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Forsideillustrasjon:  
Fra Årvoll i Groruddalen, et av de mange fotografiene i guideboka ”Oppdag Groruddalen!”  
Foto: Ukjent, Arbeiderbevegelsens bibliotek og arkiv. 
 

 
 

Foto i årsmeldingen: Byantikvaren der ikke annet er angitt 
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1. ANSVARSOMRÅDE 
Virksomheten reguleres av formannskapsvedtak av 17.12.1980 og bystyrevedtak av 
15.5.1991. Kfr. også rundskriv 5 og 15/93. Byantikvaren er gitt myndighet av byrådet 
til å behandle alle kulturminnesaker som Oslo har delegert statlig ansvar for, og er 
kommunens rådgiver i kulturminnefaglige spørsmål. 
 
Ansvarsområdet omfatter lov- og vedtaksbestemt saksbehandling i henhold til plan- 
og bygningsloven og lov om kulturminner. Etaten utarbeider også egne planforslag. 
Disse oppgavene, som knytter seg til eksisterende bebyggelse, anlegg og kultur-
landskap, utgjør det dominerende ansvarsområdet for Byantikvaren. 
 
I arbeidet inngår administrasjon av statlige og kommunale tilskuddsmidler til fredete 
og verneverdige bygninger, rådgivning og informasjon. 
 
Byantikvarens rolle er sektorovergripende, fordi kulturminnevernet berører praktisk 
talt alle kommunale virksomheter.  
 
Byantikvaren har ingen forvaltningsmessige oppgaver i forhold til museene i Oslo, 
slik andre fylkeskommunale kultur- og kulturminnevernetater har. Byantikvaren har 
derimot løpende samarbeid og konsultasjoner med flere museer og på flere områder. 
Hovedvekten på samarbeidet er i forbindelse med arkeologiske undersøkelser. 
 
Bystyremelding 4/2003 ”Kulturminnevern i Oslo” er et viktig strategisk dokument for 
kulturminnevernarbeidet i Oslo.  
 
Byantikvarens viktigste brukergrupper utenom politiske organer og andre kommunale 
virksomheter, er eiere av fredete og verneverdige bygninger, arkitekter, konsulenter 
og eiendomsutviklere. 
 
 

 

1.1. Organisasjon og bemanning 
 
       Ansatte – status 1.1. og 31.12. 

  1.1.2010 31.12.2010 Endring 
Ansatte 31 35 +4 
Årsverk 30,8 34,3 +3,5 

 
Ved årets begynnelse utgjorde bemanningen 22 fast ansatte, 5 midlertidig ansatte på 
spesifikke prosjekter samt 3 feltarkeologer og feltkoordinator som arbeidet med 
avslutning av 2009-sesongen i felt.  Ved årets slutt utgjorde bemanningen 23 fast 
ansatte, 5 på prosjekter og 6 feltarkeologer og feltkoordinator som arbeidet med 
avslutning av 2010-sesongen i felt. 

 
Årsverk 2008 2009 2010 Endring 

2009-2010 
Faste årsverk 19,2 20,9 22,8 +1,9 
Engasjementer 4,9 14,2 8,8 -5,4 

 
Byantikvaren hadde pr. 31.12.2010 23 faste stillinger (22,2 årsverk) organisert i to 
kulturminnefaglige avdelinger og en administrasjonsavdeling.  I tillegg har det i 2010 
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vært flere midlertidige engasjementer på spesifikke prosjekter, for å fylle opp 
stillinger der fast ansatte jobber redusert, på arkeologisk registreringsarbeid i felt, og i 
vikariater der etatens fast ansatte jobber på prosjekter. 
 
Byantikvaren hadde totalt 31,6 årsverk utført i 2010.  I tillegg til 22,8 årsverk i faste 
stillinger ble det nedlagt til sammen 8,8 årsverk i engasjementer og midlertidig stillinger.  
Av disse utgjorde 5,4 årsverk arkeologisk registreringsarbeid i feltsesongen. De øvrige 
årsverkene var fordelt på prosjekter finansiert med eksterne midler, eller vikariater for fast 
ansatte som jobbet på disse prosjektene. 
 
Det vises for øvrig til vedlagte organisasjonsplan (se side 35).    
 
 

2.  MÅL OG RESULTATER 

2.1.a Situasjonsbeskrivelse 
 
Byantikvaren har i 2010 hatt en større produksjon (utgående dokumenter) og en lavere 
saksbehandlingstid (alle sakstyper) enn i de senere årene. For sakstypene byggesaker og 
plansaker har saksbehandlingstiden imidlertid steget (se pkt 2.1.b). 
 

 2008 2009 2010 
Saksbehandlingstid 33,1 27,3 26,8 
Inngående dokumentmengde 5 047 5 915 6 190 
Utgående dokumentmengde 2 861 2 878 3 061 

 
 

 
 
 
Byantikvaren skal bidra til at kulturminnene ivaretas som en vesentlig del av all 
offentlig og privat arealplanlegging, byggevirksomhet og forvaltning av fysisk miljø. 
Den moderne byutvikling skal ta hensyn til den historiske byen, dens visuelle uttrykk og 
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autentisitet, gjennom addisjon og gradvis fornyelse. Byantikvaren har vært aktiv på sitt 
arbeidsområde gjennom uttalelser i plan-, bygge- og rivesaker, samt utarbeidelse av egne 
planer. Byantikvaren har deltatt i den kommunale samhandlingen som forutsatt og vært til 
stede på Byutviklingskomiteens møter og befaringer.  

 
Det er i 2010 vært stor aktivitet for å gjennomføre fredninger av bygninger og anlegg. 
Dispensasjoner for tiltak på fredete bygninger og anlegg blir løpende behandlet. En 
gjennomgang av tilstanden til fredete objekter i privat eie ble avsluttet, mens 
gjennomgangen av dokumentasjon og føringer i eldre fredninger med finansiering fra 
Riksantikvaren er nær avslutning ved årsskiftet.  
 
Det har vært stor aktivitet med arkeologiske registreringer i regulerings- og byggesaker, 
slik det er forutsatt i lov og vedtak. Dette har bidratt til ny kunnskap om tidlig 
menneskelig aktivitet i Oslo. 
 
Servicen overfor publikum er forbedret ved at kundemottaket med ”saksbehandling over 
disk” er styrket. Det er utarbeidet 4 nye informasjonsark, og Byantikvarens oversikt over 
verneverdige bygninger og anlegg i Oslo, den Gule listen, er klargjort for overføring til 
Riksantikvarens database Askeladden. 
 
Det har vært arbeidet for å øke innbyggernes kunnskap om kulturminner ved at det er 
utarbeidet en kulturhistorisk veiviser for Groruddalen, som er distribuert til alle 
husstandene i Groruddalen, og ved at det er gjennomført kulturhistoriske vandringer i 
Kvadraturen, Birkelunden, til kulturbygg og i Ekebergskråningen. Det har også foretatt 
kulturhistorisk skilting i Maridalen og Grønliåsen. 
 
 

 
I juni 2010 ble de første skiltene på den nye kultur- og naturstien i Maridalen satt opp. På 10 nye skilt 
mellom Brekke og Hammeren kan man nå lese om kulturminner i området. Flere av skiltene står ved 
turløypa, mens andre er plassert litt utenfor allfarvei ved siden av selve objektene. Prosjektet var et 
samarbeid mellom Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Riksantikvaren, Maridalens venner og Friluftsetaten.  
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2.1.b Målsetninger 
 
Bystyrets målsetning for Byantikvaren er at: 

• Oslos lange historie skal gjenspeiles i bevarte bygninger, bygningsmiljøer og 
strukturer/bylandskap 

• Etaten skal forestå en forutsigbar og løsningsorientert saksbehandling, hvor det gis 
rådgivning av høy kvalitet og god brukerservice 

• Hensynet til bevaring og kulturminnevern skal bidra til identitet og tidsdybde i 
byutviklingen 

• Sikring av bevaringsregulerte bygning er viktig, og det er ønskelig med en 
innskjerping for å forebygge spekulasjonsmotivert forfall 

 
Hovedmengden av etatens ressurser er blitt brukt på behandling av bygge-, plan- og 
rivesaker. I tillegg er det lagt ned betydelige ressurser i  

• utarbeidelse av egne og alternative reguleringsplaner 
• gjennomgang av etatens arkeologiarbeid 
• bidrag i Groruddalssatsingen 
• tilskuddsfordeling,  
• forberedelse for overflytting av Gul liste til databasen Askeladden,  
• avslutning av fredningssaker og Byantikvarens del i den nasjonale 

fredningsgjennomgangen 
 
Saksbehandlingstid  
 
 I II III IV V 

Måltall Resultat 
2008 

Resultat 
2009 

Måltall 
2010 

Resultat 
2010 

Avvik 
2010 

Saksbehandlingstid 33,1 27,3 30,0 26,8 -3,2 d 
 
Resultatene i 2010 viser en reduksjon i gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 0,5 dager 
sammenlignet med 2009, alle sakstyper regnet under ett. Dette er den laveste 
saksbehandlingstiden siden 1999 hos Byantikvaren. Saksbehandlingstiden er 3,2 dager 
lavere enn måltallet på 30,0.  Det er imidlertid variasjon mellom sakstyper, og 
saksbehandlingstid for byggesaker og plansaker, to av etatens viktigste sakskategorier, 
har steget fra 2009 til 2010.  
 

