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Forside: Planetveien 12.

Foto: Eiendomsmegler Torbjørn Eek A/S

Foto i årsmeldingen: Byantikvaren der ikke annet er angitt
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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 som Oslo har delegert statlig ansvar
for. 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.
Hovedvekten av samarbeidet skjer i forbindelse med arkeologiske undersøkelser.
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 80% av alle sakshenvendelser til
Byantikvaren. Øvrige 20% er saker som oversendes fra Plan- og bygningsetaten.

Kalbakken bru. Foto: Elisabeth Høvås
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1.1.

Organisasjon og bemanning

Ansatte – status 1.1. og 31.12.

Ansatte
Årsverk

1.1.2011
31
29,9

31.12.2011
28
27,3

Endring
-3
-2,6

Ved årets begynnelse utgjorde bemanningen 23 fast ansatte, 1 vikar for fast ansatt i
prosjektstilling og 7 midlertidig ansatte, hvorav fem feltarkeologer og en
feltkoordinator. Stillingen som feltkoordinator ble gjort fast våren 2011. Ved årets
slutt utgjorde bemanningen 23 fast ansatte, 1 vikar for fast ansatt i permisjon, 1 vikar
for fast ansatt på prosjekt, samt 3 feltarkeologer.
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Byantikvaren hadde pr. 31.12.2011 25 faste stillinger (24,4 årsverk pga at enkelte
medarbeidere midlertidig arbeider i 80 eller 90% stilling) organisert i to
kulturminnefaglige avdelinger og en administrasjonsavdeling..
Byantikvaren hadde totalt 29,4 årsverk utført i 2011. I tillegg til 22,0 årsverk i faste
stillinger ble det nedlagt til sammen 7,4 årsverk i vikariater, engasjementer og midlertidig
stillinger. Av disse utgjorde 5,7 årsverk arkeologisk registreringsarbeid i feltsesongen. De
øvrige årsverkene var fordelt på prosjekter finansiert med eksterne midler, eller vikariater
for fast ansatte som jobbet på disse prosjektene eller var i permisjon.

Byantikvar Janne Wilberg ankom 1.dag på jobb ledsaget av byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen.
Med seg i bagasjen hadde hun en byste av sin oldemor, Anna Sethne. Ansettelsen av ny Byantikvar fikk mye
oppmerksomhet i pressen og ble dekket både i radio, tv, tidsskrifter og aviser.
Foto: Thomas Olsen,,Aftenposten

2.

MÅL OG RESULTATER

2.1.a Situasjonsbeskrivelse
Byantikvaren har hatt et meget produktivt år i 2011 som har stilt store krav til de ansattes
yteevne, og der det er gjort en stor innsats for å forbedre og effektivisere virksomheten til
beste for brukerne og for å ivareta de ansattes arbeidssituasjon. Ny byantikvar tiltrådte 1.
april og etter dette har medienes interesse for etatens arbeidsfelt økt. Virksomhetsstyringssystemet er revidert iht fire nye styringsperspektiver og det er gjort forberedelser
for innføring av nye virksomhetsstyringsprinsipper i 2012. Videre er det gjennomført en
rekke forbedrings- og effektiviseringstiltak som er nærmere beskrevet andre steder i
dokumentet.
Byantikvaren har i alle de senere år hatt omtrent 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 kulturminneinteresse og effektiv ressursbruk for alle
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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 95 prosentene av
innkomne gravemeldinger der det ikke stilles krav om arkeologisk overvåking. Det
gjelder også de aller fleste byggesaksvedtak.
Etatens utstrakte deltakelse tidlig i plan- og byggeprosesser har resultert i en liten økning i
formell saksbehandlingstid (alle sakstyper). Både plansakene, rivesakene og ”andre
saker” bidrar til å trekke saksbehandlingstiden noe opp. (se pkt 2.1.b).

Saksbehandlingstid
Inngående dokumentmengde
Utgående dokumentmengde

2009
27,3
5 915
2 878

2010
26,8
6 190
3 061

2011
27,1
6 308
3 043

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 deltatt i de
innledende fasene knyttet til ny Kommuneplan.
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Byantikvaren jobbet i 2011 med fredningssaken for Planetveien 12, Arne Korsmo og Grete Prytz Kittelsens
hjem. Huset ligger ved Båntjern på Vettakollen, og er et av etterkrigstidens mest spesielle hus og
privathjem. Fredningsprosessen har fått mye omtale i media.

Det har i 2011 vært stor aktivitet for å gjennomføre fredninger av bygninger og anlegg.
Byantikvaren har derfor en langt bedre fremdrift i disse sakene enn flertallet av landets
fylkeskommuner. Dispensasjoner for tiltak på fredete bygninger og anlegg ble løpende
behandlet. Gjennomgangen av dokumentasjon og føringer i eldre fredninger ble fullført i
2011 med finansiering fra Riksantikvaren. Som en oppfølgning av fredningsgjennomgangen ble det igangsatt arbeid med en fredningsstrategi som planlegges fullført i 2012.
Dette er initiert, men ikke finansiert av Riksantikvaren og vil måtte innpasses i driften for
øvrig.
Byantikvaren har som fylkeskommune utført arkeologiske registreringer i forbindelse
med regulerings- og byggesaker, slik det er forutsatt i lov og vedtak. I forhold til mengden
behandlede saker, har det i 2011 vært registrert i felt i ca 12% (18% ift.
reguleringsplanene, og ca. 25% ift. byggesakene som faller inn under oppfangskriteriene i
småhusplanen, og ca. 7% ift. gravemeldinger.). Det er gjort nye arkeologiske funn i ca.
25 % av de utførte registreringene, og disse har bidratt til å øke den helhetlige forståelsen
av forhistorie og middelalder i Oslo.
Av kapasitetsmessige og arbeidsmiljømessige hensyn ble ”saksbehandling over disk”
redusert fra fire til tre dager per uke. Dette er forsøkt kompensert gjennom utvidet
opplæring av resepsjonspersonalet og forbedret informasjon på etatens hjemmesider. Det
er utarbeidet 2 nye informasjonsark. Videre har Byantikvaren i samarbeid med Plan- og
bygningsetaten og andre relevante aktører ferdigstilt en egen Veileder for tilgjengelighet
til verneverdig bebyggelse i Oslo. Dette representerer et nybrottsarbeid i Oslo kommune
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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, eksempelvis bebyggelsen
langs trikkelinjetraseen på Nordstrand. Store områder som Sinsenbyen og Kværnerbyen
er klar for listeføring i inneværende år.

Byantikvaren har i 2011 samarbeidet aktivt og godt med Oslo Museum. Bildene her er hentet fra Museets
presentasjonsarrangement i april i forbindelse med ansettelsen av ny byantikvar. Arrangementet trakk fullt
hus. Samarbeidet med museet omfattet i tillegg byvandringer, samarbeidsmøter og samarbeid om digitalt
kulturminneatlas for Groruddalen.

Det har vært arbeidet for å øke innbyggernes kunnskap om kulturminner ved at det er
gjennomført 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. Til dette kommer to nyskapende
formidlingsprosjekter i samarbeid med skoleverket som resulterte i at Byantikvaren vant
Oslo kommunes opplæringspris for 2011. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.
Videreutvikling av websider og bruk av sosiale medier er viktig i virksomhetens
formidlingsarbeid. Dette har vært et satsningsområde i 2011 som har gitt gode resultater.
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Byantikvaren opprettet egen Facebookside i 2011. Erfaringene har vært positive, blant annet viser dette seg
å være en kanal der vi får tilbakemeldinger også på vårt formidlingsarbeid. Deling av artikler fra nettsiden
til Facebook har også ført til en betydelig økning i besøk på Byantikvarens nettsider.

2.1.b Målsetninger
Bystyrets målsetning for Byantikvaren er at:
Oslos lange historie skal gjenspeiles i bevarte bygninger, bygningsmiljøer og
strukturer/bylandskap
Etaten skal forestå en forutsigbar og løsningsorientert saksbehandling, hvor det gis
rådgivning av høy kvalitet og god brukerservice
Hensynet til bevaring og kulturminnevern skal bidra til identitet og tidsdybde i
byutviklingen
Sikring av bevaringsregulerte bygning er viktig, og det er ønskelig med en
innskjerping for å forebygge spekulasjonsmotivert forfall
Hovedmengden av etatens ressurser er blitt brukt på behandling av bygge-, plan- og
rivesaker. I tillegg er det lagt ned betydelige ressurser i
utarbeidelse av egne og alternative reguleringsplaner
gjennomgang av etatens arkeologiarbeid
bidrag i Groruddalssatsingen
tilskuddsfordeling,
kvalitetssikring og fullføring av overflytting av Gul liste til databasen
Askeladden
ferdigstilling av fredningsgjennomgangen
samarbeid med andre kommunale etater – eksempelvis om utarbeidelsen av
verneplaner for både skole-, havne- og banesektoren.
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Målrettede barn og instruktører. 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 ble nominert til Oslo kommunes opplæringspris.

