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Frogner bydelsutvalg
Postboks 2400 Solli
0201 Oslo

PROTOKOLL
FRA FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE 30. september 2008
Sommerrogt. 1, kl 18:00
Til stede:

Høyre:

Bjarne Ødegaard
Ulf Hordvik
Carl-Henrik Bastiansen
Hans Magnus Borge
Rudolph Brynn
Arne Slettebøe
Terese Berg-Nielsen

Arbeiderpartiet:

Anne-Karin Nygård
Bjørn Glomsrød
Karin Stoltenberg

Fremskrittspartiet:

Jan Tank-Nielsen
Ole Malmsten

Venstre:

Natasza P Sandbu
Audun Rødningsby

SV:

Erna Kahlbom

Forfall: Anne Turid Steinsvik (H), Sara Glent (H), Cecilie Grønntun (H) og Hans Høegh
Henrichsen (FrP)
Fra administrasjonen:

Møtet ble ledet av:
BU-sekretær/ref.:

Bydelsdirektør
Avd sjef
Avd sjef

Wenche Ørstavik
Anne-Ma Moe-Christensen
Olaf Varslot

Bjarne Ødegaard (H)
Maren Rækstad

Møtet ble satt med 15 representanter m/møtende vararepresentanter.

leder
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ÅPEN HALVTIME:
Marit Valvik – hadde ordet til sak 257/08, trikk i Skovveien.
Oddvar Skogsletten – hadde ordet på vegne av Frogner frivillighetssentral til sak 261/08,
budsjettsaldering.
Annemor Winnæss Christiansen – hadde ordet på vegne av seniorsentrene til sak 261/08,
budsjettsaldering.
Emil Stang Lund – hadde ordet på vegne av Bygdøy helsesenter til sak 261/08,
budsjettsaldering.
Andrez Dias – fra Røde Kors hadde ordet på vegne av Condio til sak 261/08,
budsjettsaldering.
Morten Winter – hadde ordet på vegne av nabolaget vedrørende Odins gate 28.
Rikke Mørk – hadde ordet til sak 251/08, Vibes gate 11, gnr 214, bnr 412.
Søknad om rammetillatelse til bruksendring.
Espen Anker – hadde ordet vedrørende Ottos pub.
Bjørn Solheim – hadde ordet til sak 248/08, Frogner stadion – rehabilitering.
Nina Fjellstad – hadde ordet vedrørende Colosseum fysio.

ENDRING AV DAGSORDEN:
Tilleggssaker:
Sak 216/08
O-sak 268/08
Sak 269/08
Sak 270/08

Bolivar, Vibes gate 11 – ny bevilling.
Nytt varamedlem til Frogner bydelsutvalg.
Studenten, Parkveien 1 – ny bevilling.
Botrygghet for funksjonshemmede og andre i husleieregulerte boliger.
Situasjonen for beboere i husleieregulerte boliger.

Tilleggsinfo: vedr. sak 261/08 Budsjettsaldering, 2. tertial.
Innkalling og dagsorden med endringer, enstemmig godkjent.

INHABILITET: Bjørn Glomsrød (A) bad om å få vurdert sin habilitet vedrørende sak
196/08, Riddervoldsgate 9, gnr 213, bnr 387. Anmodning om uttalelse.
BU fant at Bjørn Glomsrød (A) var inhabil i tilknytning til behandling av sak 196/08.

SAK 237/08

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 26.08.08
VEDTAK:
Protokollen ble godkjent.

SAK 238/08

PROTOKOLL FRA PLAN- OG BYGNINGSKOMITÉENS MØTE
23.09.08
VEDTAK:
Protokollen ble tatt til orientering.
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SAK 239/08

PROTOKOLL FRA HELSE- OG SOSIALKOMITÉENS MØTE
23.09.08
VEDTAK:
Protokollen ble tatt til orientering.

SAK 240/08

PROTOKOLL FRA KOMITÉ FOR BARN, UNGDOM,
SAMFERDSEL OG KULTUR 23.09.08
VEDTAK:
Protokollen ble tatt til orientering.

SAK 241/08

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 16.09.08
VEDTAK:
Referatet ble tatt til orientering.

SAK 242/08

REFERAT FRA SENIORRÅDETS MØTE 24.09.08
VEDTAK:
Referatet ble tatt til orientering.

SAK 243/08

REFERAT FRA MØTE I RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE
24.09.08
VEDTAK:
Referatet ble tatt til orientering.

SAK 244/08

REFERAT FRA AMU 23.09.08
VEDTAK:
Referatet ble tatt til orientering.

SAK 245/08

REFERAT FRA MBU 23.09.08
VEDTAK:
Referatet ble tatt til orientering.

SAK 246/08

REFERAT FRA UNGDOMSRÅDET 24.09.08
VEDTAK:
Referatet ble tatt til orientering
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Plan- og bygningskomitéen:
SAK 196/08
RIDDERVOLDSGATE 9, GNR 213, BNR 387.
ANMODNING OM UTTALELSE
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget går imot søknad om bruksendring for del av 1.
etasje i Riddervolds gate 9 fra bolig til næringsformål.
Bydelsutvalget ønsker ikke å medvirke til en kontorisering av
eksisterende fungerende boligområder.
Plan- og bygingskomitéens innstilling:
Bydelsutvalget går inn for søknad om bruksendring for del av 1.
etasje i Riddervolds gate 9 fra bolig til næringsformål.
Det er en betingelse at denne bruksendring går tilbake til bolig
ved avslutning av dette næringsformålet.
Forslaget fra komiteen ble vedtatt med 13 stemmer for (7H, 2FrP,
2V, 2A) og 1 stemme mot (1SV)
SAK 247/08