Detaljer saksbehandlingstid 2009 2010   Endring 
2009-2010 

Alle sakstyper (inkl. administrative saker) 27,3 26,8 -0,5 
Herav:    
  Byggesaker – alle 30,5 30,6 +0,1 
  Byggesaker fra Plan- og bygningsetaten 26,8 29,1 +2,3 
  Plansaker  25,8 27,1 +1,3 
  Rivesaker 17,1 15,8 -1,3 
  Andre sakstyper 25,1 23,9 -1,2 
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Nøkkeltall 
 (NB: antall saker registrert inn) 

Resultat 
2008 

Resultat 
2009 

Resultat 
2010 

Endring 
2009-2010 

Saksbehandling     
Automatisk fredete kulturminner 125 87 184 +97 
Byggesaker etter plan- og bygningsloven 943 1004 1085 +81 
Dispensasjon- og byggesaker etter 
kulturminneloven (§§15, 19, 20) 62 58 66        +8 

Rivesaker etter plan- og bygningsloven 270 272 307 +35 
Plansaker inkludert konsekvensutredninger 204 185 153 -32 
Tilskuddssaker 1) 75 131 98 -38 
     
Arkeologi      
Totalt antall registreringer 2) 46 53 65 +12 
% funn under arkeologiske registreringer 26 % 32 % 31 % -1 % 
     

1) Tallene for tilskuddssaker i denne tabellen reflekterer søknader mottatt i desember 
2010, som blir behandlet i 2011, og er således ikke overensstemmende med tallene 
under pkt 2.2, som omhandler søknader som ble behandlet i 2010.  

2) Tallene som er oppgitt gjelder kun arkeologiske registreringer, og funnprosenten 
på disse. Arkeologiske overvåkinger er ikke tatt med, grunnet usikkerhet i 
statistikken. Se også under pkt 2.2 
 

2.2.  Strategier og tiltak  
Lov- og vedtaksfestet saksbehandling 
Byantikvaren har løst de lovpålagte oppgavene. Selv om saksbehandlingstiden generelt 
har gått ned, er den fortsatt høy for forhåndsuttalelser til private tiltak. Dette er uheldig 
fordi det er til hinder for forebyggende medvirkning på et tidlig tidspunkt i byggeprosjekter. 
Det skader også etatens omdømme hos publikum. 
 
Innsigelser/klager 
I 2010 fremmet Riksantikvaren innsigelse til seks reguleringsplanutkast. Samtlige var 
oversendt fra Byantikvaren iht. samarbeidsplikten. For Småhusplanen fremmet 
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Riksantikvaren en langt mer omfattende innsigelse enn Byantikvaren anbefalte, mens for 
Ullernchausseen 56 en mer begrenset innsigelse. Riksantikvaren fremmet innsigelse i 
samtlige saker Byantikvaren oversendte.  
Riksantikvaren påklaget ett byggesaksvedtak i 2010, etter oversendelse fra Byantikvaren. 

 
Utarbeide fredningssaker for bygninger/områder der fredning er varslet 
Fredningssak for St. Hallvard kirke og kloster ble oversendt for uttalelse fra Byrådet og 
forslag til fredning av Bislet Bad ble oversendt Riksantikvaren for sluttbehandling  
 
Nye fredningssaker ble igangsatt for Kunstindustrimuseet og Kunst- og håndverksskolen, 
Christinedal, Vigelandsmuseet, bygård i Thorsgate 1 og Planetveien 10-14 (inkl. arkitekt 
Korsmos egen bolig). Disse anleggene vil samlet bidra vesentlig til at fredningslisten for 
Oslo blir mer representativ. 
 
Fredningsforslag for Lja bru ble utarbeidet og sendt på høring. Et eldre forslag om sikring 
av Løvenskiolds gate 6 gjennom fredning er nå foreslått erstattet av et utkast til en 
privatrettslig verneavtale som er sendt eieren til vurdering. Byantikvaren avventer fortsatt 
respons på denne. 
 

 
Utsnitt av helsides oppslag i Aftenposten 23. november 2010. Byantikvaren i Oslo varslet i november 2010 
oppstart av fredningssak for Planetveien 12, Arne Korsmo og Grete Prytz Kittelsens hjem, og 
eksteriørfredning av de øvrige to enhetene i flermannsboligen, nr 10 og 14. Huset ligger ved Båntjern på 
Vettakollen, og er et av etterkrigstidens mest spesielle hus og privathjem.  
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Utarbeide alternative forslag til reguleringsplaner for å ivareta verneinteressene 
Vedtaket av Bystyremelding 4/2003 ”Kulturminnevern i Oslo” i februar 2004 ga 
Byantikvaren nye oppgaver og forbedrete redskaper. En av disse er å lage alternative 
planforslag som sikrer kulturminneinteresser. I 2010 har etaten utarbeidet tre alternative 
planer: 

• Øvre Vollgate 9,  
• Konowsgt 1-3 og  
• Lindøya, Bleikøya og Nakholmen 

samt arbeidet videre med tre eldre planer: 
• Hollenderkvartalet 
• Kabelgaten 1-39 og 
• Osterhaus gate 22 

I tillegg har noen innspill om alternative planer fra Byantikvaren blitt integrert i 
planalternativer fremmet av Plan- og bygningsetaten.  
 
Det er små variasjoner i antallet alternativplaner fra år til år, og få sett i sammenheng med 
det totale antall plansaker. Byantikvaren opplever at virkemiddelet fungerer godt, da det 
både gir et forhandlingsgrunnlag som bidrar til å løse mange konflikter i en tidlig 
planfase, og bidrar til å fremme bearbeidete alternative valg til Bystyret i de saker hvor en 
ikke klarer å omforene ulike samfunnshensyn. 
 
Utarbeide egne reguleringsforslag der områder bør reguleres til bevaring  
Etaten prioriterer reguleringsarbeid der det løper bygge-/deleforbud, samt plansaker i tråd 
med andre overordnede føringer. Med dagens bemanning har etaten hatt generelt bra 
framdrift på igangsatte planer, men har ikke hatt kapasitet til å starte ytterligere plansaker 
ut over nye bygge-/deleforbudssaker. Overgang til ny planlov og avklaringer rundt 
arkeologispørsmål har også krevd noe ekstra ressurser på planfeltet dette året. Det ville 
vært ønskelig med en styrket oppfølging av vedtatt Verneplan for Akergårdene og 
Strategi for Maritime kulturminner. 
 
For Byantikvarens tre gjenværende gamle bygge-/deleforbudssaker ble det utarbeidet 
planforslag i 2009, og to av disse ble vedtatt i 2010 (Gyldenløves gate 15 og Niels Juels 
gate 13). Den siste (Øvre gate 5 og 7, Korsgata 5) avventer ennå politisk behandling. 
Byutviklingskomiteen vedtok i 2010 tre nye bygge-/deleforbud hvor det oppfølgende 
planansvaret er lagt til Byantikvaren. Etaten har startet arbeidet med to av disse (Brinken 
55-61 og Øvre Skogvei 2b, 4, 6, 8). 
 
Etaten har i tillegg prioritert videre arbeid på fire tidligere igangsatte bevaringsplaner for 
gårdstun jf. verneplan for Akergårder. Tre andre igangsatte plansaker ligger i bero av 
kapasitetsårsaker. Et eldre planforslag avventer politisk behandling (Simensbrekka 2-36). 
 
Byantikvaren har samarbeidet med Plan- og bygningsetaten om en bevaringsplan for 
miljøet Huk Aveny. 
 
Arkeologi  
Byantikvaren er som fylkeskommunal etat gitt en delegert statlig oppgave med å 
undersøke om reguleringsplanområder og enkelte tiltaksområder kan berøre arkeologiske 
kulturminner som er automatisk fredet etter kulturminneloven. Dette er en kartlegging, og 
i den grad det er nødvendig å foreta undersøkelser i felt, utføres dette i de fleste tilfeller 
med maskinell sjakting. 
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Byantikvaren har i feltsesongen hatt fem arkeologer arbeidende på registreringer, samt én 
som har hatt ansvar for overvåkinger og én med ansvar for koordinering av feltsesongen. 
Som følge av stor pågang på høsten ble feltsesongen også i år forlenget helt til snø og 
frost umuliggjorde videre arbeid i månedsskiftet november/desember. Fire arkeologer har 
av den grunn etter endt utesesong og inn i nyåret 2011 arbeidet med nødvendig etterarbeid 
og rapportskriving.  
 
Funnprosenten på registreringer er i år på 31 %, her er ikke overvåkinger innregnet. En 
arkeologisk overvåking medfører meget begrenset mulighet for å avdekke kulturminner 
sammenlignet med registrering, da det under en overvåking kun graves 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 tiltaket 
rammer. 
 

 
Registreringsarbeid på Valle Hovin. Maskinell sjakting. Her ble det gjort en rekke nye funn, blant annet av 
flere kokegroper som både kan ha hatt rituelle og praktiske funksjoner. Navnet Valle Hovin antyder at det 
her har vært et hov i førkristen tid (”hov-in”), og arkeologenes funn bekrefter lang tids menneskelig 
aktivitet i området. 
 
Utredning om arkeologiske registreringer i planarbeid 
Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten har i 2010 utredet rammebetingelsene for 
dagens praksis, med formål å klargjøre uenigheter, anbefale justeringer og spisse 
eventuelle problemstillinger overfor staten. Et sluttnotat forventes ferdig i første tertial 
2011. 
 
