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1.

ANSVARSOMRÅDE

Bystyremelding 4/2003 ”Kulturminnevern i Oslo” er et viktig strategisk dokument for
kulturminnevernarbeidet 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, anlegg 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 og konsultasjoner 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 med Oslo Museum.
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 rundt 70 % av alle sakshenvendelser
til Byantikvaren. Øvrige 30 % er saker som oversendes fra Plan- og bygningsetaten.

Fredningen av Planetveien 10-14 ble ferdigstilt i 2012. Flermannsboligene tegnet av
Arne Korsmo og Christian Norberg-Schultz er blant Oslos mest særegne modernistiske
boliger, bygget etter fremtidsrettede prinsipper. Nr. 12 har svært godt bevart interiører.
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1.1.

Organisasjon og bemanning

Ansatte – status 1.1. og 31.12.
Ansatte
Årsverk

1.1.2012
27
26,0

31.12.2012
30
29,7

Endring
+3
+3,7

Ved årets begynnelse utgjorde bemanningen 23 fast ansatte, 1 vikar for fast ansatt i
permisjon, 1 vikar for fast ansatt i prosjektstilling og 2 midlertidig ansatte arkeologer.
Ved årets slutt utgjorde bemanningen 22 fast ansatte, 2 vikarer for fast ansatte i
permisjon, 1 vikar for fast ansatt i prosjektstilling, 3 feltarkeologer og en ansatt på
engasjement på nyere tid. Virksomheten hadde i tillegg to personer i praksisplasser i
etaten.
Byantikvaren hadde pr. 31.12.2012 25 faste stillinger (24,7 årsverk pga at enkelte
medarbeidere midlertidig arbeider i 90% stilling) organisert i to kulturminnefaglige
avdelinger og en administrasjonsavdeling.
Byantikvaren hadde totalt 28,4 årsverk utført i 2012. I tillegg til 24,6 årsverk i faste
stillinger og vikariater for disse ble det nedlagt til sammen 3,8 årsverk i vikariater,
engasjementer og midlertidig stillinger. Av disse utgjorde 3,2 årsverk arkeologisk
registreringsarbeid i feltsesongen.

Fegate (vei fra gården til beitet) fra jernalderen på Tangerud. Byantikvaren jobber for å ta vare på
våre kulturminner både fra eldre og nyere tid.
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De ansatte utgjør etatens viktigste ressurs. Byantikvarens studietur 2012 gikk til Danmark,
finansiert med prispenger fra OU-fondet. Hele etaten var med på turen til København, som hadde
formidling som tema. På programmet sto besøk til Forstadsmuseet, Københavns Museum og
historiske omgivelser på Vikingskipsmuseet i Roskilde.

2.

MÅL OG RESULTATER

2.1.a Situasjonsbeskrivelse
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. 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 finnes
under pkt.4.2. Detaljrapporteringen finnes under pkt. 2.1.b.

Byantikvaren har også i 2012 hatt et meget produktivt år som har stilt store krav til de
ansattes yteevne, og der vi har videreført arbeidet med å forbedre og effektivisere
virksomheten til beste for brukerne og for å ivareta de ansattes arbeidssituasjon.
Saksbehandlingstiden viser i 2012 en gledelig nedgang som særlig har kommet private
tiltakshavere til gode der de har bedt om forhåndsuttalelser til bygge- og rivesaker.
Nedgangen skyldes flere års målrettet arbeid med å sikre og styre etatens ressurser. (se
pkt 2.1.b).
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Saksbehandlingstid

2010
26,8

2011
27,1

2012
24,1

Inngående dokumentmengde

6 190

6 308

6 338

Utgående dokumentmengde

3 061

3 043

2 940

Byantikvaren har i alle de senere år hatt over 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 ennå 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 99 prosentene av innkomne
gravemeldinger der det i 2012 ikke er stilt krav om arkeologisk overvåking. Det gjelder
også de aller fleste byggesaksvedtak.

I 2012 har god fremdrift i påbegynte fredningssaker vært prioritert. Geitmyrsveien 67,
Filmteateret og Planetveien 10-14 ble alle oversendt for politisk behandling i Oslo
kommune, mens den midlertidige fredningen av Løvenskiolds gate 6 ble opphevet og
erstattet med en privatrettslig avtale. Det har dermed vært tilfredsstillende fremdrift i alle
pågående fredningssaker. To nye saker ble varslet i 2012: Freiasalen med Munchs
malerier og parken rundt, samt tre trehus på Kampen som representerer verdiene i dette
særpregede kulturmiljøet. Dispensasjoner for tiltak på fredete bygninger og anlegg ble
løpende behandlet. Arbeidet med en fredningsstrategi ble videreført og planlegges
avsluttet i 2013.
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Byantikvaren startet i 2012 fredningen av Stortingsgata 16, med teatersalen og tilliggende interiører i.
Under krigen holdt Deutsches Teater til her, og det ble drevet propagandavirksomhet under ledelse av
Josef Terboven. Hans egen losje er et av teaterets viktigste elementer, og et unikt krigskulturminne.
Fredningen omfatter også bygningens eksteriør.

Byantikvaren har som fylkeskommune utført arkeologiske registreringer i forbindelse
med regulerings- og byggesaker, slik det er forutsatt i lov og vedtak. Av mengden
behandlede saker, har det i 2012 vært registrert i felt i ca 16,3% av sakene. (11,3% av
reguleringsplanene, og ca. 18,4% av byggesakene som faller inn under oppfangskriteriene
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i småhusplanen). I tillegg er det foretatt arkeologisk overvåking i felt i ca. 1% av de
behandlede gravesakene. Det er gjort nye arkeologiske funn i ca. 24,4 % av de utførte
registreringene, og disse har bidratt til å øke den helhetlige forståelsen av forhistorie og
middelalder i Oslo.
Også i 2012 ble ”saksbehandling over disk” tilbudt tre dager per uke. Tilbudet er
attraktivt for folk med byggesaker og behov for veiledning. Her får de raske avklaringer
og svar, mens etaten oppnår rask saksbehandling med relativt liten ressursbruk.
Byantikvaren har videreført ajourføring og supplering av oversikten over verneverdige
bygninger og anlegg i Oslo, den Gule listen, der man har lagt hovedvekt på en områdevis
tilnærming til kartlegging og utvelgelse av nye verneobjekter. Store områder som Bislett,
Dælenenga og Kværnerbyen er blitt listeført.

Byantikvaren har samarbeidet med Oslo Museum om mange ulike prosjekter i 2012 Til venstre:
Utstillingen OsloFunkis åpnes ved byantikvar Janne Wilberg sammen med byråden. Til høyre:
Byvandringen ”Funkis i sentrum” i september. 95 interesserte møtte fram for å høre Morten Stige fra
Byantikvaren (med mikrofon) og Eirik Bøe fra Miljøverndepartementet.

Det har vært arbeidet for å øke innbyggernes kunnskap om kulturminner gjennom flere
tematiske kulturhistoriske vandringer, både i egen regi og i samarbeid med Oslo Museum.
I tillegg har det vært arrangert møter med både private og offentlige eiere av fredete hus.
Byantikvarens medarbeidere kan dessuten vise til høy foredrags- og opplæringsaktivitet
for et bredt spekter av målgrupper.
Videreutvikling av websider og bruk av sosiale medier er viktig i virksomhetens
formidlingsarbeid. Dette har vært et satsningsområde i 2012 som har gitt gode resultater.
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Byantikvaren opprettet egen profil på Twitter i 2012. Her når vi målgrupper utenom de tradisjonelt
verneinteresserte; journalister, politikere osv. Byantikvaren passer på at ingen er slemme mot Oslo!

2.1.b Målsetninger
Bystyrets målsetning for Byantikvaren er at:
• Byantikvaren skal være en faglig god rådgiver i bevaringen og utviklingen av
byens kulturminner og kjennestegnes av forutsigbar og løsningsorientert
saksbehandling og god brukerservice.
• Oslos lange og mangfoldige historie skal gjenspeiles i utvalget av bevarte
bygninger, anlegg, bygningsmiljøer, arkeologiske kulturminner og kulturlandskap.
• Kulturminner skal ivaretas som en vesentlig del av offentlig og privat
arealplanlegging, byggevirksomhet og forvaltning av fysisk miljø.
• God rådgivning og veiledning om vedlikehold og istandsetting av verneverdig
bebyggelse, spesielt med vekt på gode energi- og UU-løsninger
• Byantikvaren skal formidle Oslos historie og de kulturhistoriske verdiene som
knytter seg til bygningsarven og de arkeologiske kulturminnene i Oslo til et bredt
publikum.
Hovedmengden av etatens ressurser er blitt brukt på behandling av bygge-, plan- og
rivesaker. I tillegg er det lagt ned betydelige ressurser i:
•
•
•
•
•
•
•

Praktisk og prosessuell rådgivning til tiltakshavere, eiere og publikum
Utarbeidelse av egne reguleringsplaner
Gjennomføring av arkeologiske registreringer
Bidrag i Groruddalssatsingen
Kvalitetssikring, ajourføring og supplering av Gul Liste
Tilskuddsfordeling
Kvalitetssikring og fullføring av overflytting av Gul liste til Riksantikvarens
database Askeladden
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•
•

Arbeid med en overordnet fredningsstrategi
Tverretatlig samarbeid med andre kommunale sektorer, med skolesektoren som
den aller viktigste i 2012

Å lære å skyte med pil og bue var et av målene i forbindelse med gjennomføringen av steinalderopplegget
for elever i barneskolen gjennom ”Den kulturelle skolesekken.” Byantikvaren traff blink med prosjektet og
vant Oslo kommunes opplæringspris i 2012. Arkeolog Silje Hauge fra Byantikvaren serverte tidsriktig
steinaldersuppe med røde bær, mens byråd Bård Folke Fredriksen og byantikvar Janne Wilberg testet ulike
steinalderaktivitetene da prosjektet fortsatte våren 2012. Foto: Nina Schyberg Olsen/DittOslo.no
Nordstrands blad

Barna fra Vetland skole hadde delte meninger om suppen, men var enige om at det var kult på
Steinaldercamp! Byråden har klart fokus på målstyring og fikk også prøve seg som bueskytter. Foto: Nina
Schyberg Olsen/DittOslo.no Nordstrands blad
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Saksbehandlingstid
Her følger detaljrapporteringen for 2012. Nærmere om rammene for saksbehandlingen –
se under pkt. 4.2.