BYGDØ KONGSGÅRD, NORSK FOLKEMUESEUM,
SMEDBRÅTEN M.FL. GNR/BNR 1/1, 2/132, 2/114 M.FL.
REGULERINGSPLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN
Plan- og bygingskomitéens innstilling:
Plan- og bygningsetaten har i forbindelse med sikring og
utvikling av Bygdø kongsgårds utmark sendt sitt
reguleringsforslag ut til offentlig høring.
Parallelt med reguleringsarbeidet arbeider Riksantikvaren med
fredning av området inkludert Killingen i forhold til
Kulturmiljøloven. Arbeidet samordnes med kommunens arbeid.
Bydelsutvalget har deltatt i arbeidet gjennom en referansegruppe
under ledelse av Friluftsetaten som i sin tid fikk oppdraget og
mandatet av Byrådet.
Bydelsutvalget anser den fremlagte plan som god i form og
innhold ved at den ivaretar stort sett alle viktige interesser i
området på en balansert måte. Enkelte forhold bør imidlertid
belyses og forsterkes nærmere i planen. Bydelsutvalget er tilfreds
med at det legges inn areal for barnehave og ny sportsplass,
likeledes at parkeringsplassen i steinbruddet videreføres, herunder
opplagsplass samme sted i vinterhalvåret. I sakens anledning
vises det til tidligere uttalelser fra bydelsutvalget som vedlegges
protokollen og saken.
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•

Under punktet Områdets verdier bør det fremheves
betydningen av bruk og tilgjengelighet til en av Oslos
hovedattraksjoner: Oslofjorden og dets båtliv
(bading/svømming, roing, padling, seiling og motorbåter) og
nødvendigheten av adkomsten fra Bygdøy til ro/padle‐ og
seilsenter, båthavn, service for båtfolket og fjorden.

•

Robanen i Bestumkilen bør inngå i reguleringsplanen for Bygdø
kongsgård og samordnes med Riksantikvarens fredningsplan

•

Området for Reguleringsplanen for Bygdøy Sjøbad/
Spesialområde for marina i sjøen må utvides slik at den
omfatter dagens brygge i nord/syd retning og landfeste til
dypvannskaien i nord og bryggene mot nord fra denne.
Flytebro til Killingen innreguleres iht. dagens lokalisering

•

Arkitekt Fredrik Torps forslag til Klubbhus og brygge for
KNS/Ulabrand legges til grunn for reguleringen av området

•

Parkerings‐/båtopplagsplassen må kunne utvides i fjell mot syd
og omfatte areal i forslaget avsatt til KNS klubbhus. Plassen
øremerkes for båtfolket og det avsettes 50 plasser til de
fastboende, fritidsboligene og de ansatte/næringsdrivende på
Killingen. Området avstenges med bom for å hindre kriminell
virksomhet på plassen

•

Veien ned til Bygdøy Sjøbad beholdes slik den er lagt i dag men
det innreguleres god gang og sykkelvei på nordsiden av veien.
Bydelsutvalget støtter omlegging av veien gjennom den nye
parkeringsplassen, denne skal primært benyttes for
allmennheten

•

Barnehave i nordøst av Hengsengjordet er viktig for bydelens
befolkning og har en meget attraktiv beliggenhet til natur og
gårdsbruk.

•

Urnelund innreguleres i skogholtet NV for kirken, kfr. forslag
tidligere fremmet av Bygdøy menighet

•

Bebygget område på Smedbråten bør kunne økes.

•

Midlertidig ridehall på Kongsgården tas ned og permanent hall
reguleres inn på tunet ved dagens driftsbygninger. Ridehallen
reguleres også til idrett og gjøres tilgjengelig for rideidrettens
aktuelle klubber.

•

Ridestier merkes/skiltes.
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•

Det etableres fortau på begge sider av hovedveier som berører
planområdet. Krysninger av hovedveiene etableres med
oppbygget gangfelt

•

Rohdeløkken bør skrives med ’’h’’da stedet er oppkalt etter
tidligere eier generalkonsul Ernst Rohde

•

Ny gang og sykkelsti langs Dronning Blancas vei føres frem til
stoppestedet Kongsgården

•

Sykkelveier merkes/skiltes, kfr. bydelsutvalgets vedtatte gang‐
og sykkelstiplan

•

Området syd for Paradisbukten blir regulert til spesialområde
badestrand og opparbeidet til strandstandard som for
Paradisbukten.

•

Bydelsutvalget ber om at man ved reguleringsarbeidet for
Bygdøy tilrettelegger for en flytting av klubblokalene til
Kajakklubben og Roklubben til Hengsenga.

Tilleggssforslag fra Audun Rødningsby (V):
Følgende legges til i 3. avsnitt etter 1. setning:
Bydelsutvalget mener at planen bør ta hensyn til syklende og gående,
fremfor biltrafikk og ta vare på friluftsområdets kulturlandskap og
våtmarksområde.
Tilleggssforslag fra Jan Tank-Nielsen (FrP):
Nytt kulepunkt:
• Forsiktig belysning langs Wedels vei fra Rohdeløkken og helt til
Folkemuseet. Denne belysning må imidlertid være parktilpasset.
Forslag med tillegg fra Audun Rødningsby (V) og Jan Tank-Nielsen
(FrP) ble enstemmig vedtatt (7H, 2FrP, 2V, 3A og 1SV)
Etter dette er BUs vedtak følgende:
Plan- og bygningsetaten har i forbindelse med sikring og
utvikling av Bygdø kongsgårds utmark sendt sitt
reguleringsforslag ut til offentlig høring.
Parallelt med reguleringsarbeidet arbeider Riksantikvaren med
fredning av området inkludert Killingen i forhold til
Kulturmiljøloven. Arbeidet samordnes med kommunens arbeid.
Bydelsutvalget har deltatt i arbeidet gjennom en referansegruppe
under ledelse av Friluftsetaten som i sin tid fikk oppdraget og
mandatet av Byrådet.
Bydelsutvalget anser den fremlagte plan som god i form og innhold ved
at den ivaretar stort sett alle viktige interesser i området på en balansert
måte. Bydelsutvalget mener at planen bør ta hensyn til syklende og
gående, fremfor biltrafikk og ta vare på friluftsområdets kulturlandskap
og våtmarksområde.
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Enkelte forhold bør imidlertid belyses og forsterkes nærmere i
planen. Bydelsutvalget er tilfreds med at det legges inn areal for
barnehave og ny sportsplass, likeledes at parkeringsplassen i
steinbruddet videreføres, herunder opplagsplass samme sted i
vinterhalvåret. I sakens anledning vises det til tidligere uttalelser
fra bydelsutvalget som vedlegges protokollen og saken.
•

Under punktet Områdets verdier bør det fremheves
betydningen av bruk og tilgjengelighet til en av Oslos
hovedattraksjoner: Oslofjorden og dets båtliv
(bading/svømming, roing, padling, seiling og motorbåter) og
nødvendigheten av adkomsten fra Bygdøy til ro/padle‐ og
seilsenter, båthavn, service for båtfolket og fjorden.