Rådgivning og informasjon/service overfor brukere/publikum  
Etaten gir daglig informasjon til publikum over telefon og disk og saksbehandler kurante 
saker ”over disk”. Bemanningen i publikumsmottaket er i 2010 styrket, antikvarer med 
deler ansvaret som fast bemanning.  
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I 2010 ga Byantikvaren i samarbeid med Oslo Museum, Groruddalen historielag og Bydel Grorud ut den 
kulturhistoriske guidebok ”Oppdag Groruddalen!”. Prosjektet ble muliggjort av den statlig og kommunalt 
finansierte Groruddalssatsingen. Boka ble distribuert til alle husstander i Groruddalen. 

       Illustrasjon: Forsiden av boka. 
 
 
 
Groruddalssatsingen 
Det ble bevilget kr 500 000,- i øremerkede midler for å videreføre prosjektstillingen hos 
Byantikvaren i 2010 (byrådssak 1024/10). Arbeidet har som formål å styrke 
kulturminnevernet innenfor miljøsonesatsingen i Groruddalen og har vært plassert i 
programgruppe 2 – Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø. Arbeidsoppgavene er 
forutsatt å omfatte formell sikring av prioriterte kulturminner, planarbeid knyttet til 
skjøtsel, vedlikehold og formidling samt tiltak som styrker historieforståelsen i dalen. Et 
viktig mål har vært å arbeide med 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.  
 
Følgende arbeidsoppgaver har hatt prioritet i 2010: 
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• Oppfølging av Akergårdene Årvoll, Tveten, Bånkall og Lindeberg. 
• Oppfølging av restaurering av Grorudveien 3.  
• Mulighetsstudie på Arveset gård er påbegynt og vil bli fullført våren 2011. 
• Arbeid med plan og gjennomføring av restaureringen av hageanlegget på Nedre 

Grorud gård. Prosjektet er en del av Grorudparken. 
• Utarbeidelsen av ”Oppdag Groruddalen! En kulturhistorisk guide” og 

kulturhistorisk kart ble fullført i mars 2010. Boken og kartet ble trykket i 63 000 
eksemplarer og distribuert til alle husstander i Groruddalen. Prosjektet ble utført i 
samarbeid med Oslo Museum, Groruddalen historielag og Bydel Grorud. 

• Utarbeidelse av kulturminnegrunnlag for Bryn og Aker sykehus. Målet er todelt: å 
dokumentere utviklingen samt å vurdere de kulturhistoriske verdiene i området slik 
det framstår i dag. Kulturminnegrunnlagene vil også være med på å skape 
forutsigbarhet knyttet til videre utvikling av områdene. 

• Sikring av kulturminner i Groruddalen ved oppføring på Gul liste.  
 

Tilrettelegging for konservering og skjøtsel av Oslo kommunes middelalderruiner i 
samarbeid med Riksantikvaren og etatene som har forvaltningsansvaret for ruinene 
Arbeidet med ruinkonservering av Olavsklosterruinen i Minneparken er videreført i 2010 
med halv finansiering fra Riksantikvaren og resten fra Kulturetaten som tiltakshaver. 
Byantikvaren har bistått med tilrettelegging og rådgivning i faglige spørsmål. Ruinen vil 
igjen åpne for publikum våren 2011.  
 
Fordeling av tilskuddsmidler til private fredete og verneverdige bygninger  
Byantikvaren fordeler både kommunale og statlige tilskuddsmidler.  Den økede 
bevilgningen over budsjettet av kommunale tilskuddmidler gir etaten et kjærkomment og 
positivt virkemiddel for å oppmuntre til prioriterte tiltak i privat regi.  Den supplerer på en 
god måte de statlige midlene etaten får via Riksantikvaren til byens fredete bebyggelse. 
 
Kommunale tilskuddsmidler  
Kommunen har i 2010 gitt tilskudd til restaurering av verneverdige kulturminner. 
Tilskuddsmidlene ble annonsert i aviser og på nettsider. Byantikvaren mottok 98 søknader 
med en samlet søknadssum på ca kr 11 mill. 27 av søknadene ble gitt tilsagn på til 
sammen kr 3 148 500,-. Tilsagnene er gitt for to år, og midlene forventes dermed i 
hovedsak utbetalt i løpet av 2011. Byantikvaren mottok 5 klager. En klage ble gitt delvis 
medhold mens 4 klager ble oversendt klagenemnda juli 2010. Det ble også foretatt en 
gjennomgang av eldre ikke-utbetalte tilsagn.  Disse midlene ble gitt ut igjen i nye tilsagn i 
2010, og kom i tillegg til årets bevilgning på kr 3 millioner. 
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Paulus plass 2, en murgård i den fredete delen av Birkelunden,  før istandsetting.  
 
 
Statlige tilskuddsmidler  
Byantikvaren mottok kr 1 350 000,- i tilskuddsmidler fra Riksantikvaren for 2010 til 
fordeling til kulturminneverntiltak på fredete eiendommer i privat eie og brannsikring av 
kvartaler med tett trehusmiljø.  I tillegg ga Riksantikvaren et forhåndstilsagn for 2011 på 
kr 1 000 000,-. Intern gjennomgang av eldre tilskudd resulterte i tilbaketrekking av 
tilskudd fra tidligere år på ca kr 800 000.  Til sammen ble derfor ca kr 3 mill fordelt i 
2010, hvorav kr 1 650 000,- til ordinært fredete anlegg, kr 1 150 000,- til Birkelunden 
kulturmiljø og kr 200 000,- til brannsikring. 
 
Eiere av ordinært fredete anlegg ble tilskrevet og orientert via nettsidene om muligheten 
for å søke disse tilskuddsmidlene. Det ble informert om tilskuddene, til blant annet 
Birkelunden, gjennom annonsering i dagspressen og orientering på våre nettsider. Vi 
mottok 34 søknader på til sammen ca kr 30 mill og av disse ble det bevilget midler til 17 
prosjekter.  Tilsagnene er gitt for to år. Byantikvaren mottok 1 klage. Klagen ble 
oversendt Riksantikvaren i juni 2010. Avgjørelse kom i juli 2010. Byantikvarens vedtak 
om avslag ble opprettholdt. Ingen søkere sa fra seg tildelt tilskudd og ingen av årets 
tilsagn ble trukket tilbake. 
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Paulus plass 2 etter istandsetting. Fasaden er istandsatt med kalkpuss og kalkmaling og tilbakeført til 
opprinnelige farger. Vinduene er restaurert. Taket er tekket om med sink, og eldre takstein er gjenbrukt. 
Eiendommen har fått tilskudd til istandsettingen.  
 
 
Gul liste 
Byantikvarens Gule liste er en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og 
kulturmiljøer i Oslo.  Listen omfatter tre vernekategorier; fredet etter kulturminneloven, 
vernet etter plan- og bygningsloven og bevaringsverdig. Det har vært arbeidet løpende 
med Gul liste, herunder ajourhold og kvalitetssikring av innføring. Ved nyoppføringer i 
Gul liste blir eiere tilskrevet og informert om bakgrunn og begrunnelse for oppføringen.  
 
Arbeidet med omlegging av Gul Liste til Askeladden  
Byantikvarens Gule liste er i dag formidlet overfor publikum gjennom en enkel 
adressebasert excel-liste som ligger på våre nettsider. Gul liste er også kartfestet, men 
informasjon via kart er foreløpig ikke tilgjengelig for publikum. 
 
Det er avtalt at Gul liste skal overføres til Askeladden i løpet av første kvartal 2011. Selve 
databasen er kun åpen for forvaltningen, men i publikumsutgaven Kulturminnesøk har 
publikum en innsyns- og søkemulighet via nettet. Gjennom prosjektet med tilpasning av 
Gul liste til Askeladdens databasestruktur, er datakvaliteten for Byantikvarens 
registreringer kvalitetssikret og forbedret. Med alle Oslos registrerte verneverdige 
kulturminner og kulturmiljøer samlet i én database unngås dobbelregistreringer, og 
Byantikvaren slipper å drifte og vedlikeholde en database til dette formålet. Dette åpner 
også for en forbedret formidling av Gul liste. 
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Avdelingsledere Hogne Langset og Morten Stige under byvandringen som gikk til flere av kultur-
institusjonene som er planlagt flyttet. 60-70 engasjerte frammøtte gjorde denne vandringen til et virkelig 
”møte” mellom Byantikvaren og publikum. 
 

  

2.3. Gjennomførte omstillings- og effektiviseringstiltak, samt større 
prosjekter 

 
I 2010 er det lagt ned betydelige ressurser i følgende prosjekter: 

 
Seminarer for kommunale forvaltere av bevaringsverdig bebyggelse og eiere av 
fredete bygninger  
Formidling av nyttig informasjon og etableringen av en møteplass for private og 
kommunale forvaltere av bevaringsverdig bebyggelse er en prioritert oppgave. I 2010 
ble det invitert til seminarer for eierne av fredete bygg i Birkelunden. Det ble også 
arrangert en byvandring om teknisk bygningsvern for denne målgruppen. For de 
kommunale eiendomsforvalterne ble det arrangert et seminar om arkeologi i 
utviklingsprosjekter. 
 
Verneplaner 
Undervisningsbygg og Oslo Havn videreførte sine arbeider med en oversikt over 
prioriterte kulturminner i egen forvaltning. KTP og Ruter sto for utarbeidelsen av en 
verneplan for Holmenkollbanen som vil bli publisert i 2011. Byantikvaren har også 
bidratt i Undervisningsbyggs arbeid med verneplan for Osloskolene, som ferdigstilles 
tidlig 2011. 
 
