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Årsberetning 2015 for Byantikvaren 
 

 

1. ANSVARSOMRÅDE 

 

Byrådet ønsker at den moderne byutviklingen skal ta hensyn til den historiske byen, 

dens visuelle uttrykk og autentisitet. Byantikvaren skal bidra til at kulturminnene 

ivaretas som en vesentlig del av all offentlig og privat arealplanlegging, 

byggevirksomhet og forvaltning av fysisk miljø.  

 

Byantikvaren ivaretar antikvariske interesser i Oslo, er kommunens rådgiver og 

fylkeskommunale fagetat i antikvariske spørsmål i henhold til plan- og 

bygningsloven, og behandler kulturminne-vernsaker som staten har gitt Oslo delegert 

ansvar for i henhold til lov om kulturminner. Byantikvaren utarbeider også egne 

planforslag og saker av betydning for kulturminnevernet, samt administrerer 

tilskuddsmidler til fredede og verneverdige bygninger. 

 

Kulturminnevernarbeidet i Oslo styres av Bystyremelding 4/2003 ”Kulturminnevern i 

Oslo”. Virksomheten reguleres ellers av formannskapsvedtak av 17.12.1980 og 

bystyrevedtak av 15.5.1991. Kfr. også rundskriv 5 og 15/93.  

 

Byantikvarens rolle er sektorovergripende fordi kulturminnevernet berører praktisk 

talt alle kommunale virksomheter.  

 

Etaten har ingen forvaltningsmessige oppgaver i forhold til museene i Oslo, slik andre 

fylkeskommunale kultur- og kulturminnevernetater har. Byantikvaren har derimot 

løpende samarbeid med flere museer på flere områder. En viktig del av samarbeidet 

skjer i forbindelse med arkeologiske undersøkelser, men det er også et nært 

samarbeid blant annet med Oslo Museum og Oslo Skolemuseum. Etaten har også et 

nært samarbeid med Byarkivet og Plan- og bygningsetaten.  

 

Byantikvarens viktigste brukergrupper utenom politiske organer og andre kommunale 

virksomheter, er eiere av fredete og verneverdige bygninger, arkitekter, konsulenter 

og eiendomsutviklere. Dette utgjør til sammen over 70 % av alle sakshenvendelser til 

Byantikvaren. Øvrige 30 % er saker oversendt fra Plan- og bygningsetaten. 

 

Byantikvaren er ikke en helfinansiert virksomhet i Oslo kommune.  Som en del av 

etatens fylkeskommunale rolle foretas arkeologiske registreringer finansiert av 

tiltakshavere.  I tillegg formidler Byantikvaren statlige og kommunale 

tilskuddsmidler som ikke inngår som en del av etatens reelle driftsbudsjett. 

 

      

Arbeidet med kartlegging av kulturminner i Hovinbyen har vært et av Byantikvarens store 

prosjekter i 2015. Her sees Standard Telefon og Kabelfabrikk (STK) på Økern. Fabrikk-

anlegget ble utviklet gjennom mange tiår av kjente norske arkitekter, og framstår i dag som  

et av de mest verdifulle kulturmiljøene i Hovinbyen. 
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1.1. Organisasjon og bemanning 

 
 

                                             Ansatte – status pr 1.1.2015 og 1.1.2016  
  1.1.2015 1.1.2016 Endring 

Ansatte 26 24 -2 

Årsverk 24,9 23,13 -1,77 

 

Bemanningen besto 1.1.2015 av 22 fast ansatte, 2 feltarkeologer og 2 

engasjementer/vikariater for å dekke opp for fast ansatte i prosjektstilling og i permisjon.  

 

1.1.2016 utgjorde bemanningen 23 fast ansatte og 1 midlertidig. Engasjementet er på 

80% og er ment å fylle opp for fast ansatte  saksbehandlere som midlertidig jobber i 

prosjekter. 

 

I løpet av 2015 har Byantikvaren hatt 31 arbeidsforhold, med 5 personer inne på korte 

eller lengere engasjementer og 1 feltarkeolog. I tillegg har vi hatt to hospitanter i kortere 

prosjektengasjementer. Totalt ble det utført 25,29 årsverk.  

 

Virksomheten er organisert i to kulturminnefaglige avdelinger og en 

administrasjonsavdeling. 

 

 

2. MÅLOPPNÅELSE, RESULTATER OG RISIKOVURDERING (jfr. pkt. 2, 

3 og 4 i virksomhetens budsjett, Sak 1/2015)  

 

2.1.a Situasjonsbeskrivelse  
 

Etaten har hatt et meget krevende år på grunn av særdeles trange økonomiske rammer og stor 

usikkerhet knyttet til fremtidig finansiering både av driften og arkeologiske registreringer. 

Byantikvar 

 

Fagavdeling Vest:  

Saksbehandlere 

Teknisk ansvarlig 

Saksbehandling over disk 

Arkeologer 

Feltarkeologer 

 

Fagavdeling Øst 

Saksbehandlere 

Planansvarlig 

Kulturgeograf 

Groruddalssatsningen 

 

Administrasjonsavdelingen 

Økonomi 

Arkiv 

Resepsjon/sentralbord 

Lønn og personal 

Drift av "huset" inkludert IKT 

   

 Informasjonsansvarlig
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Dette har gjort det nødvendig å kutte virksomheten med 2,5 saksbehandlerårsverk i perioden 

2013-15, og har medført økt arbeidsbelastning på en allerede presset stab. Til tross for dette 

har Byantikvaren hatt et godt produksjonsår. Forbedring av de økonomiske rammene for 2016 

har gitt etaten en ny giv når det gjelder å kunne møte utfordringene som følger av en by i 

vekst. 

 

Byantikvaren arbeider for at Oslos lange og mangfoldige historie skal gjenspeiles i utvalget av 

bevarte bygninger, anlegg, bygningsmiljøer og kulturlandskap med oppføring på Gul liste 

som det viktigste virkemiddelet. Etaten har arbeidet systematisk i flere år med effektivisering 

av saksbehandlingen og samhandlingen med Plan- og bygningsetaten for å bidra til en rask, 

forutsigbar og løsningsorientert saksbehandling, hvor det gis rådgivning av høy kvalitet og 

god brukerservice. Ukentlige samrådsmøter med Plan- og bygningsetaten for løsning av 

enklere saker over bordet har bidratt til gode saksbehandlingstall og samarbeidet om nye lofts- 

og balkongveiledere som ble ferdigstilt i 2015 vil også få betydelig påvirkning på 

saksbehandlingen i årene som kommer.   

 

Hovedmengden av saksbehandlingsressursene hos Byantikvaren er knyttet til uttalelser i  

plan-, bygge- og rivesaker, arkeologiske registreringer i regulerings- og byggesaker, og 

formidling av tilskudd til verneverdige bygninger. Uttalelser til plan- og byggesaker blir 

prioritert, da disse har lovpålagte tidsfrister. Etaten utarbeider alternative planforslag der det 

er nødvendig samt verneplaner og fredningssaker og yter service og rådgivning til publikum. 

Etaten følger ellers opp bystyremelding 4/2003 Kulturminnevern i Oslo med tilhørende 

arbeidsoppgaver.  

 

Byantikvaren skal være en aktiv og synlig premissleverandør for byutvikling og bevaring og 

holde et høyt faglig nivå. Byantikvaren driver løpende utviklingsarbeid for å forbedre interne 

arbeidsprosesser, servicen overfor for etatens brukere og for å sikre en god faglig utvikling i 

etaten. Som et ledd i dette arbeidet ble arkeologene og arkeologiansvaret fra 2015 samlet i en 

fagavdeling.  

 

 
Antikvar Cathrine Reusch har ansvar for vaktordningen i publikumsmottaket, her med  

en tiltakshaver som får gode råd over disk. 

 

Byantikvaren tilbød også i 2015 publikumsmottak betjent med saksbehandler, hvor publikum 

gis tilbud om avklaringer over disk og behandling av enklere saker. Ordningen med 

kundemottak er videreført, da dette gir gode effekter, herunder effektiv saksbehandling og 
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fornøyde brukere. På grunn av stor pågang og begrensede ressurser ble åpningstiden for fysisk 

fremmøte redusert med 2,5 time daglig i 2015 og denne tiden erstattet med telefontid. 

 

I tillegg er arbeidet med utvikling av informasjonsark og veiledere, samt deltakelse i flere 

større plan- og utredningsarbeider videreført, slik som Groruddalssatsingen, Levende Oslo, 

FutureBuilt, Fornebu-banen, Oslo-Navet og tverretatlige fora for utbygging av sosial 

infrastruktur.  

 

Byantikvaren er en kunnskapsvirksomhet der hver enkelt medarbeider innehar viktig 

kompetanse i forhold til etatens oppgaver og det jobbes systematisk med kompetanseutvikling 

både på etats- og personnivå. 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.1.b Måloppnåelse (jfr. virksomhetens budsjett pkt. 3, Sak 1/2015)  

Hovedmål 1: Oslo skal bevare sine historiske kvaliteter 

De to hovedmålene har en meget overordnet karakter. For å konkretisere grad av 

måloppnåelse har vi derfor valgt å kommentere de ulike delmålene der det har vært naturlig. 

De prioriterte strategiene og tiltakene behandles i hovedsak under kap.2.2. Strategier og tiltak 

og gis derfor bare en kort omtale i 2.1.b.  

Mål 1.1 

Oslos lange og mangfoldige historie skal gjenspeiles i et representativt utvalg bevarte 

bygninger, anlegg, bygningsmiljøer, kulturlandskap og arkeologiske kulturminner 

 

Byantikvaren innehar viktig kompetanse på teknisk bygningsvern. Her er etaten på tilstands-

befaring til Kløverveien barnepark, byens eneste bevarte park fra 1950-tallet. Parktanten og en 

representant fra Bydel Nordre Aker inspiserer et slitent vindu sammen med André Korsaksel fra 

Byantikvaren. Barneparken rehabiliteres nå i samarbeid mellom Byantikvaren og Omsorgsbygg.  
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1.1.1 Delmål / oppgaver 

 

Ivareta breddeperspektivet gjennom prioritering av temaer og geografiske områder for 

systematisk kartlegging og vern   

 

Byantikvaren har også i 2015 drevet et aktivt arbeid for å ivareta breddeperspektivet i 

kulturminneforvaltningen. Kartleggingen av 2. verdenskrigs kulturminner som ble påbegynt i 

2012 er ferdigstilt og med økonomisk bidrag fra Riksantikvaren på kr 40 000 er både 

historiske og bevarte funn nå lagt inn i Askeladden (Riksantikvarens kulturminnedatabase der 

alle gul liste-dataene også inngår). Sluttrapport fra arbeidet vil foreligge i 2016. Etaten har 

også videreført kartleggingen av etterkrigstidens massebyggeri, dels som underlagsmateriale 

for Kommuneplan 2030 og dels i forbindelse med fredningsstrategiarbeidet. Gjennom dette 

og kartleggingen av kulturminneverdiene i Hovinbyen har man også langt på vei skaffet seg 

en grov oversikt over de industrirelaterte kulturminnene i byen.  

 

Byantikvaren har rollen som pådriver for gjennomføring av sektorvise verneplaner, men 

øvrige etaters vilje til å satse på dette har vært begrenset. Erfaringsvis bidrar verneplaner til 

mer forutsigbar eiendomsforvaltning og en mer profesjonell ivaretakelse av 

kulturminneverdiene. Etaten har avtale med Undervisningsbygg (UBF) om evaluering av 

deres verneplan fra 2011, og UBF har i innledende dialog vist interesse for å lage en 

supplerende skoleverneplan for perioden 1980 og fremover. Flere av disse skolene er allerede 

aktuelle for rehabilitering/riving og undervisningssektoren ser derfor et behov for å ha gjort 

vernevurderinger av hele sin portefølje. Dette initiativet vil bli fulgt opp i 2016. Ellers har 

Byantikvaren bidratt med å kartlegge barneparker for Omsorgsbygg, en anleggstype som er 

unik i verdenssammenheng. For omsorgssektoren vil det være gunstig å utarbeide verneplaner 

for flere funksjonstyper som ligger an til store endringer i årene som kommer, eksempelvis 

alders- og sykehjem, men dette er foreløpig ikke prioritert av forvaltende etat. Tilsvarende ser 

vi liten interesse i idrettssektoren. 

 

 
 

 
Lofsrud skole (1986-88) er byens viktigste skoleanlegg fra 1980-tallet, og inngår også i etatens 

fredningsstrategi. Byantikvaren var på befaring til Lofsrud høsten 2015 og kunne konstatere at 

skolen er selvskreven i det supplerende verneplanarbeidet for Osloskolen fra 1980 og framover.  
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Byantikvaren har ellers drevet noe kartlegging av bakgårder i forbindelse med vanlig 

saksbehandling, men det er fortsatt et sterkt behov for å å kunne gjøre en samlet kartlegging 

av indre by. Her har det vært gjennomført en pilot som viser at rundt 50% av bakgårdene vil 

kunne unntas fra saksbehandling hos Byantikvaren som et resultat av dette. 

 

Byantikvaren sitter i arbeidsgruppe for Utvalgte kulturlandskap i jordbruket som organiseres 

av landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. For Oslos del omfatter det 

markaplassene Finnerud, Svartor, Slaktern og Blankvannsbråten. I 2015 har Byantikvaren 

gjennomført en registrering av kulturminner på Svartor for å få fram de kulturhistoriske 

dimensjonene i kulturlandskapet.  