•

Robanen i Bestumkilen bør inngå i reguleringsplanen for Bygdø
kongsgård og samordnes med Riksantikvarens fredningsplan

•

Området for Reguleringsplanen for Bygdøy Sjøbad/
Spesialområde for marina i sjøen må utvides slik at den
omfatter dagens brygge i nord/syd retning og landfeste til
dypvannskaien i nord og bryggene mot nord fra denne.
Flytebro til Killingen innreguleres iht. dagens lokalisering

•

Arkitekt Fredrik Torps forslag til Klubbhus og brygge for
KNS/Ulabrand legges til grunn for reguleringen av området

•

Parkerings‐/båtopplagsplassen må kunne utvides i fjell mot syd
og omfatte areal i forslaget avsatt til KNS klubbhus. Plassen
øremerkes for båtfolket og det avsettes 50 plasser til de
fastboende, fritidsboligene og de ansatte/næringsdrivende på
Killingen. Området avstenges med bom for å hindre kriminell
virksomhet på plassen

•

Veien ned til Bygdøy Sjøbad beholdes slik den er lagt i dag men
det innreguleres god gang og sykkelvei på nordsiden av veien.
Bydelsutvalget støtter omlegging av veien gjennom den nye
parkeringsplassen, denne skal primært benyttes for
allmennheten

•

Barnehave i nordøst av Hengsengjordet er viktig for bydelens
befolkning og har en meget attraktiv beliggenhet til natur og
gårdsbruk.

•

Urnelund innreguleres i skogholtet NV for kirken, kfr. forslag
tidligere fremmet av Bygdøy menighet

•

Bebygget område på Smedbråten bør kunne økes.
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SAK 248/08

•

Midlertidig ridehall på Kongsgården tas ned og permanent hall
reguleres inn på tunet ved dagens driftsbygninger. Ridehallen
reguleres også til idrett og gjøres tilgjengelig for rideidrettens
aktuelle klubber.

•

Ridestier merkes/skiltes.

•

Det etableres fortau på begge sider av hovedveier som berører
planområdet. Krysninger av hovedveiene etableres med
oppbygget gangfelt

•

Rohdeløkken bør skrives med ’’h’’da stedet er oppkalt etter
tidligere eier generalkonsul Ernst Rohde

•

Ny gang og sykkelsti langs Dronning Blancas vei føres frem til
stoppestedet Kongsgården

•

Sykkelveier merkes/skiltes, kfr. bydelsutvalgets vedtatte gang‐
og sykkelstiplan

•

Området syd for Paradisbukten blir regulert til spesialområde
badestrand og opparbeidet til strandstandard som for
Paradisbukten.

•

Bydelsutvalget ber om at man ved reguleringsarbeidet for
Bygdøy tilrettelegger for en flytting av klubblokalene til
Kajakklubben og Roklubben til Hengsengen.

•

Forsiktig belysning langs Wedels vei fra Rohdeløkken og helt til
Folkemuseet. Denne belysning må imidlertid være parktilpasset.

FROGNER STADION – REGULERINGSPLAN TIL OFFENTLIG
ETTERSYN
Plan- og bygningskomitéens innstilling:
Bydelsutvalget ser positivt på en søknad om rammetillatelse til
rehabilitering av Frogner Stadion, i henhold til beskrivelse av
Fase 1 som omfatter ny kunstis- og kunstgressflate parallelt med
Middelthuns gate, rehabilitering av eksisterende bebyggelse, nytt
tilbygg mot Middelthuns gate med hovedinngang, varmestue,
kafé og toaletter, nytt tilbygg mot ”Gratishaugen” med
driftslokaler/tekniske rom.
Forslaget ble enstemmig vedtatt (7H, 2FrP, 2V, 3A og 1SV)
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SAK 249/08

HANSTEENS GATE 12, GNR 209, BNR 61, SEKSJON 6.
SØKNAD OM RAMMETILLATELSE, BRUKSENDRING FRA
BOLIG TIL KONTOR/VISNINGSROM.
FORESPØRSEL OM UTTALELSE
Plan- og bygningskomitéens innstilling:
Bydelsutvalget går imot søknad om bruksendring fra bolig til
næringsformål for eiendommen Hansteens gate 12, gnr 209, bnr
61, 118 km2 i 2. etasje, seksjon 6.
Bydelsutvalget ønsker som hovedregel ikke å medvirke til en
kontorisering av boligregulerte arealer
Forslaget ble enstemmig vedtatt (7H, 2FrP, 2V, 3A og 1SV)

SAK 250/08

GIMLE KINO, BYGDØY ALLÈ, GNR 212, BNR 35
SØKNAD OM BRUKSENDRING MED DISPENSASJON FRA
REGULERINGSPLAN .
ANMODNING OM FORHÅNDSUTTALELSE
Plan- og bygningskomitéens innstilling:
Bydelsutvalget går inn for søknad om bruksendring fra
kino/foredragssal til kino, foredragssal og bevertning for
eiendommen Bygdøy allé 39, ”Gimle kino”, gnr 212, bnr 35.
Bydelsutvalget begrunner vedtaket med at lokalene – selv om de
ligger i boligregulert område – ikke har vært tiltenkt bruk som
bolig, men helt fra starten er bygget som kino/foredragssal med
tilhørende lokaler. Videre har Plan- og bygningsetaten ved
oppstart av serveringen gitt sin vurdering av at tiltaket kan
godkjennes.
Forslaget ble enstemmig vedtatt (7H, 2FrP, 2V, 3A og 1SV)

SAK 251/08

VIBES GATE 11, GNR 214, BNR 412.
SØKNAD OM RAMMETILLATELSE TIL BRUKSENDRING.
FORESPØRSEL OM UTTALELSE
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget går imot søknad om bruksendring for
eiendommen Vibes gate 11, gnr 214, bnr 412, fra Byggeområde
for bolig til Byggeområde for café/servering.
Bydelsutvalget ønsker ikke, av hensyn til bokvaliteten, å
medvirke til en ytterligere økning av antallet serveringssteder i
eksisterende boligområder.
Bydelsutvalget vil gå inn for en søknad om bruksendring til
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Byggeområde for kontor/forretning som ikke vurderes å ha
negative konsekvenser for boligområdet.
Plan- og bygningskomitéens innstilling:
Bydelsutvalget går inn for søknad om bruksendring for
eiendommen Vibes gate 11, gnr 214, bnr 412, fra Byggeområde
for bolig til Byggeområde for café/servering, begrenset til 30
sitteplasser inne.
Forslaget fra komiteen ble vedtatt med 11 stemmer for (7H, 2FrP,
2V) og 4 stemmer mot (3A, 1SV)