Kommunale plan- og utredningsarbeider  
Byantikvaren er også trukket inn i flere større og ressurskrevende plan- og utrednings-
arbeider i kommunal regi. Prosjektene ”Levende Oslo”, og Undervisningsbyggs verneplan 
for Osloskoler har gått over flere år, mens arbeidet med kravspesifikasjon for kommunale 
bygg er under sluttføring og Futurebuilt / Levende byer er i en tidlig fase. Etaten deltar 
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også fast i tverretatlige fora for utbygging av barnehager, skoler, idrettsanlegg og 
omsorgsbygg. Byantikvaren prioriterer dette arbeidet siden aktiv deltakelse og tidlige 
innspill gir bedre prosjektresultater og færre konflikter senere i prosessen.  
 
Veileder for universell utforming av bevaringsverdig bebyggelse 
Byantikvaren har fått i oppdrag å utarbeide en slik veileder. Arbeidet med definering av 
prosjektet og etablering av en referansegruppe ble utført i 2010. Fra slutten av året har vi 
hatt en prosjektmedarbeider viet til denne oppgaven. Arbeidet er finansiert med eksterne 
midler.  Byantikvaren samarbeidet tett med Plan- og bygningsetaten som har som 
målsetning å utarbeidet en samlet veileder for universell utforming i Oslo. 

  
Informasjons- og formidlingsarbeid 
Byantikvarens presse- og informasjonsarbeid har fokusert på hovedmålene i etatens 
strategi for 2007-2011: 

o Utvikling av internett som informasjonskanal 
o Informasjonsformidling i og omkring etatens saksbehandling og faglige 

uttalelser 
o Motivere for kulturminnevern ved å spre kunnskap til profesjonelle forvaltere 

og allmennheten 
 
Internett 
Internett har vært brukt for å bekjentgjøre nyheter, oppdatert «Gul liste», vedtatte planer, 
informasjonsark, og aktuelle nyheter, i tillegg til den generelle informasjonen om 
Byantikvaren. 
 
Statistikk fra besøk på Byantikvarens nettside: 
 
 

År 2009 2010 
Antall besøk 27 218 28 832 
Gjennomsnitt antall hver dag 74 78 
Gjennomsnittlig besøk (minutter) 05:02 04:35 
Antall besøkende 16 831 17 630 
Mest aktive dato  17.nov 18.mars 
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Byrådsleder Stian Berger Røsland, konstituert byantikvar Per Gregersen og Miljø- og utviklingsminister 
Erik Solheim under lanseringen ”Oppdag Groruddalen!”, Lanseringen fant sted på Veitvet senter, og fikk 
stor oppmerksomhet. Lanseringsdatoen, 18. mars var den dagen i 2010 med flest besøk på Byantikvarens 
nettsider. Foto: Rune Aakvik, Oslo Museum 
 
Presse- og mediearbeid 
Byantikvaren har i forbindelse med saksbehandling og faglige uttalelser, og i saker som 
har egnet seg til å spre kunnskaper om kulturminnevern til allmennheten, aktivt tatt 
kontakt med pressen, og fått dels store oppslag i media. Spesielt saker vedrørende 
fredninger, og lanseringen av den kulturhistoriske veiviseren for Groruddalen fikk mange 
og store presseoppslag. Byantikvaren abonnerer ikke på medieovervåkningstjenester og 
har derfor ikke konkrete tall på antall presseoppslag og medieinnslag.  

 
Formidling, byvandringer 
I 2010 gjennomførte Byantikvaren fire byvandringer. Hensikten med byvandringene har 
vært å belyse ulike tema som etaten jobber med, eller som er relevante i forhold til 
kulturhistorien i et byutviklingsperspektiv. Vårens tema var ”Oslos kulturbygg i spill - 
Nye funksjoner, ny bruk”. I juni var fokus rettet mot arkeologiske funn, og Byantikvaren 
inviterte til steinaldervandring på Ekeberg. I høst gikk vandringen i Kvadraturen med 
tema: Historie og utviklingsmuligheter – Gater og hus fra Christian IVs til vår egen tid!  
Den siste vandringen gikk i Birkelunden og hadde fokus på arkitekturhistorie og historisk 
riktig vedlikehold og istandsetting av murgårder. Byvandringene var alle godt besøkt. 
Vandringen på Ekeberg slo alle rekorder med over 200 interesserte tilhørere. 
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Byantikvaren inviterte torsdag 17. juni til ”steinaldervandring” på Ekeberg med arkeolog  
Kristine Reiersen og eiendomsutvikler Christian Ringnes. Over 200 tilhørere var med på turen. På 
vandringen ble mange av steinalderlokalitetene som er funnet på Ekeberg de siste årene besøkt, og 
publikum fikk møte arkeologer i arbeid med steinalderregistreringer. Foto: Aina Moberg, Nordstrands Blad 
 
 
Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner 
Byantikvaren arbeidet i 2010 videre med prosjekter på Ekeberg, helleristningsfeltet ved 
Sjømannsskolen, Grønliåsen og gravfeltet ved Berg gård, som i 2009 fikk støtte fra 
Riksantikvaren. Prosjektet på Grønliåsen var et samarbeid med Akershus 
fylkeskommune, mens Friluftsetaten har vært en viktig samarbeidspartner i prosjektet på 
Berg gård. 

 
Følgende resultater ble forventet av prosjektene: 
• Tilrettelegge kjente automatisk fredete kulturminner for publikum ved hjelp av nye og 

tradisjonelle virkemidler. 
• Øke synligheten til kulturminner som ligger i hyppig besøkte turområder. 
• Kompetanseøkning og økt bevissthet knyttet til skjøtsel og tilrettelegging hos 

samarbeidspartnere og prosjektmedarbeidere. 
 

Skiltene ved oldtidsveien på Grønliåsen er satt opp. På Berg resulterte samarbeidet med 
Friluftsetaten i skilt der begge etatene informerer om sine spesialfelt. Det er produsert en 
ny skiltplate med oppdatert informasjon som skal settes opp ved helleristningsfeltet ved 
Sjømannskolen. På Ekeberg er det utført vegetasjonsskjøtsel som har resultert i at 
gravhaugene er kommet fram i dagen.  

 
I 2010 søkte Byantikvaren og ble innvilget midler fra Rikantikvaren for skilt- og 
skjøtselsprosjekter på gårdsanlegget på Tangerud, gravfeltet på Langerud og 
helleristningsfeltet på Blindern. Skiltprosjektene vil starte opp med tekstproduksjon 
vinteren 2011. Prosjektet på Blindern vil være i nært samarbeid med Universitetet i Oslo. 
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3. SAMMENLIGNING AV REGNSKAP OG BUDSJETT 

3.1 Driftsregnskap 
 

Artsgruppe 
Regnskap 

2010 
Dok 

3/2010 
Just.bud. 

2010 
Regnskap 

2009 

Avvik 
just.bud/ 
regnskap 

000-099 Lønn, trygd, pensjon 20 795 16 003 20 832 21 341 37 
100-299 Kjøp av varer og tjenester 9 933 6 999 10 854 7 813 921 
400-499 Overføringsutgifter 9 216 6 961 17 088 8 209 7 872 
500-599 Finansutgifter og -transaksjoner 15 0 0 15 -15 
Sum driftsutgifter 39 959 29 963 48 775 37 379  8 815 
        
600-699 Salgsinntekter -3 604 -2 000 -3 325 -1 643 279 
700-799 Overføringsutgifter m/ krav -5 067 -2 521 -4 565 -7 606 502 
800-899 Overføringsinntekter u/ krav -2 526 -3 000 -2 526 -12 071 0 
900-999 Finansinntekter og  
              -transaksjoner -15 0 0 -15  15 
Sum driftsinntekter -11 212 -7 521 -10 516 -21 335 696 
        
Kapitlets nettoresultat 28 747 22 442 38 259 16 044  9 512 

 
Generelle bemerkninger 
Tabellen ovenfor viser at det er store endringer fra Dok 3 til justert budsjett 2010. 
Hovedårsaken til dette er at Byantikvaren har store summer i øremerkede og særskilte 
overførbare midler, i 2010 hele 20,4 millioner kroner.  Se detaljer under pkt 3.4.  
 
Regnskapet for 2010 viser et nominelt overskudd (mindreforbruk) på kr 9,512 
millioner. Øremerkede tilskuddsmidler som skal overføres til 2011 utgjør imidlertid 
kr 9,320 millioner. Dette gir et reelt overskudd (mindreforbruk) på kr 192.000. 
 
Årsaksforklaring til avvik mellom regulert budsjett 2010 og regnskap 2010: 
000-099:   Ingen vesentlige avvik. 
100-299: Avviket skyldes i hovedsak at prosjektmidler til konsulentbistand under 
flere av prosjektene under Groruddalssatsingen ennå ikke er kommet til utbetaling.  
400-499: Avviket skyldes i hovedsak avvik på utbetaling av statlige og kommunale 
tilskuddsmidler, samt øremerkede og særskilt overførbare midler.  Regulert budsjett 
inkluderer 14,556 mill øremerkede midler overført fra 2009, pluss friske midler på 
over 5,8 mill. Tilskuddsmidlene utbetales i realiteten over flere år, men fremkommer 
budsjetteknisk som forventede utbetalinger i budsjettåret. 
500-599: Det ble ikke budsjettert på denne artsgruppen, der eneste postering er 
avskrivning av etatens varebil. 
600-699: Inntektene fra arkeologien ble noe høyere enn antatt ved siste 
budsjettjustering. 
700-799: Se kommentar under artsgruppe 600-699.   
800-899: Ingen avvik. 
900-999: Se kommentar under artsgruppe 500-599. 
 