 

Godt Gul liste-arbeid  

Årets arbeid viser god måloppnåelse med et særlig fokus på tematiske og områdevise 

registreringer, eksempelvis barneparker, boligområder og Hovinbyen. Dette gir forutsigbarhet 

i forvaltningen og for våre brukere. Ellers vises det til kap. 2.2 Strategier og tiltak for nærmere 

omtale av arbeidet. 

 

 
 

 

 

 

 

Godt reguleringsarbeid  

Byantikvaren kan vise til brukbar måloppnåelse når det gjelder alternative planer. Egne planer 

har et betydelig etterslep (ca. 12 mnd. bak normal framdrift) som følge av store IKT-

problemer i 2014 og våren 2015, samt stillingsvakanse og opplæring. Eller vises det til i pkt. 

2.2 Strategier og tiltak for nærmere omtale av arbeidet. 

 

Godt fredningsarbeid  

Byantikvaren har i 2015 hatt svært god fremdrift i fredningsarbeidet og har ferdigbehandlet en 

rekke saker og varslet oppstart av fredningssak for Lallakroken 6. Ellers vises det pkt.. 2.2 

Strategier og tiltak for nærmere omtale av arbeidet. 

 

Mål 1.2 

Ivareta kulturminner som en vesentlig del av all arealplanlegging, byggevirksomhet og 

forvaltning av fysisk miljø 

 

Huk (t.v.) og Uranienborg er blant barneparkene som er blitt ført på Gul liste etter Byantikvarens 

kartlegging. Få parker er fremdeles i drift i dag, og det er viktig å verne et representativt lite utvalg 

parker fra ulike tidsepoker, så denne enestående delen byhistorien ikke skal forsvinne. Dette er en 

del av historien som veldig mange byfolk har et forhold til.   
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1.2.1 Delmål / oppgaver 

 

Premissgiver i plan- og byggesaker  

Byantikvaren så det som viktig at «Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030» ble et best mulig 

styringsverktøy for byen, og ga omfattende  innspill til forbedringer fram til Bystyrets vedtak 

23.09.15. Etaten har i ettertid jobbet med avklaringer, rutineutvikling og opplæring for å sikre 

en god forvaltning i tråd med planen. 

 

Kommuneplanen har bl.a. som ambisjon at flere tiltak skal kunne behandles direkte som 

byggesak. Statens endringer av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, stiller 

samtidig stadig økte krav til rask saksbehandling og kommunal samhandling i bygge- og 

rivesaker. Dette gir igjen økt behov for dekkende kartlegging og sikring i forkant, samt gode 

veiledere for ulike sakstyper. 

 

Premissgiver i forvaltningen og skjøtselen av byens kulturminner  
Byantikvaren har i 2015 fordelt tilskudd på kr 2 758 800,-  til eiere av fredete kulturminner 

finansiert av Riksantikvaren og 1 500 000,- til andre eiere fra Bystyrets årlige bevilgning. 

Etaten har også bistått Kulturetaten med restaureringen av middelalderruinene i Ruinparken 

som også i 2015 har nytt godt av Riksantikvarens ruinprosjekt. 

I 2015 har vi hatt høyere aktivitet i skjøtselen av automatisk fredet kulturminner enn på lang 

tid. Aktiviteten er ca 2/3 finansiert av Riksantikvaren. Mer om dette i pkt.2.2.12.  

 

                 
 

 

 

 

God samhandling i tverretatlige og eksterne prosjekter og prosesser 

Byantikvaren bruker relativt store ressurser på samarbeid innen tverretatlige og eksterne 

prosjekter og prosesser, og opplever at dette både verdsettes og etterspørres i enda større grad 

enn etaten har hatt ressurser til. Eksempler på gode prosesser i det siste året er rehabilitering 

I år har Byantikvaren hatt fokus på å oppgradere eldre tilrettelegginger av 

arkeologiske kulturminner. Ved bronsealderrøysene på Røverkollen er det satt  

opp to nye skilt. 
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og utbygging av skoleanlegg og arbeidet med Hovinbyen, og samhandling med helsesektoren 

om sykehusutbygging og ny legevakt. 

 

 

 

Mål 1.3 

Byantikvaren skal være en faglig god rådgiver i bevaringen og utviklingen av byens 

kulturminner og kjennetegnes av forutsigbar og løsningsorientert saksbehandling 

 

1.3.1 Delmål / oppgaver 

 

Brukervennlig og kvalitativ god forvaltning  

 

Byantikvaren kan også i år vise til god måloppnåelse her. Det arbeides løpende med 

kvalitetsforbedring både av arbeidsprosesser og dialogen med publikum. Vi har revidert og 

nyprodusert flere av våre informasjonsark og veiledere, blant annet i samarbeid med andre 

kommunale etater. Informasjonen er også gjort tilgjengelig på etatens blogg 

www.byantikvaren.no.   

 

Av ressurs- og kapasitetsmessige årsaker har det ikke vært mulig å komme videre i arbeidet 

med digitalisering av fotoarkiv og innsynsløsning i vårt saksarkiv. 

 

God og effektiv saksbehandling til beste for brukerne  

Byantikvaren kan vise til høy grad av måloppnåelse til tross for at det har vært et strevsomt år 

preget av nedtrekk i antall årsverk på saksbehandlersiden. Saksbehandlingstiden totalt er 

meget god, men er i vesentlig grad en følge av det store antallet mindre bygge- og rivesaker 

med korte lovpålagte frister. Det er sterkt varierende saksbehandlingstid for saker som ikke 

har lovpålagte frister.  

 

 I II III IV V 

Måltall 
Resultat 

2013 
Resultat 

2014 
Måltall 

2015 

Resultat 
2015 

Avvik 

2015 

Saksbehandlingstid 25,4 24,2 30,0 23,3 - 6,7 

 

Eller vises det til pkt. 2.2 Strategier og tiltak for detaljrapportering og nærmere omtale av 

arbeidet. 

Statens Kunst- og håndverksskole ble tatt i bruk som Edvard Munch videregående skole med et flott 

åpningsarrangement i august. Dette har vært et forbilledlig rehabiliteringsprosjekt gjennomført i regi 

av Undervisningsbygg i nært samarbeid med Byantikvaren.   
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Hovedmål 2: Formidle Oslos historie og de kulturhistoriske verdiene 

Mål 2.1  
Byantikvaren skal være en faglig god rådgiver i bevaringen og utviklingen av byens 

kulturminner og kjennetegnes av forutsigbar og løsningsorientert saksbehandling 

De saksbehandlingsmessige sidene ved virksomheten er beskrevet under Hovedmål 1, samt 

mer deltaljert under pkt.2.2 

 

2.1.1 Delmål / Oppgaver  

Byantikvaren driver et mangesidig arbeid. Den nyreviderte Loftsveilederen, utarbeidet i samarbeid 

med Plan- og bygningsetaten, bidrar til å redusere saksbehandlingstiden. Arkeolog Silje Hauge 

driver skjøtsel på Røverkollen. I Drammensveien 42, «Sverre-gården», blir tårnene satt i stand med 

tilskudd fra Byantikvaren. Antikvar Cathrine Reusch foredrar om det nylig fredede Vigeland-

museet.  
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Bidra til økt kunnskap og bevissthet blant politikere, beslutningstakere, forvaltere, eiere 

og publikum om Oslos kulturminneverdier  

Byantikvarens legitimitet er tuftet på at beslutningstakere, eiere og publikum har kunnskaper 

om kulturminneverdiene i Oslo og om hvordan etaten arbeider. Byantikvaren har en hel 

verktøykasse til disposisjon i dette arbeidet. Kunnskapsdeling og formidling inngår både som 

en viktig del av saksbehandlingen og i en rekke rene formidlingstiltak. For en mer detaljert 

informasjon vises det til pkt 2.2. 

 

Byantikvaren skal synliggjøre og spre kunnskap om etatens rolle og kompetanse 

Dette er løpende oppgaver for Byantikvaren og en integrert del av virksomheten. Det viktigste 

virkemiddelet i 2015 har vært etablering av etatens blogg i 2015. Dette er nærmere beskrevet 

under pkt.2.2. 

 

 
 

 

Prosjekter og samarbeid som bidrar til å fremme forståelsen for Oslos kulturminner 

Byantikvaren har et nært og godt samarbeid med både offentlige og private aktører, 

eksempelvis Oslo Skolemuseum, Vigelandsmuseet, Riksantikvaren, Oslo Museum og 

Sparebankstiftelsen. Blant annet har det vært gjennomført flere fellesarrangementer. 

 

2. Verdenskrig har vært et satsningsområde i 2015 for kulturminnevernet i Norge og flere av 

samarbeidsarrangementene har derfor hatt dette som tema. Etaten har her kunnet formidle 

resultatene av kartleggingsarbeidet som har vært gjennomført i de siste årene og som nå er 

sluttført. Vi fikk også økonomisk støtte fra Riksantikvaren til å legge datafangsten fra 

kartleggingen inn i kulturminnedatabasen Askeladden. Her kan man nå ikke bare søke frem 

gjenværende anlegg fra krigen, men også få en samlet oversikt over de mange tyskbygde 

brakkeleirene og andre anlegg som ble reist av tyskerne – til sammen mer enn 1000 bygninger 

bare i Oslo. 

Høsten 2015 arrangerte 

Byantikvaren seminar for 

eiere av fredede bygg. 

Antikvar/teknisk rådgiver 

André Korsaksel var blant 

foredragsholderne. Seminaret 

fant sted på Møllergata skole, 

som nylig er fredet og og 

rehabilitert. Bruken av et 

fredet bygg som moderne 

skole var et av temaene som 

ble belyst. Byantikvarens 

informasjonsmateriell var et 

naturlig supplement, og ble 

delt ut til de frammøtte.  
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Mål 3 Administrativt mål  

 

I tillegg til de politiske målene har Byrådsavdelingen et gjennomgående krav til sine 

virksomheter om at de skal drive effektivt og være robuste. Det utformes som et 

administrativt mål og er viktig for å tydeliggjøre forventningene til administrasjonen i etaten 

og for å synliggjøre den ikke-faglige delen av virksomheten. 
 

Sikre en effektiv etat med robust administrasjon. 

 

Mål 3.1 

God strategisk styring av virksomheten 

Virksomheten er styrt i tråd  med kommunens mål og resultatstyring og man har aktivt 

motarbeidet uønskede hendelser. 

 

 

Mål 3.2 

God HMS- og personalhåndtering som premiss for gode leveranser og godt arbeidsmiljø  

 

Byantikvaren har løpende fokus på god HMS-håndtering og forbedringsarbeid. En svært 

bekymringsfull IKT-situasjon i 2014 fortsatte utover i 2015. Dette gjaldt både operativ IKT-

infrastruktur som følge av innføringen av Oslo Felles 2.0, Riksantikvarens 

kulturminnedatabase og problemer med tilgjengeliggjøringen av Gul liste-dataene som 

Byantikvaren bidrar også med formidling til andre etater. Her viser antikvar Gry Eliesen omkring i 

Kabelgata på oppdrag fra Plan- og bygningsetaten i forbindelse med deres internasjonale konferanse 

«Reclaiming the inner city fringe». 
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oppbevares der, og dessuten store utfordringer i utviklingen av LØFTET. Dette innebar en 

stor arbeidsmiljømessig belastning på medarbeiderne. Gledelig nok skulle siste halvår 

innebære en betydelig forbedring knyttet til alle disse forholdene. 

For øvrig HR-rapportering vises det til pkt. 4.6. 

 

2.1.c Risikostyring og internkontroll  
Risikostyring er integrert i Byantikvarens virksomhet. I tillegg til at det gjennomføres ROS- 

analyser av budsjett og tildelingsbrev (mål og resultat) gjennomføres det risikovurderinger i 

forbindelse med alle større anskaffelser, små og store prosjekter, vikaransettelser og lignende. 

På grunn av den meget anstrengte økonomisituasjonen har etatens prosjektvirksomhet, 

ansettelser og anskaffelser vært svært begrenset i 2015.  

 

 
 

 

 

 

Det har de siste årene vært knyttet en vesentlig risiko til finansieringen av arkeolgiske 

registreringer som foretas av etaten, pga usikkerhet knyttet til arbeidet med nye retningslinjer 

fra Riksantikvaren for budsjettering og fakturering av disse arbeidene.  Nye retningslinjer er 

nå innført pr 1.1.2016 som skal sikre likebehandling på tvers av fylkesgrenser.  De faste 

timesatsene som er innført i den sammenheng medfører at Byantikvaren ikke har dekning for 

sine kostnader knyttet til registreringene. Dette inntektsbortfallet er imidlertid kompensert 

med kr 500.000 i budsjett for 2016 og budsjettrammen for 2016-2019.  Den største risiko 

knyttet til arkeologivirksomheten er dermed aktivitesnivået, som ikke styres av oss.  Etaten 

opplevde i 2015 et lavere aktivitetsnivå enn på mange år. 

 

Internkontrollen er gjennomgående god. Medarbeiderne med kontrollfunksjoner følger meget 

godt med og man tar straks tak i forhold som kan innebære en risiko. Av kapasitetsmessige 

årsaker er det ikke gjennomført ”stikkprøve”-kontroller i egenregi i 2015.  

 

Den mest HMS-utsatte virksomheten hos Byantikvaren er den arkeologiske registreringsvirksomheten 

i felt. Derfor arrangeres det årlig opplæring av feltarkeologene i forkant av feltsesongen.  
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2.2 Strategier og tiltak  

 
 

2.2.1 Saksbehandling  
 

Lov- og vedtaksfestet saksbehandling skal ha høyeste prioritet, herunder uttalelser til Plan- 

og bygningsetaten i forbindelse med plan-, bygge- og rivesaker, arkeologiske registreringer i 

forbindelse med reguleringssaker og behandling av dispensasjonssøknader i henhold til 

kulturminneloven.  

