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Bydelsutvalget Gamle Oslo 
Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo 
Besøksadresse: Platous gate 16 
Telefon. 02180, 
Internett: www.bgo.oslo.kommune.no 
 

           
 
PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG 
NÆRMILJØKOMITEEN  
08.10.2013 kl. 16.30 – 18.10 
Bydelsadministrasjonen, Platousgate 16, 
Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje. 
 
 
 
Åpne halvtime:  Mohsin Ayaub til sak 58/2013 
 
 
 
 
Tilstede: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olaf Svorstøl (Rødt) leder 
Arild Furuseth (H), nestleder, ankom 16.48 
Atle Halvorsen Hjelkerud (AP) 
Finn Overvik (AP) 
Maj Jill Hedemark (SV) 
Helene Z. Skulstad (V) 
Kjell Johansen (FrP)  
Anders Skyrud Danielsen (MDG) 
 
 

Fra administrasjonen: Kerstin Berglund, avdelingsdirektør utfører barn og unge 
Nina Tufte, møtesekretær 

Forfall:  
I stedet møtte:  
 
 
Ved møtets start var 7 medlemmer til stede og OKN-komiteen var dermed vedtaksfør. 
 
 
Møteinnkalling: Godkjent 
 
Sakskart: Godkjent 
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OKN-sak 
53/2013 

 NAVNSETTING AV NY VIDEREGÅENDE SKOLE PÅ HERSLEB 
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  
1. Bydelsutvalget vedtar at den nye videregående skolen i Herslebs gate 20b 
får navnet Hersleb videregående skole.  
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
 
Bydelsutvalget vedtar at den nye videregående skolen i Herslebs gate 20b får 
navnet Hersleb videregående skole.  
 

 
 
OKN-sak 
54/2013 

 SØKNAD OM BEVILLING ETTER EIERSKIFTE OG NY 
UTESERVERING – ENGEL RESTAURANT BAR, HAGEGATA 39 
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- skjenkebevilling inne til 
kl. 0100/0030 på grunn av eierskifte ved Engel Restaurant Bar, Hagegata 39 
jf. bestemmelsene i Forskrift om åpningstider for serverings- og 
skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune. I tillegg anbefales 
serverings- og skjenkebevilling ute til kl. 2200/2130  
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Olaf Svorstøl fremmet følgende forslag på vegne av Rødt:  
Når det gjelder serverings-/skjenketid inne foreslår Rødt kl. 24.00/23.30 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble vedtatt mot en stemme fra Rødt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- skjenkebevilling inne til 
kl. 0100/0030 på grunn av eierskifte ved Engel Restaurant Bar, Hagegata 39 
jf. bestemmelsene i Forskrift om åpningstider for serverings- og 
skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune. I tillegg anbefales 
serverings- og skjenkebevilling ute til kl. 2200/2130  
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OKN-sak 
55/2013 

SØKNAD OM BEVILLING – UTVIDELSE AV AREAL ENSJØ 
KRO, ROLF HOFMOS GATE 24 
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  
Bydelsutvalget anbefaler ikke utvidet åpnings- og skjenketid for 
virksomheten, men kan anbefale at ny serverings- og skjenkebevilling gis for 
drift inne og ute ved Ensjø Kro, Rolf Hofmos gate 24 etter utvidelse av 
lokalene. I tråd med Forskrift om åpningstider for serverings- og 
skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune anbefaler Bydelsutvalget 
at virksomheten holdes lukket inne mellom kl 0100 og kl 0600. 
Uteserveringen bør holde lukket mellom klokken 2200 og klokken 0600.  
 
Følgende begrunnelse legges til grunn for vedtaket:  
Gamle Oslo Bydelsutvalg viser til vedlagte klager fra naboer på støy fra 
gjester som besøker Ensjø Kro, Rolf Hofmos gate 24og går imot utvidet 
åpnings- og skjenketid inne til kl. 0300/0230 og åpningstid ute til kl. 
0000/2330.  
Ensjø Kro ligger på Ensjø i et næringsbygg og grensende til boligbebyggelse 
øst for bygget. Vest for bygget blir det oppført nye boliger i forbindelse med 
utviklingen av Ensjø. På grunn av nærheten til omkringliggende boliger anser 
Bydelsdirektøren at disse kan sjeneres fra ute-serveringen i 
”innsovningsperioden” mellom kl. 2300 og 0100. Bydelsdirektøren anbefaler 
derfor ikke utvidet åpnings- og skjenketid for virksomheten, men kan 
anbefale at ny serverings-og skjenkebevilling gis for drift inne og ute ved 
Ensjø Kro, Rolf Hofmos gate 24 utvidelse av lokalene.  
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Olaf Svorstøl fremmet følgende forslag på vegne av Rødt:  
Når det gjelder serverings-/skjenketid inne foreslår Rødt kl. 24.00/23.30 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble vedtatt mot en stemme fra Rødt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
   
