
Bydelsutvalget Gamle Oslo 
Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo 
Besøksadresse: Platous gate 16 
Telefon. 02180, Fax 23 43 10 01 
E-post: bydelsutvalget@bgo.oslo.kommune.no 
Internett: www.bgo.oslo.kommune.no 
 

 
 

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGET 
15.11.2012 kl. 17.00 – 19.35 
Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 
Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje 
 
Åpne halvtime: 
Daniel K. Siraj fra OBOS om beboerparkering. 
Til sak 161/2012 Uttalelse til søknad om riving – Bispegata 12 – Borgen: 
Ernst Roger Aslaksen, Kristin Hirsch, Øystein Øyhus og Sophie Irgens 
 
Tilstede: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silje Winther (AP), leder 
Joakim Dyrnes (SV), nestleder 
Finn Overvik (AP) 
Susann Strandberg Jørgensen (AP) 
Helge Winsvold (AP) 
Naima Abdirahman Aseyr (AP) 
Marit Halse (Rødt) 
Aroosa Zahoor (Rødt) 
Mai-Jill Hedemark (SV) 
Runhild Gammelseter (V) 
Matti Lucie Arentz (V) 
Arild Furuseth (H), kom 16.15 
Karin Ryen (H) 
Kjell Johansen(FrP) 
 

Fra administrasjonen: Randi Strømsborg, avdelingsdirektør 
Solbjørg Bartolozzi, referent 

 
Forfall: 

 
Harald A. Nissen (MDG) 
 

 
I stedet møtte: 

 
Astrid Midtbø (MDG) 

 
 
Ved møtets start var 15 representanter til stede og bydelsutvalget var dermed ved 
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Møteinnkalling: Godkjent 
 
Saksliste:   
Runhild Gammelsæther (V) fremmet sak om Bytte av Venstres driftssyrerepresentant ved 
Vålerenga skole. Enstemmig vedtatt satt på kartet som BU-sak 172/2012 
Marit Halse (Rødt) fremmet sak om Støtte til Robust. Enstemmig vedtatt satt på kartet som 
BU-sak 173/2012 
Kjell Johansen (FrP fremmet BUK-sak 31/2012 Skilting og fremkommelighet i Platous gate. 
Enstemmig vedtatt satt på kartet som BU-sak 174/2012 
 
 
Spørretime: 
Det var innmeldt 0 spørsmål til spørretimen. 
 
 
 
Godkjente protokoller til orientering: 
Protokoll fra Ungdomsrådet av 01.11.2012 
Protokoll fra Rådet for psykisk helse av 05.11.2012 
Protokoll fra Oppvekst, kultur og nærmiljkomiteen av 06.11.2012 
Protokoll fra Eldrerådet av 06.11.2012 
Protokoll fra Byutviklingskomiteen av 07.11.2012 
Protokoll fra Rådet for funksjonshemmede av 07.11.2012 
Protokoll fra Helse- og sosialkomiteen av 08.11.2012 
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BU-sak  
152/2012 

ØKONOMIRAPPORTERING PR SEPTEMBER 2012 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Økonomirapportering pr september 2012 tas til etterretning. 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak: 
 
Økonomirapportering pr september 2012 tas til etterretning. 
 

 
BU-sak  
153/2012 

EKSTERN BUDSJETTJUSTERING 6/2012 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 

 
Funksjosområdet 1 
Kostrafunksjon  275 – Introduksjonsstønad 
Art 11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod.  økes med  kr 720 000  
 
Funksjonsområdet 4 
Kostrafunksjon 281 – økonomisk sosialhjelp 
Art 14 Overføringsutgifter      økes med  kr 180 000 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedta 
 
Funksjosområdet 1 
Kostrafunksjon  275 – Introduksjonsstønad 
Art 11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod.  økes med  kr 720 000  
 
Funksjonsområdet 4 
Kostrafunksjon 281 – økonomisk sosialhjelp 
Art 14 Overføringsutgifter      økes med  kr 180 000 
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BU-sak  
154/2012 

MØTEPLAN FOR 1. HALVDEL 2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

 
Punkt AU/BU 
Med utvidet 
gjennomgang  
av økonomisaker 

OKN BUK 
 

HSK BU 
 
 

Tirsdager 
Kl 17.00 

Tirsdager 
Kl 16.30 

Onsdager 
Kl 16.30 

Torsdager  
Kl 16.30 

Torsdager  
Kl 17.00 

15. januar 29. januar 30. januar 31. januar 7. februar 
12. februar 26. februar 27. februar 28. februar 7. mars 
19. mars  2. april  3. april  4. april 11. april 
16. april 30. april  2. mai  2. mai 16. mai 
21. mai  4. juni  5. juni  6. juni 13. juni 
 
RPH ER RFF 
Mandager kl 16.30 Tirsdager kl 16. 30  Onsdager kl 16.30 
  28. januar  29. januar  30. januar 
  25. februar  26. februar  27. februar 
  2. april   3. april   3. april 
  29. april  30. april   2. mai 
  3. juni   4. juni   5. juni 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak: 
 
Punkt AU/BU 
Med utvidet 
gjennomgang  
av økonomisaker 

OKN BUK 
 

HSK BU 
 
 

Tirsdager 
Kl 17.00 

Tirsdager 
Kl 16.30 

Onsdager 
Kl 16.30 

Torsdager  
Kl 16.30 

Torsdager  
Kl 17.00 

15. januar 29. januar 30. januar 31. januar 7. februar 
12. februar 26. februar 27. februar 28. februar 7. mars 
19. mars  2. april  3. april  4. april 11. april 
16. april 30. april  2. mai  2. mai 16. mai 
21. mai  4. juni  5. juni  6. juni 13. juni 
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RPH ER RFF 
Mandager kl 16.30 Tirsdager kl 16. 30  Onsdager kl 16.30 
  28. januar  29. januar  30. januar 
  25. februar  26. februar  27. februar 
  2. april   3. april   3. april 
  29. april  30. april   2. mai 
  3. juni   4. juni   5. juni 
 
 
BU-sak 
136/2012  

STRATEGISK PLAN 2012 - 2016 
 

 

Visjon: Mangfold med trygghet og trivsel hele livet 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternativt forslag til visjon. 
 
Bydelsutvalgets votering: Enstemmig vedtatt. 
 
Rammebetingelser: 

 Lovverk 
 Forskrifter 
 Bystyrevedtak 
 Samhandlingsreformen 
 Befolkningsutvikling 
 Boligbygging 
 Oslo kommunes økonomiplan/årlige budsjettrammer 

 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
BU-leder Silje Winther (AP) fremmet følgende forslag: 
Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer. 
 
Arild Furuseth fremmet følgende endringsforslag på vegne av Høyre: 
4. kulepunkt: Forvaltningsreformer som for eksempel Samhandlingsreformen 
6. kulepunkt: Boligbygging og boligpolitikk 
 
 
Bydelsutvalgets votering: 
BU-leders forslag ble enstemmig vedtatt. 
4. kulepunkt ble vedtatt mot 4 stemmer (2SV, 2 Rødt) 
6. kulepunkt ble vedtatt mot 2 stemmer (Rødt) 
 
Satsingsområder: 

1. Nærmiljø 
Bydelen har trygge og inkluderende nærmiljøer med god tilgang til 
møteplasser og grøntområder 

2. Oppvekstvilkår 
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Barn og unge opplever det som trygt, utviklende og stimulerende å vokse 
opp i bydelen 

3. Folkehelse og levekår 
Bydelen legger til rette for at innbyggerne opplever trivsel og god helse 

4. Kompetanse 
Bydelen har fleksible tjenester tilpasset innbyggernes behov 

 
Arild Furuseth fremmet følgende endringsforslag på vegne av Høyre: 
Linje 2 i alle punkter starter med: Mål 
Punkt 4.: Kompetanse endres til Kunnskaps- og servicetilbud 
………...fleksible utdannings-, omsorgs- og servicetilbud tilpasset ….. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Linje 2 i alle punkter starter med: Oversendes administrasjonen for redaksjonell vurdering. 
Punkt 4.: fikk 3 stemmer (2 H, 1 FrP) og falt. 

 
Utfordringer satsingsområde 1: 

1. Støy, forurensning og stor slitasje på grønt- og friarealer 
2. Sentrumsproblematikk med vold, rus, kriminalitet og utrygghet 
3. Opphoping av kommunale boliger med utfordrende bomiljø og stor grad av 

segregering 
 

Arild Furuseth fremmet følgende tillegg på vegne av Høyre: 
Overskrifte tilføyes …..1 Nærmiljø: 
Nytt punkt 1  
Sentrumsproblematikk med vold, rus, kriminalitet, seksualisert vold og utrygghet 
Punkt 1 endres til punkt 2 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Overskriften oversendes administrasjonen for redaksjonell vurdering. 
Nytt punkt ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 1 endres til punkt 2 ble vedtatt mot 5 stemmer (2 SV, 2 Rødt, 1 MDG) 
 

Strategier: 
 Satse på beboermedvirkning og engasjement – stimulere til felles 

ansvar for bydelens nærmiljø 
 Styrke tverrfaglig samarbeid mellom alle aktører som kan bidra til 

å gjøre bydelen trygg og trivelig 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
 
Runhild Gammelsæther fremmet forslag til nytt punkt på vegne av Venstre: 

 Sørge for gode og trygge boforhold for barn i kommunale eiendommer 
 
Joakim Dyrnes fremmet følgende forslag på vegne av SV: 
- begrense biltrafikken i bydelen" 

 6



 
Arild Furuseth fremmet følgende tilleggs på vegne av Høyre: 
Nytt kulepunkt 2: 
Styrke arbeidet med å forebygge segregering og sosial utstøtning 
Nytt kulepunkt 3: 
Skape økt respekt for grupper som er spesielt utsatt for diskriminering 
 
Astrid Midtbø fremmet følgende forslag til endring på vegne av MDG: 

All persontransport i bydelen skal over på kollektivt og/eller sykkel. (Personbiltransporten tar 

for mye plass, lager for mye støy og er forurensende. Bydelen er for tett befolket til å kunne 

basere seg på denne.) 

Myke trafikanter skal ha gode vilkår. Det skal tilrettelegges for fotgjengere og syklister I 

bydelens trafikkårer. Støy og luftforurensning skal reduseres. 

 
Tilleggsforslag til punkt 1: 
….. for bydelens nærmiljø i samarbeid med bydelsadministrasjonen og de folkevalgte partier 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Marit Halse (Rødt) fremmet følgende omforent forslag som alternativ til Joakim Dyrnes (SV) 
sitt forslag: 
Begrense biltrafikken i bydelen og legge til rette for fotgjengere og syklister i bydelens 
trafikkårer. 
Forslag fra MDG ble trukket. 
Susann Jørgensen (AP) fremmet omforent forslag som alternativ til Høyres forslag om nytt 
kulepunkt 2 og 3: 
”Arbeid for å fremme mangfold, toleranse og gjensidig respekt blant bydelens innbyggere”. 
Høyre trakk sitt forslag til nytt kulepunkt 2. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Venstres forslag til nytt punkt ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra MDG til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Omforent forslag fra Marit Halse (Rødt) ble enstemmig vedtatt. 
Omforent forslag fra Susann Jørgensen (AP) til nytt kulepunkt ble enstemmig vedtatt. 
 
Utfordringer satsingsområde 2: 

4. Fattigdom og mange store barnefamilier med behov for økonomisk 
sosialhjelp 

5. Ungdomsproblematikk med rus, kriminalitet, skolefrafall og 
arbeidsledighet 

6. Foreldre med manglende foreldrekompetanse 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
 
Joakim Dyrnes fremmet følgende forslag på vegne av SV: 
- Begrensede, trygge uterom for barn 
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Tilleggsforslag fra Arild Furuseth på vegne av Høyre: 
Overskriften tilføyes …..2 Oppvekstvilkår 
Punkt 4, 5, og 6, endres til: 

1. Ungdomsproblematikk med rus, kriminalitet, skolefrafall og arbeidsledighet 
2. Fattigdom og mange store barnefamilier med behov for ulike offentlige støttetiltak 
3. Generasjonskonflikter i enkelte innvandrermiljøer 

 
Bydelsutvalgets votering: 
SVs forslag ble enstemmig vedtatt. 
Høyres forslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt og bydelsdirektørens forslag punkt 4 falt. 
Høyres forslag punkt 3 fikk 2 stemmer (H) og falt. Bydelsdirektørens forslag til punkt 6 ble 
vedtatt. 
Høyres forslag til rekkefølgen fikk 4 stemmer (2H, 2 V) og falt. 
 

Strategier: 
 

 Satse på forpliktende samarbeid mellom alle som jobber med utsatte 
familier 

 Satse på tidlig intervenering og forebyggende arbeid 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
 
Runhild Gammelsæther fremme følgende tilleggsforslag på vegne av Venstre: 

 Sørge for gode og trygge boforhold i alle kommunale eiendommer 
 Stimulere til gjennomføring av videregående skole og tiltak mot skolefrafall og 

arbeidstiltak 
 

Joakim Dyrnes fremmet følgende forslag på vegne av SV: 
- Skape trygge uterom for barn og unge" 
 
Tilleggsforslag fra Arild Furuseth på vegne av Høyre: 

 …..familier og unge enslige  
 Gode førskoletilbud 
 ………arbeid .og gode trygge møtearenaer 

 
Astrid Midtbø fremmet følgende forslag til endring på vegne av MDG: 

Barn og unges problemer skal fanges opp på et tidlig stadium slik at nyttige tiltak kan 

iverksettes. Bydelen skal tilby et variert spekter av fritidsaktiviteter hvor barn og unges 

medvirkning står i sentrum.  

