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                                                     BU SAK NR.    21/06                        
                                                     HSS SAK NR.  15/06 
PROTOKOLL 
 

Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen i bydel Grünerløkka 
01.03.2006 kl. 18.00-20.50 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. 
 
DAGSORDEN: 
 
ÅPEN HALVTIME. 
 
Det var møtt fram sju personer til åpen halvtime. 
 
Bjørn Støa, Elina Stenberg, Monir og Bjørg Børresen, alle fra Grünerløkka eldresenter, tok 
ordet til sak nr. 11/06 og argumenterte for å opprettholde tilbudet ved senteret.  
 
Grete Jensen, Engelsborg eldresenter, tok ordet til samme sak og takket for tidligere vedtak i 
bydelsutvalget om å opprettholde driften av senteret. Hun omdelte senterets handlingsplan og 
årsmelding.    
 
OPPROP. 
 
Til stede: Ulf Granli (H) leder, Paal Haavorsen (A), Guttorm Normann (F), Gudmund Dalsbø 
(RV), Brigitte Alnæs (V). 
  
Forfall: Rune Haaland (A), Kyrre Lind (SV). 
 
I stedet møtte: Berit Hauge (A), Anne Lene Ruud (SV).  
 
MERKNADER TIL DAGSORDEN. 
 
Innkallingen godkjent uten merknader. Det ble meldt saker til eventuelt. 
 
HSS SAK NR. 09/06  PROTOKOLL FRA MØTE I KOMITEEN 08.02.2006. 
Arkivnr. 
 
Vedtak: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
HSS SAK NR. 10/06  TILSYNSRAPPORT NR. 1/2006 FRA TILSYNSBESØK PÅ 
GRÜNERLØKKA SYKEHJEM 07.02.2006.  
Arkivnr.  
 
Administrasjonen omdelte notat vedrørende røykerom på postene og branntilsyn. 
 
Vedtak: 
Tilsynsrapporten tatt til orientering. 

    
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. 11/06  BYDELENS ELDRESENTRE. 
Arkivnr.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
RV’s forslag til vedtak: 
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen rår til at alle tre eldresentrene opprettholdes. 
Administrasjonen bes gå videre med å undersøke muligheter for alternativ finansiering av det 
flerkulturelle tilbudet og for å skaffe nye brukergrupper til sentrene.   
 
Vedtak: 
RV’s forslag vedtatt med 4 (2 A, 1 SV, 1 RV) mot 3 (1 H, 1 F, 1 V) stemmer for 
bydelsdirektørens forslag. 
 
HSS SAK NR. 12/06  SØKNAD OM UTVIDET ÅPNINGS-/SKJENKETID TID UTE 
FOR THE SHAMROCK. 
Arkivnr. 944 Saksnr. 06/570 
 
Vurdering 
Stedet ligger i Schleppegrells gate og utenfor den delen som er definert som et utvidet 
sentrumsområde. På denne bakgrunn vil bydelsdirektøren ikke anbefale søknad om utvidet 
åpnings-/skjenketid ute til kl. 01.00. 
  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid ute til kl. 01.00/00.30 for Stray Mc Kinnon AS v/The 
Shamrock, Schleppegrells gate 32, anbefales ikke fordi stedet ligger utenfor et utvidet 
sentrumsområde og åpningstiden bør derfor følge forskriftenes § 1 b. 
 
F’s forslag til vedtak: 
Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid ute til kl. 01.00/00.30 anbefales da det ikke er boliger i 
umiddelbar nærhet.  
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 4 (2 A, 1 SV, 1 RV) mot 3 (1 H, 1 F, 1 V) stemmer for 
F’s forslag. 
 
HSS SAK NR. 13/05  SØKNAD OM NY SKJENKEBEVILLING INNE OG UTE FOR 
KAFE 53 KOREABUTIKKEN. 
Arkivnr. 944 Saksnr. 06/413 
 
Vurdering 
Det søkes om ny skjenkebevilling inne og ute (se vedlagte skisse). Bydelsdirektøren har ingen 
bemerkninger til søknaden. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute for alkoholholdig drikk med under 22 
volumprosent alkohol, med åpnings-/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30 og åpningstid ute til kl. 
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22.00, for Su Yeon Dæhlen v/Kafe 53 Koreabutikken, Storgata 53 A, anbefales så fremt 
tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas. 
 
RV’s forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka har allerede et for høyt antall skjenkesteder, og det tilrås derfor ikke at Kafe 
53 Koreabutikken, Storgata 53 A, får skjenkebevilling.  
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 F, 1 H, 1 V) mot 1 (RV) stemme for 
RV’s forslag. 
 
