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PROTOKOLL 2/13 
 

Protokoll fra møte i bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka 21. mars 2013 kl. 18.00 – 20.25 i 
bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. 
 
Åpen halvtime 
Det var to personer i åpen halvtime. 
 
Opprop 
Til stede: Per Østvold (SV) leder, Ulf Granli (H) nestleder, Marius Helland Sørensen – 
Sjømæling (A), Henny- Wanda Paulsen (A), Raena Aslam (A), Fredrik Bjerch- Andresen (H), 
Knut Tvedten (H), Svein Eilertsen (H) Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), Jarl Alnæs (V), Anita 
Wold (V), Patrik Sahlstrøm (MDG) 
 
Forfall: Torgeir Fjeld (SV), Magnus Worren (A), André Munkvold (A) 
 
I stedet møtte: Anders Danielsen Nygaard (R), Harald Steinsrud (A) 
 
Fra administrasjonen møtte: bydelsdirektør Heidi Larssen, avdelingsdirektør økonomi 
Veronica Bruce, møtesekretær Lise Olsen 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent uten merknader. 
 
Godkjenning av sakskart 
Sak 37/13 Videreføring av kveldsåpen barnehage på Rodeløkka og Sak 38 Supplering av SV’s 
varaliste til OMK, BUK og HSK ble satt på sakskartet.  
Sakskartet for øvrig godkjent. 
 
Informasjon 

• Bymiljøetaten vil orientere om status for Nedre Foss på BU- møte 2.mai. 
• Møte i Byutviklingskomiteen 4. mars ble på grunn av få saker avlyst. 
• Det vil bli åpning med markering av vannanlegget på Olaf Ryes plass 24. april kl. 

16.30, før AU – møtet. Bydelsutvalget inviteres til middag etter møtet. 
• Bydelen er 25 år i år. Dette skal markeres 7. juni i Birkelunden. 
• Bydelsdirektøren orienterte om: 

o Hovedopptak barnehager 2013   
o Brukerundersøkelse 2012 i hjemmetjenesten – bydelen scorer veldig bra.   
o Problemer knyttet til nytt HR- system. Kopi av brev sendt til Byrådsavdeling for 

finans sendes til BU. 
o Oslofelles 2.0 – Oslo kommunes nye IKT – plattform som skal gi bedre 

stabilitet, en bedre brukeropplevelse og høyere sikkerhetsnivå. Bydelen er i pulje 
1 og har akkurat hatt oppstartsmøte med tjenestestedene.   
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Saker behandlet under møtet: 
   
SAK 16/13 PROTOKOLL FRA MØTE I BYDELSUTVALGET 14. FEBRUAR 2013 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Protokollen godkjennes. 
 
Vedtak: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
SAK 17/13 PROTOKOLL FRA MØTE I OPPVEKST-, MILJØ- OG 
KULTURKOMITEEN 5. MARS 2013   
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Protokollen tas til orientering. 
 
Vedtak: 
Protokollen tatt til orientering. 
 
SAK 18/13 PROTOKOLL FRA MØTE I HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 6. MARS 
2013  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Protokollen tas til orientering. 
 
Vedtak: 
Protokollen tatt til orientering. 
 
SAK 19/13 PROTOKOLL FRA MØTE I ELDRERÅDET 11. MARS 2013  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Protokollen tas til orientering. 
 
Vedtak: 
Protokollen tatt til orientering. 
 
SAK 20/13 PROTOKOLL FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 11. MARS 2013  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Protokollen tas til orientering. 
 
Vedtak: 
Protokollen tatt til orientering. 
 
SAK 21/13 PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 12. 
MARS 2013  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Protokollen tas til orientering. 
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Vedtak: 
Protokollen tatt til orientering. 
 
SAK 22/13 ØKONOMIRAPPORTERING PER 28. FEBRUAR 2013  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Økonomirapportering per 28. januar 2013 tas til orientering. 
 
Vedtak: 
Økonomirapportering per 28. januar 2013 tatt til orientering. 
 
SAK 23/13 BUDSJETTJUSTERING 2013 - KJØP/SALG HJEMMETJENESTER 
INTERNT I BYDELEN 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Vedtatt budsjett (funksjonsområde 3) justeres for kjøp/salg av hjemmetjenester internt i 
bydelen - brutto budsjett økes med 76,313 millioner, netto budsjett forblir uendret. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Vedtatt budsjett (funksjonsområde 3) justeres for kjøp/salg av hjemmetjenester internt i 
bydelen - brutto budsjett økes med 76,313 millioner, netto budsjett forblir uendret. 
 
SAK 24/13 STARTMØTE BUDSJETTOPPFØLGING 2013 – BYDEL GRÜNERLØKKA  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Referatet tas til orientering. 
 
Vedtak:  
Referatet tatt til orientering. 
 
SAK 25/13 HØRING - SKOLEBEHOVSPLAN 2014- 2024 – TID FOR 
GJENNOMFØRING 
 
Bydelsdirektørens forslag til høringsuttalelse: 

• Bydelsutvalget vil fremheve at høringsfristen for skolebehovsplanen er for kort. Den 
korte fristen gjør det vanskelig å behandle de ulike forslagene grundig. Ved senere 
høringer må det tas høyde for at de aktuelle høringsinstansene får tilstrekkelig tid til 
behandling av saken.  

• Bydelsutvalget har forståelse for at tiltak som endring av inntaktsområder og utnytting 
av ledig kapasitet i nye ferdigstilte skoleanlegg benyttes for å sikre best mulig utnyttelse 
av kapasiteten på den enkelte skole. Samtidig vil Bydelsutvalget påpeke at dette kan ha 
uheldige konsekvenser for skolemiljøet, tilhørigheten og læringen for den enkelte elev. 
Det er derfor viktig at informasjonen til berørte elever og foresatte er god, og at størst 
mulig forutsigbarhet etterstrebes. 

• Bydelsutvalget vil understreke viktigheten av å overvåke bydelens vekstområder som 
Hasle og Løren for å kunne møte fremtidig vekst med tilstrekkelig elevplasser i 
nærskolene. Bydelsutvalget erfarer, som det er omtalt i planen, at barnefamilier i større 
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grad enn tidligere blir boende i bydelen også etter at barna kommer i skolepliktig alder. 
Dette vil påvirke kapasitetsbehovet ved skolene. 

• Kapasiteten ved Hasle skole har lenge vært sprengt og planen om forprosjektering av 
utvidelse av skolen fremheves som viktig slik at utvidelse kan iverksettes raskt om dette 
skulle være nødvendig. 

• Bydelsutvalget støtter forslaget om å holde muligheten åpen for utvidelse av Lakkegata 
skole på nabotomt eid av Oslo kommune. 

• Planen om bruk av ledig kapasitet på Gamle Løren i påvente av ferdigstillelse av skole 
på Teglverkstomta krever tett samarbeid mellom de to skolene for å sikre god 
overføring. 

• Bydelsutvalget er skeptisk til en for høy oppfyllingsgrad som kan reduserer muligheter 
for bruk av skolens spesialrom og dermed ramme undervisningstilbudet og kvaliteten på 
dette.  

• Bydelsutvalget ser det som viktig at gymsalkapasiteten er tilfredsstillende. Bydelens 
erfaring er at stadig flere barn og unge sliter med overvektsproblematikk og det er 
derfor viktig at mulighetene for fysisk aktivitet i nærområdet er sikret.  

