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PROTOKOLL 02/13 
 

Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen i Bydel Grünerløkka 06. mars 2013 kl. 18:00-
21:15 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), Patrik Sahlstrøm (MDG), Wenche Olafsen (F), Ragnar Leine (R) 
 
Forfall: Jarle Furnes (A), Arild Sverstad Haug (SV) 
 
I stedet møtte: Lars Allden (A), ingen vara møtte fra SV 
 
Fra administrasjonen møtte: Avdelingsdirektør for helse og sosial Tage Guldvog, 
møtesekretær Marita Watne 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent uten merknader. 
 
Godkjenning av sakskart 
Administrasjonen opplyste om endring i saksframlegg i sak 26/13.  
Sakskartet godkjent med tilleggssaker 29/13, 30/13, 31/13, 32/13.  
 
Informasjon 
Muntlig: 

• Guro Thune Sundklakk, statlig enhetsleder NAV Grünerløkka, informerte om arbeidet 
som gjøres.  

 
Skriftlig: 

• Utskrivningsklare pasienter i Oslo 2012 – notat til bystyrets organer fra byråden for 
helse- og sosiale tjenester 

 
 
Innmeldte spørsmål 
 
Spørsmål fra Rødt: 
ORIENTERING OM SAMHANDLINGREFORMEN: 
Det er nå over et år siden samhandlingsreformen ble innført. Det er på tide å få en grundig 
undersøkelse av hvordan reformen har virket så langt i Bydel Grünerløkka.  
Mange media oppslag gir oss skremmende rapporter på hvor dårlig reformen har vært for 
mange syke og gamle i andre bydeler og i andre kommuner.  
 
1. Hvordan er situasjonen i bydel Grünerløkka nå 
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2. Hvordan vil nedleggelsen av samhandlingsavdelingen ved Lilleborg Sykehjem påvirke bydel 
Grünerløkka? 
 
Svar fra administrasjonen: 
1. Bydelen har et godt samarbeid med Lovisenberg sykehus. Samhandlingsreformen er 
krevende for Hjemmetjenesten og Bestillerenheten, men vi var godt forberedt på reformen, og 
har klart å gi gode tilbud når pasientene har vært ferdigbehandlede. I de sjeldne tilfellene vi 
ikke har vært klare til å ta imot pasienter når de er meldt utskrivningsklare har vi benyttet oss 
av anledningen vi har til å utsette, og har betalt sykehuset avgift fastsatt i 
Samhandlingsreformen. 
 
Bydelen har til nå ikke sett alvorlige eksempler på at reformen har gitt dårlige utslag for syke 
og gamle.  
 
Situasjonen i bydelen er god, hjemmetjenesten er i ferd med å gjennomføre en omorganisering 
som vil styrke det habiliterende arbeidet. 
Vi har godt samarbeid med korttids-/rehabiliteringsavdelingene på Grünerløkka og 
Sofienbergsenterets sykehjem. 
 
2. Vi har ikke lenger brukere på samhandlingsavdelingen ved Lilleborg sykehjem. 
Vi har benyttet samhandlingsavdelingen til litt ”friskere” brukere enn de andre bydelene har 
gjort, og har ikke mottatt avviksmeldinger fra avdelingen vedrørende våre brukere.   
 
 
Spørsmål fra FRP: 
1.Undertegnede har i den senere tid mottatt mange henvendelser om at det fremdeles er 
spredning av smittsom tuberkulose i bydel Grünerløkka. Folks bekymring er at dette blir lagt 
under taushetsplikten, og ikke gitt skikkelig informasjon så folk kan være oppmerksom på 
dette. 
I hvilken grad har bydelsoverlegen oversikt over dette og hvordan håndterer bydelsoverlegen 
informasjon om dette? 
 
2. Støttekontakter for barn og unge i bydelen er et godt tiltak. Man går selvsagt ut fra at både 
nye og innarbeidete støttekontakter blir sjekket ut at de ikke har vært innblandet i 
overgrepsaker mot barn? 
I hvilken grad sjekkes både nye og innarbeidete støttekontakter opp mot politiets andre 
kriminalitetsregistre, som f. eks. salg av narkotika? 

 

Svar fra administrasjonen: 
1. Det er ingen spesiell tuberkulosesituasjon nå. Noen som er smittet er under behandling, slik 
det til enhver tid er. Men ingen sammenheng med tidligere tilfelles hos oss. De fleste under 
behandling hos oss har ikke vært syke og har ikke/er ikke smitteførende, men får forebyggende 
behandling.  
 