 

Saksbehandlingstid 
Mengden dokumenter er praktisk talt stabil sammenliknet med 2014.  

 

Saksbehandlingstiden holder samme jevnt lave nivå som i de senere årene. Tallene 

gjenspeiler flere års målrettet arbeid med å sikre og styre etatens ressurser og tilstrebe 

saksbehandling innen gjeldende frister. 

 

 

Byantikvaren har i alle de senere år hatt om lag dobbelt så mange inngående som utgående 

brev. Dette reflekterer etatens engasjement i dialogbaserte prosesser med tiltakshavere og 

andre kommunale/offentlige etater, hvor holdninger, veiledning og avklaringer først 

formaliseres i senere faser. Etaten vektlegger dette arbeidet av hensyn til tidlig og smidig 

avklaring av kulturminneinteressene og effektiv ressursbruk for alle involverte parter. Vi 

opplever at tiltakshaverne verdsetter dette, og etterspør enda større deltakelse i denne type 

prosesser.  

 

  
 

 2013 2014 2015 

Saksbehandlingstid 25,4 24,2 23,3 

Inngående dokumentmengde 6283 5874 6002 

Utgående dokumentmengde 3126 3270 3 201 

Antikvarene Vidar 

Trædal og Thomas 

Overvaag Lie har et  

bredt spekter av saker å 

behandle, fra rullestols-

ramper til større 

plansaker. 
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I tillegg reflekterer forskjellen i dokumentmengde etatens rutine innen felt der mottatte 

varsler saksbehandles, men ikke besvares dersom det ikke er behov for oppfølgende arbeid. 

Dette gjelder blant annet de ca. 99 prosentene av innkomne gravemeldinger der det i 2015 

ikke er stilt krav om arkeologisk overvåking. Det gjelder også de aller fleste 

byggesaksvedtak.   

 

 

 
 

 

Her følger detaljrapporteringen for 2015: 

 

 I II III IV V 

Måltall 
Resultat 

2013 
Resultat 

2014 
Måltall 

2015 
Resultat 

2015 
Avvik 
2015 

Saksbehandlingstid 25,4 24,2 30,0 23,3 -6,7 

 

På tross av fortsatt høy saksinngang viser resultatene i 2015 at Byantikvaren stadig ligger godt 

under måltallet, alle sakstyper regnet under ett. Saksbehandlingstiden har også gått litt ned for 

de fleste sakstypene. Det gode resultatet skyldes primært at etaten i 2014 innførte ukentlige 

samrådsmøter med PBE, og dermed doblet kapasiteten på utsjekk av enklere bygge- og 

rivesaker uten registrerbar saksbehandlingstid. Omfanget saker som behandles i samrådsmøte 

har økt i 2015, og frigjort kapasitet til andre saker. Økt omfang skyldes dels at etatene har sett 

det tjenlig å behandle flere sakstyper slik, men også at ny kommuneplan har medført at flere 

saker må behandles som 3-ukerssaker. Fristene til 3-ukers kommunal saksbehandlingstid i 

småsaker har som i 2014 samtidig tvunget fram en høyere prioritering av disse på bekostning 

av de større og mer komplekse sakene. I antall overskygger mindre bygge- og rivesaker de 

større og mer komplekse plan- og byggesakene, og gir dermed ikke et dekkende bilde av 

saksbehandlingssituasjonen. Ennå i 2015 har Byantikvaren hatt behov for over 4 ukers 

saksbehandlingstid (jf. generell responsfrist i forvaltningsloven og samarbeidsavtalen med 

PBE) i et større antall bygge- og rivesaker, og antallet er stadig høyt (608 stk). Av slike saker 

mottatt fra PBE hadde 31% over 4 ukers saksbehandlingstid. 
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Detaljer saksbehandlingstid 2014 2015 Endring 
2014-2015 

 Alle sakstyper (inkl. administrative saker) 24,2 23,3 -0,9 
 Herav:    

  Byggesaker – alle 23,5 22,7 -0,8 

  Byggesaker fra Plan- og bygningsetaten 27,7 25,9 -1,8 

  Plansaker  36,0 33,1 -2,9 
  Rivesaker 17,7 16,9 -0,8 

  Andre sakstyper (inkl. gravemeldinger) 20,6 23,8 +3,2 

 
Nøkkeltall – antall nye saker registrert inn 

angjeldende år (Ikke dokumentmengde) 

Resultat 

2011 

Resultat 

2012 

Resultat 

2013 

Resultat 

2014 

Resultat 

2015 

Saksbehandling      

            

Byggesaker etter plan- og bygningsloven 1188 1203 1330 1274 1420 

Dispensasjon- og byggesaker etter 

kulturminneloven (§§15, 19, 20) 1) 
68 43 38 30 38 

Rivesaker etter plan- og bygningsloven 319 319 348 334 287   

Plansaker inkludert konsekvensutredninger 153 95 115 156 125  

Tilskuddssaker 2) 108 90 99 98 107   

      

Arkeologi       

Totalt antall registreringer 3) 43 41 31 34 38 

% funn under arkeologiske registreringer 24,4 24,4 35,5 32,3 23,7 

 

Noter – se neste side 
1. Etaten måtte endre beregningsmetoden for disse tallene da etaten gikk over til elektronisk 

saksbehandling og arkiv 01.01.2013. Tallene er nå justert bakover etter den nye 

beregningsmetoden for best sammenligningsgrunnlag 

2. Tilskuddssøknader mottas med frist 01.12. hvert år, og behandles det påfølgende år. Antall 

søknader i tabellen stemmer derfor ikke overens med antall søknader behandlet under punkt 2.2.4.  

3. Tallene som er oppgitt gjelder kun arkeologiske registreringer, og funnprosenten på disse. 

Arkeologiske overvåkinger er ikke tatt med, grunnet usikkerhet i statistikken. Se punktet nedenfor 

for utfyllende opplysninger. 

 

 

Arkeologitall og funn   

Byantikvaren har som fylkeskommune ansvaret for forvaltningen av automatisk fredete 

kulturminner i Oslo. Myndigheten er delegert av Staten. Arbeidet består i å avklare om 

reguleringsplaner og utbyggingstiltak vil være i konflikt med arkeologiske kulturminner som 

er fredet etter Kulturminneloven. Dersom reguleringsplaner eller byggetiltak berører områder 

med potensiale for funn av automatisk fredete kulturminner, krever Byantikvaren arkeologisk 

registrering av plan-/tiltaksområdet.  

 

Det er gjort nye arkeologiske funn i til sammen 23,7 % av de utførte registreringene. 

Funnprosenten ligger noe under Byantikvarens målsetning om en funnprosent på ca 30 % i 

registreringssaker. Endringene i prosent saker som ble registrert og funnprosent ligger likevel 

innen de normalvariasjoner etaten må kunne vente fra år til år. Som for tidligere år er ikke 

overvåkinger innregnet i funnprosenten. Under en arkeologisk overvåking graves det kun i 

den bredde og dybde tiltakshaver har behov for. Det graves ofte ikke dypt nok til å komme 

ned til steril undergrunn, og det er ikke anledning til å grave andre steder enn akkurat der 
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tiltaket rammer. Forutsetningene for å avdekke funn her er svært begrensede og tallene kan 

derfor variere sterkt fra år til år.  

 

Sakstype Totalt antall 

saker 

Antall 

registreringer  

Antall funn / 

(% av reg.) 

Reguleringsplan 125 13  4 (30,7 %) 

Småhusplan 94 21  4 (19 %) 

Andre byggesaker 20 4  1 (25%) 

Gravemeldinger/overvåkinger 495 6  1 (16,6 %) 

Arkeologiske registreringer gjennomføres ikke nødvendigvis samme år som Byantikvaren 

behandler saken. Tallene viser derfor også til krav om registrering som er sendt ut før 2015.  

 

 

Arkeologiske registreringene utføres med forskjellige metoder, avhengig av hva slags funn 

det er potensial for og planområdets topografi. De vanligste registreringsmetodene omfatter 

maskinell sjakting, prøvestikking med spade og overflatesøk. Andre metoder inkluderer berg-

kunstsøk, boreundersøkelser og bruk av LIDAR og geofysiske metoder. Registreringsarbeidet 

betales av tiltakshaver. 

 

 

De fleste arkeologiske 

registreringene i Oslo 

gjennomføres ved maskinell 

sjakting. Denne metoden brukes 

hvor det tidligere har vært pløyd 

jordbruksland. Da fjernes matjord 

og menneskepåvirkede  

lag ned til den naturlige 

undergrunnen. Ved Alfaset 

gravlund ble det gravd mellom 40 

og 50 cm dypt. 
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Maskinell sjakting fordrer leie av gravemaskin med fører. Byantikvaren har siden 2006 hatt 

en rammeavtale for dette arbeidet. Rammeavtalen ble lagt ut på anbud i 2015, og ny avtale er 

inngått fra 01.01.16. 

 

Det ble ansatt to feltarkeologer i 2015. Feltsesongen for 2015 startet i april, men enkelte 

overvåkingsprosjekter ble fulgt opp i vintermånedene forut for feltsesongen. En feltarkeolog  

fikk derfor forlenget kontrakten sin fra 2014 og arbeidet uavbrutt gjennom vinteren inn i ny 

feltsesong. På grunn av Byantikvarens ressurssituasjon har de fast ansatte arkeologene 

gjennomført betydelig mer feltarbeid enn tidligere. 

 

Det er gjort flere spennende funn denne sesongen, som har gitt vesentlige bidrag til 

kunnskapstilfanget om det forhistoriske Oslo. På Alfaset fant vi kokegroper og et stort antall 

stolpehull, som trolig representerer restene av en forhistorisk bygning fra eldre jernalder. Vi 

registrerte også bosetningsspor i Teisenveien 5. Her ble det blant annet påvist flere 

kokegroper og en småsteinspakning som kan være rester etter et gulv i et forhistorisk hus. Det 

ble også funnet et bryne i steinpakningen, samt keramikk, brent bein og flint i forbindelse med 

kokegropene. Dateringene strekker seg fra jernalder tilbake til yngre bronsealder. Funnene fra 

Alfaset og Teisenveien er viktige da det er første gang vi har registrert sikre rester av 

forhistoriske hus i Oslo øst.  

 

 

2.2.2 Byantikvaren skal gjennom tydelig dialog og tidlig avklaringer bidra til å 

avklare kulturminneinteressene  
Byantikvaren har i de senere årene søkt å ha en nærmere dialog med tiltakshaverne tidlig i 

prosessene, også i et tettere samarbeid med Plan- og bygningsetaten hvor vi langt oftere en 

tidligere møter sammen på møter og befaringer. 

 

Innsigelse/klage  

Byantikvaren har ikke innsigelse- eller klageadgang, men som forutsetning for Byantikvarens 

fylkeskommunale rolle skal etaten etter samarbeidsplikten i kulturminneforvaltningen 

oversende potensielle innsigelses- og klagesaker til Riksantikvaren slik at de kan vurdere om 

de vil overta saken. Dette gjelder bare saker med nasjonale og vesentlige regionale 

kulturinneverdier. Byantikvaren er restiktiv når det gjelder hvilke saker som oversendes.  

 

I 2015 oversendte Byantikvaren fem reguleringforslag for vurdering av innsigelse. 

Riksantikvaren fremmet innsigelse mot planforslag for Grønlandsleiret 1 og Mølleparken 4 . 

De fremmer også innsigelse til Tullinkvartalet, oversendt fra BYA i 2014. To saker (Thv. 

Meyers gate 66-68 og Gjersrud/Stensrud - nytt planforslag), var ved årsskiftet stadig til 

behandling hos Riksantikvaren, men innsigelse er fremmet i 2016. Riksantikvaren fremmet 

ikke innsigelse mot reguleringsplan for Tåsen hageby, på vilkår av bestemmelser om utsatt 

arkeologisk registrering. Det er kun Riksantikvaren som har myndighet til å akseptere utsatt 

registrering. 

 

Det har normalt vært stort sammenfall mellom oversendte saker og innsigelser. I 2014 var 

sammenfallet sviktende, og Byantikvaren og Riksantikvaren har i 2015 har intensivert 

dialogen for å sikre at Byantikvaren har et riktig bilde av hvilke type saker og problem-

stillinger Riksantikvaren ønsker oversendt for vurdering.  

 

Av eldre innsigelser forhandlet Riksantikvaren i 2015 fram et kompromiss i «Kommuneplan 

2015 – Oslo mot 2030», aksepterte et nytt, nedskalert forslag til servicebygg på Ekebergsletta, 
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og synes også å ha forhandlet fram kompromiss med tiltakshaver for Calmeyers gate 12.  De 

øvrige er stadig i forhandling, og vi er ikke er kjent med noen innsigelser som vil gå til 

departementet for avgjørelse.  

 

Byantikvaren oversendte i 2015 rivetillatelse for Dælenenga klubbhus (Seilduksgata 30) til 

Riksantikvaren for vurdering av klage, og Riksantikvaren påklaget vedtaket. Klagesaken er 

ennå til behandling hos fylkesmannen. 

 
 

 

 

 

2.2.3 Utarbeide alternative forslag til reguleringsplaner for å ivareta 

verneinteresser  
Bystyremelding 4/2003 ”Kulturminnevern i Oslo” ga Byantikvaren i oppgave å lage 

alternative planforslag der vesentlige kulturminneinteresser ikke ble sikret i tiltakshavers plan, 

og i de senere år har etaten i regelen utarbeidet 1 - 5 forslag årlig. I 2015 er det laget fem nye 

planforslag (Calmeyers gate 6/Bernt Ankers gate 6, Marstrandgata 10, Dælenenga idrettspark, 

Fyrstikkalléen 17, Jordal idrettspark,). PBE har i tillegg utarbeidet noen forslag vi har kunnet 

tiltre. En av Byantikvarens planer fra 2014 er i 2015 kommet til planvedtak (Grønland 18). 