• Bydelsutvalget vil fremheve de gode erfaringene fra det tverrfaglig samarbeidet på 
Frydenberg Ungdomskole. Bydelens tjenester er aktivt inne i skolens lokaler og bidrar 
til at skolen også er en god utviklingsarena i skolens friminutter og på ettermiddagstid. 
Dette krever lokaler på skolene som er fleksible og gir rom for flerbruk. Nye skolebygg 
bør bygges og tilrettelegges for tilsvarende samarbeid og aktivitet. 

• Bydelen har knapphet på uteområder som er tilrettelagt for fysisk aktivitet, og støtter 
planens ambisjon om å sikre god utforming av de arealene som er til disposisjon i 
tilknytning til den enkelte skole. 

• Bydelen mangler hallkapasitet til den etablerte idrettsaktiviteten for barn og unge. 
Planen om en flerbrukshall i tilknytning til skolen på Teglverkstomta vil være et viktig 
bidrag.  

• Bydelsutvalget støtter Utdanningsetatens vurdering om å sikre trygge nærmiljøer i 
tilknytning til skolene. Dette innebærer at skoler etableres i bebodde områder. 

• Drop-out er en stor utfordring for bydelen. Dette har store konsekvenser for de 
ungdommene det gjelder, men har også store samfunnsmessige konsekvenser. Det er 
viktig å sikre et attraktivt og godt tilbud i videregående skole. Her er både nærhet til 
tilbudet og sterkt fagmiljø viktig. Bydelsutvalget er derfor bekymret for den fordelingen 
som foreligger mellom regionene, da dette vil føre til stor mangel på plasser i Sentrum i 
de kommende årene. Dette vil øke presset ytterligere på de sentrale skolene og dermed 
også legge press på inntakskravene. Dette kan føre til at ungdom som har 
motivasjonsutfordringer i enda større grad dropper ut av utdanningsløpet. 

 
 
Tilleggsforslag fra Sunniva H. Eidsvoll (SV): 
Nytt nest siste kulepunkt: 

• Bydelsutvalget mener at skolegrensene i større grad må fredes, for å gi barna mer 
stabilitet og trygghet. 

 
Voteringsorden: 
Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Sunniva H. Eidsvoll (SV). Deretter 
bydelsdirektørens forslag. 
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Votering: 
1. Sunniva H. Eidsvoll (SV) sitt forslag vedtatt med 8 (4 A, 2 SV, 1 MDG, 1 R) stemmer 

mot 6 (4 H, 2 V) stemmer.  
2. Bydelsdirektørens forslag med denne endring enstemmig vedtatt. 

 
Bydelsutvalgets høringsuttalelse er etter dette:  

• Bydelsutvalget vil fremheve at høringsfristen for skolebehovsplanen er for kort. Den 
korte fristen gjør det vanskelig å behandle de ulike forslagene grundig. Ved senere 
høringer må det tas høyde for at de aktuelle høringsinstansene får tilstrekkelig tid til 
behandling av saken.  

• Bydelsutvalget har forståelse for at tiltak som endring av inntaktsområder og utnytting 
av ledig kapasitet i nye ferdigstilte skoleanlegg benyttes for å sikre best mulig utnyttelse 
av kapasiteten på den enkelte skole. Samtidig vil Bydelsutvalget påpeke at dette kan ha 
uheldige konsekvenser for skolemiljøet, tilhørigheten og læringen for den enkelte elev. 
Det er derfor viktig at informasjonen til berørte elever og foresatte er god, og at størst 
mulig forutsigbarhet etterstrebes. 

• Bydelsutvalget vil understreke viktigheten av å overvåke bydelens vekstområder som 
Hasle og Løren for å kunne møte fremtidig vekst med tilstrekkelig elevplasser i 
nærskolene. Bydelsutvalget erfarer, som det er omtalt i planen, at barnefamilier i større 
grad enn tidligere blir boende i bydelen også etter at barna kommer i skolepliktig alder. 
Dette vil påvirke kapasitetsbehovet ved skolene. 

• Kapasiteten ved Hasle skole har lenge vært sprengt og planen om forprosjektering av 
utvidelse av skolen fremheves som viktig slik at utvidelse kan iverksettes raskt om dette 
skulle være nødvendig. 

• Bydelsutvalget støtter forslaget om å holde muligheten åpen for utvidelse av Lakkegata 
skole på nabotomt eid av Oslo kommune. 

• Planen om bruk av ledig kapasitet på Gamle Løren i påvente av ferdigstillelse av skole 
på Teglverkstomta krever tett samarbeid mellom de to skolene for å sikre god 
overføring. 

• Bydelsutvalget er skeptisk til en for høy oppfyllingsgrad som kan reduserer muligheter 
for bruk av skolens spesialrom og dermed ramme undervisningstilbudet og kvaliteten på 
dette.  

• Bydelsutvalget ser det som viktig at gymsalkapasiteten er tilfredsstillende. Bydelens 
erfaring er at stadig flere barn og unge sliter med overvektsproblematikk og det er 
derfor viktig at mulighetene for fysisk aktivitet i nærområdet er sikret.  

• Bydelsutvalget vil fremheve de gode erfaringene fra det tverrfaglig samarbeidet på 
Frydenberg Ungdomskole. Bydelens tjenester er aktivt inne i skolens lokaler og bidrar 
til at skolen også er en god utviklingsarena i skolens friminutter og på ettermiddagstid. 
Dette krever lokaler på skolene som er fleksible og gir rom for flerbruk. Nye skolebygg 
bør bygges og tilrettelegges for tilsvarende samarbeid og aktivitet. 

• Bydelen har knapphet på uteområder som er tilrettelagt for fysisk aktivitet, og støtter 
planens ambisjon om å sikre god utforming av de arealene som er til disposisjon i 
tilknytning til den enkelte skole. 

• Bydelen mangler hallkapasitet til den etablerte idrettsaktiviteten for barn og unge. 
Planen om en flerbrukshall i tilknytning til skolen på Teglverkstomta vil være et viktig 
bidrag.  

• Bydelsutvalget støtter Utdanningsetatens vurdering om å sikre trygge nærmiljøer i 
tilknytning til skolene. Dette innebærer at skoler etableres i bebodde områder. 
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• Bydelsutvalget mener at skolegrensene i større grad må fredes, for å gi barna mer 
stabilitet og trygghet. 

• Drop-out er en stor utfordring for bydelen. Dette har store konsekvenser for de 
ungdommene det gjelder, men har også store samfunnsmessige konsekvenser. Det er 
viktig å sikre et attraktivt og godt tilbud i videregående skole. Her er både nærhet til 
tilbudet og sterkt fagmiljø viktig. Bydelsutvalget er derfor bekymret for den fordelingen 
som foreligger mellom regionene, da dette vil føre til stor mangel på plasser i Sentrum i 
de kommende årene. Dette vil øke presset ytterligere på de sentrale skolene og dermed 
også legge press på inntakskravene. Dette kan føre til at ungdom som har 
motivasjonsutfordringer i enda større grad dropper ut av utdanningsløpet. 

