilbudet, 

inkludert å se på økt brukermedvirkning, stillingshjemler, og eventuell 
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sambruk av eiendommen med andre tilbud til bydelens befolkning. 

Bydelsutvalget vil deretter ta stilling til videre drift av tilbudet Amaldhus 

innen sommeren 2015. I påvente av denne evalueringen, videreføres 

tilbudet Amaldhus som i dag. 

 

Verbalforslag vedr. Frogner Frivillighetssentral: 

Bydelsutvalget fremmer forslag om at Frogner Frivillighetssentral 

bevilliges nødvendig støtte for 2015.  

 

Denne frivillighetsorganisasjonen har mer enn 7000 innenfor dørene i 

løpet av året, og er et sosialt midtpunkt i bydelen. Den sparer samtidig 

bydelskassa for store beløp, siden de frivillige gjør innkjøp, følger til 

lege, tannlege, og andre institusjoner, de som ikke er så heldige og kan 

gjøre turene på egen hånd. De er samtale venner og yter det varme 

sosiale fellesskap som vi skal være stolte av. Sentralen i Niels Juels gate 

egner seg ikke til andre formål. Dette senteret er også fullt tilgjengelig for 

alle.  

 

Verbalforslag vedr. Ungdomstjenesten:  
Bydelsutvalget mener at alle barn og unge i Bydelen skal ha tilbud om 

gode inkluderende fritidsaktiviteter hvor de medvirker i utformingen av 

tilbudene. Vårt mål er at rusbruk og kriminalitet blant barn og unge 

reduseres, og at de deltar i og fullfører utdanning. For å nå disse mål, 

mener vi det er viktig at Bydelens velfungerende ungdomstjenester 

opprettholdes på dagens nivå. Ungdomstilbudet på Ruseløkka- og 

Uranienborg skoler vil i de kommende år ha utfordringer med tilgang til 

lokaler, da disse trenger oppussing og følgelig må fravikes. For 

Uranienborg er det fra høsten 2015 og hvert år fremover 3 nye klasser 

som kommer i alder for slike tilbud, mot 2 frem til nå. Bydelen ber om at 

det tilstrebes erstatningslokaler, slik at tilbud i 2015 og videre 

opprettholdes for tilsvarende antall brukere som i 2014, og økes i takt 

med økt målgruppe. Måltall for 2015 justeres tilsvarende.  

 

Verbalforslag vedr. Amaldhus fra A og SV:  

Arbeiderpartiet og SV fremmer forslag om at Amaldhus får permanent 

støtte for sin virksomhet under året 2015.  

 

Det arbeid som nedlegges blant brukerne av Amaldhus, for hverandre og 

for bydelen, er et meget verdig og viktig tilbud til bydelen borgere. Det 

arbeid og den omsorg dette senteret yter, sparer bydelen for betydelige 

utgifter. En opprettholdelse av Amaldhus er en forutsetning for at et 

allerede sparetynget budsjett, kan yte flere tjenester i bydelen enn om 

brukerene av Amaldhus skulle benytte andre lovpålagte ytelser.  

 

Verbalforslag vedr. Bygdøy Fritidsklubb fra A og SV:  

Arbeiderpartiet og SV ønsker at Fritidsklubben på Bygdøy opprettholdes- 

Bydelen har 5 Fritidsklubber. Som den største bydelen både arealmessig 

og folketallmessig så er det imperativt av ungdom på Bygdøy får de 

samme opplevelser og mulighetene som bydelens øvrige ungdom. 

Forebygging kan ikke måles i penger, vi ønsker at ungdommen på 
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Bygdøy kan gå til sitt fritidslokale.  

 

Verbalforslag vedr. Velferdsteknologi fra A og SV:  
Arbeiderpartiet og SV ønsker utredning av hvordan det kan sikres at 

tilstrekkelig velferdsteknologi er tilgjengelig for pasienter og brukere. 

Dette særlig i lys av budsjettforslagets vektlegging på hjemmebaserte 

tjenester og redusert bruk av sykehjemsplasser.  

