Det innkalles med dette til årsmøte 2017 i Frogner Høyre
onsdag 22. november kl. 18.00
Sted: Høyres Hus, 6. etasje

Innledning ved stortingsrepresentant Mudassar Kapur
«Veien frem mot kommunevalget 2019 – storbyens utfordring og fremtid sett fra stortingets oslobenk»
Dagsorden for årsmøtet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av dirigent
Valg av referent
Valg av tellekorps
Årsberetning for 2017
Måltall for foreningen
Regnskap og revisjonsberetning
Valg av leder, nestleder, styremedlemmer samt medlemmer og varamedlemmer til
Oslo Høyres representantskap
9. Innkomne saker
10. Fullmakter. Eventuelle fullmakter til styret om å kunne supplere seg selv – og
Bydelsutvalgsgruppen (BU-gruppen) i løpet av perioden.

Kun betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet.

Med vennlig hilsen Frogner Høyre
Ola Kvisgaard, leder
Styrets beretning 2017
Styrets sammensetning har den siste perioden hatt følgende sammensetning:
Ola Kvisgaard (leder og kasserer)
Cecilie Juvodden (nestleder, flyttet i perioden)
Mette Burkeland (nestleder og sekretær)
Simen Jørgensen (kampanjeansvarlig)
Heidi Bergsveen (medlemsansvarlig)
Carl-Henrik Bastiansen (ansvarlig for sosiale medier)
Elenor Whist Holter (seniorkontakt)
Hans Magnus Borge (ansvarlig for nettsiden)
Beate Brovig Auke (gruppeleder i bydelsutvalget)
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Styrets arbeid
Styret har hatt jevnlige styremøter med diskusjoner om saker av lokal og sentral betydning.
Saker presenteres i sosiale medier og på vår egen hjemmeside www.frognerhoyre.no i
samarbeid med Høyres gruppe i bydelsutvalget og bystyret.
Styret og våre folkevalgte i bydelsutvalget og bystyret har hatt jevnlig kontakt med medlemmer
via e-post, telefon, møter og deltagelse på ulike lokale arrangementer som opptar innbyggerne i
bydelen vår. Det har vært arrangert fire medlemsmøter med ulike politiske tema.
Samarbeidet mellom bydelsutvalgsgruppen og styret er svært bra og styret er alltid representert
på gruppemøtene i bydelsutvalgsgruppen. Styret har også god kontakt med bystyregruppen og
stortingsrepresentantene. Det gode samarbeidet med andre bydelsforeninger, spesielt
sentrumsforeningene, er videreført – og omfatter både politiske diskusjoner, medlemsaktiviteter
og sosiale arrangementer.
Foreningens nettsider er egenutviklede sider. Vi er i ferd med å legge over til Oslo Høyres
plattform slik at oppdatering av nettsidene blir mindre personavhengig og også blir tilgjengelige
via www.oslohoyre.no.
Medlemsstatus
Frogner Høyre har 999 medlemmer, herav 820 betalende som gjør oss til den største
bydelsforeningen i Oslo Høyre. Det har i perioden vært 258 utmeldinger/flyttinger og 94 nye
medlemmer. Vinteren 2017 hadde vi en stor opprydning hvor vi revitaliserte medlemmer som
ikke hadde betalt på flere år. Frogner Høyre vant Oslo Høyres kampanje for å øke antall
betalende medlemmer.
Kampanjearbeid
Frogner Høyre har i perioden 2016/2017 gjennomført en rekke kampanjeaktiviteter, hvor
selvsagt stortingsvalget ble den mest sentrale kampanjeperioden. I god tradisjon har Frogner
Høyre bidratt sterkt til Høyres gode oppslutning i Oslo.
Nytt av året var at all kampanjeaktivitet skulle gjennomføres på et felles system, mobilise. For
første gang skulle hele organisasjonen bruke samme løsningen, noe som ga gode
samarbeidsresultater. Systemet var enkelt å bruke for valgkamplederen, men enkelte
barnesykdommer var tilstede. For de frivillige ble mobilise i hovedsak oppfattet positivt.
