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                                                     BU SAK NR.  /06                              
                                                     HSS SAK NR.  09/06 
PROTOKOLL 
 

Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen i bydel Grünerløkka 
08.02.2006 kl. 18.00-21.10 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. 
 
DAGSORDEN: 
 
ÅPEN HALVTIME. 
 
Det var møtt fram seks personer til åpen halvtime. 
 
Pål Steigan, Martin Døving og Kjetil Johnsen fra Parkteatret tok ordet til sak nr. 06/06. 
Overskuddet fra bardriften overføres til kulturvirksomheten og er avgjørende for å opprettholde 
denne. De ba derfor om at rammebetingelsene ikke ble endret og fortstat utvidet åpningstid i 
baren. Det ble også redegjort for holdningskampanje overfor publikum for å redusere støy fra 
serveringssteder. 
 
Edvard Myska, Elin Granheimsæter og Hanne Tone Haugan, som arbeider innen psykisk 
helsevern, informerte om planer for å etablere et kulturhus i bydelen, med teater, ulike 
aktiviteter og kafe. Målsettingen med prosjektet vil være å gi personer på 
attføring/rehabilitering et aktivitets- og arbeidstilbud i samarbeid med blant annet Aetat.      
 
OPPROP. 
 
Til stede: Ulf Granli (H) leder, Paal Haavorsen (A), Rune Haaland (A), Guttorm Normann (F), 
Gudmund Dalsbø (RV). 
  
Forfall: Kyrre Lind (SV), Brigitte Alnæs (V). 
 
I stedet møtte: Anne Lene Ruud (SV), Patrik Sahlstrøm (V).  
 
MERKNADER TIL DAGSORDEN. 
 
Innkallingen godkjent uten merknader. Administrasjonen omdelte skriftlig redegjørelse i sak nr. 
68/05 og 74/05. Tilleggssak fremmet av A om utleie av kommunal grunn til uteservering i 
narkotikabelastede områder på nedre Grünerløkka satt opp som sak nr. 08/06. Det ble meldt en 
sak til eventuelt.  
 
HSS SAK NR. 77/05  PROTOKOLL FRA MØTE  KOMITEEN 30.11.2005. 
REF. BU SAK NR. 120/05. 
Arkivnr. 
 
Vedtak: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 

    
Bydel Grünerløkka  Postadresse: Telefon:  02 180 
Bydelsadministrasjonen  Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 
http://www.bga.oslo.kommune  0505 Oslo 
  e-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no 

     

 
 
 

    
    
    
    
    

 

    
 



 
 

HSS SAK NR. 68/05 TILSYNSRAPPORT NR. 2/2005 FRA TILSYNSBESØK PÅ 
GRÜNERLØKKA SYKEHJEM 10.10.2005  
Arkivnr.  
 
Utsatt sak fra komiteens møte 30.11.2005.  
 
Vedtak: 
Tilsynsrapporten tatt til orientering. 
 
HSS SAK NR. 74/05 TILSYNSRAPPORT NR. 4/2005 FRA TILSYNSBESØK PÅ 
GRÜNERLØKKA SYKEHJEM 22.11.2005  
Arkivnr.  
 
Utsatt sak fra komiteens møte 30.11.2005.  
 
Vedtak: 
Tilsynsrapporten tatt til orientering. 
 
HSS SAK NR. 01/06 TILSYNSRAPPORT NR. 4/2005 FRA TILSYNSBESØK PÅ 
SOFIENBERGSENTERET 29.11.2005  
Arkivnr.  
 
Vedtak: 
Tilsynsrapporten tatt til orientering. 
 
HSS SAK NR. 02/06 TILSYNSRAPPORT NR. 4/2005 FRA TILSYNSBESØK PÅ 
PAULUS SYKEHJEM 06.12.2005  
Arkivnr.  
 
Vedtak: 
Tilsynsrapporten tatt til orientering. 
 