Saksbehandlingstid

Måltall
Saksbehandlingstid

I
Resultat
2009
27,0

II
Resultat
2010
26,8

III
Måltall
2011
30,0

IV
Resultat
2011
27,1

V
Avvik
2011
-2,9

Resultatene i 2011 viser en liten økning i gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 0,3 dager
sammenlignet med 2010, alle sakstyper regnet under ett. Dette er stadig av de beste
årsresultatene i de senere år, godt under måltallet på 30,0, og spesielt positivt da etaten i
tillegg til vanlig drift har igangsatt to store og tidkrevende forbedringsprogrammer. Det er
imidlertid variasjon mellom sakstyper, og saksbehandlingstid for rivesaker og plansaker,
to av etatens viktigste sakskategorier, har steget fra 2010 til 2011. At antallet plansaker
samtidig har gått betydelig ned gir ikke utslag på saksbehandlingstiden, da dette er mer
enn oppveid av veksten i byggesaker og det er de samme saksbehandlerne som behandler
hele saksfeltet.
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Detaljer saksbehandlingstid

2010

2011

Endring
2010-2011

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

26,8

27,1

+ 0,3

30,6
29,1
27,1
15,8
23,9

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

- 0,9
- 2,7
+ 3,3
+ 1,6
+ 1,1

Resultat
2009

Resultat
2010

Resultat
2011

Endring
2010-2011

87
1004

184
1085

160
1188

- 24
+ 103

58

66

72

+6

272
185
131

307
153
98

319
95
108

+ 12
- 58
+ 10

53
26 %

65
31 %

43
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

- 22
-6,6 %

1) Tallene for tilskuddssaker i denne tabellen reflekterer søknader mottatt i desember
2011 som blir behandlet i 2012, og er således ikke overensstemmende med tallene
under pkt 2.2, som omhandler søknader som ble behandlet i 2011.
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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.
Samtidig ser vi at statlig kulturminnepolicy gjennom denne ordningen ofte testes og
utvikles. Enkeltsaker vil derfor tidvis få et annet utfall enn etablert forvaltningspraksis
skulle tilsi. I 2011 oversendte Byantikvaren 7 reguleringsforslag for vurdering av
innsigelse, og to byggesaksvedtak for vurdering av klage.
Riksantikvaren fremmet innsigelse til seks av de syv reguleringsplanene. Samtlige
innsigelser er konsentrert til Bjørvika og Ekeberg. Riksantikvaren påklaget ett av de to
byggesaksvedtakene (Pilestredet park 21). Byantikvaren vurderer samsvaret mellom
vurderingene på regionalt og nasjonalt nivå til å være innenfor det akseptable.

I 2011 arbeidet Byantikvaren med fredningsforslaget til Statens håndverks- og kunstindustriskole, og
Kunstindustrimuseet. Antikvarene har vært nøye med å dokumentere de spesielle bygningsdetaljene i denne
bygningsmassen. Bevaring av detaljene i et bygg er viktig for helheten og opplevelsen av bygget, og ikke for
detaljenes egen skyld!
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Utarbeide fredningssaker for bygninger/områder der fredning er varslet
Fredningssak for Kunstindustrimuseet og Kunst- og håndverksskolen ble oversendt for
uttalelse fra Byrådet, mens forslag til fredning av St Hallvard kirke og kloster, samt Lja
bru ble oversendt Riksantikvaren for sluttbehandling
Arbeidet med fredningsforslag for Planetveien 10 A, 12 og 14, Vigelandsmuseet og
Gjetemyrsveien 67, Løkkeberg ble videreført.
Fredningsforslag for Filmteateret ble utarbeidet og sendt på høring.
Utarbeide alternative forslag til reguleringsplaner for å ivareta verneinteressene
Vedtaket av Bystyremelding 4/2003 ”Kulturminnevern i Oslo” i februar 2004 ga
Byantikvaren nye oppgaver og forbedrete redskaper. En av disse er å lage alternative
planforslag som sikrer kulturminneinteresser. I 2011 har etaten i samarbeid med Plan- og
bygningsetaten fått utarbeidet to alternative planer: Sandakerveien 56 og Hasleveien 10. I
tillegg har etaten arbeidet videre med tre eldre alternative planforslag: Lindøya, Bleikøya
og Nakholmen, Etterstadgata 2 - 4, og Huk Aveny. Ingen av disse var ved utgangen av
året kommet til vedtak. 4 eldre planalternativer kom i 2011 fram til planvedtak, inklusive
ett laget i samarbeid med eier.
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 hadde vært ønskelig å få utarbeidet
alternative planforslag før offentlig ettersyn. Dette vil i så fall fordre tettere dialog med
PBE i denne planfasen. Dialog om dette pågår.
Utarbeide 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. I tidligere år uten stabil planbemanning
opparbeidet etaten et etterslep som det med målbevisst arbeid har lykkes å ta igjen i løpet
av de siste 3 år. Med dagens bemanning har etaten hatt generelt bra framdrift på
igangsatte planer, men har ikke hatt kapasitet til å starte ytterligere plansaker ut over nye
midlertidige forbud mot tiltak. Overgang til ny planlov og avklaringer rundt
arkeologispørsmål har i 2011 som i 2010 krevd noe ekstra ressurser på planfeltet. Det
ville vært ønskelig med en styrket oppfølging av vedtatt Verneplan for Akergårdene og
Strategi for Maritime kulturminner.
Av Byantikvarens gjenværende bygge-/deleforbudssaker etter gammel planlov ble den
siste (Øvre gate 5 og 7, Korsgata 5) vedtatt i 2011. Av saker med midlertidig forbud
vedtatt i 2010 har Jacob Aalls gate 2 vært på offentlig ettersyn, Brinken 55-61 er klar til
offentlig ettersyn, mens Øvre Skogvei 2b, 4, 6, 8 har hatt oppstartsvarsel og er under
arbeid. I 2011 har Byutviklingskomiteen ikke vedtatt noen nye midlertidige forbud mot
tiltak hvor det oppfølgende planansvaret er lagt til Byantikvaren. Etaten har likevel startet
arbeidet med tre eiendommer hvor komiteen har bedt om at slik sak fremmes
(Skogbakken 2, Breidablikkveien 16, Solveien 39).
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Etaten har også i 2011 prioritert videre arbeid på fire tidligere igangsatte bevaringsplaner
for gårdstun jfr. Verneplan for Akergårder. En av disse ble vedtatt i 2011 (Søndre
Langerud gård), to er sendt eller klar til oversendelse for politisk sluttbehandling (Myrvoll
og Grorudhagen øvre + nedre), mens den siste (Lilleaker gård) ventes på offentlig ettersyn
1.kvartal 2012. En igangsatt plansak ligger i bero av kapasitetsårsaker (Gressholmen/
Heggholmen), mens to som utarbeides i samarbeid med private eiere dessverre viser svak
framdrift. Et eldre planforslag hvor Byantikvaren har samarbeidet med eierne over mange
år (Simensbrekka 2-36) ble vedtatt i 2011.
Byantikvarens samarbeid med Plan- og bygningsetaten om en bevaringsplan for miljøet
Huk Aveny ble i 2011 framlagt til offentlig ettersom i to alternative planforslag. Planen lå
ved årsskiftet 2011/2012 til politisk behandling.
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 etablerte 2006 en
rammeavtale for dette arbeidet, med varighet t.o.m. 2010. Nytt anbud ble gjennomført
vinteren 2010-2011, for å være klar til feltsesongen 2011. Som følge av ulike forsinkelser
og en rettstvist, kunne imidlertid ikke Byantikvaren ta rammeavtalen i bruk før tidlig høst.
Dette ga mye merarbeid og svekket effektiviteten i 2011.
For å sikre kapasitet og kontinuitet ble feltkoordinatorstillingen gjort fast våren 2011. Som
følge av en særs hektisk høstsesong i 2010 kunne Byantikvaren med litt påfyll av annet
arbeid beholde 4 feltarkeologer over vinteren. Ny feltsesong for 2011 startet 1.mai og ble
som i 2010 bemannet med fem arkeologer på registreringer, samt én med ansvar for
overvåkinger. Som følge av en noe svakere prosjektinngang og faktureringsprosent enn
forventet, måtte noen av arbeidskontraktene denne gang avkortes med 2-4 uker på tampen
av året. Ved nyttårsskiftet var to feltarkeologer fremdeles engasjert, hvorav én med kun 1
uke gjenstående etterarbeid og én med overvåking av gravearbeider i Bjørvika utover
vinteren. På basis av erfaringene fra 2011 vil Byantikvaren i 2012 styrke den løpende
økonomioppfølgingen på feltet.
Byantikvaren er ikke fornøyd med funnprosenten innen Småhusplanen, og gjennomgår
derfor vinteren 2011/2012 oppfangskriteriene her for å sikre en best mulig målretting av
arbeidet. Antallet andre byggesaker som er registrert, er for lavt til at funnprosent er
signifikant.
Av spesielle funn i 2011 bør nevnes et båtfunn fra først på 1500-tallet i Schweigaardsgate.
Sakstype
Reguleringsplan
Småhusplan
Andre byggesaker
Overvåkinger