Barnehagene og barneskolene i området skal stimuleres til å ta i bruk friarealene og 

grøntområdene i større grad enn i dag. Herunder spesielt Ekebergskogen, Svartdalen og 

Østmarka. 

Bydelsutvalgets votering: 

Tilleggsforslag fra Venstre ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag fra SV ble enstemmig vedtatt. 

Høyres første kulepunkt fikk 6 stemmer (2 H, 2 SV, 2 V) og falt. 

Høyres andre kulepunkt ble enstemmig vedtatt som nytt kulepunkt. 

Høyres tredje kulepunkt ble enstemmig vedtatt. 

Forslag fra MDG oversendes administrasjonen for redaksjonell vurdering. 

 

Utfordringer satsingsområde 3: 
7. Mange med alvorlig psykiatri- og rusproblematikk 
8. Stort innslag av inaktivitet, livsstilsykdommer og smittevernproblematikk 

blant grupper av befolkningen  
9. Økning i antall personer med funksjonshemminger som har omfattende 

bistandsbehov 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
 
Arild Furuset fremmet følgende tillegg til overskriften: 
…..3 Folkehelse og levevilkår 
 
Forslaget fra Høyre oversendes administrasjonen for redaksjonell vurdering. 
 

Strategier: 
 Styrke informasjonsarbeidet innenfor folkehelseopplysning 
 Spisse tjenestene mot de gruppene som har størst behov 

 
Bydelsutvalgets behandling: 
 
Susann S. Jørgensen fremmet følgende forslag på vegne av AP 
Fortsettelse av kulepunkt 1: 

 Styrke informasjonsarbeidet innenfor folkehelseopplysning, bla ved å etablere et 
frisklivstilbud i bydelen. 

 
Runhild Gammelsæther fremme følgende forslag på vegne av Venstre: 

 Avskaffe køer i barne--‐og ungdomspsykiatrien 
 

Arild Furuset fremmet følgende tillegg på vegne av Høyre: 
Nytt kulepunkt 1: 
 Bidra med premisser for en bedre bosettingspolitikk 
Kulepunkt 3 endres til: 
 Utvikle et bedre tjenestetilbud for gruppene som er mest utsatt 

 
Astrid Midtbø fremmet følgende forslag til endring på vegne av MDG: 

Opprette flere lavterskel ungdoms- og helseaktiviteter, og knytte sterkere bånd mellom 

eksisterende tjenester.   
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Tillegg til kulepunkt 2: 

… og samtidig gi rom for valgfrihet  

Legge bedre til rette for bruk av friområder og for fotgjengere og bruk av sykkel i bydelen. 

Gjøre fellesarealer triveligere. 

Redusere støy og forurensing. 

 

Bydelsutvalgets votering: 

Aps forslag ble enstemmig vedtatt. 

Venstres forslag ble enstemmig vedtatt. 

Høyres forslag til nytt kulepunkt 1 fikk 2 stemmer (H) og falt. 

Endring av kulepunkt 3 ble vedtatt mot 7 stemmer (5 AP, 2 SV) og bydelsdirektørens 

kulepunkt falt. 

MDGs endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

MDGs tilleggsforslag til kulepunkt 2 ble trukket.  

MDGs 3 siste setninger oversendes administrasjonen som innspill. 

Utfordringer satsingsområde 4: 
10. Nye og endrede behov i nye befolkningsgrupper 
11. Ikke tilstrekkelig kompetanse innenfor fag, språk og kultur 
12. Omstilling 

 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
 
Arild Furuset fremmet følgende endring til overskriften på vegne av Høyre: 
……4 Kunnskaps- og servicetilbud: 
Punkt 10, 11 og 12 endres til punkt 1, 2 og 3. 
Punkt 2 tilføyes: ……og om arbeidslivet 
Punkt 3: Omstilling endres til Omstillingsevne 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Høyres forslag  punkt 10, 11 og 12 oversendes administrasjonen for redaksjonell vurdering 
Høyres forslag til punkt 11 ble enstemmig vedtatt. 
Høyres endringsforslag til punkt 12 ble vedtatt mot 5 stemmer (AP) 

 
Strategier: 
 Skape motivasjon for endringsvilje og endringsevne i organisasjonen 
 Bevisstgjøre og utvikle bydelens tjenestesteder til gode læringsarenaer 

 
Bydelsutvalgets behandling: 
 
Runhild Gammelsæther fremme følgende forslag på vegne av Venstre: 
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 Tilrettelagt opplæring for de av bydelens ansatte som mangler kompetanse 
 
Arild Furuset fremmet følgende endring til overskriften på vegne av Høyre: 
Kulepunkt 1 tilføyes: ….og blant samarbeidende aktører 
Nytt kulepunkt 2: 
I samarbeid med Byrådet og Utdanningsetaten medvirke til et fleksibelt utdanningstilbud som 
samsvarer med mulighetene i arbeidsmarkedet gir. 
 
Astrid Midtbø fremmet tillegg til kulepunkt 2 på vegne av MDG: 
Stimulere til flere møtepunkter mellom ulike etniske grupperinger, som mellomkirkelige råd, 

etniske organisasjoner og bydelstjenester. 

 

Bydelsutvalgets votering: 
Venstres forslag ble vedtatt mot 7 stemmer (5 AP, 2 SV) 
Høyres forslag til kulepunkt 1 fikk 4 stemmer (2 H, 2 V) og falt. 
Høyres forslag til nytt kulepunkt 2 oversendes administrasjonen som innspill. 
MDGs forslag til nytt kulepunkt 2 ble enstemmig vedtatt som nytt kulepunkt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak: 
 
Bydelsutvalget gir administrasjonen fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i 
Strategisk Plan 2012 – 2016 i tråd med vedtakene i denne saken. 
 
 
BU-sak  
141/2012 

SOSIAL BOLIGBEHOVSPLAN 
 
Rådet for psykisk helses votering: enstemmig 
 
Rådet for psykisk helses vedtak: rådet tar bydelens uttalelse til orientering. 
 
Eldrerådets vedtak: 
Eldrerådet tar sak om sosial boligbehovsplan til orientering 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Planen ble gjennomgått 
 
Rådet for funksjonshemmedes votering: 
Enstemmig 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
RFF tar bydelens administrative høringsnotat til ”Utkast til boligbehovsplan 
2012 -2016” til orientering 
 
Helse og sosialkomiteens behandling: 
Susan S. Jørgensen (AP) fremmet følgende forslag: 
Høring til Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 
Bydelsutvalget i Gamle Oslo har følgende kommentarer til Boligbehovsplan 
for Oslo kommune i perioden for 2013-2016. Viser for øvrig til den 
administrative høringen som tidligere har blitt avgitt i forbindelse med 
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byrådets behandling. 
 
Flere kommunale boliger og større spredning 
Bydel Gamle Oslo har mange kommunale boliger, men det er for få til at 
bydelen er i stand til å tilby dette til de som har kvalifisert behov for slik bolig. 
Det er dessuten en stor konsentrasjon rundt et lite geografisk område i bydelen, 
noe som skaper utfordringer for nærmiljøet. Bydelsutvalget ønsker at 
kommunen aktivt benytter forkjøpsretten sin i boligprosjekter slik at det både 
blir nok kommunale boliger, og at disse blir spredt over et større geografisk 
område.  
 
Vedlikehold 
En stor andel av de kommunale boligene blir utsatt for stor slitasje og 
vedlikeholdet har over tid ikke stått i samsvar med behovet. En del av boligene 
er derfor per i dag ikke forsvarlig å tilby leietakere, særlig ikke barnefamilier. 
Det er avgjørende at det settes av tilstrekkelig med midler til både langsiktig 
og løpende vedlikehold. For å rette opp i denne situasjonen bør kommunen 
framover prioritere vedlikehold i boligene framfor utbytte til eier. 
  
Booppfølging og bomiljøarbeid 
En aktiv oppfølging av beboere med lav boevne er avgjørende både for den 
enkelte, utleier og miljøet for øvrig. Det samme er bomiljøoppfølging, særlig i 
bomiljøer hvor det også bor barnefamilier. Barn som vokser opp i kommunale 
boliger er ekstra sårbare og trenger et mest mulig stabilt bomiljø. Bydel Gamle 
Oslo har en stor andel kommunale boliger, og er veldig bevisst denne 
problemstillingen.  Det er derimot ikke midler innenfor bydelens ordinære 
rammer til å sette inn en økt innsats på dette feltet, selv om slike tiltak 
beviselig har god effekt. Vi ber derfor Bystyret om å sørge for at det settes av 
ytterligere midler til slike tiltak. 
    
Kortere botid og økt gjennomstrømning 
I planen etterlyses til tiltak for å sikre kortere botid og større grad av 
gjennomstrømning i de kommunale boligene. Det er ikke grunn til å tro at 
nivået på den kommunale bostøtten bidrar til å holde beboere i kommunal 
bolig framfor andre alternativer. Det er et svært trangt nåløye for å få tildelt 
kommunal bolig i Bydel Gamle Oslo, og det er hovedsakelig beboere som i 
liten grad har evne til å lykkes i det private markedet. Dette inkluderer både 
utfordringer med å opprettholde et stabilt leieforhold og svært mange mangler 
betalingsevne til å betjene lån til egen leilighet selv om startlån blir innvilget.  
 
Bydelen som tildelingsinstans 
Behovet for kommunale boliger er ujevnt fordelt blant bydelene, på samme 
måte som at bydelene har ulik andel av den kommunale boligmassen. Tildeling 
av kommunal bolig er ett tiltak blant flere for å følge opp enkeltindivider, og 
det er etter vårt syn mest hensiktsmessig om denne tildelingsfunksjonen 
fortsatt ligger hos bydelen. Nærhet til brukerne gir både en mer effektiv 
forvaltning av tildelingen og mulighet til å se i sammenheng de ulike tiltakene 
som arbeidstrening og annen oppfølging som har som mål å få personer i varig 
stand til å klare seg selv.  
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Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser  
Oslo kommune bør søke å etablere et nytt samarbeid med de store 
boligselskapene med sikte på en systematisk utbygging av tilrettelagte boliger i 
etablerte boligområder i Oslo. Målet må være at personer med nedsatt 
funksjonsevne blir naturlig inkludert i nærmiljøet. 
 
Bruk av Omsorg+ for andre grupper enn eldre 
Bydel Gamle Oslo har store utfordringer med å håndtere kostnadene som 
tilfaller bydelen ved opprettelse av Omsorg+-tilbud grunnet den modellen som 
er valgt. Dersom Omsorg+ blir brukt som et virkemiddel også overfor andre 
grupper enn eldre, er det svært viktig at det ikke inngås ytterligere avtaler med 
private aktører som binder bydelens budsjett, uten at det er klart at det både er 
behov for tjenesten og det følger økonomiske midler med for å dekke dette. 
 
Camilla Huggins Aase (SV) fremmet følgende forslag: 
Støtter APs forslag der ikke annet er kommentert. 
 
Flere kommunale boliger og større spredning 
Nytt avsnitt erstatter AP sitt forslag. 
Ventelista for å få kommunal bolig i Gamle Oslo er lang, og terskelen for å få 
bolig blir stadig høyere. Antallet kommunale boliger må økes, blant annet ved 
at kommunen aktivt benytter forkjøpsretten sin i boligprosjekter. 
Det er stor konsentrasjon av kommunale boliger rundt et lite geografisk 
område i bydelen, noe som skaper utfordringer for nærmiljøet. Bydelsutvalget 
ber kommunen legge en plan som sikrer at de kommunale boligene fordeles 
jevnere over hele bydelen sånn at det forhindrer kommunale kvartaler og 
ensidige boområder med kommunale boliger. 
 
Vedlikehold 
Endringsforslag siste setning til APs siste setning i avsnittet: 
For å rette opp i denne situasjonen ber bydelsutvalget kommunen om å ikke ta 
utbytte fra Boligbygg KF, men tilbakeføre overskudd til de kommunale 
boligene. 
 
Astrid Midtbø (MDG) fremmet følgende forslag: 
BU mener at følgende tiltak bør tas i bruk av Kommunen for å bedre 
boligsituasjonen i Gamle Oslo.  