Måltall
Saksbehandlingstid

I
Resultat
2010
26,8

II
Resultat
2011
27,1

III
Måltall
2012
30,0

IV
Resultat
2012
24,1

V
Avvik
2012
-5,9

På tross av noe økt saksinngang viser resultatene i 2012 en gledelig nedgang
gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 3,0 dager sammenlignet med 2011, alle sakstyper
regnet under ett. Dette er det beste årsresultatet noen sinne fra de år etaten har ført
statistikk, og godt under måltallet på 30,0. Bedringen skyldes nok primært de foregående
års bedrede ressursrammer og rasjonaliseringstiltak, samt etatens ressursstyringsvalg i
2012. Ved gjennomgang av sakstypene framkommer at det særlig er tiden på
forhåndsuttalelser til private tiltakshavere i bygge- og rivesaker som gjør utslaget. Her har
etaten i de senere år av kapasitetshensyn måttet beregne opp til 12 ukers
saksbehandlingstid. For disse sakstypene bidrar ordningen med uttalelser i kundemottak i
vesentlig grad til å holde gjennomsnittlig saksbehandlingstid nede, men selv i 2012 hadde
etaten behov for over 4 ukers saksbehandlingstid i 34% av alle bygge-/rivesakene.
Vanligvis øker saksbehandlingstiden noe mot slutten av året. Dette har ikke vært tilfellet i
2012. Det er mulig at teknisk avslutning av saker i desember ifm overgangen til
elektronisk saksbehandling kan ha påvirket statistikken noe, og at reduksjonen faktisk
ikke er så markert, men denne statistikken foreligger foreløpig ikke.
Detaljer saksbehandlingstid

2011

2012

Endring
2011-2012

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

27,1

24,1

- 3,0

29,7
26,4
30,4
17,4
25,0

24,2
26,4
30,4
18,0
26,5

- 5,5
0
0
+ 0,6
+ 1,5

Resultat
2010

Resultat
2011

Resultat
2012

Endring
2011-2012

184
1085

160
1188

97
1203

- 63
+ 15

66

72

64

-8

307
153
98

319
95
108

348
115
90

+ 29
+ 20
- 18

65
31 %

43
24,4 %

41
24,4%

Nøkkeltall
(NB: antall saker registrert inn)
Saksbehandling
Automatisk fredete kulturminner
Byggesaker etter plan- og bygningsloven
Dispensasjon- og byggesaker etter
kulturminneloven (§§15, 19, 20)
Rivesaker etter plan- og bygningsloven
Plansaker inkludert konsekvensutredninger
Tilskuddssaker 1)
Arkeologi
Totalt antall registreringer 2)
% funn under arkeologiske registreringer

-2
0%

1) Tallene for tilskuddssaker i denne tabellen reflekterer søknader mottatt i desember
2012 som blir behandlet i 2013, og er således ikke overensstemmende med tallene
under pkt 2.2, som omhandler søknader som ble behandlet i 2012.
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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
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 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
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.
I 2012 oversendte Byantikvaren 5 reguleringsforslag for vurdering av innsigelse, hvorav
tre gjaldt Filipstadutbyggingen og ett (Operaallmenningen, søndre del) gjaldt nytt
planforslag i eldre innsigelsessak. Det siste omhandlet Youngstorget 3. I tillegg ble det i
medhold av samarbeidsplikten oversendt en reguleringssak (Victora terrasse) og en
byggesak (Schweigaards gate 16) til orientering og for avklaring av nasjonale
kulturminneinteresser.
Riksantikvaren fremmet innsigelse i alle de fire nye plansakene som ble oversendt, og
opprettholt innsigelsen i den eldre. Riksantikvaren har ikke fremmet klage på
byggesaksvedtak i 2012. Byantikvaren vurderer samsvaret mellom vurderingene på
regionalt og nasjonalt nivå til å være godt.

Arbeidet med fredningen av Freiasalen med Munchs malerier og skulpturparken utenfor startet i
2012. Salen ble bygget i 1934 og er tegnet av arkitekt Ole Sverre. Den erstattet de tre tidligere spisesalene. Fra da av skulle alle de ansatte spise sammen; kvinner og menn, arbeidere og funksjonærer i
skjønn forening.
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Den store spisesalen i funksjonalistisk stil forteller viktig industrihistorie om en bedrift som ønsket å gi
arbeiderne stimulerende og vakre omgivelser på arbeidsplassen. Munchs tolv malerier er unike. De er den
eneste gjenværende intakte av hans friser.
Under sees skulpturparken som ble anlagt av fabrikkeier Johan Throne Holst i 1920-årene. Hans filosofi var
at miljøet på arbeidsplassen var av stor betydning for trivselen. I tilslutning til fabrikk- og kontorbygningene
burde man også ha områder for rekreasjon og hvile.
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Fredningssaker for bygninger/områder der fredning er varslet
Fredningssaker for Planetveien 10-14, Geitmyrsveien 67 og Filmteateret ble oversendt
for uttalelse fra Byrådet, mens forslag til fredning av Kunstindustrimuseet og Kunst- og
håndverksskolen ble oversendt Riksantikvaren for sluttbehandling. Varslet fredning for
Løvenskiolds gate 6 ble trukket og erstattet av en privatrettslig avtale om vern av fasader
og trappeoppgang.
Arbeidet med fredningsforslag for Vigelandsmuseet, Torsgate 1 og Christinedal ble
videreført. Nye fredninger er kommentert nedenfor.
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 og i de senere år har etaten utarbeidet fra 1
til 5 alternative planforslag årlig. I 2012 er det ikke laget noen nye, men 6 eldre er
fremdeles i prosess (Kabelgata 1-39, Sandakerveien 56, Hasleveien 10,
Lindøya/Bleikøya/Nakholmen, Etterstadgata 2 - 4, og Huk Aveny). En eldre sak med
planalternativ kom i 2012 fram til planvedtak (Hollenderkvartalet).
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. Det er i 2012 etablert tettere dialog med
PBE for å sikre at alternative planforslag som norm blir utarbeidet før offentlig ettersyn.

Hollenderkvartalet Schweigaards gate/Grønlandsleiret/Hollendergata. Byantikvaren
klarte gjennom sitt planarbeid å få redusert høyden på de prosjekterte nye boligene,
så hensynet til den verneverdige murgårdsbebyggelsen blir ivaretatt.
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Egne reguleringsforslag der områder bør reguleres til bevaring
Etaten prioriterer reguleringsarbeid der det er vedtatt midlertidig forbud mot tiltak, samt
plansaker i tråd med andre overordnede føringer. Med de siste års bemanning har etaten
hatt generelt bra framdrift i igangsatte planer, men har ikke hatt kapasitet til å starte
ytterligere plansaker ut over nye midlertidige forbud mot tiltak. I 2012 sto etatens
planstilling vakant fra juni til november, men pågående saker ble søkt holdt i prosess med
bistand fra interne ressurser og en planpraktikant. Det ville vært ønskelig med en styrket
plankapasitet for oppfølging av vedtatt Verneplan for Akergårdene og øvrige overordnede
føringer.
Av saker med midlertidig forbud mot tiltak vedtatt i 2010 ble Jacob Aalls gate 2 i 2012
forkastet ved politisk sluttbehandling, mens Brinken 55-61 er ute på offentlig ettersyn.
Øvre Skogvei 2b, 4, 6, 8 har vært på offentlig ettersyn og beregnes oversendt rådhuset
1.tertial 2013.
I 2012 vedtok Byutviklingskomiteen midlertidig forbud mot tiltak i 6 saker hvor det
oppfølgende ansvaret er lagt til BYA. Dette er Skogbakken 2, Breidablikkveien 16,
Solveien 39, Fossveien 19, Dalheimveien 7, og Husebygrenda borettslag. De tre første
sakene er ført fram til vedtak i 2012. Oppstart for Delheimveien 7 avventer
klagebehandling hos Fylkesmannen, mens planarbeidet i de to siste er varslet og igangsatt.
I medhold av Verneplan for Akergårder ble det i 2010 igangsatt en første gruppe på 4
bevaringsreguleringer. En av disse ble vedtatt i 2011, mens to ble vedtatt i 2012 (Myrvoll
og Grorudhagen øvre og nedre). Den siste (Lilleaker gård) lå i 2012 ute på offentlig
ettersyn, men behov for juridiske avklaringer har sinket videre framdrift. Saken forventes
oversendt til politisk sluttbehandling i 1. tertial 2013. Det har i 2012 ikke vært kapasitet til
å starte nye bevaringsreguleringer i medhold av verneplanen.
En igangsatt plansak (Gressholmen/ Heggholmen) har i 2012 som i 2011 ligget i bero av
kapasitetsårsaker, mens to som utarbeides i samarbeid med private eiere dessverre også i
år har vist svak framdrift. På oppdrag fra Byrådsavdeling for byutvikling har BYA høsten
2012 startet arbeidet med en bevaringsplan for Irisveien 1 m.fl. (Berg hageby).

Gravfelt med flere hauger fra jernalderen, Ekebakken ved Montebello. Byantikvaren har i samarbeid med
Kulturhistorisk Museum drevet sikringsarbeid av det unike anlegget.
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Arkeologi
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 i den grad det
er nødvendig å foreta undersøkelser i felt, har dette i de senere år i hovedsak vært utført
med maskinell sjakting. Arbeidet betales av tiltakshaver.
Sjakting fordrer også 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 2012 fungert tilfredsstillende.
Feltsesongen for 2012 startet i april og ble bemannet med fem arkeologer. En av
arkeologene fikk spesielt ansvar for å lede registreringsprosjektet på Gjersrud/Stensrud.
To av arkeologene ble engasjert på 6-måneders-kontrakt, mens tre hadde kontrakt på 8
måneders varighet. Grunnet større tilgang på saker enn forventet fikk to av disse forlenget
engasjementene noe, og var fremdeles engasjert ved årsskiftet 2012/2013. På basis av
erfaringene fra 2011 har Byantikvaren i 2012 styrket den løpende økonomioppfølgingen
på feltet, noe som har medført bedre kontroll over utfaktureringen av prosjektene.

