
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  
05.11.2013 kl. 16.30 – 17.00 
Bydelsadministrasjonen, Platousgate 16, 
Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje. 
 
 
 
Åpne halvtime:  Ingen saker 
 
 
 
 
Tilstede: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olaf Svorstøl (Rødt) leder 
Arild Furuseth (H), nestleder, ankom 16.36 
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: Sak 64/2013 om invitasjon til ungdomsrådet om å delta i åpen halvtime på OKN-
møter ble satt på kartet. 
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OKN-sak 
61/2013 

  SØKNAD OM SALGSBEVILLING - LIME TAMBOURGÅRDEN, 
JENS BJELKES GATE 71  

 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny salgsbevilling ved Lime 
Tambourgården, Jens Bjelkes gate 71, jf. Forkrift om åpningstider for 
serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. 
 
 
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 anbefaler søknad om ny salgsbevilling ved Lime 
Tambourgården, Jens Bjelkes gate 71, jf. Forkrift om åpningstider for 
serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. 
 
 

 
OKN-sak 
62/2013 

 SØKNAD OM NY SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING VED 
EAST AFRICAN CUISEN, GRØNLAND 2C  

 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved 
East African Cuisen, Grønland 2c med åpnings- og skjenketider inne til kl. 
03.30/03.00, jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- 
og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Olaf Svorstøl fremmet følgende forslag på vegne av Rødt: 
Åpnings- og skjenketider inne til 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 
East African Cuisen, Grønland 2c med åpnings- og skjenketider inne til kl. 
03.30/03.00, jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- 
og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. 
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OKN-sak 
63/2013 

  SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING ETTER 
EIERSKIFTE VED TONY`S BACKYARD, TURBINVEIEN 26  

 
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  
Gamle Oslo Bydelsutvalg anbefaler søknad om serverings- og 
skjenkebevilling ved eierskifte ved Tony´s Backyard, Turbinveien 26 med 
åpnings- og skjenketid inne til klokken 01.00/00.30, og uteservering til 
klokka 21.30/22.00. Ingen alkoholservering før klokka 09.00, jf. 
bestemmelsene i Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i 
Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Olaf Svorstøl fremmet følgende forslag på vegne av Rødt: 
Åpnings- og skjenketid inne til 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: 
 
Gamle Oslo Bydelsutvalg anbefaler søknad om serverings- og 
skjenkebevilling ved eierskifte ved Tony´s Backyard, Turbinveien 26 med 
åpnings- og skjenketid inne til klokken 01.00/00.30, og uteservering til 
klokka 21.30/22.00. Ingen alkoholservering før klokka 09.00, jf. 
bestemmelsene i Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i 
Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune. 
 
 
 

 
 
OKN-sak 
64/2013 

INVITASJON TIL UNGDOMSRÅDET OM Å BENYTTE ÅPEN 
HALVTIME PÅ OKN-MØTER TIL Å LEGGE FREM 
AKTUELLES SAKER OG ØNSKER  
 
Forslag fra Olaf Svorstøl, Rødt: 
Ungdomsrådet inviteres av OKN til å benytte et kvarter i åpen halvtime på 
deres faste møter for å komme med sine saker. Rådet innkalles av OKN-
komiteens leder. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Forslag fra Rødt ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
 
Ungdomsrådet inviteres av OKN til å benytte et kvarter i åpen halvtime på 
deres faste møter for å komme med sine saker. Rådet innkalles av OKN-
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komiteens leder. 
 
 

 
 
Eventuelt 
Arild Furuseth (H) stilte spørsmål om gjennomføring av møter hvis det ikke er innmeldte 
saker. OKN ble enige om at saken tas opp i AU slik at man utarbeider felles regler for alle 
komiteer.  
 
 
 
 
Olaf Svorstøl       Kerstin Berglund 
leder        avdelingsdirektør 