Helse og sosialkomiteen:
SAK 252/08
KATEDRALEN, PARKVEIEN 13 – UTVIDET ÅPNINGSTID INNE
TIL 2012
Helse- og sosialkomitéens innstilling:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Bjørungs AS om serveringsog alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk og med utvidet
åpnings-/skjenketid inne til kl 0330/0300 ved Katedralen i Parkveien 13
avslås.
Avslaget begrunnes med at det er boliger i etasjene over restauranten.
Stedet har en beliggenhet med flere boliger i sin nærhet som kan bli
berørt av støy i forbindelse med utvidet åpningstid.
Forslaget ble enstemmig vedtatt (7H, 2FrP, 2V, 3A og 1SV)
SAK 253/08

FRAMMUSEET, BYGDØYNESVEIEN 36 – NY BEVILLING
Helse- og sosialkomitéens innstilling:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Komiteen til bevarelse av
polarskipet Fram (Frammuseet) om serverings- og alminnelig
skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk og med åpnings-/skjenketid
til kl 0100/0030 inne og til kl 2200/2130 ute ved Frammuseet,
Bygdøynesveien 36 innvilges.
Forslaget ble enstemmig vedtatt (7H, 2FrP, 2V, 3A og 1SV)

SAK 254/08

Z-LOUNGE, FROGNERVEIEN 6 – UTVIDET ÅPNINGSTID INNE
Helse- og sosialkomitéens innstilling:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra ZLF AS om serverings- og
alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk og med utvidet
åpnings-/skjenketid inne til kl 0330/0300 ved Z-Lounge i Frognerveien 6
ikke innvilges.
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Avslaget begrunnes med at serveringsstedet ligger utenfor
sentrumsområdet og med boliger i samme gård og i området rundt.
Forslaget ble vedtatt med 13 stemmer for (7H, 2FrP, 3A, 1SV) og 2
stemmer mot (2V)
SAK 255/08

CONCEPT COMMUNICATION, OSCARS GATE 30 –
NY BEVILLING
Helse- og sosialkomitéens innstilling:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Concept Communication
om serverings- og alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk
og med åpnings-/skjenketid til
kl 0100/0030 ved Concept Communication i Oscars gate 30 innvilges.
Forslaget ble enstemmig vedtatt (7H, 2FrP, 2V, 3A og 1SV)

SAK 256/08

FRIVILLIGHETSPRISEN – FORSLAG TIL KANDIDATER
Helse- og sosialkomitéens innstilling:
Har ingen forslag til kandidater.
BU ber om at senere innkomne forslag oversendes kommunen
direkte

SAK 153/08

SENIORRÅDETS UTTALELSE OM ELDREOMSORG
Helse- og sosialkomitéens innstilling:
Komiteen ønsket ikke å behandle forslaget før det er behandlet i
seniorrådet.
Utsettelsesforslag fra Anne-Karin Nygård (A):
BU ønsker å utsette saken for ny behandling i helse- og sosialkomiteen.
Utsettelsesforslaget fra Anne-Karin Nygård (A) ble vedtatt med 9
stemmer for (3H, 2V, 3A, 1SV) og 6 stemmer mot (4H, 2 FrP)

Komitè for: barn, ungdom, samferdsel og kultur
SAK 257/08
SKOVVEIEN – KUNNGJØRING AV OPPSTART AV
REGULERINGSARBEID FOR TRIKK
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget går inn for fortsatt arbeid med regulering for trikk i
Skovveien.
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Bydelsutvalget mener at en omlegging av trikketrasé fra Inkognitogata til
Skovveien vil være positivt for trafikkavviklingen i området.
Bydelsutvalget forutsetter at tiltakshaver sørger for å opprettholde
samme antall parkeringsplasser som i dag, samt å bruke samme type
støyreduserende fundamenteringsprinsipper som er foreslått på
strekningen Holtegata/Briskebyveien.
Komité for barn, ungdom, samferdsel og kulturs innstilling:
BU vil ikke gå inn for omregulering av Skovveien for å tillate trikk.
Forslag fra H, FrP og V:
Bydelsutvalget har mottatt anmodning om å ta opp til behandling
spørsmålet om å flytte Briskebytrikkens trasé fra Ikognitogaten til
Skovveien/Frognerveien.
Saken har sin opprinnelse i bystyrets vedtak ifm. budsjettbehandlingen i
desember 2006:
”Byrådet bes legge frem sak for å avklare trasévalg for nedre del av
Briskebytrikkllinjen. Inntil dette er avklart oppgraderes/rehabiliteres
Briskebytrikkens trasé fra og med Holtegaten til og med Skovveien.”
Det er bydelsutvalgets forståelse at Ruter nå må fremlegge en sak for
bystyret som behandler spørsmålet om trasévalget og de anbefalinger
man i den forbindelse ønsker å fremme. Det strider mot bystyrets vedtak
at man nå skal igangsette reguleringsarbeidet, slik Ruter nå har varslet,
før bystyret har tatt sin endelige beslutning om slikt trasévalg.
Forslaget fra H, FrP og V ble enstemmig vedtatt (7H, 2FrP, 2V, 3A og
1SV)

Forslag fra H og FrP:
Når det gjelder tilbakemelding på kunngjøring av varsel om
reguleringsarbeid for trikk i Skovveien som tross kommentarer ovenfor
vil bydelsutvalget anføre følgende:
•

Trikkeholdeplassen og rundkjøringen ved Solli plass er allerede
sprengt og trafikksituasjonen der er tilnærmet kaotisk i rushtiden.
En ny trikkelinje over Solli plass vil ytterligere forverre
kollektivtransportens evne til å komme gjennom området og
samtidig skape større problemer for biltrafikken.

•

En omlegging av trikken til Skovveien er beregnet til 60 mill +,
en oppgradering av dagens trasé er vesentlig rimeligere.
Ombygging av Riddervolds plass er kostbart og komplisert og vil
på uheldig vis berøre tilstøtende grøntområde.