Feltarkeolog på jobb i Sørkedalen. Sørkedalen er et av områdene hvor Byantikvaren i 2012 har drevet
større arkeologisk arbeid.

Av funn som kan nevnes spesielt fra årets feltsesong er kokegrop og dyrkningslag fra
Sollerudveien 15, som gir ny informasjon om Sollerud gård. Funnene er interessante fordi
de tyder på lang kontinuitet i dyrkningen og bosetningen på gården. Funn av steinøkser i
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området tidfester de tidligste tegnene på bosetning her til overgangen mellom yngre
steinalder og bronsealder. Kokegropen ble datert til yngre bronsealder, og den eldste
dateringen av dyrkningslaget viser at det har vært drevet jordbruk her helt tilbake til yngre
romertid. Gården Sollerud nevnes i jordeboken for Mariakirkens prosti fra 1542, hvor det
angis at kirken eide deler av gården. En av dyrkningslagets faser dateres til 1310 – 1440
(senmiddelalder), noe som tyder på at Sollerud var en av gårdene som ikke ble lagt øde av
Svartedauen (1347 – 1350).
Det er også gjort funn av et større sammenhengende kokegropfelt i Slyngveien, som er
datert til eldre jernalder.

Sakstype
Reguleringsplan
Småhusplan
Andre byggesaker
Overvåkinger

Totalt antall
saker
115
125
11
555

Antall registrert /
(% av total)
13 (11,3%)
23 (18,4%)
5 (45,4%)
6
(1%)

Antall funn /
(% av reg.)
3
(23%)
5 (21,7 %)
2
(40%)
2 (33,3 %)

I forhold til mengden behandlede regulerings- og byggesaker har Byantikvaren i 2012
foretatt feltregistreringer i 16,3% av sakene. Funnprosenten på feltregistreringene er i år
som i fjor på 24,4 %. Dette vurderes totalt sett som akseptabelt, selv om Byantikvaren har
som mål å øke funnprosenten noe. Som første ledd i dette arbeidet har etaten i 2012
gjennomgått funnpotensial og oppfangskriterier i Småhusplanen. Som for tidligere år er
overvåkinger ikke innregnet i funnprosenten ettersom forutsetnignene 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 på overvåkingssaker i 2012 er på 33%.
2.2.2 Rådgivning og informasjon/service overfor brukere/publikum
Etaten 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.
2.2.3 Groruddalssatsingen
Det ble bevilget kr 500 000,- i øremerkede midler for å videreføre prosjektstillingen hos
Byantikvaren i 2012 (byrådssak 1017/12). Arbeidet har som formål å styrke kulturminnevernet innenfor miljøsonesatsingen i Groruddalen og har vært plassert i programgruppe 2
– Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø. Arbeidsoppgavene omfatter 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 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 deltar også i
programgruppe 3B, og bidrar her inn i områdeutviklingsprosjektene i dalen.
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I april 2012 ble det digitale Kultuminneatlaset for Groruddalen lansert på Nedre Fossum gård.
Byantikvarens ansatte representerte dalens utvikling gjennom å ikle seg tidsriktige antrekk fra de ulike
tidsepokene.

Følgende arbeidsoppgaver har hatt prioritet i 2012:
• Oppfølging av Akergårdene, spesielt Tveten, Arveset, Bånkall og Lindeberg.
• Oppfølging - restaurering av Grorudveien 3 og 5. I tillegg har etaten bidratt i plan
for utarbeidelse av hagene.
• Grorudparkprosjektet: Oppfølging av prosjektet, blant annet utarbeidelse av 6 skilt
som beskriver kulturhistorien i området.
• Et digitalt kulturminneatlas for Groruddalen ble utarbeidet i 2011 og 2012, og
lansert våren 2012. Det digitale kulturminneatlaset, ”Oppdag Groruddalen – en
digital guide” er laget i sprekt design og presenterer over 500 objekter i
Groruddalen. Atlaset inneholder flere tusen fotografier, en rekke kart og flere
hundre tekster og fortellinger. Det er lagt vekt på å gi hvert enkelt område en
presentasjon som fanger stedets karakter og identitet. Her finnes små fortellinger
om vanlige folks liv, men også faglige artikler hvor blikket løftes og Groruddalen
blir satt inn i en større kontekst. Prosjektet viser hvordan samarbeid mellom lokale
organisasjoner, museum, arkiv, forvaltning og skoler gir bredde og kvalitet til
sluttproduktet.Ved å formidle fortellinger knyttet til steder og kulturminner har
etaten ønsket å bidra til engasjement, bevissthet og forståelse for viktigheten av å ta
vare på kulturarven. Byantikvaren vil spesielt nevne samarbeidet med Bjerke og
Hellerud videregående skoler, hvor elevene på media- og kommunikasjonslinjen
laget filmer om kulturminner i Groruddalen. BYA har i den sammenhengen
arrangert seminar for skolene og fulgt opp elevene underveis.
• Deltagelse i arbeidet med områdeplan på Furuset.

Byantikvarens årsberetning 2012

Side 17 av 48

•

•

Gjennomføring av kulturhistorisk analyse (DIVE) for områder i Bjerke bydel
(Linderud, Økernbråten, Vollebekk). En DIVE analyse er en kreativ, kritisk og
medvirkningsbasert arbeidsprosess utviklet av Riksantikvaren på oppdrag fra
Miljøverndepartementet. Målet er å bidra til at stedets kulturhistoriske kvaliteter
ivaretas og aktiveres som fellesgoder i stedsutviklingen. Arbeidet er utført i
samarbeid med Bjerke bydel, Plan- og bygningsetaten, Riksantikvaren og Asplan
Viak. Målet med arbeidet er å synliggjøre og konkretisere innspill og faglige råd i
pågående og fremtidige kommunale planprosesser. Analysen innholder
anbefalinger som vil være et godt og forutsigbart grunnlag for beslutninger i
formelle planprosesser. Rapporten vil bli sendt på høring internt i kommunen og til
deltagerne i prosessen for å sikre forankring. Resultatene vil også bli formidlet på
Bjerke bydels ”stand” på Linderud senter.
Sikring av kulturminner i Groruddalen ved oppføring på Gul liste.

Arbeid med skilting av Akergårdene i dalen er påbegynt. Byantikvaren samarbeider med
forvalterne av gårdene, bydelene og Groruddalen Historielag.

Akergårdene er viktige kulturminner som forteller Oslos førindustrielle historie. Fra venstre ser vi
stabburet på Rustad gård, hovedbygningen på Disen gård og driftsbygningen på Nordre Tåsen.

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. Den supplerer på en god måte de statlige midlene etaten får
via Riksantikvaren til byens fredete bebyggelse.
Kommunale tilskuddsmidler
Kommunen har i 2012 bevilget 1 500 000 i tilskudd til restaurering av verneverdige
kulturminner. Tilskuddsmidlene ble annonsert i aviser og på nettsider. Byantikvaren
mottok 76 søknader med en samlet søknadssum på ca kr 28 mill. 28 av søknadene ble gitt
tilsagn på til sammen kr 2 400 000,-. Tilsagnene er gitt for to år, og midlene forventes
dermed i hovedsak utbetalt i løpet av 2013. Byantikvaren mottok fire klager. Ingen av
klagene ble tatt til følge. Det ble også foretatt en gjennomgang av eldre ikke-utbetalte
tilsagn, kr 900 000,-. Disse midlene ble utdelt på nytt i 2012, og kom i tillegg til årets
bevilgning på kr 1,5 millioner.
Statlige tilskuddsmidler
Byantikvaren mottok kr 1 900 000,- i tilskuddsmidler fra Riksantikvaren for 2012, samt en
tilsagnsfullmakt for 2013, kr 1 000 000,-, til fordeling til kulturminneverntiltak på fredete
eiendommer i privat eie. Renter på ikke utbetalte tilskuddsmidler fra 2011, kr 161 850,
omfordelte ubrukte midler, kr 1 019 000,-, og tilsagnsfullmakten for 2012, kr 1 000 000,ble i tillegg gitt som tilskudd. Til sammen ble derfor kr 4 080 850,- fordelt i 2012, hvorav
kr 2 954 000,- til ordinært fredete anlegg og kr 1 126 850,- til Birkelunden kulturmiljø.
Byantikvaren mottok ingen klager.
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Sagstuveien 1B på Grorud er en av flere eiendommer som mottok tilskudd fra Byantikvaren. Den tidligere
arbeiderboligen gjennomgikk en fasaderehabilitering, der det ble gjort fargeundersøkelser og eldre panel
og vinduer ble satt i stand og bevart.
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2.2.5 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 gjort en stor innsats
for å ta igjen etterslepet med registrering av bevaringsverdig bebyggelse på Gul liste.
Listen har vokst i alle kategorier, og dens sterkeste veksten skyldes systematisk
gjennomgang 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. Ved nyoppføringer i Gul liste blir eiere tilskrevet og informert om
bakgrunn og begrunnelse for oppføringen. Det legges også opp til ytterligere kontakt med
eiere i ”nyoppførte” områder.