2. Det må forelegges politiattest for de forhold som er omtalt i Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester, som omhandler ulike former for seksuelle overgrep. I §5.4 står det følgende: 
”Politiattesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller er dømt for brudd 
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på straffeloven §§ 192 til 197, 199, 200 andre ledd, 201 bokstav c, 203 eller 204 a. Attesten 
skal være uttømmende og ikke eldre enn tre måneder.” 
Loven omhandler ikke forhold relatert til vold og narkotika. Vi har ikke adgang til å be om 
politiattest for andre forhold. De som er vurdert egnet til oppdrag av oss må ha bekreftelse for å 
få politiattest. De kan ikke selv gå til politiet og be om en slik attest uten dokumentasjon på 
behovet.  
 
 
Eventuelt 
 
 
Saker behandlet under møtet: 
   
SAK 13/13 PROTOKOLL FRA MØTE I HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 30. 
JANUAR 2013 
 
Vedtak: 
Protokollen enstemmig godkjent.   
 
 
SAK 14/13 TILSYNSUTVALG VED OMSORG+ 
Saksnr.  

 

Rødts forslag til vedtak:  
Det bør legges til rette for at det kan gjennomføres varslede tilsyn i Omsorg+ på lik linje som 
ved sykehjemmene. 
 

Tilleggsforslag fra FrP: 
Helse- og Sosialkomiteen støtter bydelsdirektørens uttalelse i denne saken. Det bør legges til at 
Tilsynsutvalget for hjemmetjenester er et frivillig tjeneste som brukerne selv kan kontakte ved 
eventuelle behov. Jfr. Bystyrevedtak om saken. 
 
Forslag fra A: 
Saken utsettes til neste møte i helse- og sosialkomiteen 17. april 2013. 
 
Voteringsorden: 
Det stemmes over utsettelsesforslaget. 
 
Votering: 
As forslag om å utsette saken ble vedtatt med 7 (3A, 1H, 1V, 1MDG, R) mot 1 (F) stemme. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte i helse- og sosialkomiteen 17. april 2013.  
 
 
SAK 15/13 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, EIERSKIFTE, 
PETRUS CAFE, HELGESENS GATE 50 
Saksnr. 201300123 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
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Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, fra PETRUS CAFE Z.U.KHAN for 
Petrus Cafe, Helgesens gate 50, 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.  
 
Votering:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, fra PETRUS CAFE Z.U.KHAN for 
Petrus Cafe, Helgesens gate 50, 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 16/13 SØKNAD OM SALGSBEVILLING, EIERSKIFTE, KIWI 382 
MARKVEIEN, MARKVEIEN 3B 
Saksnr. 201300129 
 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om salgsbevilling fra NG KIWI OSLO AKERSHUS AS for Kiwi 382 Markveien, 
Markveiein 35B, anbefales så fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas.  
 
Rødts tilleggsforslag:  
Det forutsettes at Arbeidsmiljølovens kap. 16 Arbeidstakernes rettigheter ved 
virksomhetsoverdragelse gjøres gjeldende. 
 
Rødt trakk sitt tilleggsforslag.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Søknad om salgsbevilling fra NG KIWI OSLO AKERSHUS AS for Kiwi 382 Markveien, 
Markveiein 35B, anbefales så fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas.  
 
 
SAK 17/13 SØKNAD OM SALGSBEVILLING, EIERSKIFTE, KIWI 390 
SANNERGATA, SANNERGATA 3 
Saksnr. 201300130 
 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om salgsbevilling fra NG KIWI OSLO AKERSHUS AS for Kiwi 390 Sannergata, 
Sannergata 3, anbefales så fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas.  
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Rødts tilleggsforslag:  
Det forutsettes at Arbeidsmiljølovens kap. 16 Arbeidstakernes rettigheter ved 
virksomhetsoverdragelse gjøres gjeldende. 
 
Rødt trakk sitt tilleggsforslag.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Søknad om salgsbevilling fra NG KIWI OSLO AKERSHUS AS for Kiwi 390 Sannergata, 
Sannergata 3, anbefales så fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas.  
 
 
SAK 18/13 SØKNAD OM SALGSBEVILLING, EIERSKIFTE, KIWI 540 
ROSENHOFF, TRONDHEIMSVEIEN 163 
Saksnr. 201300158 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om salgsbevilling fra NG KIWI OSLO AKERSHUS AS for Kiwi 540 Rosenhoff, 
Trondheimsveien 163, anbefales så fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas.  
  
Rødts tilleggsforslag:  
Det forutsettes at Arbeidsmiljølovens kap. 16 Arbeidstakernes rettigheter ved 
virksomhetsoverdragelse gjøres gjeldende. 
 