•

Både næringsdrivende og beboere i området er samstemmig sterkt
i mot at ny trikketrasé legges til Skovveien.
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•

Bydelsutvalget betrakter Skovveien som en del av oslo vakreste
gater som ubetinget bør bevares i dagens form.

•

Bydelsutvalget er bekymret for økt støy- og vibrasjonsbelasting i
Skovveien som følge av trikk.

•

Bydelsutvalget ser ingen økt nytte i at trikken skulle omlegges til
Skovveien.

Bydelsutvalget vil derfor be Ruter om å henlegge beslutningen om
igangsetting av arbeidet med ny reguleringsplan for å legge trikk i
Skovveien og i stedet fremlegge sak for bystyret med anbefaling om ikke
å gjennomføre tiltaket.
Forslaget ble vedtatt med 12 stemmer for (7H, 2 FrP, 2A, 1SV) og 3
stemmer mot (2V og 1A)
Etter dette er BUs vedtak følgende:
Bydelsutvalget har mottatt anmodning om å ta opp til behandling
spørsmålet om å flytte Briskebytrikkens trasé fra Ikognitogaten til
Skovveien/Frognerveien.
Saken har sin opprinnelse i bystyrets vedtak ifm. budsjettbehandlingen i
desember 2006:
”Byrådet bes legge frem sak for å avklare trasévalg for nedre del av
Briskebytrikkllinjen. Inntil dette er avklart oppgraderes/rehabiliteres
Briskebytrikkens trasé fra og med Holtegaten til og med Skovveien.”
Det er bydelsutvalgets forståelse at Ruter nå må fremlegge en sak for
bystyret som behandler spørsmålet om trasévalget og de anbefalinger
man i den forbindelse ønsker å fremme. Det strider mot bystyrets vedtak
at man nå skal igangsette reguleringsarbeidet, slik Ruter nå har varslet,
før bystyret har tatt sin endelige beslutning om slikt trasévalg.
Når det gjelder tilbakemelding på kunngjøring av varsel om
reguleringsarbeid for trikk i Skovveien som tross kommentarer ovenfor
vil bydelsutvalget anføre følgende:
•

Trikkeholdeplassen og rundkjøringen ved Solli plass er allerede
sprengt og trafikksituasjonen der er tilnærmet kaotisk i rushtiden.
En ny trikkelinje over Solli plass vil ytterligere forverre
kollektivtransportens evne til å komme gjennom området og
samtidig skape større problemer for biltrafikken.

•

En omlegging av trikken til Skovveien er beregnet til 60 mill +,
en oppgradering av dagens trasé er vesentlig rimeligere.
Ombygging av Riddervolds plass er kostbart og komplisert og vil
på uheldig vis berøre tilstøtende grøntområde.
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•

Både næringsdrivende og beboere i området er samstemmig sterkt
i mot at ny trikketrasé legges til Skovveien.

•

Bydelsutvalget betrakter Skovveien som en del av oslo vakreste
gater som ubetinget bør bevares i dagens form.

•

Bydelsutvalget er bekymret for økt støy- og vibrasjonsbelasting i
Skovveien som følge av trikk.

•

Bydelsutvalget ser ingen økt nytte i at trikken skulle omlegges til
Skovveien.

Bydelsutvalget vil derfor be Ruter om å henlegge beslutningen om
igangsetting av arbeidet med ny reguleringsplan for å legge trikk i
Skovveien og i stedet fremlegge sak for bystyret med anbefaling om ikke
å gjennomføre tiltaket.
SAK 258/08

BARNEHAGEUTVIKLING OG NYE BARNEHAGEPLASSER
Komité for barn, ungdom, samferdsel og kulturs innstilling:
Bydelsutvalget sier seg tilfreds med at bydelen forserer utbygging og
økning av barnehageplasser gjennom følgende tiltak:
1. Leiekontrakten med IF Kamp/ Vestheim sies opp. Åpen barnehage
flytter til Anneksbygningen. Frogner barnehage utvides med 18 barn.
2. Det etableres en praksis i de kommunale barnehagene ved at barna
defineres som store fra januar hvert år, slik at det tas inn nye små barn
som konsekvens av dette. Resultat i 2009; 41 barn.
3. Tilsvarende praksis søkes innført i de private barnehage. Bydelen
forutsettes å gå i dialog med styrene for de private barnehagene med en
henstilling om vedtaksendring for å oppnå maksimal kapasitet. Mulig
kapasitetsøkning 1. januar 2009 på 15. plasser.
4. Det etableres barnehage i Grandeveien 1 a og b med 36 barn, samt en
naturgruppe med base i Huk barnepark, forutsatt at helsesenteret blir
avviklet. Resultat 54 nye plasser (storebarns ekvivalenter).
5. Vigelandsparken barnehage utvides med naturgruppe med base i
Vigelandsmuseets barnepark. Resultat 18 nye plasser.
6. Mogens Thorsens barnepark nedlegges.
Total vurdering: Bygget på de forutsetninger som ligger i denne sak vil
bydelen kunne få til sammen 90 nye storebarns barnehageplasser i 2009
samt 56 småbarnsplasser i netto økning våren 09.
BU ber om at nybygg på Uranienborg barnehages tomt tas opp til ny
vurdering.
Endringsforslag fra Bjarne Ødegaard (H):
BU går ikke inn for siste avsnitt:
BU ber om at nybygg på Uranienborg barnehages tomt tas opp til ny
vurdering.
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Forslaget fra Bjarne Ødegaard (H) ble vedtatt med 8 stemmer for
(4H, 2FrP, 2V) og 7 stemmer mot (3H, 3A, 1SV)
Etter dette er BUs vedtak følgende:
Bydelsutvalget sier seg tilfreds med at bydelen forserer utbygging og
økning av barnehageplasser gjennom følgende tiltak:
1. Leiekontrakten med IF Kamp/ Vestheim sies opp. Åpen barnehage
flytter til Anneksbygningen. Frogner barnehage utvides med 18 barn.
2. Det etableres en praksis i de kommunale barnehagene ved at barna
defineres som store fra januar hvert år, slik at det tas inn nye små barn
som konsekvens av dette. Resultat i 2009; 41 barn.
3. Tilsvarende praksis søkes innført i de private barnehage. Bydelen
forutsettes å gå i dialog med styrene for de private barnehagene med en
henstilling om vedtaksendring for å oppnå maksimal kapasitet. Mulig
kapasitetsøkning 1. januar 2009 på 15. plasser.
4. Det etableres barnehage i Grandeveien 1 a og b med 36 barn, samt en
naturgruppe med base i Huk barnepark, forutsatt at helsesenteret blir
avviklet. Resultat 54 nye plasser (storebarns ekvivalenter).
5. Vigelandsparken barnehage utvides med naturgruppe med base i
Vigelandsmuseets barnepark. Resultat 18 nye plasser.
6. Mogens Thorsens barnepark nedlegges.
Total vurdering: Bygget på de forutsetninger som ligger i denne sak vil
bydelen kunne få til sammen 90 nye storebarns barnehageplasser i 2009
samt 56 småbarnsplasser i netto økning våren 09.
SAK 259/08