.
Skovveien 7, en av Oslos best bevarte funkisgårder, ble ført på Gul liste i 2012. Dette er et ledd i Byantikvarens
funkissatsning. Skovveien 7 er tegnet av F. S. Platou og har opprinnelige bygningsdetaljer som vinduer og dører
i behold, noe som er sjeldent for byens funkisbebyggelse. Kombinasjonen av bolig og forretninger var vanlig, og
Skovveien 7 har en velbevart butikkfasade med et karakteristisk uttrykk.
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Automatisk
fredete
kultur-minner

Vedtaksfredete
kulturminner 1)

Sum fredete
kulturminner

Statlige
kulturhistoriske
eiendommer
/SKE

Regulert til
bevaring i
henhold til Planog bygningsloven

Bevaringsverdige
kulturminner i
Gul liste

Sum kulturminner

2011

259

485

744

299

4 084

8 797

13 924

2012

310

516

826

354

4 095

9 051

14 326

I 2012 har økningen av antall bevaringsverdige kulturminner sammenheng med registrering
av Kværnerbyen, Bislett og Dæhlenenga. Kilde:Byantikvaren i Oslo

Arbeidet med omlegging av Gul Liste til Askeladden
Byantikvarens forberedelser for overføring av Gul liste til den nasjonale
kulturminnedatabasen Askeladden ble sluttført i 2011. Riksantikvaren er imidlertid
vesentlig forsinket med utviklingen av en ny versjon av Askeladen og publikumsfronten
som heter Kulturminnesøk. Det gjør at dataene ennå ikke er overført, men forventes
tilgjengelige for publikum i første halvår 2013. Denne fremdriften har ikke vært
tilfredsstillende, men er utenfor Byantikvarens kontroll.
2.2.6 Utredning om arkeologiske registreringer i planarbeid
Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten konkluderte i 2012 det flerårige arbeidet med å
utrede rammebetingelsene for dagens praksis, med formål å klargjøre uenigheter, anbefale
justeringer og spisse eventuelle problemstillinger overfor staten. Etatenes ulike
vurderinger ble oversendt Byrådsavdeling for byutvikling for videre oppfølging.
2.2.7 Skjøtsel av middelalderruiner
Arbeidet med restaurering av Olavskirkens murer ble videreført i regi av kulturetaten med
vesentlig delfinansiering fra Riskantikvaren og faglig bistand fra Byantikvaren. Det
videre arbeidet med restaurering av andre Middelalderruiner i Oslo fortsetter som del av
Riksantikvarens ruinprosjekt.

I forbindelse med reguleringsarbeid for nye gang- og sykkelstier i Sørkedalen foretok Byantikvaren en
arkeologisk registrering i området.
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2.2.8 Annet strategisk arbeid
Byantikvaren har dette året utarbeidet en overordnet HR-strategi. Etatens opplæringsplan
er revidert og utvidet til å bli en kompetanseutviklingsplan som rulleres årlig. Det er
utarbeidet forslag til ny Beredskapsplan, som vil bli sluttført i 2013. Det samme gjelder
ny Brukerstrategi for Byantikvaren basert på Næringslivsundersøkelsens tiltaksplan.
Byantikvaren har også laget en funkisstrategi som oppfølgning av Kulturminnemeldingen. Som oppfølgning av Medarbeiderundersøkelsen ble det besluttet å
gjennomføre en årlig strategisk årssamling for alle medarbeidere, der målet er å gi de
ansatte et sterkere eierskap til politiske målsetninger og forventninger slik de nedfelles i
det årlige tildelingsbrevet. Gjennom dette involveres alle ansatte i prosessen rundt
virksomhetsstyringsplanen for 2013.

2.3. Gjennomførte omstillings- og effektiviseringstiltak, samt større
prosjekter
2.3.1 Forbedringsarbeid - Arbeidsmiljøet for de ansatte
Byantikvaren har videreført den store organisasjonsutviklingsprosessen knyttet til
forbedring av arbeidsmiljøet og effektivisering av virksomheten som preget 2011.
Ledelsen gjennomfører dette i nært samarbeid med de tillitsvalgte og med involvering av
de ansatte. Det har vært gjennomført stressmestringskurs for alle ansatte i to faser. Dette
ble gjennomført med bistand fra UKE. I første fase satte man søkelys på tiltak på
virksomhetsnivå som kan bidra til stressdemping. Funnene herfra ble videreført gjennom
ulike tiltak.
I fase to fokuserte man på stressmestring på individnivå. Enkeltmedarbeidere har
dessuten fått tilbud om særskilt oppfølgning i samarbeid med UKE, som man også har
trukket inn i forbindelse med IA-oppfølging av enkeltmedarbeidere.

Byantikvarens publikumsmottak er en verdsatt ordning for både privatpersoner og næringsdrivende som
ønsker å få løst enkle saker over disk. Ordningen bidrar til en betydelig effektivisering av saksbehandlingen i mindre komplekse saker. Publikumsmottaket er åpent tirsdag til torsdag, mens resepsjon
og arkiv har åpent hele uken. Antikvar Grete Stokka her i dialog med publikum.
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Forenkling og effektivisering av saksbehandlingen
Reduksjon av åpningstiden i publikumsmottaket til tre dager i uken som ble gjennomført i
2011 har gitt god effekt for arbeidsmiljøet i 2012. Etaten har forbedret informasjonen til
publikum og styrket opplæringen av resepsjonspersonalet.
Arbeidet med forbedring av samhandlingen med Plan- og bygningsetaten til beste for våre
brukere; herunder økt bruk av veiledere, mer effektive samrådsmøter og gjensidig
opplæring er videreført. I økende grad har PBE og BYA sammen møtt tiltakshaver i
forhåndskonferanser og også bidratt i utviklingsarbeid i fellesskap.
Høsten 2012 ble prosjekt for innføring av elektronisk saksarkiv igangsatt. Prosjektet ble
finansiert gjennom en omfordeling av midler internt i Byutviklingssektoren. Løsningen
var ”opp og stå” 1.1.2013, og de siste tilpasningene ferdigstilles i første kvartal 2013. Det
arbeides mot at Oslo Byarkiv skal godkjenne det helelektronisk arkivet i løpet av 1. tertial.
Dette er normalprosedyre for kommunale etater og skjer i etterkant av selve innføringen.
Tiltaket medfører i innkjøringsfasen noe tregere saksbehandling, men forventes å gi
forbedrings- og effektiviseringsgevinst på lengre sikt.
Fremdeles gjenstår behov for ytterligere oppgraderinger i infrastruktur, spesielt er
telefonsystemet ustabilt og modent for utskiftning. Behovet for midler til dette er
synliggjort i budsjettinnspill for 2013.
Arkeologi
Den kvalitetssikringen og videreutviklingen av etatens arkeologiarbeid som har vært
foretatt de siste år, har vist gode resultater i form av bedret kvalitetssikring og målstyring
i saksbehandlingen, godt samarbeidsklima, og bedret intern arbeidsflyt og
økonomistyring. Arbeidet videreføres også i 2013. Forbedring av den kommunale
samhandlingen ved at Byantikvaren har overtatt koordineringsansvaret for de store
registreringsarbeidene er betydelig. Dette kommer også tiltakshaver til gode. Etter at
Riksantikvaren i 2012 sendte utkast til retningslinjer for fakturering av arkeologiske
registreringer på høring, synes det å kunne bli en hovedutfordring i de neste år å dekke inn
tilstrekkelige ressurser for en forsvarlig saksbehandling.

Byantikvarens arkeologer har gjennomført flere formidlingsopplegg med Den Kulturelle
Skolesekken. Her studerer barna helleristningene ved Sjømannsskolen.
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2.3.2 Husleie- og arealeffektivisering
Det vises til fjorårets effektivisering gjennom å flytte alle arbeidstakere til en bygning.
Etaten har så vidt arealer til å dekke dagens arealbehov. Det finnes derfor ikke noe
potensial for ytterligere husleie- og arealeffektivisering
2.3.3 Større prosjekter og satsningsområder
Verneplaner
Byantikvaren har bidratt i arbeidet med verneplan for Holmenkollbanen i samarbeid med
KTP og Ruter. Arbeidet ble utført i 2011, men ble publisert i 2012.
Kommunale plan- og utredningsarbeider
Byantikvaren er trukket inn i flere større og ressurskrevende plan- og
utredningsarbeider i kommunal regi. Etaten har også i 2012 deltatt i arbeidet med ny
Kommuneplan for Oslo 2013-2030. Som del av dette arbeidet skal kommunen lage en
bindende arealplandel – et nybrottsarbeid som Byantikvaren finner både krevende og
spennende.
”Levende Oslo”
Universell tilgjengelighet
Byantikvaren bidrar i ”Levende Oslo”, og har et spesielt ansvar for arbeidet med et
pilotprosjekt for universell utforming langs Karl Johan, noe som ble igangsatt på BYAs
initiativ. Prosjektgruppen er i ferd med å avslutte sin rapport om dette prosjektet.
Åpen kvadratur – Hvordan bidra til et tryggere, hyggeligere og mer pulserende liv i
Kvadraturen?
Som et bidrag inn mot arbeidet med ”shared space” i Kvadraturen gjorde BYA en
kartlegging av Øvre Slottsgate og Kirkegaten i Kvadraturen med tanke på ny utadrettet
aktivitet i 1.etasjene. Denne kartleggingen har vakt stor interesse både blant deltakerne i
”Levende Oslo” og en rekke andre aktører. Arbeidet vil bli videreført med utadrettede
aktiviteter i regi av ”Levende Oslo” og utvidet til å omfatte hele Sentrum.

Åpen Kvadratur har vært et av Byantikvarens prosjekter i 2012. Ønsket om å åpne fasader og bygninger
og å gjøre gatene mer levende er fullt forenlig med å bevare antikvariske verdier. Arbeidet fortsetter i
2013. Faksimile Aftenposten. Til høyre: Tidligere Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3.
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Formidling
Veiledere
Som en service til publikum, og for å lette saksbehandlingen, utgir Byantikvaren
informasjonsark og veiledere med ulike temaer. I 2012 ferdigstilte Byantikvaren to
informasjonsark om plassering av henholdsvis parabolantenner og varmepumper på gamle
bygninger. Etter flere års arbeid ble også ”Veileder for skilt- og reklamebruk på
bevaringsverdige fasader” ferdigstilt i 2012. Ved siden av disse har Byantikvaren også
produsert brosjyren ”Ta vare på funkisen!”. Denne ble utgitt i forbindelse med en
utstilling på Oslo Museum, men er et selvstendig produkt som tilbys våre besøkende på
nett og i publikumsmottaket i likhet med de øvrige veilederne.

Byantikvaren ga ut to informasjonsark i 2012

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
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Byantikvarens veileder til å ta vare på funkisarkitekturen ble utgitt i forbindelse med Oslo Museums
utstilling ”OsloFunkis” og som en direkte oppfølgning av etatens nye funkisstrategi. Skiltveilederen
blir et nyttig arbeidsredskap både for Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten. Den vil både lette
saksbehandlingsarbeidet og forkorte saksbehandlingstiden for tiltakshavere.