HSS SAK NR. 14/05  HØRING – REVISJON AV OSLO KOMMUNES 
ÅPNINGSTIDSFORSKRIFT AV 07.05.2003. 
Arkivnr. 944 Saksnr. 06/417  
 
Saken har tidligere vært oppe til behandling på møte i komiteen 28.09.2005 (sak nr. 56/05). 
Saken skal til behandling på bydelsutvalgets møte 16.03.2006.  
 
Forslag til uttalelse fra RV: 
1) Det er ikke ønskelig å gjøre alkohol mer tilgjengelig enn det allerede er i dag. Bydel 
Grünerløkka vil derfor på generelt grunnlag gå mot liberalisering av åpningstidsforskriften. 
 
2) Til de konkrete forslaga som fremmes: 
         a) Utvida åpningstid for uteservering i indre sentrum. Bydelen går mot dette med den 
generelle begrunnelsen gitt over. En regel som foreslått vil dessuten føre til 
konkurransevridning og etter hvert til press for å få samme regler i andre sentrale strøk. (Her 
skal i tillegg anmerkes at den foreslåtte formuleringa er meningsløs, idet det fastslås at  
uteserveringssteder skal holdes lukket inne mellom 0330 og 06.) 
 
         b) Nytt punkt om uteserveringer i bakgård. Bydelen støtter å innføre de foreslåtte 
bestemmelsene. Vi ønsker imidlertid ikke den foreslåtte unntaksmulighet ved skriftlig 
samtykke fra berørte parter. For det første medfører slikt unntak at beboere som seinere flytter 
inn, ikke er verna. Det samme gjelder beboere som endrer synspunkt pga endra livssituasjon 
(f.eks at de får barn). For det andre åpner regelen for press mot leieboere, f.eks dersom huseier 
ønsker å leie ut til uteservering. For det tredje er begrepet ”berørte beboere” noe uklart.          
 
Vi vil også påpeke at begrepet ”bakgård” er utydelig, også med den forklaring som er gjort i 
saksframlegget. Etter byfornyelsen er i mange tilfeller flere bakgårder nå slått sammen til et 
stort fellesareal, som kan dekke et heilt kvartal. I noen tilfeller kan en enkelt gård i et slikt  
kvartal stå utafor fellesskapet og ha sin egen bakgård som bare skilles fra resten ved et enkelt 
gjerde. Etter bydelens oppfatning må de foreslåtte begrensningene utformes slik at de gjelder 
både fellesarealer og tilstøtende enkeltareal. 
 
         c) Rett til salgsbevilling for spesialforretninger. Bydelen kan ikke se at det er behov for 
ytterligere økning i antall salgssteder, og vi går mot denne endringa. 
 
3) Bydelen vil i tillegg til dette gjøre oppmerksom på at det er behov for å kunne differensiere 
mer i åpningstider enn det dagens forskrifter gjør. I et boligstrøk vil det for eksempel kunne 
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være aktuelt å la et serveringssted ha åpent til kl 22, og det forekommer at drivere sier at det  
er det de ønsker. Dagens regler tilsier imidlertid at en må gi åpningstid til kl 01. Likeså vil det 
være ønskelig å kunne gi kortere åpningstider på hverdager enn i helgene. Bydelen ber derfor 
om at det utarbeides et forslag om slik endring også. 
 
Forslag til uttalelse fra A:  
Generelt er AP mot skjenking i bakgårder. Eneste unntak kan være der hvor det ikke er  
beboere.  
 
Videre er vi av den oppfatning at siden vi nå har fått røykeloven bør blekkspruten avvikles. Vi 
kan imidlertid diskutere om vi skal komme med et innspill i denne høringssaken om tillatelse til 
å gi unntak i helgene. Skal vi forsøke å få et bredt kompromiss? 
 
Dvs.: Vi er for at det på bydelsnivå (?) kan gis unntak for skjenking inn i boligområder inne til 
kl. 3.00 innen dagens Blekksprut i HELGEN, dvs. natt til lørdag og natt til søndag.  
Dersom det ikke er mulig å få til er vi imot nattåpent i boligstrøk, inkludert dagens blekksprut. 
Unntak er Parkteatret dersom de klarer å holde et akseptabelt støynivå. Dette grunnet fordi de 
er ”kulturhus” som Soria Moria og dermed får en særskilt tillatelse til utvidet skjenketid 
innendørs. 
 
