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1.

ANSVARSOMRÅDE

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. Byantikvaren er
kommunens rådgiver i kulturminnefaglige spørsmål.
I tillegg er etaten gitt myndighet av byrådet til å behandle alle kulturminnesaker der
staten har delegert ansvar til Oslo kommune. Dette er oppgaver som følger av at Oslo
også er egen fylkeskommune.
Ansvarsområdet omfatter lov- og vedtaksbestemt saksbehandling i henhold til planog bygningsloven og lov om kulturminner. Etaten utarbeider også egne planforslag.
Disse oppgavene, som knytter seg til eksisterende bebyggelse og anlegg, miljø og
kulturlandskap, 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 med flere museer og 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 Oslo Skolemuseum. Etaten har også et
nært samarbeid med Byarkivet.
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.

Haugenstua – en av byens best bevarte drabantbyer.
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1.1.

Organisasjon og bemanning

Byantikvar

Informasjonsansvarlig

Fagavdeling Vest:

Fagavdeling Øst

Administrasjonsavdelingen
Økonomi

Saksbehandlere

Saksbehandlere

Teknisk ansvarlig

Planansvarlig

Arkiv

Saksbehandling over disk

Kulturgeograf

Resepsjon/sentralbord

Arkeologer

Groruddalssatsningen

Lønn og personal
Drift av "huset" inkludert IKT

Feltarkeologer

Ansatte – status pr 1.1.2014 og 1.1.2015
Ansatte
Årsverk

1.1.2014
32
29,3

1.1.2015
26
24,9

Endring
-6
-4,4

1.1.2014 utgjorde bemanningen 24 fast ansatte, 3 midlertidig ansatte feltarkeologer og 5
ansatte i vikariater og engasjementer. Flere av disse engasjementene og vikariatene er på
mindre enn 100 %. Engasjementer dekker også opp for fast ansatte saksbehandlere som
midlertidig jobber i mindre enn 100 % stilling.
Byantikvaren hadde pr. 01.12.2014, 22 ansatte i faste stillinger, 4 midlertidig ansatte
feltarkeologer og 4 i engasjement. Totalt ble det i 2014 utført 26,8 årsverk hos
Byantikvaren. Virksomheten er organisert i to kulturminnefaglige avdelinger og en
administrasjonsavdeling.
Bemanningen besto 1.1.2015 av 22 fast ansatte, 2 midlertidig ansatte arkeologer og 2
engasjementer/vikariater som dekket inn for fast ansatte i prosjektstilling og/eller i
permisjon.
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2.

MÅL, RESULTATER OG RISIKOVURDERING

2.1.a Situasjonsbeskrivelse
Innledning
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 byutviklingen skal ta hensyn til den historiske byen, dens visuelle uttrykk og
autentisitet, gjennom addisjon og gradvis fornyelse. Byvekst og ønske om fortetting og økt
tilrettelegging for boligformål utgjør viktige premisser for arbeidet. Byantikvaren har vært
aktiv på sitt arbeidsområde gjennom uttalelser i plan-, bygge- og rivesaker, samt utarbeidelse
av egne planer. Det er et betydelig press på saksbehandlerne, ikke minst når det gjelder store
plansaker. Byantikvaren har deltatt i den kommunale samhandlingen som forutsatt og vært til
stede på Byutviklingskomiteens møter og befaringer. Etaten har også bidratt inn i arbeidet
med ny kommuneplan. Nærmere om rammene for saksbehandlingstiden og
detaljrapporteringen følger nedenfor .

Byantikvarens saksbehandling er basert på historisk dokumentasjon. Antikvarene Thomas
Overvaag Lie og Gry Eliesen jobber her med kulturminnegrunnlag for Hovinbyen..

Saksbehandlingstid
Mengden dokumenter har steget jevnt over mange år. I 2014 var det imidlertid for første
gang på lang tid en reduksjon i antall innkomne dokumenter på ca 6%. Dokumentmengde
gjenspeiler ikke direkte arbeidsmengden og også 2014 har vært et svært produktivt år.
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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.

Saksbehandlingstid

2012
24,1

2013
25,4

2014
24,2

Inngående dokumentmengde

6 338

6 283

5 874

Utgående dokumentmengde

2 940

3 126

3 270

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.
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. 98 prosentene av innkomne gravemeldinger der det i 2014
ikke er stilt krav om arkeologisk overvåking. Det gjelder også de aller fleste
byggesaksvedtak.
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Her følger detaljrapporteringen for 2014:

Måltall
Saksbehandlingstid

I
Resultat
2012
24,1

II
Resultat
2013
25,4

III
Måltall
2014
30,0

IV
Resultat
2014
24,2

V
Avvik
2014
-5,8

På tross av fortsatt høy saksinngang viser resultatene i 2014 at Byantikvaren stadig ligger
godt under måltallet, alle sakstyper regnet under ett. Det gode resultatet skyldes primært at
etaten i 2014 har innført ukentlige samrådsmøter med PBE, og dermed doblet kapasiteten på
utsjekk av enklere bygge- og rivesaker uten registrerbar saksbehandlingstid. Samtidig har nye
frister til 3-ukers kommunal saksbehandlingstid i 2014 gitt skjerpede krav til responstid også i
en del oversendte mindre saker, og tvunget fram en høyere prioritering av disse på bekostning
av de større og mer komplekse sakene. Ennå i 2014 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 går litt opp (647 mot 636 i 2013).
Av slike saker mottatt fra PBE hadde 35% over 4 ukers saksbehandlingstid.
Etaten har ikke greid å få ned saksbehandlingstiden i plansakene, her er tidsbruken gått noe
opp. Vi setter dette i sammenheng med vridningen mot småsaker som beskrevet over. Dette er
lite heldig ettersom plansakene ofte kan få stor betydning for byen og lokalmiljøet, og rask
responstid med godt bearbeidete innspill er viktig for godt innsalg av kulturminneverdier,
gode samarbeidsrelasjoner og målrettede prosesser. I tillegg har arbeidet med ny
kommuneplan og spesielt den juridisk bindende arealdelen vært svært arbeidskrevende.
Detaljer saksbehandlingstid

2013

2014

Endring
2013-2014

Alle sakstyper (inkl. administrative saker)
Herav:
Byggesaker – alle
Byggesaker fra Plan- og bygningsetaten
Plansaker
Rivesaker
Andre sakstyper (inkl. gravemeldinger)

25,4

24,2

-1,2

26,3
27,6
32,9
17,5
22,2

23,5
27,7
36,0
17,7
20,6

-2,8
+0,1
+3,1
+0,2
-1,6

Nøkkeltall – antall nye saker registrert inn
angjeldende år (Ikke dokumentmengde)
Saksbehandling
Byggesaker etter plan- og bygningsloven
Dispensasjon- og byggesaker etter
kulturminneloven (§§15, 19, 20) 1)
Rivesaker etter plan- og bygningsloven
Plansaker inkludert konsekvensutredninger
Tilskuddssaker 2)
Arkeologi
Totalt antall registreringer 3)
% funn under arkeologiske registreringer

Resultat
2010

Resultat
2011

Resultat
2012

Resultat
2013

Resultat
2014

1085

1188

1203

1330

1 274

33

68

43

38

30

307
185
98

319
153
108

319
95
90

348
115
99

334
156
98

65
31,0

43
24,4

41
24,4

31
35,5

34
32,3

Noter – se neste side
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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 også under
pkt 2.2.

Arkeologitall og spennende funn
Byantikvaren er som fylkeskommunal etat gitt en delegert statlig oppgave med å undersøke
om reguleringsplaner og enkelte tiltak kan berøre arkeologiske kulturminner som er
automatisk fredet etter kulturminneloven. Dette er en kartlegging, og feltundersøkelsene
utføres med forskjellige metoder avhengig av terreng og hva slags funn det er potensial for.
De vanligste registreringsmetodene er maskinell sjakting og prøvestikking med spade. Andre
metoder inkluderer bergkunstsøk, overflateregistrering samt bruk av LIDAR og geofysikk.
Arbeidet betales av tiltakshaver.
Maskinell sjakting fordrer leie av gravemaskin med fører. Byantikvaren har siden 2006 hatt
en rammeavtale for dette arbeidet. En litt utvidet rammeavtale trådte i kraft høsten 2011, og
har i 2014 fungert tilfredsstillende. Rammeavtalen skal ut på anbud på nytt i 2015.
Feltsesongen for 2014 startet i mars/april, men det var også enkelte overvåkingsprosjekter
som ble fulgt opp i vintermånedene. Feltarkeologene fra feltsesongen 2013 fikk derfor
forlenget kontraktene sine, og arbeidet uavbrutt gjennom vinteren inn i ny feltsesong.