Totalt antall
saker
94
104 (120)
7
335
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Antall registrert /
% av total
17 (18%)
26 (25%)
2 (28,6%)
23 (6,9%)

Antall funn /
% av reg.
5 (29,4 %)
6 (23,1 %)
0
(0%)
6 (26,1 %)
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Innen småhusplanen lå 16 mottatte saker under de etablerte opptakskriteriene, og er derfor
ikke lagt til grunn for videre statistikk.
I forhold til mengden behandlede regulerings- og byggesaker har Byantikvaren i 2011
foretatt felt-registreringer i 22%. Funnprosenten på feltregistreringene er i år på 24,4 %.
Som for tidligere år er overvåkinger ikke innregnet i disse tallene, og det selv om
funnprosenten i 2011 er på høyde med øvrige registreringer. En arkeologisk overvåking
medfører meget begrenset mulighet for å avdekke kulturminner sammenlignet med
registrering, da det under en overvåking kun graves i den bredde og dybde tiltakshaver har
behov for. Det graves ofte ikke dypt nok til å komme ned til steril undergrunn, og det er
ikke anledning til å grave andre steder enn akkurat der tiltaket rammer. Tallene her vil
derfor variere betydelig fra år til år.

Byantikvarens arkeologer fant en båt i Schweigaards gate! Under flere lag med asfalt og jord fant man restene
av en båt. Båten ble funnet på det som har vært Akerselvas vestre bredd, og funnet ble datert til tidlig 1500-tall.

Utredning om arkeologiske registreringer i planarbeid
Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten fortsatte i 2011 arbeidet med å utrede
rammebetingelsene for dagens praksis, med formål å klargjøre uenigheter, anbefale
justeringer og spisse eventuelle problemstillinger overfor staten. Nye juridiske og
arkeologifaglige problemstillinger kom til i løpet av året, og sluttnotatet forventes først
ferdig i første tertial 2012.
2.2.2 Rådgivning og informasjon/service overfor brukere/publikum
Etaten gir daglig informasjon til publikum over telefon og disk, mens etaten saksbehandler
kurante saker ”over disk” tre dager i uken.
2.2.3 Groruddalssatsingen
Det ble bevilget kr 400 000,- i øremerkede midler for å videreføre prosjektstillingen hos
Byantikvaren i 2011 (byrådssak 1020.1/11). 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
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drabantbyene, for å bidra til å heve deres status og dalens omdømme. Fra slutten av
september 2011 har Byantikvaren også vært medlem av programgruppe 3B.

Som et ledd i etatens arbeid med i kompetanseheving hos Byantikvarens ansatte, gikk årets sommertur til
Groruddalen. Alle som var involvert i lokale prosjekter holdt innlegg. Her ser er vi glade antikvarer foran
Grorudveien 3 og 5. Disse gamle arbeiderboligene er under restaurering, og flere av Byantikvarens ansatte
har gitt råd underveis i prosessen. Foto: Elisabeth Høvås

Følgende arbeidsoppgaver har hatt prioritet i 2011:
Oppfølging av Akergårdene, spesielt Tveten og Lindeberg.
Oppfølging - restaurering av Grorudveien 3 og 5.
Mulighetsstudie på Arveset gård.
Grorudparkprosjektet: Gjennomføringsoppfølgning av hagerestaureringen på
Nedre Grorud gård og skjøtsel og sikring av Kalbakken bru. .
Utarbeidelse av et digitalt kulturminneatlas for Groruddalen. Atlaset er tenkt som
en videreføring av boken ”Oppdag Groruddalen” som ble utgitt i 2010. Det digitale
formatet åpner for bruk av andre medier som for eksempel film og et større innslag
av bilder og kart med mer. Atlaset skal være et dynamisk verktøy som skal kunne
holdes oppdatert og innholdet skal utvikles i årene framover. I prosjektet deltar
også Byarkivet, Oslo Museum, Groruddalen historielag og Plan- og
bygningsetaten. Byantikvaren har i tillegg innledet et samarbeid med Bjerke og
Hellerud videregående skoler, hvor elevene på media- og kommunikasjonslinjen
lager filmer om kulturminner i Groruddalen. Vi har i den sammenhengen arrangert
seminar for skolene og fulgt opp elevene underveis.
Deltagelse i arbeidet med områdeplan på Furuset og områdeprogram for
Haugenstua/Rommen.
Oppstart av nytt prosjekt knyttet til Bydel Bjerkes områdeløft på Linderud.
Byantikvaren har fått midler fra Riksantikvaren til å gjennomføre en DIVEanalyse. Arbeidet utføres i samarbeid med bydelen og andre aktuelle aktører.
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Sikring av kulturminner i Groruddalen ved oppføring på Gul liste.
Tilrettelegging for konservering og skjøtsel av Oslo kommunes middelalderruiner i
samarbeid med Riksantikvaren og etatene som har forvaltningsansvaret for ruinene
De nyrestaurerte ruinene av Olavsklosterets ruin ble åpnet av miljøvernminister Solheim i
september. Samtidig ble bronsemodeller av klosteret, basert på Byantikvarens tegninger,
avduket. Det videre arbeidet med restaurering av klosterkirken og andre Middelalderruiner i Oslo fortsetter som del av Riksantikvarens ruinprosjekt.

Modellen av Olavsklosteret under arbeid. Avdukningen av modellen og avslutningen
av restaureringen av klosterruinen ble høytidelig markert 1. september.

2.2.4 Fordeling av tilskuddsmidler til private fredete og verneverdige bygninger
Byantikvaren fordeler både kommunale og statlige tilskuddsmidler. Den økede
bevilgningen over budsjettet av kommunale tilskuddmidler ga 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 2011 bevilget 3 500 000 i tilskudd til restaurering av verneverdige
kulturminner. Tilskuddsmidlene ble annonsert i aviser og på nettsider. Byantikvaren
mottok 70 søknader med en samlet søknadssum på ca kr 29 mill. 29 av søknadene ble gitt
tilsagn på til sammen kr 3 700 000,-. Tilsagnene er gitt for to år, og midlene forventes
dermed i hovedsak utbetalt i løpet av 2012. Byantikvaren mottok én klage. Byantikvaren
tok klagen til følge og innvilget ytterligere et tilskudd. Det ble også foretatt en
gjennomgang av eldre ikke-utbetalte tilsagn, kr 200 000,-. Disse midlene ble utdelt igjen i
2011, og kom i tillegg til årets bevilgning på kr 3,5 millioner.
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Lilleparken borettslag har fått 150 000 kr i kommunal støtte for å restaurere veggmaleriet i Parkveien 2.
Dette er et av mange tiltak til istandsetting av verneverdige eller fredete eiendommer som har fått tilskudd
fordelt av Byantikvaren i 2011. Tiltaket fikk mye oppmerksomhet, og ble hedret med en egen avdukning med
Byantikvaren til stede 8. desember.

Statlige tilskuddsmidler Byantikvaren mottok kr 1 800 000,- i tilskuddsmidler fra
Riksantikvaren for 2011 til fordeling til kulturminneverntiltak på fredete eiendommer i
privat eie. Renter fra ubetalte tilskuddsmidler fra 2009 og 2010, kr 447 100,- ble i tillegg
gitt som tilskudd. Til sammen ble derfor kr 2 227 100,- fordelt i 2011, hvorav kr 582 100,til ordinært fredete anlegg og kr 1 665 000,- til Birkelunden kulturmiljø. Byantikvaren
mottok 2 klager. Ingen av klagene ble gitt medhold av Riksantikvaren.
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. Ved
nyoppføringer i Gul liste blir eiere tilskrevet og informert om bakgrunn og begrunnelse
for oppføringen.
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2010
2011

Sum
fredete
kulturminner

Statlige kulturhistoriske
eiendommer
/SKE

Regulert til
bevaring i
henhold til
Plan- og
bygningsloven

Automatisk
fredete
kulturminner

Vedtaksfredete kulturminner 1)

Bevaringsverdige
kulturminner i
Gul liste

255

468

723

231

4 063

8 507

13 524

259

485

744

299

4 084

8 797

13 924

Sum
kulturminner

1) I 2011 har økningen av antall bevaringsverdige kulturminner sammenheng med
registrering av Ekeberg og Nordstrand og større områderegistreringer som for eksempel
byvillaene på Holteløkka.
Kilde: Byantikvaren i Oslo

Arbeidet med omlegging av Gul Liste til Askeladden
Byantikvarens forberedelser for overføring av Gul liste til den nasjonale
kulturminnedatabasen Askeladden er sluttført. Riksantikvaren har ansvaret for
konvertering til Askeladden i løpet av første kvartal 2012. En revidert utgave av
publikumsutgaven Kulturminnesøk planlegges også lansert i løpet av første kvartal 2012.
Gjennom prosjektet med tilpasning av Gul liste til Askeladdens databasestruktur, er
datakvaliteten for Byantikvarens registreringer kvalitetssikret og forbedret. Med alle Oslos
registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer samlet i én database unngås
dobbelregistreringer, og Byantikvaren slipper å drifte og vedlikeholde en database til dette
formålet. Samtidig åpner dette for en forbedret formidling av Gul liste.