 
 
SAK 26/13 BYDELSUTVALGETS ARBEIDSFORM – OPPDATERING 
 
Bydelsdirektøren foreslår følgende endringer: 
Forslag om tillegg er merket i blått.  
Forslag om endring er merket i grønn. 
Forslag om å fjerne er merket i rødt. 
 
 
BYDELSUTVALGETS ARBEIDSFORM – DELEGERING,  
UNDERKOMITEER/ MANDATER I PERIODEN 2011 – 2015 
  
1. Underkomiteer 
Det er tre underkomiteer under bydelsutvalget: Byutviklingskomite, Oppvekst-, miljø- og 
kulturkomite og Helse- og sosialkomite. Hver komite har 9 medlemmer, inklusiv 
leder/nestleder, med varamedlemmer. Alle partigruppene er representert. 
 
2. Sakspapirer 
Alle sakspapirer skal foreligge i elektronisk form. 
 
Sakspapirer sendes elektronisk til faste medlemmer og varamedlemmer i bydelsutvalget og dets 
underorganer. 
 
3. Delegering 
Bydelsutvalget kan delegere ad-hoc saker til arbeidsutvalget. 
 
Komiteene delegeres innstillings-/høringmyndighet i ikke-prinsipielle saker som hører inn 
under deres ansvarsområder. 
 
Den enkelte komite kan på eget initiativ ta opp og jobbe fram saker og vedtak som naturlig 
hører inn under komiteens område. 
 
Byutviklingskomiteen delegeres myndighet i saker etter plan- og bygningsloven med 
unntak av i prinsipielle saker som større regulerings- og plansaker og klagebehandling i 
byggesaker. 
 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen delegeres myndighet til å fordele frivillighetsmidler, 
fordele/prioritere støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og behandle søknader 
om alkoholservering i bydelens parkanlegg. 
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Helse- og sosialkomiteen delegeres innstillingsmyndighet i salgs- og skjenkebevillingssaker. 
Komiteen delegeres også myndighet til å behandle og følge opp rapporter fra tilsynsutvalg. 
 
I alle saker der bydelsutvalget har vedtatt å delegere myndighet kan et mindretall bestående av 
minst en femtedel av de møtende utvalgsmedlemmene anke vedtaket/innstillingen inn for 
bydelsutvalget for endelig avgjørelse. Ved anke gis innstillingen/vedtaket oppsettende virkning. 
Anking må skje før møtet heves og skal skriftlig grunngis innen behandlingen i bydelsutvalget. 
 
4. Mandat for komiteene 
 
Mandat for Byutviklingskomiteen 
Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter plan- og bygningsloven og saker vedrørende 
samferdsel. 
 
Komiteen er høringsinstans i saker etter plan- og bygningsloven.  
 
Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder: 

• Plan- og bygningsloven, i prinsipielle saker som større regulerings- og plansaker, 
inklusive forsøket med klagebehandling i byggesaker 

• I større og prinsipielle saker som vedrører samferdsel 
 

 
Mandat for Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 
Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter oppvekst, klima- og miljøsaker - eksklusiv 
samferdsel og saker som ligger under plan- og bygningsloven – kultur, idrett og frivillighet. 
 
Komiteen skal: 

• Fordele bydelens frivillighetsmidler 
• Fordele midler fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) til spesialsatsing 

(ungdomstiltak) 
• Vedta prioritering av søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom blant barn, unge og 

familier før oversendelse til BLD 
• Behandle søknader om alkoholservering i bydelens parkanlegg 

 
Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder:  

• I prinsipielle saker som angår oppvekst, klima- og miljøsaker, kultur og idrett 
• Policy for bruk av lokale parker, friområder og nærmiljøanlegg, samt standarder på 

disse 
 
 
Mandat for Helse- og sosialkomiteen 
Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter helse-, sosiale- og sysselsettingsspørsmål. 
 
Komiteen er høringsinstans (har innstillingsmyndighet) i salgs- og skjenkebevillingssaker. 
 
Komiteen skal behandle og følge opp rapporter fra tilsynsutvalg. 
 
Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder: 

• Årsrapporter fra tilsynsutvalg til bydelsutvalget 
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• Kvalifiseringstiltak 
• Økonomiske boligvirkemidler 
• Policy for utleie av salgstillatelser på fortau, torg/gatetun 
• Klagesaker etter bydelens skjenkeforskrift 

 
5. Tilsynsutvalg 
Hvert utvalg har tre medlemmer. Leder velges separat. 
 
Tilsynsutvalg for Grünerløkka og Paulus sykehjem 
 
Tilsynsutvalg for Sofienberghjemmet og hjemmetjenestene  
 
Tilsynsutvalg for Lille Tøyen sykehjem og Lilleborg sykehjem 
 
6. Råd 
Det er tre råd, Eldreråd, Råd for funksjonshemmede og Ungdomsråd. Alle er rådgivende 
organer overfor bydelsutvalget. 
 
Eldrerådet 
Velges ved flertallsvalg av bydelsutvalget. Hvert eldresenter innstiller på to medlemmer og 
varamedlemmer. Eldrerådet velger selv leder og nestleder. Bydelsutvalget skal være 
representert i rådet.  
 
Rådet for funksjonshemmede 
Oppnevnes av bydelsutvalget, som også velger leder og nestleder. De funksjonshemmedes 
organisasjoner skal være representert i rådet. 
 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget fastsetter antall medlemmer i rådet, som skal bestå av og velges av bydelens 
unge i alderen 12 – 18 år. Rådet skal være sammensatt av representanter fra elever ved skoler 
og fritidsklubber i bydelen. Rådet konstituerer seg selv. Bydelsutvalget skal være representert i 
rådet som observatør. 
 
7. Lokal klagenemnd  
Klagenemnda består av fem medlemmer, inklusiv leder og nestleder, og varamedlemmer. Minst 
ett medlem skal være medlem av bydelsutvalget. Den velges ved flertallsvalg av bystyret etter 
innstilling fra bydelsutvalget. Nemnda behandler klagesaker etter kommunehelselovens § 2-4, 
jfr. § 2-1. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt.  
 
Etter dette er Bydelsutvalgets arbeidsform følgende: 
 
BYDELSUTVALGETS ARBEIDSFORM – DELEGERING,  
UNDERKOMITEER/ MANDATER I PERIODEN 2011 – 2015 
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1. Underkomiteer 
Det er tre underkomiteer under bydelsutvalget: Byutviklingskomite, Oppvekst-, miljø- og 
kulturkomite og Helse- og sosialkomite. Hver komite har 9 medlemmer, inklusiv 
leder/nestleder, med varamedlemmer. Alle partigruppene er representert. 
 
2. Sakspapirer 
Alle sakspapirer skal foreligge i elektronisk form. 
 
Sakspapirer sendes elektronisk til faste medlemmer og varamedlemmer i bydelsutvalget og dets 
underorganer. 
 
3. Delegering 
Bydelsutvalget kan delegere ad-hoc saker til arbeidsutvalget. 
 
Komiteene delegeres innstillings-/høringmyndighet i ikke-prinsipielle saker som hører inn 
under deres ansvarsområder. 
 
Den enkelte komite kan på eget initiativ ta opp og jobbe fram saker og vedtak som naturlig 
hører inn under komiteens område. 
 