Seks av våre eldre planer er ved utgangen av året fremdeles i prosess (Lindøya/Bleikøya/ 

Nakholmen, Etterstadgata 2 – 4, Holtet stasjonsområde, Bygdøynesveien 33-35, Oberst 

Angells vei 13 og Calmeyers gate 12).  

 

Det utarbeides få alternative planer sett i sammenheng med det totale antall plansaker. 

Byantikvaren opplever likevel at virkemiddelet fungerer relativt godt, da det både gir en arena 

som bidrar til å løse en del konflikter i en tidlig planfase, og bidrar til å fremme bearbeidete 

Byantikvarens alternative plan for ny flerbrukshall på Dælenenga. Flerbrukshallen er bygget i 

tilknytning til eksisterende ishall og klubbhuset til venstre i bildet blir bevart.   



19 

 

alternative valg til Bystyret i de saker hvor en ikke klarer å omforene ulike samfunnshensyn. 

Ordningen har sin begrensning i større utbyggingssaker, hvor vi er avhengige av at 

tiltakshaver og/eller PBE bidrar til å utrede alternative løsninger. BYA har i 2015 styrket sin 

kompetanse og kapasitet på å kunne illustrere planalternativer.  

 

Byantikvaren synes å erfare at forventningen til sterk byvekst, politiske signaler om å 

tilrettelegge for dette, og Kommuneplanens mer tolkbare rammer medfører at flere utbyggere 

velger å beholde en mer presset utnyttelse fram til politisk behandling i stedet for å finne fram 

til omforente forslag med PBE og BYA. Bystyrets vedtak i de siste årene, samt endringer i 

statlige føringer, har også i økende grad gitt grunnlag for endret vurdering av 

reguleringsrisiko blant utbyggere. BYA vurderer løpende ressursbruken på planutarbeidelser i 

lys av det politiske landskapet, like mye som rent faglige vurderinger av tålegrense og 

kvalitativ byutvikling. 

 

 
 

 

 

2.2.4 Egne reguleringsforslag der områder bør reguleres til bevaring  
Etaten prioriterer saker der det er vedtatt midlertidig forbud mot tiltak, samt plansaker i tråd 

med andre overordnede føringer. I praksis har Byantikvaren i de senere år ikke hatt kapasitet 

til å håndtere særlig flere saker enn de med midlertidig forbud mot tiltak. I hele 2014 og første 

halvdel av 2015 har framdriften dessverre også vært sterkt heftet av omfattende IKT-

problemer, og vår planstilling sto ubesatt i perioden 01.11.14- 01.02.15. Etaten har pr. i dag 

ikke plankapasitet til å følge opp vedtatt Verneplan for Akergårdene. 

 

Byantikvarens planansvarlige antikvar Stein Fossli arbeider med planen for Dalheimveien 7. 
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Av reguleringssaker med eldre midlertidig forbud mot tiltak (MFMT) var Fossveien 19 

(MFMT 2012) på offentlig ettersyn i 2014 og BYA og PBE har i 2015 vært i dialog om 

justeringer før sluttbehandling i Rådhuset. Husebygrenda borettslag (MFMT 2012) er 

forsinket, men ventes oversendt PBE og lagt ut til offentlig ettersyn første halvår 2016. 

Dalheimveien 7 (MFMT 2012) ble oversendt PBE i 2015 for offentlig ettersyn. I november 

2014 ble planoppstart varslet for Charlotte Andersens vei 5 (MFMT 2013), Niels Juels gate 30 

(MFMT 2014) og Stallerudveien 61 (byrådsbestilling). Oppstartsmøte med PBE ble avholdt i 

februar 2015, og det jobbes videre med disse. 

 

I 2015 anmodet Byantikvaren Byutviklingskomiteen om midlertidig forbud mot tiltak i hele 

åtte saker. Av disse ble forbud vedtatt for Abbedisvingen 7 m.fl, Pastor Blaauws vei 6, 

Smedgata 25, Raschs vei 23, Etterstadgata 2 og Etterstadgata 4, mens det ble avvist for 

Adventveien 16 og for Seilduksgata 30 (Dælenenga klubbhus). Byutviklingskomiteen vedtok 

også midlertidig forbud mot tiltak for Lilleakerveien 2F etter anmodning fra PBE. Av 

kapasitetsårsaker er det foreløpig ikke varslet planoppstart for oppfølgende bevarings-

regulering i disse sakene. 

 

Byantikvaren har i 2015 ikke hatt kapasitet til å følge opp to andre eldre reguleringsplansaker. 

 

2.2.5 Utarbeide fredningssaker for bygninger/områder der fredning er varslet 
Byantikvaren har i 2015 hatt svært god fremdrift i fredningsarbeidet og har ferdigbehandlet en 

rekke saker. Filmteateret, Vigelandsmuseet og Freiasalen med Munchs malerier og parken 

rundt er vedtatt fredet av Riksantikvaren. Christinedal er oversendt Riksantikvaren for 

sluttbehandling og Kampen (Normanns gate 42 og 48, Bøgata 3) er klar for oversendelse til 

Riksantikvaren. Tors gate 1, Møllergata skole, og Ormsund leir er oversendt til politisk 

behandling i Oslo kommune. Sistnevnte er tilbakesendt til BYA for supplering og vil bli 

oversendt BYU på nyåret.  Oppstart av fredningssak for Lallakroken 6 er varslet. 
 

  
 

 

 

 

Fredningen av Stortingsgaten 17,  Christiania teater, markerte både spennende underholdnings-

historie og fredning av den tyske okkupasjonsmaktens propagandateater (Deutsches Theater) fra 2. 

verdenskrig. I samarbeid med Oslo Museums «Kjenn din by» arrangerte Byantikvaren byvandring 

med nazismens propagandavirksomhet som tema og med flott  fredningsmarkering i Christiania 

teater. Til tross for ekstremt dårlige værforhold deltok flere hundre personer på arrangementet.  
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2.2.6 Rådgivning, formidling, informasjon/service og veiledningsmateriell  
Byantikvaren gir daglig informasjon til publikum, gjennom saksbehandling,  over telefon og 

e-post og arbeider dessuten løpende med å videreutvikle vårt informasjons- og 

veiledningsmateriale. Mer detaljert om formidlings- og rådgivningsarbeidet finnes i pkt. 2.2.8 

og 2.2.13. 

 

2.2.7 Saksbehandlerbemannet kundemottak der enkle saker kan tas «over 

disk»  
Ferske tall viser at det store flertall saker ”over disk” er rådgivningssaker. Muligheten til å få 

råd direkte over bordet er en populær ordning hos publikum og gir blant annet tiltakshavere 

innsikt i de kulturminnefaglige vurderingene som Byantikvaren gjør. Gjennom dette kan 

tiltakshaverne justere plan- og byggesaksforslag før de sendes over til behandling hos Plan- 

og bygningsetaten. På grunn av den stramme bemanningen i 2015 er publikumsmottakets 

åpningstider redusert til 3 dager i uken med fremmøte før lunch og telefonvakt etter.  

 

2.2.8 Fordeling av tilskuddsmidler til fredede og verneverdige anlegg i privat 

eie 

Byantikvaren fordeler både kommunale og statlige tilskuddsmidler. De kommunale 

tilskuddsmidlene gir etaten et kjærkomment og positivt virkemiddel for å oppmuntre til 

prioriterte tiltak i privat regi. De supplerer på en god måte de statlige midlene etaten får via 

Riksantikvaren til byens fredete bebyggelse. 

 

  
 

 

 

 

Kommunale tilskuddsmidler 

Kommunen har i 2015 bevilget kr 1,5 millioner i tilskudd til restaurering av verneverdige 

kulturminner. Det ble også foretatt en gjennomgang av eldre ikke-utbetalte tilsagn, på til 

sammen kr 1 165 000. Disse midlene ble utdelt på nytt i 2015, og kom i tillegg til årets 

bevilgning. Tilskuddsmidlene ble annonsert i aviser og på nettsider. Byantikvaren mottok 75 

søknader med en samlet søknadssum på ca. kr 27 millioner. 22 av søknadene ble gitt tilsagn 

på til sammen kr 2 665 000. Tilsagnene er gitt for to år, og midlene forventes dermed i 

hovedsak utbetalt i løpet av 2016.  

 

Byantikvaren mottok én klage. Den ble ikke tatt til følge av kommunens klagenemnd. 

 

Torggata 36 var et av byggene som mottok tilskudd i 2015. De unike sgrafitto-maleriene ble renset 

og restaurert, i tillegg til den øvrige fasaden, eldre skilting ble tilbakeført, og gården fremstår nå i 

fordums prakt.    
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Statlige tilskuddsmidler 

Byantikvaren mottok kr 2 millioner i tilskuddsmidler fra Riksantikvaren for 2015, samt en 

tilsagnsfullmakt for 2016 på én million, som per 31.12.2015 er ubrukt, til fordeling til 

kulturminneverntiltak på fredete eiendommer i privat eie. Av tilsagnsfullmaktene fra 2013, 

2014 og 2015 på til sammen kr 3,0 millioner har det kun blitt gitt fire tilskudd på kr 740 000.  

Kr 2,24 millioner er ved årsskiftet ikke disponert i tilskudd. Renter på ikke utbetalte 

tilskuddsmidler fra 2014, kr 168 800 ble i tillegg gitt som tilskudd. Til sammen ble  

kr 2 758 800 fordelt i 2015.  

Byantikvaren mottok ingen klager i 2015. 

 

2.2.9 Aktivt medvirkning i Groruddalssatsingen 
Det ble bevilget kr 500 000 i øremerkede midler for å videreføre prosjektstillingen hos 

Byantikvaren i 2015. Arbeidet har som formål å styrke kulturminnevernet innenfor 

miljøsonesatsingen i Groruddalen og har vært plassert i programgruppe 2 – Alna, 

grønnstruktur, idrett og kulturmiljø og programgruppe 3 – Bolig-, by- og stedsutvikling. 

Oppgavene omfatter arbeid med ivaretagelse og formidling av kulturminner og kulturmiljøer. 

Det er et mål å få til en god bruk av anleggene som kommer befolkningen til gode. Et viktig 

mål har vært å styrke lokal identitet og tilhørighet ved å formidle kunnskap om nærmiljøet. 

Særlig er det ønske om å løfte fram og belyse de arkitektur- og sosialhistoriske verdiene som 

finnes i drabantbyene, for å bidra til å heve deres status og dalens omdømme. Byantikvaren 

bidrar også inn i områdeutviklingsprosjektene og i bydelenes områdeløft. 

 

 
 

 

  Følgende arbeidsoppgaver har hatt prioritet i 2015: 

 Skilting av kulturminner: Byantikvaren har fortsatt arbeidet med skilting med produksjon 

av to skilt i 2015. 

 Oppfølgingsoppgaver som deltagelse i Grorudparkprosjektet og bistand til prosjekter på 

Akergårdene, blant annet Årvoll og Bånkall gård. 

 Store deler av Hovinbyen ligger i Groruddalen og det har vært brukt mye tid på dette 

prosjektet som er en hovedsatsing innenfor byutvikling i Oslo. Byantikvaren har vært 

involvert i arbeidet med strategisk plan for Hovinbyen og har deltatt i arbeidsgruppen for 

byplan samt bidratt inn i arbeidsgruppe for kommunikasjon og medvirkning. Vi har laget 

utstilling med tema Historien i Hovinbyen, og vi har deltatt  i planlegging og 

gjennomføring av medvirkningsmøter både for barn, ungdom og voksne.  

Nordtvet gård er en av 

Groruddalens godt 

bevarte gårder og er i 

bruk bl.a. som 

ridesenter og 

samlingssted for 

Groruddalen 

historielag. Den er en 

av gårdene som fikk 

satt opp et historisk 

skilt i 2015, produsert 

av Byantikvaren.  
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 I forbindelse med Hovinbyarbeidet har det vært utført kartlegginger og registreringer av 

både industri- og boligområder. En rekke objekter og miljøer er ført inn på Gul liste som 

bevaringsverdig. Det er utarbeidet et kulturminnegrunnlag for hele området. Dette skal 

ligge som vedlegg til Strategisk plan, men vil også kunne benyttes i annen formidling. 

 

2.2.10 Tilrettelegger for konservering og skjøtsel av Oslo kommunes 

middelalderruiner i samarbeid med Riksantikvaren og aktuelle 

eiendomsforvaltere  
Oslo kommunes samarbeid med Riksantikvaren om gjennomføring av ruinprosjektet ble 

videreført med arbeider på ruinen av Mariakirken i 2015. Kulturetaten er byggherre i 

prosjektene og gjør en fremragende jobb med gjennomføringen i tett samarbeid med 

Riksantikvaren og Byantikvaren, som fungerer som kommunens kulturminnefaglige rådgiver 

i disse sakene. Byantikvaren har også bidratt i arbeidet med planlegging av arealene som 

påvirkes av utbyggingen av Follobanen. 

 

2.2.11 Ajourføring og kvalitetssikring av Gul liste  
Byantikvarens Gule liste er en oversikt over registrerte bevaringsverdige kulturminner og 

kulturmiljøer i Oslo. Listen omfatter tre vernekategorier: Fredet etter kulturminneloven, 

Vernet etter plan- og bygningsloven og Kommunalt listeført. 