Rødt trakk sitt tilleggsforslag.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Søknad om salgsbevilling fra NG KIWI OSLO AKERSHUS AS for Kiwi 540 Rosenhoff, 
Trondheimsveien 163, anbefales så fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas.  
 
 
SAK 19/13 SØKNAD OM SALGSBEVILLING, EIERSKIFTE, KIWI 487 
TRONDHEIMSVEIEN, TRONDHEIMSVEIEN 64 
Saksnr. 201300159 
 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om salgsbevilling fra NG KIWI OSLO AKERSHUS AS for Kiwi 487 
Trondheimsveien, Trondheimsveien 64, anbefales så fremt tilgjengeligheten for 
bevegelseshemmede ivaretas.  
 
Rødts tilleggsforslag:  
Det forutsettes at Arbeidsmiljølovens kap. 16 Arbeidstakernes rettigheter ved 
virksomhetsoverdragelse gjøres gjeldende. 
 
Rødt trakk sitt tilleggsforslag.  
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Søknad om salgsbevilling fra NG KIWI OSLO AKERSHUS AS for Kiwi 487 
Trondheimsveien, Trondheimsveien 64, anbefales så fremt tilgjengeligheten for 
bevegelseshemmede ivaretas.  
 
 
SAK 20/13 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, NY, 
KOLONIHAGEN GRÜNERLØKKA, KORSGATA 25 
Saksnr. 201300206 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling for Kolonihagen Grünerløkka, Korsgata 25, 
åpningstid/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30 og ute til kl 20.00/19.30, anbefales ikke.  
 
Kolonihagen Grünerløkka er tenkt plassert i bakgårdsbygningen i Korsgata 25. Det søkes om 
bevilling for servering i bakgårdsbygningen og på gårdsplassen. Bygården mot Korsgata har 
soveromsvinduer som vender ut mot bakgården. Avstanden mellom forgården og 
bakgårdsbygningen er i underkant av 15 meter og det er her uteserveringen er tenkt plassert. 
Adkomsten til lokalet er gjennom bakgården. I vedlagte medisinskfaglige uttalelse fra 
bydelsoverlegen står det følgende: 
"Bydelsoverlegen vurderer at etablering av uteservering i bakgården i Korsgata 25 vil kunne 
medføre helseskadelig støy, jf. forskrift om begrensning av støy § 1, punkt 1 og 2, for berørte 
naboer, samt at boligene i nærområdet vil kunne miste en stille side og tilgang til egnet uteareal 
med tilfredsstillende støyforhold." 
 
Fs forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling for Kolonihagen Grünerløkka, Korsgata 25, 
åpningstid/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30 og ute til kl 20.00/19.30, 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. 
 
Voteringsorden: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble satt opp mot Fs forslag til vedtak.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 7 (3A, 1H, 1V, 1MDG, 1R) mot 1(F) 
stemme for Fs forslag. 
 
Vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling for Kolonihagen Grünerløkka, Korsgata 25, 
åpningstid/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30 og ute til kl 20.00/19.30, anbefales ikke.  
 
Kolonihagen Grünerløkka er tenkt plassert i bakgårdsbygningen i Korsgata 25. Det søkes om 
bevilling for servering i bakgårdsbygningen og på gårdsplassen. Bygården mot Korsgata har 
soveromsvinduer som vender ut mot bakgården. Avstanden mellom forgården og 
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bakgårdsbygningen er i underkant av 15 meter og det er her uteserveringen er tenkt plassert. 
Adkomsten til lokalet er gjennom bakgården. I vedlagte medisinskfaglige uttalelse fra 
bydelsoverlegen står det følgende: 
"Bydelsoverlegen vurderer at etablering av uteservering i bakgården i Korsgata 25 vil kunne 
medføre helseskadelig støy, jf. forskrift om begrensning av støy § 1, punkt 1 og 2, for berørte 
naboer, samt at boligene i nærområdet vil kunne miste en stille side og tilgang til egnet uteareal 
med tilfredsstillende støyforhold." 
 
 
SAK 21/13 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, NY, ANKER 
APARTMENT, KØBENHAVNGATA 10 
Saksnr. 201300207 
 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, fra KØBENHAVNGATEN 10 AS for Anker 
Apartment, Københavngata 10, 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.  
 
Rødts forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, fra KØBENHAVNGATEN 10 AS for Anker 
Apartment, Københavngata 10, åpningstid/skjenketid inne: 01:00/00:30, 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 7 (3A, 1H, 1V, 1MDG, 1F) mot 1 (R) 
stemme for Rødts forslag. 
 
Vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, fra KØBENHAVNGATEN 10 AS for Anker 
Apartment, Københavngata 10, 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.  
 
 
SAK 22/13 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, NY – 
UTVIDELSE AV AREAL INNE, VILLA PARADISO, OLAF RYES PLASS 8 
Saksnr. 201300501 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, fra PARK PARTNERS AS ved utvidelse av 
areal inne, for Villa Paradiso, Olaf Ryes plass 8, 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.  
 
Rødts forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, fra PARK PARTNERS AS ved utvidelse av 
areal inne, for Villa Paradiso, Olaf Ryes plass 8, åpningstid/skjenketid inne: 01:00/00:30, 
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 7 (3A, 1H, 1V, 1F, 1MDG) mot 1 (R) 
stemme for Rødts forslag.  
 
Vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, fra PARK PARTNERS AS ved utvidelse av 
areal inne, for Villa Paradiso, Olaf Ryes plass 8, 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.  
 
 
SAK 23/13 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, EIERSKIFTE, 
BUFFALO, BRUGATA 1 
Saksnr. 201300538 
 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, fra CAFE ANATOLIA for Buffalo, 
Brugata 1, 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.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
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Vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, fra CAFE ANATOLIA for Buffalo, 
Brugata 1, 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 24/13 SØKNAD OM SALGSBEVILLING, EIERSKIFTE, RIMI 
HAUSMANNSGATE, HAUSMANNSGATE 19A 
Saksnr. 201300589 
 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om salgsbevilling fra SB MAT AS for Rimi Hausmannsgate, Hausmannsgate 19A, 
anbefales så fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas.  
 
Rødts tilleggsforslag:  
Det forutsettes at Arbeidsmiljølovens kap. 16 Arbeidstakernes rettigheter ved 
virksomhetsoverdragelse gjøres gjeldende. 
 
Rødt trakk sitt tilleggsforslag.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Søknad om salgsbevilling fra SB MAT AS for Rimi Hausmannsgate, Hausmannsgate 19A, 
anbefales så fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas.  
 
 
SAK 25/13 KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD FRA 2 STAR AS OM UTVIDET 
ÅPNINGS- OG SKJENKETID INNE OG UTE FOR GUNSMOKE, SEILDUKSGATA 
17 
Saksnr. 201290396 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
1. Næringsetatens vedtak av 03.12.2012, avslag på søknad om utvidet åpnings- og skjenketid 

ved Gunsmoke, opprettholdes. 
 

2. Klagesaken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for videre klagebehandling. 
 
Fs forslag til vedtak:  

1. Næringsetatens vedtak av 03.12.2012, avslag på søknad om utvidet åpnings- og 
skjenketid ved Gunsmoke, opprettholdes ikke. 

 
2. Klager innvilges utvidet åpningstid slik det i utgangspunktet er søkt om. Anbefalingen 

gjelder så fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas og støynivåene fra 
alle tekniske installasjoner tilknyttet virksomheten tilfredsstiller gjeldende tekniske 
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forskrifter før disse tas i bruk. Videre forutsettes det at Folkehelseinstituttets anbefalte 
grenseverdier i lokaler og publikumsområder overholdes. 

 
Voteringsorden: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble satt opp mot Fs forslag til vedtak. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 7 (3A, 1H, 1V, 1MDG, 1R) mot 1 (F) 
stemme for Fs forslag.  
 
Helse- og sosialkomiteen innstiller følgende vedtak til behandling i bydelsutvalget: 
3. Næringsetatens vedtak av 03.12.2012, avslag på søknad om utvidet åpnings- og skjenketid 

ved Gunsmoke, opprettholdes. 
 

4. Klagesaken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for videre klagebehandling. 
 
 
SAK 26/13 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, NY, LE 
MONSUN RESTAURANT OG TAKE AWAY, DÆLENENGGATA 23 
Saksnr. 

 

Bydelsdirektøren endret sitt utsendte forslag fra: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, fra LE MONSUNS RESTAURANT OG 
TAKE AWAY AS for Le Monsun Restaurant og Take Away, Dælenenggata 23, 
åpningstid/skjenketid inne: 01:00/23:30, 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.  
 
Til nytt forslag: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, fra LE MONSUNS RESTAURANT OG 
TAKE AWAY AS for Le Monsun Restaurant og Take Away, Dælenenggata 23, 
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 ny serverings- og skjenkebevilling ute, anbefales ikke før saken er ferdigbehandlet 
hos Fylkesmannen.  
 