Internett og sosiale medier
Byantikvaren har i 2012 hatt en økning i antall besøk på nettsidene våre med om lag
8,5 % til 39.530 besøk fra 24.518 besøkende i 2011. Andelen besøkende som bare er
innom sidene én gang er svært høyt (19.679), og økte med 10 % i forhold til året før.
Byantikvarens nettsider brukes av publikum i all overveiende grad relatert til
saksbehandling. Det understøttes av tallene for de enkelte sidene: Etter hovedsiden er
det sidene ”Gul liste”, ”våre oppgaver”, ”informasjonsark”, ”saksbehandling over disk”,
”ofte stilte spørsmål”, ”Byantikvarens gule liste”, ”søk i Oslo kommune”,
”saksbehandling” og ”tilskudd” er på de 9 neste plassene.
Over 2/3 av besøkene gjelder Gul liste. I tillegg til sidebesøkene er gul liste lastet ned
fra Byantikvarens nettsted 12.349 ganger i 2012 (tallet inkluderer faktaarket om gul liste).
Til sammenligning er det mest populære informasjonsmateriellet ”Prosess byggesak”
(776 nedlastinger), ”Tilskudd” (685 nedlastinger) og ”Vindusarket” (481 nedlastinger).
Øvrige info-saker er vesentlig lavere. Den mest besøkte nyhetssaken var ”Høytidelig
markering av fredningen av St. Hallvards kirke og kloster” med 334 besøk.
Byantikvarens nettsider:
År:
Antall besøk:
Gjennomsnitt daglig:
Gjennomsnitt besøkstid:
Antall besøkende:
Mest aktive dag:
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2010
28 832
78
04:35
17 630
18.mar

2011
36 397
99
05:05
22 637
21.feb

2012
39 530
108
04:45
24 518
07.mai
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Byantikvarens Facebook-side ble opprettet i april 2011. Her blir alle nettsidens nyheter
publisert, samt bilder og kommentarer fra Byantikvarens formidlingsarbeid. Dessuten
bruker vi siden til å vise frem andre kommunale etaters og andre aktørers gode
kulturminnebidrag og bidrag til byens kulturhistorie. Facebook-siden henvender seg
primært til ”venner” av kulturminnevernet, og bidrar til å skape positivitet rundt etatens
virksomhet, men den når langt ut over ”kjernetroppene” i det tradisjonelle
kulturminnevernet. Den fungerer også som en enkel ”loggbok” over etatens aktiviteter.
Siden hadde ca. 370 ”likere” 31.12.2012, en økning på om lag 170 eller 46% siden
2011. Antallet er for øvrig økt med 50 nye etter nyttår i år.
Byantikvarens Twitter-profil ble opprettet 1. juni 2012. Her linkes til egne nyheter,
oppslag i nettaviser og -sider, og det føres til en viss grad diskusjoner. Profilen er også
nyttig for å fange opp andres aktivitet og diskusjoner om for eksempel
byutviklingsspørsmål. I større grad enn Facebook-profilen, følges Byantikvarens Twitter
av journalister, politikere og opinionsdannere. Den hadde ca. 400 følgere 31.12.2012.

En av mange positive mediesaker i 2012 var fredningen av Vigelandsmuseet, som har kommet i gang.
Cathrine Reusch fra Byantikvaren arbeider med saken, og fronter den også i media. Faksimile
Aftenposten.
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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 mye oppmerksomhet
fikk lanseringen av kulturminneatlaset for Groruddalen, salget av Arbins gate 1 med
Ibsens leilighet, og Byantikvarens kampanje for å få ”glemte” krigsminner frem i lyset.
Etatens oppstart av fredning av Freiasalen med Munchs bilder nådde også utenlandske
publikasjoner. Kulturminnefeltet har i 2012 vært i vinden med mange profilerte saker
som berører Byantikvarens arbeid. Vi har jobbet nyskapende ved å selge saker inn som
simultane tv, radio- og nettsaker, der innslagene delvis har gått direkte og delvis i
opptak. Nytt er det også at vi invitert mediene inn i våre ulike prosesser for å
synliggjøre hvordan vi jobber.
Byantikvaren abonnerer ikke på medieovervåkingstjenester og har derfor ikke konkrete
tall på antall presseoppslag og medieinnslag.

2.verdenskrigs kulturminner er et av Byantikvarens satsningsområder. I 2012 startet kartleggingen av
disse kulturminnene og Aftenposten slo saken opp. Byantikvaren fikk gjennom innslag i media verdifulle
innspill fra byens befolkning som kan bidra til å skaffe oversikt over bygg og anlegg fra krigen.
Byantikvar Janne Wilberg har her tatt plass oppå en skytestilling på Frogner. Faksimile Aftenposten.

Foredragsvirksomhet
Etaten kan også i år melde om tematisk variert foredragsvirksomhet over et bredt
spekter av målgrupper, eksempelvis Fylkesmannen i Oslo og Akershus, PBE, Barne- og
likestillingsdepartementet, Universitet i Bergen, Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO),
Storebrand, Aker seniorakademi og flere historielag.
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Riksantikvaren 100 år - Heritage values in growing cities
I anledning av jubileet arrangerte Oslo kommune v/Byantikvaren i samarbeid med
Ariktekthøyskolen i Oslo i oktober et fagseminar. Dette var Oslos gave til jubilanten og
markerte også starten på et nærmere samarbeid mellom Byantikvaren og AHO.
Seminaret ble sterkt verdsatt av jubilanten og andre som deltok på seminaret.

Jubileumsseminar for Riksantikvaren. med professor Siri Lexau fra Universitetet i Bergen i aksjon på
Arkitekthøyskolen.

Byvandringer, båtguiding og lignende
I 2012 gjennomførte Byantikvaren en rekke byvandringer, både på egen hånd og i
samarbeid med andre institusjoner. Hensikten med byvandringene har vært å belyse
ulike tema som etaten jobber med, eller som er relevante i forhold til kulturhistorien i et
byutviklingsperspektiv. Vi har hatt et aktivt formidlingssamarbeid med Oslo Museum i
forbindelse med museets ”Kjenn din by”-program, men også arrangert egne vandringer.
Temaene har vært Vestkantens skolehistorie, ”Havneby og Fjordby”, ”Funkis i sentrum”
og ”Marienlyst-funkis”. Videre bidro etaten med innslag under det store
”Akerselvamaratonet” i september. Byantikvaren har også hatt omvisning i
klosterruinene på Hovedøya. Det er dessuten gjennomført byvandring i Birkelunden
med fokus på teknisk bygningsvern, særlig myntet på eiere av bygningene innenfor
fredningsområdet og en byvandring sammen med Historielaget Gamle Oslo om
utfordringene knyttet til jernbaneutbygging i Gamlebyen.
Etaten har også deltatt med båtguiding i havnebassenget i regi av ”Kjenn din by” –
”Fjorddrømmer” sammen med PBE og Oslo Havn. Byantikvaren var også båtguide på
Fornynings- og administrasjonsdepartementets sommertur i det samme området.
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Byantikvar Janne Wilberg under Akerselvamaraton i regi av Oslo Museum. Stort oppmøte og stor
interesse, her inn i den 6.maratontimen.

Formidlingsprosjekter mot skolene
De siste årene har det blitt gjort nye, spennende funn fra særlig steinalderen på Ekeberg.
Byantikvaren har i 2012 videreført sitt formidlingsopplegg om nye funn fra steinalderen
på Ekeberg. Arkeologer fra Byantikvaren formidlet innholdet og betydningen av
funnene til barn på 3.-4. trinn på barneskolen, hvor elevene også får praktiske
”smakebiter” fra livet i steinalderen. Opplegget ble gjennomført i samarbeid med Oslo
og Omegn Friluftsråd, og med delfinansiering fra ”Den kulturelle skolesekken”. For
mer informasjon om opplegget, se Steinalderliv på Ekeberg
I tillegg har Byantikvaren inngått et samarbeid med Middelalderbyen Oslo - Ladegården
om å utvikle et nytt formidlingsopplegg. Opplegget er rettet mot 5.- 6.klasse på
barneskolen, og elevene vil gjennom bruk av arkeologiske og skriftlige kilder selv søke,
finne og forske fram kunnskap om Oslos historie. Prosjektet har fått arbeidstittelen ”En
annen historie - Oslohistorien gjennom ting og tekst”. Forutsatt ekstern finansiering vil
opplegget realiseres i 2013.
Digitalt kulturminneatlas for Groruddalen
Årets største satsning var likevel lanseringen av nytt Digitalt kulturminneatlas for
Groruddalen, finansiert gjennom Groruddalssatsningen. Dette er en videreføring av den
kulturhistoriske guiden som ble utgitt av Byantikvaren, i samarbeid med Bydelen og en
rekke andre aktører i 2010. Groruddalsatlaset er ikke bare et geografisk avgrenset
produkt, men er i tillegg utviklet som et atlaskonsept som kan videreføres for andre
deler av byen eller for viktige utviklingshistoriske temaer. Byantikvaren fikk OUfondets opplæringspris også på bakgrunn av dette nyskapende prosjektet.
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Kulturminneatlaset for Groruddalen på www.oppdaggroruddalen.no suppleres kontinuerlig med
historisk stoff og billedmateriale.

Skiltprosjektet i Maridalen
Byantikvaren ferdigstilte skiltprosjektet ”Kultur- og natursti i Maridalen” i et vellykket
samarbeid med Bymiljøetaten, Fylkesmannens miljøvernavdeling, Maridalsvannets
venner, m.fl. som foregriper de nye sykkeltraseene som kommer rundt Maridalsvannet,
Prosjektet var i sin helhet finansiert av Riksantikvaren og ble meget godt mottatt i
lokalmiljøet. Dette er et skiltprosjekt som lett kan anvendes for andre tilsvarende
områder. Særlig Sørkedalen peker seg ut som et egnet område, men dette forutsetter
ekstern finansiering.