HSS SAK NR. 03/06 TILSYNSRAPPORT NR. 3/2005 FRA TILSYNSBESØK PÅ 
LILLEBORG SYKEHJEM 16.12.2005  
Arkivnr.  
 
Vedtak: 
Tilsynsrapporten tatt til orientering. 
 
HSS SAK NR. 04/06 HALVÅRSRAPPORT NR. 2/2005 FRA TILSYNSBESØK 1.  
Arkivnr.  
 
Vedtak: 
Halvårsrapporten tatt til orientering. 
 
HSS SAK NR. 05/06  SØKNAD OM NY SKJENKEBEVILLING INNE OG UTE OG 
UTVIDET ÅPNINGSTID FOR GOD JOVIAL RESTAURANT AS. 
Arkivnr. 944 Saksnr. 05/20591 
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Vudering 
Det søkes om ny skjenkebevilling inne og ute for, med utvidet åpningstid. Et flertall i 
bydelsutvalget bestående av 3 F, 3 SV, 3 H, 1 V har tidligere anbefalt søknad om bruksendring 
mot 4 A, 1 RV stemmer. På denne bakgrunn vil bydelsdirektøren anbefale søknad om 
skjenkebevilling inne, men med begrenset åpningstid til kl. 01.00. Selv om stedet ligger i et 
utvidet sentrumsområde bør åpningstiden begrenses fordi det ligger i en boliggård og i et 
område med mange boliger. 
 
Skjenkebevilling ute anbefales ikke på grunn av relativt smalt fortau (3 m bredde) kombinert 
med trikkeskinner ca 30 cm fra fortauskanten. Det er også stor gangtrafikk på fortauet. Samlet 
fører dette til økt mulighet for trafikkfarlige situasjoner dersom deler av fortauet benyttes til 
uteservering. På bakgrunn av dette har bydelen gitt avslag på forhåndstilsagn om å leie 
kommunal grunn til formålet. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. Søknad om ny skjenkebevilling inne for alkoholholdig drikk, for God Jovial Restaurant 
AS, Thv. Meyers gate 43, anbefales så fremt tilgjengelighet for bevegelseshemmede 
ivaretas.    

 
2. Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid til kl. 03.00/02.30 anbefales ikke. Selv om 

stedet ligger i et utvidet sentrumsområde bør åpningstiden begrenses fordi det ligger i 
en boliggård og i et område med mange boliger. Av hensyn til nærmiljøet er det særlig 
grunn til at åpnings-/skjenketiden fastsettes til kl. 01.00/00.30. 

 
3. Skjenkebevilling ute anbefales ikke på grunn av relativt smalt fortau (3 m bredde) 

kombinert med trikkeskinner ca 30 cm fra fortauskanten. Det er også stor gangtrafikk på 
fortauet. Samlet fører dette til økt mulighet for trafikkfarlige situasjoner dersom deler av 
fortauet benyttes til uteservering. På bakgrunn av dette har bydelen gitt avslag på 
forhåndstilsagn om å leie kommunal grunn til formålet. 

 
RV’s forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka har allerede et altfor høyt antall skjenkesteder, og bydelen vil derfor ikke 
tilrå at God Jovial Restaurant tildeles bevilling i Thv. Meyers gate 43.  
 
H’s forslag til vedtak punkt 2: 
Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid til kl. 03.00/02.30 anbefales. Stedet ligger innen 
skjenkeblekkspruten som i henhold til byrådets felleserklæring kan holde åpent til ovennevnt 
tidspunkt. Stedet ligger i et område med trikk og i en trafikkert gate og bør behandles likt med 
øvrige lignende foretak. 
 
Vedtak: 

1. Bydelsdirektørens forslag punkt 1 vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 F, 1 V) mot 1 (RV) 
stemme for RV’s forslag. 

2. Bydelsdirektørens forslag punkt 2 vedtatt med 4 (2 A, 1 SV, 1 RV) mot 3 (1 H, 1 F, 1 
V) stemmer for H’s forslag punkt 2. 