Byutviklingskomiteen delegeres myndighet i saker etter plan- og bygningsloven med unntak av 
i prinsipielle saker som større regulerings- og plansaker og klagebehandling i byggesaker. 
 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen delegeres myndighet til å fordele frivillighetsmidler, 
fordele/prioritere støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og behandle søknader 
om alkoholservering i bydelens parkanlegg. 
 
Helse- og sosialkomiteen delegeres innstillingsmyndighet i salgs- og skjenkebevillingssaker. 
Komiteen delegeres også myndighet til å behandle og følge opp rapporter fra tilsynsutvalg. 
 
I alle saker der bydelsutvalget har vedtatt å delegere myndighet kan et mindretall bestående av 
minst en femtedel av de møtende utvalgsmedlemmene anke vedtaket/innstillingen inn for 
bydelsutvalget for endelig avgjørelse. Ved anke gis innstillingen/vedtaket oppsettende virkning. 
Anking må skje før møtet heves og skal skriftlig grunngis innen behandlingen i bydelsutvalget. 
 
4. Mandat for komiteene 
 
Mandat for Byutviklingskomiteen 
Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter plan- og bygningsloven og saker vedrørende 
samferdsel. 
 
Komiteen er høringsinstans i saker etter plan- og bygningsloven.  
 
Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder: 

• Plan- og bygningsloven, i prinsipielle saker som større regulerings- og plansaker, 
inklusive forsøket med klagebehandling i byggesaker 

• I større og prinsipielle saker som vedrører samferdsel 
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Mandat for Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 
Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter oppvekst, klima- og miljøsaker - eksklusiv 
samferdsel og saker som ligger under plan- og bygningsloven – kultur, idrett og frivillighet. 
 
Komiteen skal: 

• Fordele bydelens frivillighetsmidler 
• Fordele midler fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) til spesialsatsing 

(ungdomstiltak) 
• Vedta prioritering av søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom blant barn, unge og 

familier før oversendelse til BLD 
• Behandle søknader om alkoholservering i bydelens parkanlegg 

 
Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder:  

• I prinsipielle saker som angår oppvekst, klima- og miljøsaker, kultur og idrett 
• Policy for bruk av lokale parker, friområder og nærmiljøanlegg, samt standarder på 

disse 
 
 
Mandat for Helse- og sosialkomiteen 
Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter helse-, sosiale- og sysselsettingsspørsmål. 
 
Komiteen er høringsinstans i salgs- og skjenkebevillingssaker. 
 
Komiteen skal behandle og følge opp rapporter fra tilsynsutvalg. 
 
Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder: 

• Årsrapporter fra tilsynsutvalg til bydelsutvalget 
• Kvalifiseringstiltak 
• Økonomiske boligvirkemidler 
• Policy for utleie av salgstillatelser på fortau, torg/gatetun 
• Klagesaker etter bydelens skjenkeforskrift 

 
5. Tilsynsutvalg 
Hvert utvalg har tre medlemmer. Leder velges separat. 
 
Tilsynsutvalg for Grünerløkka og Paulus sykehjem 
 
Tilsynsutvalg for Sofienberghjemmet og hjemmetjenestene  
 
Tilsynsutvalg for Lille Tøyen sykehjem og Lilleborg sykehjem 
 
6. Råd 
Det er tre råd, Eldreråd, Råd for funksjonshemmede og Ungdomsråd. Alle er rådgivende 
organer overfor bydelsutvalget. 
 
Eldrerådet 
Velges ved flertallsvalg av bydelsutvalget. Hvert eldresenter innstiller på to medlemmer og 
varamedlemmer. Eldrerådet velger selv leder og nestleder. Bydelsutvalget skal være 
representert i rådet.  
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Rådet for funksjonshemmede 
Oppnevnes av bydelsutvalget, som også velger leder og nestleder. De funksjonshemmedes 
organisasjoner skal være representert i rådet. 
 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget fastsetter antall medlemmer i rådet, som skal bestå av og velges av bydelens 
unge i alderen 12 – 18 år. Rådet skal være sammensatt av representanter fra elever ved skoler 
og fritidsklubber i bydelen. Rådet konstituerer seg selv. Bydelsutvalget skal være representert i 
rådet som observatør. 
 
SAK 27/13 KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD FRA 2 STAR AS OM UTVIDET 
ÅPNINGS- OG SKJENKETID INNE OG UTE FOR GUNSMOKE, SEILDUKSGATA 
17 
 
Helse- og sosialkomiteen innstiller følgende vedtak til behandling i bydelsutvalget: 

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. 

 
Votering: 
Helse- og sosialkomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
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. 

 
 
Merknad fra Høyre:  
Høyre mener ideelt sett at alle gateløpene rundt Birkelunden burde vært en del av det utvidete 
sentrumsområdet ("skjenkeblekkspruten") og at Gunsmoke således skulle fått utvidet 
åpningstid. Av historiske årsaker er ikke dette tilfelle og Bydelen har vedtatt en lokal 
skjenkeforskrift som klart plasserer Gunsmoke innenfor området hvor normal åpningstid 
gjelder. Å gi klager medhold vil innebærer brudd på denne forskriften og lar seg ikke gjøre.  
 
Den lokale skjenkeforskriften gjelder p.t. frem til 31.7.2013. Hvis Bydelen får forlenget 
myndigheten til å fastsette lokal skjenkeforskrift mener Høyre en revisjon av denne vil være 
naturlig hvor det bl.a. vurderes om alle gateløpene rundt Birkelunden bør tas med i området for 
utvidet skjenketid. 
 
Venstre tilsluttet seg merknaden.  
 
 
 
SAK 28/13 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID: DETALJREGULERING 
TVERRFORBINDELSE VULKAN 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelen er opptatt av å ivareta overordnede planer for blågrønn struktur og går mot en 
eventuell nedbygging av Kubaparken. 
 
Arealet mellom Kjærlighetsstien og Maridalsveien hvor forslagsstiller vil se på utbygging 
ligger i Bydel St. Hanshaugen. Bydel Grünerløkka vil likevel presisere at nedbygging av 
grøntarealer krever erstatningsarealer.  
 
Bydel Grünerløkka er positive til at det legges bedre til rette for myke trafikkanter langs og på 
tvers av Maridalsveien. Et av forslagene i planinitiativet var å lage en shared space-løsning for 
kryssing av Maridalsveien. Forslagsstiller mener dette vil tvinge biler og busser til å senke 
farten fordi gangfelt og lysregulering er fraværende og syklister og fotgjengere kan krysse 
veien over et større areal. Shared space forutsetter at alle trafikkantene kommuniserer. Bydelen 
er skeptisk til om en shared space-løsning kan fungere i en så trafikkert vei som Maridalsveien.  
 
Ut over dette vil bydelen vise til Bydel St. Hanshaugen og fagetatenes uttalelser til 
planinitiativet. 
 
Rødts forslag til vedtak (tillegg til Bydelsdirektørens forslag er understreket): 
Bydelen er opptatt av å ivareta overordnede planer for blågrønn struktur og går mot en 
eventuellnedbygging av Kubaparken. 
 
Arealet mellom Kjærlighetsstien og Maridalsveien hvor forslagsstiller vil se på utbygging 
ligger i Bydel St. Hanshaugen. Bydel Grünerløkka vil likevel presisere at nedbygging av 
grøntarealer krever erstatningsarealer. 
 