STANDARDVEDTEKTER BARNEHAGER – HØRING
Komité for barn, ungdom, samferdsel og kulturs innstilling:
Bydelsutvalget slutter seg til administrasjonens vurderinger i de to
høringssakene om forskriftsendring til de kommunale barnehagen,
opptaksrutiner og bestilling av nye barnehager.
Erfaring med alternativt a. ansiennitet, tilsier at metoden har vært
opplevd urettferdig for de yngste innenfor hvert årskull, og har vist seg
vanskelig å informere tilstrekkelig om.
Av de tre skisserte alternativer vil bydelen anbefale tildeling etter
trekning.
Det forutsettes at det trekkes så raskt som mulig etter søknadsfristen for
hovedopptak, og at plassnummer som tildeles kommuniseres foreldre så
raskt som mulig for å gi dem forutsigbarhet. Tildelt plassnummer etter
trekning gjelder inntil neste års trekningsresultat foreligger. For søknader
som mottas etter frist for hovedopptak, tildeles plassnummer fortløpende.
BU ønsker at enslige forsørgere fortsatt skal gis prioritet, dog med
adgang til vurdering av den enkelte families situasjon.
Forslaget ble enstemmig vedtatt (7H, 2FrP, 2V, 3A og 1SV)
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Saker til behandling:
SAK 260/08
REGNSKAP PRIVATE INSTITUSJONER
Forslag til vedtak:
Regnskap for de private institusjonene/tiltakene godkjennes med de
korreksjoner som følger av gjennomgangen av regnskapene.
Driftsunderskuddet for Frogner-Skillebekk seniorsenter, kr 33 870 dekkes
av seniorsenteret.
Driftsoverskuddet for Bygdøy seniorsenter, kr 21 200 beholdes av
seniorsenteret.
Driftsunderskuddet for Mariahuset, kr 103 031 dekkes av institusjonen.
Driftsoverskuddet for Majorstuen seniorsenter, kr 5 376 beholdes av
seniorsenteret.
Homansbyen-Fagerborg seniorsenter har et driftsresultat på kr 0.
Regnskapet for Condio godkjennes.
Forslaget ble enstemmig vedtatt (7H, 2FrP, 2V, 3A og 1SV)
SAK 261/08

BUDSJETTSALDERING, 2. TERTIAL
Utsettelsesforslag fra (A og SV ):
Ap og SV ser svært alvorlig på den vanskelige økonomiske situasjon som
bydelen er i.
Ap og SV ønsker likevel ikke å realitetsbehandle framlagte
nedskjæringstiltak på 17.4 mill. før de kan sees i sammenheng med det
totale nedskjæringsforslag på 23,25 mill. som skal behandles på
budsjettmøte for 2009 i desember. På denne bakgrunn fremmes forslag
om å utsette saken til desembermøte.
Utsettelsesforslaget fra A og SV falt med 11 stemmer mot (7H, 2FrP,
2V) og 4 stemmer for (3A og 1SV)
Stemmeforklaring fra Ap og SV (gjelder alle punkter):
Ap og SV har levert et utsettelsesforslag. Det innebærer at vi stemmer
imot de foreslåtte nedskjæringsforslag i denne behandling av saken.
Ap og SV vil på et senere møte ta stilling til de nødvendige
innsparingstiltak, nå satt til 23,25 mill.
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Forslag til vedtak:
BU vedtar av hensyn til det oppståtte merforbruk 2. tertial 2008 på 17,7
mill kr, budsjettsituasjonen 2008 og budsjettarbeidet for 2009,
innsparinger som beskrevet i saken og med følgende spesifikasjoner:
Saldering
budsjett
2008
SUM SALDERINGSKRAV til
behandling i BU 30.9.2008 og
med helårsvirkning i 2009:

Saldering Risiko
budsjett H M
2009
L*
17.400

1

Kommunale barnehager, 41
2.645
L
småbarn i 7 måneder, statlig
tilskudd og foreldrebetaling på kr.
9218/mnd pr barn fra og med
1.1.2009. Nødvendig
gjennomføringstid før oppstart 3
mndr.
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer for (7H, 2FrP, 2V) og 4
stemmer mot (3A, 1SV)

2

Private barnehager, 15 småbarn i
0
H
7 måneder, statlig tilskudd og
foreldrebetaling på kr. 9218/mnd
pr barn = 967.890 kr til private
barnehager
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer for (7H, 2FrP, 2V) og 4
stemmer mot (3A, 1SV)

3

Avvikling av Bygdøy legesenter
750
M
og fordeling av fastlegelisten på
bydelens øvrige 44 fastleger
Forslaget fikk 6 stemmer for (3A, 2FrP, 1SV) og 9 stemmer mot
(7H, 2V)
Endringsforslag til vedtak fra Hans Magnus Borge (H):
Dette forslag utsettes for behandling til budsjettbehandlingen. Inntil
endelig avklaring foreligger bes administrasjonen å iverksette
forhandlinger om overdragelse av virksomheten vederlagsfritt til
nåværende lege ved senteret og/eller avklare samarbeidsmodeller med
etablerte fastlegekontor i bydelen med sikte på å videreføre
virksomheten på Bygdøy noen dager i uken og imøtekomme bydelens
behov for kostnadsreduksjoner i alle kommunale virksomheter. Det
legges i denne forbindelse avgjørende vekt på betydningen av det
forebyggende arbeid overfor de mange eldre på Bygdøy som senteret
utfører, gitt områdets lokalisering og derved reduksjon av fare for økte
kostnader for bydelen.
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Endringsforslaget fra Hans Magnus Borge (H) ble vedtatt med 9
stemmer for (7H, 2V) og 6 stemmer mot (3A, 2 FrP, 1SV)
6