Rødts forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, fra LE MONSUNS RESTAURANT OG 
TAKE AWAY AS for Le Monsun Restaurant og Take Away, Dælenenggata 23, 
åpningstid/skjenketid inne: 01:00/23:30, åpningstid/skjenketid ute: 23:00/22:30, anbefales ikke. 
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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. 
 
Alternativt forslag: Det anbefales ikke serverings- og skjenkebevilling ute så lenge det ikke er 
avklart om den ulovlig oppsatte veranda for uteservering blir pålagt fjernet. 
 
Rødt trakk sitt alternative forslag til vedtak.  
 
Merknad fra F: 
I denne saken søkes det om skjenketider inne: 01.00/ 00.30, mens det i forslaget fra 
bydelsdirektøren står: 01.00/23.30?  
FrP støtter bydelsdirektørens forslag såfremt det kan bekreftes at vedtaket skal  
være: åpningstider/skjenketider inne: 01.00/00.30 
 
F trakk sin merknad.  
 
Voteringsorden: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble satt opp mot Rødts forslag til vedtak. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 7 (3A, 1H, 1V, 1MDG, 1F) mot 1(R) 
stemme for Rødts forslag.  
 
Vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, fra LE MONSUNS RESTAURANT OG 
TAKE AWAY AS for Le Monsun Restaurant og Take Away, Dælenenggata 23, 
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 ny serverings- og skjenkebevilling ute, anbefales ikke før saken er ferdigbehandlet 
hos Fylkesmannen.  
 
 
SAK 27/13 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, NY, SEA SUSHI 
BAR, BRUGATA 3A 
Saksnr. 201300621 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, fra SEA SUSHI BAR AS for Sea Sushi Bar, 
Brugata 3A, 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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Rødts forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, fra SEA SUSHI BAR AS for Sea Sushi Bar, 
Brugata 3A, åpningstid/skjenketid inne: 03:30/03:00, åpningstid/skjenketid ute: 00:00/23:30, 
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 4 (1H, 1V, 1MDG, 1F) mot 4 (3A, 1R) 
stemmer for Rødts forslag. Avgjort av møteleder ved stemmelikhet (avgjøringsmyndighet).  
 
A og R anket saken til Bydelsutvalget. Saken oversendes til videre behandling på neste møte i 
Bydelsutvalget 21. mars 2013.  
 

 
SAK 28/13 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, EIERSKIFTE, 
COMEDOR LTD, MARIDALSVEIEN 17D 
Saksnr. 201300627 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, fra COMEDOR LTD for Comedor Ltd, 
Maridalsveien 17D, 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.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, fra COMEDOR LTD for Comedor Ltd, 
Maridalsveien 17D, 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 29/13 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, EIERSKIFTE, 
MANGIAMO, THORVALD MEYERS GATE 43 A 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
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Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, fra DONNA ROSA AS for Mangiamo, 
Thorvald Meyers gate 43 A, åpningstid/skjenketid inne: 03:30/03:00, 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.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, fra DONNA ROSA AS for Mangiamo, 
Thorvald Meyers gate 43 A, åpningstid/skjenketid inne: 03:30/03:00, 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 30/13 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, UTVIDELSE 
AV AREAL INNE OG NY UTESERVERING, VULKAN SAL, MARIDALSVEIEN 13 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, utvidelse av areal inne og ny uteservering for 
Vulkan Sal, Maridalsveien 13, 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.  
 
Rødts forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, utvidelse av areal inne og ny uteservering for 
Vulkan Sal, Maridalsveien 13, åpningstid/skjenketid inne: 03:30/03:00, åpningstid/skjenketid 
ute: 00:00/23:30, 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 7 (3A, 1H, 1V, 1MDG, 1F) mot 1 (R) 
stemme for Rødts forslag.  
 
Vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, utvidelse av areal inne og ny uteservering for 
Vulkan Sal, Maridalsveien 13, åpningstid/skjenketid inne: 03:30/03:00, åpningstid/skjenketid 
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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 31/13 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, EIERSKIFTE, 
BISTRO BROCANTE, THORVALD MEYERS GATE 40 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, fra BLENDER AS for Bistro Brocante, 
Thorvald Meyers gate 40, 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.  
 

Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, fra BLENDER AS for Bistro Brocante, 
Thorvald Meyers gate 40, 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 32/13 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, EIERSKIFTE, 
FRU HAGEN, THORVALD MEYERS GATE 40 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, fra BLENDER AS for Fru Hagen, 
Thorvald Meyers gate 40, 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.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, fra BLENDER AS for Fru Hagen, 
Thorvald Meyers gate 40, 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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