Holtegata 16, et hus på Gul liste. En rekke bygninger i Eilert Sundts gate og Holtegata ble satt på
Byantikvarens Gule liste i 2011 etter at området hadde blitt nøye vurdert av etatens antikvarer.

2.2.6 Annet strategisk arbeid
Byantikvaren har dette året også utarbeidet en egen innkjøpsstrategi og en strategi for
internasjonalt arbeid
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2.3. Gjennomførte omstillings- og effektiviseringstiltak, samt større
prosjekter
2.3.1 Forbedringsarbeid
Byantikvaren har gjennomført en større organisasjonsutviklingsprosess knyttet til
forbedring av arbeidsmiljøet og effektivisering av virksomheten. Prosessen har vært
gjennomført i nært samarbeid med de tillitsvalgte og med involvering av alle ansatte.
Etaten har hatt hovedfokus på følgende to forbedringsområder i 2011:

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 sentralbord og arkiv har
åpent hele uken.

Arbeidsmiljøet for de ansatte – forenkling og effektivisering av saksbehandlingen
Hensikten har vært både å forbedre tjenestene til våre brukere og samtidig sikre en
akseptabel arbeidssituasjon for etatens medarbeidere, som gjennom de siste årene har
arbeidet under et betydelig press. Det er laget et forbedringsprogram som legger opp til en
strukturert oppfølging av forbedringspunktene. Samtidig er det gjennomført en rekke
strakstiltak samtidig med at det arbeides for forbedring i et mer langsiktig perspektiv.
Blant annet ønsker man å styrke kunnskapstilfanget slik at man kan gjøre skarpere
prioriteringer ift hva Byantikvaren ikke skal gjøre i årene som kommer.
En del av tiltakene retter seg også mot forbedring av samhandlingen med Plan- og
bygningsetaten til beste for våre brukere; herunder økt bruk av veiledere, mer effektive
samrådsmøter og gjensidig opplæring. De to etatene har fulgt dette opp i fellesskap bl.a.
gjennom møter/workshop, endrete samhandlingsrutiner og en videreføring av samarbeidet
om tematiske veiledere. Tiltakene vil bli videreført i 2012.
Byantikvarens årsberetning 2011
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Det er identifisert flere større infrastrukturtiltak som det ikke er dekning for innenfor
budsjettrammen, men som vil kunne gi betydelig effektiviserings- og forbedringsgevinst i
tillegg til en mer forsvarlig forvaltning. Dette gjelder særlig innføring av elektronisk
saksarkiv, datateknisk infrastruktur og innføring av nytt telefonsystem. Disse behovene er
synliggjort i etatens budsjettinnspill for 2012, men er foreløpig ufinansiert.

Arkeologi
Den arkeologiske virksomheten hos Byantikvaren har utviklet seg mye over kort tid og
har båret preg av å være ”selvgrodd”. Fra én fast ansatt arkeolog i 2006 har etaten nå tre
faste stillinger og opptil til 7 korttidsansatte feltarkeologer i feltsesongen (april-oktober).
Det bemerkes at kun én av de faste stillingene er finansiert over driftstilskuddet fra
kommunen. Øvrige stillinger er prosjektfinansiert. Det har vært behov for å utvikle en
overordnet strategi og målstruktur for arkeologifeltet og for å profesjonalisere salget av
arkeologiske tjenester til tiltakshaverne, blant annet gjennom innføring av nytt
prosjektstyrings-verktøy. Byantikvaren har gjennomført en krevende, men meget positiv
prosess som har lagt til rette for en profesjonell innretning av arkeologifeltet fra 2012.

Lenge har helleristningene på Ekeberg vært vanskelige å få øye på. Riksantikvaren ga i sommer
dispensasjon til oppmaling av dem til beste fo byens befolkning. Oppmalingen ble gjennomføret torsdag 1.
september av arkeologer fra Byantikvaren i Oslo, blant andre Leiv Håvard Vikshåland (bildet) og arkeolog
David Vogt. Nyheten nådde ikke bare lokale, men også landsdekkende medier.
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2.3.2 Husleie- og arealeffektivisering
Etter varsel om betydelig husleieøkning i 2012 måtte Byantikvaren si opp sine leide
kontorlokaler i nabobygningen i Maridalsveien 3. Det stramme driftsbudsjettet gjorde at
man valgte å gjennomføre flyttingen på rekordtid før sommerferien i stedet for å vente til
årsskiftet. Flyttingen innebar at feltarkeologene måtte innpasses i etatens egne
kontorlokaler med inntil fem personer på hvert kontor.
2.3.3 Større prosjekter og satsningsområder
Formidling
Formidling av nyttig informasjon og etablering av en møteplass for private og
kommunale forvaltere av bevaringsverdig bebyggelse er en prioritert oppgave. I 2011
gjennomførte Byantikvaren seminarer både for eierne av fredete bygg generelt og et
for eierne i Birkelunden. Det ble også arrangert en byvandring om teknisk
bygningsvern for denne målgruppen. For de kommunale eiendomsforvalterne ble det
arrangert et seminar bl.a. om brannsikring og gode enøk-tiltak.
Verneplaner
Byantikvaren har bidratt i arbeidet med Verneplaner for Oslo-skolene i samarbeid med
Undervisningsbygg og til Kulturminneplan for maritime kulturminner i samarbeid med
Oslo Havn, begge ferdigstilt i 2011. Verneplan for Holmenkolbanen i samarbeid med
KTP og Ruter var trykkeklar ved årsskiftet 2011/12 og publiseres i 2012.
Kommunale plan- og utredningsarbeider
Byantikvaren er også trukket inn i flere større og ressurskrevende plan- og
utredningsarbeider i kommunal regi. Kommunedelplan for Lysaker/Sørkedalen har vært et
mangeårig prosjekt, hvor det også i 2011 har vært arbeidet for å få på plass en god plan.
Fra 2011 har etaten også 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.
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 BYA’s
initiativ. Arbeidet med redusert energiforbruk ble bl.a. ivaretatt gjennom Futurebuilt
/Levende byer. Etaten deltar også fast i tverretatlige fora for utbygging av barnehager,
skoler, idrettsanlegg og omsorgsbygg.
Veileder for universell utforming av bevaringsverdig bebyggelse
Oppdraget med en veileder for økt tilgjengelighet til Oslos verneverdige bebyggelse ble
sluttført i juni. Tilbakemeldingene fra referansegruppen og interessegrupperingene har
vært svært positiv. Veilederen ble for en stor del finansiert med bidrag fra Husbanken.
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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Byantikvar Janne Wilberg inviterte byens befolkning på skolebyvandring. Dette ble også en lanseringstur
for ”Verneplan for Osloskolene” som Undervisningsbygg ferdigstilte. Vandringen gikk fra Bjølsen- til
Grünerløkka skole, og begeistrede tilhørere fikk ny kunnskap om skolebyggeriets historiske rolle i
byutviklingen. Vandringen fikk omtale i Aften og i Østlandssendingen radio.

Internett og sosiale medier
I 2011 har Byantikvaren hatt en økning i besøket på sine nettsider med 26% fra året før .
Blant annet har internett vært brukt for å bekjentgjøre nyheter, oppdatert «Gul liste»,
vedtatte planer, informasjonsark, generell informasjon om etatens arbeid og utdyping av
Byantikvarens synspunkter der disse ikke kommer nyansert fram i pressen. Økningen er et
resultat av en prioritert satsing på digitale medier. Det har vært jobbet aktivt for å få med
Byantikvarens saker på Fortidsminneforeningens ukentlige nyhetsoppdateringer. Ved
tiltredelse av ny byantikvar 1. april opprettet etaten sin egen Facebookside. Her blir alle
nettsidens nyheter publisert, samt bilder og kommentarer fra Byantikvarens
formidlingsarbeid. Siden hadde ca. 200 ”likere” pr 31.12.2011.
Statistikk fra besøk på Byantikvarens nettside:
År
Antall besøk
Gjennomsnitt antall hver dag
Gjennomsnittlig besøk (minutter)
Antall besøkende
Mest aktive dato
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2009
27 218
74
05:02
16 831
17.nov

2010
28 832
78
04:35
17 630
18.mars

2011
36 397
99
05:05
22 637
21.februar
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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
tiltredelse av ny byantikvar i april måned. Etaten har i stor grad lykkes i å få presseomtale
i de sakene man har drevet ”innsalg” til pressen, også i riksdekkende media. Oppmaling
av Helleristningene på Ekeberg er et eksempel. Kulturminnefeltet har i 2011 vært i vinden
med mange profilerte saker som berører Byantikvarens arbeid. Byantikvaren abonnerer
ikke på medieovervåkingstjenester og har derfor ikke konkrete tall på antall presseoppslag
og medieinnslag.