Ingen av partiene fikk tillatelse til bod på Majorstuen og vi plasserte boden på Solli plass. Både
Majorstuen og Solli plass ble bemannet lørdager og ved morgenaksjoner, i tillegg hadde vi også
morgenaksjoner i Bogstadveien og Homansbyen.
Vi startet valgkampen tidligere enn vanlig i forbindelse med åpningen av forhåndsstemmelokalene. Her var vi aktive allerede første uke, noe vi nesten var alene om blant de andre
partiene. Frogner Høyre holdt et svært høyt aktivitetsnivå, hvor vi ikke bare gjorde en sterk
innsats på hjemmefronten, men også ute blant de andre bydelsforeningene og for Oslo Høyre
sentralt. Blant våre 78 valgkampmedarbeidere, var det 13 personer som ga mer enn 30 timer til
valgkampen. Her må Bjørn Bangvoll trekkes frem spesielt med sine 78 frivillige timer, noe som
svært få i Høyre kan måle seg mot.
Vi bemannet i tillegg alle stemmelokaler på valgdagene med listebæring.
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Bydelsutvalget
BU-gruppen består av:
Jens Jørgen Lie (BU leder)
Beate Brovig Auke (gruppeleder)
Carl-Henrik Bastiansen (gruppenestleder)
Hermann Kopp, Hans Magnus Borge, Mette Langfeldt Sinding, Vivian Ellingsen Gotaas og Bård
Standal.
Varamedlemmer er: Elenor Whist Holter, Ole Martin Strencbo Mathisen-Rue, Mette Burkeland,
Birgitte Langballe, Jens Christian Blix, Marcus Bøhn, May Lene Sand Bastiansen, Kathrine
Steenvaag og Mette Kongshem
Arbeidet i gruppen og samarbeid med andre partier:
BU-gruppen har hatt gruppemøter i forkant av hvert komitemøte og hvert BU-møte. Venstre og
Fremskrittspartiet er invitert til å delta på deler av gruppemøtet. Høyre finner ofte bredt flertall
eller enstemmighet sammen med de andre partiene i de fleste sakene. Komitemøter og BUmøter preges av konstruktiv meningsutveksling og tverrpolitisk samarbeid i saker som er viktige
for Frogner bydel. Bydelsutvalget er i dialog med Høyres bystyregruppe i viktige saker som angår
Frogner.
Økonomi og administrasjon:
For tre år siden hadde bydelen et merforbruk på over 50 millioner kroner. Siden den gang har
administrasjonen gjort flere nødvendige grep for å effektivisere og forbedre organisering og
oppfølging av tjenester, samtidig som det er fokus på kvalitet. Resultatet ble at situasjonen ble
snudd allerede i 2016 og prognosene for 2017 viser et mindreforbruk på ca. 30 millioner kroner.
BU har i tillegg til økonomi fulgt opp andre viktige temaer som kvalitetsmålinger, sykefravær,
etablering av helsebror, arbeidet for å få etablert Omsorg + og endringer gjort ifm Frogner
frivillighetssentral og Majorstuen seniorsenter.
Bydelsutvalget har fulgt tett opp tilsynsrapport på Uranienborghjemmet som i 2017 viste store
mangler i tjenestetilbud. Vi er i dialog med sykehjemsetaten for å komme til bunns i
problemstillingen.
Hele BU deltar årlig i workshops sammen med administrasjon for å gi retning for overordnede
satsningsområder i bydelens budsjett og strategisk plan. Høyre benytter sitt flertall til å få gjort
justeringer i tråd med Høyres politikk, for eksempel ved å fremme åpenhet, valgfrihet og
konkurranse i tjenestene.