Bydelsutvalget anbefaler ikke utvidet åpnings- og skjenketid for 
virksomheten, men kan anbefale at ny serverings- og skjenkebevilling gis for 
drift inne og ute ved Ensjø Kro, Rolf Hofmos gate 24 etter utvidelse av 
lokalene. I tråd med Forskrift om åpningstider for serverings- og 
skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune anbefaler Bydelsutvalget 
at virksomheten holdes lukket inne mellom kl 0100 og kl 0600. 
Uteserveringen bør holde lukket mellom klokken 2200 og klokken 0600.  
 
Følgende begrunnelse legges til grunn for vedtaket:  
Gamle Oslo Bydelsutvalg viser til vedlagte klager fra naboer på støy fra 
gjester som besøker Ensjø Kro, Rolf Hofmos gate 24og går imot utvidet 
åpnings- og skjenketid inne til kl. 0300/0230 og åpningstid ute til kl. 
0000/2330.  
Ensjø Kro ligger på Ensjø i et næringsbygg og grensende til boligbebyggelse 
øst for bygget. Vest for bygget blir det oppført nye boliger i forbindelse med 
utviklingen av Ensjø. På grunn av nærheten til omkringliggende boliger anser 
Bydelsdirektøren at disse kan sjeneres fra ute-serveringen i 
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”innsovningsperioden” mellom kl. 2300 og 0100. Bydelsdirektøren anbefaler 
derfor ikke utvidet åpnings- og skjenketid for virksomheten, men kan 
anbefale at ny serverings-og skjenkebevilling gis for drift inne og ute ved 
Ensjø Kro, Rolf Hofmos gate 24 utvidelse av lokalene.  
 

 
 
OKN-sak 
56/2013 

 SØKNAD OM BEVILLING  - NY- WENCHES CAFE OG BAR, 
SCHWEIGAARDSGATE 60 B 
 

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  

Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved 
Wenches Cafe og Bar, Schweigaards gate 60B, med åpnings- og skjenketid 
inne til kl 0100/0030, og uteservering til kl 2130/2200 da søknaden 
tilfredsstiller kravene i Forskrift om åpningstider for serverings-og 
skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo § 4 a. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Olaf Svorstøl fremmet følgende forslag på vegne av Rødt:  
Når det gjelder serverings-/skjenketid inne foreslår Rødt kl. 24.00/23.30 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble vedtatt mot en stemme fra Rødt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
   
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved 
Wenches Cafe og Bar, Schweigaards gate 60B, med åpnings- og skjenketid 
inne til kl 0100/0030, og uteservering til kl 2130/2200 da søknaden 
tilfredsstiller kravene i Forskrift om åpningstider for serverings-og 
skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo § 4 a. 
 

 
 
OKN-sak 
57/2013 

 SØKNAD OM BEVILLING – EIERSKIFTE VED KAMPEN 
RESTAURANT, NORMANNSGATA 5 
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  
Gamle Oslo Bydelsutvalg anbefaler søknad om ny serverings- 
skjenkebevilling ved Normannsgata 5, Kampen restaurant jf. bestemmelsene 
i Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Gamle 
Oslo, Oslo kommune. Det anbefales serverings- og skjenkebevilling inne til 
kl. 0100/0030 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Olaf Svorstøl fremmet følgende forslag på vegne av Rødt:  
Når det gjelder serverings-/skjenketid inne foreslår Rødt kl. 24.00/23.30 
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Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble vedtatt mot en stemme fra Rødt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
 
Gamle Oslo Bydelsutvalg anbefaler søknad om ny serverings- 
skjenkebevilling ved Normannsgata 5, Kampen restaurant jf. bestemmelsene 
i Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Gamle 
Oslo, Oslo kommune. Det anbefales serverings- og skjenkebevilling inne til 
kl. 0100/0030 
 

