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Åpen halvtime 
En presentasjon av Haugenfestivalen fra ungdommene som har søkt om frivilligmidler 
 
Mari Gåsemyr som ønsker å starte Oslo sentrum Steinerskole 
 
Til sak 39/14 Bigård i Stensparken  
Agnes Løkkemelvær og Ragna Ribe Jørgensen om Bigården  
 
Godkjenning av innkalling 
Godkjent 
 
Godkjenning av sakskart 
Godkjent 
 
Informasjon  
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Sak 27 /14  BU-protokoll mars 2014 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Godkjent 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 

Sak 28 /14  Protokoller april 2014 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Tatt til orientering 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Tatt til orientering 
 

Sak 29 /14  Felles planprogram Oslo S - ny bussterm inal, Biskop 
Gunnerus gate14 B, ny jernbanestasjon - Stasjonshal l 

 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

1. Det er positivt at det er igangsatt arbeid med å bedre forholdene for kollektivreisende 
ved landets største knutepunkt. Bydelsutvalget mener det legges opp til en omfattende 
og grundig utredning av konsekvensene for de tre alternativene. Bydelsutvalget har 
ingen tilføyelser til planprogrammet. 

 
2. Bydelsutvalget er positiv til at forholdene for syklister og personstrømmer /fotgjengere er 

gitt så stor fokus tidlig i planarbeidet.  
 

3. Det vises til tidligere vedtak i bydelsutvalget, sak 45/11. Bydelsutvalget mener det fortsatt 
må ses på behovet for styrking av offentlige servicetilbud som politi eller 
brannberedsskap i planområdet.   

 
Behandling: 
Olav Bye (H) meldte seg inhabil i saken da han er ansatt i KLP 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

1. Det er positivt at det er igangsatt arbeid med å bedre forholdene for kollektivreisende 
ved landets største knutepunkt. Bydelsutvalget mener det legges opp til en omfattende 
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og grundig utredning av konsekvensene for de tre alternativene. Bydelsutvalget har 
ingen tilføyelser til planprogrammet. 

 
2. Bydelsutvalget er positiv til at forholdene for syklister og personstrømmer /fotgjengere er 

gitt så stor fokus tidlig i planarbeidet.  
 

3. Det vises til tidligere vedtak i bydelsutvalget, sak 45/11. Bydelsutvalget mener det fortsatt 
må ses på behovet for styrking av offentlige servicetilbud som politi eller 
brannberedskap i planområdet.   

 
 

Sak 30 /14  Cruisekai på Vippetangen - begrenset hø ring 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget mener det er viktig å se de ulike cruisekailøsninger på Vippetangen presentert 
i samspill med byutviklingspotensialet for området, og vil derfor avvente å gi innspill til 
mulighetsstudien til utviklingsplanene for Vippetangen kommer på høring. 
 
Behandling: 
Miljø- og byutviklingskomiteens vedtak:  

1. Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i saken, AU-sak 11/2011 Utredning av 
cruisekaier i Oslo - uformell høring. 

 
2. Bydelsutvalget mener det er viktig å se de ulike cruisekailøsninger på Vippetangen 

presentert i samspill med byutviklingspotensialet for området, og vil derfor avvente å 
gi innspill til mulighetsstudien til utviklingsplanene for Vippetangen kommer på 
høring. 

 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

3. Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i saken, AU-sak 11/2011 Utredning av 
cruisekaier i Oslo - uformell høring. 

 
4. Bydelsutvalget mener det er viktig å se de ulike cruisekailøsninger på Vippetangen 

presentert i samspill med byutviklingspotensialet for området, og vil derfor avvente å 
gi innspill til mulighetsstudien til utviklingsplanene for Vippetangen kommer på 
høring. 

 

Sak 31 /14  Kunngjøring om oppstart av detaljregule ring, Myntgata 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

1. Bydelsutvalget mener det er vanskelig å gi tilbakemelding på utredningsalternativene i 
saken før konsekvensutredningen med mer kunnskap om virkningen av alternativene 
på omgivelsene foreligger.  

 
2. Bydelsutvalget mener planprogrammet og beskrivelsen av hva som skal belyses i  

konsekvensutredningen er ganske utførlig.  
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Bydelsutvalget mener miljøoppfølgingsprogram i henhold til forskrift om 
konsekvensutredninger § 12 må utarbeides, og tiltakets bidrag til redusert utslipp av 
klimagasser må redegjøres for i dette. Bydelsutvalget mener videre at utredning av 
siktlinjer, nær - og fjernvirkninger, bokvaliteter og begrensninger av solforhold i 
tilstøtende byrom er utredningsforhold som må tas inn i planprogrammet.  