Ordfører Fabian Stang avduker skiltet ved Mariakirkeruinen i Maridalen, sammen med byantikvar
Janne Wilberg og riksantikvar Jørn Holme. Markeringen ble feiret med solbærtoddy og Kvikk-Lunsj.
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Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner
Riksantikvaren gir økonomisk støtte etter søknad til fylkeskommunene for prosjekter
med skjøtsel, informasjon og tilrettelegging. 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.
I samsvar med en prioriteringsliste utarbeidet i 2011, er det i 2012 med støtte fra
Riksantikvaren utarbeidet skjøtselsplaner og påbegynt skjøtselsarbeid for følgende
kulturminner: gårdsanlegget på Tangerud, oldtidsveien og gravfeltet på Gjelleråsen,
fangstgropene i Solumskogen, gravhaug på Østensjø gård og gravrøysene på
Røverkollen. Skjøtselsplanene skal bidra til kontinuitet i skjøtselsarbeidet. Byantikvaren
har tatt initiativ til samarbeid om skjøtsel av kulturminnene med flere aktører, blant
annet grunneiere, historielag og lokale skoler. Blant annet er etaten i gang med et
samarbeid med Natur VGS i Groruddalen, hvor målet er at elevene skal ta ansvar for
skjøtsel av noen av kulturminnene i nærmiljøet. Dette arbeidet vil videreføres i 2013.
Byantikvaren ferdigstilte i 2012 flere skiltprosjekter støttet av Riksantikvaren. Det ble
satt opp skilt ved gårdsanlegget ved Tangerud, gravfeltet på Langerud og helleristningsfeltet på Blindern. Prosjektet på Blindern ble gjort i samarbeid med
Universitetet i Oslo. I tillegg har Byantikvaren i samarbeid med Bymiljøetaten skiltet
steinalderlokaliteter ved Lysakerelva. Riksantikvaren ga i 2012 midler for skilting av
gravrøysene på Røverkollen og på Gjelleråsen. Disse skiltprosjektene fullføres i 2013.
Gjennom Riksantikvarens bevaringsprogram for bergkunst fikk Byantikvaren i 2012
støtte til å utarbeide en tilstandsoversikt og bevaringsstrategi for bergkunstlokaliteter i
Oslo. Dette arbeidet er fullført, og rapporten vil danne basis for videre arbeid på feltet.
Som del av prosjekter Riksantikvaren ga støtte i 2011, utførte ekstern ekspertise i 2012
en tilstandsvurdering av helleristningene på Blindern, og de ble fotografert av
profesjonell fotograf i forbindelse med et publikasjonsprosjekt om helleristninger i Oslo
og Akershus. Publikasjonen vil gis ut i samarbeid med Akershus fylkeskommune og
Kulturhistorisk museum, og ventes ferdigstilt i 2013.

I Forskningsveien 1 på Blindern finner vi et helleristningsfelt fra bronsealderen med kokegroper.
Byantikvaren har stått for tilstandsvurdering og skilting av kulturminnet, med støtte fra Riksantikvaren.
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3.

SAMMENLIGNING AV REGNSKAP OG BUDSJETT

3.1

Driftsregnskap
I
Regnskap
2012
21 440

II
III
IV
V
Dok. 3
Regulert
Regnskap Avvik 2012
2012*
bud. 2012
2011
(III-I)
20 095
20 913
21 053
-527

Artsgrupper
000-099 Lønn og sosiale utgifter
100-299 Kjøp av varer og tjenester
7 574
6 044
8 335
som inngår i komm.tj.produksjon
300-399 Kjøp av tjenester som
erstatter komm.tj.produksjon
400-499 Overføringsutgifter
4 254
4 889
14 422
500-599 Finansutgifter og
15
0
0
finanstransaksjoner
Sum driftsutgifter
33 283
31 028
43 671
600-699 Salgsinntekter
-2 037
-2 000
-2 000
700-799 Overføringsinntekter med
-4 831
-3 202
-3 494
krav til motytelse
800-899 Overrøringsinntekter uten
-3 260
-3 000
-3 183
krav til motytelse
900-999 Finansinntekter og
-30
0
0
finanstransaksjoner
Sum driftsinntekter
-10 158
-8 202
-8 677
Kapitlets nettoresultat
23 125
22 826
34 994
* Bystyret vedtok kun sum driftsutgifter, sum driftsinntekter og nettoresultat pr. kapittel

6 557

761

5 511

10 168

15
33 136
-2 576

-15
10 388
37

-3 407

1 337

-4 092

77

-15
-10 091
23 046

30
1 481
11 869

Generelle bemerkninger
Tabellen ovenfor viser at det er store endringer fra Dok 3 til justert budsjett 2012.
Hovedårsaken til dette er at Byantikvaren har store summer i øremerkede og særskilte
overførbare midler, i 2012 hele 15,4 millioner kroner. Se detaljer under pkt 3.4.
Regnskapet for 2012 viser et nominelt overskudd (mindreforbruk) på kr 11,869
millioner. Øremerkede tilskuddsmidler som skal overføres til 2012 utgjør imidlertid
kr 10,884 millioner. Dette gir et reelt overskudd (mindreforbruk) på kr 985.000. Av
dette er kr 375.000 midler bevilget til etatens innføring av elektronisk saksarkiv, der
siste tilpasninger med tilhørende kostnader påløper etter implementering 1.1.2013.
Årsaksforklaring til avvik mellom regulert budsjett 2012 og regnskap 2012:
000-099: Avvik på ca 500’. Lønnsutgifter noe høyere enn ved siste budsjettjustering
grunnet forlengde kontrakter for feltarkeologer.
100-299: Avviket skyldes i hovedsak at prosjektmidler til konsulentbistand under
flere pågåendeprosjekter finansiert med overførbare øremerkede midler ennå ikke er
kommet til utbetaling.
400-499: Avviket skyldes avvik på utbetaling av statlige og kommunale
tilskuddsmidler, samt øremerkede og særskilt overførbare midler. Regulert budsjett
inkluderer 10,426 mill øremerkede midler overført fra 2011, pluss friske midler på
5,0 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: Ingen vesentlige avvik.
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700-799: Høyere arkeologiinntekter enn budsjettert, høyere refusjoner sykelønn og
noe internfakturerte øremerkede midler til prosjekter.
800-899: Ingen vesentlige avvik.
900-999: Ingen spesielle kommentarer.
Redegjørelse for budsjettreguleringer i løpet av 2012
Byantikvarens netto driftsbudsjett er regulert med totalt kr 11 168 millioner i 2012.
Reguleringene består av:
• kr 10 426 i overførte øremerkede midler fra 2011
• kr 242 000 i overført mindreforbruk fra 2011
• kr 1 000 000 i rammeøkning til innføring av elektronisk saksarkiv
• kr 500 000 i rammeøkning til prosjektstilling Groruddalen
(Byrådsak 1020.1/11)
For øvrig er det foretatt mindre administrative reguleringer mellom artsgrupper.
Årsaksforklaring til større avvik mellom regnskap 2012 og regnskap 2011
Byantikvarens netto driftsresultat var i 2012 ca kr 80.000,- høyere enn i 2011. Det er
også kun mindre forskjeller mellom artsgruppene.

3.2.

Investeringsregnskap

Se pkt. 3.3.

3.3.

Investeringsregnskap på prosjektnivå

Byantikvaren har ikke foretatt investeringer i 2012. Det ble investert i ny varebil i 2007,
og det er foretatt avskrivning av denne i 2012.

Eksempel på kostnadsbevisst servering fra bagasjerom, som traff blink ved skiltmarkeringen i Maridalen
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3.4.

Noter i regnskapet

Byantikvaren hadde til sammen kr 10,426 millioner i særskilte øremerkede midler
overført fra 2011 til 2012. I etatens budsjett for 2012 var det i tillegg forutsatt kr 1,5 mill
til særskilt øremerkede kommunale tilskudd, og kr 3,0 millioner i særskilt øremerkede
statlige tilskudd til istandsetting av kulturminner. Etaten har i tillegg øremerkede midler
knyttet til prosjekter under Plankontoret for Groruddalen, samt flere prosjekter med
finansiering fra Riksantikvaren.

Bruk av særskilt overførte midler i 2012
Kommunale tilskudd i hele 1000 kroner
PROSJEKT
25200001

NAVN
Tilskudd
verneverdige bygg

VEDTAK
Dok 3

Sum kommunale:

REGULERT
BUDSJETT

REGNSKAP

AVVIK

5 563,0

2 146,3

3 416,7

5 563,0

2 146,3

3 416,7

MERKNAD
a.

Statlige tilskudd i hele 1000 kroner
PROSJEKT
35202001,
35202003
35201071,
35201073,
35201075,
35201077,
35201081
35201012,
35201033,
35201069,
(35201077),
35201078,
35201079,
35201082

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

VEDTAK
Statsbudsj.
Kap 1429

REGULERT
BUDSJETT

REGNSKAP

AVVIK

MERKNAD

8 470,4

1 484,6

7 195,8

c.

740,2

539,0

201,2

b.

626,9

347,0

279,9

d.

9 837,5

2 370,6

7 466,9

Prosjekter med
særskilt
finansiering fra
Riksantikvaren
Sum statlige:

a.

Kommunale tilskudd til kulturminnevern for 2012 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 årets pott og fordeles på nytt i henhold til de søknadene som er
innkommet.
b. Prosjektene rapporteres særskilt til Plankontoret for Groruddalen. OBS: Prosjekt
35201077 er et samarbeidsprosjekt mellom Plankontoret for Groruddalen og
Riksantikvaren, og innrapporteres mot begge instanser.
c.
Midlene fordeles til spesifikke prosjekter etter kriterier fra Riksantikvaren, og
vil komme til utbetaling i 2012 og senere. Tilsagn gis normalt for 2 år, men kan
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d.

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.
Midler til seks prosjekter er finansiert med øremerkede midler fra
Riksantikvaren:
a. Ruinprosjektet i Oslo
b. Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner
c. Skilting Maridalen
d. DIVE-analyse Bydel Bjerke
e. Midler til refusjon mindre private tiltak (arkeologisk reg.)
f. Arkeologi Bergkunst
g. Arkeologi - BARK

Det samlede avvik i tabellene, kr 10,884 millioner, skal overføres til 2013.

Byantikvaren har egen resepsjon, en førstelinjetjeneste som letter arbeidet for saksbehandlerne.
Resepsjonen er åpen alle dager 8-15. I tillegg til å svare på telefoner og ta imot besøkende på en hyggelig
måte, kan resepsjonistene svare på spørsmål om ”Gul liste”, tilskudd og de vanligste problemstillingene.
Resepsjonen får god score i Næringslivsundersøkelsen og bidrar positivt til Byantikvarens omdømme blant
næringsdrivende. Her sees vår hyggelige resepsjonist Lisbeth Aulie.