Et av de mest positive oppslagene i Aften vedrørende kulturminnevern i 2011. Her
berømmer Byantikvaren eier og håndverkere som utfører utmerket håndverk.

Formidling, byvandringer
I 2011 gjennomførte Byantikvaren 5 byvandringer. Hensikten med byvandringene har
vært å belyse ulike tema som etaten jobber med, eller som er relevante i forhold til
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kulturhistorien i et byutviklingsperspektiv. Vi hatt et aktivt formidlingssamarbeid med
Oslo Museum i forbindelse med museets ”Kjenn din by”-program. Årets tema var ”Oslos
funkisbebyggelse” der det ble gjennomført byvandringer på Frogner og Marienlyst. I
tillegg ble det gjennomført en byvandring på Økern, med fokus på historiske linjer i en
bydel under sterk transformasjon. Også denne vandringen ble gjennomført i samarbeid
med Oslo Museum. Den nye byantikvaren, Janne Wilberg, hadde selv en byvandring på et
av sine spesialområder, skolebygging og byutvikling. Byvandringen ble gjennomført i
samarbeid med undervisningsbygg som en markering av deres ”Verneplan for
Osloskolene”
Den siste vandringen gikk i Birkelunden og hadde fokus på arkitekturhistorie og historisk
riktig vedlikehold og istandsetting av murgårder. Byvandringene var godt besøkt, med god
dekning av lokalpressen på flere av dem, og 100 tilhørere på funkisvandring på Frogner en
fuktig maikveld.

”Funkis på Frogner” var tittelen på en av mange byvandringer som ble gjennomført i 2011. Oslo har
mange flotte funkisbygninger og -miljøer. Her ser vi interesserte tilhørere og engasjerte byvandrere i
Obervatorie terrasse. Dyktige arkitekter tegnet i mellomkrigstiden moderne forretningsgårder, leiligheter
for middelklassen og villaer for middel- og overklassen. Oslo Museum og Byantikvaren har startet et
samarbeid for å dokumentere, bevare og formidle verdien av funkisarkitekturen i byen.

Formidlingsprosjekter mot skolene
De siste årene har det blitt gjort nye, spennende funn fra særlig steinalderen på Ekeberg.
Arkeologer fra Byantikvaren formidlet innholdet og betydningen av funnene til barn på 3.4. trinn på barneskolen der elevene fikk praktiske ”smakebiter” fra livet i steinalderen.
Opplegget ble gjennomført i samarbeid med Oslo og Omegn Friluftsråd, og med
delfinansiering fra ”Den kulturelle skolesekken”.
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Byantikvaren har også gjennomført et formidlings- og samarbeidsprosjekt for
videregående skoler i Oslo. I forbindelse med Det digitale kulturminneatlaset for
Groruddalen har elever fra media- og kommunikasjonslinjene fra de videregående skolene
i Groruddalen laget filmer om kulturminner i sitt nærområde. Filmene skal publiseres i
kulturminneatlaset. I forkant av dette prosjektet arrangerte Byantikvaren i samarbeid med
Oslo Museum og Oslo Byarkiv en kulturminnedag for elever fra Bjerke og Hellerud
videregående skoler på Årvoll gård. Formidlingsprosjektene mot skolene ble belønnet
med Oslo kommunes opplæringspris 2011.

Byantikvaren arrangerte ”kick off” på Årvoll gård for elever fra videregående skoler i Groruddalen.
Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med Oslo Museum, Oslo Byarkiv og Groruddalen historielag.
Over 60 elever fikk innføring i hva et kulturminne er av dyktige fagfolk. Elevene fikk også utdelt guideboken
”Oppdag Groruddalen - en kulturhistorisk guide” som ble utgitt i 2010 som lærebok i prosjektet.

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.
Byantikvaren ferdigstilte i 2011 prosjektene for gravfeltet på Ekeberg, helleristningsfeltet ved
Sjømannsskolen, oldtidsveien på Grønliåsen og gravfeltet ved Berg gård, som i 2009 fikk
støtte fra Riksantikvaren. Prosjektet på Grønliåsen var et samarbeid med Akershus
Byantikvarens årsberetning 2011

Side 26 av 46

fylkeskommune, mens Friluftsetaten har vært en viktig samarbeidspartner i prosjektet på Berg
gård. Tilsvarende prosjekter for gårdsanlegget på Tangerud, gravfeltet på Langerud og
helleristningsfeltet på Blindern, som Riksantikvaren ga støtte til i 2010, er under arbeid.
Prosjektet på Blindern er i samarbeid med Universitetet i Oslo. Riksantikvaren tillot
oppmaling av helleristningene på Ekeberg. Oppmalingen ble gjennomført i forkant av den
internasjonale arkeologikonferansen som ble holdt i Oslo i september. Riksantikvaren ga i
2011 støtte til en tilstandsgjennomgang og utarbeidelse av prioritert plan for skjøtsel og
formidling av arkeologiske lokaliteter i de neste årene. Denne ble ferdigstilt i november 2011.

Faksimile fra Akers avis Groruddalen 14. september. Arkeolog Silje Hauge fra Byantikvaren holdt
innlegg under avdukingen av skilt på Årvoll. Skiltet ble satt opp av Bymiljøetaten, men
Byantikvarens fagfolk har kvalitetssikret teksten. Arkeolog Silje Hauges tekst om kokegroper ble
trykket i avisen. Dette er et av flere arrangementer der Byantikvarens ansatte bidrar med
fagkunnskaper på oppfordring av andre etater og aktører.
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2.4.

Risikostyring og internkontroll

Byantikvaren har integrert risikostyring i virksomheten. I tillegg til at det gjennomføres ROSanalyser av budsjett og tildelingsbrev (mål og resultat) gjennomføres det risikovurderinger i
forbindelse med alle prosjekter, større anskaffelser, vikaransettelser og lignende.
Det er i 2011 gjort en grundig gjennomgang av den arkeologiske virksomheten og på
bakgrunn av dette innføres det i 2012 et nytt regnskaps- og rapporteringssystem. I tillegg vil
alle nye kontrakter med tiltakshavere inneholde klausuler som er tydelige i forhold til
fordeling av risiko/ansvar mellom Byantikvaren og tiltakshaver knyttet til
prosjektgjennomføring. Det er klargjort for å ta Agresso i bruk som økonomisk styringsverktøy for prosjektgjennomføring i 2012
Internkontrollen er gjennomgående god, men det vil bli gjort mer systematiske ”stikkprøve”kontroller i egenregi i 2012.

3.

SAMMENLIGNING AV REGNSKAP OG BUDSJETT

3.1

Driftsregnskap

Artsgruppe
000-099 Lønn, trygd, pensjon
100-299 Kjøp av varer og tjenester
400-499 Overføringsutgifter
500-599 Finansutgifter og -transaksjoner
Sum driftsutgifter
600-699 Salgsinntekter
700-799 Overføringsutgifter m/ krav
800-899 Overføringsinntekter u/ krav
900-999 Finansinntekter og
-transaksjoner
Sum driftsinntekter
Kapitlets nettoresultat

Regnskap
2011
21 053
6 557
5 511
15
33 136

Regulert
Dok
budsjett Regnskap
3/2011
2011
2010
19 193
21 200
20 795
5 212
8 495
9 933
6 974
15 057
9216
0
0
15
31 379
44 752
39 959