Bydel Grünerløkka er positive til at det legges bedre til rette for myke trafikkanter langs og på 
tvers av Maridalsveien. Et av forslagene i planinitiativet var å lage en shared space-løsning for 
kryssing av Maridalsveien. Forslagsstiller mener dette vil tvinge biler og busser til å senke 
farten fordi gangfelt og lysregulering er fraværende og syklister og fotgjengere kan krysse 
veien over et større areal. Shared space forutsetter at alle trafikkantene kommuniserer. Bydelen 
er skeptisk til om en shared spaceløsning kan fungere i en så trafikkert vei som Maridalsveien. 
 
Bydelen vil påpeke at det allerede er sykkelfelt i Maridalsveien, og at kombinasjon av 
sykkelfelt og kantparkering gir en dårligere trafikksikkerhet og tilrettelegging for syklister enn 
dagens situasjon. Det vil også bryte med vegnormalene, på grunn av fartsgrensa og 
trafikkmengden i Maridalsveien. Parkeringsplasser og eventuell taxi-holdeplass bør plasseres 
på egen grunn. 
 
Ut over dette vil bydelen vise til Bydel St. Hanshaugens, fagetatenes og Ruters uttalelser til 
planinitiativet. 
 
Voteringorden: 
Det ble først stemt over Rødts tilleggsforslag. Deretter bydelsdirektørens forslag.  
 
Votering: 

1. R’s tilleggsforslag vedtatt med 9 (3 A, 2 SV, 2 V, 1 MDG 1 R) stemme mot 5 (4 H, 1 
A) stemmer.  

2. Bydelsdirektørens forslag med denne endring enstemmig vedtatt. 
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Bydelsutvalgets vedtak er etter dette: 
Bydelen er opptatt av å ivareta overordnede planer for blågrønn struktur og går mot en 
eventuellnedbygging av Kubaparken. 
 
Arealet mellom Kjærlighetsstien og Maridalsveien hvor forslagsstiller vil se på utbygging 
ligger i Bydel St. Hanshaugen. Bydel Grünerløkka vil likevel presisere at nedbygging av 
grøntarealer krever erstatningsarealer. 
 
Bydel Grünerløkka er positive til at det legges bedre til rette for myke trafikkanter langs og på 
tvers av Maridalsveien. Et av forslagene i planinitiativet var å lage en shared space-løsning for 
kryssing av Maridalsveien. Forslagsstiller mener dette vil tvinge biler og busser til å senke 
farten fordi gangfelt og lysregulering er fraværende og syklister og fotgjengere kan krysse 
veien over et større areal. Shared space forutsetter at alle trafikkantene kommuniserer. Bydelen 
er skeptisk til om en shared spaceløsning kan fungere i en så trafikkert vei som Maridalsveien. 
 
Bydelen vil påpeke at det allerede er sykkelfelt i Maridalsveien, og at kombinasjon av 
sykkelfelt og kantparkering gir en dårligere trafikksikkerhet og tilrettelegging for syklister enn 
dagens situasjon. Det vil også bryte med vegnormalene, på grunn av fartsgrensa og 
trafikkmengden i Maridalsveien. Parkeringsplasser og eventuell taxi-holdeplass bør plasseres 
på egen grunn. 
 
Ut over dette vil bydelen vise til Bydel St. Hanshaugens, fagetatenes og Ruters uttalelser til 
planinitiativet. 
 
SAK 29/13 KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS AVSLAG PÅ SØKNAD 
OM BRUKSENDRING TIL BOLIG OG FASADEENDRING - DISPENSASJON FRA 
REGULERINGSPLAN – LANGGATA 22 
 
Plan- og bygningsetatens forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 
avslag av 21.09.0212 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra 
gjeldende regulering hva gjelder bruksendring av bakgårdsbygning til bolig med 
fasadeendringer.  
Klagen fra tiltakshaver Frode Bonesvoll anbefales ikke tatt til følge. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og bygningsetatens forslag vedtas. 
  
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt. 
 
SAK 30/13 HØRING – LEILIGHETSFORDELING I REGULERINGSPLANER – 
EVALUERING AV LEILIGHETSNORMEN 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka støtter alternativ 1, Plan- og bygningsetatens forslag til norm for 
leilighetsfordeling, med minstemål for bolig 40 kvm BRA, maks 30 % boliger på 40- 49,9 kvm 
BRA, min 20 % boliger på 50- 79,9 kvm BRA og min 50 % boliger på 80 kvm BRA og over.  
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Bydel Grünerløkka mener Plan- og bygningsetatens anbefalinger for kriterier for vurdering av 
avvik fra normen virker fornuftige.   

 
Bydel Grünerløkka tror det kan være fornuftig, som PBE vurderer, å åpne for mulighet til å 
søke fravik fra TEK til universell utforming når det gjelder utleiedel i kombinasjonsboliger.  
 
PBE ønsker å vurdere muligheten for at mellomstore leiligheter større enn 60 kvm kan 
prosjekteres som kombinasjonsleiligheter. PBE skriver at 40 kvm anses som nødvendig for å 
ivareta grunnleggende funksjonskrav og livskvalitet i de minste boligene (Rapporten s 32) og i 
omtale av studentboliger (s 37) at 1-romsleiligheter på (14-) 18 kvm ikke gir forsvarlig 
bokvalitet. Bydel Grünerløkka tror ikke det er fornuftig å åpne for en kombinasjonsleilighet 
som kun gir god bokvalitet i den ene leiligheten, eller når leilighetene fungerer som en. Bydel 
Grünerløkka tror derfor dagens norm, hvor inntil 20 % av boenhetene over 80 kvm kan ha en 
utleiedel på ca 20 kvm, sikrer bokvalitet og stabilitet på en bedre måte. Bydelen mener 
minstemål for kombinasjonsleiligheter ikke må settes under 70 kvm. Dette for å unngå 
småleiligheter på 40 + 20 kvm og for å unngå at kombinasjonsleiligheter blir en måte å omgå 
normen.  
 
Bydel Grünerløkka mener det er fornuftig å ha en størrelsesnorm for studentboliger, og støtter 
Plan- og bygningsetatens forslag om å legge Husbankens veileder til grunn for denne. 
 
 
Endringsforslag fra SV: 
SV foreslår at 1. avsnitt i bydelsdirektørens innstilling erstattes med følgende: 
 
«Bydel Grünerløkka støtter alternativ 0, som innebærer å beholde den gjeldende normen for 
leilighetsfordeling, med minstemål for bolig 40 kvm BRA, maks 20 % boliger på 40- 49,9 kvm 
BRA, min 30 % boliger på 50- 79,9 kvm BRA og min 50 % boliger på 80 kvm BRA og over. 
Bydel Grünerløkka kan ikke se at Plan- og bygningsetatens har lagt fram dokumentasjon for at 
det er behov for å endre den gjeldende normen.» 
 
Det 2. avsnittet i bydelsdirektørens innstilling beholdes uendret.  
 
Voteringsorden: 
Det ble først stemt over 1. avsnitt i bydelsdirektørens forslag. Der ble bydelsdirektørens forslag 
satt opp mot SV’s forslag.  
Det ble deretter stemt over bydelsdirektørens resterende forslag. 
 
Votering: 

1. Bydelsdirektørens forslag 1. avsnitt, falt med 6 (4 H, 2 V) stemmer mot 8 (4 A, 2 SV, 1 
MDG, 1 R) stemmer for SV’s forslag. 