1. utvikle nye modeller for utleie med sosialt formål  
2. legge til rette for økt andel rimelige utleieleiligheter med nøktern 

standard og som er allment tilgjengelig 
3. bruke 10%-regelen for oppkjøp av kommunale boliger i borettslag og 

sameier mer aktivt 
4. ikke selge eksisterende kommunale boliger 
5. monitorere og kontrollere arbeidsinnvandreres boforhold for å hindre 

graverende leieforhold 
6. legge til rette for at det utvikles gode og nøkterne boforhold for 

arbeidsinnvandrere 
7. foreta en gjeldssletting for Boligbygg KF 
8. frastå å ta ut konsernbidrag fra boligbygg KF inntil 

vedlikeholdsetterslepet er fjernet og boligmassen oppgradert til en 
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9. gi Boligbygg KF fullmakt og rammer til å utvide boligmassen med 
500-1000 enheter i året inntil prioriterte søkeres boligbehov er dekket 
opp 

10. samle politiske krav og forventninger til Boligbygg KF under én 
avdeling, fortrinnsvis byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 

11. ikke øke kommunale husleier ut over dagens nivå eller tilsvarende nivå 
etter konsumprisindeksjustering- 

 
AP trakk punkt ”Flere kommunale boliger og støtte spredning” til fordel for 
forslaget fra SV. 
Punktet ble delt i to: Flere kommunale boliger og Større spredning 
 
AP trakk sin siste setning i punktet Vedlikehold til fordel for forslaget fra SV. 
Punktet vedlikehold ble delt i to: Vedlikehold og Utbytte   
 
MDG trakk sitt punkt 7 og strøk formuleringen ”eller tilsvarende nivå” i punkt 
11. 
 
Helse og sosialkomiteens votering: 

1. Innledningen fra Aps forslag med endret overskriften til Høring, 
enstemmig vedtatt 

2. SV/AP s punktet ”Flere kommunale boliger” med tillegg MDGs punkt 
3, vedtatt mot 1 H, 1V, 1FrP 

3. SV/AP s punkt ”Større spredning”, ble enstemmig vedtatt 
4. APs punkt ”Vedlikehold”, ble enstemmig vedtatt 
5. SV/Aps punkt ”Utbytte” med språklig retting, ble vedtatt mot 1H, 1V, 

1FrP 
6. MDGs punkt 8 falt, mot 1MGD 
7. APs punkt ”Booppfølging og bomiljøarbeid” enstemmig vedtatt 
8. APs punkt ”Kortere botid og økt gjennomstrømning” med språklig 

retting, enstemmig vedtatt 
9. APs punkt ”Bydelen som tildelingsinstans”, enstemmig vedtatt 
10. APs punkt ”Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser”, 

enstemmig vedtatt 
11. APs punkt ” Bruk av Omsorg+ for andre grupper enn eldre”, Vedtatt 

mot 1V,1H, 1FrP 
12. MDGs punkt 1, falt mot 1V,1H, 1MDG 
13. MDGs punkt 2, enstemmig vedtatt 
14. MDGs punkt 4, med språklig retting, vedtatt mot 1FrP, 1V,1H 
15. MDGs punkt 5, vedtatt mot 1FrP, 1V,1H 
16. MDGs punkt 6, vedtatt mot 1H, 1FrP 
17. MDGs punkt 9, vedtatt mot 1H, 1FrP, 1V 
18. MDGs punkt 10, enstemmig vedtatt 
19. MDGs punkt 11, vedtatt mot 1V 

 
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
Høring til Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 
Bydelsutvalget i Gamle Oslo har følgende kommentarer til Boligbehovsplan 
for Oslo kommune i perioden for 2013-2016. Viser for øvrig til den 
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administrative høringen som tidligere har blitt avgitt i forbindelse med 
byrådets behandling. 
 
Flere kommunale boliger  
Ventelista for å få kommunal bolig i Gamle Oslo er lang, og terskelen for å få 
bolig blir stadig høyere. Antallet kommunale boliger må økes, blant annet ved 
at kommunen aktivt benytter forkjøpsretten sin i boligprosjekter, 
bruke 10%-regelen for oppkjøp av kommunale boliger i borettslag og sameier 
mer aktivt. 
 
Større spredning 
Det er stor konsentrasjon av kommunale boliger rundt et lite geografisk 
område i bydelen, noe som skaper utfordringer for nærmiljøet. Bydelsutvalget 
ber kommunen legge en plan som sikrer at de kommunale boligene fordeles 
jevnere over hele bydelen sånn at det forhindrer kommunale kvartaler og 
ensidige boområder med kommunale boliger. 
 
Vedlikehold 
En stor andel av de kommunale boligene blir utsatt for stor slitasje og 
vedlikeholdet har over tid ikke stått i samsvar med behovet. En del av boligene 
er derfor per i dag ikke forsvarlig å tilby leietakere, særlig ikke barnefamilier. 
Det er avgjørende at det settes av tilstrekkelig med midler til både langsiktig 
og løpende vedlikehold. 
 
Utbytte 
For å rette opp i situasjonen med vedlikeholdsetterslep, ber bydelsutvalget 
kommunen om å ikke ta utbytte fra Boligbygg KF, men tilbakeføre overskudd 
til de kommunale boligene. 
 
Booppfølging og bomiljøarbeid 
En aktiv oppfølging av beboere med lav boevne er avgjørende både for den 
enkelte, utleier og miljøet for øvrig. Det samme er bomiljøoppfølging, særlig i 
bomiljøer hvor det også bor barnefamilier. Barn som vokser opp i kommunale 
boliger er ekstra sårbare og trenger et mest mulig stabilt bomiljø. Bydel Gamle 
Oslo har en stor andel kommunale boliger, og er veldig bevisst denne 
problemstillingen.  Det er derimot ikke midler innenfor bydelens ordinære 
rammer til å sette inn en økt innsats på dette feltet, selv om slike tiltak 
beviselig har god effekt. Vi ber derfor Bystyret om å sørge for at det settes av 
ytterligere midler til slike tiltak.  
   
Kortere botid og økt gjennomstrømning 
I planen etterlyses tiltak for å sikre kortere botid og større grad av 
gjennomstrømning i de kommunale boligene. Det er ikke grunn til å tro at 
nivået på den kommunale bostøtten bidrar til å holde beboere i kommunal 
bolig framfor andre alternativer. Det er et svært trangt nåløye for å få tildelt 
kommunal bolig i Bydel Gamle Oslo, og det er hovedsakelig beboere som i 
liten grad har evne til å lykkes i det private markedet. Dette inkluderer både 
utfordringer med å opprettholde et stabilt leieforhold og svært mange mangler 
betalingsevne til å betjene lån til egen leilighet selv om startlån blir innvilget. 
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Bydelen som tildelingsinstans 
Behovet for kommunale boliger er ujevnt fordelt blant bydelene, på samme 
måte som at bydelene har ulik andel av den kommunale boligmassen. Tildeling 
av kommunal bolig er ett tiltak blant flere for å følge opp enkeltindivider, og 
det er etter vårt syn mest hensiktsmessig om denne tildelingsfunksjonen 
fortsatt ligger hos bydelen. Nærhet til brukerne gir både en mer effektiv 
forvaltning av tildelingen og mulighet til å se i sammenheng de ulike tiltakene 
som arbeidstrening og annen oppfølging som har som mål å få personer i varig 
stand til å klare seg selv.  
 
Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser  
Oslo kommune bør søke å etablere et nytt samarbeid med de store 
boligselskapene med sikte på en systematisk utbygging av tilrettelagte boliger i 
etablerte boligområder i Oslo. Målet må være at personer med nedsatt 
funksjonsevne blir naturlig inkludert i nærmiljøet. 
 
Bruk av Omsorg+ for andre grupper enn eldre 
Bydel Gamle Oslo har store utfordringer med å håndtere kostnadene som 
tilfaller bydelen ved opprettelse av Omsorg+-tilbud grunnet den modellen som 
er valgt. Dersom Omsorg+ blir brukt som et virkemiddel også overfor andre 
grupper enn eldre, er det svært viktig at det ikke inngås ytterligere avtaler med 
private aktører som binder bydelens budsjett, uten at det er klart at det både er 
behov for tjenesten og det følger økonomiske midler med for å dekke dette. 
 
BU mener at følgende tiltak bør tas i bruk av Kommunen for å bedre 
boligsituasjonen i Gamle Oslo.  

1. legge til rette for økt andel rimelige utleieleiligheter med nøktern 
standard og som er allment tilgjengelig 

2. ikke selge eksisterende kommunale boliger i Bydel Gamle Oslo 
3. monitorere og kontrollere arbeidsinnvandreres boforhold for å hindre 

graverende leieforhold 
4. legge til rette for at det utvikles gode og nøkterne boforhold for 

arbeidsinnvandrere 
5. gi Boligbygg KF fullmakt og rammer til å utvide boligmassen med 

500-1000 enheter i året inntil prioriterte søkeres boligbehov er dekket 
opp 

6. samle politiske krav og forventninger til Boligbygg KF under én 
avdeling, fortrinnsvis byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 

7. ikke øke kommunale husleier ut over dagens nivå etter 
konsumprisindeksjustering. 

 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Det ble stemt over Helse- og sosialkomiteens innstilling; 
Flere kommunale boliger ble vedtatt mot 2 stemmer (V). 
Større spredning ble enstemmig vedtatt. 
Vedlikehold ble enstemmig vedtatt. 
Utbytte ble enstemmig vedtatt. 
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Booppfølging og bomiljøarbeid ble enstemmig vedtatt. 
Kortere botid og økt gjennomstrømming ble enstemmig vedtatt. 
Bydelen som tildelingsinstans ble enstemmig vedtatt. 
Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser ble enstemmig vedtatt. 
Bruk av Omsorg+ for andre grupper enn eldre ble vedtatt mot 2 stemmer (V). 
 
BU mener at følgende tiltak bør tas i bruk av Kommunen for å bedre 
boligsituasjonen i Gamle Oslo.  
Punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 3 ble vedtatt mot 4 stemmer (2 H, 2 V) 
Punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 5 ble vedtatt mot 4 stemmer (2 H, 2 V) 
Punkt 6 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 7 ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak: 
 
Høring til Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 
Bydelsutvalget i Gamle Oslo har følgende kommentarer til Boligbehovsplan 
for Oslo kommune i perioden for 2013-2016. Viser for øvrig til den 
administrative høringen som tidligere har blitt avgitt i forbindelse med 
byrådets behandling. 
 
Flere kommunale boliger  
Ventelista for å få kommunal bolig i Gamle Oslo er lang, og terskelen for å få 
bolig blir stadig høyere. Antallet kommunale boliger må økes, blant annet ved 
at kommunen aktivt benytter forkjøpsretten sin i boligprosjekter, 
bruke 10%-regelen for oppkjøp av kommunale boliger i borettslag og sameier 
mer aktivt. 
 
Større spredning 
Det er stor konsentrasjon av kommunale boliger rundt et lite geografisk 
område i bydelen, noe som skaper utfordringer for nærmiljøet. Bydelsutvalget 
ber kommunen legge en plan som sikrer at de kommunale boligene fordeles 
jevnere over hele bydelen sånn at det forhindrer kommunale kvartaler og 
ensidige boområder med kommunale boliger. 
 
Vedlikehold 
En stor andel av de kommunale boligene blir utsatt for stor slitasje og 
vedlikeholdet har over tid ikke stått i samsvar med behovet. En del av boligene 
er derfor per i dag ikke forsvarlig å tilby leietakere, særlig ikke barnefamilier. 
Det er avgjørende at det settes av tilstrekkelig med midler til både langsiktig 
og løpende vedlikehold. 
 
Utbytte 
For å rette opp i situasjonen med vedlikeholdsetterslep, ber bydelsutvalget 
kommunen om å ikke ta utbytte fra Boligbygg KF, men tilbakeføre overskudd 
til de kommunale boligene. 
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Booppfølging og bomiljøarbeid 
En aktiv oppfølging av beboere med lav boevne er avgjørende både for den 
enkelte, utleier og miljøet for øvrig. Det samme er bomiljøoppfølging, særlig i 
bomiljøer hvor det også bor barnefamilier. Barn som vokser opp i kommunale 
boliger er ekstra sårbare og trenger et mest mulig stabilt bomiljø. Bydel Gamle 
Oslo har en stor andel kommunale boliger, og er veldig bevisst denne 
problemstillingen.  Det er derimot ikke midler innenfor bydelens ordinære 
rammer til å sette inn en økt innsats på dette feltet, selv om slike tiltak 
beviselig har god effekt. Vi ber derfor Bystyret om å sørge for at det settes av 
ytterligere midler til slike tiltak.  
   
Kortere botid og økt gjennomstrømning 
I planen etterlyses tiltak for å sikre kortere botid og større grad av 
gjennomstrømning i de kommunale boligene. Det er ikke grunn til å tro at 
nivået på den kommunale bostøtten bidrar til å holde beboere i kommunal 
bolig framfor andre alternativer. Det er et svært trangt nåløye for å få tildelt 
kommunal bolig i Bydel Gamle Oslo, og det er hovedsakelig beboere som i 
liten grad har evne til å lykkes i det private markedet. Dette inkluderer både 
utfordringer med å opprettholde et stabilt leieforhold og svært mange mangler 
betalingsevne til å betjene lån til egen leilighet selv om startlån blir innvilget. 
  
Bydelen som tildelingsinstans 
Behovet for kommunale boliger er ujevnt fordelt blant bydelene, på samme 
måte som at bydelene har ulik andel av den kommunale boligmassen. Tildeling 
av kommunal bolig er ett tiltak blant flere for å følge opp enkeltindivider, og 
det er etter vårt syn mest hensiktsmessig om denne tildelingsfunksjonen 
fortsatt ligger hos bydelen. Nærhet til brukerne gir både en mer effektiv 
forvaltning av tildelingen og mulighet til å se i sammenheng de ulike tiltakene 
som arbeidstrening og annen oppfølging som har som mål å få personer i varig 
stand til å klare seg selv.  
 
Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser  
Oslo kommune bør søke å etablere et nytt samarbeid med de store 
boligselskapene med sikte på en systematisk utbygging av tilrettelagte boliger i 
etablerte boligområder i Oslo. Målet må være at personer med nedsatt 
funksjonsevne blir naturlig inkludert i nærmiljøet. 
 
Bruk av Omsorg+ for andre grupper enn eldre 
Bydel Gamle Oslo har store utfordringer med å håndtere kostnadene som 
tilfaller bydelen ved opprettelse av Omsorg+-tilbud grunnet den modellen som 
er valgt. Dersom Omsorg+ blir brukt som et virkemiddel også overfor andre 
grupper enn eldre, er det svært viktig at det ikke inngås ytterligere avtaler med 
private aktører som binder bydelens budsjett, uten at det er klart at det både er 
behov for tjenesten og det følger økonomiske midler med for å dekke dette. 
 
BU mener at følgende tiltak bør tas i bruk av Kommunen for å bedre 
boligsituasjonen i Gamle Oslo.  

1. legge til rette for økt andel rimelige utleieleiligheter med nøktern 
standard og som er allment tilgjengelig 

2. kke selge eksisterende kommunale boliger i Bydel Gamle Oslo 
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3. monitorere og kontrollere arbeidsinnvandreres boforhold for å hindre 
graverende leieforhold 

4. legge til rette for at det utvikles gode og nøkterne boforhold for 
arbeidsinnvandrere 

5. gi Boligbygg KF fullmakt og rammer til å utvide boligmassen med 
500-1000 enheter i året inntil prioriterte søkeres boligbehov er dekket 
opp 

6. samle politiske krav og forventninger til Boligbygg KF under én 
avdeling, fortrinnsvis byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 

7. ikke øke kommunale husleier ut over dagens nivå etter 
konsumprisindeksjustering. 

 
 
BU-sak  
155/2012 

TILSYNSRAPPORT FRA UANMELDT TILSYNSBESØK VED 
ØSTERDALSGATA DAG- OG AKTIVITETSSENTER 21.09.2012 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved Østerdalsgata 
dag- og aktivitetssenter 21.09.2012 til orientering. 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Gjennomgått 
 
Rådet for funksjonshemmedes votering: 
Enstemmig 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
RFF støtter bydelsdirektørens innstilling til vedtak 
 
Helse og sosialkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag 
 
Helse og sosialkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling enstemmig vedtatt 
 
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved Østerdalsgata 
dag- og aktivitetssenter 21.09.2012 til orientering. 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Helse og sosialkomiteens innstilling som er sammenfallende med 
bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak: 
 
Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved 
Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter 21.09.2012 til orientering. 
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BU-sak  
156/2012 

TILSYNSRAPPORT FRA UANMELDT TILSYNSBESØK VED  
ST. HALVARDSHJEMMET 21.09.2012 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved St. 
Halvardshjemmet 21.09.2012 til orientering. 
 
Eldrerådets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Eldrerådets votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved St. 
Halvardshjemmet 21.09.2012 til orientering. 
 
Helse og sosialkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag 
 
Helse og sosialkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling enstemmig vedtatt 
 
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved  
St. Halvardshjemmet 21.09.2012 til orientering. 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Helse og sosialkomiteens innstilling som er sammenfallende med 
bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak: 
 
Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved  
St. Halvardshjemmet 21.09.2012 til orientering. 
 

 
BU-sak  
157/2012 

TILSYNSRAPPORT FRA UANMELDT TILSYNSBESØK VED VALLE 
DAGSENTER 10.10.2012 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved Valle dagsenter 
10.10.2012 til orientering. 
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Rådet for psykisk helses votering: enstemmig 
 
Rådet for psykisk helses vedtak: rådet støtter bydelsdirektørens innstilling 
 
Helse og sosialkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag 
 
Helse og sosialkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling enstemmig vedtatt 
 
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved Valle dagsenter 
10.10.2012 til orientering. 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Helse og sosialkomiteens innstilling som er sammenfallende med 
bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak: 
 
Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved Valle dagsenter 
10.10.2012 til orientering. 
 

 
BU-sak  
158/2012 

SAMHANDLINGSREFORMEN - FORELØPIG EVALUERING 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Bydelsutvalgt tar den foreløpige evalueringen av samhandlingsreformen og 
bydelens tiltak for å møte denne til orientering. 
 
Rådet for psykisk helses votering: enstemmig 
 
Rådet for psykisk helses vedtak: rådet støtter bydelsdirektørens innstilling 
 
Eldrerådets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Eldrerådets votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsutvalgt tar den foreløpige evalueringen av samhandlingsreformen og 
bydelens tiltak for å møte denne til orientering. 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Saken ble opplest på møtet 

 21



 
Rådet for funksjonshemmedes votering: 
Enstemmig 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
RFF støtter bydelsdirektørens innstilling til vedtak 
 
Helse og sosialkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag 
 
Helse og sosialkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling enstemmig vedtatt 
 
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalgt tar den foreløpige evalueringen av samhandlingsreformen og 
bydelens tiltak for å møte denne til orientering. 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Helse og sosialkomiteens innstilling som er sammenfallende med 
bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak: 
 
Bydelsutvalgt tar den foreløpige evalueringen av samhandlingsreformen 
og bydelens tiltak for å møte denne til orientering. 
 

 
BU-sak  
159/2012 

OPPSETTING AV ET TRAFIKKSIGNALANLEGG I 
SCHWEIGAARDS GATE /PLATOUS GATE  
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 

1. Bydelsutvalget stiller seg positivt til at det etableres nytt 4. armet 
signalregulert kryss i Schweigaards gate/ Platous gate med tydelige 
gangfelt for syklende og gående og lettere adkomst til Nordenga bru. 
 

2. Bydelsutvalget forutsetter at kollektivtrafikken prioriteres, og at nytt 
signalanlegg i Schweigaards gate/ Hollendergata synkroniseres i 
rushtidene. 
 

3. Bydelsutvalget mener også at det må vurderes om det er hensiktmessig 
med dagens parkering på begge sider i deler av Platous gate 

 
Byutviklingskomiteens behandling: 
Forslag fra Rødt, nytt pkt. 5: 
BU ber bydelsdirektøren ta kontakt med Bymiljøetaten og om nødvendig også 
relevant statlig myndighet for å få klarlagt hva slags tiltak som trengs for å få 
til trygg sykkelframkommelighet i Schweigaardsgate fra Jernbanetorget til St. 
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Halvards gate. 
 
Forslag fra AP, nytt pkt. 3: 
Utformingen av anlegget må baseres på prinsippet om at der kollektivtrafikk 
hindres i sin framkommelighet av biler, må bilene holdes tilbake med 
nødvendige tiltak.  Signalanlegget må brukes aktivt særskilt i rushtidene for å 
hindre at trikker og busser sinkes. 
 
Tilleggsforslag til pkt 4 fra FrP: 
Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å kontakte de rette etater for å få satt 
opp parkeringforbudt-skilt, på begge sider av Platous gate 31 – 33. 
 
Byutviklingskomiteens votering: 
Bydelsdirektørens pkt.1 ble enstemmig vedtatt. 
Bydelsdirektørens pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
Aps forslag til nytt pkt.3 ble vedtatt mot en stemme, H.  
Bydelsdirektørens pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 
FrPs tillegg til bydelsdirektørens pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 
Rødts forslag til nytt pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutviklingskomiteens innstilling til bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget stiller seg positivt til at det etableres nytt 4. armet 
signalregulert kryss i Schweigaards gate/ Platous gate med tydelige 
gangfelt for syklende og gående og lettere adkomst til Nordenga bru.  

 
2. Bydelsutvalget forutsetter at kollektivtrafikken prioriteres, og at nytt 

signalanlegg i Schweigaards gate/ Hollendergata synkroniseres i 
rushtidene.  

 
3. Utformingen av anlegget må baseres på prinsippet om at der 

kollektivtrafikk hindres i sin framkommelighet av biler, må bilene 
holdes tilbake med nødvendige tiltak.  Signalanlegget må brukes aktivt 
særskilt i rushtidene for å hindre at trikker og busser sinkes. 

 
4. Bydelsutvalget mener også at det må vurderes om det er hensiktmessig 

med dagens parkering på begge sider i deler av Platous gate. 
Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å kontakte de rette etater for å 
få satt opp parkeringforbudt-skilt, på begge sider av Platous gate 31 – 
33. 

 
5. BU ber bydelsdirektøren ta kontakt med Bymiljøetaten og om 

nødvendig også relevant statlig myndighet for å få klarlagt hva slags 
tiltak som trengs for å få til trygg sykkelframkommelighet i 
Schweigaards gate fra Jernbanetorget til St. Halvards gate. 

 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Byutviklingskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak: 
 

1. Bydelsutvalget stiller seg positivt til at det etableres nytt 4. armet 
signalregulert kryss i Schweigaards gate/ Platous gate med tydelige 
gangfelt for syklende og gående og lettere adkomst til Nordenga 
bru.  

 
2. Bydelsutvalget forutsetter at kollektivtrafikken prioriteres, og at 

nytt signalanlegg i Schweigaards gate/ Hollendergata synkroniseres 
i rushtidene.  

 
3. Utformingen av anlegget må baseres på prinsippet om at der 

kollektivtrafikk hindres i sin framkommelighet av biler, må bilene 
holdes tilbake med nødvendige tiltak.  Signalanlegget må brukes 
aktivt særskilt i rushtidene for å hindre at trikker og busser sinkes. 

 
4. Bydelsutvalget mener også at det må vurderes om det er 

hensiktmessig med dagens parkering på begge sider i deler av 
Platous gate. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å kontakte 
de rette etater for å få satt opp parkeringforbudt-skilt, på begge 
sider av Platous gate 31 – 33. 

 
5. BU ber bydelsdirektøren ta kontakt med Bymiljøetaten og om 

nødvendig også relevant statlig myndighet for å få klarlagt hva 
slags tiltak som trengs for å få til trygg sykkelframkommelighet i 
Schweigaards gate fra Jernbanetorget til St. Halvards gate. 

 
 
BU-sak  
160/2012 

BISPEKILEN SYD, BJØRVIKA. FORHÅNDSUTTALELSE VED 
OPPSTART AV DETALJREGULERING 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 

1. Bydelsutvalget stiller seg positiv til planens overordnede grep, hvor 
Bispekilen Syd skal omdannes fra utflytende trafikk- og industriarealer 
til et levende byområde med en egen identitet. Grepet med å benytte 
seg av flere bygningstypologier gir gode bo- og levevilkår for beboerne 
og muligheten til å skape gode byrom. 
 

2. Bydelsutvalget ber om at det inntas en bestemmelse i 
reguleringsbestemmelsene som sikrer at 1. etasjene er forbeholdt 
”levende og inviterende funksjoner”, og ikke at det ikke tillates lagring 
og lagerfunksjoner tilknyttet næringsvirksomheten ut mot gate i Kong 
Håkon 5s gate.  
 

3. Bydelsutvalget ber om at det sees på alternative løsninger til små, 
ensidige leiligheter mot Kong Håkon 5s gate og at planskissen følger 
opp reguleringsbestemmelsene i S-4099 § 5.6 vedrørende punkt om å 
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4. Bydelsutvalget er enig i at det er godt grep å ta ut begrensningen på 10 
% andel forretning i første etasje plan slik de er gitt i S-4099, for å få til 
større fleksibilitet mht etablering av virksomheter innen planområdet. 
 

5. Bydelsutvalget støtter forslagsstillers argumentasjon med å ikke tillate 
serveringsbåter langs havnepromenaden.  
 

6. Bydelsutvalget støtter forslagsstiller løsning mht havnepromenadens 
bredde ut i regulert sjøareal.  

 
Byutviklingskomiteens behandling: 
Forslag fra Rødt: 
1. Bydelsutvalget stiller seg positivt til en omdanning av et utflytende trafikk- 

og industriområde til boliger og allmenninger, men er negativt til planens 
overordnete grep og manglende byutviklingsperspektiv. Plangrepene 
legger opp til altfor lav grad av næringsområder og offentlige rom, og 
dette vil bidra til at for stor del av området vil fremstå som delvis 
privatisert og dødt. 

 
2. Planene har ensidig fokus på boliger, boforhold for nyinnflytting og 

bygningers form, og minimale betraktninger og tilrettelegging for en 
byutvikling som integrerer utbyggingen med eksisterende bebyggelse og 
videreføring av områdets historiske- og kulturelle arv. 

 
3. Bydelsutvalget vil peke på at planene legger opp til å forspille en unik 

sjanse til å integrere gamle Oslo og middelalderområdet i et utvidet byrom. 
Store og for høye kvartalshus mot øst vil fungere som en ny bymur og 
hindrer et samspill mellom park og vann og levende bymiljøakser som 
forener eksisterende miljø med nyutvikling. Bydelsutvalget mener at 
planene ikke ivaretar Bystyrets vedtak og prinsipper for Fjordbyplanen 
(Byrådssak 132 av 31,5,2007) som sier: «Det må skapes gode forbindelser 
mellom de bakenforliggende bydelene og den nye byen langs sjøfronten.. 
bygghøyder må tilpasses slik at det ikke skapes barrierevirkninger. 