 
OKN-sak 
58/2013 

VEDRØRENDE TILLATELSE TIL Å PASSERE VEIBOMMER 
FOR PRIVATPERSONER 
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  
 
1. Bydelsutvalget har stor forståelse for ønske om redusere transporttid, men 
anser i utgangspunktet at bomåpnere kun skal brukes av busser i 
kollektivtrafikk, utrykkingskjøretøy og kommunale biler i tjeneste som 
hjemmetjeneste/ dagsentertransport.  
2. Bydelsutvalget har et svært begrenset antall bomåpnere til rådighet. 
Bydelsutvalget mener at dersom det åpnes for at privatpersoner får tilgang til 
automatiske bomåpnere vil dette medføre økt trafikk i boområder og 
undergraving av en restriktiv håndheving av tildeling av bomåpnere.  
 
Alternativt:  
1. Bydelsutvalget mener at det skal kunne åpnes for at privatpersoner skal 
kunne tildeles bomåpnere når særskilte grunner foreligger.  
2. Vedtaksmyndigheten vedrørende tildeling av bomåpnere delegeres fra 
bydelsutvalget til bydelens bestillerkontor.  
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Helene Z. Skulstad og Olaf Svorstøl fremmet følgende forslag på vegne av V 
og Rødt: 
Søknaden, saksnummer 312, innvilges. 
 
Finn Overvik fremmet forslag om nytt punkt 3 i alternativt forslag fra 
bydelsdirektøren: 
Søknaden videresendes bestillerkontoret for rask behandling. 
 
Helene Z. Skulstad fremmet forslag til nytt punkt 4: 
Bydelsutvalget ber administrasjonen undersøke svakhetene i TT-ordningen 
som fremkom i komitemøte og i saksnr. 312, og levere sak til HSK på dette. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling falt enstemmig. 
Bydelsdirektørens alternative forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra V og Rødt ble vedtatt mot 3 stemmer fra to Ap og MDG. 
Bydelsdirektørens alternative forslag punkt 2 ble vedtatt mot 2 stemmer fra 
FrP og Rødt. 
Forslag fra Ap falt som konsekvens fra vedtatt forslag fra V og Rødt. 
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Forslag fra V om nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt.  
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
 
Bydelsutvalget mener at det skal kunne åpnes for at privatpersoner skal 
kunne tildeles bomåpnere når særskilte grunner foreligger.  
 
Søknaden, saksnummer 312, innvilges. 
 
Vedtaksmyndigheten vedrørende tildeling av bomåpnere delegeres fra 
bydelsutvalget til bydelens bestillerkontor.  
 
Bydelsutvalget ber administrasjonen undersøke svakhetene i TT-ordningen 
som fremkom i komitemøte og i saksnr. 312, og levere sak til HSK på dette. 
 

 
 
OKN-sak 
59/2013 

 INNSTILLING FRA IDÈUTVALGET FOR AKERSELVA 
 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Atle H. Hjelkerud fremmet følgende forslag til innstilling på vegne av Ap: 
Bydelsutvalget er positive til foreliggende forslag for forbedring og utvikling 
av Akerselva. BU støtter forslagene og vil jobbe for disse overfor bystyret. 
 
Arild Furuseth fremmet følgende forslag på vegne av H: 
Saken oversendes bydelsdirektøren for vurdering, evt. utredning. 
 
Atle Skyrud Danielsen fremmet følgende forslag på vegna av MDG: 
Til forslag 3 i innstillingen: Stryke første setning 
Til forslag 5 i innstillingen: Legge til ”såfremt disse ikke bruker motor”. 
Til forslag 7 i innstillingen: Legge til: ”I mellomtiden bør tunnelen 
forskjønnes, for eksempel med belysning”. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Forslag til innstilling fra Ap ble vedtatt mot en stemme fra H. 
Forslag fra H falt mot to stemmer fra H og FrP. 
Forslag fra MDG til punkt 3 i innstillingen falt mot en stemme fra MDG 
Forslag fra MDG til punkt 5 i innstillingen falt mot 3 stemmer fra MDG, SV 
og Rødt 
Forslag fra MDG til punkt 7 i innstillingen falt mot 3 stemmer fra MDG, 
Rødt og V. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
 
Bydelsutvalget er positive til foreliggende forslag for forbedring og utvikling 
av Akerselva. BU støtter forslagene og vil jobbe for disse overfor bystyret. 
 