Redegjørelse for budsjettreguleringer i løpet av 2010 
 
Byantikvarens netto driftsbudsjett er regulert med totalt kr 15 837 millioner i 2010.  
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Reguleringene består av: 
o kr 14 566 000 i overførte øremerkede midler fra 2009 
o kr   761 000 i overført mindreforbruk fra 2009 
o kr  500 000 i rammeøkning til prosjektstilling Groruddalen 

 (Byrådsak 1024/10) 
 

De største budsjettreguleringene til de forskjellige artsgruppene er: 
Artsgruppe 000-099:   

o + 1,0 mill: rammeøkning flyttet fra artsgruppe 100-299. 
o + 1,1 mill: overførte øremerkede midler fra 2009 og nye midler 2010 

til øremerkede prosjekter 
o + 0,5 mill: økning ramme for prosjektstilling Groruddalen 
o + 2,2 mill: økning lønnskostnader til feltarkeologer på engasjementer, 

parallell økning inntekt. 
Artsgruppe 100-299:  

o – 1,0 mill: rammeøkning flyttet til artsgruppe 000-099 Lønn. 
o + 2,6 mill: øremerkede midler overført fra 2009 og nye 2010 
o + 1,8 mill: økning viderefakturerte kostnader arkeologi, parallell 

økning inntekt. 
o +0,4 mill: mindre økninger diverse kostnad 

Artsgruppe 400-499:  
o + 10,4 mill: øremerkede midler, overført fra 2009 og nye i 2010 
o - 0,3 mill: reduksjon mva – tilsvarende reduksjon på artsgruppe 700-

799 
Artsgruppe 600-699:  

o + 1,4 mill: økning forventet inntekt arkeologi fra eksterne tiltakshavere  
Artsgruppe 700-799:  

o + 2,3 mill: økning forventet inntekt arkeologi grunnet høyere aktivitet  
o - 0,3 mill: reduksjon mva  

Artsgruppe 800-899:  
o - 1,7 mill: reduksjon tildeling statlige tilskuddsmidler fra 

Riksantikvaren 2010 
o + 0,2 mill: øremerkede midler til prosjekter under Groruddalssatsingen 
o + 1,0 mill: øremerkede midler til prosjekter finansiert av 

Riksantikvaren 
  
Årsaksforklaring til større avvik mellom regnskap 2010 og regnskap 2010 
Artsgruppe 000-099: Noe lavere totalbemanning enn i 2009.  
Artsgruppe 100-299: Høyere kostnader til eksterne entreprenører ifm arkeologi 
registreringer (0,6 mill).  Kostnader til Kulturhistorisk veiviser for Groruddalen 
(prosjekt under Groruddalssatsingen), totalt ca 0,8 mill. Stillingsannonser ifm 
ansettelse ny virksomhetsleder (150’) For øvrig mindre avvik på flere arter. 
Artsgruppe 400-499: Høyere utbetalinger av tilskuddsmidler enn i 2009 (0,8 mill). 
Noe høyere mva (0,2 mill)   
Artsgruppe 600-699: Høyere andel arkeologiinntekter fra kommunale tiltakshavere 
enn i 2009 (2,0 mill). Hvorvidt inntekter faller på denne artsgruppen eller på 
artsgruppe 700-799 varierer fra år avhengig av hvilke arkeologiprosjekter som 
gjennomføres. 
Artsgruppe 700-799: Se kommentar til artsgruppe 600-699. Lavere inntekter fra 
arkeologien på denne artsgruppen (2,2 mill).  Lavere refusjon sykepenger (0,6 mill). 
Noe høyere mva (0,2 mill) 
Artsgruppe 800-899: Redusert tildeling av statlige øremerkede midler via 
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Riksantikvaren, redusert fra 9,2 mill i 2009 til 1,4 mill i 2010.  

3.2. Investeringsregnskap 
Se pkt. 3.3. 

3.3. Investeringsregnskap på prosjektnivå 
Byantikvaren har ikke foretatt investeringer i 2010.  Det ble investert i ny varebil i 2007, 
og det er foretatt avskrivning av denne i 2010. 

3.4. Noter i regnskapet 
Byantikvaren hadde til sammen kr 14,556 millioner i særskilte øremerkede midler 
overført fra 2009 til 2010.  I etatens budsjett for 2010 var det i tillegg forutsatt kr 3,0 mill 
til særskilt øremerkede kommunale tilskudd, og kr 3,0 millioner i særskilt øremerkede 
statlige tilskudd til istandsetting av kulturminner.  Sistnevnte tilskudd ble imidlertid 
redusert til 1,35 millioner i 2010.  Etaten har i tillegg øremerkede midler knyttet til 
prosjekter under Groruddalskontoret, og prosjekter med finansiering fra Riksantikvaren, 
med ”Fredningsgjennomgangen” og ”skiltprosjektet Maridalen” som de to største av 
disse. 
 
Bruk av særskilt overførte midler i 2010  
 
Kommunale tilskudd i hele 1000 kroner 

Note Prosjekt  Vedtak Reg. 
budsjett 

Regnskap Avvik 
 (VI-VII) 

a. 25200001 Kommunale 
tilskudd til 
kulturminnevern 

Dok3 2010  
og tidligere år  
(overførte midler) 

5 822,2 2 616,0 3 206,2 

    5 822,2 2 616,0 3 206,2 
 
Statlige tilskudd i hele 1000 kroner      

Note Prosjekt  Vedtak Reg. 
budsjett 

Regnskap Avvik 
 (VI-VII) 

b. 25200004,
35201052,
35201068,
35201071-
35201074  

Groruddals-
prosjekter 

Byrådssak 1024/10 
m.fl. 

1 953,9 1 282,4 671,5 

c. 
 

35202001-
35202003 

Statlige tilskudd til 
kulturminnevern-
tiltak  

Statsbudsjettets  
kapittel 1429,  
post 72 og 73 

10 621,1 6 031,8 4 589,3 

d. 35201012 
35201033 
35201053 
35201069 
35201070 

Skjøtsel arkeologi 
Ruinprosjektet 
SEFRAK 
Skilting Maridalen 
Fredningsgjennom-
gangen 

 
Midler tildelt etter 
spesifikke søknader til 
Riksantikvaren 

1 995,9 1 142,9 853,0 

      14 570,9 8 457,2 6 113,7 
 

Noter: 
a. Kommunale tilskudd til kulturminnevern for 2010 og tidligere år.  Tilsagn om 

tilskuddsmidler til kulturminnevern gis normalt for to år, men kan søkes 
forlenget utover dette.  Tilskudd utbetales etter ferdigstilt arbeid, mot 
dokumenterte kostnader, dokumentasjon på at arbeidet er utført i henhold til 
gitte betingelser, og etter ferdigbefaring. I enkelte tilfeller blir tilsagn trukket 
tilbake, frafalt eller avkortet.  Dette kan resultere i ”resirkulering” av midler, 
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som da tas inn i årets pott og fordeles på nytt i henhold til de søknadene som er 
innkommet. 

b. Prosjektene rapporteres særskilt til Plankontoret for Groruddalen. 
c. Midlene fordeles til spesifikke prosjekter etter kriterier fra Riksantikvaren, og 

vil komme til utbetaling i 2010 og senere. Tilsagn gis normalt for 2 år, men kan 
søkes forlenget utover dette.  Attestert regnskap med kommentarer oversendes 
statlige myndigheter. Også her kan det bli ”resirkulering” av midler fra tilsagn 
som ikke utbetales, og som tildeles nye kvalifiserte søkere. 

d. Midler til fem prosjekter er finansiert med øremerkede midler fra 
Riksantikvaren:   

a. kvalitetssikring av SEFRAK-data for Oslo,  
b. ruinprosjektet i Oslo,  
c. skjøtsel av automatisk fredete kulturminner,  
d. fredningsgjennomgangen, og  
e. skilting Maridalen   

 
Det samlede avvik i tabellene, kr 9,32 millioner, skal overføres til 2011. 
 

4. UTKVITTERING AV BYSTYRETS MERKNADER 
 
4.1  Årsberetningen 2009 – Flertallsmerknader 

 
Byutviklingskomiteen stiller seg undrende til at en økning i faste årsverk på nesten 15 % over en 
toårsperiode ikke har noen kvantifiserbar effekt på produksjonen, og vil oppfordre Byantikvaren 
til å vurdere om indikatorene gir et riktig bilde av aktiviteten i etaten. 

 
Byantikvarens kommentar:  
Fra 2007 til 2009 økte antall faste årsverk hos Byantikvaren med 11,2 %. 
Produksjonen målt ved antall utgående dokumenter var i samme periode konstant. 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid ble redusert fra 32,4 dager til 27,3 dager (- 15,7 
%). Byantikvaren deltok i perioden i flere fora for rask avklaring av kommunale 
bygge- og reguleringssaker (barnehageforum, omsorgsforum, skoleforum). Dette bidro  
til raskere avklaring av en rekke saker, uten at det ga utslag på produksjon eller 
saksbehandlingstid slik den måles hos Byantikvaren.  
De indikatorene som i dag brukes for å fastsette Byantikvarens måloppnåelse er 
imidlertid upresise og det er satt i gang arbeid med å prøve ut nye og mer presise 
indikatorer. 
Fra 2009 ble årlige bevilgninger på 1,5 mill. gjort fast (lagt til budsjettrammen). Dette er 
positivt ved at det gir en lengre planleggingshorisont og dermed bedre produktivitet. I 2010 
har antall utgående dokumenter økt sammenlignet med foregående år og gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid har gått ytterligere ned til 26,8 dager.  
 