 

2014 var det første året vi leverte tall basert på rapporter fra Askeladden. Kjente faktorer som 

påvirker statistikken er endring av vernetype og korrigeringer av feil. Mangler i 

datagrunnlaget forvansker arbeidet med å hente ut pålitelige og sammenlignbare tall til 

årsstatistikk for Gul liste. Riksantikvaren har i flere år hatt et etterslep for oppdatering av 

vernetyper. Det vil dermed forekomme en del endringer og korrigeringer i dataene i løpet av 

året som vil påvirke statistikken. Det er ikke enkelt å skille slike endringer i tallmaterialet fra 

reelle endringer i bestanden av kulturminner. 

 

   
 

 

 

 

 

Det er nye registreringer i alle vernekategorier. I 2015 ble det registrert 119 nye kulturminner 

på Gul liste med vernetype Kommunalt listeført (tidligere benevnt med vernekategorien 

Bevaringsverdig). Byantikvaren arbeider systematisk med gjennomganger av områder, men vi 

har fortsatt svært viktige bygninger og anlegg som ikke er listeførte. Etterslepet er imidlertid 

vesentlig redusert i de senere år. 

Østre gravlund kapell fra 1961 er svært godt bevart og ble ført på Gul liste i 2015. John Colletts allé 

101 på Berg er en del av en enhetelig registrering i området i forbindelse med bevarings-regulering. 

Berg har villaer av høy arkitektonisk kvalitet fra mange tidsepoker.  
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År 
Automatisk 

fredete 
kulturminner 

Vedtaksfredete 
kulturminner  

Forskriftsfredete 
kulturminner     

§ 20 * 

Forskriftsfredete 
kulturminner       

§ 22A * 

Regulert til 
bevaring i 

henhold til Plan- 
og 

bygningsloven 

Bevaringsverdige 
kulturminner i 

Gul liste 

Sum 
kulturminner 

2013 379 297 474 103 4290 8651 14 194 

2014 395 345 474 182 4363 9015 14 774 

2015 395 364 476 183 4382 9034 14 834 

 

*) Vedtaksfredete og forskriftsfredete anlegg legges inn i databasen av Riksantikvaren og er ikke anlegg oppført 

av Byantikvaren. 

 

Vi legger ned en del arbeid i å kvalitetssikre og forbedre eksisterende registreringer i Gul 

liste. Registreringene av skolene på Gul liste er nå samstemt med verneplan for Osloskolene. 

 

For alle nyoppføringer i Gul liste utarbeides det dokumenterte vernevurderinger og 

informasjonen legges inn i Gul liste i Askeladden. Byantikvarens ukentlige diskusjonsforum 

bidrar til tilfredsstillende avstemming av praksis ved oppføring av bygninger som 

bevaringsverdig på Gul liste. 

 

Publikumsversjonen av Gul liste i Kulturminnesøk er betydelig forbedret ved at adressesøket i 

det gule kartet nå fungerer. Riksantikvaren planlegger å endre grensesnittet for både 

Askeladden og Kulturminnesøk i løpet av 2016. Byantikvaren ser forbedringsmuligheter for 

begge disse digitale plattformene, og ser frem til en ny og bedre innsynsløsning for publikum 

og et forbedret arbeidsverktøy for forvaltningen. 

 

2.2.12 Informasjon og formidling – et strategisk satsningsområde   
I tillegg til byrådets prioriterte strategier og tiltak har informasjon og formidling vært et 

strategisk viktig virkemiddel i virksomheten. Et av hovedmålene for Byantikvarens 

virksomhet er å formidle kulturminneverdier til publikum, tiltakshavere, eiere og forvaltere av 

kulturhistoriske eiendommer. Vi jobber også aktivt mot media. Formidlingsvirksomheten 

skjer gjennom saksbehandling og en rekke andre formidlingstiltak.  

 

 
 

 

 

 

Fra lanseringen av informasjonsarket «Brannsikring av bevaringsverdige trapperomsdører». 

Susanna Berglöf og Asle Christensen fra Brann- og redningsetaten, og André Korsaksel og 

Morten Stige fra Byantikvaren feirer.  
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Veiledere 

Byantikvaren utgir ulike informasjonsark og veiledere som både letter saksbehandlingen og 

yter service til publikum. Ofte utgis veilederne i samarbeid med andre i etater. I 2015 ble 

informasjonsarket «Brannsikring av verneverdige trapperomsdører» lansert, i samarbeid med 

Brann- og redningsetaten. Veilederen viser hvordan man med enkle midler kan brannsikre 

eldre trapperom, slik at originale dører og andre verdifulle arkitektoniske elementer bevares, 

samtidig som de tilfredsstiller tidens brannsikringskrav. Dette er resultatet av flere års arbeid 

og har et faglig nedslagsfelt langt ut over Oslos grense. Veilederen vil ha betydelig effekt for 

å ta vare på murbyens historiske kvaliteter. Videre ble Balkong- og Loftsveilederen revidert i 

samarbeid med Plan- og bygningsetaten, et stort arbeid gjennomført som et bidrag til å møte 

den forventede byveksten. For øvrig arbeides det med revisjon av flere av Byantikvarens eldre 

informasjonsark.  

 

 

Nye publikasjoner 

I juni 2015 ble «Barnas Kvadratur» lansert, et undervisnings- og vandringsopplegg i 

Kvadraturen, spesielt tilpasset barn og unge. Opplegget ble utarbeidet med støtte fra 

Sparebankstiftelsen og består av et vandrekart og et utfyllende undervisningsopplegg. Barnas 

Kvadratur er siste del av «Kulturminneatlas for Kvadraturen» som Byantikvaren tidligere har 

utarbeidet. Opplegget markert med deltakelse av daværende byråd Bård Folke Fredriksen og 

barn fra Bjørnemyr skole på Nesodden.  

 

Byantikvaren har også bidratt med de historiske skilttekstene til Oslo kommune store 

tverretatlige samarbeid «Havnepromenaden».  

 

 
 

 

 

Arkeologi 

Dette har vært et særdeles aktivt skjøtsels- og formidlingsår ifht arkeologiske kulturminner. 

Størstedelen av aktiviteten har vært organisert gjennom Riksantikvarens bevaringsprogram for 

utvalgte arkeologiske kulturminner og bevaringsprogram for bergkunst, men vi har også 

deltatt på ulike formidlingsarrangement og seminarer. I 2015 har hovedaktivitetene gjennom 

bevaringsprogrammene bestått av vegetasjonsskjøtsel og oppgradering av skilting på tidligere 

tilrettelagte lokaliteter i de østlige delene av Oslo som f.eks. bronsealdergravrøysene på 

Daværende byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen åpner «Barnas Kvadratur» med brask og 

bram.  
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Røverkollen og jernaldergravfeltet på Tallberget. I tillegg har vi videreført vårt prosjekt med 

vintertildekning av helleristningene ved Sjømannskolen og i Forskningsveien 1. 

 

Fredningsmarkeringer 

Filmteateret/Christiania teater/Deutsches teater ble fredet høsten 2015, noe som ble markert 

med en byvandring og et arrangement i teaterets lokaler, i regi av Byantikvaren og Oslo 

Museum med nazifisering og propaganda som hovedtema. Riksantikvaren var tilstede og 

overrakte fredningspapirene.  

 

Vigeland-museet ble også fredet i 2015, og dette ble markert med et arrangement i samarbeid 

med museet og Kulturetaten. og der både byråd Rina Mariann Hansen og byrådssekretær 

Rasmus Reinvang deltok. 

 

Byvandringer 

Byvandringer er populært og Byantikvaren har gjennomført flere vandringer i 2015. Noen av 

disse har vært i samarbeid med Oslo Museum – Kjenn din by. Blant temaene var 

2.verdenskrig, «Bislett – trivelig, men truet?» , og «Privatskoletiden i Kristiania». Krigen var 

også tema for en vandring på Riksantikvarens nettverkssamling. Under PBEs internasjonale 

konferanse om Hovinbyen holdt Byantikvaren en vandring i Kabelgata, der hele historien fra 

Standard telefon- og kabelfabrikk ble gjennomgått.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Presse- og mediearbeid 

2015 har vært et godt medieår med mye postiv omtale og gode kulturminnesaker. 

Byantikvaren jobber aktivt med å selge inn saker til pressen. Disse er gjerne knyttet til 

saksbehandlingen og større prosjekter vi jobber med, i tillegg til faglige uttalelser og andre 

saker og temaer som kan sette fokus på kulturminnevernet. I 2015 har både det nye  

2. verdenskrig har vært et satsningsområde for kulturminnevernet i 2015. Byantikvaren har hatt en 

rekke byvandringer og foredrag om dette emnet i 2015, her på besøk med utvalgte gjester til 

Christiania Theater i Stortingsgaten 17 som var okkupasjonsmaktens propagandateater (Deutsches 

Theater). Byantikvar Janne Wilberg levendegjør den sterke tyske tilstedeværelsen i Oslo under 

krigen for et interessert publikum. 
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regjeringskvartalet og den nye kommuneplanen vært saker hvor Byantikvaren har fått mye 

mediadekning. I tillegg til større reportasjer i aviser, radio og tv, har Byantikvaren fått 

publisert kronikker og deltatt i debatter om en rekke temaer. Andre saker som har fått 

medieoppmerksomhet er byens verdifulle trapperom, brannvern av disse, fredningen av 

Christiania teater og vern av byens barneparker. Arkeologenes funn av et steinalderhus på 

Alfaset ble også slått opp i media i likhet med arkeologiske funn i forbindelse med 

rehabilitering av Østbanehallen. Byantikvaren uttaler seg også hyppig til ulike publikasjoner 

som bransjetidsskrift o.l. 

 

 
 

 

Byantikvarens medarbeidere har holdt foredrag for mange ulike instanser i løpet av 2015, 

eksempelvis Kunsthøyskolen, Arkitekthøyskolen, Plan- og bygningsetaten, Frognerparkens 

venner, flere historielag og dessuten deltakelse ved konferanser og fagseminarer. Blant 

temaene var 2.verdenskrigs kulturminner, Hovinbyens historie, belysning i det gamle 

Kristiania, grønn rehabilitering og Gul liste. Alt i alt regner vi med at vi treffer nærmere 3000 

mennesker direkte hvert år gjennom vår formidlingsvirksomhet, noe som kommer i tillegg til 

brukermøtene som følger av saksbehandling og rådgivning. 

 

Høsten 2015 sto Byantikvaren som medarrangør for Nordisk forum for bygningskalk. 

Arrangementet var meget vellykket. Byantikvaren har også arrangert seminar for eiere av 

fredede bygg, seminar om refundamentering og workshop om rehabilitering av skolebygg i 

samarbeid med Undervisningsbygg, basert på de siste årenes store skoleombygginger. Etatens 

arkeologer arrangerte seminar om etter-reformatorisk arkeologi hos Riksantikvaren, med både 

nasjonal og internasjonal deltakelse.  

 

 

 

Året ble avsluttet med 

en svært trist hendelse. 

Nedre Foss gård brant 

og Byantikvaren var 

bekymret på pletten for 

å følge den dramatiske 

utviklingen av brannen. 

Takket være strålende 

innsats fra Brann- og 

beredskapsetaten ble 

heldigvis deler av den 

gamle bygningen reddet 

og eieren satte 

umiddelbart i gang med 

å sikre anlegget for 

gjenoppbygging. 
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Internett og sosiale medier 

Oslo kommune har i 2015 lansert sine nye nettsider «Løftet». I den forbindelse forsvant de 

gamle etatssidene i sin daværende form. Byantikvarens nye etatsside på Oslo kommunes 

nettsted fikk en enklere form enn tidligere, med færre muligheter for publisering av historisk 

stoff og ingen mulighet for publisering av nyheter. Byantikvaren valgte derfor som første etat 

i Oslo kommune å lansere sin egen blogg, som et supplement til etatssiden. Disse to utfyller 

hverandre og Byantikvaren er i løpende dialog med Oslo kommunes web-avdeling om 

organisering av innholdet på de to sidene. Ettersom omleggingen har ført til en endret 

nettstruktur er det vanskelig å sammenligne besøkstall på nettsidene med tidligere år. Tallene 

viser imidlertid at sidene «Gul liste» og «Veiledere» er Byantikvarens best besøkte.  

 

Byantikvarens Facebook-side ble opprettet i april 2011. Her publiseres nyheter, samt bilder og 

informasjon om BYAs ulike arrangementer og prosjekter. Etter at det ikke lenger er mulig å 

legge ut nyheter på Oslo kommunes nettsider, er Facebook (FB) et ennå viktigere 

formidlingsverktøy for oss enn før. FB er linket mot bloggen og innlegg publiserer simultant. 

De faste FB-postene i 2015 har vært «Detaljer fra byen» på mandager og «Oslo før og nå» på 

fredager. «Oldtidsonsdag» har blitt publisert når arkeologene har hatt kapasitet. BYAs FB-

innlegg får god respons og synliggjør BYAs arbeid på en viktig måte. Byantikvaren ønsker å 

skape stolthet og bevissthet rundt Oslo og byens historiske kvaliteter og FB og blogg er 

kanaler som egner seg godt til slikt arbeid. Antall likes på FB er jevnt stigende. Pr.12.1.2015: 

1763, og 14.1.2016: 2729. 