4

5

Ny barnehage i Bygdøy
0
helsesenters lokaler, 54 pl bærer
husleie i Grandev.
Forslaget må sees i sammenheng med punkt 3, Bygdøy legesenter,
som ble utsatt.
Mogens Thorsens barnepark
150
L
avvikles
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer for (7H, 2FrP, 2V) og 4
stemmer mot (3A, 1SV)
Ungdomskaféen Condio –
1.200
M
oppsigelse av avtale fra og med
1.1.2009.
Forslaget fikk 6 stemmer for (3A, 2FrP, 1SV) og 9 stemmer mot
(7H, 2V)
Endringsforslag fra Ulf Hordvik
(H):
Ungdomscafeen Condio.
Reforhandling av avtale med sikte
på å endre finansiering for
eksempel med hovedstadsmidler.
Salderingseffekt i 2009 blir
600.000 kr.

600

M

Endringsforslaget fra Ulf Hordvik (H) ble vedtatt med 9 stemmer
for (7H, 2V) og 6 stemmer mot (3A, 2 FrP, 1SV)
7

8

Hjemmesykepleien,
5 000
M
omstillingsarbeid til brukervalg
(BU-sak 145/08), saldering i 2008
med effekt i 2009:
Praktisk bistand, omstilling av
M
hjemmetjenester
(BU-sak 145/08)
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer for (7H, 2FrP, 2V) og 4
stemmer mot (3A, 1SV)

9

Omstillingsarbeid i nattjenesten
900
L
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer for (7H, 2FrP, 2V) og 4
stemmer mot (3A, 1SV)

10

Seniorsentre, 50 % driftsstøtte
1 355
L
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer for (7H, 2FrP, 2V) og 4
stemmer mot (3A, 1SV)
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11

8 færre sykehjemsplasser, lineær
2 000
H
nedbygging
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer for (7H, 2FrP, 2V) og 4
stemmer mot (3A, 1SV)

12

Innsatsteam
500
M
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer for (7H, 2FrP, 2V) og 4
stemmer mot (3A, 1SV)

13

Ekstra ressurskrevende brukere
2 170
H
Forslaget fikk 6 stemmer for (3A, 2FrP, 1SV) og 9 stemmer mot
(7H, 2V)
Endringsforslag fra Ulf Hordvik
(H):
Ekstra ressurskrevende brukere.
Ytterligere effektivisering 2009:
2.770.

2 770

H

Endringsforslaget fra Ulf Hordvik (H) ble vedtatt med 9 stemmer
for (7H, 2V) og 6 stemmer mot (3A, 2 FrP, 1SV)
14

Praktisk bistand, matlaging
100
M
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer for (7H, 2FrP, 2V) og 4
stemmer mot (3A, 1SV)

15

Frogner frivilligsentral,
300
L
nedleggelse av 1 stilling
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer for (7H, 2FrP, 2V) og 4
stemmer mot (3A, 1SV)
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Frivillighetsmidler utdeles ikke i
330
330
L
2008 og 2009
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer for (7H, 2FrP, 2V) og 4
stemmer mot (3A, 1SV)
* Risikovurdering er uttrykk for den økonomiske gjennomførbarhet forutsatt politisk vedtak.

Etter dette er BUs vedtak følgende:
BU vedtar av hensyn til det oppståtte merforbruk 2. tertial 2008 på 17,7
mill kr, budsjettsituasjonen 2008 og budsjettarbeidet for 2009,
innsparinger som beskrevet i saken og med følgende spesifikasjoner:
Saldering
budsjett
2008
SUM SALDERINGSKRAV til
behandling i BU 30.9.2008 og
med helårsvirkning i 2009:

Saldering Risiko
budsjett H M
2009
L*
17.400
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1

2

3
6

4
5

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Kommunale barnehager, 41
småbarn i 7 måneder, statlig
tilskudd og foreldrebetaling på kr.
9218/mnd pr barn fra og med
1.1.2009. Nødvendig
gjennomføringstid før oppstart 3
mndr.
Private barnehager, 15 småbarn i 7
måneder, statlig tilskudd og
foreldrebetaling på kr. 9218/mnd
pr barn = 967.890 kr til private
barnehager
Avvikling av Bygdøy legesenter utsettes
Ny barnehage i Bygdøy
helsesenters lokaler, 54 pl bærer
husleie i Grandev.- utsettes
Mogens Thorsens barnepark
avvikles
Ungdomskaféen Condio –
Reforhandling av avtale med
sikte på å endre finansiering for
eksempel med hovedstadsmidler
Hjemmesykepleien,
omstillingsarbeid til brukervalg
(BU-sak 145/08), saldering i 2008
med effekt i 2009:
Praktisk bistand, omstilling av
hjemmetjenester
(BU-sak 145/08)
Omstillingsarbeid i nattjenesten
Seniorsentre, 50 % driftsstøtte
8 færre sykehjemsplasser, lineær
nedbygging
Innsatsteam
Ekstra ressurskrevende brukere
Ytterligere effektivisering
Praktisk bistand, matlaging
Frogner frivilligsentral,
nedleggelse av 1 stilling
Frivillighetsmidler utdeles ikke i
2008 og 2009