Komiteen er glad for det igangsatte samarbeidet mellom Byantikvaren og Riksantikvaren 
om overføring av registrerte verneverdige kulturminner på «Gul liste» til Riksantikvarens 
kulturminnedatabase «Askeladden». Dette vil hindre dobbeltregistrering og forbedre 
tilgang til informasjon både for publikum og for saksbehandlere. Komiteen er glad for 
orienteringen som er gitt byutviklingskomiteen om at Byantikvaren regner med å kunne 
ferdigstille dette arbeidet i løpet av året. 

 
Byantikvarens kommentar: 
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Arbeidet med å forberede overføring av verneverdige kulturminner på ”Gul liste” til 
Riksantikvarens kulturminnebase ”Askeladden” er nesten fullført. Overføringen 
forventes å være gjennomført i løpet av 1. kvartal 2011. For at publikum skal få 
tilgang til en forbedret databasetjeneste er vi imidlertid avhengig av Riksantikvarens 
utviklingsarbeid. De har som målsetning å ha ferdig en ny versjon av Kulturminnesøk 
i løpet av 2011.  
 

4.2 Budsjett 2010 – Flertallsmerknader 
 
Kap. 609 Plan- og bygningsetaten 
Komiteen mener kommunen må gå aktivt inn overfor private gårdeiere som spekulerer i forfall. De 
hjemlene som vil ligge i forskrift til ny plan- og bygningslov, vil gi kommunen nye verktøy i 
kampen mot slik spekulasjon. Komiteen ber byrådet prioritere dette arbeidet, fortrinnsvis ved å 
reetablere et fellesprosjekt med deltakelse fra Byantikvaren og PBE. 

 
Byantikvarens kommentar: 
Ny bygningslov gir dessverre ingen forbedret hjemmel. Etaten håper imidlertid at 
Kommunal- og regionaldepartementet snarlig vil fremme en forskrift til loven som gir 
utvidete hjemler. Byantikvaren opplevde at det forrige samarbeidsprosjektet med Plan- 
og bygningsetaten om sikring, utbedring og vedlikehold ga gode resultater og ekstra 
oppmerksomhet om denne typen ulovligheter og er positiv til å videreføre 
samarbeidet. 
 

Kap. 501 Kultureiendommer 
Kultur- og utdanningskomiteen viser til de vedtak som bystyret har gjort når det gjelder bevaring 
av Akergårdene og forventer at byrådet legger frem oppfølgingstiltak.  
 
Kultur- og utdanningskomiteen peker spesielt på den planen som er lagt for rehabilitering av 
Tveten gård og som bør inkludere at Akersamlingene får et permanent tilholdssted. Komiteen ser 
frem til at byrådet orienterer bystyret om fremdriften i denne saken. Komiteen viser til at 
kulturbyggene i Oslo administreres av forskjellige virksomheter i kommunen. Det har i den senere 
tid kommet frem at spesielt flere av de byggene som er lagt inn under Omsorgsbygg Oslo KF, er i 
en dårlig forfatning. Det gjelder f eks bygningen til Deichmanske hovedbibliotek, Vigelandsmuseet 
og Nordre Skøyen hovedgård. Komiteen ser det som helt nødvendig at byrådet foretar en 
gjennomgang av behovet for rehabilitering og vurderer fremtidig organisering av denne 
eiendomsmassen. 

 
Byantikvarens kommentar:  
Forvaltning av kommunens kulturhistoriske eiendommer er et utfordrende felt. Mange 
av disse eiendommene vil ikke gi en avkastning som står i forhold til 
vedlikeholdsbehovet. Det fører til at foretak og etater i en del tilfeller har nedprioritert 
slike eiendommer.  
Byantikvaren har startet arbeidet med forvaltningsplaner for de prioriterte 
Akergårdene i kommunalt eie, jf vedtak i Bystyret. Byantikvaren vil i samarbeid med 
de foretak og etater som forvalter de respektive Akergårdene lage en mal for slike 
forvaltningsplaner. De respektive etatene har så ansvaret for å sette av tilstrekkelig 
ressurser til å utarbeide forvaltningsplaner for de prioriterte anleggene. Dette arbeidet 
bør komme godt i gang i 2011.  
 

.Samferdsels- og miljøkomiteen – generelt – klima og miljø 
Samferdsels- og miljøkomiteen vil videre særlig peke på nødvendigheten av å redusere utslipp i 
forbindelse med oppvarming/kjøling, som er den nest største kilden til klimagassutslipp i Oslo. Det 
viktigste grepet er å sørge for at oppvarming/kjøling krever så lite energi som mulig, deretter at 
den energien som benyttes er fornybar. For å få dette til, må Oslo kommune være i front når det 
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gjelder passiv- og lavenergihus, og stille strenge krav både til nybygg og ved rehabilitering av 
gamle bygg. Komiteen vil spesielt understreke bystyrets vedtak om at alle oljefyringsanlegg i 
kommunens egen bygningsmasse skal være skiftet ut innen utgangen av 2011 med anlegg som 
benytter fornybare energikilder. 

 
Byantikvarens kommentar:  
Byantikvaren har merket seg komiteens merknad og deltar i arbeidsgruppen for 
Futurebuilt og annet tverretatlig samarbeid for å lage gode målsetninger for 
energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse.. Byantikvaren vil påpeke at det i 
energiregnskap for hus må regnes ut fra husets hele levetid. Bare en slik regnemåte vil 
gi en riktig helhetsvurdering for valg av tiltak i eksisterende bebyggelse. Oftest vil 
mindre tiltak i tråd med bygningsfysikken i eldre hus gi vel så gode totalresultater som 
nybygging av passivhus. 

 
4.3 Verbalvedtak fra tidligere som fortsatt gjelder 
 

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. (S40/2008) 

 
Byantikvarens kommentar:  
Byantikvaren har i 2009 laget strategisk plan for universell utforming. Det er igangsatt 
arbeid for å lage en veileder for universell utforming i verneverdig bebyggelse. I høst 
ble det arrangert et oppstartsseminar med deltakelse fra brukerorganisasjoner og 
berørte kommunale etater. Fra desember 2010 er det engasjert en prosjektmedarbeider 
i et halvt årsverk for å utarbeide veilederen. Etaten samarbeider tett med Plan- og 
bygningsetaten slik at konklusjonene i denne veilederen kan gå rett inn i en større, 
kommunal veileder for universell utforming i byggesaker.  
 

 
Fra etatens studietur til Byantikvaren i Bergen. Universell utforming i bevaringsverdige bygninger og 
uterom var et av temaene som ble tatt opp med kollegene i Bergen. 
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5. SÆRSKILT RAPPORTERING  

5.1 . Tiltak for å forbedre service overfor brukerne 
 

Ordningen med et publikumsmottak som var i 2010 bemannet med en høyt kvalifisert 
medarbeider. Da vedkommende gikk av med pensjon ble jobben delt mellom to 
antikvarer.  Publikumsmottaket gir tilbud om avklaringer over disk og behandling av 
enklere saker. Dette tilbudet gir gode resultater. Etaten behandler stadig flere saker på 
dagen og antall besøk til publikumsmottaket øker. Ordningen gir samtidig en mer 
skjermet arbeidssituasjon for de øvrige saksbehandlerne.   

 
Det er produsert 4 nye informasjonsark i 2010.  Informasjonsarkene omhandler 
fargesetting av murgårder, tilskudd, porter og dører, samt arkeologi. 3 av disse 
foreligger i trykket versjon; alle informasjonsarkene finnes også i nettversjon. 
 
Det er i 2010 holdt informasjonsmøter, byvandringer og foredrag for forskjellige 
interessentgrupper. 
 

 
Informasjonsarket Byantikvaren laget i 2011 om riktig fargesetting av 1800-talls murgårder i Christiania 
er rikt illustrert. Murgårdene fra 1800-tallet er noe av det mest typiske ved Oslos by- og gatebilde. Denne 
bebyggelsen har oftest pussede og malte fasader som krever riktig og jevnlig vedlikehold.  Mange eiere 
søker veiledning hos Byantikvaren for å finne tilbake til original fargesetting av bygningene. 
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5.2.  Saksbehandlingstid   
 
Etaten følger fristen på 4 uker for saker oversendt fra Plan- og bygningsetaten, i tråd med 
samarbeidsavtale mellom virksomhetene. Ved henvendelser fra andre sendes varsel når 
fristen vil bli overskredet (jf. Forvaltningsloven). Dette gjelder særlig i saker hvor 
tiltakshavere ber om forhåndsuttalelser. For denne sakstypen kan saksbehandlingstiden 
være inntil 12 uker.  
 
Det er ikke egne frister for saksbehandling knyttet til vedtaksfredning i kulturminneloven. 
Forvaltningslovens bestemmelser gjelder derfor. Siden Byantikvaren her er vedtaks-
myndighet tilstrebes raskere saksbehandling, men også her overskrides den normative 
fristen på 4 uker i en del saker. 
 
Behandling av søknader om tilskudd foretas en gang pr. år (1.kvartal) og har søknadsfrist 
1. desember året før.  Saksbehandlingstiden i disse sakene har ikke lovfestede frister.  
 
Etaten benytter restanselister for aktivt å følge opp restansesituasjonen for den enkelte 
saksbehandler. Reduksjonen i saksbehandlingstid som etaten har sett i 2010 innebærer 
også at restansene er redusert. 
 