 

 

  
 

Byantikvarens Twitter-profil ble opprettet 1.juni 2012. Her linkes det til egne nyheter, oppslag 

i media og på nettsider og det føres til en viss grad diskusjoner. Profilen er også nyttig for å 

fange opp andres aktivitet og diskusjoner om for eksempel byutviklingsspørsmål. Generelt når 

vi her andre målgrupper enn gjennom Facebook, eksempelvis arkitekter, journalister og andre 

mediefolk. Twitter-profilen hadde rundt 1380 følgere pr. 14.1.2016. Saken som fikk størst 

oppmerksomhet og spredning på Twitter i 2015 var den tragiske brannen på Nedre Foss 30. 

desember. 
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3. SAMMENLIGNING AV BUDSJETT OG REGNSKAP   
 

3.1 Driftsregnskap  
 
Driftsregnskap for kap. 520 - BYANTIKVAREN 

   
  

     
  

  I II III IV V 

Artsgrupper 
Regnskap 

2015 
Dok. 3 
2015* 

Regulert 
bud. 2015 

Regnskap 
2014 

Avvik 2015 
(III-I) 

000-099 Lønn og sosiale utgifter 22 059  21 435  22 989  24 399  930  

100-299 Kjøp av varer og 
tjenester som inngår i 
komm.tj.produksjon 4 569  4 170  5 986  5 025  1 417  

300-399 Kjøp av tjenester som 
erstatter komm.tj.produksjon 0  0  0  0  0  

400-499 Overføringsutgifter 5 388  1 983  12 347  3 977  6 959  

500-599 Finansutgifter og 
finanstransaksjoner 13  0  0  15  -13  

Sum driftsutgifter 32 029  27 588  41 322  33 416  9 292  

600-699 Salgsinntekter -1 122  -1 500  -2 760  -2 073  -1 638  

700-799 Overføringsinntekter 
med krav til motytelse -2 333  -2 130  -2 513  -3 126  -180  

800-899 Overrøringsinntekter 
uten krav til motytelse -1 040  0  -1 000  -4 094  40  

900-999 Finansinntekter og 
finanstransaksjoner -13  0  0  -15  13  

Sum driftsinntekter -4 507  -3 630  -6 273  -9 308  -1 765  

Kapitlets nettoresultat 27 522  23 958  35 049  24 108  7 527  

* Bystyret vedtar kun sum driftsutgifter, sum driftsinntekter og nettoresultat pr. kapittel, jf. Dok 3. 

            

 

Generelle bemerkninger 

Tabellen ovenfor viser store endringer fra Dok 3 til justert budsjett 2015. Hovedårsaken 

til dette er at Byantikvaren har store summer i øremerkede og særskilte overførbare 

midler, i 2015 utgjør disse 12,9 millioner kroner.  Se detaljer under pkt 3.4.  

 

Regnskapet for 2015 viser et nominelt overskudd (mindreforbruk) på kr 7,53 millioner. 

Øremerkede tilskuddsmidler som skal overføres til 2016 utgjør kr 7,68 millioner. Dette 

gir et reelt merforbruk på kr 153.000,-  

 

Årsaksforklaring til avvik mellom regulert budsjett 2015 og regnskap 2015: 

 

000-099:  Avviket skyldes lavere bemanning innleide feltarkeologer, noe redusert 

lønns- kostnader pga permisjon, samt utsatt rekruttering pga den stramme 

budsjettsituasjonen. 

100-299: Avviket skyldes i hovedsak at prosjektmidler til konsulentbistand under 

flere pågående prosjekter finansiert med overførbare øremerkede midler 

ikke er kommet til utbetaling.  

400-499:  Avviket skyldes avvik på utbetaling av statlige og kommunale  

tilskuddsmidler, samt øremerkede og særskilt overførbare midler.   

500-599:  Det ble ikke budsjettert på denne artsgruppen, der eneste postering er 

  avskrivning av etatens varebil.  Denne er nå nedskrevet til 0. 
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600-699:  Avviket skyldes lavere registreringsakvitet og –inntekt enn forventet.  

700-799:  Ingen vesentlige avvik.   

800-899:  Ingen vesentlige avvik. 

900-999:  Se kommentar til artsgruppe 500-599. 

 

Redegjørelse for budsjettreguleringer i løpet av 2015 

 

Byantikvarens netto driftsbudsjett er regulert med totalt kr 11,090 millioner i 2015.  

Reguleringene består av: 

 kr 10 261 000 i overførte øremerkede midler fra 2014 (sak 189/15) 

 kr      431 000 i overført mindreforbruk fra 2014 (sak 189/15) 

 kr      102 000 i reduksjon ramme iht byrådsvedtak (sak 189/15) 

 kr      500 000 i rammeøkning til prosjektstilling Groruddalen 

     (Byrådsak 1024/15) 

 

 For øvrig er det foretatt mindre administrative reguleringer mellom artsgrupper. 

 

Årsaksforklaring til større avvik mellom regnskap 2015 og regnskap 2014 

 

Byantikvarens netto driftsresultat var i 2015 ca kr 3,5 millioner kroner høyere enn i 2014.  

Inntektene til virksomheten fra arkeologiske registreringsarbeider var vesentlig lavere 

grunnet lavere aktivitetsnivå.  Dette er kompensert ved tilsvarende lavere lønnskostnader.  

Driftskostnadene er noenlunde uforandret, mens det i 2014 ble mottatt fra Riksantikvaren 

hele 4 millioner i tilskuddsmidler og midler til prosjekter, mot 1 million i 2015.  Store 

deler av dette beløpet var ikke utbetalt pr. 31.12.2014, og bidrar derfor til å nominelt 

reduseres netto driftskostnader for virksomheten. 

   

 

3.2 Investeringsregnskap 
Se pkt 3.3 

 

3.3 Investeringsregnskap på prosjektnivå  
Byantikvaren har ikke foretatt investeringer i 2015.  Det ble investert i ny varebil i 2007, og 

det er foretatt avskrivning av denne i 2015. Varebilen er nå avskrevet. 

 

3.4 Noter i regnskapet  

 
Byantikvaren hadde til sammen kr 10,3 millioner i særskilte øremerkede midler overført fra 

2014 til 2015. 

 

Bruk av særskilt øremerkede midler som ble overført fra 2014 til 2015: 

KAPITTE
L NAVN PROSJEKT NAVN 

GRUPP
E 

VEDTA
K 

REGULER
T 
BUDSJETT 

REGNSKA
P AVVIK 

MERK
-NAD 

520 Byantikvaren 
2520000

1 
Tilskudd 
verneverdige bygg 2 Dok 3 3 146,0 1 003,7 2 142,3 a. 

      Sum kommunale:     3 146,0 1 003,7 2 142,3   

520 Byantikvaren 
3520103

3 RA - Ruinprosjektet 1   54,9 1,8 53,1   

520 Byantikvaren 
3520106

9 
RA - Skiltprosjektet 
Maridalen 1   37,1 0,0 37,1   
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520 Byantikvaren 
3520107

5 

Groruddalen - 
Digitalt 
kulturminneatlas 1   39,9 0,0 39,9 b. 

520 Byantikvaren 
3520107

8 
RA - refusjon mindre 
private tiltak 1   150,0 0,0 150,0   

520 Byantikvaren 
3520108

1 
Groruddalen - 
Skilting Akergårdene 1   136,1 0,0 136,1 b. 

520 Byantikvaren 
3520108

3 
Groruddalen - 
Tyskerbrakkene 1   23,4 0,0 23,4 b. 

520 Byantikvaren 
3520108

4 
Groruddalen - Gamle 
Rommen Skole 1   200,0 200,0 0,0 b. 

520 Byantikvaren 
3520108

5 

RA - 
Etterreformatorisk 
arkeologi 1   143,9 138,0 5,9   

520 Byantikvaren 
3520108

6 
RA - Arkeologi 
BARK/BERG 1   244,9 132,0 112,9   

520 Byantikvaren 
3520200

1 Kap 1429 Post 72.2 1   6 084,9 2 913,0 3 171,9 a. 

      Sum statlige:     7 115,1 3 384,8 3 730,3   

                   SUM TOTALT: 10 261,1 4 388,5 5 872,6   

          Noter: 

         a. 
Tilskudd (kommunale og statlige) til kulturminneverntiltak videreformidles etter søknad til 

eiere av verneverdige og fredete anlegg.  Byantikvaren er ikke tiltakshaver i prosjektene.  

Alle tilsagn som ikke er utbetalt gjennomgås hvert år for å vurdere om det er grunnlag for å 

trekke inn midlene og allokere på nytt i årets søknadsbehandling. 

b. Prosjektene rapporteres særskilt til Plankontoret for Groruddalen. 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Til sammen hadde Byantikvaren i 2015 ca 12,9 millioner i øremerkede midler.  Av dette var 

kr 10,3 mill overført fra 2014.  Årets pott til kommunale tilskudd til eiere av verneverdige 

eiendommer utgjorde kr 1,5 mill og statlige tilskudd (fra Riksantikvaren) til private eiere av 

fredete eiendommer utgjorde kr 1,0 mill. Kr 132.600 er tillagt potten som påløpne renter i 

2015 på ikke utbetalte statlige tilskudd som står på konto i Oslo Kommune. 

 

Bruk og overføring av særskilt øremerkede midler fra 2015 til 2016: 

KAPIT-
TEL NAVN PROSJEKT NAVN GRUPPE VEDTAK 

REGULERT 
BUDSJETT REGNSKAP AVVIK 

MERK-
NAD 

520 
Byanti-
kvaren 25200001 

Tilskudd 
verneverdige bygg 2 Dok 3 4 646,0 1 722,0 2 924,0 a. 

      Sum kommunale:     4 646,0 1 722,0 2 924,0   

520 
Byanti-
kvaren 35201033 RA - Ruinprosjektet 1   54,9 4,2 50,7   

520 
Byanti- 
kvaren 35201069 

RA - Skiltprosjektet 
Maridalen 1   37,1 0,0 37,1   

520 
Byanti-
kvaren 35201075 

Groruddalen - 
digitalt 
kulturminneatlas 1   39,9 0,0 39,9 b. 

520 
Byanti-
kvaren 35201078 

RA - Refusjon mindre 
private tiltak 1   150,0 0,0 150,0   

520 
Byanti-
kvaren 35201081 

Groruddalen - 
Skilting Akergårdene 1   136,0 0,0 136,0 b. 
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520 
Byanti-
kvaren 35201083 

Groruddalen - 
Tyskerbrakkene 1   23,4 0,0 23,4 b. 

520 
Byanti- 
kvaren 35201084 

Groruddalen - Gamle 
Rommen Skole 1   200,0 200,0 0,0 b. 

520 
Byanti-
kvaren 35201085 

RA – Etter-
reformatorisk 
arkeologi 1   143,9 138,0 5,9   

520 
Byanti-
kvaren 35201086 

RA - Arkeologi 
BARK/BERG     244,9 132,1 112,8   

520 
Byanti-
kvaren 35202001 Kap 1429 Post 72.2 1   7 217,5 3 016,7 4 200,8 c. 

      Sum statlige:     8 247,6 3 491,0 4 756,6   

SUM TOTALT: 12 893,6 5 213,0 7 680,6   

          Noter: 

         a. 
Kommunale tilskudd til kulturminnevern 2011 til 2015.  Tilsagn er normal gitt for to år, og 

midler under ordningen vil komme til utbetaling også i 2016. Midler som ikke er akseptert av 

tiltakshaver eller søkt om utsettelse på utbetaling utover de vanlige to årene, trekkes inn. 

Disse midlene vil bli tildelt nye søkere sammen med friske midler for 2016. 

b. Prosjektene rapporteres særskilt til Plankontoret for Groruddalen. 

c. 
Statlige tilskudd til eiere av verneverdig eiendommer vurderes årlig på samme måte som de 

kommunale, med hensyn til muligheter for forlengelse av tilsagn, sanering av eldre ikke 

utbetalte tilskudd og nyallokering sammen med friske midler for 2016. 

 

Det samlede avvik i tabellene, kr 7,68 millioner, skal overføres til 2016. 

 

 

4. SÆRSKILT RAPPORTERING   

 

4.1 Tiltak for å forbedre service overfor innbyggere og næringsliv  
Byantikvaren arbeider løpende for å forbedre servicen overfor innbyggere og næringsliv. Til 

tross for knappe personalressurser klarte vi i 2015 å opprettholde ordningen med 

saksbehandling over disk. Videre er ferdigstilling av ny loftsveileder og ny balkongveileder i 

samarbeid med Plan- og bygningsetaten tiltak som er innrettet for å bedre bokvaliteten og 

imøtekomme ønsker fra publikum. Så langt det er kapasitetsmessig mulig er etaten tidlig og 

tydelig i prosesser og samarbeid med tiltakshavere. Byantikvarens blogg ble også etablert for 

å imøtekomme tiltakshavernes informasjonsbehov. 

 

 

4.2 Saksbehandlingstid  
For tallstatistikken viser vi til kap. 2.2.1. Byantikvarens måltall for saksbehandlingstid har 

vært 30 dager i alle senere år. Måltallet har imidlertid blitt stadig mindre tjenlig som 

styringsverktøy ettersom flere større sakskategorier har fått krav til kortere saksbehandlingstid 

og krever en mer finmasket oppfølging. Det rapporteres månedlig på detaljert nivå. 

Henvendelsene til etaten omfatter særlig to hovedgrupper:  

 

1. Oversendelser fra Plan- og bygningsetaten. Disse utgjør årlig ca. 20-30% av plan- og 

byggesakshenvendelsene. Iht. samarbeidsavtalen mellom etatene skal Byantikvaren her svare 

innen 4 uker, dvs. 28 dager, i bygge- og rivesaker. For plansaker gjelder egne frister. Som 

følge av endringer i plan- og bygningsloven med forskrifter, med krav om 3 ukers kommunal 
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saksbehandlingstid for mindre bygge- og rivesaker, har vi måtte sette måltallet for 

Byantikvaren for disse sakene ytterligere ned til 7 dager. Også måltallet for uttalelse før 

oppstartsmøte av plansak er satt til 7 dager. Byantikvaren gikk i 2015 over 4 ukers-fristen i 

totalt 31% av bygge- og rivesakene. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for mottatte 

byggesaker med 3-ukers frist var 7,7 dager, mens tilsvarende for rivesaker var 5,3. Imidlertid 

utgjør dette bare totalt 9 saker. I tillegg vil det alt vesentlige av saker besvart på samrådsmøte 

(236 saker) være 3-ukerssaker som her er registrert med kun en dag saksbehandlingstid.  