2.645

L

0

H

750

M

0
150

L

600

M

M
5 000
M

330

900
1 355
2 000

L
L
H

500
2 770

M
H

100
300

M
L

330

L

* Risikovurdering er uttrykk for den økonomiske gjennomførbarhet forutsatt politisk vedtak.
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Merknad til BU sak 261/08: Budsjettsaldering 2.tertial
08
Bydelsdirektøren har understreket overfor BU at det er avgjørende
at bydelens økonomiske handlingsrom sikres ved at BU på det
nåværende tidspunkt fatter vedtak som kan utnytte alle
innsparingsmulighetene høsten 2008, samt sikrer helårsvirkning av
de fattede innsparingsvedtak for budsjettåret 2009. Enhver utsettelse
av disse tiltak gir økte økonomiske utfordringer i 2009.
BU har behandlet sak om budsjettinnsparing på sitt møte 30. september
2008. Saken viser at bydelen har et samlet salderingsbehov på 25,3
mill.kr i 2009.
Saken inneholder forslag til innsparinger for til sammen 17,4 mill.kr.
Deretter gjenstår et anslag på 8,3 mill.kr som må spares inn i
budsjettforslaget for 2009. Dette forslaget vil bli forelagt BU til
behandling 16. desember 08.
BU besluttet gjennom sitt vedtak 30.9.08 endringer på tre punkter som
gav redusert salderingseffekt. Det gir grunnlag for følgende merknad:
*Ungdomscafeen Condio: BU ønsket ikke å si opp driftsavtalen med
Røde Kors vedrørende drift av Condio. BU la i sitt vedtak til grunn at
bydelen fortsatt skal yte et tilskudd på 0,6 mill.kr. BU la videre til grunn
at ytterligere midler til drift av Condio måtte finne sin løsning gjennom
en sentral finansiering fra byrådet gjennom storbymidler, eller ved at
Røde Kors selv finner andre finansieringskilder.
Det er meget bekymringsfullt at BU på denne måten svekker et
nødvendig innsparingsprogram med 0,6 mill.kr. Det opprinnelige
innsparingsforslag på kr. 1,2 mill. ville ha gitt bydelen en nødvendig
aktivitetsreduksjon av varig karakter.
Det er meget betenkelig i lys av bydelens økonomiske situasjon at man
fortsatt bidrar med finansiering av tilbud som Condio, som i stor grad
ivaretar andre enn bydelens egen befolkning. Bydelens økonomiske
ramme er beregnet å skulle være begrenset til å dekke de behov for
tjenester som foreligger innen bydelens eget område.
Det må her minnes om at det gjenstående salderingsbehovet som i
utgangspunktet var på 8,3 mill. nå er økt til 10,2 mill.kr. noe som må
salderes om to måneder. Det er uhyre vanskelig å finne realistiske og
varige innsparingstiltak utover det som allerede er foreslått. Det vil bli
vurdert om det er nødvendig å fremme forslag om oppsigelse av
driftsavtale i ny budsjettbehandling i desember etter at det foreliggende
budsjettarbeidet er gjennomført.
*Ekstra ressurskrevende brukere: BU vedtok å øke innsparingen
gjennom konkurranseutsetting av tjenestekjøp til ekstra ressurskrevende
brukere med 0,6 mill.kr.
Forslaget til forventet innsparing på 2, 170 mill. bygget på en vurdering
av de eksisterende kontrakter og kjennskapet til de 43 brukerne. Det er
anført at den foreslåtte innsparingen innebærer en betydelig risiko da
konkurranseutsettingen kan medføre at brukere vil motsette seg flytting
og bruke sin klageadgang.
Det legges til grunn at BUs vedtak om å forutsette en høyere innsparing
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enn foreslått er urealistisk og bygger på udokumenterte forutsetninger.
Det vil bli vurdert å fremme nytt forslag ved budsjettbehandlingen i
desember, etter at det foreliggende budsjettarbeidet er gjennomført.
*Avvikling av Bygdøy legesenter: BU vedtok å utsette behandlingen av
forslaget til budsjettbehandlingen.
Det er beklagelig at BU med dette har utsatt å vedta en forventet varig
innsparing på 0,75 mill.kr.
Bydelsdirektøren ønsker å peke på at BU gjennom sitt vedtak har
utsatt og økt det gjenstående salderingsbehovet fra 8,3 til 10,2 mill
kr. når BU skal behandle budsjettet i desember.
Dette medfører at tiltak ikke kan påregnes å gi en helårseffekt i 2009
noe som da vil måtte kompenseres med ytterligere innsparinger som
kan ramme befolkning og brukere i større utstrekning enn hva som
burde vært nødvendig.

Tilleggssaker, ikke behandlet i komité:
SAK 216/08
BOLIVAR, VIBES GATE 11 – NY BEVILLING
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Bolivar Cafe & Interiør AS
om serverings- og alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk
og med åpnings-/skjenketid til
kl 0100/0030 inne og kl 2200/2130 ute ved Bolivar i Vibes gate 11.
Forslaget ble enstemmig vedtatt (7H, 2FrP, 2V, 3A og 1SV)
SAK 269/08

STUDENTEN, PARKVEIEN 1 – NY BEVILLING
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Studenten Bar NUF om
serverings- og alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk og
med åpnings-/skjenketid til
kl 0330/0300 ved Studenten Bar, Parkveien 1 innvilges.
Forslaget ble enstemmig vedtatt (7H, 2FrP, 2V, 3A og 1SV)

SAK 270/08

BOTRYGGHET FOR FUNKSJONSHEMMEDE OG ANDRE I
HUSLEIEREGULERTE BOLIGER.
SITUASJONEN FOR BEBOERE I HUSLEIEREGULERTE
BOLIGER
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Utsettelsesforslag fra Bjarne Ødegaard (H):
Saken utsettes. Rådet for funksjonshemmede og seniorrådet oppfordres
til å utarbeide en felles uttalelse.
Utsettelsesforslaget fra Bjarne Ødegaard (H) ble enstemmig vedtatt
(7H, 2FrP, 2V, 3A og 1SV)

Orienteringssaker:
SAK 262/08
STATISTIKK 2. TERTIAL
Saken ble tatt til orientering.
SAK 263/08

EVALUERING VESTRE AKER –
BRUKERVALG INNEN HJEMMESYKEPLEIEN
Saken ble tatt til orientering.

SAK 264/08

SOSIALHJELPSSTATISTIKKEN – ØKONOMI 2. TERTIAL
Saken ble tatt til orientering.

SAK 265/08

BRUKERVALG INNEN BYDELENS HJEMMETJENESTE –
OVERSIKT OVER BRUKERNES VALG
Saken ble tatt til orientering.

SAK 266/08

REGNSKAPSPROGNOSE, 2. TERTIAL
Saken ble tatt til orientering.

SAK 267/08

INSTITUSJONSPLASSER – OVERSIKT OVER BRUK AV
PLASSER 2. TERTIAL
Saken ble tatt til orientering.

SAK 268/08

NYTT VARAMEDLEM TIL FROGNER BYDELSUTVALG
Saken ble tatt til orientering

24
Eventuelt
Møtet ble hevet kl. 21.20
Protokollen godkjent.
Oslo, 7. oktober 2008

Bjarne Ødegard
BU-leder

Maren Rækstad
BU-sekretær