 
OKN-sak 
60/2013 

 E18-KORRIDOREN 
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Forslag til vedtak fra SV: 
 
Bydelsutvalget har ikke fått kommunedelplan og konsekvensutredning for 
E18-korridoren Lysaker-Slependen til høring. BU mener dette er et 
demokratisk problem da innbyggerne i Bydel Gamle Oslo blir påvirket av 
en eventuell utbygging av E18 til 10 filer. 
 
En økning i persontrafikken på 30 % inn mot Oslo vil i stor grad påvirke 
Bydel Gamle Oslo da mye av den økte trafikken vil gå gjennom bydelen. 
Konsekvensen av økt trafikk vil blant annet være dårligere luftkvalitet og 
mer støy. Luftkvaliteten er allerede dårlig i deler av bydelen. 
Bydelsutvalget frykter at utbygging av E18 vil forverre situasjonen. 
 
Plan og bygningsetaten anbefaler Oslo kommune å komme med 
innsigelse til kommunedelplanen da tiltaket blant annet er i strid med 
omforente, overordnede mål om utvikling av transportsystemet. PBE er 
også kritiske til kommunedelplanen da det ikke legges nok vekt på 
kollektive løsninger samt at det ikke er mulig å bygge seg ut av 
køproblemer for biltrafikken. Bydelsutvalget støtter PBE sine innspill og 
at kommunen må komme med innsigelse til kommunedelplanen. 
 
Sentrumsnære bydeler, som Bydel Gamle Oslo, har allerede for stor 
gjennomgangstrafikk. Bydelsutvalget er opptatt av at behovet for økt 
transport til og fra Oslo skal tas med kollektivtrafikk og sykkel. Dette er 
viktig for klimaet samt for bokvaliteten til innbyggerne i Gamle Oslo og 
andre berørte bydeler. 
 
Økt trafikk på vei vil også være til hinder for næringslivets transport. 
Dette er også et viktig argument for at økt behov for transport skal tas 
med kollektive løsninger. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Tekstendringsforslag fra V ble innbakt i vedtaksteksten. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Forslag til vedtak fra SV ble vedtatt mot 2 stemmer fra FrP og H. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
 
Bydelsutvalget har ikke fått kommunedelplan og konsekvensutredning for 
E18-korridoren Lysaker-Slependen til høring. BU mener dette er et 
demokratisk problem da innbyggerne i Bydel Gamle Oslo blir påvirket av 
en eventuell utbygging av E18 til 10 filer. 
 
En økning i persontrafikken på 30 % inn mot Oslo vil i stor grad påvirke 
Bydel Gamle Oslo da mye av den økte trafikken vil gå gjennom bydelen. 
Konsekvensen av økt trafikk vil blant annet være dårligere luftkvalitet og 
mer støy. Luftkvaliteten er allerede dårlig i deler av bydelen. 
Bydelsutvalget frykter at utbygging av E18 vil forverre situasjonen. 
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Plan og bygningsetaten anbefaler Oslo kommune å komme med 
innsigelse til kommunedelplanen da tiltaket blant annet er i strid med 
omforente, overordnede mål om utvikling av transportsystemet. PBE er 
også kritiske til kommunedelplanen da det ikke legges nok vekt på 
kollektive løsninger samt at det ikke er mulig å bygge seg ut av 
køproblemer for biltrafikken. Bydelsutvalget støtter PBE sine innspill og 
at kommunen må komme med innsigelse til kommunedelplanen. 
 
Sentrumsnære bydeler, som Bydel Gamle Oslo, har allerede for stor 
gjennomgangstrafikk. Bydelsutvalget er opptatt av at behovet for økt 
transport til og fra Oslo skal tas med kollektivtrafikk og sykkel. Dette er 
viktig for klimaet samt for bokvaliteten til innbyggerne i Gamle Oslo og 
andre berørte bydeler. 
 
Økt trafikk på vei vil også være til hinder for næringslivets transport. 
Dette er også et viktig argument for at økt behov for transport skal tas 
med kollektive løsninger. 
 

 
 
 
Eventuelt 
 
 
 
 
Olaf Svorstøl       Kerstin Berglund 
leder        avdelingsdirektør 