Feltarkeolog Geir Amund Sørgård i arbeid med steinalderstikking på Stubljan.
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Det er gjort flere svært spennende funn denne sesongen, som har gitt vesentlige bidrag til
kunnskapstilfanget om det forhistoriske Oslo. Det er blant annet funnet to lokaliteter fra yngre
steinalder ved Stubljan, fra perioden husdyrhold og jordbruk ble introdusert i Norge.
Boplassfunnet inkluderer gjenstander som pilspisser av flint og skifer, samt keramikkskår.
Byantikvarens registrering innenfor småhusplanen i Ullevål hageby har også ført til at en nå
for første gang har kunnet dokumentere et langhus fra jernalderen innenfor Ring 3. Dette er et
viktig funn som understreker betydningen av at en gjennomfører registreringer også innenfor
tettbygde strøk.
Sakstype
Reguleringsplan
Småhusplan
Andre byggesaker
Gravemeldinger/overvåkinger

Totalt antall
saker
156
53
47
407

Antall registrert
/ (% av total)
19 (12,1 %)
11 (20,7 %)
4 (8,5 %)
18 (1,9 %)

Antall funn /
(% av reg.)
6 (31,5 %)
3 (27,2 %)
2 (50,0 %)
6 (33,3 %)

Av mengden behandlede saker, har det i 2014 totalt vært registrert i felt i 13,2 % av sakene,
og det er gjort nye arkeologiske funn i til sammen 32.3% av de utførte registreringene. Da er
overvåkinger av gravetiltak holdt utenom. Funnene som er gjort i 2014 har bidratt til å øke
den helhetlige forståelsen av forhistorie og middelalder i Oslo.
Funnprosenten ligger godt innenfor Byantikvarens målsetning om en funnprosent på over 30
% i registreringssaker, og ligger også godt an i forhold til andre fylkeskommuner. Endringene
i prosent saker som ble registrert og funnprosent ligger innen de normalvariasjoner etaten må
kunne vente fra år til år. Den positive utviklingen tolkes også som resultat av at etaten i de
siste årene har kunnet bygge opp en liten stab med faste arkeologer som gjennom intern
diskusjon og kvalitetssikring har kunnet spisse arbeidet bedre enn det ellers ville vært mulig.
Som for tidligere år er overvåkinger ikke innregnet i funnprosenten ettersom forutsetningene
for å avdekke funn her er svært begrensede og tallene derfor kan variere sterkt fra år til år.
Det er likevel verd å merke seg at funnprosenten også på overvåkingssaker i 2014 er høy
(33,3 %).

Funn fra steinalderboplassen på Stubljan. Her ser vi bl.a. keramikkbiter og en pilspiss av flint.
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Mange spennende funn er gjort i 2014. Her gjennomgår feltarkeologene Ellen Storrusten og Eirin
Husby Frey en del av objektene, før de skal registreres og katalogiseres.

Gul liste
Fra og med januar 2013 forvaltes Gul liste i Riksantikvarens kulturminnedatabase
Askeladden, men i januar 2014 var det fortsatt ikke satt endelig sluttstrek for importen av Gul
liste. Blant annet var det en gjenstående ryddejobb hos Riksantikvaren for opplysninger om
vernedato og registreringsdato. Disse opplysningene er nødvendige for at vi kan utarbeide
statistikk for Gul liste. Denne deloppgaven ble avsluttet i juni 2014.
Publikumsversjonen av Gul liste i Kulturminnesøk ble lansert i mai 2014, og her skulle en
kartfestet Gul liste være et hovedelement. Det har vist seg at kartet ikke fungerer som
forventet. Riksantikvaren har driftsansvaret for løsningen, men de har ikke hatt ressurser til å
rette feil og mangler i kartet.
På vårparten i 2014 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon av Gul liste. I tilknytning til
oppføringer i Gul liste, konkluderte revisjonen med at Byantikvaren hadde sørget for
dokumenterte vernevurderinger og hadde en tilfredsstillende avstemming av praksis ved
oppføring av bygninger som bevaringsverdig på Gul liste. Etter Kommunerevisjonens
vurdering var Byantikvarens saksbehandling ved oppføring og strykning av bygninger på Gul
liste i all hovedsak tilfredsstillende. Det ble påpekt at Byantikvaren hadde svakheter i rutinene
på noen områder. Det har blant annet resultert i at rutinen for Gul liste er oppdatert og at
eieren varsles på et tidligere tidspunkt. Det er også utarbeidet nye rutiner for å sikre
likebehandling av saker og for kvalitetssikring. For gjennomførte tiltak vises det til pkt 2.2.5.

Rådgivning og informasjon/service overfor brukere/publikum
Byantikvaren gir daglig informasjon til publikum over telefon og e-post, mens etaten gir
praktisk rådgivning og saksbehandler kurante saker ”over disk” tre dager i uken. Ferske tall
viser at det store flertall saker ”over disk” er rådgivningssaker. Muligheten til å få råd direkte
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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.

Byantikvarens publikumsmottak er et populært tilbud. Her sees antikvar Maria Lytomt i
samtale med to tiltakshavere.

2.1.b Mål
Byrådets mål for Byantikvaren er at:
• Oslos lange og mangfoldige historie skal gjenspeiles i et representativt utvalg bevarte
bygninger, anlegg, bygningsmiljøer, kulturlandskap og arkeologiske kulturminner
• Ivareta kulturminner som en vesentlig del av all arealplanlegging, byggevirksomhet og
forvaltning av fysisk miljø
• Formidle Oslos historie og de kulturhistoriske verdiene som knytter seg til
bygningsarven og de arkeologiske kulturminnene til et bredt publikum
• Byantikvaren skal være en faglig god rådgiver i bevaringen og utviklingen av byens
kulturminner og kjennetegnes av forutsigbar og løsningsorientert 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 dispensasjonssaker
iht. kulturminneloven.
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Et av Byantikvarens hovedmål er å formidle Oslos kulturminner. Til byvandringen på Christinedal i
juni 2014 møtte nesten 400 mennesker opp, ny rekord for både Byantikvaren og samarbeidspartner
Oslo Museum.

I tillegg vil byrådet prioritere:
• Byantikvaren skal gjennom tydelig dialog og tidlig avklaringer bidra til å avklare
kulturminneinteressene
• Utarbeide alternative forslag til reguleringsplaner for å ivareta verneinteresser
• Utarbeide fredningssaker for bygninger/områder der fredning er varslet
• Utarbeide egne reguleringsforslag der områder bør reguleres til bevaring, saker hvor der
er nedlagt midlertidig forbud mot tiltak prioriteres særskilt
• Rådgivning, formidling, informasjon/service og veiledningsmateriell
• Saksbehandlerbemannet kundemottak der enkle saker kan tas "over disk"
• Fordeling av tilskuddsmidler til fredede og verneverdige anlegg i privat eie
• Aktiv medvirkning i Groruddalssatsingen
• Tilrettelegge for konservering og skjøtsel av Oslo kommunens middelalderruiner i
samarbeid med Riksantikvaren og aktuelle eiendomsforvaltere
• Ajourføre og kvalitetssikre innføringer på Gul liste

Kulturminneforvaltningen
I byrådserklæringen datert 24.10.2011 fremgår det at "Kulturminnevern er en viktig del av
byutviklingen." og at byrådet vil ha en byutvikling som "ivaretar og videreutvikler byens
historiske kvaliteter." Byrådet er videre opptatt av "i størst mulig grad å bevare den
eksisterende murgårdsbebyggelsen i indre by." Byrådet vil også ”utvikle og ta vare på
Akergårdene.” Byrådet påpeker at "Kommunen skal legge til rette for strøkstilpasset fortetting
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og utbygging av nye områder med god kvalitet. Når det bygges nytt kreves det at byens
historiske kvaliteter ivaretas, samtidig som det åpnes for nyskapende arkitektur."
Byrådsavdelingen viser til byrådserklæringen og understreker Byantikvarens rolle som
ansvarlig for kommunens kulturminneforvaltning.

Mye av bygningsmassen på Aker sykehus har høy kulturminneverdi, her hovedhuset på Nordre Sinsen
gård. I 2014 ble arbeidet med Kulturminnegrunnlag for Aker sykehus ferdigstilt.