 
3. Bydelsutvalget ser at forslagsstiller foreslår parkering i henhold til den til enhver tid 

gjeldende parkeringsnorm. Bydelsutvalget mener det kan godkjennes en reduksjon i 
parkeringskapasiteten ved boligbygging i områder med svært god kollektivdekning. 
Sykkelparkering og bedre fremkommelighet for myke trafikanter i dette området må 
imidlertid prioriteres.   

 
4. Ved etablering av parkeringsplasser på området bør det avsettes p-plasser forbeholdt 

nullutslippsbiler og ladestasjoner til el- bil. 
 

5. Bygningsmassen må tilknyttes fjernvarmeanlegg eller ha andre miljøvennlige 
oppvarmingsløsninger. Bydelsutvalget mener det bør stilles krav om at 
bygningsmassen i hovedsak tilfredsstiller passivhusnivå, om mulig har grønt tak og at 
det tas sikte på miljøsertifisering av aktuell bygningsmasse ved ferdigstillelse. 

 
6. For alle formål innenfor planområdet må det forutsettes universell utforming av 

bebyggelse og uteområder. 
 
Behandling: 
Miljø- og byutviklingskomiteens vedtak: 

1. Bydelsutvalget mener det er vanskelig å gi tilbakemelding på utredningsalternativene i 
saken før konsekvensutredningen med mer kunnskap om virkningen av alternativene 
på omgivelsene foreligger.  

 
2. Bydelsutvalget mener planprogrammet og beskrivelsen av hva som skal belyses i 

konsekvensutredningen er ganske utførlig.  
Bydelsutvalget mener miljøoppfølgingsprogram i henhold til forskrift om 
konsekvensutredninger § 12 må utarbeides, og tiltakets bidrag til redusert utslipp av 
klimagasser må redegjøres for i dette. Bydelsutvalget mener videre at utredning av 
siktlinjer, nær - og fjernvirkninger, bokvaliteter og begrensninger av solforhold i 
tilstøtende byrom er utredningsforhold som må tas inn i planprogrammet.  

 
3. Bydelsutvalget ser at forslagsstiller foreslår parkering i henhold til den til enhver tid 

gjeldende parkeringsnorm. Bydelsutvalget mener det kan godkjennes en reduksjon i 
parkeringskapasiteten ved boligbygging i områder med svært god kollektivdekning. 
Sykkelparkering og bedre fremkommelighet for myke trafikanter i dette området må 
imidlertid prioriteres.   

 
4. Ved etablering av parkeringsplasser på området bør det avsettes p-plasser forbeholdt 

nullutslippsbiler og ladestasjoner til el- bil. 
 

5. Bygningsmassen må tilknyttes fjernvarmeanlegg eller ha andre miljøvennlige 
oppvarmingsløsninger. Bydelsutvalget mener det bør stilles krav om at 
bygningsmassen i hovedsak tilfredsstiller passivhusnivå, om mulig har grønt tak og at 
det tas sikte på miljøsertifisering av aktuell bygningsmasse ved ferdigstillelse. 
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6. For alle formål innenfor planområdet må det forutsettes universell utforming av 
bebyggelse og uteområder. 

 
Endringsforslag fra Tordis Widvey Haugen (H): Punkt 3 strykes. 
 
Votering: 
Miljø- og byutviklingskomiteens vedtak punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt 
Miljø- og byutviklingskomiteens vedtak satt opp mot Widvey Haugens og vedtatt mot 5 
stemmer (H) 
Miljø- og byutviklingskomiteens vedtak punkt 4,5,6 enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

1. Bydelsutvalget mener det er vanskelig å gi tilbakemelding på utredningsalternativene i 
saken før konsekvensutredningen med mer kunnskap om virkningen av alternativene 
på omgivelsene foreligger.  
 

2. Bydelsutvalget mener planprogrammet og beskrivelsen av hva som skal belyses i 
konsekvensutredningen er ganske utførlig.  
Bydelsutvalget mener miljøoppfølgingsprogram i henhold til forskrift om 
konsekvensutredninger § 12 må utarbeides, og tiltakets bidrag til redusert utslipp av 
klimagasser må redegjøres for i dette. Bydelsutvalget mener videre at utredning av 
siktlinjer, nær - og fjernvirkninger, bokvaliteter og begrensninger av solforhold i 
tilstøtende byrom er utredningsforhold som må tas inn i planprogrammet.  
 