Kommunerevisjonen har ikke undersøkt eller hatt kommentarer til saksbehandlingstiden i 
virksomheten. 
 

5.3. Tilgjengelighet for personer med funksjonshemning 
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 
publikumsmottak er i 1.etg der det er trappefri adkomst og god tilgjengelighet.   
Se for øvrig pkt 4. 
 

5.4. Tiltak i Oslo kommunes folkehelseplan 
Byantikvaren har i 2010 ikke gjennomført spesielle tiltak innenfor innsatsområdene til 
Oslo Kommunes folkehelseplan.  Imidlertid har vår Seniorpolitikk tiltakspunkter 
(muligheten for trening innenfor arbeidstid) som skal bidra både på innsatsområde 1 – 
Fysisk aktivitet og fysisk planlegging og innsatsområde 6 – Skadeforebygging.  
Innsatsområde 3 – Psykososiale nærmiljøer forsøkes ivaretatt gjennom det generelle 
arbeidet med det psykososiale miljøet på arbeidsplassen. 
 

5.5. Ytre miljø 

5.5.1 Miljøsertifisering 

 
2009 2010 

Antall godkjente sertifiseringer 0 0 
Antall gjenstående sertifiseringer 1 1 

 
Byantikvaren er pr. 31.12.2010 ikke miljøsertifisert.  Prosessen mot miljøsertifisering 
(Miljøfyrtårn) ble satt i bero til et nytt HMS-system var ferdig utarbeidet og godkjent 
i løpet av 2010. Miljøfyrtårnsertifisering vil bli gjennomført i 2011. 
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I den daglige driften settes det fokus på alminnelige miljøhensyn, slik som 
energiøkonomisering, bruk av skrivere/kopimaskiner med tosidig utskriftsmuligheter, 
resirkulering av papir osv. Etaten har 2 etatssykler som i stor grad brukes som erstatning 
for drosjekjøring. Etatens HMS-systemet ivaretar i tillegg hensyn til arbeidsmiljø og 
avfallshåndtering.  
 

5.5.2 Klima og energi 

5.5.2.a  Stasjonær energi 
 

Energikilde Forbruk av 
Parafin/fyringsolje 

[liter] 

Omregnings 
faktor 1) 

Energiforbruk 
fordelt på 

energikilder (kWh) 
 

Utslipps 
faktor 3) 

CO2-utslipp4) 
 

kg CO2 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Olje, parafin   * 7,5   * 2,66   
Elektrisk energi 
- ordinær avtale med  
Hafslund 

  
108 060 134 608 * 0,108 11 670 14 538 

Elektrisk energi 
- Grønn strøm 2) 

    * 0   
Fjernvarme     * 0,0455   
Bioenergi 
(flis/pellets/etc) 

    * 0   

 SUM 108060 134608 SUM 11 670 14 538 

f. Konverteringsfaktoren multipliseres med antall liter olje og gir kWh. 
g. Garantert fornybar energi, opsjon i samkjøpsavtale med Hafslund Strøm AS. 
h. Fastsatt mengde kg CO2-ekvivalenter per kWh energikilde [kg CO2/kWh]. 
i. CO2-utslipp=forbruk i kWh multiplisert med utslipsfaktoren. 

 
5.5.2.b  Spesifikt energiforbruk 

Etaten disponerer lokaler på 950 m2 i Maridalsveien 3, som forvaltes av Eiendoms- og 
byfornyelsesetaten.  Oppvarming er ved vannbåren varme fra felles varmesentral for 
gården, supplert med elektriske termostatstyrte panelovner. Sentralvarme til 
kontorlokalene inngår i felleskostnader som betales til gårdeier, og kostnadene er fordelt 
etter en arealbasert nøkkel mellom leietakerne i Maridalsveien 3.  Det har ikke vært mulig 
å få frem oversikt/regnskap over gårdens totale energiforbruk fra Eiendoms- og 
byfornyelsesetaten, og vi har derfor ingen statistikk for det totale energiforbruket for 
2010. 

 
5.5.3 Transport 

5.5.3.a  CO2-utslipp egen bilpark 
 
 
 
  

 2009 2010 
Antall kjøretøy 1 1 
Antall nullutslippskjøretøy 0 0 
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Energibærer Forbrukt 
mengde drivstoff 

liter 

Utslipps- 
faktor 1) 

CO2-utslipp 2) Kjøre kilometer CO2-utslipp per 
kjørte km 3) 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Bensin 322,55 179 * 2,316 747 415 3206 1775 0,233 0,234 

1) Fastsatt mengde kg CO2-ekvivalenter per liter/kWh energibærer [kg CO2/liter eller kWh]. 
2) CO2-utslipp=liter drivstoff multiplisert med utslippsfaktoren. Aktuelle utslippsfaktorer er 

oppgitt i kolonnen utslippsfaktor. 
3) CO2-utslipp per kjørte km = CO2-utslipp dividert med antall kjørte km.  
 

5.5.3.b  CO2-utslipp innkjøpte transporttjenester  
Virksomheten har ikke innkjøpsavtaler på transporttjenester.  Avtale med Oslo Taxi 
benyttes der det er behov for persontransport.  Etaten har kun sporadisk bruk av 
budtjenester, og det er ikke inngått avtale på disse.  Etaten har en rammeavtale på 
gravetjenester til arkeologiske registreringer, men har ikke tilgjengelig tall for utslipp fra 
gravemaskinene som brukes i den sammenheng.  
 

 
Byantikvaren laget i 2010 et nytt informasjonsark i nettversjon om dører og porter i verneverdige 
bygninger. De opprinnelige dørene og portene, både i murgårdsbebyggelse og i senere bygårder, er viktige 
og verdifulle elementer i bygningenes arkitektur. I Informasjonsarket gis det råd om vedlikehold, riktig 
fargevalg, hvordan gjøre enkel tilstandsvurdering selv, og hvordan skifte ut en gammel inngangsdør. 
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5.6 Miljøtiltak  
I gjeldende byøkologisk program 2002 har kun strategi 1.1.1 direkte kobling til 
Byantikvarens virksomhet. Denne har mål om byutvikling gjennom fortetting uten at dette 
går på bekostning av verneverdige bygninger eller miljøer. I lys av den kraftige 
tilflyttingen byen har gjennomlevd de siste år, synes målsetningen i rimelig grad å ha vært 
innfridd. I innspill til nytt byøkologisk program 2008-2024 har Byantikvaren foreslått en 
målsetting som viderefører den mer ambisiøse målformuleringen i Kommuneplan 2008. 
 
Miljøtiltak  

  Kryss av  Kommentarer/navn på sak 
I virksomhetenes årsplan X  Miljøfyrtårnsertifisering i 2011 
I sektorplaner     
I strategiske planer     
I saksbehandling     
Ved anskaffelser     
Annet     

 

5.7 Internkontroll helse, miljø og sikkerhet (HMS) og 
arbeidsmiljøforbedringer  

 
Det ble i 2010 utarbeidet og vedtatt en ny HMS-håndbok og -system for Byantikvaren. 
Det lokale elektrisitetstilsynet ved Intratek Eltilsyn AS gjennomførte i november 2010 el-
tilsyn i Byantikvarens lokaler. Kontrollen var en visuell stikkprøvekontroll og avdekket et 
mindre avvik som er blitt rettet.  
 

HR/HMS-området 
   MÅL Ja Nei Kommentarer 

Er det fastsatt egne mål på HMS-området? X 
  Det er fastsatt fem hovedmål 

på HMS-området. 

På hvilke lovområder er det fastsatt HMS-mål - 
arbeidsmiljø, brannsikkerhet, el-sikkerhet, 
produktkontroll, ytre mål  

    Målene er forankret i interne 
krav og gjeldende  
HMS-lovgivning 

Hvis ikke det er fastsatt mål på disse områdene; 
hvorfor? 

      

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

Det er utarbeidet instrukser og 
handlingsplan med 
utgangspunkt i HMS-målene. 

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

  
X  

RISIKOVURDERINGER 

Er det gjennomført risikovurderinger innen HMS? X     

Er det iverksatt tiltak for å redusere risiko? X     

REVISJON 
Er det gjennomført internt tilsyn (systemrevisjon, 
verifikasjoner) i egen virksomhet for å sikre at 
HMS-systemet fungerer som forutsatt (det spørres 
ikke om det har vært gjort endringer - revisjon i 
eget HMS-system) 

X 

  
Det ble i 2010 gjennomført 
vernerunde, samt en 
egenkontroll for el-sikkerhet. 
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5.8 IA-avtalen  
 
      Sykefravær 

 Sykefravær i % 
2008 

Sykefravær i %  
2009 

Sykefravær i %  
2010 

Endring i %-poeng  
2010 vs 2009 

Kvinner  1,80 5,86 3,30 -2,56 
Menn  8,65 8,47 1,72          -6,75 
Totalt  5,37 7,12 2,63          -4,49 

 
Sykefraværet i 2010 har falt vesentlig fra 2009.  En stor del av forklaringen er 
reduksjon i langtidssykefraværet fra 2009.  Imidlertid viser også sykefraværet nedgang 
dersom disse trekkes ut.   
 
Arbeidspresset i etaten ligger fremdeles meget høyt. 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 hjemme, trening i arbeidstid, endrete arbeidsoppgaver der dette er mulig, som 
en del av virksomhetens personalpolitikk.  
 
Etaten har, grunnet begrensninger i kontorlokaler, ikke hatt større muligheter til å ta 
inn personer i opplærings- eller arbeidstreningsøyemed.  Vi har imidlertid ved 
årsskifte én person arbeidspraksisplass i 4 måneder. Etaten har ikke ansatt personer 
med funksjonsnedsettelser i 2010. 
 
