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INNKALLING 04/13 
 

Det innkalles til møte i helse- og sosialkomiteen i Bydel Grünerløkka 05. juni 2013 kl. 
18:00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. 
 
Åpen halvtime 
Opprop 
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av sakskart 
Informasjon 
 
Skriftlig: 

• Byrådssak 105/13 Forsøk med delegasjon av myndighet til å bestemme åpningstid i 
bydelene – forlengelse av forsøket 

 
Innmeldte spørsmål 
Eventuelt 
 
 
Saker til behandling: 
 
SAK 51/13 PROTOKOLL FRA MØTE I HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 17. APRIL 
2013 
 
Protokollen er tidligere utsendt og lagt ut på bydelens nettside. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Protokollen godkjennes. 
 
Vedtak: 
 
 
SAK 52/13 LILLEBORG SYKEHJEM – RAPPORT FRA TILSYNSBESØK 07.02.2013 
Saksnr. 201300268 

 

Tilsynsrapport og svar fra Sykehjemsetaten følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. 
 
Vedtak: 
 
 
SAK 53/13 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, 
UTVIDELSE AV AREAL INNE, KOLONIHAGEN GRÜNERLØKKA, 
KORSGATA 25 
Saksnr. 201300206 

 
Saksframlegg og søknad følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, utvidelse av areal inne, fra KOLONIHAGEN 
FROGNER AS for Kolonihagen Grünerløkka, Korsgata 25, 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.  
 
Vedtak: 
 
 
SAK 54/13 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, ALEXIS, 
TRONDHEIMSVEIEN 6 
Saksnr. 201300863 

 
Saksframlegg og søknad følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, inne og ute, fra ALEXIS AS, for Alexis, 
Trondheimsveien 6, åpningstid/skjenketid inne: 03:30/03:00, åpningstid/skjenketid ute: 
24:00/23:30, 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.  
 
Vedtak: 
 
 

SAK 55/13 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, NY 
UTESERVERING, CAFE LØKKA, KORSGATA 31 
Saksnr. 201300979 

 
Saksframlegg og søknad følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny uteservering, fra Cafe Løkka v/Melike Ates for 
Cafe Løkka, Korsgata 31, 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.  
 
Vedtak: 
 
 
SAK 56/13 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, NY, 
PJOLTERGEIST, FREDENSBORGVEIEN 35 
Saksnr. 201300982 

 
Saksframlegg og søknad følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, fra DACKEL & SON AS, for Pjoltergeist, 
Fredensborgveien 35, 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.  
 
Vedtak: 
 
 
SAK 57/13 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, 
EIERSKIFTE, FOOD REPUBLIC VULKAN, MARIDALSVEIEN 17A 
Saksnr. 201300983 

 
Saksframlegg og søknad følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte fra FOOD REPUBLIC AS, for Food 
Republic Vulkan, Maridalsveien 17A, 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.  
 
Vedtak: 
 
 
SAK 58/13 SOFIENBERGSENTERET – RAPPORT FRA TILSYNSBESØK 30.01.2013 
Saksnr. 201300268 

 
Tilsynsrapport og svar fra Sykehjemsetaten følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. 
 
Vedtak: 
 
 
SAK 59/13 SØKNAD OM SALGSBEVILLING, NY, CK 39 DAGLIGVARE, 
CHRISTIAN KROGHS GATE 39 
Saksnr. 201301045 

 
Saksframlegg og søknad følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om salgsbevilling fra DURRANI AS for CK 39 Dagligvare, Christian Kroghs gate 39, 
anbefales så fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas.  
 
Vedtak: 
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SAK 60/13 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, INNE OG 
UTE, CREPERIE DE MARI, THORVALD MEYERS GATE 63-67 
Saksnr. 201301061 

 
Saksframlegg og søknad følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, inne og ute, fra MARYNA NEBESKA, for 
Creperie de mari, Thorvald Meyers gate 63-67, åpningstid/skjenketid inne: 23:30/23:00, 
åpningstid/skjenketid ute: 23:00/22:30, anbefales så fremt tilgjengeligheten for 
bevegelseshemmede ivaretas og støynivåene fra alle tekniske installasjoner tilknyttet 
virksomheten tilfredsstiller gjeldende tekniske forskrifter før disse tas i bruk. Videre forutsettes 
det at Folkehelseinstituttets anbefalte grenseverdier i lokaler og publikumsområder overholdes.  
 
Vedtak: 
 
 
SAK 61/13 SØKNAD OM NY SALGSBEVILLING, REMA 1000, CHRISTIAN 
KROGHS GATE 1-11 
Saksnr. 201300990 

 
Saksframlegg og søknad følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om salgsbevilling fra DAVID ADAMPOUR for Rema 1000, Christian Kroghs gate 1-
11, anbefales så fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas. 
 