2.1.c Risikostyring og internkontroll
Risikostyring er integrert i Byantikvarens virksomhet. I tillegg til at det gjennomføres ROSanalyser av budsjett og tildelingsbrev (mål og resultat) gjennomføres det risikovurderinger i
forbindelse med alle større anskaffelser, små og store prosjekter, vikaransettelser og lignende.
Vi orienterte i årsberetningen for 2013 om Riksantikvarens arbeid med å etablere ens
retningslinjer for utfakturering av arkeologiske registreringsarbeider etter Kml § 10. Tidlig i
2013 lå det an til at Byantikvaren kunne få et betydelig inntektsbortfall f.o.m. 1.1.2014 som
følge av dette. I årsberetningen 2013 oppga etaten imidlertid at risiko for budsjettsprekk
kunne nedskaleres for 2014, ettersom ikrafttredelse var utsatt til 1.1.2015 og Riksantikvaren
ville gå en ny bearbeidingsrunde i samarbeid med fylkeskommunene. Arbeidet har vist seg
krevende, og Riksantikvaren har ikke avsluttet arbeidet. Risikoen er igjen eskalert, siden det
ligger an til retningslinjer som gir inntektsbortfall kombinert med merarbeid knyttet til
administrasjon. Trolig vil ikrafttreden skje først fra 2016. Byantikvaren vil foreta en ny
risikovurdering når de endelige retningslinjene foreligger.
Internkontrollen er gjennomgående god og det er gjennomført enkelte ”stikkprøve”-kontroller
i egenregi i 2014. Medarbeiderne med kontrollfunksjoner følger gjennomgående meget godt
med og man tar straks tak i forhold som kan innebære en risiko. Ellers har etaten fulgt opp
enkelttiltak anbefalt gjennom to etatsrevisjoner som var ferdigstilt i 2014, henholdsvis
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revisjon av Byantikvarens HMS-system og oppfølgning av arbeidstidsbestemmelsene og en
forvaltningsrevisjon av etatens saksbehandling knyttet til gul liste.

2.2. Strategier og tiltak

Byantikvaren samarbeider tett med andre kulturinstitusjoner. Til Oslo Museums nye permante
byhistoriske utstilling, bidro Byantikvaren med arkeologiske funn. For første gang tas arkeologi
inn som en del av museets basisutstilling. T.v formidlingsleder ved Oslo Museum, Linken
Apall-Olsen.

Utvikling i saksbehandlingen
Saksbehandling , rådgivning og formidling er våre viktigste strategiske verktøy for å nå
målene for virksomheten.
2.2.1 Lov- og vedtaksfestet saksbehandling
Byantikvaren har løst de lovpålagte oppgavene. Selv om saksbehandlingstiden generelt har
gått ned, er den fortsatt høy for bl.a. 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. Saksbehandlingstiden er også lengre enn ønskelig i
plansaker, med samme uheldige følger. Nye 3-ukersfrister for kommunal saksbehandling for
mindre rive- og byggesaker, er i stor grad løst med å innføre ukentlige samrådsmøter med PBE.
Det er også avtalt egne rutiner for slike saker som oversendes fra PBE til Byantikvaren for
uttalelse. Styrking av planarbeidet vil være et satsningsområde i 2015.
Innsigelser/klager
Som forutsetning for Byantikvarens fylkeskommunale rolle, skal Byantikvaren etter
samarbeidsplikten oversende potensielle innsigelses- og klagesaker til Riksantikvaren for
vurdering. Byantikvaren er restriktive når det gjelder hvilke saker som oversendes.
Byantikvarens årsberetning 2014
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I 2014 oversendte Byantikvaren 8 reguleringsforslag for vurdering av innsigelse, samt forslag
til kommuneplan 2013-2030. Riksantikvaren fremmet innsigelse til 3 av reguleringsplanene
(Ekeberg servicebygg og driftsstasjon, Gjersrud/Stensrud, og Middelthuns gate 17), og til
kommuneplanen. Tre reguleringsplaner ble det ikke reist innsigelse til (Bernt Ankers gt. 6
m.fl, Østensjøveien 79, og Drammensveien 149 m.fl). En sak var ved årsskiftet stadig til
behandling, mens en sak ble trukket av tiltakshaver før Riksantikvaren fikk behandlet den.
Det har tidligere år vært overveiende sammenfall mellom oversendte saker og innsigelser.
Byantikvaren anser det lave sammenfallet i 2014 som uheldig, og vil i 2015 gjennomgå
sakene for å bedre nivelleringen av hvilke saker som bør oversendes Riksantikvaren i
kommende år.
Av innsigelsene fra 2013 trakk Riksantikvaren i 2014 innsigelsene mot Biskop Gunnerus gate
3 m.fl. (alt. 1), og Youngstorget 3 (alt. 3), og synes å ha forhandlet fram kompromisser i de
øvrige slik at vi ikke er kjent med noen innsigelser som vil gå til departementet for avgjørelse.
Riksantikvaren har ikke fremmet klage på byggesaksvedtak i 2013, og Byantikvaren har
heller ikke oversendt noen slike saker til vurdering.
Fredningssaker for bygninger/områder der fredning er varslet
Byantikvaren har i 2014 hatt svært god fremdrift i fredningsarbeidet og har ferdigbehandlet en
rekke saker. Planetveien 10-14 ble i januar vedtatt fredet av Riksantikvaren. Filmteateret,
Vigelandsmuseet og Freiasalen med Munchs malerier og parken rundt er oversendt
Riksantikvaren for sluttbehandling. Tors gate 1, Christinedal, Møllergata skole, Kampen
(Normanns gate 42 og 48, Bøgata 3) og Ormsund leir er oversendt til politisk behandling i
Oslo kommune.
Byantikvaren har bidratt i Riksantikvarens arbeid med en nasjonal fredningsstrategi. Parallelt
har vi arbeidet med en egen strategi for Oslo. Denne er ikke ferdigstilt som forutsatt av
kapasitetsårsaker, men vil bli sluttført i 2015 for å være i takt med den nasjonale strategien.

Et utvalg av de viktigste trehusene på Kampen er nå under fredning. Bøgata 3
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er sannsynligvis det best bevarte 1800-tallsanlegget på Kampen.

Alternative forslag til reguleringsplaner for å ivareta verneinteressene
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 2014 er det laget
fire nye planforslag (Holtet stasjonsområde, Grønland 18, Bygdøynesveien 33-35, og Oberst
Angells vei 13). To fra 2013 er i 2014 kommet til planvedtak (Ekebergveien 237, og
Fjellgata 30). Tre eldre planer er ved utgangen av året fremdeles i prosess
(Lindøya/Bleikøya/Nakholmen, Etterstadgata 2 – 4, og Calmeyers gate 12).
Det utarbeides få alternative planer sett i sammenheng med det totale antall plansaker.
Byantikvaren opplever likvel 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. Ordningen har sin begrensning i større utbyggingssaker, hvor vi er
avhengige av at tiltakshaver og/eller PBE bidrar til å utrede og illustrere alternative
løsninger, og vi ikke oppnår en avtale om dette.
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 mange flere saker enn de med midlertidig forbud mot tiltak. I 2014 har framdriften dessverre også vært heftet av IKT-problemer og kapasitetsutfordringer hos
Byantikvaren og PBE, og vår planstilling har stått ubesatt i perioden 01.11.14- 01.02.15.
Etaten har pr. i dag ikke plankapasitet til å følge opp vedtatt Verneplan for Akergårdene.
Av reguleringssaker med eldre midlertidig forbud mot tiltak (MFMT) ble Brinken 55-61
(MFMT 2010) sluttbehandlet og vedtatt i 2014, Fossveien 19 (MFMT 2012) har vært ute til
offentlig ettersyn og Husebygrenda borettslag (MFMT 2012) ventes lagt ut til offentlig
ettersyn i 2015. Dalheimveien 7 (MFMT 2012) avventet først klagebehandling hos
Fylkesmannen og utfallet av ulovlighetssak, men etter positivt utfall i disse ble det varslet
planoppstart i 2014. Planoppstart er også varslet for Charlotte Andersens vei 5 (MFMT 2013)
og Stallerudveien 61 (byrådsbestilling).
I 2014 anmodet Byantikvaren Byutviklingskomiteen om midlertidig forbud mot tiltak i fire
saker. Av disse ble forbudet i Niels Juels gate 30 (Den Indiske ambassade) vedtatt, mens det
ble avvist for Etterstadgata 2 og for Økernveien 199A. Tiltakshaver trakk rivesaken for
Skanseveien 1C rett før saken skulle opp. Det er i ettertid varslet planoppstart for Niels Juels
gate 30.
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Niels Juels gate 30.

Skanseveien 1 representerer den tidligeste bebyggelsen på Høybråten. Rivesaken ble trukket og
utbygger, Byantikvaren og Plan- og bygningetaten ble enige om hvordan den skal kunne bevares
på eiendommen.