Avvik
just.bud/
regnskap
147
1 938
9 546
-15
11 616

-2 576
-3 407
-4 092

-2 000
-2 676
-3 000

-2 100
-5 083
-3 855

-3 604
-5 067
-2 526

476
-1 676
237

-15
-10 091

0
-7 676

0
-11 038

-15
-11 212

15
-947

23 046

23 703

33 714

28 747

10 668

Generelle bemerkninger
Tabellen ovenfor viser at det er store endringer fra Dok 3 til justert budsjett 2011.
Hovedårsaken til dette er at Byantikvaren har store summer i øremerkede og særskilte
overførbare midler, i 2011 hele 17,1 millioner kroner. Se detaljer under pkt 3.4.
Regnskapet for 2011 viser et nominelt overskudd (mindreforbruk) på kr 10,668
millioner. Øremerkede tilskuddsmidler som skal overføres til 2012 utgjør imidlertid
kr 10,425 millioner. Dette gir et reelt overskudd (mindreforbruk) på kr 242.000.
Årsaksforklaring til avvik mellom regulert budsjett 2011 og regnskap 2011:
000-099: Ingen større avvik.
100-299: Avviket skyldes i hovedsak at prosjektmidler til konsulentbistand under
flere av prosjektene under Groruddalssatsingen ennå ikke er kommet til utbetaling.
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400-499: Avviket skyldes i hovedsak avvik på utbetaling av statlige og kommunale
tilskuddsmidler, samt øremerkede og særskilt overførbare midler. Regulert budsjett
inkluderer 9,319 mill øremerkede midler overført fra 2010, pluss friske midler på
over 7,5 mill. Tilskuddsmidlene utbetales i realiteten over flere år, men fremkommer
budsjetteknisk som forventede utbetalinger i budsjettåret.
500-599: Det ble ikke budsjettert på denne artsgruppen, der eneste postering er
avskrivning av etatens varebil.
600-699: Inntektene fra arkeologien ble noe lavere enn antatt ved siste
budsjettjustering. Fordelingen mellom inntekter fra eksterne tiltakshavere og
kommunale tiltakshavere, som budsjetteres på to ulike artsgrupper, er vanskelig å
forutsette, og skaper ytterligere avvik i hver sin retning.
700-799: Se kommentar under artsgruppe 600-699.
800-899: Ingen vesentlige avvik.
900-999: Se kommentar under artsgruppe 500-599.
Redegjørelse for budsjettreguleringer i løpet av 2011
Byantikvarens netto driftsbudsjett er regulert med totalt kr 10 011 millioner i 2011.
Reguleringene består av:
kr 9 319 000 i overførte øremerkede midler fra 2009
kr 192 000 i overført mindreforbruk fra 2009
kr 400 000 i rammeøkning til prosjektstilling Groruddalen
(Byrådsak 1020.1/11)
kr 100 000 i rammeøkning kompensasjon lønnsøkning sentralt
For øvrig er det foretatt mindre administrative reguleringer mellom artsgrupper.
Årsaksforklaring til større avvik mellom regnskap 2011 og regnskap 2010
Byantikvarens netto driftsresultat ble i 2011 redusert med 5,7 millioner kroner
sammenlignet med 2010. Hele differansen kan forklares av regnskapet for
øremerkede midler (særskilt overførbare tilskuddsmidler og midler til øremerkede
prosjekter). I 2010 tilkom det friske tilskuddsmidler på 3,2 millioner og ble
utbetalt/forbrukt 11,4 millioner, dvs en nettoutgift på 8,2 millioner. Regnskapet for
2011 viser friske midler inn på så vidt under 4,0 millioner, og utbetalinger/forbruk på
litt over 6,4 millioner, dvs en nettoutgift på ca 2,5 millioner. Differansen mellom de
to årene utgjør altså ca 5,7 millioner. Dette påvirker imidlertid ikke det reelle
driftsresultatet for virksomheten, som er tilnærmet likt for de to årene.

3.2.

Investeringsregnskap

Se pkt. 3.3.

3.3.

Investeringsregnskap på prosjektnivå

Byantikvaren har ikke foretatt investeringer i 2011. Det ble investert i ny varebil i 2007,
og det er foretatt avskrivning av denne i 2011.
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Maria Lytomt og Randi Reisæter var praktikanter hos Byantikvaren i høsten 2011. Maria er student i
kulturminneforvaltning ved NTNU. Randi er kunsthistoriker og jobber med å heve sin kompetanse innen
kulturminnevern. Byantikvaren i Oslo er stolte over at mange ønsker å hospitere hos oss. Praktikantene er
viktige både i forhold til jobben de utfører, men også som fremtidige faglige kontakter og potensielle
arbeidstakere.

3.4.

Noter i regnskapet

Byantikvaren hadde til sammen kr 9,319 millioner i særskilte øremerkede midler overført
fra 2010 til 2011. I etatens budsjett for 2011 var det i tillegg forutsatt kr 3,5 mill til
særskilt øremerkede kommunale tilskudd, og kr 3,0 millioner i særskilt øremerkede
statlige tilskudd til istandsetting av kulturminner. Sistnevnte tilskudd ble imidlertid
redusert til 1,9 millioner i 2011. 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 2011
Kommunale tilskudd i hele 1000 kroner
PROSJEKT
25200001

NAVN
Tilskudd
verneverdige bygg
Sum kommunale:
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VEDTAK
Dok 3

REGULERT
BUDSJETT

REGNSKAP

AVVIK

6 706,0

2 642,9

4 063,1

6 706,0

2 642,9

4 063,1

MERKNAD
a.
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Statlige tilskudd i hele 1000 kroner
PROSJEKT
35202001,
35202003
35201071,
35201073,
35201075
35201012,
35201033,
35201053,
35201069,
35201070,
35201077,
35201078

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

b.
c.

d.

Statsbudsj.
Kap 1429

REGULERT
BUDSJETT

REGNSKAP

AVVIK

MERKNAD

7 551,2

2 172,3

5 378,8

c.

1 021,9

581,6

440,3

b.

1 287,8

744,3

543,5

d.

9 860,8

3 498,3

6 362,5

Prosjekter med
særskilt
finansiering fra
Riksantikvaren
Sum statlige:

a.

VEDTAK

Kommunale tilskudd til kulturminnevern for 2011 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.
Prosjektene rapporteres særskilt til Plankontoret for Groruddalen.
Midlene fordeles til spesifikke prosjekter etter kriterier fra Riksantikvaren, og
vil komme til utbetaling i 2011 og senere. Tilsagn gis normalt for 2 år, men kan
søkes forlenget utover dette. Attestert regnskap med kommentarer oversendes
statlige myndigheter. Også her kan det bli ”resirkulering” av midler fra tilsagn
som ikke utbetales, og som tildeles nye kvalifiserte søkere.
Midler til syv prosjekter er finansiert med øremerkede midler fra
Riksantikvaren:
a. Kvalitetssikring av SEFRAK-data for Oslo
b. Ruinprosjektet i Oslo
c. Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner
d. Fredningsgjennomgangen
e. Skilting Maridalen
f. DIVE-analyse Bydel Bjerke
g. Midler til refusjon mindre private tiltak (arkeologisk reg.)

Det samlede avvik i tabellene, kr 10,425 millioner, skal overføres til 2012.
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4.

SÆRSKILT RAPPORTERING

4.1.

Tiltak for å forbedre servicen overfor brukerne

Ordningen med ”saksbehandling over disk” ble videreført i 2011. To av etatens
saksbehandlere har dette som særskilt oppgave. I tillegg alternerer øvrige
saksbehandlere en av dagene i uken. Publikum får her tilbud om 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 På grunn av stort arbeidspress på medarbeiderne ble åpningstiden
redusert fra fire til tre dager i uken høsten 2011. Som avbøtende tiltak har
resepsjonspersonalet fått ekstra opplæring for å kunne øke servicen over telefon.
Ambisjonen er å kunne utvide tilbudet igjen, men dette forutsetter økte ressurser i etaten.

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.

Årets næringslivsundersøkelse viste en fremgang i forhold til forrige undersøkelse,
men Byantikvaren har fortsatt et forbedringspotensial når det gjelder service overfor
næringsdrivende. Det er utarbeidet en handlingsplan for å følge opp dette.
Byantikvaren ønsker å fange opp et bredere kundegrunnlag gjennom en egen
brukerundersøkelse dersom man kan finne rom for det innenfor budsjettrammene.
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Det er produsert to nye informasjonsark i 2011. Informasjonsarkene omhandler
arkeologifunn i Oslo og vinduer. Begge disse foreligger i trykket versjon og i
nettversjon. Det er også produsert en veileder for tilgjengelighet til bevaringsverdig
bebyggelse i Oslo som behandler problemstillinger i forhold til kulturminner og
kulturminner.
Det er i 2011 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.

Byantikvaren ga ut 2 informasjonsark og en veileder i 2011. Veilederen og informasjonsarkene er også
tilgjengelige på Byantikvarens nettsider. Undermenyen ”informasjonsark/veiledere” er en av dem som har
flest treff på Byantikvarens internettsider.

4.2.

Saksbehandlingstid

Etaten følger fristen på 4 uker for saker oversendt fra Plan- og bygningsetaten, i tråd med
samarbeidsavtale mellom virksomhetene. Ved henvendelser fra andre sendes varsel når
fristen vil bli overskredet (jfr. Forvaltningsloven). Dette gjelder særlig i saker hvor
tiltakshavere ber om forhåndsuttalelser. For denne sakstypen kan saksbehandlingstiden
være inntil 12 uker.
Det er ikke egne frister for saksbehandling knyttet til vedtaksfredning i kulturminneloven.
Forvaltningslovens bestemmelser gjelder derfor. Siden Byantikvaren her er vedtaksmyndighet tilstrebes raskere saksbehandling, men også her overskrides den normative
fristen på 4 uker i en del saker.
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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.
Kommunerevisjonen har ikke undersøkt eller hatt kommentarer til saksbehandlingstiden i
virksomheten.

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

4.4.

Ja/nei

Har virksomheten informert og skolert sine berørte ansatt om diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven?

Nei

Har virksomheten utarbeidet handlingsplan for mennesker med funksjonshemming?

Nei

Er det utarbeidet konkrete tiltak på handlingsplanens stasingsområder?

Nei

Tiltak i Oslo kommunes folkehelseplan

Byantikvaren har i 2011 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 har også deltatt i møtevirksomhet om ny folkehelseplan og med foredrag
ifm Folkehelseprisen om kulturminnearvens betydning for folkehelsen.
Foredragsvirksomheten videreføres i 2012.