 

Verbalforslag vedr. Tilgjengelige boliger og hjemmebaserte tjenester 

fra A og SV:  
Arbeiderpartiet og SV finner det paradoksalt at de borgerlige partiene i 

budsjettet går inn for en økt vektlegging på hjemmebaserte tjenester og 

reduksjon i bruk av sykehjemsplasser, samtidig som den borgerlige 

regjeringen nå går inn for en reduksjon av krav til universell utforming 

av nye boliger til 50 %.  

 

Merknad vedrørende helsestasjonen fra A og SV:  

Arbeiderpartiet og SV fastholder at helsetilbudet igjennom 

helsestasjonene skal styrkes snarere enn reduseres 

 

Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen pkt. 1-5 med 

tilhørende satser ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 

 

Verbalforslag vedr. Frogner Frivillighetssentral ble enstemmig 

vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 

Verbalforslag vedr. Ungdomstjenesten ble enstemmig vedtatt (8H, 

2V, 1F, 3A, 1SV)  

 

Verbalforslag vedr. Ungdomstjenesten ble enstemmig vedtatt (8H, 

2V, 1F, 3A, 1SV) 

 

Verbalforslag vedr. Bygdøy Fritidsklubb fra A og SV falt mot 11 

stemmer (8H, 2V, 1F) og 4 stemmer for (3A, 1SV) 

 

Verbalforslag vedr. Amaldhus fra helse-, unge-, sosial- og 

kulturkomiteen og verbalforslag vedr. Amaldhus fra A og SV ble satt opp 

mot hverandre.  

 

Verbalforslag vedr. Amaldhus fra helse-, unge-, sosial- og 

kulturkomiteen ble vedtatt med 11 stemmer for (8H, 2V, 1F) og 4 

stemmer mot (3A, 1SV) som stemte for verbalforslag vedr. 

Amaldhus fra A og SV.  

 

Verbalforslag vedr. Velferdsteknologi fra A og SV ble enstemmig 

vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 

 

Verbalforslag vedr. Tilgjengelige boliger og hjemmebaserte tjenester 

fra A og SV falt mot 11 stemmer (8H, 2V, 1F) og 4 stemmer for (3A, 

1SV).  
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Merknad vedrørende helsestasjonen fra A og SV falt mot 11 

stemmer (8H, 2V, 1F) og 4 stemmer for (3A, 1SV)  

 

 

SAK 393/14 

 

W. B. SAMSON AS AVD. GIMLE, FREDRIK STANGS GATE 46 – 

NY BEVILLING  

 

Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at W B Samson AS gis serverings- og 

skjenkebevilling ved W. B. Samson AS, Avd. Gimle, Fredrik Stangs gate 

46.  

Eiendommen, Fredrik Stangs gate 46 ligger i et boligområde. 

Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 

 

Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 

vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 

  

 

SAK 394/14 

 

SÆTERHYTTEN PÅ DRONNINGBERGET, BYGDØYVEIEN 30 – 

NY BEVILLING 

 

Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at TG Selskapsmat AS gis serverings- og 

skjenkebevilling ved Sæterhytten på Dronningberget, Bygdøyveien 30.  

Eiendommen, Bygdøyveien 30 ligger i et boligområde. Åpningstider 

reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 

Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 

vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 

 

 

SAK 395/14 

 

UTVIDELSE AV HUSK 

 

Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 

HUSK utvider med 1 representant til 12 medlemmer. 

 

Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 

12 stemmer for (8H, 2V, 1F, 1SV) og 3 stemmer mot (3A) 

 

 

Saker til behandling: 

SAK 396/14 

 

ENDRINGER I VENSTRES REPRESENTANTER TIL MIBU OG 

HUSK  

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  

Bydelsutvalget vedtar følgende endringer i Venstre sine representanter til 

MIBU og HUSK 

 

MIBU: 

Før endring:  
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1. vara: Tore Wilken Nitter Walaker 

2. vara: Einar Kjerschow 

 

Etter endring:  

1. vara: Andreas Dobloug 

2. vara: Einar Kjerschow 

 

HUSK: 

Før endringen:  

Fast: Natasza P. Sandbu (Uavh., tidl. V) 