3. Bydelsdirektørens forslag punkt 3 enstemmig vedtatt. 
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HSS SAK NR. 06/06  SØKNAD OM UTVIDET ÅPNINGSTID INNE FOR NYE 
PARKTEATRET BAR AS. 
Arkivnr. 944 Saksnr. 05/20743 
 
Vurdering 
Parkteatret Bar ligger utenfor et utvidet sentrumsområde. De øvrige restaurantene i gaten har 
åpnings-/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30 og ute til kl. 22.00/21.30. Uteserveringen til 
Grünerhagen på Olaf Ryes plass har også begrenset åpningstid til kl. 22.00. De samme 
bestemmelsene bør også gjelde for Parkteatret Bar. På denne bakgrunn anbefales ikke 
søknaden.    
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid inne til kl. 03.30/03.00 for Parkteatret Bar AS, Olaf 
Ryes plass 1, anbefales ikke. Stedet ligger utenfor et utvidet sentrumsområde. De øvrige 
restaurantene i gaten har åpnings-/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30 og ute til kl. 22.00/21.30. 
Uteserveringen til Grünerhagen på Olaf Ryes plass har også begrenset åpningstid til kl. 22.00. 
De samme bestemmelsene bør derfor også gjelde for Parkteatret Bar. 
 
Omforent forslag til vedtak fra H og A: 
 
Vurdering 
Parkteatret Bar har i dag åpningstid til kl. 03.30/03.00 i henhold til tidligere vedtak som 
behandlet Parkteatret som en kulturinstitusjon på linje med Soria Moria på Torshov. Stedets 
rolle som bydelens viktigste kulturinstitusjon tilsier at det også i fremtiden må behandles 
deretter. Det bør også tas hensyn til stedets behov for inntekter til sitt viktige kulturarbeid for 
bydelen.     
 
Forslag til vedtak: 
Søknad om utvidet åpningstid til kl. 03.30/03.00 for Parkteatret Bar AS anbefales. Stedet har 
per i dag en slik åpningstid og av hensyn til forutsigbarhet for næringslivet og av hensyn til 
likebehandling av sentrale kulturinstitusjoner bør stedet fortsatt beholde de nåværende 
åpningstider. 
 
Parkteatret har fått en del klager vedrørende støy fra naboer. Mange av disse klagene er av 
eldre dato og har kommet før nybygget ble ferdigstilt. Bydelsutvalget forutsetter at Parkteatret 
Bar ikke har åpne vinduer etter kl. 21.00 og at stoler og bord ute ryddes bort etter kl. 22.00 slik  
at det ikke så lett samles større ansamlinger mennesker utenfor Parkteatret. Dersom det 
kommer ytterligere støyklager vil Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen være sterkt kritisk 
til utvidet skjenketid ved neste bevillingsperiode.     
 
Vedtak: 
Det omforente forslaget fra H og A enstemmig vedtatt. 
 
HSS SAK NR. 07/06  BUDSJETT 2006 FOR BYDEL GRÜNERLØKKA – 
OPPFØLGING AV VERBALVEDTAK. 
REF. BU SAK NR.  111/05.   
Arkivnr. 
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På bydelsutvalgets møte 15.12.2005 ble det fattet følgende verbalvedtak med relevans for 
komiteen:  
 
3.5.1 Situasjonsbeskrivelse helse 
 
Psykisk helse (side 29-30) 
Inndragning av en stilling til boppfølging av beboere i Steenstrups gate 11 må følges nøye. 
Integrering av tilpassede boliger i bokvartaler blir særlig sårbare hvis situasjonen ikke følges 
opp med ressurser. Hvis forholdene endres vesentlig som følge av nedbemanningen må 
strakstiltak settes inn. Bydelsutvalget avventer orientering om utviklingen i 2006. 
 
5.2.2 Bydelsutvalgets hovedmål i perioden pleie og omsorg (side 61) 
5.5.1    Aktivitetsplan hjemmebaserte tjenester i 2006 (side 64) 
Bydelsutvalget mener bydelene i Oslo må stå fritt i valget om å innføre fritt brukervalg i 
hjemmetjenestene.  
 