4.5.

Ytre miljø

I den daglige driften settes det fokus på alminnelige miljøhensyn, slik som
energiøkonomisering, bruk av skrivere/kopimaskiner med tosidig utskriftsmuligheter,
resirkulering av papir osv. Etaten har 2 etatssykler som i stor grad brukes som erstatning
for drosjekjøring og bilkjøring. Etatens HMS-system ivaretar i tillegg hensyn til
arbeidsmiljø og avfallshåndtering. For øvrig utgjør etatens hovedfokus – kulturminnevern
– det viktigste bidraget til miljøaktiviteten i 2011. Dette har også stor betydning for Oslo
kommunes samlede miljøytelse innenfor rapporteringsområdet kulturminnevern.
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Miljøinformasjonsloven
Byantikvaren har fokus på Miljøinformasjonsloven i likhet med Offentlighetsloven. De
ansatte informeres jevnlig om dette, på samme måte som for eksempel kommunens etiske
retningslinjer. Som det fremgår av punktet nedenfor er Byantikvaren ennå ikke
Miljøfyrtårnsertifisert. Det er naturlig at håndteringen av Miljøinformasjonsloven tas inn i
sertifiseringsarbeidet.
4.5.1 Miljøsertifisering
Antall godkjente sertifiseringer
Antall gjenstående sertifiseringer

2010
0
1

2011
0
1

Byantikvaren er pr. 31.12.2011 ikke miljøsertifisert. Prosessen med å få på plass en
miljøsertifisering (Miljøfyrtårn) ble igangsatt etter at nytt HMS-system var ferdig
utarbeidet i 2010, men er ikke fullført pga. manglende administrasjonsressurser
(vakanse) i 2011. Miljøfyrtårnsertifiseringen vil bli gjennomført i løpet av 2012.
4.5.2 Klimapåvirkning av leide lokaler
4.5.2.a Energibruk i bygninger

Energikilde
Olje, parafin
Elektrisk energi ordinær avtale med
Hafslund
Elektrisk energi Grønn strøm
Fjernvarme
Bioenergi
(flis/pellets/etc.)
SUM

enhet
liter

2010

2011

kWh

134 608

108 414

Energiforbruk kWh
2010
2011
0
0

CO2-utslipp
kg CO2
2010
2011
0
0

134 608

108 414

14 537,664

11 708,712

kWh
kWh

0
0

0
0

0
0

0
0

kWh

0
134 608

0
108 414

0
14 537,664

0
11 708,712
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4.5.2.b Energibruk per kvadratmeter
Spesifikt energiforbruk
2010

2011

Oppvarmet areal (m2 areal over 15 oC)
SUM energiforbruk

950
134 608

950
108 414

Spesifikt energiforbruk (kWh/m2*år)

142

114

Etaten disponerer lokaler på 950 m2 i Maridalsveien 3, som forvaltes av Eiendoms- og
byfornyelsesetaten. Oppvarming skjer ved vannbåren varme fra felles varmesentral
for gården, supplert med elektriske termostatstyrte panelovner. Sentralvarme til
kontorlokalene inngår i felleskostnader som betales til gårdeier, og kostnadene er
fordelt etter en arealbasert nøkkel mellom leietakerne i Maridalsveien 3. Det har ikke
vært mulig å få frem oversikt/regnskap over gårdens totale energiforbruk fra
Eiendoms- og byfornyelsesetaten, og vi har derfor ingen statistikk for det totale
energiforbruket for 2011.

4.5.3 Klimapåvirkning fra virksomhetens transport

Antall kjøretøy
Antall nullutslippskjøretøy

Byantikvarens årsberetning 2011

2010
1
0

2011
1
0
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Et bilde av Byantikvarens vindusmodell. Denne viser hvordan man med enkle grep kan gjøre gamle vinduer
mer energieffektive i forhold til varmetap. Vinduet er utstyrt med tetningslist og varevindu. Dette er et av
temaene som berøres i Byantikvarens informasjonsark om vinduer.

4.5.3.a CO2-utslipp egen bilpark

Energibærer
Autolease
biladmin.system
Elbil (kWh)
Bensin
SUM

Forbruk mengde
drivstoff (liter)
2010
2011

179

227
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CO2-utslipp kg CO2
2010
2011

0
414,564
414,564

0
525,732
525,732

Kjørte kilometer
2010
2011

1775
1775

1971
1971

CO2-utslipp per
kjørte km
gram CO2/km
2010
2011

233,56
233,56

266,73
266,73
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4.5.3.b CO2-utslipp innkjøpte transporttjenester
Virksomheten har ikke innkjøpsavtaler på transporttjenester. Avtale med Oslo Taxi
benyttes der det er behov for persontransport. Etaten har kun sporadisk bruk av
budtjenester, og det er ikke inngått avtale på disse. Etaten har en rammeavtale på
gravetjenester til arkeologiske registreringer, men har ikke tilgjengelig tall for utslipp fra
gravemaskinene som brukes i den sammenheng.

4.6 Likestilling og mangfold
Kjønnsbalanse
Menn
%

Kvinner
%

Total
(N)

Menn
(kr)

Kvinner
(kr)

2011

37,2

62,8

43

471 367

460 357

Kvinner
andel
av menn %
97,7

2010
2011

40,0
50

60,0
50

40
4

464 255
626 327

436 353
670 911

94,0
107,1

2010
2011

75
37,5

25
62,5

4
24

610 593
460 845

553 053
467 908

90,6
101,5

2010
2011

33,3
31,6

66,7
68,4

24
19

440 624
389 367

460 746
389 741

104,6
100,1

2010

30,7

69,3

13

386 683

372 030

96,2

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

Lønnsbalanse - regulativlønn

Tilstandsrapportering likestilling
Heltid
%

Deltid
%

Midlertidig
ansatte %

Foreldrepermisjon %

Totalt i virksomheten
(antall)

24

0

13

2

Kvinner %

58 %

0

68 %

0

Menn %

42 %

0

32 %

100 %

Alle virksomhetens faste stillinger er heltidsstillinger. I tråd med virksomhetens
personalpolitikk, har imidlertid Byantikvaren en positiv holdning til søknader om
midlertidig redusert stilling (80-90%) dersom det er nødvendig for den ansatte på grunn av
for eksempel familiesituasjon med småbarn, eldre foreldre eller lignende.
Byantikvaren har et tilsynelatende høyt antall midlertidig ansatte. Disse er i all hovedsak
tilknyttet virksomhetens arkeologiske registreringsarbeid, som er sesongavhengig. Det
kan være et høyt antall personer ansatt gjennom året, i 2011 var 9 av totalt 12 midlertidig
ansatte arkeologer. Disse representerer imidlertid kun 6 årsverk.
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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
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 og livssyn
Har virksomheten utviklet måter å tilrettelegge tjenester
som har vært særs vellykket (eksempler på best practice)

Nei
X

X
X
X
X

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. Søkerne har i stor grad
hatt østeuropeisk bakgrunn.
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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.

4.7 Rapportering innen HR-området og helse- miljø og sikkerhet (HMS)
Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelsen ”Bedre kommune”
Medarbeidertilfredshet - snitt totalt for virksomheten
Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen
Svarprosent på gjennomførte medarbeidersamtaler

Resultat 2011
4,4
97 %
96 %

Det ble i 2010 utarbeidet og vedtatt en ny HMS-håndbok og -system for Byantikvaren.
Denne ble revidert i 2011. Satsningsområdene har i 2011 vært forbedring av de ansattes
arbeidsmiljø og styrking av brannvernarbeidet.
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HR/HMS-området
MÅL

Ja

Er det fastsatt egne mål på HMSområdet?

X

Nei

Kommentarer
Det er fastsatt fem hovedmål
på HMS-området.

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

Målene er forankret i interne
krav og gjeldende
HMS-lovgivning

Hvis ikke det er fastsatt mål på disse
områdene; hvorfor?
Med utgangspunkt i målformuleringene,
er det utarbeidet
tiltaksplaner/handlingsplaner?
Er handlingsplaner/tiltaksplaner innpasset
i de årlige budsjetter og økonomiplan?
RISIKOVURDERINGER
Er det gjennomført risikovurderinger
innen HMS?
Er det iverksatt tiltak for å redusere
risiko?
REVISJON
Er det gjennomført internt tilsyn
(systemrevisjon, verifikasjoner) i egen
virksomhet for å sikre at HMS-systemet
fungerer som forutsatt (det spørres ikke
om det har vært gjort endringer - revisjon
i eget HMS-system)

X

Det tas høyde for dette ifm
tildelingsbrevet.

X

X

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

X

Det ble i 2011 gjennomført
vernerunde, samt en
egenkontroll for el-sikkerhet.

HMS-OPPLÆRING
Er det gjennomført opplæring eller
vedlikehold av opplæring for ledere i
linjen i 2011?
Er det gjennomført opplæring av
nytilsatte i løpet av 2011?