1. vara: Jan Mesicek (Uavh., tidl. V)  

2. vara: Jan Mykleset 

 

Etter endringen:  

Fast: Tore Wilken Nitter Walaker 

1. vara: Marit Kamøy 

2. vara: Jan Mykleset 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 

1F, 3A, 1SV) 

 

 

SAK 397/14 

 

MØTEPLAN 2015 – FORSLAG TIL ENDRING AV DATO FOR AU 

I SEPTEMBER 2015 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  

BU vedtar følgende endringer i vedtatte møteplan for de politiske utvalg, 

råd og komiteer for 2015:  

 

AU 15. tirsdag september flyttes til torsdag 17. september. 

 

Etter dette er møteplan for de politiske utvalg, råd og komiteer for 2015:  
 

1. halvår:       

  BU 1/15 BU 2/15 BU 3/15 BU 4/15 BU 5/15 

AU kl. 16.30 20. JAN 17. FEB 17. MAR 21. APR 2. JUN 

MIBU-komiteen kl. 18.00 3. FEB 3. MAR 7. APR 5. MAI 16. JUN 

HUSK komiteen kl. 17.30 3. FEB 3. MAR 7. APR 5. MAI 16. JUN 

Seniorrådet kl. 10.00 3. FEB 3. MAR 7. APR 5. MAI 16. JUN 

Rådet for funksjonshemmede 

Kl. 16.00 

2. FEB 2. MAR 7. APR 

TIRS 

4. MAI 15. JUN 

Ungdomsrådet kl. 16.00 4. FEB 4. MAR 8. APR 6. MAI 17. JUN 

Bydelsutvalget kl. 18.00 10. FEB 10. MAR 14. APR 12. MAI 22. JUN 

 

 

2. halvår:      

  BU 6/15 BU 7/15 BU 8/15 BU 9/15 

AU kl. 16.30 18. AUG 17. SEPT 

(tors) 

20. OKT 24. NOV 

MIBU-komiteen kl. 18.00 1. SEPT 29. SEPT 3. NOV 9. DES 

HUSK komiteen kl. 17.30 1. SEPT 29. SEPT 3. NOV 9. DES 

Seniorrådet kl. 10.00 1. SEPT 29. SEPT 3. NOV 9. DES 
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Rådet for funksjonshemmede 

Kl. 16.00 

31. AUG  28. SEPT 2. NOV 8. DES 

Ungdomsrådet kl. 16.00 2. SEPT 30. SEPT 4. NOV 10. DES 

Bydelsutvalget kl. 18.00 15. SEPT 6. OKT 10. NOV 15. DES 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 

1F, 3A, 1SV) 

 

 

 

Orienteringssaker: 

O-SAK 398/14 

 

BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND – NOVEMBER  

 

Saken ble tatt til orientering 

 

 

O-SAK 399/14 

 

BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE – NOVEMBER 

  

Saken ble tatt til orientering 

 

 

O-SAK 400/14 

  

TILSYNSRAPPORT MAJORSTUETUNET BO- OG 

BEHANDLINGSSENTER 12.9.14 – SVAR FRA SYE 

 

Saken ble tatt til orientering 

 

 

O-SAK 401/14 

 

BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 2014 

 

Saken ble tatt til orientering 

 

O-SAK 402/14 

 

NYTT VALGOPPGJØR FOR BYDELSUTVALG FROGNER 2011-2015 – 

HØYRE – UNDERRETNING OM VEDTAK  

 

Saken ble tatt til orientering 

 

 

O-SAK 403/14 

 

BU-SAK 349/14 – RUSELØKKA SKOLE – SIKRING AV SKOLEVEI – 

SVAR FRA BYMILJØETATEN  

 

Saken ble tatt til orientering 

 

 

 

Eventuelt:  

 

Møtet ble hevet kl.: 19:40 
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Protokollen godkjent.  

 

 

Oslo, 10. februar 2015  

 

 

 

 

 

Anne-Lise Bergenheim 

bydelsutvalgets nestleder       Kåre Sagmo-Søvde 

         bydelsutvalgets sekretær  


