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PROTOKOLL 01/13 
 

Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen i Bydel Grünerløkka 30. januar 2013 kl. 
18:00-19:35 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. 
 
 
Åpen halvtime 
Det var ingen oppmøtte til åpen halvtime. 
 
Opprop 
Til stede:  
Knut Tvedten (H) leder, Stig Tollefsen (V) nestleder, Raena Ashlam (A), Harald Steinsrud (A), 
Jarle Furnes (A), Arild Sverstad Haug (SV), Wenche Olafsen (F), Ragnar Leine (R) 
 
Forfall: Patrik Sahlstrøm (MDG) 
 
I stedet møtte: Audun Bie (MDG) 
 
Fra administrasjonen møtte: Avdelingsdirektør for helse og sosial Tage Guldvog, 
møtesekretær Marita Watne 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent.  
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet godkjent med tilleggssak 12/13.  
 
Informasjon 
Muntlig: 

• Line Soggiu, avdelingsleder Østerdalsgata boliger, informerte om arbeidet som gjøres 
og drift av boligene i Østerdalsgata 7. 

• Tage Guldvog informerte om etablering av tilrettelagt botilbud med tilknyttet personal i 
Helgesensgate 58. 

 
Skriftlig: 

• BU-Sak 12/13: Tilbakemelding på Bu-sak 80/12 – Alternative turnusordninger. 
 
Innmeldte spørsmål 
Det var ingen innmeldte spørsmål. 
 
Eventuelt 

• Knut Tvedten fortalte om næringslivsseminar som ble arrangert i regi av Nav sosial 22. 
januar 2013.  

• Enhetsleder for NAV stat Grünerløkka, Guro Thune Sundklakk, inviteres til neste møte 
i helse- og sosialkomiteen. 
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Saker behandlet under møtet: 
   
SAK 01/13 PROTOKOLL FRA MØTE I HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 28. 
NOVEMBER 2012 
 
Vedtak: 
Protokollen enstemmig godkjent.   
 
 
SAK 02/13 SØKNAD OM SALGSBEVILLING, EIERSKIFTE, REMA 1000, 
CHRISTIAN KROGHS GATE 1-11.  
Saksnr. 201291168 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om salgsbevilling fra KNUT SJØLIE AS for Rema 1000 Christian Kroghs gate 1-11, 
anbefales så fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Søknad om salgsbevilling fra KNUT SJØLIE AS for Rema 1000 Christian Kroghs gate 1-11, 
anbefales så fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas.  
 
 
SAK 03/13 SØKNAD OM SALGSBEVILLING, EIERSKIFTE, MENY LØREN, 
LØRENVEIEN 44. 
Saksnr. 201291614 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om salgsbevilling fra NG MENY ØST for Meny Løren, Lørenveien 44, anbefales så 
fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Søknad om salgsbevilling fra NG MENY ØST for Meny Løren, Lørenveien 44, anbefales så 
fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas.  
 
 
SAK 04/13 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, NY, KAFE 
TRANSFORMATOR, HAUSMANNSGATE 16. 
Saksnr. 201291615 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, for Kafe Transformator, Hausmannsgate 16, 
åpningstid/skjenketid inne: 03:30/03:00, anbefales så fremt tilgjengeligheten for 
bevegelseshemmede ivaretas og støynivåene fra alle tekniske installasjoner tilknyttet 
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virksomheten tilfredsstiller gjeldende tekniske forskrifter før disse tas i bruk. Videre forutsettes 
det at Folkehelseinstituttets anbefalte grenseverdier i lokaler og publikumsområder overholdes.  
 
Rødts forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, for Kafe Transformator, Hausmannsgate 16, 
åpningstid/skjenketid inne: 03:30/03:00,anbefales ikke. Stedet ligger i et område som allerede 
har mange skjenkesteder, og det er etter næringspolitiske hensyn ønskelig med et mangfold der 
det er flere forretningstilbud enn alkoholskjenking. Der det er større tilbud enn etterspørsel vil 
også et press nedover på lønns og arbeidsforholdene bli større. Generelt gjelder også det 
alkoholpolitiske synspunkt at bydelen alt har svært mange serveringssteder for alkohol og at det 
er ønskelig å redusere antallet skjenkesteder. 
 
Voteringsorden: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble satt opp mot Rødts forslag til vedtak.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak falt med 4 (1H, 1F, 1MDG, 1V) stemmer mot 5 (3A, 1SV, 
1R) stemmer for Rødts forslag.  
 
Vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, for Kafe Transformator, Hausmannsgate 16, 
åpningstid/skjenketid inne: 03:30/03:00,anbefales ikke. Stedet ligger i et område som allerede 
har mange skjenkesteder, og det er etter næringspolitiske hensyn ønskelig med et mangfold der 
det er flere forretningstilbud enn alkoholskjenking. Der det er større tilbud enn etterspørsel vil 
også et press nedover på lønns og arbeidsforholdene bli større. Generelt gjelder også det 
alkoholpolitiske synspunkt at bydelen alt har svært mange serveringssteder for alkohol og at det 
er ønskelig å redusere antallet skjenkesteder. 
 