Bystyret vedtok i 2014 verneplan for Lilleaker gård, den siste av fire verneplaner for
Akergårder Byantikvaren igangsatte i 2010. Bystyret vedtok også verneplan for Vassfaret 116 m.fl. (MFMT 2010) som PBE har utarbeidet i dialog med og tidligere initiativ fra
Byantikvaren.
To plansaker som har vært under arbeid i mange år i samarbeid med private eiere har i 2014,
etter mange års dårlige framdrift, kommet til/vært på offentlig ettersyn og forventes ført fram
til sluttbehandling i 2015. På oppdrag fra Byrådsavdeling for byutvikling startet BYA høsten
2012 også arbeidet med en bevaringsplan for Irisveien 1 m.fl. (Berg hageby). Denne har ikke
hatt forventet framdrift i 2014, og etaten er svært usikker på hvor langt vi vil ha kapasitet til å
føre den i 2015.
Arkeologi – et område i utvikling
Etter to år med dels undertallighet og vikariater blant saksbehandlerstillingene vil etaten fra
01.01.15 igjen ha tre fast ansatte arkeologer i jobb. Etaten har i den forbindelse høsten 2014
gjennomgått organisasjonen og funnet tiden moden til å samle hele arkeologifeltet inklusive
feltarbeidet i en av fagavdelingene, med virkning fra 01.01.15. Med beregnet full
normalbemanning forbereder etaten også gjenopptakelsen av arbeidet med en overordnet
utredning av funnpotensialet i Oslos byggesone. Formålet med arbeidet er å kunne forenkle
videre saksbehandling og spisse videre feltarbeid.
Byantikvaren har også tatt i bruk LIDAR-data som hjelpemiddel for å kvalitetssikre
innmålinger og nyregistrere kulturminner i Oslomarka med svært gode resultater. Det er
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videre arbeidet med et forsknings- og utviklingsprosjekt i samarbeid med Norsk Maritimt
museum, Kulturhistorisk Museum og NIKU. Målet for prosjektet er å samle og systematisere
etterreformatorisk arkeologisk materiale fra Christiania (Kvadraturen og Christianias havn),
samt å utvikle et forvaltningsverktøy for disse kulturminnene.
2.2.2 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 er det første året vi kan levere 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 for eksempel et etterslep for oppdatering av
vernetyper, blant annet kulturmiljøfredningen på Bygdøy som ble vedtatt i 2012. Det vil
dermed forekomme en del endringer og korrigeringer i dataene i løpet av året som kommer og
som vil påvirke statistikken. Det er ikke enkelt å skille slike endringer i tallmaterialet fra
reelle endringer i bestanden av kulturminner.

Etterkrigsbebyggelen på Ola Narr, Fagertunveien 4 og Einar Gerhardsens boligblokk i
Sofienberggata 61 er blant de nye bygningene på Gul liste i 2014.

Det er nye registreringer i alle vernekategorier. I 2014 ble det registrert 259 nye kulturminner
på Gul liste med vernetype Kommunalt listeført (tidligere benevnt med vernekategorien
Bevaringsverdig). Byantikvaren arbeider systematisk med gjennomganger av områder med
stor kulturminnetetthet. I slike områder har vi fortsatt svært viktige bygninger og anlegg som
ikke er listeførte, men etterslepet er vesentlig redusert i de senere år.
Siden tallmaterialet nå hentes fra Askeladden, har årets statistikk for Gul liste en noe endret
inndeling enn tidligere.
Forskriftsfredete Forskriftsfredete
kulturminner
kulturminner
§ 20
§ 22A

Regulert til
bevaring i
henhold til Planog
bygningsloven

Bevaringsverdige
Sum
kulturminner i Gul
kulturminner
liste

År

Automatisk
fredete
kulturminner

Vedtaksfredete
kulturminner

2012

359

287

203

91

4144

8594

13 678

2013
2014

379
395

287
293

203
203

101
160*)

4300
4371

8729
8988

13 999
14 410

*) Forskriftsfredete anlegg legges inn i databasen av Riksantikvaren og er ikke anlegg oppført av Byantikvaren.
I 2014 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon av Gul liste. Revisjonen konkluderte med
at Byantikvaren hadde sørget for dokumenterte vernevurderinger og hadde en tilfredsstillende
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avstemming av praksis ved oppføring av bygninger som bevaringsverdig på Gul liste. Etter
Kommunerevisjonens vurdering var Byantikvarens saksbehandling ved oppføring og
strykning av bygninger på Gul liste i all hovedsak tilfredsstillende. Det ble påpekt at
Byantikvaren hadde innført en ny rutine for oppføringer i Gul liste. Nå blir eiere først varslet
om at eiendommen skal føres på Gul liste, og deretter tilskrevet og informert om bakgrunn og
begrunnelse for oppføringen. Vi legger også opp til ytterligere kontakt både med eiere av
enkeltstående eiendommer og med eiere i ”nyoppførte” områder.

2.2.3 Groruddalssatsingen
Det ble bevilget kr 500 000 i øremerkede midler for å videreføre prosjektstillingen hos
Byantikvaren i 2014. 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.

Gamle Rommen skole er av de prioriterte landsskolene fra 1800-tallets Aker.

Følgende arbeidsoppgaver har hatt prioritet i 2014:
• Bakås skanser. Byantikvaren har samarbeidet med BYM om istandsetting og vedlikehold
på alle skansene med utgangspunkt i forvaltningsplanen som ble utarbeidet i 2010. Det er
satt opp skilt. I mai ble skansene fredet etter kulturminneloven og vi arrangerte en
fredningsmarkering hvor blant annet Riksantikvaren var til stede.
• Tyskerbrakkene på Grorud idrettsplass. Målet har vært å finne en fleksibel bruk av
brakkene som både ivaretar bevaringsverdiene og utfyller eksisterende tilbudet i området.
Det er utarbeidet en mulighetsstudie som er lagt fram og behandlet i styringsgruppa til
Grorudparkprosjektet. De er positive til innholdet. Brakkene er eid av Grorud idrettslag
og Byantikvaren har tatt initiativ ovenfor BYU til at brakkene bør overtas av kommunen.
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Gamle Rommen skole. Bygningene står tomme og målet med prosjektet er å finne en god
bruk. Byantikvaren har valgt å ikke engasjere eksterne konsulenter, men har arbeidet med
prosjektet i egen regi. Mulighetsstudiet ble ferdigstilt våren 2014, og er distribuert til alle
som har deltatt i medvirkningsprosessen. Dokumentet har dannet grunnlag for en prosess
som har som mål å få overført forvaltningen av skolen fra Omsorgsbygg til Kulturetaten.
Skilting av kulturminner: Det er produsert og plassert ut 8 skilt i 2014.
Kulturminnegrunnlagene på Bryn, Kabelgata og Aker sykehus har blitt oppdatert og
videreutviklet. Alle områdene ligger i Hovinbyen og er aktuelle i
byutviklingssammenheng. Kulturminnegrunnlagene er distribuert til sentrale aktører
(PBE, BYM m.fl.) og ligger tilgjengelig på våre nettsider.
Oppfølgingsoppgaver som deltagelse i Grorudparkprosjektet og bistand til prosjekter på
Akergårdene.
Sikring av kulturminner i Groruddalen ved oppføring på Gul liste. Det har vært foretatt en
gjennomgang av etterkrigsbebyggelse (rekkehus og blokkbebyggelse).

2.2.4 Fordeling av tilskuddsmidler til private fredete og verneverdige bygninger
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 2014 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 508 500. Disse midlene ble utdelt på nytt i 2014, og kom i tillegg til årets
bevilgning. Tilskuddsmidlene ble annonsert i aviser og på nettsider. Byantikvaren mottok 81
søknader med en samlet søknadssum på ca. kr 40 millioner. 30 av søknadene ble gitt tilsagn
på til sammen kr 2 008 500. Tilsagnene er gitt for to år, og midlene forventes dermed i
hovedsak utbetalt i løpet av 2015.
Byantikvaren mottok én klage. Den ble ikke tatt til følge av kommunens klagenemnd.
Statlige tilskuddsmidler
Byantikvaren mottok kr 2,65 millioner i tilskuddsmidler fra Riksantikvaren for 2014, samt en
tilsagnsfullmakt for 2015 på én million, som per 31.12.2014 er ubrukt, til fordeling til
kulturminneverntiltak på fredete eiendommer i privat eie. Av tilsagnsfullmaktene fra 2013 og
2014 på til sammen kr 2,0 millioner har det kun blitt gitt ett tilskudd på kr 150 000.
Kr 1,85 millioner er ved årsskiftet ikke disponert i tilskudd. Renter på ikke utbetalte
tilskuddsmidler fra 2013, kr 189 210 ble i tillegg gitt som tilskudd. Til sammen ble
kr 2 989 210 fordelt i 2014.
Byantikvaren mottok ingen klager i 2014.

Vibes gate 14 er et av prosjektene som har fått tilskudd fra Byantikvaren. Rehabiliteringen av originale
trapperomsvinder ble sluttført i 2014. Summen av de små tingene bidrar til god kvalitet.
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2.2.5 Skjøtsel av middelalderruiner
Oslo kommunes samarbeid med Riksantikvaren om gjennomføring av ruinprosjektet ble
videreført med restaurering av murverket i Clemenskirken og forberedelser til oppstart av
nye arbeider på ruinen av Mariakirken i 2015. Det ble også gjort en innsats for å ivareta
murverket på ruinene i Minneparken. Kulturetaten står som 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.