Seniorpolitikk 
Byantikvaren hadde én pensjonsavgang i desember 2010, denne var ved fylte 67 år.  
Det er forventet 2 pensjonsavgang i 2011, én ved 62 og én ved passert 67 år. Etaten 
ser derfor ikke behov for aktive tiltak for å øke avgangsalderen for de ansatte. 

 

Seniorpolitiske tiltak  
Sett X for 
det som er 
benyttet 

Oversikt over alderssammensetninger i virksomheten X 
Seniorperspektiv i karriereplanleggingen 

 Bruk av lønnsfullmakten for å motivere seniorer X 
Redusert stilling uten lønnskompensasjon 

 Fleksibel arbeidstid som kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten X 
Strategisk bruk av vikarer for å forebygge helseplager hos eldre ansatte  

 Fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen X 
Hjemmekontor der dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten 

 Retrettstillinger mv. 
 Gradert AFP 
 Fagutvikling/opplæring X 

Mentorordning og fadder/veiledningsoppgaver X 
Trening i arbeidstiden som kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for 
virksomheten X 
Ett års angrefrist for uttak av AFP, med tilbud om reansettelse i kommunen, uten 
garanti om å få tilbake samme stilling eller samme type stilling 

 Annet, gi eksempel 
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5.9 Likestilling 
Ved utgangen av 2010 var kjønnsfordelingen blant fast tilsatte 52/48 %, med et lite 
overtall kvinner. Kjønnsfordelingen i de faste lederstillinger var i 2010  
75/25 %, med overtall menn. Ved tiltredelse av ny byantikvar i april 2011 vil det igjen 
bli 50/50 som det har vært de siste årene. Lønnsplassering foretas etter formell 
kompetanse og ansiennitetsvurderinger, uavhengig av kjønn, etnisitet m.m. Det har 
derfor ikke vært ansett som nødvendig å iverksette spesielle tiltak for å fremme 
likestillingen mellom kjønnene i etaten. 
 

Likestillingstiltak 
   Er det iverksatt og planlagt 

likestillingstiltak* på? Ja Nei Kommentarer 
Rekruttering   X  
Karriere- og utviklingsmuligheter   X   

Beskyttelse mot trakassering   X   
* Med likestillingstiltak menes her tiltak som både gjelder, kjønn, etnisitet, religion og nedsatt 
funksjonsevne. , jf. likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminering og tilgjengelighetsloven.  
Ift virksomhetens aktivitetsplikt- og redegjørelsesplikt finnes veiledningsmateriell på LDOs nettsider 
 
 

       Diskriminering 
  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 med 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 tjenestetilbud?   X 
Hvis ja, gjelder dette Informasjonstiltak (oversettelse, tolk, o.l.)     
  Minoritetsrådgivere, linkarbeidere o.l.     
  Samarbeid med frivillige aktører     
  Tilpasninger til brukernes tro og livssyn     
Har virksomheten utviklet måter å tilrettelegge tjenester som har vært særs 
vellykket (eksempler på best practice)? 

    
X 

Beskriv kort 
Andre kommentarer 

 

5.10   Medarbeiderundersøkelse  
 

Er det gjennomført medarbeiderundersøkelse i virksomheten i løpet av 2010* 
Ja Nei 

      X 
    * Felles medarbeiderundersøkelse blir obligatorisk for alle virksomheter fra 2011 

 
Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse (felles for Oslo kommune) i januar 2011. 
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Byantikvaren hadde 8 midlertidig ansatte feltarkeologer i 2010.  Bildet er fra Ekeberg. 
 

5.11    Økonomisk/administrativ tilsyn og kontroll 

5.11.1  Interne kontrollaktiviteter 
Økonomi/administrasjon 
Internrevisjon av kontroll og styringen av registrerings- og overvåkingsarbeider utført av 
etatens arkeologer, som ble påbegynt i 2008, fortsatte også i 2010.  Hovedfokus i 2010 har 
vært opplæring og rutiner for de midlertidig ansatte feltarkeologene, samt ytterligere fokus 
på formalisering/dokumentering av interne og eksterne milepæler i saksbehandlingen av 
arkeologisaker. 
 
Etaten har et godt og konstruktivt samarbeid med Kommunerevisjonen når det gjelder 
forbedring av rutiner og oppfølging av økonomi/regnskap, og arbeider kontinuerlig med å 
implementere endringer der dette er ønskelig og/eller nødvendig. 
 
Rapportering 
Det arbeides kontinuerlig med kvalitetssikring og forbedring av etatens statistikk, både i 
forhold til KOSTRA og i forbindelse med andre behov for rapportering internt og 
eksternt.   

5.11.2 Varslingsordningen 
Det er innført lokal varslingsordning i etaten.  Det ble i 2010 ikke mottatt varsler via 
denne ordningen. 

5.11.3 Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget 
Det har ikke vært merknader fra kommunerevisjonen eller kontrollutvalget. 
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5.12 Anskaffelser 
Det er ikke foretatt større anskaffelser i 2010 Mindre innkjøp av varer og tjenester som 
ikke er dekket av Oslo kommunes samkjøpsavtaler er foretatt etter det grunnleggende 
prinsippet om konkurranseutsetting, og er dokumentert ved forenklede 
anskaffelsesprotokoller. Ved større anskaffelser benyttes bistand fra Utviklings- og 
kompetanseetatens sentrale innkjøpsorganisasjon. 
 

5.13 Forvaltning av kunstverk i Oslo kommunes virksomheter 
Byantikvaren leier noen kunstverk fra Oslo Museum som henger i våre fellesarealer. 
 

 
Endringer i løpet av 2010 

 
Type 

Antall 
kunstverk 

2009 

Innkjøp 
2010 

Ikke 
funnet 

Gjen-
funnet Skadet Stjålet Retur 

KUL Totalt 

Grafikk 3 0 0 0 0 0 0 3 
Maleri 1 0 0 0 0 0 0 1 
Skulptur 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tekstil 0 0 0 0 0 0 0 0 
Foto 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totalt 4 0 0 0 0 0 0 4 

 
 

Meldinger til Kulturetaten i 2010 i forbindelse med 
forvaltningen Ja Nei Antall 

Instruksen pkt. 5; Har virksomheten meldt fra om flytting av 
kunstverk?   X   
Instruksen pkt. 6: Har virksomheten meldt fra om lagring av 
kunstverk?   X   
Instruksen pkt. 7: Har virksomheten returnert kunstverk til 
Kunst i Oslo?   X   
Instruksen pkt. 10: Har virksomheten meldt fra om skader og 
vedlikehold?   X   
Instruksen pkt. 11: Har virksomheten meldt fra om 
bygningsmessige inngrep og endringer?   X   
Instruksen pkt. 12: Har virksomheten meldt fra om behov for 
kassasjon av kunstverk?   X   
Instruksen pkt. 13: Har virksomheten meldt fra om tyveri av 
kunstverk?   X   
Instruksen pkt. 14: Har virksomheten meldt ra til KUL i 
forkant av erverv av kunstverk?   X   

Instruksen pkt. 15: Er alle kunstverk merket med OKK nr.?   X   
 
 

5.14 Rekruttering av lærlinger 
Etaten har ikke lærlinger. 
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5.15 Oppfølging av anmerkninger fra Helse- og sosialombudet 
Etaten har ikke fått anmerkninger fra Helse- og sosialombudet. 
 

5.16 Andre spørsmål fra byrådet/bystyret 
Det er ikke stilt spørsmål fra byrådet/bystyret i 2010 (se kapittel 4)  
 
 
Oslo 2. februar 2011 

 
 
Per Gregersen 
konst.byantikvar  
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BYANTIKVARENS ORGANISASJON 2010 
 
 

  

BYANTIKVAR

FAGAVDELING VEST
(9 faste stillinger)

SAKSBEHANDLERE
(4 faste stillinger)

SPESIALFUNKSJONER 
(4 faste stillinger)
- kulturgeograf
- teknisk ansvarlig
- publikumsmottak
- informasjonsansvarlig

PROSJEKTER 
(2 midl. stillinger)
- Fredningsgjennomgangen
- Gul liste

FAGAVDELING ØST
(8 faste stillinger)

SAKSBEHANDLERE 
(4 faste stillinger)

SPESIALFUNKSJONER
(3 faste stillinger)
- 2 arkeologer
- planansvarlig

PROSJEKTER 
(2 midl. stillinger)
- Groruddalen 
- Universal Utforming

ADM.AVDELING
(5 faste stillinger)

ADM.  FUNKSJONER 
(4 faste stillinger)
- arkivleder
- arkliv/resepsjon
- regnskap/personal
- IKT brukerstøtte/HMS/  
økonomi/kontordrift

FELTARKEOLOGER 
(8 midl. stillinger)
- feltkoordinator
- avlastning saksbehandling
- 6 feltledere



Besøksadresse:    Maridalsveien 3
Postadresse:    Postboks 2094 Grünerløkka, 0505 Oslo 
E-postadresse:    postmottak@bya.oslo.kommune.no
Internettadresse:     www.byantikvaren.oslo.kommune.no
Telefoner: 
Oslo kommunes sentralbord        02180
Byantikvarens publikumsservice  23 46 02 95
Faks:                                               23 46 02 51
Åpningstider:   Resepsjon: kl. 08.00 - 15.30
     Kundemottak  tirsdag - fredag kl. 09.00 - 11.30 og 12.15 - 15.00
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