Byutvikling:
BU-gruppen er opptatt av åpenhet og involvering i saker som angår Frogner bydel, særlig når det
gjelder store byutviklingssaker hvor det er viktig å være tidlig ute for å kunne få og gi innspill
tidsnok. Som en konsekvens har vi derfor arbeidet for større involvering av innbyggere og BU
gjennom å invitere Bymiljøetaten, Ruter, Byantikvaren og Plan og Bygningsetaten til åpne møter
i komite og BU, samt folkemøter. Bydelen har også ansatt en kommunikasjonsansvarlig som skal
ha ekstra fokus på å få saker ut tidsnok på bydelens nye Facebookside. Ulike lag og foreninger i
bydelen involveres også aktivt i viktige saker gjennom å bli kontaktet av bydelsadministrasjonen
og BU-medlemmene selv, for å bli hørt i saker.
En viktig sak for Frogner Høyre siste året har vært å bekjempe planene om å bygge et høyhus på
Fonteneplassen ifm utbygging av Nordeatomten i Middelthunsgate 17. Sammen med
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Majorstuen skole, elever, foreldre og naboer gikk vi imot å bygge ut plassen som er en avlastning
for skolegården og som vi anser som et fellesareal for unge og nærmiljø. Planene innebar
bygging av en gymsal under Fonteneplassen med en blokk på 14 etasjer kloss inntil skolegården.
Vi presiserte at det viktigste er at byrådet prioriterer å bygge idrettshall i området, slik det
borgerlige byrådet hadde planlagt. Saken er nå utsatt i bystyret på grunn av manglende flertall
for prosjektet med bygg på Fonteneplassen.
En annen sak som er på trappene er trikk i Skovveien. Ruter har oversendt planforslag til
offentlig ettersyn som Plan- og bygningsetaten tar stilling til i disse dager. Forslaget går ut på å
flytte Briskebytrikken fra Inkognitogata/Riddervolds gate til Skovveien, mellom Frognerveien og
Briskebyveien. Dette har beboere og BU jobbet mot helt siden første gang forslaget kom opp, og
i 2009 ble saken stoppet. Argumenter for flytting av trikk til Skovveien er innkjøp av nye trikker,
svingradius på traseen og sikkerhetstiltak ifm statsministerboligen. Det planlegges et folkemøte
hvor Plan- og bygningsetaten redegjør for planene.
Bydelsutvalget har også vært involvert i saker angående sykkelveier og parkeringsplasser i
bydelen. Det har kommet en rekke protester fra innbyggere på den nye politikken som føres i
Oslo med å fjerne parkeringsplasser, og Høyre har støttet opp om lokale initiativ for å vurdere
alternativer og utsette bygging av sykkelveier inntil beboerparkering er etablert.
Beboerparkering rulles nå ut i hele Frogner, noe etter opprinnelig plan. Bydelsutvalget har vært
skeptiske til flere elementer ved ordningen slik den har blitt, og vil jobbe for at ordningen blir
evaluert for å se om målene om mindre fremmedparkering blir oppnådd.
Andre saker BU-gruppen er involvert i er holdeplasser til kollektivtrafikk, tryggere skolevei i
Løkkeveien, ny Ruseløkka skole og planene om Fornebubane/ny sentrumstunnel, T-banestasjon
på Majorstuen og området på overflaten av stasjonsområdet. Her kommer det store endringer i
årene fremover.
BU har er sendt forslag til byrådet om å stenge Løkkeveien for gjennomgangstrafikk, dette har
byrådet avvist. Vi har også sendt innspill om strakstiltak i Bygdøy Alle for å begrense
gjennomgangstrafikken, bevare trærne og gjøre gaten mer attraktiv. Her har byrådet heller ikke
imøtekommet våre forslag.
Øvrig representasjon:
Marianne Groth, Fabian Stang og Tor Kleppen Sættem er statssekretærer.
Fabian Stang, Geir Kvarme, Kristoffer Gustavsen, Hermann Kopp og Ola Kvisgaard er
bystyrerepresentanter og Ola Kvisgaard er leder av Oslo kommunes kontrollutvalg.
Bård Standal, Kristoffer Gustavsen og Ellen Christine Christiansen er medlemmer av Oslo Høyres
hovedstyre
Bård Standal sitter i Oslo Høyres programkomite for kommunevalget 2019
Ola Kvisgaard sitter i Oslo Høyres valgkomite
Oslo, 7.november 2017
For styret i Frogner Høyre
Ola Kvisgaard, leder
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