2.2.6 Strategisk arbeid i organisasjonen
Etatens årlige rullering av kompetanseutviklingsplanen er gjennomført, i likhet med
medarbeidernes personlige kompetanseutviklingsplaner.
Som oppfølgning av Medarbeiderundersøkelsen ble det gjennomført en strategisk
årssamling for alle medarbeidere, der målet var å gi de ansatte et sterkere eierskap til
politiske målsetninger og forventninger slik de nedfelles i det årlige tildelingsbrevet.
Gjennom dette ble alle ansatte involvert i prosessen rundt tildelingsbrevet,
virksomhetsstyringsplanen og Riksantikvarens prioriteringsbrev for året og det
kommende året. Dette er et tiltak de ansatte setter stor pris på og vi kan av resultatene fra
Medarbeiderundersøkelsen 2014 som ble gjennomført i oktober, konstatere at
medarbeidernes syn på kommunens overordnete ledelse er styrket i det siste året.

To av Byantikvarens spesialmedaribeidere med støttefunksjoner i saksbehandlingen. Hilde Barmen
jobber med kart og har dataansvaret for Gul liste og André Korsakel er spesialist på teknisk
bygningsvern og ansvarlig for tilskuddsbehandlingen.
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2.2.7 Informasjon og formidling – et strategisk satsningsområde
Ett av hovedmålene for Byantikvarens virksomhet er formidling av byens
kulturminneverdier til publikum, beslutningstakere, eiere og forvaltere av kulturhistorisk
eiendom. Dette skjer gjennom saksbehandlingen og et spekter av andre formidlingstiltak.
I Byantikvarens Formidlings- og informasjonsstrategi 2013-14 er følgende hovedmål
formulert: Byantikvaren skal gjennom aktivt formidlings- og informasjonsarbeid gjøre
kulturarven kjent og bidra til at den blir en positiv ressurs i byutviklingen.
Veiledere
Som en service til publikum, og for å lette saksbehandlingen, utgir Byantikvaren
informasjonsark og veiledere med ulike temaer. I 2014 ble det mangeårige arbeidet med
«Murgårdsfasader – istandsetting og vedlikehold» ferdigstilt. Det tidligere utkomne
vindusarket ble revidert, og revisjon av flere eldre informasjonsark er igangsatt.

Nye publikasjoner
Historieboken «Frognerfunkis» ble lansert i forbindelse med arrangementet som markerte
prosjektets avslutning. Her kan man lære om områdets historie, funkisprosjektet og få
oversikt over nye funkisbygg ført på Gul liste i forbindelse med dette.

Internett og sosiale medier
Byantikvaren bruker sin etatsnettside til å formidle nyheter og informasjon og har i 2014
opplevd en nedgang i antall besøk, noe som antagelig skyldes at Gul liste er flyttet over til
Kulturminnesøk. Likevel er informasjonssiden om «Gul liste» den siden som har absolutt
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flest treff, i tillegg er «Ofte stilte spørsmål», «Informasjonsark og veiledere», «Tilskudd»
og «Saksbehandling over disk» mye besøkte sider. Med Oslo Kommunes nye nettsider vil
etatens nettside få en helt ny struktur og oppbygning i 2015.

Antall treff:
Gjennomsnitt daglig:
Gjennomsnitt besøkstid:
Mest aktive dag:
1) 1.1. – 31.6.2013
2) 1.1.-31.6.2013 / 1.7-31.12.2013

2012

2013

2014

39 530

39 883

31 500

108

114 1)

86

04:45

04:47/02:46 2)

02:34

07.mai

11.feb

25.mars

Byantikvaren gikk over til nytt statistikkverktøy i juli 2013 og tallene for 2013 er dermed ikke helt fullstendige.

Byantikvarens Facebook-side ble opprettet i april 2011. Her blir nyheter publisert, samt bilder
og kommentarer fra Byantikvarens ulike prosjekter og arrangementer. Facebook er en svært
viktig del av Byantikvarens formidlingsvirksomhet. De faste postene i 2014 har vært
«Fredningsmandag» og «Fredagsfunkis». Arkeologisk «Oldtidsonsdag» har blitt laget så ofte
man har hatt kapasitet til det. Byantikvaren får gode tilbakemeldinger på disse innleggene. De
synliggjør viktigheten av Byantikvarens arbeid og skaper stolthet over Oslos kulturminner.
Økningen i antall ”likes” på Facebook speiler også dette. Byantikvaren hadde 1135 følgere
ved utgangen av 2013 og 1763 pr.12.1.2015, en økning på 628.

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 journalister og andre mediefolk.
Twitter-profilen hadde rundt 1098 følgere pr. 12.1.2015
Presse- og mediearbeid
Byantikvaren jobber aktivt med innsalg til pressen i forbindelse med saksbehandling, faglige
uttalelser og saker som er egnet til å spre kunnskap om kulturminnevern og
kulturminneverdier til allmennheten. I 2014 har vi fått inn flere store oppslag i media, f.eks.
fredningen av Christinedal, arkeologiske funn av steinalderboplass på Stubljan, problematikk
rundt rehabilitering av murgårdsfasader og lyktevandring i Kvadraturen i forbindelse med
Grunnlovsjubileet. Byantikvaren har deltatt i samfunnsdebatten med kronikker om bl.a.
Kommuneplanen, samt deltagelse i Oslodebatten på DogA og andre diskusjonsmøter. Flere av
etatens medarbeidere har også skrevet artikler til ulike publikasjoner, bl.a. Byminner, Fremtid
for Fortiden og St.Hallvard.
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Byantikvaren abonnerer ikke på medieovervåkingstjenester og har derfor ikke konkrete tall på
antall presseoppslag og medieinnslag. På et par unntak nær er det generelle etterlatte
inntrykket at mediedekningen har hatt hovedfokus på de positive sakene i kulturminnevernet i
2014.

To av årets presseoppslag: Riktig materialbruk bidrar til å bevare bygninger over tid og
Byantikvarens arkeologer gjorde årets funn på Stubljan.

Foredragsvirksomhet
Etaten har også i 2014 hatt en variert foredragsvirksomhet over ulike temaer og for ulike
aktører. Eksempler på disse er Arkitekthøyskolen, Holocaust-senteret, European forum for
historic sites, Riksantikvarens høstmøte for regionalforvaltningen, Nordisk Festningsforum,
ulike historielag og foreninger, og dessuten opplæring for nyansatte i PBE.
Grunnlovsjubileet og Kvadraturatlas - nytt kartlag 1814
I september 2014 ble et 1814-kartlag til Byantikvarens «Kulturminneatlas for Kvadraturen»
lansert. Dette har vært et samarbeid mellom Byantikvaren, Oslo Museum, Riksantikvaren,
Oslo Byarkiv og Fortidsminneforeningen Oslo/Akershus, og var et av
Byantikvarens og Oslo kommunes bidrag til Grunnlovsjubileet 2014. Kartlaget ble produsert
med økonomisk støtte fra Riksantikvaren. Dette ble markert med et eget arrangement med
byvandring til tre sentrale 1814-gårder i Kvadraturen og påfølgende arrangement på Den
Gamle Krigsskolen i Tollbugata 10. Rundt 250 mennesker møtte opp, men omtrent like
mange kom ikke med. Grunnet den store interessen gjentar Oslo Museum og Byantikvaren
vandringen som et «Kjenn din by»-arrangement våren 2015. Arrangementet ble gjennomført i
samarbeid med velvillige eiere; Fortidsminneforeningen, Kulturetetaten og Krigsskolen og
var et av Oslos hovedarrangementer i forbindelse med Grunnlovsjubileet.
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Byantikvaren bidro også med en av hovedartiklene i Riksantikvarens store jubileumsbok,
De kom fra alle kanter – Eidsvollsmennene og deres hus, som oppnådde svært gode kritikker.
Grunnlovs- og hovedstadsjubileet ble også markert med et populært fellesarrangement med
byvandring, museumsbesøk og konsert i Kvadraturen i samarbeid mellom Byantikvaren, Oslo
Museum, Oslo Byarkiv og Arkitekturmuseet.
I samarbeid med Bymiljøetaten og St.Hallvard-guttene gjennomførte Byantikvaren et felles
sommerarrangement på Hovedøya med «gjenåpning» av Vestre batteri fra 1808, nydelig
istandsatt av Bymiljøetaten i anledning grunnlovsjubileet, supplert med omvisning ved
Byantikvaren i klosterruinene og stemningsfull konsert med St.Hallvard-guttene i ruinene.