2. Bydelsdirektørens resterende forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Bydelsutvalgets vedtak er etter dette: 
Bydel Grünerløkka støtter alternativ 0, som innebærer å beholde den gjeldende normen for 
leilighetsfordeling, med minstemål for bolig 40 kvm BRA, maks 20 % boliger på 40- 49,9 kvm 
BRA, min 30 % boliger på 50- 79,9 kvm BRA og min 50 % boliger på 80 kvm BRA og over. 
Bydel Grünerløkka kan ikke se at Plan- og bygningsetatens har lagt fram dokumentasjon for at 
det er behov for å endre den gjeldende normen.  
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Bydel Grünerløkka mener Plan- og bygningsetatens anbefalinger for kriterier for vurdering av 
avvik fra normen virker fornuftige.   

 
Bydel Grünerløkka tror det kan være fornuftig, som PBE vurderer, å åpne for mulighet til å 
søke fravik fra TEK til universell utforming når det gjelder utleiedel i kombinasjonsboliger.  
 
PBE ønsker å vurdere muligheten for at mellomstore leiligheter større enn 60 kvm kan 
prosjekteres som kombinasjonsleiligheter. PBE skriver at 40 kvm anses som nødvendig for å 
ivareta grunnleggende funksjonskrav og livskvalitet i de minste boligene (Rapporten s 32) og i 
omtale av studentboliger (s 37) at 1-romsleiligheter på (14-) 18 kvm ikke gir forsvarlig 
bokvalitet. Bydel Grünerløkka tror ikke det er fornuftig å åpne for en kombinasjonsleilighet 
som kun gir god bokvalitet i den ene leiligheten, eller når leilighetene fungerer som en. Bydel 
Grünerløkka tror derfor dagens norm, hvor inntil 20 % av boenhetene over 80 kvm kan ha en 
utleiedel på ca 20 kvm, sikrer bokvalitet og stabilitet på en bedre måte. Bydelen mener 
minstemål for kombinasjonsleiligheter ikke må settes under 70 kvm. Dette for å unngå 
småleiligheter på 40 + 20 kvm og for å unngå at kombinasjonsleiligheter blir en måte å omgå 
normen.  
 
Bydel Grünerløkka mener det er fornuftig å ha en størrelsesnorm for studentboliger, og støtter 
Plan- og bygningsetatens forslag om å legge Husbankens veileder til grunn for denne. 
 
 SAK 31/13 NYTT VARAMEDLEM I HELSE OG SOSIALKOMITEEN – 
FREMSKRITTSPARTIET 
 
Grunnet at Herman Gjeitanger nå har meldt flytting ut av bydelen ber vi nå om å få oppnevnt  
    
 Morten Andre Ussberg som vårt 3. varamedlem til HSK.  
 
Vedtak: 
F’s forslag enstemmig vedtatt. 
 
SAK 32/13 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, NY, SEA SUSHI 
BAR, BRUGATA 3 A – ANKESAK FRA HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 
 
Behandling i Helse- og sosialkomiteen: 
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.  
 
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 
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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.  
 
Fra Ragnar Leine (R), medlem HSK- begrunnelse for anke: 
MDG, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet støttet innstillingen fra Administrasjonen om å 
anbefale serverings- og skjenkebevilling, mot Arbeiderpartiets og Rødts stemmer. 
 
Arbeiderpartiet og Rødt anker saken inn for Bydelsutvalget med følgende begrunnelse: 
I Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka har Arbeiderpartiet, SV (og Rødt) til sammen flertall. 
Dette flertallet skal også gjenspeile seg i komiteene. Komiteene har fått delegert så vide 
fullmakter som Bydelsreglementet tillater.  
Når et parti ikke møter, i dette tilfelle SV, vil dette forrykke flertallet over til de andre partiene, 
og endelig vedtak blir ofte et annet enn det ville blitt hvis alle partiene møter.  
Som et resultat av det valgtekniske samarbeidet er det en representant fra Høyre som innehar 
denne avgjørelsen ved stemmelikhet. 
 
For Rødt og Arbeiderpartiet er det et prinsipp at der det er flere skjenkesteder enn andre 
forretninger vil disse partiene som generelt ikke anbefale serverings- og skjenkebevilling. 
 
Rødt fremmet følgende forslag i HSK som Arbeiderpartiet støttet: 
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. 
 
 
Behandling i bydelsutvalget: 
 
Voteringsorden: 
Komiteens vedtak/ bydelsdirektørens forslag til vedtak ble satt opp mot R’s forslag i komiteen. 
 
Votering: 
Komiteens vedtak/bydelsdirektørens forslag vedtatt med 13 (4 A, 4 H, 2 SV, 2 V, 1 MDG) 
stemmer mot 1 (1 R) stemme for R’s forslag. 
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Bydelsutvalgets vedtak er etter dette: 
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.  
 
 
SAK 33/13 KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS AVSLAG PÅ SØKNAD 
OM BRUKSENDRING OG FASADEENDRING SAMT DISPENSASJON FRA 
REGULERINGSPLAN – THORVALD MEYERS GATE 51 
 
Plan- og bygningsetatens forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 
avslag av 02.10.2012 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra 
gjeldende reguleringsformål bolig hva gjelder bruksending av bakgårdsbygning til bevertning 
samt uteservering i bakgård. 
 
Klagen fra ansvarlig søker Sivilarkitekt Tom Gyran AS anbefales ikke tatt til følge. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og bygningsetatens forslag vedtas. 
 
Forslag fra H: 
Bakgrunn: 
 
Høyre foreslår at tiltakshaver gis midlertidig dispensasjon for bruksendring av bygning til 
formål bevertning og nødvendig ombygging. Det gis ikke dispensasjon til bruksendring av 
uteareal til uteservering.  
 
PBE har i avsnitt 7 på side 3 i sitt saksfremlegg skrevet følgende: 

«Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling 
Klager uttaler at søknad om uteservering frafalles av tiltakshaver. Plan- og 
bygningsetaten vil først presisere at tiltakshaver ikke kan frafalle en del av søknaden i 
klageomgangen. Bydel Grünerløkka og Fylkesmannen skal overprøve om Plan- og 
bygningsetatens avslag av 02.10.2012 er korrekt slik det er fattet. Dersom klager ønsker 
å få behandlet et redusert prosjekt, må dette omsøkes i separat søknad.» 

 
Hvis utsagnet over fra PBE tas bokstavelig er det ikke mulig å dele opp vedtaket slik Høyre 
ønsker. Nå er det slik at Bydelsutvalget kan knytte vilkår til dispensasjoner. Plan og 
bygningslovens §19-2 åpner også for at det kan gis midlertidig dispensasjon. Men Høyre er 
usikre på hva slags vilkår som kan knyttes til en klagesak og om det kan endres til midlertidig 
dispensasjon. Gitt at saken kom på mandag har vi ikke hatt mulighet til å sjekke dette opp. 
 
Det er satt opp et forslag til vedtak nedenfor. Men hvis det skulle herske uenighet om dette vil 
være et korrekt vedtak bør det vurderes å utsette saken til neste BU med vanlig behandling i 
BUK først. Vi venter imidlertid med å foreslå et utsettelsesforslag til mer informasjon 
foreligger. 
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H’s forslag til vedtak: 
 
Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka omgjør Plan- og bygningsetatens avslag av 02.10.2012 om 

i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende reguleringsformål 

bolig hva gjelder bruksendring av bakgårdsbygning til bevertning samt uteservering i bakgård. 