 
4. Bydelsutvalget vil peke på at reguleringsområdene utgjør et kritisk område 

for en overordnet by- og landskapsrom som ivaretar en historisk 
middelalderarv. Kvartalshusene (kareene) utgjør en for sammenhengene 
barriere som må splittes opp, reduseres i høyden og få et annet 
bebyggelsesmønster. 

 
5. Bydelsutvalget registrer at bebyggelsesutnyttelsen forslås helt opp til 

maksimumskravene til utnyttelse (ift. Reguleringsbestemmelsene for 
Bjørvika S-4099). Samtidig vises det til at planer for kjellerarealer ikke er 
inkludert og utarbeidet. Bydelsutvalget er betenkt over at kjellerarealer 
ikke inkluderes i kravene til utnyttelse. Det synes opplagt at utnyttelsen av 
slike arealer vil øke tetthetsgraden i området. 
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6. Bydelsutvalget viser til at arealet for grøntområdet i Bispevika Sør 
planområde er forslått til 0.8 daa m2 noe som utgjør ca 2 % av det totale 
planområdet. Grøntområdet bør utvides til minimum 5 %. 

 
7. Reguleringsplanen viser sykkelparkering for beboere på «egen tomt», 

Bydelsutvalget etterlyser mere tilrettelegging for syklende og 
sykkelparkeringsplasser generelt 

 
8. Fjordbyvedtaket stiller krav om at antall rimelige utleieboliger skal utgjøre 

minst 10 % og at dette skal legges inn i reguleringsplaner for å sikre at 
målsettingen blir nådd. Bydelsutvalget ber om at dette utdypes i planene.  

 
9. Bydelsutvalget er av den oppfatning at detaljreguleringene for feltene i 

Bjørvika syd, nord og omkringliggende felt fremlegges for oppsplittet og 
isolert. Det er behov for et mer utdypende saksunderlag som fremstiller 
detaljplanene i en helhetlig sammenheng for å belyse bymessige 
konsekvenser. 

 
10. Bydelsutvalget reagerer på at fremlagte planer virker veldig fastlagte og 

etterlyser flere parallelle oppdrag som belyser alternative arkitekturvalg og 
bymiljømessig planer. 

 
11. Bydelsutvalget peker på at plassering av Kulturhistorisk museum langs 

Bispegata vanskelig kan realiseres hvis eksisterende planer for Follobanen 
blir vedtatt. Bydelsutvalget mener at alternative plasseringer og integrasjon 
av Kulturhistorisk museum i Bjørvika må vurderes, og at dette belyses i 
forhold til regulering av felter i Bispevika sør 

 
12. Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelser til planforslag i området, og 

fremhever viktigheten av: 
 

a) Tilrettelegging for mulig åpning mellom havnebasseng og vannspeil i    
Middelalderparken. 
 
b) Legge til rette for trygge fotgjengerforbindelser mellom planområdet og 
bebyggelser i bak- og sidekanter 
 
c) Treffe tiltak for å redusere biltrafikktettheten i Håkon 5's gate – med 
prioritering av gående og syklende på bakkeplan 
 

I tillegg: 
Forslag om endring i bydelsdirektørens punkt 3, endres til fra; sees på til; må 
lagres 
Forslag til tillegg til bydelsdirektørens punkt 6; .., men nedtrapping mot sjøen 
må ikke regnes inn i minimumsbredden. 

 
MDG foreslo følgende etter endringer av egne forslag i pkt 1, 2,3,5,6. Punkt 8 
ble trukket og endring i pkt 2, MDG/V: 

1. Bydelsutvalget ønsker grønne tak på alle bygg med en takhelling på    
mindre enn 30 grader. Dette vil bidra til bedre luftkvalitet, lavere 
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2. Det må tilrettelegges for offentlige tilbud langs havnepromenaden 

komplementært med serveringssteder. Slike fellesområder kan bl.a. 
legge til rette for åpen scene, grillmuligheter osv.  

 
3. Bispekilen er den delen av Fjordbyutbyggingen som ligger nærmest de 

eldre delen av bydelen. Området har derfor et viktig potensiale til å 
være en brobygger mellom nabolagene i Bjørvika og Gamlebyen. Et 
samfunnshus vil bidra til at bånd knyttes mellom beboere fra forskjellig 
sosioøkonomisk bakgrunn i bydelen, bidra til et yrende foreningsliv, og 
også bidra til at det er liv gatelangs også etter kontortid.  

 
4. BU mener at skillene mellom offentlig og privat i det grønne 

fellesarealet mellom punkthusene er uklart. Det er viktig at det skapes 
tydelige forbindelser mellom Havnepromenaden og Rostock Gate, og 
at fellesskapets interesser tillegges vekt for å skape innbydende byrom 
for allmennheten.  

 
5. BU mener at det bør legges til rette for en langt mer offensiv 

sykkelpolitikk i området. Nærhet til sentrum og kollektivknutepunktet 
Jernbanetorget, topografi og klima tilsier at dette er et av områdene i 
byen som er best egnet til helårs- og nesten-helårs sykling.  

 
6. Antall parkeringsplasser bør derfor legges på et minimumsnivå (jfr den 

trafikale planen og reguleringsnormene i området) heller enn et 
maksimumsnivå. Dette bør også sees i forbindelse med det foregående 
punktet om tilrettelegging for sykler. 

 
7. BU mener at det burde tilrettelegges for sykkelsti med redusert fart 

også langs havnepromenaden 
 
Byutviklingskomiteens votering: 
Rødt forslag til nytt pkt 1 ble satt opp mot bydelsdirektørens forslag til pkt 1. 
Rødts forslag ble vedtatt mot 2 stemmer, FrP/H 
 Rødts forslag pkt 2 med tillegg ble vedtatt mot 1 stemmer, FrP.  
Rødts forslag pkt 3 ble vedtatt mot 3 stemmer, FrP/ V/ MDG.  
Rødts forslag pkt 4 med vedtatt mot 1 stemme, V  
Rødts forslag pkt 5 falt mot 2 stemmer, R/SV. 
Rødts forslag pkt 6 ble vedtatt mot 3 stemmer, FrP/V/Ap  
Rødts forslag pkt 7 ble enstemmig vedtatt 
Rødts forslag pkt 8 ble vedtatt mot 2 stemmer, FrP/H.  
Rødts forslag pkt 9 ble enstemmig vedtatt. 
Rødts forslag pkt 10 ble vedtatt mot 1 stemme, V.  
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Rødts forslag pkt 11 ble vedtatt mot 2 stemmer, V/H.  
Rødts forslag pkt 12 a ble enstemmig vedtatt  
Rødts forslag pkt 12 b ble enstemmig vedtatt  
Rødts forslag pkt 12 c ble vedtatt mot 2 stemmer, FrP/H 
MGDs forslag pkt 1 ble vedtatt mot en stemme, FrP 
MGDs forslag pkt 2 ble vedtatt mot en stemme, H 
MGDs forslag pkt 3 ble enstemmig vedtatt 
MGDs forslag pkt 4 ble vedtatt mot 2  stemme, FrP/H 
MGDs forslag pkt 5 ble enstemmig vedtatt  
MGDs forslag pkt 6 ble vedtatt mot 2 stemme, FrP/H 
MGDs forslag pkt 7 falt mot 2 stemme, MDG/ SV 
Bydelsdirektørens forslag til pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
Bydelsdirektørens forslag til pkt 3 med Rødts forslag til endring i 1 setning til 
..må lagres…. ble vedtatt mot 2 stemmer, FrP/H. 
Bydelsdirektørens forslag til pkt.4 ble enstemmig vedtatt. 
Bydelsdirektørens forslag til pkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
Bydelsdirektørens forslag til pkt 6 med Rødts forslag til tillegg ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Byutviklingskomiteens innstilling til bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget stiller seg positivt til en omdanning av et utflytende 
trafikk- og industriområde til boliger og allmenninger, men er negativt 
til planens overordnete grep og manglende byutviklingsperspektiv. 
Plangrepene legger opp til altfor lav grad av næringsområder og 
offentlige rom, og dette vil bidra til at for stor del av området vil 
fremstå som delvis privatisert og dødt. 

 
2. Planene har ensidig fokus på boliger, boforhold for nyinnflytting og 

bygningers form, og minimale betraktninger og tilrettelegging for en 
byutvikling som integrerer utbyggingen med eksisterende bebyggelse 
og videreføring av områdets historiske- og kulturelle arv. 

 
3. Bydelsutvalget vil peke på at planene legger opp til å forspille en unik 

sjanse til å integrere gamle Oslo og middelalderområdet i et utvidet 
byrom. Store og for høye kvartalshus mot øst vil fungere som en ny 
bymur og hindrer et samspill mellom park og vann og levende 
bymiljøakser som forener eksisterende miljø med nyutvikling. 
Bydelsutvalget mener at planene ikke ivaretar Bystyrets vedtak og 
prinsipper for Fjordbyplanen (Byrådssak 132 av 31,5,2007) som sier: 
«Det må skapes gode forbindelser mellom de bakenforliggende 
bydelene og den nye byen langs sjøfronten.. bygghøyder må tilpasses 
slik at det ikke skapes barrierevirkninger. 

 
4. Bydelsutvalget vil peke på at reguleringsområdene utgjør et kritisk 

område for en overordnet by- og landskapsrom som ivaretar en 
historisk middelalderarv. Kvartalshusene (kareene) utgjør en for 
sammenhengene barriere som må splittes opp, reduseres i høyden og få 
et annet bebyggelsesmønster. 

 
5. Bydelsutvalget viser til at arealet for grøntområdet i Bispevika Sør 
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6. Reguleringsplanen viser sykkelparkering for beboere på «egen tomt», 

Bydelsutvalget etterlyser mere tilrettelegging for syklende og 
sykkelparkeringsplasser generelt 

 
7. Fjordbyvedtaket stiller krav om at antall rimelige utleieboliger skal 

utgjøre minst 10 % og at dette skal legges inn i reguleringsplaner for å 
sikre at målsettingen blir nådd. Bydelsutvalget ber om at dette utdypes i 
planene.  

 
8. Bydelsutvalget er av den oppfatning at detaljreguleringene for feltene i 

Bjørvika syd, nord og omkringliggende felt fremlegges for oppsplittet 
og isolert. Det er behov for et mer utdypende saksunderlag som 
fremstiller detaljplanene i en helhetlig sammenheng for å belyse 
bymessige konsekvenser. 

 
9. Bydelsutvalget reagerer på at fremlagte planer virker veldig fastlagte 

og etterlyser flere parallelle oppdrag som belyser alternative 
arkitekturvalg og bymiljømessig planer. 

 
10. Bydelsutvalget peker på at plassering av Kulturhistorisk museum langs 

Bispegata vanskelig kan realiseres hvis eksisterende planer for 
Follobanen blir vedtatt. Bydelsutvalget mener at alternative 
plasseringer og integrasjon av Kulturhistorisk museum i Bjørvika må 
vurderes, og at dette belyses i forhold til regulering av felter i 
Bispevika sør 

 
11. Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelser til planforslag i området, og 

fremhever viktigheten av: 
a) Tilrettelegging for mulig åpning mellom havnebasseng og vannspeil i    
Middelalderparken. 
 
b) Legge til rette for trygge fotgjengerforbindelser mellom planområdet og 
bebyggelser i bak- og sidekanter 
 
c) Treffe tiltak for å redusere biltrafikktettheten i Håkon 5's gate – med 
prioritering av gående og syklende på bakkeplan 
 
12. Bydelsutvalget ønsker grønne tak på alle bygg med en takhelling på    

mindre enn 30 grader. Dette vil bidra til bedre luftkvalitet, lavere 
energiforbruk til oppvarming og avkjøling, lengre levetid på takdekket 
og bedre kontroll med flomvann i forbindelse med ekstremvær. Grønne 
tak kan i tillegg brukes til rekreasjon for beboerne og bidrar til 
naturmangfold ti byrommet. Rekreasjonsbruken er spesielt viktig da 
flere av gatene i området får svært lite sollys kombinert med mye 
forurensing, og derfor ikke innbyr til bruk. Grønne tak skal ikke 
medregnes i grøntarealnormen, men komme i tillegg. 
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13. Det må tilrettelegges for offentlige tilbud langs havnepromenaden 
komplementært med serveringssteder. Slike fellesområder kan bl.a. 
legge til rette for åpen scene, grillmuligheter osv.  

 
14. Bispekilen er den delen av Fjordbyutbyggingen som ligger nærmest de 

eldre delen av bydelen. Området har derfor et viktig potensiale til å 
være en brobygger mellom nabolagene i Bjørvika og Gamlebyen. Et 
samfunnshus vil bidra til at bånd knyttes mellom beboere fra forskjellig 
sosioøkonomisk bakgrunn i bydelen, bidra til et yrende foreningsliv, og 
også bidra til at det er liv gatelangs også etter kontortid.  

 
15. BU mener at skillene mellom offentlig og privat i det grønne 

fellesarealet mellom punkthusene er uklart. Det er viktig at det skapes 
tydelige forbindelser mellom Havnepromenaden og Rostock Gate, og 
at fellesskapets interesser tillegges vekt for å skape innbydende byrom 
for allmennheten.  