Fredningsmarkering – Bakås skanse
I mai 2014 ble Bakås skanser på Ellingsrud formelt fredet og Byantikvaren markerte dette
med et større arrangement. Byråd Bård Folke Fredriksen og riksantikvar Jørn Holme var til
stede sammen med Karl XII. Stortingsrepresentant Jan Bøhler hadde skrevet en sang til
skansene, som han fremførte i samarbeid med lokale ungdommer.

«Fred være med oss» sa riksantikvar Jørn Holme da ha offisielt fredet Bakås skanse.

Lekestuen på Høyenhall
Historien om det som antagelig er byens eldste lekestue, fra 1864, fikk en lykkelig slutt,
takket være Byantikvaren. Lekestuen sto til nedfalls og eier ønsket å rive, men takket være
en omfattende redningsaksjon på sosiale medier blir den nå satt i stand på stedet, gjennom
kursvirksomhet i regi av Fortidsminneforeningen. Lekestuen var den desidert mest populære
saken på Byantikvarens Facebook-side i 2015. Den ble sett av 20 500 personer, klikket på
4 000 ganger og delt 730 ganger.
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Lekestuen som ble alles yndling.

Frognerfunkis
Våren 2014 ble Byantikvarens mangeårige kartlegging av funkisarkitektur på Frogner
avsluttet. Et større utvalg bygninger ble ført inn på Gul liste, og dette ble markert med en
byvandring i strøket og et arrangement for eiere og beboere på Oslo Museum. Byråd Bård
Folke Fredriksen deltok ved arrangementet.
Byvandringer – et populært tilbud
Byantikvaren har gjennomført flere byvandringer i 2014, flere av dem i samarbeid med andre
institusjoner. I juni 2014 møtte nærmere 400 personer opp på Christinedal for å høre mer om
det nylig fredede anlegget. Det ble den mest populære vandringen i Byantikvarens og Oslo
Museums «Kjenn din by»s historie. Det har bl.a. også vært gjennomført vandringer i
samarbeid med Oslo Skolemuseum og på oppdrag fra kommunale og statlige aktører. To
høydepunkter var byvandringen til 2. verdenskrigs kulturminner i Oslo for Riksantikvarens
regionalapparat og ikke minst årets sommertur for Bystyret, der Byantikvaren hadde gleden
av å vise frem fabrikk- og arbeidermiljøet langs Akerselva i samarbeid med Arbeidermuseet.
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3.

SAMMENLIGNING AV REGNSKAP OG BUDSJETT

3.1

Driftsregnskap
I
Regnskap
2014
24 399

II
III
IV
V
Dok. 3
Regulert Regnskap
Avvik
2014*
bud. 2014
2013
2014 (III-I)
22 795
24 255
22 293
-144

Artsgrupper
000-099 Lønn og sosiale utgifter
100-299 Kjøp av varer og tjenester
5 025
4 039
6 872
5 648
som inngår i komm.tj.produksjon
300-399 Kjøp av tjenester som
erstatter komm.tj.produksjon
3 977
1 959
13 289
6 772
400-499 Overføringsutgifter
500-599 Finansutgifter og
15
finanstransaksjoner
33 416
28 793
44 415
34 713
Sum driftsutgifter
-2 073
-1 500
-2 000
-2 184
600-699 Salgsinntekter
700-799 Overføringsinntekter med
-3 126
-2 547
-3 595
-3 088
krav til motytelse
800-899 Overføringsinntekter uten
-4 094
0
-4 019
-2 350
krav til motytelse
900-999 Finansinntekter og
-15
finanstransaksjoner
-9 308
-4 047
-9 614
-7 622
Sum driftsinntekter
24 108
24 746
34 801
27 092
Kapitlets nettoresultat
* Bystyret vedtar kun sum driftsutgifter, sum driftsinntekter og nettoresultat pr. kapittel, jf. Dok 3.

1 847

9 312
-15
11 000
73
-470
75
15
-307
10 693

Generelle bemerkninger
Tabellen ovenfor viser store endringer fra Dok 3 til justert budsjett 2014. Hovedårsaken
til dette er at Byantikvaren har store summer i øremerkede og særskilte overførbare
midler, i 2014 utgjør disse 14,2 millioner kroner. Se detaljer under pkt 3.4.
Regnskapet for 2014 viser et nominelt overskudd (mindreforbruk) på kr 10,69 millioner.
Øremerkede tilskuddsmidler som skal overføres til 2015 utgjør imidlertid kr 10,26
millioner. Dette gir et reelt mindreforbruk på kr 431.000,Årsaksforklaring til avvik mellom regulert budsjett 2014 og regnskap 2014:
000-099: Ingen vesentlig avvik.
100-299: Avviket skyldes i hovedsak at prosjektmidler til konsulentbistand under
flere pågåendeprosjekter 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.
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500-599: Det ble ikke budsjettert på denne artsgruppen, der eneste postering er
avskrivning av etatens varebil.
600-699: Ingen vesentlige avvik.
700-799: Noe høyere arkeologiinntekter enn budsjettert, samt høyere refusjoner
sykelønn pga flere lengre sykmeldinger.
800-899: Ingen vesentlige avvik.
900-999: Se kommentar til artsgruppe 500-599.
Redegjørelse for budsjettreguleringer i løpet av 2014
Byantikvarens netto driftsbudsjett er regulert med totalt kr 10,055 millioner i 2014.
Reguleringene består av:
kr 8 511 000 i overførte øremerkede midler fra 2013 (sak 192/14)
kr 1 081 000 i overført mindreforbruk fra 2013 (sak 192/14)
kr 37 000 i reduksjon ramme iht byrådsvedtak (sak 332/14)
kr 500 000 i rammeøkning til prosjektstilling Groruddalen
(Byrådsak 1029/14)
For øvrig er det foretatt mindre administrative reguleringer mellom artsgrupper.
Årsaksforklaring til større avvik mellom regnskap 2014 og regnskap 2013
Byantikvarens netto driftsresultat var i 2014 ca kr 3 millioner kroner lavere enn i 2013.
Hovedårsaken til avviket er lavere utbetalinger av statlige øremerkede tilskudd til
kulturminnevern, som forvaltes over Byantikvarens budsjett. Disse utbetalingene var kr
2,8 mill lavere i 2014 enn i 2013. Lønnskostnader var i 2014 ca 2 millioner høyere enn i
2013. «Friske» tilskuddsmidler fra Riksantikvaren var i 2014 også ca 1 million høyere
enn i 2013, og inntektene fra arkeologiske registreringer ca 1 million høyere pga større
antall prosjekter.

3.2.

Investeringsregnskap

Se pkt. 3.3.

3.3.

Investeringsregnskap på prosjektnivå

Byantikvaren har ikke foretatt investeringer i 2014. Det ble investert i ny varebil i 2007, og
det er foretatt avskrivning av denne i 2014.

3.4.

Noter i regnskapet

Byantikvaren hadde til sammen kr 8,5 millioner i særskilte øremerkede midler overført fra
2013 til 2014. I etatens budsjett for 2014 ligger det kr 1,5 millioner til særskilt øremerkede
kommunale tilskudd. Etaten har også øremerkede midler knyttet til prosjekter under
Plankontoret for Groruddalen, samt flere prosjekter med finansiering fra Riksantikvaren.
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Bruk av særskilt overførte midler i 2014
Kommunale tilskudd i hele 1000 kroner
PROSJEKT
25200001

NAVN
Tilskudd
verneverdige bygg

VEDTAK
Dok 3

Sum kommunale:

REGULERT
BUDSJETT

REGNSKAP

AVVIK

MERKNAD

4 756

1 610

3 146

4 756

1 610

3 146

a.

Statlige tilskudd i hele 1000 kroner
PROSJEKT
35202001
35201075,
35201081,
35201083,
35201084
35201033,
35201069,
35201078,
35201079,
35201082,
35201085,
35202004

NAVN
Statlige tilskudd til
istandsetting av
kulturminner
Prosjekter
underlagt
Plankontoret for
Groruddalen

VEDTAK
Statsbudsj.
Kap 1429

REGULERT
BUDSJETT

REGNSKAP

AVVIK

MERKNAD

8 139

2 054

6 085

c.

507

108

399

b.

d.

Prosjekter med
særskilt
finansiering fra
Riksantikvaren
Sum statlige:

796

165

631

9 442

2 327

7 115

a. Kommunale tilskudd til kulturminnevern for 2014 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, som da tas inn i potten
og fordeles sammen med gjeldende års midler.
b. Prosjektene rapporteres særskilt til Plankontoret for Groruddalen.
c. Midlene fordeles til spesifikke prosjekter etter kriterier fra Riksantikvaren, og vil
komme til utbetaling i 2014 og senere. Tilsagn gis normalt for to 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 seks prosjekter er finansiert med øremerkede midler fra Riksantikvaren:
• Ruinprosjektet i Oslo
• Skilting Maridalen
• Midler til refusjon mindre private tiltak (arkeologisk registrering)
• Arkeologi – BARK/BERG
• Funkisregistrering i Oslo
• Etterreformatorisk arkeologi
Det samlede avvik i de to tabellene, kr 10,3 millioner, skal overføres til 2015.
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4.