4.

SÆRSKILT RAPPORTERING

4.1.

Tiltak for å forbedre servicen overfor brukerne

Saksbehandling over disk
Ordningen med ”saksbehandling over disk” ble videreført i 2012. To av etatens
saksbehandlere har dette som særskilt oppgave. I tillegg alternerer øvrige
saksbehandlere en av dagene i uken. Publikum får 3 dager i uken tilbud om
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avklaringer over disk og behandling av enklere saker. Tilbudet er populært og 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. Ambisjonen er å kunne utvide tilbudet igjen, men dette
forutsetter økte ressurser i etaten.
Brukerorientering og informasjon til publikum
Oslo kommunes næringslivsundersøkelse finner sted hvert annet år og ble ikke
gjennomført i 2013. Byantikvaren har fortsatt et forbedringspotensial når det gjelder
service overfor næringsdrivende. Det er utarbeidet en handlingsplan for å følge opp
dette. Byantikvaren har dessverre ikke hatt ressurser til å gjennomføre en egen
brukerundersøkelse, noe som er oppfølgningstiltak i handlingsplanen for
Næringslivsundersøkelsen. Vi følger imidlertid opp alle tiltak som ikke koster penger
og har fokus på løsningsorienterte prosesser med utbyggerne. Forslag til
Brukerstrategi vil bli ferdigstilt i 2013.
Det er produsert to nye informasjonsark i 2012. Informasjonsarkene omhandler
parabolantenner og varmepumper. Begge disse foreligger i trykket versjon og i
nettversjon. Det er også produsert en Skilt- og reklameveileder for bevaringsverdig
bebyggelse i Oslo. Ferdigstillingen av denne veilederen gjør at Byantikvaren fra 2013
normalt kun vil behandle skilt- og reklamesaker for fredete eiendommer. Øvrige Gul
liste-eiendommer vil heretter bli behandlet direkte av Plan- og bygningsetaten. Dette
innebærer en stor forbedring for tiltakshaverne som gjennom dette vil få saken
behandlet innenfor en treukers frist, mot tidligere 12 uker.
Det er i 2012 holdt informasjonsmøter, byvandringer og foredrag for forskjellige
interessentgrupper, i tillegg til at det i stadig større grad legges opp til en tidlig dialog
med de større eiendomsutviklerne i byen. 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. Vi ser at
prosjektlederens holdning er avgjørende for om man får til vellykkede prosjekter. For
det store flertall av saker er det etablert en god praksis om forenkling gjennom møter
med avklaring gjennom møtereferater og en fleksibel arbeidsform mellom aktørene.
God eksempler er transformasjonen til videregående skoler på Statens Kunst- og
håndverksskole og Sjømannsskolen.

Planhospitant Hennig Hornnæss (t.v.) og planansvarlig antikvar Even Smith Wergeland utgjør
Byantikvarens planmiljø.
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4.2.

Saksbehandlingstid
Etaten søker i samsvar med samarbeidsavtalen mellom etatene å følge en generell frist på
4 uker for saker oversendt fra Plan- og bygningsetaten. Der denne overskrides, som i 31%
av bygge-/rivesakene i 2012, er det normalt etter avtale om ny frist. Ved henvendelser fra
andre sendes varsel når Forvaltningslovens frist på 4 uker forventes å bli overskredet.
Dette gjelder særlig i saker hvor tiltakshavere ber om forhåndsuttalelser. For denne
sakstypen melder Byantikvaren at saksbehandlingstiden kan bli inntil 12 uker. I 2012 gikk
saksbehandlingstiden for slike forhåndsuttalelser kraftig ned, men i 34% av alle mottatte
bygg- og rivesaker (inkl. saker fra PBE) brukte fremdeles Byantikvaren over 4 uker.
Det er ikke egne frister for saksbehandling knyttet til vedtaksfredning i kulturminneloven.
Forvaltningslovens bestemmelser gjelder derfor. Siden Byantikvaren her er vedtaksmyndighet 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.
Tilskuddstilsagnene sendes ut før påske i god tid før byggesesongen.
Kommunerevisjonen har ikke undersøkt eller hatt kommentarer til saksbehandlingstiden i
virksomheten.
For nærmere detaljrapportering i forbindelse med saksbehandling – se under pkt 2.1.b.

4.3.

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.
Områder fra handlingsplanen
Ja/nei
Har virksomheten informert og skolert sine berørte ansatte om diskriminerings- Nei, ikke utover UUog tilgjengelighetsloven?
veileder, intensivt i
2011

4.4.

Har virksomheten utarbeidet handlingsplan for mennesker med
funksjonshemming?

Nei

Er det utarbeidet konkrete tiltak på handlingsplanens satsingsområder?

Nei

Tiltak i Oslo kommunes folkehelseplan

Byantikvaren har i 2012 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.
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.
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4.5 Likestilling og mangfold

Totalt i
virksomheten (N)
Kjønn
2012
2011

Heltid

Deltid

Midlertidig
ansatte

Fravær pga.
foreldrepermisjon

Personalpolitisk tiltak

20

5

6

15

Se under.

M%
50 %
40 %

K%
50 %
60 %

M%
20 %
14 %

K%
80 %
86 %

M%
38 %
32 %

K%
62 %
68 %

M%
100 %
100 %

K%
0%
0%

M%
K%
100 % 100 %
.
.

(Tallene er utregnet manuelt, da rapport fra det nye Agresso-HR ikke ga riktige tall)

Kommentar: Alle virksomhetens faste stillinger er faktisk heltidsstillinger. I tråd med
virksomhetens personalpolitikk, har imidlertid Byantikvaren en positiv holdning til
søknader om midlertidig redusert stilling (stort sett 90%) dersom det er nødvendig for den
ansatte på grunn av for eksempel familiesituasjon med småbarn, eldre foreldre eller
lignende. Disse stillingene fremstår i tabellen ovenfor som deltid, men er i realiteten ikke
det.
Byantikvaren har et tilsynelatende høyt antall midlertidig ansatte. Disse er i all hovedsak
tilknyttet virksomhetens arkeologiske registreringsarbeid, som er sesongavhengig.
Personalpolitisk tiltak
Byantikvarens etter- og videreutviklingsplan fra 2008 ble i 2012 gjennomgått og erstattet
av en kompetanseutviklingsplan for perioden 2012-2016. I den sammenheng ble det satt
opp personlige kompetanseutviklingsplaner for alle ansatte, som skal rulleres, oppdateres
og følges opp i forbindelse med medarbeidersamtaler hvert år.
Kjønnsbalanse
Menn
%

Kvinner
%

Total
(N)

Menn
(kr)

Kvinner
(kr)

2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012

40,5
37,2
50
50
47,1
36,4
28,6

59,7
62,8
50
50
52,9
63,6
71,4

37
41
4
4
23
22
10

512 227
463 988
670 093
655 327
506 499
455 819
426 075

488 155
466 519
721 003
699 102
483 180
478 622
430 138

Kvinner
andel
av menn %
95,3
100,5
107,6
106,7
95,4
105,0
101,0

2011

31,6

68,4

15

384 656

408 827

106,3

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

Lønnsbalanse - regulativlønn

(Tallene er utregnet manuelt, da rapport fra det nye Agresso-HR ikke ga riktige tall. For å kunne
sammenlignes er også 2011 regnet manuelt, og tallene kan derfor avvike noe fra årsberetningen
for 2011)

Kommentarer til ulikheter/endringer: Størst endring i ”negativ” retning gjelder
lønnsutvikling for kvinnelige antikvarer. Årsaken til endringer er imidlertid at to
(kvinnelige) antikvarer med høy ansiennitet har sluttet/pensjonert seg, og blitt erstattet av
yngre krefter (også kvinner) med lavere ansiennitet og lønn. Det har gitt utslag i at
kvinnene lønn i snitt i denne kategorien i 2012 ”bare” lå på 95,4% av mennenes.
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Byantikvaren er imidlertid godt fornøyd med at virksomheten totalt sett likevel har
tilnærmet likelønn for kvinner og menn.

Likestillingstiltak
Har virksomheten mål som ivaretar likestilling
og mangfold*
i rekrutteringsprosesser?
i tilknytning til opplæring og kompetanseutvikling?
i arbeidet mot trakassering/diskriminering?

Ja

Nei

Hvis ja, gi en kort
beskrivelse av ett
iverksatt tiltak

X
X
X

Byantikvaren arbeidsstokk er kjønnsmessig relativt jevnt fordelt. Endringer i
enkeltstillinger vil imidlertid gi relativt store utslag. Etaten har et løpende fokus på
likestillingstiltak, ikke minst i rekrutteringsprosesser.

Diskriminering
Ja

Nei

Har virksomheten en overordnet plan for
tilrettelegging av tjenestetilbud til en etnisk
X
mangfoldig befolkning?
Hvis ja, beskriv kort hvilke områder eller tjenestesektorer dette gjelder
Har virksomheten benyttet brukerundersøkelser
X
i arbeidet med å tilrettelegge tjenester?
Har virksomheten konsultert med
innvandrerorganisasjoner e.l. i arbeidet med å
X
tilrettelegge tjenester
Har virksomheten gjennomført tiltak som gir
ansatte økt innsikt i eller opplæring om
X
mangfoldspørsmål?
Har virksomheten tilpassete og tilrettelagte
X
tjernestetilbud?
Hvis ja, gjelder dette
Informasjonstiltak (oversettelse, tolk,
o.l.)
Minoritetsrådgivere, linkarbeidere o.l.
Samarbeid med frivillige aktører
Tilpasninger til brukernes tro/livssyn
Har virksomheten utviklet måter å tilrettelegge
tjenester som har vært særs vellykket
X
(eksempler på best practice)
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.
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Stor gravemaskin og liten arkeolog. Byantikvarens arkeologer er nøye med bruk av hjelmer og annet
verneutstyr når de er ute og jobber i felt.