 
16. BU mener at det bør legges til rette for en langt mer offensiv 

sykkelpolitikk i området. Nærhet til sentrum og kollektivknutepunktet 
Jernbanetorget, topografi og klima tilsier at dette er et av områdene i 
byen som er best egnet til helårs- og nesten-helårs sykling.  

 
17. Antall parkeringsplasser bør derfor legges på et minimumsnivå (jfr den 

trafikale planen og reguleringsnormene i området) heller enn et 
maksimumsnivå. Dette bør også sees i forbindelse med det foregående 
punktet om tilrettelegging for sykler. 

 
18. Bydelsutvalget ber om at det inntas en bestemmelse i regulerings-

bestemmelsene som sikrer at 1.etasjene er forbeholdt ”levende og 
inviterende funksjoner”, og ikke at det ikke tillates lagring og 
lagerfunksjoner tilknyttet næringsvirksomheten ut mot gate i Kong 
Håkon 5s gate.  

 
19. Bydelsutvalget ber om at det må lages alternative løsninger til små, 

ensidige leiligheter mot Kong Håkon 5s gate og at planskissen følger 
opp reguleringsbestemmelsene i S-4099 § 5.6 vedrørende punkt om å 
ikke tillate ensidige leiligheter mot gater med støy og luftforurensing 
over gjeldende grenseverdier.  

 
20. Bydelsutvalget er enig i at det er godt grep å ta ut begrensningen på 10 

% andel forretning i første etasje plan slik de er gitt i S-4099, for å få til 
større fleksibilitet mht etablering av virksomheter innen planområdet.  

 
21. Bydelsutvalget støtter forslagsstillers argumentasjon med å ikke tillate 

serveringsbåter langs havnepromenaden.  
 

22. Bydelsutvalget støtter forslagsstiller løsning mht havnepromenadens 
bredde ut i regulert sjøareal, men nedtrappingen mot sjøen må ikke 
regnes inn i minimumsbredden.  
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Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Byutviklingskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak: 
 

1. Bydelsutvalget stiller seg positivt til en omdanning av et utflytende 
trafikk- og industriområde til boliger og allmenninger, men er 
negativt til planens overordnete grep og manglende 
byutviklingsperspektiv. Plangrepene legger opp til altfor lav grad 
av næringsområder og offentlige rom, og dette vil bidra til at for 
stor del av området vil fremstå som delvis privatisert og dødt. 

 
2. Planene har ensidig fokus på boliger, boforhold for nyinnflytting 

og bygningers form, og minimale betraktninger og tilrettelegging 
for en byutvikling som integrerer utbyggingen med eksisterende 
bebyggelse og videreføring av områdets historiske- og kulturelle 
arv. 

 
3. Bydelsutvalget vil peke på at planene legger opp til å forspille en 

unik sjanse til å integrere gamle Oslo og middelalderområdet i et 
utvidet byrom. Store og for høye kvartalshus mot øst vil fungere 
som en ny bymur og hindrer et samspill mellom park og vann og 
levende bymiljøakser som forener eksisterende miljø med 
nyutvikling. Bydelsutvalget mener at planene ikke ivaretar 
Bystyrets vedtak og prinsipper for Fjordbyplanen (Byrådssak 132 
av 31,5,2007) som sier: «Det må skapes gode forbindelser mellom 
de bakenforliggende bydelene og den nye byen langs sjøfronten.. 
bygghøyder må tilpasses slik at det ikke skapes barrierevirkninger. 

 
4. Bydelsutvalget vil peke på at reguleringsområdene utgjør et kritisk 

område for en overordnet by- og landskapsrom som ivaretar en 
historisk middelalderarv. Kvartalshusene (kareene) utgjør en for 
sammenhengene barriere som må splittes opp, reduseres i høyden 
og få et annet bebyggelsesmønster. 

 
5. Bydelsutvalget viser til at arealet for grøntområdet i Bispevika Sør 

planområde er forslått til 0.8 daa m2 noe som utgjør ca 2 % av det 
totale planområdet. Grøntområdet bør utvides til minimum 5 %. 

 
6. Reguleringsplanen viser sykkelparkering for beboere på «egen 

tomt», Bydelsutvalget etterlyser mere tilrettelegging for syklende 
og sykkelparkeringsplasser generelt 

 
7. Fjordbyvedtaket stiller krav om at antall rimelige utleieboliger skal 

utgjøre minst 10 % og at dette skal legges inn i reguleringsplaner 
for å sikre at målsettingen blir nådd. Bydelsutvalget ber om at 
dette utdypes i planene.  
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8. Bydelsutvalget er av den oppfatning at detaljreguleringene for 

feltene i Bjørvika syd, nord og omkringliggende felt fremlegges for 
oppsplittet og isolert. Det er behov for et mer utdypende 
saksunderlag som fremstiller detaljplanene i en helhetlig 
sammenheng for å belyse bymessige konsekvenser. 

 
9. Bydelsutvalget reagerer på at fremlagte planer virker veldig 

fastlagte og etterlyser flere parallelle oppdrag som belyser 
alternative arkitekturvalg og bymiljømessig planer. 

 
10. Bydelsutvalget peker på at plassering av Kulturhistorisk museum 

langs Bispegata vanskelig kan realiseres hvis eksisterende planer 
for Follobanen blir vedtatt. Bydelsutvalget mener at alternative 
plasseringer og integrasjon av Kulturhistorisk museum i Bjørvika 
må vurderes, og at dette belyses i forhold til regulering av felter i 
Bispevika sør 

 
11. Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelser til planforslag i området, 

og fremhever viktigheten av: 
 

a) Tilrettelegging for mulig åpning mellom havnebasseng og vannspeil i   
Middelalderparken. 
 
b) Legge til rette for trygge fotgjengerforbindelser mellom 
planområdet og bebyggelser i bak- og sidekanter 
 
c) Treffe tiltak for å redusere biltrafikktettheten i Håkon 5's gate – 
med prioritering av gående og syklende på bakkeplan 
 
12. Bydelsutvalget ønsker grønne tak på alle bygg med en takhelling 

på    mindre enn 30 grader. Dette vil bidra til bedre luftkvalitet, 
lavere energiforbruk til oppvarming og avkjøling, lengre levetid på 
takdekket og bedre kontroll med flomvann i forbindelse med 
ekstremvær. Grønne tak kan i tillegg brukes til rekreasjon for 
beboerne og bidrar til naturmangfold ti byrommet. 
Rekreasjonsbruken er spesielt viktig da flere av gatene i området 
får svært lite sollys kombinert med mye forurensing, og derfor ikke 
innbyr til bruk. Grønne tak skal ikke medregnes i 
grøntarealnormen, men komme i tillegg. 

 
13. Det må tilrettelegges for offentlige tilbud langs havnepromenaden 

komplementært med serveringssteder. Slike fellesområder kan 
bl.a. legge til rette for åpen scene, grillmuligheter osv.  

 
14. Bispekilen er den delen av Fjordbyutbyggingen som ligger 

nærmest de eldre delen av bydelen. Området har derfor et viktig 
potensiale til å være en brobygger mellom nabolagene i Bjørvika og 
Gamlebyen. Et samfunnshus vil bidra til at bånd knyttes mellom 
beboere fra forskjellig sosioøkonomisk bakgrunn i bydelen, bidra 
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15. BU mener at skillene mellom offentlig og privat i det grønne 

fellesarealet mellom punkthusene er uklart. Det er viktig at det 
skapes tydelige forbindelser mellom Havnepromenaden og Rostock 
Gate, og at fellesskapets interesser tillegges vekt for å skape 
innbydende byrom for allmennheten.  

 
16. BU mener at det bør legges til rette for en langt mer offensiv 

sykkelpolitikk i området. Nærhet til sentrum og 
kollektivknutepunktet Jernbanetorget, topografi og klima tilsier at 
dette er et av områdene i byen som er best egnet til helårs- og 
nesten-helårs sykling.  

 
17. Antall parkeringsplasser bør derfor legges på et minimumsnivå (jfr 

den trafikale planen og reguleringsnormene i området) heller enn 
et maksimumsnivå. Dette bør også sees i forbindelse med det 
foregående punktet om tilrettelegging for sykler. 

 
 

18. Bydelsutvalget ber om at det inntas en bestemmelse i regulerings-
bestemmelsene som sikrer at 1.etasjene er forbeholdt ”levende og 
inviterende funksjoner”, og ikke at det ikke tillates lagring og 
lagerfunksjoner tilknyttet næringsvirksomheten ut mot gate i Kong 
Håkon 5s gate.  

 
19. Bydelsutvalget ber om at det må lages alternative løsninger til små, 

ensidige leiligheter mot Kong Håkon 5s gate og at planskissen 
følger opp reguleringsbestemmelsene i S-4099 § 5.6 vedrørende 
punkt om å ikke tillate ensidige leiligheter mot gater med støy og 
luftforurensing over gjeldende grenseverdier.  

 
20. Bydelsutvalget er enig i at det er godt grep å ta ut begrensningen 

på 10 % andel forretning i første etasje plan slik de er gitt i S-4099, 
for å få til større fleksibilitet mht etablering av virksomheter innen 
planområdet.  

 
21. Bydelsutvalget støtter forslagsstillers argumentasjon med å ikke 

tillate serveringsbåter langs havnepromenaden.  
 

22. Bydelsutvalget støtter forslagsstiller løsning mht 
havnepromenadens bredde ut i regulert sjøareal, men 
nedtrappingen mot sjøen må ikke regnes inn i minimumsbredden.  
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BU-sak  
161/2012 

UTTALELSE TIL SØKNAD OM RIVING - BISPEGATA 12 - BORGEN 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 

1. Bydelsutvalget har ingen merknader til riving av Borgen.  
 

2. Rammetillatelser har en gyldighet på inntil tre år før det må sendes 
inn søknad om igangsettingstillatelse. Bydelsutvalget ber om at 
tomten og bygget kan benyttes til midlertidige kulturformål i den 
utstrekning det er mulig frem til faktisk byggestart for Follobanen. 
 

3. Bydelsutvalget ber om at det settes som vilkår at tomten ikke vil 
benyttes til parkeringsplass eller skjemmende lagring i den grad det 
er mulig. 

 
Byutviklingskomiteens behandling: 
Ap foreslo nytt pkt 2: 
BU vil særlig fremheve at vi ikke har fått svar på hvilken måte det vil virke 
inn, at statsråd Marit Arnstad fremholder at det skal utredes 4 nye 
jernbanetunneler under Oslo, der et av alternativene skal være dyptunnel som 
ikke går innom Oslo S, men hvor det etableres ny sentrumsstasjon. Med 
dyptunnelalternativet vil trolig fremføringen av Follobanen gjennom 
Middelalderparken være unødvendig og bortkastet. 
 
MDG foreslo følgende etter endringer av egne forslag: 
Forslag til ny tekst til siste del av punkt 2: 
- I tidsrommet frem til riving kan bygget igjen brukes som et lavterskeltilbud 
for utøvende kunstnere. 
Forslag til nytt punkt, del 1 

Bydelsutvalget understreker viktigheten av et levende kunst- og kulturmiljø 
i bydelen. Når miljøet omkring Borgen er spredt pga tvangsflytting fra 
bygget er det ekstra viktig å sørge for at bydelen som helhet ikke mister de 
kreative kreftene for godt. 

Forslag til nytt pkt. del 2: 
BU ønsker at bydelen tilgjengeliggjør egnede erstatningslokaler for 
kunstnerisk virksomhet i bydelen. Dette kan for eksempel legges til Tøyen 
i forbindelse med oppgradering/byutvikling av Tøyensenteret, og vil da 
være med å vitalisere dette området.  
 

Høyre foreslo endring i bydelsdirektørens pkt. 3 til: 
Bydelsutvalget ber om at det settes som vilkår at tomten ikke vil benyttes til 
parkeringsplass eller skjemmende lagring. 
 
Omforent forslag fra SV/Rødt/Ap/MGD til nytt pkt. 1: 
Bydelsutvalget vil peke på at planer og trasevalg for Follobanen ikke er 
vedtatt, og vi kan ikke se at oppstart og tillatelse til riving på det nåværende 
tidspunkt er nødvendig og vil påvirke framdrift av en eventuell traseutbygging. 
Bydelsutvalget avviser forslag til søknad om riving av Borgen på nåværende 
tidspunkt og viser til vedtak i BU-sak 105/2012, 15.september. 
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Byutviklingskomiteens votering: 
Bydelsdirektørens forslag til pkt 1 falt mot omforent forslag som ble 
enstemmig vedtatt. 
Aps forslag til nytt pkt 2 falt mot 2 stemmer Ap. 
Bydelsdirektørens forslag til pkt 2 vedtak ble enstemmig vedtatt. 
MDGs forslag til tillegg til bydelsdirektørens pkt. 2, ble enstemmig vedtatt. 
MDGs forslag til nytt pkt 3, del 1 ble vedtatt mot 3 stemmer, V/H/FrP. 
MDGs forslag til nytt pkt. 3, del 2 falt mot 1 stemme, MGD. 
H forslag til endring i bydelsdirektørens punkt 4 ble enstemmig vedtatt.   
 
Byutviklingskomiteens innstilling til bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget vil peke på at planer og trasevalg for Follobanen ikke er 
vedtatt, og vi kan ikke se at oppstart og tillatelse til riving på det 
nåværende tidspunkt er nødvendig og vil påvirke framdrift av en 
eventuell traseutbygging. Bydelsutvalget avviser forslag til søknad om 
riving av Borgen på nåværende tidspunkt og viser til vedtak i BU-sak 
105/2012, 15.september. 
 