 

  
 

2. Henvendelser fra private eiere/tiltakshavere/arkitekter. I medhold av forvaltningslovens 

frister, samt Oslo kommunes rundskriv 19/94 om foreløpig svar innen 2 uker, besvarer BYAs 

postmottak alle nye henvendelser med at etaten bestreber seg på å behandle alle saker innen 4 

uker, men på grunn av stor saksmengde varsles om at forhåndsuttalelser i nye bygge- og 

rivesaker kan få en saksbehandlingtid på opptil 12 uker. I 2015 har gjennomsnittlig 

Balkongveilederen er et 

resultat av tverretatlig 

samarbeid mellom 

Byantikvaren og Plan- og 

bygningsetaten, og det ferdige 

produktet er med på korte ned 

saksbehandlingstiden. I 2015 

ble Balkongveilederen revidert. 

Her er de to etatene på 

befaring i forbindelse med 

arbeidet. F.v. Arild Jacobsen, 

Toini Valen og Bjarne Alme 

(PBE), Bengt Lifoss og Morten 

Stige (BYA). 
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saksbehandlingstid for forhåndsuttalelser i bygge- og rivesaker (utenom saker besvart «over 

disk» i kundemottak) vært på henholdsvis 27,9 og 27,1 dager. Innad i hver av gruppene er det 

store variasjoner, men svært få saker har gått over 12 uker. Statistikken omfatter ikke 

henvendelser med enkle forespørsler som sendes direkte til saksbehandler, og hvor 

henvendelse og svar ikke vurderes som journalverdig. 

 

En deloppgave innen begge gruppene over består i å avklare om plan/tiltak er i strid med 

automatisk fredete kulturminner jf. Kulturminneloven § 9. Her gjelder egen tidsfrist om 

avklaring innen 3 måneder, med mulighet for forlengelse. Forlengelse kan bl.a. skyldes at 

arkeologisk feltregistrering vanskeliggjøres av vinterforhold, at tomta ikke er tilgjengelig av 

annen grunn, eller at andre nødvendige avklaringer med eier/tiltakshaver uteblir. I plansaker 

påvirker også plan- og bygningslovens frister tidsrammen. Med så vidt mange parametre er 

det ikke enkelt å lage dekkende oversikter over frister og måloppnåelse på dette feltet. Vår 

erfaring er imidlertid at saksbehandlingstiden ikke har vært et diskusjonstema på dette feltet. 

  

Alle inngående dokumenter som er fristbelagt, blir journalisert av postmottak med angitt frist 

og ukentlig fordelt til saksbehandler. Den enkelte saksbehandler og nærmeste leder har 

fortløpende oppfølging av den enkeltes restanseliste, og fordeler og evt. omfordeler saker for 

å optimalisere etatens ressurser slik at fristene holdes. 

 

 

4.3.1 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse  

 
Områder fra handlingsplanen Ja/nei 

Har virksomheten utarbeidet handlingsplan for mennesker med 
funksjonsnedsettelser? 

Nei. men lokalene er 

gjort tilgjengelige 

Er det utarbeidet konkrete tiltak på handlingsplanens satsingsområder?  Nei 

 

Etaten er positiv til å ansette mennesker med funksjonsnedsettelse. I rekrutterings-

sammenheng vurderes kompetanse og egnethet helt uavhengig av eventuelle 

funksjonsnedsettelser.  

 

4.3.2 Universell utforming     
Problemstilling Ja/nei Kommentarer 

Har virksomheten utarbeidet handlingsplan for universell 

utforming? Nei 

Ikke utover utarbeidelse 

av UU-veileder for 

tilgjengeliggjøring av 

verneverdig bebyggelse 

Er tiltak i handlingsplanen       

  a) Behovsvurdert Nei   

  b) Kostnadsberegnet Nei   

Har virksomhetene gjennomført opplæring/deltatt på kurs i 

krav til universell utforming? Ja 

 Byantikvaren deltar 

jevnlig på kurs og bidrar 

også som 

foredragsholdere. 

 

Etatens lokaler fordeler seg over tre etasjer i Maridalsveien 3. Det er heis mellom 1. og 2. 

etasje, og trappeheis fra 2. til 3.etg. Det er HCP-toalett i 1.etg.  Virksomhetens publikums-

mottak er i 1.etg der det er trappefri adkomst og god tilgjengelighet. Byantivkaren driver 
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ellers rådgivning i tilgjengeliggjøring av kulturhistorisk eiendomsmasse som en del av vår 

saksbehandling og rådgivningsservice overfor publikum. 

 

 

4.4 Tiltak/aktiviteter i tråd med Oslo kommunes folkehelseplan   
Byantikvaren har i 2015 ikke gjennomført noen særskilte tiltak innenfor innsatsområdene til 

Oslo Kommunes folkehelseplan, men vi har flere tiltakspunkter som bidrar inn mot de ulike 

innsatsområdene, eksempelvis muligheten til å trene innenfor arbeidstiden.  

Byantikvaren mener at bevaring og videreføring av bygningsarven har en selvstendig 

betydning for en god folkehelse og deltar på forespørsel med foredrag o.l. om dette. Blant 

annet har vi holdt foredrag for deltakerne i Oslo kommunes traineeordning. Vårt viktigste 

bidrag til god folkehelse i Oslo er dermed vårt daglige arbeid med bevaring og utvikling av 

Oslos kulturarv. 

 

 
 

 

 

Befaringer gir ny kunnskap om 

byens kulturminner, og 

registrering og fotografering er 

viktig for ettertiden. Muligheten 

til en variert arbeidsdag er 

dessuten et viktig, 

helseforebyggende tiltak. Her 

registrerer antikvar Bengt 

Lifoss et av Oslos verdifulle 

trapperom.  
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4.5 Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere  

 
    Ja  Nei 

Har virksomheten en overordnet plan for 

tilrettelegging av tjenestetilbud til en etnisk 

mangfoldig befolkning? 

    X 

Hvis ja, beskriv kort hvilke områder eller tjenestesektorer dette gjelder 

Har virksomheten benyttet brukerundersøkelser i 

arbeidet med å tilrettelegge tjenester? 
    X 

Har virksomheten konsultert 

innvandrerorganisasjoner e.l. i arbeidet med å 

tilrettelegge tjenester 

    X 

Har virksomheten gjennomført tiltak som gir 

ansatte økt innsikt i eller opplæring om 

mangfoldspørsmål? 

    X 

Har virksomheten tilpassete og tilrettelagte 

tjernestetilbud for disse gruppene? 
    X 

Har virksomheten utviklet måter å tilrettelegge 

tjenester som har vært vellykket (eksempler på 

best practice) 

    X 

Andre kommentarer: Etaten har en åpen og positiv holdning til en flerkulturell arbeidsplass. I 

rekrutteringssammenheng har mange av søkerne vært utenlandske og flere har vært blant de innstilte 

til stillingene. 

 

 

4.6 Rapportering innen HR-området og helse- miljø og sikkerhet (HMS) 

 

Likestilling og mangfold i arbeidsgiverrollen  

 

    
Kjønnsbalanse Lønnsbalanse 

    

Kategori 
  

Menn 
 % 

Kvinner  
% 

Total  
(N) 

Menn 
 (kr) 

Kvinner  
(kr) 

Kvinner andel  
av menn % 

Totalt i 
virksomheten 

2015 39,3 60,7 28 626 036 593 055 94,73 % 

2014 39,4 60,6 33 597 608 565 227 94,58 % 

Toppleders 
ledergruppe inkl 
toppleder 

2015 50,0 50,0 4 810 700 872 425 107,61 % 

2014 50,0 50,0 4 797 100 847 625 106,34 % 

Stillingskategori 1  
 (antikvar) 

2015 42,1 57,9 19 593 137 576 900 97,26 % 

2014 42,9 57,1 21 578 189 559 733 96,81 % 

Stillingskategori 2  
 
(konsulent/1.kons
ulent) 

2015 20,0 80,0 5 464 971 477 169 102,62 % 

2014 
25,0 75,0 8 485 500 479 567 98,78 % 

Tallene er utregnet manuelt. Vi har sett bort i fra at vi har hatt enkelte arbeidstakere inne på 

korttidsengasjementer og har for å få et riktig sammenligningsgrunnlag tatt utgangspunkt i at 

alle 28 ansatte har jobbet i full stilling og hele året. Resultatet er tilnærmelsesvis som i 2014. 

Ledelsen vurderer også kjønnssammensetning i ansettelsesprosesser.  
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Tilstandsrapport likestilling, deltid og fravær 

 

  
Heltid Deltid 

Midlertidig 
ansatte 

Fravær pga. 
foreldrepermisjon 

Personalpolitisk 
tiltak 

Totalt i 
virksomheten 

(N) 20 4 4 0,1   

Kjønn M % K% M % K% M % K% M % K% M % K % 

2015 47 % 53 % 25 % 75 % 25 % 75 % 100 % 0 % 100 % 100 % 

2014 45 % 55 % 75 % 25 % 33 % 67 % 100 % 0 % 100 % 100 % 

 

Alle ansatte som har jobbet i løpet av året er tatt med i utregningen. Pr. 01.01.16 er det kun 1 

midlertidig ansatt. De 4 fast ansatte som har deltid gjør dette ut i fra eget ønske. Det er ingen 

faste stillinger hos Byantikvaren som pr. i dag som har tilsettingsprosent på under 100%.  

 

Likestillingstiltak 

 

Tilstandsanalyse Ja Nei Hvis nei, hvorfor ikke? 

Har virksomheten i løpet av 2015 
analysert/oppdatert hvilke likestillings- og 
mangfoldsutfordringer den står overfor? 

  

X 

Etaten er godt representert med 
begge kjønn. Ved utlysning av 
stillinger vil kriteriene alltid være 
erfaring og formalkompetanse. 

 

Likestillings- og 
mangfoldstiltak* 

Bakgrunn/tilstand 
Mål for 
tiltaket 

Tidsplan 
Status på rapporterings-

tidspunktet 

Fokus på kjønnsbalanse ifm 
ansettelser 

Tilnærmet balanse i alle 
kategorier 

Balanse løpende 
I løpet av 2015 er det 

ansatt 2 nye, 1 mann og 1 
kvinne 

 

 

Medarbeiderundersøkelse  

 

Medarbeiderundersøkelsen ”Bedre 
kommune” 

Resulltat 
2013 

Resultat 
2014 

Resultat 
2015 Kommentar 

Gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet 4,6 4,5 4,4 Svak nedgang. 
Forbedringspunkter 

er identifisert og 
tiltak er satt i gang. 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 93 87,1 76   

Svarprosent på gjennomførte 
medarbeidersamtaler  

96,2 95,8 
100   

 

Nedgangen er ikke uventet grunnet ressurssituasjonen med medfølgende høyt arbeidspress, en 

vanskelig IKT-situasjon og også en betydelig usikkerhet med hensyn til en fremtidig 

finansiering av etaten. Særlig fagavdelingene har følt dette på kroppen. Det er iverksatt flere 

forbedringstiltak, både i egen regi og med ekstern bistand, for å bidra til en økning i 

medarbeidertilfredsheten. En betydelig forbedring av IKT-situasjonen og en styrking av 

budsjettrammene for 2016, der vi har fått kompensert for de budsjettmessige nedtrekkene og 
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kuttene i saksbehandlerårsverkene de siste årene er meget positivt og vil ventelig også bidra 

til at medarbeidertilfredsheten ikke går ytterligere ned i 2016. 

 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), herunder sykefravær og arbeidstid 

MÅL Ja Nei Kommentarer 

Er det fastsatt oppdaterte mål på HMS-
området? 

X   
Det er fastsatt 5 hovedmål på HMS-
området. 

På hvilke lovområder er det fastsatt HMS-mål:        

arbeidsmiljø X     

brannsikkerhet X     

el-sikkerhet X     

produktkontroll X     

ytre miljø X     

Hvis det ikke er fastsatt mål på disse områdene 
hvorfor? (kommenter) 

    Målene er forankret i interne krav og 
gjeldende HMS-lovgivning. 

Med utgangspunkt i målformuleringene, er det 
utarbeidet tiltaksplaner/handlingsplaner? 

  X 

Det utarbeides årlig en tiltaksplan av 
AMUetter gjennomgang av 
medarbeiderundersøkelse og 
vernerunde. 

Er handlingsplaner/tiltaksplaner innpasset i de 
årlige budsjetter og økonomiplaner? 

  X 
Ingen spesifikk budsjettering for 
formålet, men der det er behov, 
prioriteres det midler til tiltak. 

RISIKOVURDERINGER       

Er det gjennomført risikovurderinger innen 
HMS? 

X   
Ja, som en del av risikovurderingen 
av tildelingsbrevet og 
feltarkeologvirksomheten 

Er det iverksatt tiltak for å redusere risiko? 