4.6 Rapportering innen HR-området og helse- miljø og sikkerhet (HMS)
Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelsen ”Bedre
kommune”
Gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet
Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen
Svarprosent på gjennomførte
medarbeidersamtaler

Resultat
2012

Resultat
2011

4,4
82,8 %

4,3
97 %

100 %

96 %

Kommentar

Nedgang i svarprosent skyldes langtidssykdom og personer som sluttet rett før
undersøkelsen ble gjennomført. Ellers gjennomførte Byantikvaren for første gang
medarbeiderundersøkelsen med alle ansatte inkludert midlertidig ansatte feltarkeologer.
Dette skyldes at etaten har flyttet gjennomføringstidspunktet for undersøkelsen slik at
også feltpersonellet fanges opp av undersøkelsen.
Det ble i 2010 utarbeidet og vedtatt en ny HMS-håndbok og -system for Byantikvaren.
Årlig rullering ble foretatt i 2012. Satsningsområdene har i 2012 vært forbedring av de
ansattes arbeidsmiljø og styrking av førstehjelpskunnskapene.

Byantikvarens årsberetning 2012

Side 41 av 48

HR/HMS-området
MÅL

Ja

Er det fastsatt egne mål på HMS-området?

X

Nei

Kommentarer
Det er fastsatt fem hovedmål
på HMS-området.

På hvilke lovområder er det fastsatt HMSmål - arbeidsmiljø, brannsikkerhet, elsikkerhet, 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?

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

X

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

X

Det tas høyde for dette ifm
tildelingsbrevet.

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

Det ble i 2012 gjennomført to
vernerunder slik at også
feltarkeologene ble fanget
ordentlig opp.

X

Alle ledere har nå vært på kurs
– de to siste gjennomførte i
2012

X

Hovedvekt på feltarkeologene

HMS-OPPLÆRING
Er det gjennomført opplæring eller
vedlikehold av opplæring for ledere i linjen i
Er det gjennomført opplæring av nytilsatte i
løpet av 2012?

Sykefravær
Sykefravær i %

2010

2011

2012

Endring i %poeng
2011-2012

Menn

3,53

3,93

4,42

0,49

Kvinner

1,80

3,68

2,92

-1,76

Totalt

2,79

3,83

3,80

-0,03

Det totale sykefraværet lå så å si stabilt fra 2011. Fraværsøkningen skyldes for det
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meste et tilfelle av langtidssykmelding. Med få ansatte gir enkelttilfeller fort utslag på
statistikken. Det presiseres at selv om fraværet i etaten fremdeles er lavt, blir det fulgt
nøye.
IA-avtalen
Delmål i IA-avtalen

Ja

Delmål 1. Er det etablert mål og tiltaksplaner i forhold til
sykefravær?

X

Nei

Delmål 2. Er det etablert mål og tiltaksplaner for å
ansette personer med nedsatt funksjonsevne ?

X

Delmål 3.Er det etablert mål og tiltaksplaner for å øke
avgangsalder for pensjonering blant ansatte.

X

Kommentar

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.
Det har vært gjennomført stressmestringskurs for alle ansatte i to faser.
Enkeltpersoner gis også adang til personlig oppfølging med ekstern ressurs i etterkant
av dette. Dette er også tatt i bruk som virkemiddel ifm langtidssykmeldte.
Etaten har, grunnet begrensninger i kontorlokaler, ikke hatt større muligheter til å ta
inn personer i opplærings- eller arbeidstreningsøyemed. Vi har imidlertid hatt fire
personer ansatt som hospitanter/ i arbeidspraksis. Etaten har ikke ansatt personer med
funksjonsnedsettelser i 2012.
Seniorpolitikk
Byantikvaren hadde ingen pensjonsavganger i 2012. Ingen av de ansatte er ennå fylt
60 år. Etaten ser derfor i øyeblikket ikke behov for aktive tiltak for å øke
avgangsalderen for de ansatte.

Alle Byantikvarens ansatte er viktige brikker i etatens formidlingsvirksomhet. Studieturen
til Danmark bidro til kompetanseutvikling og inspirasjon til å styrke formidlingsinnsatsen.

Byantikvarens årsberetning 2012

Side 43 av 48

Arbeidstid
Overtid - aml § 10-6

Har virksomheten etablert
internkontrollsystem som kan avdekke
om arbeidstiden ved overtidsarbeid
overstiger 13 timer i løpet av 24 timer?
Hvis ja, har internkontrollsystemet
avdekket avvik i 2012?

Ja

Nei

Ikke
aktuelt

Ja

Timelister

Ja

Enkelttilfeller knyttet til
leveranser med frister –
eksempelvis store plansaker

Ja

Tett oppfølging av
medarbeideren
Kommentarer

Hvis ja, kommenter hvordan dette er
fulgt opp.
Arbeidsfri periode - aml. § 10-8

Har virksomheten etablert
internkontrollsystem som kan avdekke
om arbeidstaker har hatt mindre enn 11
timer sammenhengende arbeidsfri i
løpet av 24 timer?
Hvis ja, har internkontrollsystemet
avdekket avvik i 2012

Nei

Ikke
aktuelt

Ja

Timelister

Ja
Hvis ja, kommenter hvordan dette er
fulgt opp.

Søndagsarbeid - aml § 10-8 og § 10-10

Har virksomheten etablert
internkontrollsystem som kan avdekke
om arbeidstaker har arbeidet 2 eller flere
søn- og helgedager etter hverandre?
Hvis ja, har internkontrollsystemet
avdekket avvik i 2012

Kommentarer

Ja

Ja

Nei

Ikke
aktuelt

Enkelttilfeller der
arbeidstaker selv har ønsket å
ferdigstille leveranser
Tett oppfølging av
medarbeideren og
kompensasjon gjennom
avspasering.
Kommentarer

Dette fremgår av timelister
som godkjennes av nærmeste
overordnete.

Ja
Hvis ja, kommenter hvordan dette er
fulgt opp.

Tett oppfølging av
medarbeideren

Byantikvaren har en meget restriktiv politikk for bruk av overtid, som skal være avtalt på
forhånd og knyttet til spesifikke leveranser. Annet arbeid utover normalarbeidstid
godtgjøres ikke i form av lønn, kun avspasering.

4.7 Informasjonssikkerhet
IKT-sikkerheten i virksomheten vurderes fortløpende sammen med annen
risikovurdering. Virksomheten har ikke personsensitive data i egne systemer, (sentralt
innrullet IKT med kun intern sone) og våre kontorlokaler har begrenset tilgang for
uvedkommende. Det ikke derfor ikke vurdert som nødvendig med sikkerhetstiltak utover
vanlig aktsomhet med håndtering av passord osv. Situasjonen vil bli løpende evaluert
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etter hvert som virksomheten eventuelt forbereder overgang til bruk av hjemmekontor,
bærbare PCer osv.

4.8.

Anskaffelser

Byantikvaren har i 2012 revidert lokal tiltaksplan for anskaffelser, med forankring i Oslo
kommunes konsernovergripende anskaffelsesstrategi. Risikovurdering av virksomhetens
rutiner for anskaffelse som ble gjort i fjor ble stadfestet. Gjennomgående er det få og små
anskaffelser hos Byantikvaren, da de fleste behov dekkes av kommunens samkjøpsavtaler.
Det anses ikke nødvendig å ha en særskilt kontraktsstrategi, men eksisterende rutiner
sørger for at de allmenne konkurranseprinsippene er ivaretatt ved anskaffelser.
Virksomheten har ikke egen strategi for kosteffektivisering av anskaffelser.
Byantikvaren inngikk høsten 2011 en utvidet rammeavtale for gravetjenester knyttet til
arkeologiske registreringer. Denne avtalen kan også andre navngitte virksomheter avrope
på. Avtalen fungerte godt i 2012.

Sjakting i forbindelse med arkeologisk registrering i Sørkedalen. Byantikvaren driver ikke flateavdekking av
større områder, bare sjakting. Under rammeavtalen som ble inngått i 2011 kan andre kommunale etater
også avrope på tjenester knyttet til tilbakeføring av områdene som er berørt. Dermed slipper de egne
anskaffelsesprosesser.
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4.9.

Risikostyring og internkontroll

Byantikvaren har integrert risikostyring i virksomheten. I tillegg til at det gjennomføres
ROS- analyser av budsjett og tildelingsbrev (mål og resultat) gjennomføres det
risikovurderinger i forbindelse med alle prosjekter, større anskaffelser, vikaransettelser og
lignende.
Etter en grundig gjennomgang av den arkeologiske virksomheten i 2011 innførte etaten i
2012 et nytt regnskaps- og rapporteringssystem. Dette har vist seg å fungere godt. I tillegg
inneholder alle nye kontrakter med tiltakshavere klausuler som er tydelige i forhold til
fordeling av risiko/ansvar mellom Byantikvaren og tiltakshaver knyttet til
prosjektgjennomføring. Agresso ble tatt i bruk som økonomisk styringsverktøy for
prosjektgjennomføring i 2012 og dette videreføres for større oppgaver i 2013.
Internkontrollen er gjennomgående god og det er gjennomført ”stikkprøve”-kontroller i
egenregi i 2012. Dette vil bli videreført i 2013.

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

Antall OKK
registerte
kunstverk
(Ref. liste)

Kunstverk
ikke funnet
2012, oppgi
OKK.E.nr.

Kunstverk
stjålet, oppgi
OKK.E.nr.

Kunstverk
skadet, oppgi
OKK.E.nr.

Innkjøp 2012,
antall
uregistrerte
kunstverk

Maleri

1

0

0

0

0

Grafikk

3

0

0

0

0

Skulptur

0

0

0

0

0

Tekstil

0

0

0

0

0

Foto

0

0

0

0

0

Diverse

0

0

0

0

0

Totalt

4

0

0

0

0

Byantikvarens kunst henger i fellesarealene, til glede for etatens ansatte. Til høyre sees Per Kleivas
grafiske trykk, årets nyervervelse. Bildet fikk etaten som en del av OU-prisen.
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4.11.

Rekruttering av lærlinger

Etaten har ikke lærlinger, men har hatt fire hospitanter i 2012.

Hospitant Herdis Sletmo (t.v.)har bl.a. ledet prosjektet med oppsetting av kulturhistoriske skilt i Maridalen,
mens Maria Lytomt var hospitant fra NTNU som utførte brukerundersøkelsen om behovet for et
bygningsvernsenter i Oslo.

5.

OPPFØLGING AV VERBALVEDTAK OG
FLERTALLSMERKNADER

5.1. Utkvittering av bystyrets 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
lærlingbruk 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
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