2. Rammetillatelser har en gyldighet på inntil tre år før det må sendes inn 
søknad om igangsettingstillatelse. Bydelsutvalget ber om at tomten og 
bygget kan benyttes til midlertidige kulturformål i den utstrekning det 
er mulig frem til faktisk byggestart for Follobanen. I tidsrommet frem 
til riving kan bygget igjen brukes som et lavterskeltilbud for utøvende 
kunstnere. 
 

3. Bydelsutvalget understreker viktigheten av et levende kunst- og 
kulturmiljø i bydelen. Når miljøet omkring Borgen er spredt pga 
tvangsflytting fra bygget er det ekstra viktig å sørge for at bydelen som 
helhet ikke mister de kreative kreftene for godt. 
 

4. Bydelsutvalget ber om at det settes som vilkår at tomten ikke vil 
benyttes til parkeringsplass eller skjemmende lagring. 

 
Bydelsutvalgets behandling: 
Helge Winsvold fremmet Aps forslag til nytt punkt 2 på nytt som falt i  
BUK-komiteen: 
BU vil særlig fremheve at vi ikke har fått svar på hvilken måte det vil virke 
inn, at statsråd Marit Arnstad fremholder at det skal utredes 4 nye 
jernbanetunneler under Oslo, der et av alternativene skal være dyptunnel som 
ikke går innom Oslo S, men hvor det etableres ny sentrumsstasjon. Med 
dyptunnelalternativet vil trolig fremføringen av Follobanen gjennom 
Middelalderparken være unødvendig og bortkastet. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Byutviklingskomiteens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
Aps forslag til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Byutviklingskomiteens innstilling punkt 2, 3, 4 ble enstemmig vedtatt som 
punkt 3, 4, 5. 
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Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak: 
 

1. Bydelsutvalget vil peke på at planer og trasevalg for Follobanen 
ikke er vedtatt, og vi kan ikke se at oppstart og tillatelse til riving på 
det nåværende tidspunkt er nødvendig og vil påvirke framdrift av 
en eventuell traseutbygging. Bydelsutvalget avviser forslag til 
søknad om riving av Borgen på nåværende tidspunkt og viser til 
vedtak i BU-sak 105/2012, 15.september. 
 

2. BU vil særlig fremheve at vi ikke har fått svar på hvilken måte det 
vil virke inn, at statsråd Marit Arnstad fremholder at det skal 
utredes 4 nye jernbanetunneler under Oslo, der et av alternativene 
skal være dyptunnel som ikke går innom Oslo S, men hvor det 
etableres ny sentrumsstasjon. Med dyptunnelalternativet vil trolig 
fremføringen av Follobanen gjennom Middelalderparken være 
unødvendig og bortkastet. 
 

3. Rammetillatelser har en gyldighet på inntil tre år før det må sendes 
inn søknad om igangsettingstillatelse. Bydelsutvalget ber om at 
tomten og bygget kan benyttes til midlertidige kulturformål i den 
utstrekning det er mulig frem til faktisk byggestart for Follobanen. I 
tidsrommet frem til riving kan bygget igjen brukes som et 
lavterskeltilbud for utøvende kunstnere. 
 

4. Bydelsutvalget understreker viktigheten av et levende kunst- og 
kulturmiljø i bydelen. Når miljøet omkring Borgen er spredt pga 
tvangsflytting fra bygget er det ekstra viktig å sørge for at bydelen 
som helhet ikke mister de kreative kreftene for godt. 
 

5. Bydelsutvalget ber om at det settes som vilkår at tomten ikke vil 
benyttes til parkeringsplass eller skjemmende lagring. 

 
 
BU-sak  
162/2012 

UTTALELSE TIL SØKNAD OM RIVING - PRESENNINGTØRKA 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 

 Bydelsutvalget har ingen merknader til riving av Presenningtørka 
 
 Rammetillatelser har en gyldighet på inntil tre år før det må sendes inn 

søknad om igangsettingstillatelse. Bydelsutvalget ber om at det settes 
som vilkår at tomten ikke vil benyttes til parkeringsplass eller 
skjemmende lagring i den grad det er mulig.  

 
Byutviklingskomiteens behandling: 
Høyre foreslo følgende nytt pkt. 3: 
Bydelsutvalget ber om at det settes som vilkår at tomten ikke vil benyttes til 
parkeringsplass eller skjemmende lagring. 
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Byutviklingskomiteens votering: 
Bydelsdirektørenes forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
H forslag til nytt pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutviklingskomiteens innstilling til bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget har ingen merknader til riving av Presenningtørka 
 
2. Rammetillatelser har en gyldighet på inntil tre år før det må sendes inn 

søknad om igangsettingstillatelse. Bydelsutvalget ber om at det settes 
som vilkår at tomten ikke vil benyttes til parkeringsplass eller 
skjemmende lagring i den grad det er mulig.  

 
3. Bydelsutvalget ber om at det settes som vilkår at tomten ikke vil 

benyttes til parkeringsplass eller skjemmende lagring. 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Byutviklingskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak: 
 

1. Bydelsutvalget har ingen merknader til riving av Presenningtørka 
 

2. Rammetillatelser har en gyldighet på inntil tre år før det må sendes 
inn søknad om igangsettingstillatelse. Bydelsutvalget ber om at det 
settes som vilkår at tomten ikke vil benyttes til parkeringsplass 
eller skjemmende lagring i den grad det er mulig.  

 
3. Bydelsutvalget ber om at det settes som vilkår at tomten ikke vil 

benyttes til parkeringsplass eller skjemmende lagring. 
 

 
BU-sak  
163/2012 

UTTALELSE TIL SØKNAD OM RIVING - GARASJEN 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 

 Bydelsutvalget har ingen merknader til riving av Garasjen 
 

 Rammetillatelser har en gyldighet på inntil tre år før det må sendes inn 
søknad om igangsettingstillatelse. Bydelsutvalget ber om at det settes 
som vilkår at tomten ikke vil benyttes til parkeringsplass eller 
skjemmende lagring i den grad det er mulig.  

 
Byutviklingskomiteens behandling: 
MDG foreslo nytt pkt.1:  
Etter anbefaling fra Byantikvaren oppfordrer vi utbyggerne til å la den eldre 
delen av Garasjen stå og inkorporere den i plantegningene for 
beredskapstomta, for å bevare noe av den eldre jernbanehistorien i området. 
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Byutviklingskomiteens votering: 
MDG forslag til nytt pkt 1 falt mot 2 stemmer MDG/SV 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutviklingskomiteens innstilling til bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget har ingen merknader til riving av Garasjen  
 

2. Rammetillatelser har en gyldighet på inntil tre år før det må sendes inn 
søknad om igangsettingstillatelse. Bydelsutvalget ber om at det settes 
som vilkår at tomten ikke vil benyttes til parkeringsplass eller 
skjemmende lagring i den grad det er mulig.  

 
Bydelsutvalgets behandling: 
Astrid Midtbø fremmet MDGs forslag til nytt punkt 1 som falt i BUK-komiteen: 
Etter anbefaling fra Byantikvaren oppfordrer vi utbyggerne til å la den eldre 
delen av Garasjen stå og inkorporere den i plantegningene for 
beredskapstomta, for å bevare noe av den eldre jernbanehistorien i området. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
MDGs forslag til nytt punkt 1 ble vedtatt med 14 stemmer Naima Abdirahman 
Aseyr (AP) var ute under avstemmingen. 
Byutviklingskomiteens innstilling punkt 2 som er sammenfallende med 
bydelsdirektørens innstilling ble vedtatt med 14 stemmer Naima Abdirahman 
Aseyr (AP) var ute under avstemmingen. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak: 
 

1. Etter anbefaling fra Byantikvaren oppfordrer vi utbyggerne til å la 
den eldre delen av Garasjen stå og inkorporere den i 
plantegningene for beredskapstomta, for å bevare noe av den eldre 
jernbanehistorien i området. 
 

2. Rammetillatelser har en gyldighet på inntil tre år før det må sendes 
inn søknad om igangsettingstillatelse. Bydelsutvalget ber om at det 
settes som vilkår at tomten ikke vil benyttes til parkeringsplass 
eller skjemmende lagring i den grad det er mulig.  

  
 
BU-sak  
164/2012 

GJØR MUNCH-BYDELEN KLAR FOR JUBILEET. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Bydelsutvalget oppfordrer Oslo kommune, til å inkludere 
bydelsadministrasjonen i Gamle Oslo i sine planer rundt feiringen av Munchs 
150 års jubileum. 
 
Eksempler på ønskede tiltak i bydelen: 

 God skilting, også for gående og syklende, til Munchmuseet fra sentrale 
knutepunkter (f.eks. Oslo S/Oslo Plaza, Bjørvika, Grønland og Carl-
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 Profilering av bydelen, Munch-museet og andre Munch-severdigheter i 
bydelen og i Oslo i turistbrosjyrer og kart. 

 Flagge med egne flagg som nå lages til jubileet, langs Grønlandsleiret (i 
tillegg til Karl Johan) for å markere jubileet. 

 Sette opp et program som sikrer: 

- beplantning ved og rundt Museet på Tøyen 
- en generell oppgradering av området med økt innsats på renhold og 
opprydding. 

 Endre navn på T-banestasjonen fra «Tøyen» til «Munch-museet». 

 Oppgradering av stien i Ekebergskrenten, stedet der Munch fant 
inspirasjon til Skrik. 

 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Olaf Svorstøl fra Rødt fremmet følgende tilleggsforslag;  
Bydelsutvalget tar initiativ til en konkurranse om utforming av et kunstverk 
som skal minne om den avgjørende rolle daværende kulturminister Trond 
Giske og daværende byrådsleder Erling Lae hadde i arbeidet for å få omgjort 
bystyrets enstemmige vedtak (7. desember 2005) om at Munchmuseet fortsatt 
skal være på Tøyen. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Omforent forslag fra DNA ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra Rødt ble nedstemt med to stemmer fra Rødt og FrP. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget oppfordrer Oslo kommune, til å inkludere 
bydelsadministrasjonen i Gamle Oslo i sine planer rundt feiringen av Munchs 
150 års jubileum. 
 
Eksempler på ønskede tiltak i bydelen: 
 

 God skilting, også for gående og syklende, til Munchmuseet fra sentrale 
knutepunkter (f.eks. Oslo S/Oslo Plaza, Bjørvika, Grønland og Carl-
Berners plass, Tøyen). Skiltene bør være på plass senest våren 2013. 

 Profilering av bydelen, Munch-museet og andre Munch-severdigheter i 
bydelen og i Oslo i turistbrosjyrer og kart. 

 Flagge med egne flagg som nå lages til jubileet, langs Grønlandsleiret 
og opp Tøyengata opp til museet (i tillegg til Karl Johan) for å markere 
jubileet. 
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 Sette opp et program som sikrer: 

- beplantning ved og rundt Museet på Tøyen 
- en generell oppgradering av området med økt innsats på renhold og 
opprydding. 

 Endre navn på T-banestasjonen fra «Tøyen» til «Tøyen/Munch-
museet». 

 Oppgradering av stien i Ekebergskrenten, stedet der Munch fant 
inspirasjon til Skrik. 

Bydelsutvalgets behandling: 
Marit Halse fremmet Røds tilleggsforslag som falt i OKN-komiteen:  
Bydelsutvalget tar initiativ til en konkurranse om utforming av et kunstverk 
som skal minne om den avgjørende rolle daværende kulturminister Trond 
Giske og daværende byrådsleder Erling Lae hadde i arbeidet for å få omgjort 
bystyrets enstemmige vedtak (7. desember 2005) om at Munchmuseet fortsatt 
skal være på Tøyen. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Rødts forslag fikk 3 stemmer (2 Rødt, 1 FrP) og falt  
OKN-komiteens innstilling kulepunkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
OKN-komiteens innstilling kulepunkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
OKN-komiteens innstilling kulepunkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
OKN-komiteens innstilling kulepunkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
OKN-komiteens innstilling kulepunkt 5 ble vedtatt mot 2 stemmer (V) 
OKN-komiteens innstilling kulepunkt 6 ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak: 
 
Bydelsutvalget oppfordrer Oslo kommune, til å inkludere 
bydelsadministrasjonen i Gamle Oslo i sine planer rundt feiringen av 
Munchs 150 års jubileum. 
 
Eksempler på ønskede tiltak i bydelen: 
 

 God skilting, også for gående og syklende, til Munchmuseet fra 
sentrale knutepunkter (f.eks. Oslo S/Oslo Plaza, Bjørvika, 
Grønland og Carl-Berners plass, Tøyen). Skiltene bør være på 
plass senest våren 2013. 

 Profilering av bydelen, Munch-museet og andre Munch-
severdigheter i bydelen og i Oslo i turistbrosjyrer og kart. 

 Flagge med egne flagg som nå lages til jubileet, langs 
Grønlandsleiret og opp Tøyengata opp til museet (i tillegg til Karl 
Johan) for å markere jubileet. 
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 Sette opp et program som sikrer: 

- beplantning ved og rundt Museet på Tøyen 
- en generell oppgradering av området med økt innsats på renhold 
og opprydding. 