SÆRSKILT RAPPORTERING

4.1.

Tiltak for å forbedre servicen overfor brukerne

Byantikvarens resepsjon er bemannet daglig og yter service til publikum. Her representert
ved Lisbeth Auli og Ellen Tobiassen.

Brukerorientering og informasjon til publikum
Byantikvaren arbeider kontinuerlig for å øke brukerorienteringen og informasjonen til
publikum. Her inngår saksbehandling over disk som et viktig virkemiddel. Som
oppfølging av Næringslivsundersøkelsen fra 2013, der næringslivet etterlyste mer
bransjerettet informasjon, har Byantikvaren tatt initiativ til et informasjonssamarbeid med
Norges Eiendomsmeglerforbund for å øke kunnskapene om Gul liste.
Informasjonsmaterialet skal presenteres i 2014. Nytt informasjonsark om vedlikehold av
murgårder ble ferdigstilt og lansert i 2014. Dette er et tiltak som har direkte relevans for
mange næringsdrivende.
Etaten jobber løpende for å sikre en forutsigbar saksbehandling og god service overfor
våre brukere. Det er etablert ny rutine for Gul liste-oppføring ved at eier nå får
forhåndsvarsel om at Byantikvaren vurderer å oppføre eiendommen på Gul liste.
Det legges i stadig større grad opp til en tidlig dialog med de større eiendomsutviklerne i
byen. Byantikvaren har innledet et samarbeid med Norsk Eiendom, del av NHO som
representerer de store eiendomsaktørene i Norge, og hvor også PBE er involvert. Målet er
å etablere et smidigere konsept for samhandling.
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Byantikvaren strekker seg også langt for å gi god service til de kommunale etatene og
aktørene som skal gjennomføre store utbyggings- og endringsprosesser, eksempelvis
skole- og omsorgssektoren. Nyrehabiliterte og nyåpnede skoler som Hersleb utgjør et
godt eksempel på vellykkede samarbeidsprosesser mellom skolesektoren og
Byantikvaren.

4.2.

Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse

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.
Områder fra handlingsplanen
Har virksomheten informert og skolert sine berørte ansatte om diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven?
Er det utarbeidet konkrete tiltak på handlingsplanens satsingsområder?

4.3.

Ja/nei
Nei, ikke utover UUveileder
Nei

Tiltak/aktiviteter i tråd med Oslo kommunes folkehelseplan

Byantikvaren har i 2014 ikke gjennomført spesielle 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. Vårt viktigste bidrag til god
folkehelse i Oslo er dermed vårt daglige arbeid med bevaring og utvikling av Oslos kulturarv.
Folkehelsetiltak/prosjekter pr. 31.12.2014

Byantikvaren har ikke gjennomført noen særskilte folkehelseprosjekter i 2014.
4.4 Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere
Diskriminering
Har virksomheten en overordnet plan for
tilrettelegging av tjenestetilbud til en etnisk
mangfoldig befolkning?
Hvis ja, beskriv kort hvilke områder eller tjenestesektorer dette gjelder
Har virksomheten benyttet brukerundersøkelser i
arbeidet med å tilrettelegge tjenester?
Har virksomheten konsultert med
innvandrerorganisasjoner e.l. i arbeidet med å
tilrettelegge tjenester
Har virksomheten gjennomført tiltak som gir ansatte
økt innsikt i eller opplæring om mangfoldspørsmål?
Har virksomheten tilpassete og tilrettelagte
tjernestetilbud?
Hvis ja, gjelder dette
Informasjonstiltak (oversettelse, tolk,
o.l.)
Minoritetsrådgivere, linkarbeidere o.l.
Samarbeid med frivillige aktører
Tilpasninger til brukernes tro/livssyn
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Har virksomheten utviklet måter å tilrettelegge
tjenester som har vært særs vellykket (eksempler på
best practice)

X

Beskriv kort
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.

4.5 Rapportering innen HR-området og helse- miljø og sikkerhet (HMS)
Personalpolitisk tiltak
Byantikvarens kompetanseutviklingsplan for perioden 2012-2016. med personlige
kompetanseutviklingsplaner for alle ansatte ble rullert og oppdatert. Planene følges opp i
forbindelse med de årlige medarbeidersamtalene.

Den arkeologiske registreringsvirksomheten er mest HMS-utsatt. Derfor arrangeres
det årlig opplæring av feltarkeologene i forkant av feltsesongen.

Tilstandsrapport likestilling, deltid og fravær

Heltid
Totalt i
virksomheten (N)
Kjønn
2014
2013

Deltid

18
M%
45 %
44 %

K%
55 %
56 %
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Midlertidig
ansatte

6
M%
75 %
33 %

8
K%
25 %
67 %

M%
33 %
38 %

K%
67 %
62 %

Fravær
pga.
foreldrepermisjon

Personalpolitisk tiltak

0
M % K% M %
100 % 0 % 100 %
0
0 % 100 %

K%
100 %
100 %
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Kjønnsbalanse
Menn
%

Kvinner
%

Total
(N)

Menn
(kr)

Kvinner
(kr)

2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014

39,4
40,5
50,0
50,0
42,9
57,9
25,0

60,6
59,5
50,0
50,0
57,1
42,1
75,0

33
32
4
4
21
19
8

597 608
575 762
797 100
753 100
578 189
569 788
485 500

565 227
547 726
847 625
826 625
559 733
541 877
479 567

Kvinner
andel
av menn %
94,6%
95,1%
106,3%
109,8%
96,8%
95,1%
98,8%

2013

33,3

66,7

9

476 133

467 433

98,2%

Kategori
Totalt i virksomheten
Toppleders ledergruppe inkl
toppleder
Stillingskategori 1
(antikvar)
Stillingskategori 2
(konsulent/ 1.konsulent)

Lønnsbalanse

Tallene er utregnet manuelt; rapporter på lønnsbalanse er ikke tilgjengelig fra Agresso-HR.
Likestillingstiltak
Tilstandsanalyse

Ja

Nei

Har virksomheten i løpet av 2014
analysert hvilke likestillings- og
mangfoldsutfordringer den står
overfor?

Likestillings- og
mangfoldstiltak*
Fokus på
kjønnsbalanse ifm
ansettelser

Hvis nei, hvorfor ikke?
Etaten er godt representert med begge
kjønn. Det har vært utlyst 2 stillinger der
erfaring og formalkompetanse har vært
kriterier for ansettelse.

X

Bakgrunn/tilstand

Mål for
tiltaket

Tilnærmet balanse
Balanse
i alle kategorier

Tidsplan

Status på rapporteringstidspunktet

Løpende

2 stillinger ble utlyst i 2014.
Ansatt 1 mann og 1 kvinne

Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelsen Resultat Resultat Resultat
2012
2013
2014
”Bedre kommune”
Gjennomsnittlig
medarbeidertilfredshet

4,4

4,6

4,5

Svarprosent på
medarbeiderundersøkelsen

83 %

93 %

87 %

Svarprosent på gjennomførte
medarbeidersamtaler

100 %

96,2

95,8

Kommentar
Svak nedgang fra i fjor.
Forbedringspunkter er identifisert
og vil bli fulgt opp videre. Dårlig
fungerende IKT-systemer utgjør en
hovedtrussel mot arbeidsmiljøet på
arbeidsplassen.
2 personer har ikke svart, kan
skyldes at dette var medarbeidere
på korttidskontrakter på vei ut
Avviket gjelder 1 medarbeider,
samtale ble gjennomført etter
1.11.2014

Byantikvaren hadde en svak nedgang i svarprosent og i medarbeidertilfredshet. Alle
medarbeidere har fått tilbud om medarbeidersamtale. Medarbeiderundersøkelsen
gjennomføres om høsten hvert år slik at også feltarkeologene, som er sesongansatt, kan ta del
i undersøkelsen. Satsningsområdene i 2014 har derfor i hovedsak vært oppfølgning av 2013undersøkelsen med fokus på forbedring av medarbeidertilfredshet blant arkeologene og
oppfølgning av medarbeidere i henhold til IA-avtalen.
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Medarbeiderundersøkelsen 2014 har imidlertid avdekket en bekymringfull situasjon knyttet til
dårlig fungerende infrastruktur, spesielt på IKT-siden. Dette utgjør et betydelig irritasjons- og
slitasjemoment for de ansatte, med vesentlig bæring for produksjonen/saksbehandlingen.
Ustabile datasystemer er dessverre noe etaten har liten mulighet til å påvirke selv fordi
styringen og driften ligger hos UKE. Effektivitetstapet er beregnet til drøyt 2 årsverk.
HR/HMS-området
MÅL

Ja

Er det fastsatt egne mål på HMS-området?