 
SAK 05/13 SØKNAD OM SALGSBEVILLING, EIERSKIFTE, REMA 1000 LØREN, 
LØRENVEIEN 36. 
Saksnr. 201291643 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om salgsbevilling fra TØSSE MAT AS for Rema 1000 Løren, Lørenveien 36, 
anbefales så fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:   
Søknad om salgsbevilling fra TØSSE MAT AS for Rema 1000 Løren, Lørenveien 36, 
anbefales så fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas.  
 
 
SAK 06/13 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, NY, 
STRYKEJERNET - KUNSTSKOLENS KANTINE, BRENNERIVEIEN 9 
Saksnr. 201291649 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
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Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, for Strykejernet Kunstskolens kantine, 
Brenneriveien 9, åpningstid/skjenketid inne: 03:30/03:00, åpningstid/skjenketid ute: 
23:00/22:30, anbefales så fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas og 
støynivåene fra alle tekniske installasjoner tilknyttet virksomheten tilfredsstiller gjeldende 
tekniske forskrifter før disse tas i bruk. Videre forutsettes det at Folkehelseinstituttets anbefalte 
grenseverdier i lokaler og publikumsområder overholdes.  
 

Rødts forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, for Strykejernet Kunstskolens kantine, 
Brenneriveien 9, åpningstid/skjenketid inne: 03:30/03:00, åpningstid/skjenketid ute: 
23:00/22:30, anbefales ikke. Stedet ligger i et område som allerede har mange skjenkesteder, og 
det er etter næringspolitiske hensyn ønskelig med et mangfold der det er flere forretningstilbud 
enn alkoholskjenking. Der det er større tilbud enn etterspørsel vil også et press nedover på 
lønns og arbeidsforholdene bli større. Generelt gjelder også det alkoholpolitiske synspunkt at 
bydelen alt har svært mange serveringssteder for alkohol og at det er ønskelig å redusere 
antallet skjenkesteder. 
 

Voteringsorden: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble satt opp mot Rødts forslag til vedtak. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 (3A, 1H, 1V, 1F, 1SV, 1MDG) stemmer 
mot 1 (1R) stemme for Rødts forslag.  
 

Vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, for Strykejernet Kunstskolens kantine, 
Brenneriveien 9, åpningstid/skjenketid inne: 03:30/03:00, åpningstid/skjenketid ute: 
23:00/22:30, anbefales så fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas og 
støynivåene fra alle tekniske installasjoner tilknyttet virksomheten tilfredsstiller gjeldende 
tekniske forskrifter før disse tas i bruk. Videre forutsettes det at Folkehelseinstituttets anbefalte 
grenseverdier i lokaler og publikumsområder overholdes.  
 
 
SAK 07/13 SØKNAD OM SALGSBEVILLING, NY, LIME GRÜNERLØKKA, 
THORVALD MEYERS GATE 72-74.  
Saksnr. 201300007 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om salgsbevilling fra LIME SCHOUSPLASS AS, ny, for Lime Grünerløkka, Thorvald 
Meyers gate 72-74, anbefales så fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Søknad om salgsbevilling fra LIME SCHOUSPLASS AS, ny, for Lime Grünerløkka, Thorvald 
Meyers gate 72-74, anbefales så fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas.  
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SAK 08/13 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING, EIERSKIFTE, OG NY 
SKJENKEBEVILLING, TAMMY SUSHI PIZZA CAFEBAR, MARKVEIEN 57. 
Saksnr. 201300010 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, for Tammy Sushi Pizza Cafebar, 
Markveien 57, åpningstid/skjenketid inne: 01:00/00:30, åpningstid/skjenketid ute: 23:00/22:30, 
anbefales så fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas og støynivåene fra alle 
tekniske installasjoner tilknyttet virksomheten tilfredsstiller gjeldende tekniske forskrifter før 
disse tas i bruk. Videre forutsettes det at Folkehelseinstituttets anbefalte grenseverdier i lokaler 
og publikumsområder overholdes.  
 
Rødts forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, for Tammy Sushi Pizza Cafebar, 
Markveien 57, åpningstid/skjenketid inne: 01:00/00:30, anbefales så fremt tilgjengeligheten 
for bevegelseshemmede ivaretas og støynivåene fra alle tekniske installasjoner tilknyttet 
virksomheten tilfredsstiller gjeldende tekniske forskrifter før disse tas i bruk. Videre 
forutsettes det at Folkehelseinstituttets anbefalte grenseverdier i lokaler og 
publikumsområder overholdes. 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling åpningstid/skjenketid ute: 23:00/22:30, anbefales 
ikke. Fortauet er for smalt til å tillate uteservering. Ny søknad kan vurderes når Markveien i 
dette kvartalet er omgjort til gågate/miljøgate. 
 
Voteringsorden: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble satt opp mot Rødts forslag til vedtak. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 (3A, 1H, 1V, 1F, 1SV, 1MDG) stemmer 
mot 1 (R) stemme for Rødts forslag.  
 
Vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, for Tammy Sushi Pizza Cafebar, 
Markveien 57, åpningstid/skjenketid inne: 01:00/00:30, åpningstid/skjenketid ute: 23:00/22:30, 
anbefales så fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas og støynivåene fra alle 
tekniske installasjoner tilknyttet virksomheten tilfredsstiller gjeldende tekniske forskrifter før 
disse tas i bruk. Videre forutsettes det at Folkehelseinstituttets anbefalte grenseverdier i lokaler 
og publikumsområder overholdes.  
 
 
SAK 09/13 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, EIERSKIFTE, 
CAFE CON BAR, BRUGATA 11. 
Saksnr. 201300072 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, for Cafe Con Bar, Brugata 11, 
åpningstid/skjenketid inne: 03:30/03:00, åpningstid/skjenketid ute: 00:00/23:30, anbefales så 
fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas og støynivåene fra alle tekniske 
installasjoner tilknyttet virksomheten tilfredsstiller gjeldende tekniske forskrifter før disse tas i 
bruk. Videre forutsettes det at Folkehelseinstituttets anbefalte grenseverdier i lokaler og 
publikumsområder overholdes.  
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, for Cafe Con Bar, Brugata 11, 
åpningstid/skjenketid inne: 03:30/03:00, åpningstid/skjenketid ute: 00:00/23:30, anbefales så 
fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas og støynivåene fra alle tekniske 
installasjoner tilknyttet virksomheten tilfredsstiller gjeldende tekniske forskrifter før disse tas i 
bruk. Videre forutsettes det at Folkehelseinstituttets anbefalte grenseverdier i lokaler og 
publikumsområder overholdes.  
 
 
SAK 10/13 SØKNAD OM SALGSBEVILLING, EIERSKIFTE, KIWI 469 SCHOUS 
PLASS, TRONDHEIMSVEIEN 15. 
Saksnr. 201300087 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om salgsbevilling fra OSLOFJORDMAT AS, for Kiwi 469 Schous Plass, 
Trondheimsveien 15, anbefales så fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:  
Søknad om salgsbevilling fra OSLOFJORDMAT AS, for Kiwi 469 Schous Plass, 
Trondheimsveien 15, anbefales så fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas.  
 
 
SAK 11/13 SØKNAD OM SALGSBEVILLING, EIERSKIFTE, KIWI 489 
GØTEBORGGATA, GØTEBORGGATA 31 A.  
Saksnr. 201300095 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om salgsbevilling fra OSLOFJORDMAT AS for Kiwi 489 Gøteborggata, 
Gøteborggata 31A, anbefales så fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas.  
 

Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Søknad om salgsbevilling fra OSLOFJORDMAT AS for Kiwi 489 Gøteborggata, 
Gøteborggata 31A, anbefales så fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas.  
 
 
SAK 12/13 FORSLAG FRA RØDT – TILSYNSUTVALG FOR OMSORG+ 
 
Interpellasjon:  
Omsorg +  
Omsorg + er et botilbud til eldre. Tilbudet skal gi trygghet, mulighet for sosialt samvær, 
fremme aktivitet og frivillig innsats. 
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Rodeløkka Omsorg + drives i samarbeid mellom Bydel Grünerløkka og Engelsborg eldresenter.  
Omsorg+ har blitt et etablert tilbud mellom hjem og institusjon. Mange beboere i omsorg+ har 
pleie- og tilsynsbehov som kan ha likheter med sykehjem. 
Rodeløkka Omsorg + består av 97 samlokaliserte boliger, ca. 21 av beboerne har dements.  
 
Rødts forslag til vedtak: 
Helse- og Sosialkomiteen ber om at Administrasjonen kommer tilbake med sak om 
tilsynsutvalg for omsorg+. Administrasjonen bes komme med et forslag på hvordan 
tilsynsutvalget for Omsorg+ kan organiseres, og komme med en vurdering av de juridiske 
avveiningene som må tas med hvis dette skal etableres i Bydelen.  
Administrasjonen legger fram saken for HSS på sitt neste komitemøte. Helse- og 
Sosialkomiteen fremmer innstilling til vedtak i Bydelsutvalget. 
 
Votering: 
Rødts forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:  
Helse- og Sosialkomiteen ber om at Administrasjonen kommer tilbake med sak om 
tilsynsutvalg for omsorg+. Administrasjonen bes komme med et forslag på hvordan 
tilsynsutvalget for Omsorg+ kan organiseres, og komme med en vurdering av de juridiske 
avveiningene som må tas med hvis dette skal etableres i Bydelen.  
Administrasjonen legger fram saken for HSS på sitt neste komitémøte. Helse- og 
Sosialkomiteen fremmer innstilling til vedtak i Bydelsutvalget. 
 
 
 
 
 
 
Oslo 31. januar 2013 
 
 
Marita Watne 
sekretær 
Helse- og sosialkomiteen 
 
 
 
  
  
  

 