 

Klagen fra ansvarlig søker Sivilarkitekt Tom Gyran AS tas til følge. 

 

Følgende vilkår knyttes til dispensasjonene: 

1. Alle dispensasjonene gjøres midlertidige med varighet 1 år fra vedtaksdato med 

mulighet for fornyelse. Ved behandling av fornyelse skal det bl.a. legges vekt på om 

bomiljøet har blitt forringet. 

2. Dispensasjon, nå midlertidig, om bruksendring av bakgård til formål servering gjøres 

betinget av aktiv positiv tilslutning fra alle berørte naboer i nabogårdene. 

 

For argumentasjon for vedtaket vises det til saksfremlegg fra Plan og bygningsetaten samt 

høringsuttalelse fra bydel Grünerløkka. 

 
Voteringsorden: 
Bydelsdirektørens forslag ble satt opp mot Høyres forslag. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 8 (4 A, 2 SV, 1 MDG, 1 R) stemmer mot 6 (4 H, 2 V) 
stemmer for H’s forslag. 
 
SAK 34/13 TRONDHEIMSVEIEN 2, GRÜNERLØKKA- INVITASJON TIL INNSPILL 
FRA BYDELEN – OMRÅDE- OG PROSESSAVKLARING 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelen anbefaler under tvil at bevertning tas inn i reguleringen for feltene E, F, O og første 
etasje i felt P. Bydelen forutsetter at det tas hensyn til naboer og at bydelsoverlegens 
medisinskfaglige uttalelse blir tatt til følge.  
 
Bydelen anbefaler at det tillates uteservering på Vørterhusplassen. 
På bakgrunn av bydelsoverlegens medisinskfaglige uttalelse og av hensyn til bo- og 
oppvekstvilkår fraråder bydelen at det avsettes plass til uteservering andre steder i bakgården i 
Schouskvartalet. 
 
Dersom uteservering i tilknytning til alle felt som tillater bevertning likevel blir tatt inn i 
reguleringen, vil bydelen anbefale at det ikke gis tillatelse til servering av alkohol andre steder i 
bakgården enn på Vørterhusplassen. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt. 
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SAK 35/13 FORSØKSORDNING MED STEMMERETT FOR 16- ÅRINGER VED 
KOMMUNE- OG BYDELSVALGET 2015 – FORSLAG FRA VENSTRE 
 
Forslag fra Venstre: 
Bakgrunn: 
 
Ved kommunevalget i 2011 ble det for første gang åpnet for forsøksordning med stemmerett 
for 16-åringer. Den gang valgte 20 norske kommuner å delta. Kun Stavanger av de store byene 
var med i forsøksordningen. 
 
Erfaringene fra de 20 kommunene viser at deltakelsen blant 16-17-åringene var større enn 
blant andre unge velgere (18-30 år) i 18 av de 20 forsøkskommunene. 
 
Grünerløkka bydelsutvalg mener derfor at denne ordningen også bør prøves ut i Oslo ved 
kommune- og bydelsvalget i 2015. 
 
2013 markerer 100-års jubileet for allmenn stemmerett i Norge. Grünerløkka bydelsutvalg er 
av den oppfatning at den beste markeringen vi kan gi er en ytterligere utvidelse av 
stemmeretten. 
 
Historisk sett har stemmerettsalderen i Norge vært senket fire ganger siden 1920, og senest i 
1978 da 18-åringer fikk stemmerett. Tiden er inne for å senke stemmerettsalderen ytterligere. 
Å gi 16-åringer stemmerett handler om å utvikle vårt demokrati. Det handler om å ta ungdom 
på alvor, og erkjenne at de har erfaringer, kunnskap og kreativitet, som er viktige for de 
politiske valg som skal gjøres. 
 
Svært mange 16-åringer er engasjerte i samfunnsutviklingen gjennom organisasjoner og 
foreninger, og viser at de tar ansvar for demokratiet. De er selvstendige og aktive brukere av 
en rekke tjenester og plikter – de kan øvelseskjøre med bil, ta førerkort for moped og lett 
motorsykkel, dømmes til fengselsstraff, velge utdanning uten foreldres samtykke, søke lån i 
statens lånekasse for utdanning og melde seg ut eller inn av frivillige organisasjoner og 
trossamfunn, etablere familie med barn og de må betale skatt. 
 
Stemmerett hviler på prinsippet om at de som berøres av politiske vedtak, har rett til å påvirke 
beslutningene. Artikkel 12 i Barnekonvensjonen gir alle under 18 år rett til å bli hørt og si sin 
mening. Å prøve ut stemmerett for 16-åringer på kommune- og bydelsnivå er en måte å 
erkjenne den retten på. Unge vet hva det er som er viktig for deres generasjon. Derfor må de 
inkluderes i demokratiet slik at de blir premissleverandører og ikke passive tilskuere til en 
stadig større eldregenerasjon. Stemmerett ved kommune- og bydelsvalg vil gi ungdom økt 
politisk bevissthet. 
 
Det er viktig at vårt demokrati styrkes ved at nye grupper borgere får adgang til å stemme. Å 
la 16- og 17-åringer i Oslo få stemme ved lokalvalget vil kunne bidra med nyttig erfaring for å 
utvikle vårt demokrati. 
 
I forkant av kommunevalget i 2011 ba bydelene Grünerløkka og Nordre Aker om å delta i en 
forsøksordning med stemmerett for 16-åringer ved bydelsvalget. Den gang avslo bystyret å 
søke om forsøksordning. 
 
Med bakgrunn i de positive erfaringene fra forsøkskommunene ber Bydel Grünerløkka derfor 
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bystyret revurdere sitt standpunkt og innføre forsøk med stemmerett for 16-åringer ved 
kommune- og bydelsvalget i 2015. 
 
Skulle bystyret komme til at man kun ønsker å prøve ut ordningen i enkelte bydeler, ønsker 
Bydel Grünerløkka å være en av disse. 
 
Forslag til vedtak: 
Grünerløkka bydelsutvalg ber bystyret gjennomføre forsøk med stemmerett for 16-åringer ved 
kommune- og bydelsutvalget i 2015.  
 
Vedtak: 
V’s forslag vedtatt med 10 (4 A, 2 SV, 2 V, 1 MDG, 1 R) stemmer mot 4 (4 H) stemmer. 
 
SAK 36/13 PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 13. MARS 2013.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Protokollen tas til orientering. 
 
Vedtak: 
Protokollen tatt til orientering. 
 
SAK 37/13 VIDEREFØRING AV KVELDSÅPEN BARNEHAGE PÅ RODELØKKA – 
FORSLAG FRA RØDT  
 
Forslag fra Rødt: 
 
Bakgrunn: 
I budsjettet for 2013 ble kveldsåpen barnehage på Rodeløkka vedtatt avviklet. Etter kontakt 
med FAU er det klart at dette får store konsekvenser for de som rammes. Dette er byens eneste 
tilbud av dette slaget, og flere brukere er avhengige av disse timene på ettermiddagen. Rødt 
ønsker å rette opp dette ved å sikre driften av tilbudet ut året. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Primært forslag 
525 000 tas fra mindreforbruk 2012 til å dekke drift av kveldsåpen barnehage ut 2013 
 
Sekundært forslag 
sekundært tas 200 000 fra mindreforbruk 2012 til å dekke drift av kveldsåpen barnehage ut juni 
med formål om å sikre drift ut året ved revidert budsjett i juni. 
 