5.5.1 Aktivitetsplan hjemmebaserte tjenester i 2006 

Eldresentervirksomhet (side 66) 
Bydelens eldresentre har vært under diskusjon i de siste budsjettbehandlingene i bydelen, noe 
som har ført til omfattende uro blant både brukere og ansatte. Bydelsutvalget ber derfor om at 
det blir fremmet en sak for Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen (HSS) i løpet av første 
tertial der fremtidige behov og eventuelle muligheter for samlokalisering belyses sammen med 
muligheten for opprettholdelse av de forskjellige aktivitetene og brukergruppene. HSS legger 
frem sin konklusjon for bydelsutvalget for endelig vedtak senest i bydelsutvalgsmøtet før 
salderingen. 
 
Administrasjonen informerte om oppfølging av vedtakene på møtet: 
Punkt 3.5.1 Aktivitetshuset Prindsen har oppfølging av beboere i Steenstrups gate 11. 
 
Punkt 5.2.2/5.5.1 Fritt brukervalg er resultat av bystyrevedtak. Det er utarbeidet 
konkurransegrunnlag med felles anbudsrunde for helse Oslo. Vår bydel har frist til 01.06.2006 
med å starte opp. 
 
Punkt 5.5.1 Administrasjonen har avtalt møte med eldresenterne 13.02.2006. Komiteen vil få 
fortløpende tilbakemelding om det som skjer i prosessen.      
 
Vedtak: 
Saken tatt til etterretning. 
 
HSS SAK NR. 08/06  UTLEIE AV KOMMUNAL GRUNN TIL UTESERVERING I 
NARKOTIKABELASTEDE OMRÅDER PÅ NEDRE GRÜNERLØKKA. 
Arkivnr.  
 
Bakgrunn 
Bydelsutvalget er bekymret for den store narkotikaomsetningen i nedre del av Grünerløkka som 
politiet mener er Oslos største salgssted for narkotika. Bydelsutvalget er svært positivt til at 
politiet nå har området høyt prioritert, med en samlet innsats fra mange etater, beboere, 
næringsdrivende m.fl. Derfor er det viktig at også bydelspolitikerne stiller opp og støtter 
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politiets arbeid der vi har mulighet og myndighet. Et myndighetsområde vi har er å si nei til 
å leie ut areal til uteservering på fortauer/kommunal grunn. Et punkt som politiet er bekymret 
for; antall serveringssteder og uteservering i dette geografiske området. Her må nå drifterne av 
utestedene ta et større ansvar for å hindre at selgere og kunder benytter deres steder til 
omsetning av narkotika. 
 
A’s forslag til vedtak: 
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen ber bydelsutvalget om å treffe følgende vedtak: 
 
Ingen serveringssteder på nedre Grünerløkka, dvs. i Thorvalds Meyers gate og Markveien 
nedenfor Nordre gate, Trondheimsveien nedenfor Jens Bjelkes gate og hele Søndre gate, gis 
tillatelse til å leie kommunal grunn i 2006 til uteservering før problemene med 
narkotikaomsetning øst for Akerselva er redusert til et minimum. Et slikt forbud mot utleie 
iverksettes så raskt som mulig. Uteservering på kommunal grunn tillates først igjen når politiet 
mener at narkotikakriminaliteten er under kontroll i området.  
 
Vedtak: 
A’s forslag vedtatt med 5 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 RV) mot 2 (1 F, 1 V) stemmer. 
 
EVENTUELT. 
 
Nytt reglement for tilsynsutvalg ble omdelt. Bydelen har fått ansvaret for tilsyn med Lille 
Tøyen sykehjem fra 01.01.2006. Ordningen med tilsyn med Lilleborg sykehjem vil bli avklart 
med Bydel Bjerke. 
 
 
Oslo 10.02.2006 
 
 
 
Eigil Jakobsen 
sekretær 
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 
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