Vedtak: 
 
 
SAK 62/13 TERTIALRAPPORT OG STATISTIKK PER 1. TERTIAL 2013 
Saksnr.  

 
Saksframlegg, tertialrapport og statistikk per 1. tertial 2013 for bydel 
Grünerløkka følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Tertialrapport og statistikk per 1. tertial 2013 tas til orientering. 
 
Vedtak: 
 
 
SAK 63/13 DISPONERING AV MINDREFORBRUK 2012 
Saksnr.  

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Mindreforbruk på 23.206 861 disponeres som nevnt i denne sak. 
 
1. Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø økes med 7 940 000 
2. Funksjonsområde 2A Barnehage økes med 3 038 000 
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3. Funksjonsområde 2B Oppvekst økes med 8 052 861 
4. Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg økes med 4 230 000 
 
Vedtak: 
 
 
SAK 64/13 SYKEHJEMSBEHOVSPLAN - RULLERING 2014-2024. UTBYGGING AV 
SYKEHJEM OG OMSORG+ I OSLO KOMMUNE 
Saksnr. 201300812 
 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Befolkningsframskrivninger viser at bydelen sannsynligvis vil ha et tilnærmet uforandret behov 
for sykehjemsplasser de nærmeste årene, deretter etter hvert stigende. Oslo har fritt 
sykehjemsvalg, og dekningen i sentrumsbydelene er god.  
Vi er positive til de tiltak som foreslås og at det planlegges å bygge nye sykehjem i ytre by, 
samt at dobbeltrom skal avvikles.  Det er ikke planlagt bygging av nytt sykehjem eller nye 
Omsorg+ i vår bydel. Vi er imidlertid positive til at sykehjemmet Lille Tøyen er foreslått 
rehabilitert innen 2018 og at reguleringsarbeidet er iverksatt. 
 
Vedtak: 
 
 
SAK 65/13 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, TRATTORIA 
POPOLARE, BETTOLA OG SCHOUSKJELLEREN, TRONDHEIMSVEIEN 2 
Saksnr. 201301126 

 
Saksframlegg og søknad følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte, fra POPOLARE AS, for Trattoria 
Popolare, Bettola og Schouskjelleren, Trondheimsveien 2, åpningstid/skjenketid inne: 
03:30/03:00, åpningstid/skjenketid ute: 24:00/23:30, 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.  
 
Vedtak: 
 
 
SAK 66/13 RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR SOSIALT 
ENTREPRENØRSKAP OG BEHANDLING AV FORSLAG 
 
I sak 97/12 gjorde HSK følgende vedtak den 17.10.2012: 
 
HSK oppretter en arbeidsgruppe for sosialt entreprenørskap med mandat om å se på 
sosialt entreprenørskap innenfor bydel Grünerløkkas virkeområde. Herunder å samle 
relevant informasjon, fremme forslag som skal stimulere til sosialt entreprenørskap og 
forbedre samarbeide mellom sosiale entreprenører og relevante offentlige organer.  
 
Gruppen bes også se på tiltak o.l. som kan gjennomføres kostnadsfritt. 
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Gruppen bes levere sin innstilling til HSK innen 15.5.2013. 
 
Arbeidsgruppen har nå avlevert en rapport som hvor det er følgende forslag til vedtak: 

1. Bydelen skal oppdatere sin kompetanse når det gjelder anbud, spesielt funksjonelle 
anbud. Ved innkjøp av tjenester skal det vurderes å benytte funksjonelle anbud, som 
setter krav til tjenesten ikke bare pris. 

2. Bydelen skal etablere en satsing på utprøving av nye tjenester som hever kvaliteten i 
bydelens tjenester når det gjelder barnevernstjenester og få unge ut i arbeid. En slik 
satsing må kombineres med at det skal defineres relevante måleparametere. 

3. Bydelen ønsker å ta i bruk suksess honorarer etter kvalitet, for å senke terskelen for 
bruk av sosiale entreprenører og gi incentiver for å yte kvalitet i tjenestene. 

4. Arbeidsgruppens mandat forlenges ut valgperioden for å følge utviklingen i området og 
følge opp samarbeidet som er startet med relevante aktører. 

Komiteen bes om å ta stilling til forslagene og eventuell videre behandling. 
 
 
SAK 67/13 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, EIERSKIFTE, 
KAFÈEN DOGA, HAUSMANNSGATE 16 
Saksnr. 201301130 
 
Saksframlegg og søknad følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte, fra GOURMET GARAGE AS, for 
Kafèen DogA, Hausmannsgate 16, åpningstid/skjenketid inne: 03:30/03:00, 
åpningstid/skjenketid ute: 24:00/23:30, 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. 
 
 
 
 
 
 
Oslo 29. mai 2013 
 
 
Tage Guldvog 
Avdelingsdirektør helse- og sosial 
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