X   
Særlig gjelder dette 
arkeologivirksomheten i felt som 
stiller særskilte krav til bl.a. opplæring 
og adferd i felt 

REVISJON       

Er det gjennomført internt tilsyn 
(systemrevisjon) i egen virksomhet for å sikre 
at HMS-systemet fungerer som forutsatt? (jfr. 
HMS forskriften §5 nr. 8 og byrådets HMS 
instruks del 3) 

X   
HMS håndboka og det interne HMS-
systemet ble revidert i 2014. 
Håndboka oppdateres løpende med 
intern revisjon hvert annet år 

ARBEIDSTID       

Har virksomheten rutiner og internkontroll som 
sikrer etterlevelse av arbeidsmiljølovens 
arbeidstidsbestemmelser og som fanger opp 
og retter eventuelle avvik som fremkommer? 
(Se Rundskriv 24/2013) 

X   
Agresso HR og HMS styring benyttes. 
Rutine for tidsregistrering og overtid 
er utarbeidet. 

Fanger rutinene opp endringene av 
arbeidstidsbestemmelsene i aml. pr. 
01.07.2015 

X   
  

 

Arbeidspresset i etaten er høyt.  Antall faste saksbehandlere er redusert med 2.5 årsverk i 

løpet av få år. Etatens medarbeidere viser imidlertid stort engasjement og arbeidsvilje.  

Overtid begrenses så langt mulig for å unngå ytterligere press på den enkelte.  

Byantikvaren benytter virkemidler som redusert arbeidstid, fleksibel mulighet til å jobbe 
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hjemme, trening i arbeidstid, endrete arbeidsoppgaver der dette er mulig, som en del av 

virksomhetens personalpolitikk. I tillegg har medarbeiderne mulighet for tidsavgrenset 

hjemmekontor/ avskjerming fra publikumshenvendelser for å utføre større, 

konsentrasjonskrevende oppgaver. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykefravær  

Sykefravær i % 2013 2014 2015 
Endring i %-poeng 

2014-2015 

Menn 3,93 4,64 3,93 -0,71 

Kvinner 5,54 6,75 3,31 -3,44 

Totalt 4,91 5,96 4,13 -1,83 

 

Nedgangen i sykefraværet skyldes hovedsakelig at etaten i 2015 ikke hatt ansatte som har 

vært langtidssyke. Siden vi er få ansatte gir enkelttilfeller fort merkbare utslag på statistikken.  

  

Flere av de ansatte er i en utsatt posisjon og nær en langtidssykemelding på grunn av stort 

arbeidspress. Etaten har forebygget med at den enkelte ansatte ved  behov og der det er 

ønskelig, har fått personlig oppfølging med eksterne ressurser. Det er også blitt gitt tilbud 

om redusert stillingsprosent. 

 

 

 

 

 

I vanskelige tider er det enda viktigere å bygge oppunder det sosiale arbeidsmiljøet på jobben. Da 

byantikvaren herself fylte 60 år benyttet etaten anledningen til  å feire henne med en flott markering 

kombinert med et «bransjetreff» for fagfeller. Et meget vellykket arrangement tok utgangspunkt i 

jubilantens ungdomstiår på 1970-tallet og det ble gjensyn og gjenhør med både design, musikk, 

arkitektur og vernekamper. Opplegget var så inspirerende at 1970-tallet blir et satsningområde 

både for oss og flere av våre strategiske samarbeidspartnere i tiden fremover,  blant annet Oslo 

Museum og Oslo Byarkiv. Til ære for jubilanten og hennes engasjement for 2. verdenskrig hadde 

etaten dessuten bakt en egen sjokoladekake «tyskerleir». Etaten demonstrerte nok en gang sine 

kreative evner. 
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4.7 Forvaltning av kunstverk i Oslo kommunes virksomheter  

 
Type Antall OKK 

registerte 

kunstverk 

(Ref. liste) 

Kunstverk 

ikke funnet 

2014, oppgi 

OKK.E.nr. 

Kunstverk 

stjålet, oppgi 

OKK.E.nr. 

Kunstverk skadet, 

oppgi OKK.E.nr. 

Innkjøp 2015, antall 

uregistrerte kunstverk 

Maleri 1 0 0 0 0 

Grafikk 2 0 0 0 0 

Skulptur 0 0 0 0 0 

Tekstil 0 0 0 0 0 

Foto 0 0 0 0 0 

Diverse 0 0 0 0 0 

Totalt 3 0 0 0 0 

 

Utover dette leier Byantikvaren noen kunstverk fra Oslo Museum som henger i våre 

fellesarealer.  

 

4.8 Rekruttering av lærlinger  
Byantikvarens kulturminnefaglige virksomhet er ikke egnet til lærlingvirksomhet. Muligheten 

for bruk av lærlinger knyttet til de administrative oppgavene vurderes løpende. Det er ikke 

benyttet lærlinger i inneværende år, men hensynet til opplæring innenfor våre fagområder 

søkes ivaretatt gjennom etablering av praksisplasser til saksbehandlere i relevant utdanning 

eller som har gjennomført relevant fagutdanning . Dette skjer dels gjennom samarbeid med 

NAV og dels gjennom samarbeid med relevante utdanningsinstitusjoner, eksempelvis NTNU 

og i visse tilfelle gjennom direkte henvendelse fra praktikanten. Omfanget varierer fra år til 

år. Byantikvaren har hatt to praktikanter i 2015. Antallet påvirkes av lav kapasitet til å følge 

opp praktikanter og dessuten at tilfanget av relevante praktikanter fra NAV har vært 

begrenset. 

 

 

Antikvar Fredrik Borgen 

med praktikantene Astrid 

Skramstad og Iga Perzyna, 

som var tilknyttet 

Byantikvaren i 2015. Astrid 

var et viktig tilskudd til 

saksbehandlingen, mens Iga 

arbeidet med kulturminne-

grunnlag for Akerselva. Her 

studerer de kartet over de 

registrerte kulturminnene i 

området.  
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4.9. Bruk av konsulenter  
 
Har virksomheten utarbeidet en strategi for bruk av 
konsulenter? 

Ja X 

  (Sett kryss)   Nei   

        Tall i mill. kr. 

  I II III IV 

Kategori av kjøp /                                     
Type konsulenttjeneste 

Pålagt ekstern 
evaluering / 
behov for 
uavhengighet 
1) 

Kjøp av ekstern 
konsulentbistand 
i stedet for 
egenrekruttering 
2) 

Behov for 
spiss-
kompetanse 
som det ikke 
er ønskelig å 
bygge opp 
internt 3) 

Andre årsaker 
til at ekstern 
konsulent er 
benyttet i 
kommunens 
egenproduksjon 
4) 

Prosjektering         

Regnskap pr. 31.12.2015, 
i mill kr   0,04     

IT         

Regnskap pr. 31.12.2015, 
i mill kr   0,02     

 

 

Byantikvarens bruk av konsulenttjenester er veldig begrenset og utgjorde i 2015 kr. 59 000, 

hvorav 19 000 var kjøp av tjenester fra ekstern driftsleverandør (via UKE) på IT.  Kr 40 000,- 

var konsulenttjenester knyttet til behandling av tilskudd. Denne tjenesten er det ønskelig å 

kjøpe på grunn av kort tidsperspektiv. 

 

4.10. Oppdrag og bestillinger i tildelingsbrev  
Etaten har ikke ferdigstilt ajourføringen av dokumentasjon knyttet til forebygging og 

avdekking av økonomiske misligheter, men det forventes å komme på plass i forbindelse med 

revisjon av kvalitetssystem og filstruktur som er under arbeid og vil bli ferdigstilt i 2016. For 

øvrig har etaten gode kontrollrutiner, stor transparens og begrenset økonomisk kobling til 

tiltakshavere. 

 

 

5. UTARBEIDELSE AV OSLO KOMMUNES MILJØ- OG 

KLIMARAPPORT 2015  
Etatens virksomhet har liten negativ innvirkning på klimaet. Det er få variasjoner i 

Byantikvarens miljø- og klimarapport sammenlignet med de tidligere år. Strømforbruket er 

gått noe opp, men dette har vi som nevnt i rapporten liten mulighet til å påvirke. Etaten ønsker 

å bli miljøsertifisert, men dette har ikke vært mulig å gjennomføre på grunn av 

ressurssituasjonen. Men etaten og ansatte har en bevisst holdning til miljø- og klima, og har 

internt innført kildesortering av alt avfall. Sykkel er dessuten et hyppig brukt transportmiddel 

i jobbsammenheng. For øvrig inngår jo kulturminnevernet som en del av miljøsektoren i 

Norge med langsiktig forvaltning og gjenbruk av bygninger som et viktig bidrag til 

klimaregnskapet. 
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6. OPPFØLGING AV VERBALVEDTAK OG 

FLERTALLSMERKNADER  

 

6.1 Utkvittering av bystyrets verbalvedtak og merknader  

 
Nye verbalvedtak:  

I forbindelse med behandling av budsjettet for 2015 fattet bystyret følgende verbalvedtak som 

aktuelle for Byantikvaren: 

 
B6. Rehabilitering, utvikling og fortetting av Oslos drabantbyer, særlig Groruddalen  

Byrådet bes legge fram en plan for rehabilitering, miljøvennlig utvikling og mulig 

fortetting av Oslos drabantbyer – med særlig henblikk på Groruddalen. Det bør også 

vurderes tiltak for å skape nytt liv i de gamle drabantbysentrene. 

 

Byantikvaren bidrar inn i aktuelle prosesser innenfor det som er etatens mandat. 
 

B19. Prioritering av arbeidet med eksisterende veiledere  

Byrådet bes prioritere arbeidet med en gjennomgang av eksisterende veiledere, herunder 

balkongveileder og loftsveileder og heisveileder. 

Gjenbruk er godt miljøvern. Oslo er Europas best bevarte «murgårdsby» fra 1800-tallet med 

kvaliteter vi er alene om i Europa. Murbyen karakteriseres av bygninger i menneskelig skala og et 

småskala gatenett som står i forhold til bygningshøyden og som sikrer lys og trivelige gateløp. Det 

er viktig at man klarer å ta vare på dette når byen vokser. 
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Byantikvaren har ferdigstilt arbeidet med nye balkong- og loftsveiledere (inkludert heis) i 

samarbeid med Plan- og bygningsetaten. 
 

S49. Ny hovedbrannstasjon 

Byrådet bes starte planleggingen av en ny hovedbrannstasjon som står klart til når nytt 

Regjeringskvartal bygges ferdig. 

 

Byantikvaren har ikke vært involvert i dette planleggingsarbeidet. 
 

K36A. Utvidelse av driften ved Vålerenga skole  

Byrådet bes utrede mulighetene for å utvide lokalene på Vålerenga skole ved enten å ta i 

bruk rektorboligen eller sette opp paviljong fra skoleåret 2016/17, og orientere bystyret 

om kostnadene ved dette. 

 

Etter det Byantikvaren kjenner til har det ikke vært noen aktivitet knyttet til dette i 2015.  
 

K36C. Utvidelse av Slemdal skole  

Bystyret ber byrådet om å legge frem en sak om utvidelse av Slemdal skole i løpet av 2015 

parallelt med at arbeidet med rehabiliteringen pågår. 

 

Byantikvaren har bidratt inn i denne prosessen. 
 

S37. Opprustning av Jordaltrappa  

Bystyret ber byrådet prioritere opprustning av Jordaltrappa – trappen fra Hølandsgata og 

Jordal Amfi – i sitt arbeid med opprusting av torg og møteplasser. 

 

    Arbeidet har ligget til forvaltningsetaten, og det har ikke vært behov for bistand fra   

    Byantikvaren. 

 

 

Tidligere verbalvedtak:  
S15/2009. Klimavurdering av budsjettet 

Byrådet bes i forbindelse med de årlige fremleggelser av budsjettforslagene inkludere en 

redegjørelse for klimaeffekten av tiltakene i budsjettforslaget. 

 

Byantikvarens virksomhet har liten negativ påvirkning på klimaet. Se eget vedlegg. 

 

S40/2008 Universell utforming  

Byrådet bes rapportere til bystyret årlig om oppfølging og fremdrift i planene om 

universell utforming, særlig knyttet til kollektivtrafikk og bygninger. Rapporteringen må 

skje i forbindelse med virksomhetenes og byrådets årsberetning. 

 

Byantikvaren har fokus på universell utforming og tilgjengeliggjøring i sin saksbehandling. 

Etaten har også laget en egen veileder for tilgjgengeliggjøring av kulturhistoriske 

eiendommener og driver også formidling knyttet til dette feltet. 

 

          

Flertallsmerknader: 

Ingen flertallsmerknader med relevans for Byantikvaren. 
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6.2 Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget 

 
Det er ikke mottatt merknader fra kommunerevisjonen og/eller kontrollutvalget i 2015. 

 

 

 

 

Oslo, 1.2.2016 

 

 
Janne Wilberg 

 

 

 Kulturminner utgjør en viktig ressurs i byutviklingen. Gamle bygninger som har sitt opprinnelige 

preg i behold bidrar til å gi kvalitet til områder i endring, ikke sjelden i kombinasjon med grønne 

kvaliteter. Lillo gård er i dag en bortgjemt perle på Sandaker. De nye boligbyggingsplanene legger 

opp til at gården skal bli et samlingpunkt i det nye boligområdet med gårdstunet som fellesareal for 

befolkningen. 
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Postadresse:    Postboks 2094 Grünerløkka, 0505 Oslo 
E-postadresse:    postmottak@bya.oslo.kommune.no
Internettadresse:     www.byantikvaren.oslo.kommune.no, www.byantikvaren.no
Telefoner: 
Oslo kommunes sentralbord        02180
Byantikvarens publikumsservice  959 90 617
Åpningstider:   Resepsjon: kl. 08.00 - 15.30
     Kundemottak  tirsdag - torsdag kl. 09.00 - 11.30, telefontid kl.12.15 - 15.00