Forslag til uttalelse fra V: 
Grünerløkka bydelsutvalg har følgende innspill til saken. Dagens sentrumsdefinisjon har 
enkelte uheldige sider både ved at den lager urimelig forskjell for skjenkesteder som ligger tett 
inntil hverandre, og ved at den gjør det vanskeligere å innskrenke skjenking i enkeltgårder 
innenfor sentrumsbegrepet hvor det blir unødig plager for naboene. Det er samtidig steder 
utenfor dagens definerte sentrum som i liten grad ville sjenert naboer som ikke får utvidet 
skjenketid ene og alene grunnet adressen. 
 
Bydel Grünerløkka mener disse vurderingene hører hjemme lokalt i bydelen hvor 
lokalkunnskapene er best, og at bydelsutvalgene bør ha vedtaksmyndighet i forhold til 
skjenketider, ikke bare høringsmuligheter som i dag.  
 
Når det gjelder utvidelse av skjenketid utendørs ønsker vi ikke en generell regel på dette. 
Enkelte steder innenfor sentrumsdefinisjonen har mange tilstøtende naboer, og aktiviteten 
utendørs er den største belastningen for disse. Andre steder utenfor dagens definerte sentrum 
bør kunne ha denne åpningstiden uten at det vil bety nevneverdig belastning for nærområdene. 
Også i dette tilfellet ønsker vi at bydelen skal kunne få vedtaksmyndighet, da kunnskapen om 
disse faktorene er best lokalt. 
 
Forslaget om skjenketid ute i bakgård med tilstøtende beboere begrenset frem til klokken 19.00 
støttes. 
 
Vi vil i tillegg be om at det blir mulig å differensiere mellom dag før hverdag og dag før helge-
/helligdager slik at sentrumsbestemmelsene kan gjelde før helg- og helligdag, men ikke foran 
hverdag. Hvor denne differensieringen skal gjelde bør igjen bestemmes lokalt 
 
Når det gjelder begrepet indre sentrum vil vi anbefale at området avgrenset mellom Stortorget, 
Storgata, Møllergata og Youngsgate inkluderes i dette. 
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Forslag til uttalelse fra H: 
Vurdering 
Høyre støtter Byrådets forslag til endring av Oslos forskrift av 07.05.2003 med følgende 
kommentarer:  
Åpningstid for uteservering bør – som hovedregel – følge serveringsstedet åpningstid og ikke 
være avhengig av hvor stedet ligger. 
 
Utvidet sentrum bør omfatte deler lenger øst. For eksempel Youngstorvet bør inn her. 
Høyre ønsker heller ikke å legge begrensninger på serveringer i bakgårdene som foreslått i 
endringsforslaget da Høyre mener at beboernes behov for skjerming i henhold til støy er sikret 
gjennom eksisterende regelverk. 
 
HSS komitéens forslag til vedtak: 
Byrådets forslag til endring av Oslos forskrift av 07.05.2003  støttes med følgende kommentar: 
Åpningstid for uteservering bør – som hovedregel – følge serveringsstedets åpningstid og ikke 
være avhengig av hvor stedet ligger. 
Utvidet sentrum bør omfatte deler lenger øst. For eksempel Youngstorvet bør inn her. 
Det ønskes heller ikke å legge begrensninger på servering i bakgårdene som foreslått i 
endringsforslaget da beboernes behov for skjerming i henhold til støy er sikret gjennom 
eksisterende regelverk. 
 
Subsidiært 
Subsidiært vil Høyre støtte Venstres forslag som åpner for en løsning med åpning på hverdager 
til kl. 01.00/00.30 og på fredager og lørdager samt dag før hellig- og fridager til kl. 
03.00/03.00. Ved denne løsningen bør det også åpnes for andre lignende foretak i for eksempel 
Markveien til å benytte seg av en slik løsning. 
 
Vedtak: 

1. Saken tatt foreløpig til orientering. 
2. De innkommende forslagene fra RV, V, H og A følger saken videre. 

 
EVENTUELT. 
 
Forslag til avtale mellom Bydel Bjerke og Bydel Grünerløkka om overføring av tilsynsansvaret 
for Lilleborg sykehjem til førstnevnte bydel ble omdelt.  
 
Administrasjonen orienterte om forslag til endring i kriteriesystemet for funksjonsområde 2, 
oppvekst, og funksjonsområde 4, økonomisk sosialhjelp.  
 
Begge saker skal til behandling på bydelsutvalgets møte 16.03.2006.    
 
 
Oslo 07.03.2006 
 
 
Eigil Jakobsen 
sekretær 
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 
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