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

X

X

X

Sykefravær
Sykefravær i % Gjennomsnitt pr. år
Menn
Kvinner
Totalt

2009
5,86
8,47
7,12

2010
3,53
1,80
2,79

2011
3,93
3,68
3,83

Endring i %-poeng
2010-2011
+0,4
+1,88
+1,04

Sykefraværet

i 2011 har økt fra 2010. Selv om fraværet fremdeles er lavt, men blir
fulgt nøye, spesielt fordi 3. tertial viste en økning, fra 3,44% i 2010 til 6,46% i 2011.
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IA-avtalen
Delmål i IA-avtalen

Ja

Delmål 1. Er det etablert mål og tiltaksplaner i forhold
til sykefravær?
Delmål 2. Er det etablert mål og tiltaksplaner for å
ansette personer med nedsatt funksjonsevne ?
Delmål 3.Er det etablert mål og tiltaksplaner for å øke
avgangsalder for pensjonering blant ansatte.

X

Nei

Kommentar

X
X

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.
Etaten har, grunnet begrensninger i kontorlokaler, ikke hatt større muligheter til å ta
inn personer i opplærings- eller arbeidstreningsøyemed. Vi har imidlertid hatt tre
personer ansatt som hospitanter/ i arbeidspraksis. Etaten har ikke ansatt personer med
funksjonsnedsettelser i 2011.
Seniorpolitikk
Byantikvaren hadde to pensjonsavganger i 2011, en AFP ved fylte 62 år og en ved
passert 67 år. Etaten ser ikke behov for aktive tiltak for å øke avgangsalderen for de
ansatte.
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 2011?

Ja

Nei

Ikke
aktuelt

Kommentarer

Ja

Timelister

Ja

Enkelttilfeller knyttet til
leveranser med frister –
eksempelvis store plansaker

Arbeidsfri periode - aml. § 10-8

Ja

Tett oppfølging av
medarbeideren
Kommentarer

Har virksomheten etablert
internkontrollsystem som kan avdekke
om arbeidstaker har hatt mindre enn 11

Ja

Hvis ja, kommenter hvordan dette er
fulgt opp.
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timer sammenhengende arbeidsfri i
løpet av 24 timer?
Hvis ja, har internkontrollsystemet
avdekket avvik i 2011?
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 2011?

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.

4.8.

Anskaffelser

Byantikvaren utarbeidet i 2011 lokal tiltaksplan for anskaffelser, med forankring i Oslo
kommunes konsernovergripende anskaffelsesstrategi. Det ble i den sammenhengen også
foretatt en risikovurdering av virksomhetens rutiner for anskaffelse. 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 imidlertid i 2011 ny rammeavtale for gravetjenester knyttet til arkeologiske
registreringer – dette for å kunne utføre disse tjenestene på mest mulig kosteffektiv måte.
Denne rammeavtalen kan også benyttes av flere andre kommunale virksomheter der disse
står som tiltakshavere for arkeologiske registreringer, og bidrar dermed til ressurs- og
kostnadsbesparelser for flere virksomheter enn Byantikvaren. Anbudskonkurransen før
inngåelse av rammeavtalen ble gjennomført med bistand fra Utviklings- og
kompetanseetatens sentrale innkjøpsorganisasjon og Kommuneadvokaten. Kontrakten vil
bli fulgt opp gjennom avtaleperioden med stikkprøvekontroller vis a vis avtalepartner.

4.9.

Forvaltning av kunstverk i Oslo kommunes virksomheter
Byantikvaren leier noen kunstverk fra Oslo Museum som henger i våre fellesarealer.
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Endringer i løpet av 2011
Type
Grafikk
Maleri
Skulptur
Tekstil
Foto
Diverse
Totalt

Antall
kunstverk
2010
3
1
0
0
0
0
4

Innkjøp
2011

Ikke
funnet

Gjenfunnet

Skadet

Stjålet

Retur
KUL

Totalt

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

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

3
1
0
0
0
0
4

Byantikvaren gjennomførte flere omfattende formidlingsprosjekter i 2011. Disse prosjektene var i hovedsak
eksternt finansierte, med fordret kreativitet og effektiv opplæring av ansatte. Innsatsen ble kronet med Oslo
kommunes opplæringspris 2011 for skoleprosjektene; ”Steinalder på Ekeberg” og ” Kulturminner i
Groruddalen”. Prisen besto av et flott grafisk trykk av kunstneren Per Kleiva, samt 50 000 kroner. Begge deler
ble satt stor pris på av byantikvarens ansatte.
Meldinger til Kulturetaten i 2011 i forbindelse med forvaltningen

Ja

Nei

Instruksen pkt. 5; Har virksomheten meldt fra om flytting av kunstverk?

X

Instruksen pkt. 6: Har virksomheten meldt fra om lagring av kunstverk?

X

Instruksen pkt. 7: Har virksomheten returnert kunstverk til Kunst i Oslo?

X

Instruksen pkt. 10: Har virksomheten meldt fra om skader og
vedlikehold?

X

Instruksen pkt. 11: Har virksomheten meldt fra om bygningsmessige
inngrep og endringer?

X

Instruksen pkt. 12: Har virksomheten meldt fra om behov for kassasjon av
kunstverk?

X

Instruksen pkt. 13: Har virksomheten meldt fra om tyveri av kunstverk?

X

Instruksen pkt. 14: Har virksomheten meldt ra til KUL i forkant av erverv
av kunstverk?

X

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

X
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4.10.

Rekruttering av lærlinger

Etaten har ikke lærlinger, men har hatt tre hospitanter i 2011.

4.11.

Utkvittering av bystyrets merknader

Verbalvedtak 2011:
B12. Ingierstrand bad
Byrådet bes sikre at rehabiliteringen av Ingierstrand bad skjer i henhold til antikvariske krav.
Akershus fylkeskommune er rette antikvariske myndighet i saken. Byantikvaren vil bistå
dersom det er behov. Saken skal være i god prosess.
Verbalvedtak fra tidligere år:
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.
S15/2009. Klimavurdering av budsjettet
Byrådet bes i forbindelse med de årlige fremleggelser av budsjettforslagene inkludere en
redegjørelse for klimaeffekten av tiltakene i budsjettforslaget.
Byantikvarens virksomhet innebærer en minimal miljøbelastning. Klimaeffekten vurderes
derfor som tilsvarende.
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
har, i 2011 ferdigstilt Veileder for tilgjengelighet til bevaringsverdig bebyggelse i Oslo.
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
dels gjennom samarbeid med NAV og dels gjennom samarbeid med relevante
utdanningsinstitusjoner, eksempelvis NTNU. Byantikvaren har i 2011 hatt tre praktikanter.
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Flertallsmerknad 2011:
Byutviklingskomiteen mener det er gjort et viktig arbeid med kulturminneatlaset for
Kvadraturen. For å formidle denne kunnskapen til skoleelever på en god måte ber komiteen
byrådet vurdere å utarbeide et undervisningsopplegg til Oslos skoleelever om Oslos historie
knyttet til Kvadraturen.
Byantikvaren har ikke midler til å utarbeide dette innenfor dagens rammer, men vi har søkt og
fått tilsagn fra Sparebankstiftelsen DNB-NOR om et tilskudd på kr 65.000,- til å utvikle et
slikt opplegg i samarbeid med Oslo Museum. Arbeidet er igangsatt og vil bli fullført i 2012.
Flertallsmerknader fra byutviklingens behandling av årsberetningen 2010:
Lærlingplasser i Oslo
Komiteens medlemmer fra A, SV og V er opptatt å øke antall lærlingplasser i Oslo, og vil be
om at etaten vurderer muligheten for å rekruttere lærlinger i sitt arbeid. Disse medlemmer
forutsetter at etaten bruker adgangen til å stille betingelse om lærlingklausul i alle kontrakter
hvor dette er naturlig.
Se kommentar under F8/2007 over.
Gul Liste til Askeladden
Disse medlemmer er glade for det igangsatte samarbeidet mellom Byantikvaren og
Riksantikvaren om overføring av registrerte verneverdige kulturminner på «Gul liste» til
Riksantikvarens kulturminnedatabase «Askeladden». Vi ser frem til at det arbeidet
ferdigstilles i 2011.
Dette arbeidet er på det nærmeste avsluttet. Ny versjon av Askeladden (databasen) og
”Kulturminnesøk” (innsynsverktøyet) vil bli ferdigstilt i 1.kv 2012. I den forbindelse vil data
fra Gul liste bli overført til basen. Automatisk fredete og vedtaksfredete kulturminner er
tilgjengelige i Askeladden i dag, mens øvrige data om kulturminner fra nyere tid (Gul liste)
først blir tilgjengelige i Askeladden etter dette tidspunktet. Ansvaret for fremdriften ligger nå i
hovedsak hos Riksantikvaren.

4.12. Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget
Det har ikke vært merknader fra kommunerevisjonen eller kontrollutvalget.

4.13. Andre spørsmål fra byrådet/bystyret
Mottatte spørsmål fra bystyret/ bystyrekomiteene besvares fortløpende.

Oslo 3. februar 2012

Janne Wilberg
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