 
Forslag fra A, SV og MDG: 
 
Bystyreflertallet i Oslo reduserte rammebevilgningen til barnehagene i Grünerløkka bydel med 
nær 7 millioner kroner i 2013. Det er varslet en like stor rammereduksjon i 2014. Sammen med 
andre nedskjæringer har dette gjort det svært krevende å opprettholde et fullt ut tilfredsstillende 
barnehagetilbud i bydelen. 
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Det vedtatte budsjettet for 2013 innebærer at det kveldsåpne tilbudet i Rodeløkken barnehage 
legges ned fra 1. april 2013. Barneparken i Sofienbergparken legges ned fra 1. juli 2013. 
  
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget ønsker å opprettholde det kveldsåpne tilbudet ved Rodeløkken barnehage, og 
ber bydelsdirektøren gjenåpne dette tilbudet så snart det lar seg gjøre etter påske. Midlene til 
fortsatt drift tas fra avsatt buffer på kostrafunksjon 252 i første halvår 2013, og fra 
mindreforbruket 2012 i andre halvår 2013. 
  
Verbalforslag:  
Ap, SV og MdG er enige om at det ikke er grunnlag for videre drift av barneparken i 
Sofienbergparken etter 1. juli 2013, og vil stemme mot eventuelle forslag om å videreføre 
driften. Det forutsettes at barna får tilbud om ordinær barnehageplass, og at de ansatte flyttes til 
andre likeverdige stillinger i bydelen. 
 
Fordi det kveldsåpne tilbudet i Rodeløkken barnehage vil være det eneste i Oslo, ber vi om at 
bydelsdirektøren søker byrådet om tilskudd til dette som et byomfattende tilbud fra og med 
2014.  
  
Ved behandlingen av budsjettet for 2013 fremmet Ap med SVs støtte et forslag om at ved 
disponering av prognostisert mindreforbruk i 2012, skal bydelsbarnevernet forfordeles ved en 
budsjettjustering i juni 2013. I tillegg skal en bevilgning på 500 000 til frivillighetsmidler og 
600 000 kroner til en fulltidsstilling på Sinsen kulturhus prioriteres. Verbalforslaget fikk støtte 
fra flertallet i bydelsutvalget. 
  
I tillegg til det som er nevnt ovenfor, er Ap, SV og MdG enige om å styrke det sosiale arbeidet 
blant ungdom i bydelen, og vil vektlegge dette også i budsjettet for 2014. Vi ber 
bydelsdirektøren legge fram en stillingsinstruks for en fulltidsstilling på Sinsen kulturhus i 
forbindelse med behandlingen av revidert budsjett i juni 2013. 
 
 
A, SV og MDG’s endrede forslag til vedtak fremmet i møtet: 
 
Bydelsutvalget ønsker å opprettholde det kveldsåpne tilbudet ved Rodeløkken barnehage, og 
ber bydelsdirektøren gjenåpne dette tilbudet så snart det lar seg gjøre etter påske. Midlene til 
fortsatt drift tas fra avsatt buffer på kostrafunksjon 252 i første halvår 2013, og fra 
mindreforbruket 2012 i andre halvår 2013. 
 
Fordi det kveldsåpne tilbudet i Rodeløkken barnehage vil være det eneste i Oslo, ber vi om at 
bydelsdirektøren søker byrådet om tilskudd til dette som et byomfattende tilbud fra og med 
2014.  
 
A, SV og MDG’s verbalforslag, uten 2. avsnitt, legges i stedet ved som merknad til saken. 
 
Voteringsorden: 
R trakk sitt forslag til fordel for A, SV og MGS’s endrede forslag fremmet i møtet. 
 
Votering:  
A, SV og MDG’s endrede forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 
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Bydelsutvalgets vedtak er etter dette: 
Bydelsutvalget ønsker å opprettholde det kveldsåpne tilbudet ved Rodeløkken barnehage, og 
ber bydelsdirektøren gjenåpne dette tilbudet så snart det lar seg gjøre etter påske. Midlene til 
fortsatt drift tas fra avsatt buffer på kostrafunksjon 252 i første halvår 2013, og fra 
mindreforbruket 2012 i andre halvår 2013. 
 
Fordi det kveldsåpne tilbudet i Rodeløkken barnehage vil være det eneste i Oslo, ber vi om at 
bydelsdirektøren søker byrådet om tilskudd til dette som et byomfattende tilbud fra og med 
2014.  
 
Merknad fra A, SV og MDG: 
Ap, SV og MdG er enige om at det ikke er grunnlag for videre drift av barneparken i 
Sofienbergparken etter 1. juli 2013, og vil stemme mot eventuelle forslag om å videreføre 
driften. Det forutsettes at barna får tilbud om ordinær barnehageplass, og at de ansatte flyttes til 
andre likeverdige stillinger i bydelen. 
 
Ved behandlingen av budsjettet for 2013 fremmet Ap med SVs støtte et forslag om at ved 
disponering av prognostisert mindreforbruk i 2012, skal bydelsbarnevernet forfordeles ved en 
budsjettjustering i juni 2013. I tillegg skal en bevilgning på 500 000 til frivillighetsmidler og 
600 000 kroner til en fulltidsstilling på Sinsen kulturhus prioriteres. Verbalforslaget fikk støtte 
fra flertallet i bydelsutvalget. 
  
I tillegg til det som er nevnt ovenfor, er Ap, SV og MdG enige om å styrke det sosiale arbeidet 
blant ungdom i bydelen, og vil vektlegge dette også i budsjettet for 2014. Vi ber 
bydelsdirektøren legge fram en stillingsinstruks for en fulltidsstilling på Sinsen kulturhus i 
forbindelse med behandlingen av revidert budsjett i juni 2013. 
 
SAK 38/13 SUPPLERING AV SV’S VARALISTE TIL OMK, BUK OG HSK 
 
SV ønsker følgende nye varamedlemmer:  
 
Oppvekst- og miljø- og kulturkomiteen (OMK) 
Medlem: Sunniva H. Eidsvoll  
1. vara: Signe Sæbø 
2. vara: Malin Jacob (tidligere 3. vara)  
3. vara: Siri Skranefjell (NY) 
 
 
Byutviklingskomiteen (BUK) 
Medlem: Karianne Hansen Heien 
1. vara: Ola M. Steimoeggen (tidligere 2. vara) 
2. vara: Ragnhild Olim Amdam (tidligere 3. vara) 
3. vara: Diego Marin (NY) 
 
Helse- og sosialkomiteen (HS) 
Medlem: Siavash Sangtarash (har permisjon) 
1. vara: Arild Sverstad Haug 
2. vara: Vedis Vik (NY) 
3. vara: Fredrik Gram (NY)  
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Vedtak: 
SV’s forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
 
Oslo 22.mars 2013 
 
 
 
Lise Olsen 
sekretær, bydelsutvalget 
 
 
 
  
  
  
 