 Endre navn på T-banestasjonen fra «Tøyen» til «Tøyen/Munch-
museet». 

 Oppgradering av stien i Ekebergskrenten, stedet der Munch fant 
inspirasjon til Skrik. 

 
BU-sak  
165/2012 

SØKNAD OM BEVILLING - HEIMDAL KOLONIAL, 
HEIMDALSGATA 33 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Bydelsutvalget anbefaler innvilgelse av søknad om ny salgsbevilling ved 
Heimdal Kolonial, Heimdalsgata 33 etter eierskifte, jf. Forkrift om 
åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for 
alkoholholdige drikker m.v.  
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget anbefaler innvilgelse av søknad om ny salgsbevilling ved 
Heimdal Kolonial, Heimdalsgata 33 etter eierskifte, jf. Forkrift om 
åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for 
alkoholholdige drikker m.v.  
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling som er sammenfallende 
med bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak: 
 
Bydelsutvalget anbefaler innvilgelse av søknad om ny salgsbevilling ved 
Heimdal Kolonial, Heimdalsgata 33 etter eierskifte, jf. Forkrift om 
åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for 
alkoholholdige drikker m.v.  
 

 
BU-sak  SØKNAD OM UTVIDET ÅPNINGS- OG SKJENKETID UTE VED 
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166/2012 ENERHAUGEN PUB, GRØNLANDSLEIRET 39 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Bydelsutvalget anbefaler ikke søknaden ved Enerhaugen Pub, Grønlandsleiret 
39 med utvidet åpnings- og skjenketid ute til klokken 24.00/23.30, jf. Forskrift 
om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for 
alkoholholdige drikker m.v. § 1 b).  

Begrunnelsen for avslaget er at virksomheten ligger utenfor sentrum og 
grenser til et boligområde jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og 
om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. § 1 b) og således skal 
holdes lukket ute mellom kl 22.00 og kl 6.00. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble vedtatt mot en stemme fra V. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget anbefaler ikke søknaden ved Enerhaugen Pub, Grønlandsleiret 
39 med utvidet åpnings- og skjenketid ute til klokken 24.00/23.30, jf. Forskrift 
om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for 
alkoholholdige drikker m.v. § 1 b).  

Begrunnelsen for avslaget er at virksomheten ligger utenfor sentrum og 
grenser til et boligområde jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og 
om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. § 1 b) og således skal 
holdes lukket ute mellom kl 22.00 og kl 6.00. 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling som er sammenfallende 
med bydelsdirektørens innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer (2 V, 1 AP 
Susann Jørgensen). 
 
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak: 
 
Bydelsutvalget anbefaler ikke søknaden ved Enerhaugen Pub, 
Grønlandsleiret 39 med utvidet åpnings- og skjenketid ute til klokken 
24.00/23.30, jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- 
og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. § 1 b).  

Begrunnelsen for avslaget er at virksomheten ligger utenfor sentrum og 
grenser til et boligområde jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder 
og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. § 1 b) og 
således skal holdes lukket ute mellom kl 22.00 og kl 6.00. 
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BU-sak  
167/2012 

SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING PÅ GRUNN 
AV EIERSKIFTE VED NO 53, SCHWEIGAARDS GATE 53 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om serverings- og skjenkebevilling med 
åpnings- og skjenketid inne til klokken 01.00/00.30 ved No 53, Schweigaards 
gate 53 jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og 
skjenketider for alkoholholdige drikker m.v.§ 1b. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om serverings- og skjenkebevilling med 
åpnings- og skjenketid inne til klokken 01.00/00.30 ved No 53, Schweigaards 
gate 53 jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og 
skjenketider for alkoholholdige drikker m.v.§ 1b. 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling som er sammenfallende 
med bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om serverings- og skjenkebevilling med 
åpnings- og skjenketid inne til klokken 01.00/00.30 ved No 53, 
Schweigaards gate 53 jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og 
om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v.§ 1b. 
 

 
BU-sak  
168/2012 

SØKNAD OM NY SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING ETTER 
EIERSKIFTE VED IVARS KRO, GRØNLAND 14 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Bydelsutvalget anbefaler ny søknad om serverings- og skjenkebevilling på 
grunn av eierskifte med åpnings- og skjenketider inne til kl. 03.30/03.00 og ute 
til kl. 24.00/23.30. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Olaf Svorstøl fremmet følgende forslag på vegne av Rødt: BU anbefaler ny 
søknad om serverings- og skjenkebevilling på grunn av eierskifte med åpnings- 
og skjenketider inne til kl. 02.30/02.00 og ute til kl 24.00/23.30 
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AUs tidligere vedtak i saken; På bakgrunn av tidligere klager på støy, 
bemerkes det at eventuelle livekonserter bør avsluttes innen kl 00.00 tas inn 
som tilleggsforslag. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Rødts forslag ble vedtatt mot 4 stemmer fra V, FrP og 2 DNA 
AUs tidligere vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget anbefaler ny søknad om serverings- og skjenkebevilling 
på grunn av eierskifte med åpnings- og skjenketider inne til kl. 
02.30/02.00 og ute til kl 24.00/23.30 

 
2. På bakgrunn av tidligere klager på støy, bemerkes det at eventuelle 

livekonserter bør avsluttes innen kl 00.00. 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Mattie Lucie Arentz fremmet bydelsdirektørens innstilling på vegne av (V): 
Bydelsutvalget anbefaler ny søknad om serverings- og skjenkebevilling på 
grunn av eierskifte med åpnings- og skjenketider inne til kl. 03.30/03.00 og ute 
til kl. 24.00/23.30. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling punkt 1 ble vedtatt mot 7 
stemmer (2 RV, 1 FrP, 4 AP Silje Winther, Susann Jørgensen, Helge 
Winsvold, Naima Abdirahman Aseyr) og bydelsdirektørens innstilling falt. 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling punkt 2 ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak: 
 

1. Bydelsutvalget anbefaler ny søknad om serverings- og 
skjenkebevilling på grunn av eierskifte med åpnings- og 
skjenketider inne til kl. 02.30/02.00 og ute til kl 24.00/23.30 

 
2. På bakgrunn av tidligere klager på støy, bemerkes det at eventuelle 

livekonserter bør avsluttes innen kl 00.00. 
 

 
BU-sak  
169/2012 

SAKSFREMSTILLING – NAVNSETTING AV NY SKOLE I 
SJØMANNSSKOLEN 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Den videregående skolen som etableres i Kongsveien 30 (i Sjømannsskolens 
gamle lokaler) gis navnet Kongshavn videregående skole, 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag. 
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Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
Den videregående skolen som etableres i Kongsveien 30 (i Sjømannsskolens 
gamle lokaler) gis navnet Kongshavn videregående skole. 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling som er sammenfallende 
med bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak: 
 
Den videregående skolen som etableres i Kongsveien 30 (i 
Sjømannsskolens gamle lokaler) gis navnet Kongshavn videregående 
skole. 
 

 
BU-sak  
170/2012 

SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FRA 
SAPPHIRE AS, EIRIKS GATE 2 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om serverings- og skjenkebevilling ved El 
Toro, Eiriks gate 2 med åpnings- og skjenketid inne til klokken 01.00/00.30, jf. 
Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for 
alkoholholdige drikker m.v. 1 b) 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om serverings- og skjenkebevilling ved El 
Toro, Eiriks gate 2 med åpnings- og skjenketid inne til klokken 01.00/00.30, jf. 
Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for 
alkoholholdige drikker m.v. 1 b) 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling som er sammenfallende 
med bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om serverings- og skjenkebevilling ved 
El Toro, Eiriks gate 2 med åpnings- og skjenketid inne til klokken 
01.00/00.30, jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- 
og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. 1 b) 
 

 
BU-sak  
171/2012 

SØKNAD OM NY SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SKÅL 
OG SULT, HAGEGATA 39 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om serverings- og skjenkebevilling ved Skål 
og Sult, Hagegata 39 med åpnings- og skjenketid inne til klokken 01.00/00.30 
og uteservering til klokken 22.00/21.30 jf. Forskrift om åpningstider for 
serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v.§ 
1b. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om serverings- og skjenkebevilling ved Skål 
og Sult, Hagegata 39 med åpnings- og skjenketid inne til klokken 01.00/00.30 
og uteservering til klokken 22.00/21.30 jf. Forskrift om åpningstider for 
serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v.§ 
1b. 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling som er sammenfallende 
med bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om serverings- og skjenkebevilling ved 
Skål og Sult, Hagegata 39 med åpnings- og skjenketid inne til klokken 
01.00/00.30 og uteservering til klokken 22.00/21.30 jf. Forskrift om 
åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for 
alkoholholdige drikker m.v.§ 1b. 
 

 
BU-sak  
172/2012 

BYTTE AV VENSTRES DRIFTSSTYREREPRESENTANT VED 
VÅLERENGA SKOLE 
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Venstres driftsstyrepresentant Anders Q Nyrud har flyttet ut av  
Bydel Gamle Oslo 
 
Forslag til vedtak: 
 
Ander Q Nyrud (V) trer ut som medlem i driftsstyret ved Vålerenga skole. 
Trond Esp (V) oppnevnes som medlem i driftsstyret ved Vålerenga skole. 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Venstres forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak: 
 
Ander Q Nyrud (V) trer ut som medlem i driftsstyret ved Vålerenga skole. 
Trond Esp (V) oppnevnes som medlem i driftsstyret ved Vålerenga skole. 
 

 
BU-sak  
173/2012 

STØTTE TIL ROBUST 
 
Forslag til vedtak: 
 
"Bydelsutvalget i Gamle Oslo er sterkt imot at støtten til omsorgsstasjonen 
Robust kuttes, noe som vil bety at driften må nedlegges. Robust, som drives av 
Kirkens Bymisjon, er et viktig og godt fungerende tilbud  til barn, unge og 
familier som trenger hjelp. Dette lavterskeltilbudet er lett tilgjengelig uten 
byråkratiske henvisningsrutiner eller lange ventelister, og hjelper rundt 200 
familier i året. Flere ansatte i bydelene, i barnevernet og i barne- og 
ungdomspsykiatrien advarer sterkt mot å kutte støtten til Robust. 
bydelsutvalget oppfordrer på det sterkeste Oslo bystyre til å bevilge Robust 
nok økonomisk støtte til at omsorgsstasjonen kan videreføre dagens drift."  
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Runhild Gammelsæther fremmet følgende forslag på vegne av Venstre: 
Bydelsutvalget i Gamle Oslo oppfordrer samtidig Oslo bystyre å sikre at 
Riverside får tilstrekkelige midler til å opprettholde dagens tilbud. Dette 
tilbudet inkluderer bistand til arbeidssøknader og utdanning, og hjelper hvert år 
mange ungdommer i arbeide. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Rødts forslag ble vedtatt mot 1 stemme (Arild Furuset H). 
Venstres forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak: 
 

1. "Bydelsutvalget i Gamle Oslo er sterkt imot at støtten til 
omsorgsstasjonen Robust kuttes, noe som vil bety at driften må 
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2. Bydelsutvalget i Gamle Oslo oppfordrer samtidig Oslo bystyre å 
sikre at Riverside får tilstrekkelige midler til å opprettholde dagens 
tilbud. Dette tilbudet inkluderer bistand til arbeidssøknader og 
utdanning, og hjelper hvert år mange ungdommer i arbeide. 

 
 
BU-sak  
174/2012 

SKILTING OG FREMKOMMELIGHET I PLATOUS GATE  
 
FrP forslag til vedtak: 
 

1. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å kontakte de rette etater for å 
få satt opp parkeringforbudt-skilt, på begge sider av Platous gate 31 – 
33. 

2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å kontakte de rette etater for å 
bytte ut det nåværende parkeringsskiltet og få satt opp parkering 
forbudt i Platous gate. 

 
Byutviklingskomiteens behandling: 
V hadde følgende forslag til vedtak: 

Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren kontakte de rette etater for å retter opp 
i parkerings- og trafikksituasjonen i Platous gate. 

 
Byutviklingskomiteens votering: 
FrP sitt forslag falt mot 1 stemme FrP 
V sitt forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklingskomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
1. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren kontakte de rette etater for å retter opp i 
parkerings- og trafikksituasjonen i Platous gate. 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering:  
Byutviklingskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalgets vedtak: 
 
Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren kontakte de rette etater for å retter opp i 
parkerings- og trafikksituasjonen i Platous gate. 
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Referatsaker: 

 Villa Enerhaugen - Rapport fra uanmeldt tilsynsbesøk 200812. Tilbakemelding fra 
Sykehjemsetaten av 02.10.2012  

 Om observatører i Bydelsutvalgenes arbeidsutvalg og fagkomiteer. Brev til Byrådet 
fra Bydel Alna av 29.10.2012  

 Svar på henvendelse om navnsetting på Ensjø. Brev til Oslo Bys Vel av 02.11.2012  
 Svar på Malerhaugens Vels henvendelse om navnsetting på Ensjø. Brev til 

Malerhaugens vel av 02.11.2012.  

 
 
 
Eventuelt 

 BU-møte 13. desember starter kl 16.00. 
 
 
Protokollen ble opplest og godkjent i møtet. 
 
 
 
Silje Winther       Randi Strømsborg 
leder        avdelingsdirektør 
 