X

Nei

Kommentarer
Det er fastsatt fire hovedmål på
HMS-området.

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

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

X

Ingen formell handlingsplan,
men tiltak for året settes i verk
etter gjennomgang av
medarbeiderundersøkelse og
vernerunde. En rekke tiltak
inngår i andre tiltaksplaner,
eksempelvis tiltaksplan for
oppfølgning av medarbeiderundersøkelsen.
Ingen spesifikk budsjettering
for formålet, men der det er
behov, prioriteres det midler til
tiltak.

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)

Ja, som en del av
risikovurderingen av
tildelingsbrevet og
feltarkeologvirksomheten
Særlig gjelder dette
arkeologivirksomheten i felt
som stiller særskilte krav til
bl.a. opplæring og adferd i felt

X

Ble gjennomført ekstern HMSrevisjon i 2013. Rapporten
forelå i 2014. HMS håndboka
og det interne HMS-systemet
ble gjennomgått og revidert
som følge av dette.

X

Agresso HR og HMS styring
benyttes.

ARBEIDSTID
Har virksomheten rutiner og internkontroll som
sikrer etterlevelse av arbeidsmiljølovens
arbeidstidsbestemmelser og som fanger opp og
retter eventuelle avvik?
Har arbeidstid inngått i HMS-opplæringen i
virksomheten i 2014? (Se Rundskriv
24/2014)+B16
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Arbeidspresset i etaten er fremdeles 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. I tillegg har medarbeiderne mulighet for tidsavgrenset
avskjerming fra publikumshenvendelser for å utføre større, konsentrasjonskrevende
oppgaver.
Sykefravær
Sykefravær i %

2012

2013

2014

Endring i %poeng
2013-2014

Menn

4,42

3,93

4,64

0,71

Kvinner

2,92

5,54

6,75

1,21

Totalt

3,8

4,91

5,96

1,05

Økningen i sykefravær fra 2013 til 2014 skyldes flere lengre sykmeldinger. Få ansatte
medfører at enkelttilfeller fort gir merkbare utslag på statistikken.
Enkeltpersoner gis adgang til personlig oppfølging med eksterne ressurser når det er
behov for det, fortrinnsvis som virkemiddel for langtidssykmeldte eller som forebyggende
tiltak for medarbeidere som sliter.
Ansatte gis ved behov tilbud om redusert stillingsprosent.
Etaten har, grunnet begrensninger i kontorlokaler, ikke hatt større muligheter til å ta inn
personer i opplærings- eller arbeidstreningsøyemed i 2014, ei heller hospitanter.
Redusert funksjonsevne
Etaten har ikke ansatt personer med funksjonsnedsettelser i 2014.
Økt avgangsalder og seniorarbeid
Byantikvaren hadde ingen pensjonsavganger i 2014, og ingen medarbeidere som nærmer seg
pensjonsalder. Tradisjonelt sett arbeider etatens ansatte til fylte 67 og i flere tilfeller også
lengre enn dette.
Forvaltningsrevisjon HMS
Byrådsavdeling for finans gjennomførte i 2014 med hjelp av eksternt innleide konsulenter en
forvaltningsrevisjon av HMS-situasjonen hos Byantikvaren. I utgangspunktet gjaldt dette for
feltarkeologene, som er den mest HMS-utsatte gruppen av våre medarbeidere. På grunn av
etatens begrensede størrelse og det lille antallet arkeologer ble revisjonen gjort gjeldende for
hele Byantikvarens HMS-område. I tillegg ble det foretatt en revisjon av praktiseringen av
gjeldende arbeidstidsbestemmelser. Revisjonen viste at situasjonen i hovedsak var
tilfredsstillende, men at man anbefalte enkelte forbedringer, blant annet en forenkling av
etatens HMS-system. Etaten har gjennomført en forenkling av HMS-systemet og for øvrig
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gjennomført de tiltakene som ble foreslått. Dette er rapportert til Byrådsavdeling for
byutvikling.

4.6
Type

Forvaltning av kunstverk i Oslo kommunes virksomheter
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 2014,
antall
uregistrerte
kunstverk

Maleri
Grafikk
Skulptur
Tekstil
Foto
Diverse

1
2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
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.

4.7

Rekruttering av lærlinger

Etaten har ikke lærlinger, men har hatt en praktikant innenfor arkeologi.

Byantikvarens arkeologpraktikant Vibeke Lindeman Johansen
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5. UTARBEIDELSE AV OSLO KOMMUNES MILJØ- OG
KLIMARAPPORT 2014
Etatens hovedfokus - kulturminnevern - er det viktigste bidraget til miljøaktiviteten i 2014.
Dette har også stor betydning for Oslo kommunes samlede miljøytelse innenfor
rapporteringsområdet kulturminnevern.
Generelt sett er Byantikvarens ansvarsområde og arbeidsfelt av en slik karakter at direkte
påvirkningen på miljøet ikke er stort. Etaten jobber imidlertid kontinuerlig med informasjon
og rådgivning i den løpende saksbehandlingen for å støtte opp under tiltaket:
«Legge til rette for styrket kompetanse om tradisjonell materialkunnskap, teknologi og
byggeskikk gjennom skoleverket, læringsordninger, egen bygningsforvaltning og i forbindelse
med rehabilitering av egen verneverdig bebyggelse, anlegg m.v.»
For øvrig vises det til særskilt rapportering innenfor miljøområdet.

6. OPPFØLGING AV VERBALVEDTAK OG
FLERTALLSMERKNADER
6.1.

Utkvittering av bystyrets verbalvedtak og merknader

Verbalvedtak fra tidligere år som fremdeles gjelder:
F8/2007 Lærlingplasser
Byrådet ber alle kommunens etater og virksomheter igangsette tiltak for å rekruttere flere
Lærlinger
Byantikvarens faglige 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 ved tildeling av praksisplasser til saksbehandlere i relevant utdanning. Dette skjer
dels gjennom samarbeid med NAV og dels gjennom samarbeid med relevante
utdanningsinstitusjoner, eksempelvis NTNU. Omfanget varierer fra år til år. Byantikvaren har
imidlertid bare hatt en praktikant i 2014. Dette skyldes lav kapasitet til å følge opp
praktikanter og dessuten at tilfanget av relevante praktikanter fra NAV har vært begrenset.

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.
Det er tilrettelagt for rullestol i Byantikvarens lokaler. UU-hensyn for Byantikvarens
kontorlokaler tas derfor fortløpende i forbindelse med nødvendige vedlikeholdsarbeider og
HMS-gjennomganger. Det er ikke foretatt spesifikke tiltak i inneværende år. Byantikvaren
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har, i samarbeid med Plan- og bygningsetaten m.fl., i 2011 ferdigstilt Veileder for
tilgjengelighet til bevaringsverdig bebyggelse i Oslo. Denne har vært videreført i det daglige
arbeidet i tillegg til at Byantikvaren jevnlig holder foredrag om temaet, blant annet for
kommunale utbyggere.

F12/2009. Tilskudd til frivillige organisasjoner, herunder også til frivillige organisasjoner
innen helse- og sosialsektoren til enkeltpersoner og andre private rettssubjekter, og til
idretts-, kunst- og kulturtiltak
For tilskudd til frivillige organisasjoner, herunder også til frivillige organisasjoner innen
helse- og sosialsektoren til enkeltpersoner og andre private rettssubjekter, og til idrett,
kunst- og kulturtiltak til enkeltperson og andre private rettssubjekter som følge av bystyrets
budsjettvedtak, skal Regler for tilskuddsforvaltning – Instruks for utforming av
tilskuddsordninger i Oslo kommune, bystyrevedtak 18.12.2002 (sak 503), jf Instruksens pkt 1
siste ledd, legges til grunn.
Det gis i liten grad slike tilskudd og disse følger Reglene for tilskuddsforvaltning.

6.2. Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget
Det har ikke vært merknader fra kontrollutvalget. Kommentarer fra kommunerevisjonen
er besvart og imøtekommet med forbedrede rutiner der dette var påkrevd.
Kommunerevisjonen foretok i 2013 (rapport forelå i 2014) av saksbehandlingen knyttet til
oppføring på Gul liste. Dette var på oppdrag fra Kontrollutvalget. Det fremkom ingen
merknader fra revisjonen. Anbefalinger og forslag til forbedringstiltak er gjennomført.

Oslo 2. februar 2015

Janne Wilberg
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