3. Bydelsutvalget ser at forslagsstiller foreslår parkering i henhold til den til enhver tid 
gjeldende parkeringsnorm. Bydelsutvalget mener det kan godkjennes en reduksjon i 
parkeringskapasiteten ved boligbygging i områder med svært god kollektivdekning. 
Sykkelparkering og bedre fremkommelighet for myke trafikanter i dette området må 
imidlertid prioriteres.   
 

4. Ved etablering av parkeringsplasser på området bør det avsettes p-plasser forbeholdt 
nullutslippsbiler og ladestasjoner til el- bil. 
 

5. Bygningsmassen må tilknyttes fjernvarmeanlegg eller ha andre miljøvennlige 
oppvarmingsløsninger. Bydelsutvalget mener det bør stilles krav om at 
bygningsmassen i hovedsak tilfredsstiller passivhusnivå, om mulig har grønt tak og at 
det tas sikte på miljøsertifisering av aktuell bygningsmasse ved ferdigstillelse. 
 

6. For alle formål innenfor planområdet må det forutsettes universell utforming av 
bebyggelse og uteområder. 

 

Sak 32 /14  Tildeling av frivillighetsmidler 2014 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget fordeler midler til frivillig aktivitet slik: 
 
Navn på søker og 
nummer 

Tiltak det søkes støtte 
til 

Søknadssum Vurdering/ 
begrunnelse 

Forslag til vedtak Bydelsutvalgets 
vedtak 

1) Kattateateret Oppsetting av 
«Gjøkeredet» i 
feb/mars 2014 

20 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

20 000 20 000 

2) Oslo 
Døveforening 

Aktivitet i et tegn- 
språklig miljø 

20 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 

20 000  20 000 
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Prioriteres 
3) 17. mai komiteen 
Ila skole 

17-mai familiefest på 
Bakhaugen på St. 
Hanshaugen 

17 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

17 000 17 000 

4) Geitmyra 
matkultursenter for 
barn 

Matkurs for barn og 
unge – 8 kurskvelder 

31 600 Avslås. På grunn av 
begrensede midler 
til rådighet blir tiltak 
som i større grad er 
rettet mot Oslos 
befolkning ikke 
prioritert. 

0 0 

5) SLM Oslo Skeive dager og Oslo 
Leather Pride 2015 

50 000 Avslås. På grunn av 
begrensede midler 
til rådighet blir tiltak 
som i større grad er 
rettet mot Oslos 
befolkning ikke 
prioritert. 

0 0 

6) Bolteløkka 
jentekor 

CD innspilling 
«Jolevisur» 

30 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

24 000 24 000 

7) Lindern Helselag Dekning av halleie 
2014 til barnetrim 

  5 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

5 000 5 000 

8) Arthaus – 
stiftelsen for 
filmkunst 

Utekino på St. 
Hanshaugen 

20 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

20 000 20 000 

9) ADHD Norge/ 
Oslo fylkeslag 

4 temamøter, 12 
likemannsmøter for 
voksne og 
foresatteseminar for 
voksne med ADHD 

50 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

40 000 40 000 

10) Oslo Røde kors 
besøkstjeneste 

Besøkstjeneste for 
voksne personer i Oslo 

10 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

10 000 10 000 

11) Oslo Nord-Vest 
revmatikerforening 

Trening i varmt vann, 
temamøter, dagsturer 
og en 3-4 dagers tur 

25 000 Avslås. På grunn av 
begrensede midler 
til rådighet blir tiltak 
som i større grad er 
rettet mot Oslos 
befolkning ikke 
prioritert. 

0 0 

12) Fagerborg kirke Arrangementer i 
forbindelse med påske, 
pinse og julehøytiden 
for enslige personer 

25 000 Avslås. På grunn av 
begrensede midler 
til rådighet blir tiltak 
som i større grad er 
rettet mot Oslos 
befolkning ikke 
prioritert. 

0 0 

13) Bolteløkka 
skoles strykeorkester 

Rekrutteringskonserter, 
orkestertur, seminar 

50 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

50 000 50 000 

14) Marienlyst og 
Ullevål 
skoleorkester 

Samarbeidsseminar, 
høstseminar og 
sommer og julekonsert 

25 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

25 000 25 000 

15) Vera Mokhova 
og Elena Lukyanova 

Kunst og håndverk- 
verksted for barn 1 
gang i uken i 
Frivillighetssentralens 
lokaler 

50 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

50 000 50 000 

16) St. Hanshaugen 
eldresenter 

Tur for frivillige, 
treningstilbud ved 
eldresenteret 

80 000 Avslås. På grunn av 
begrensede midler 
til rådighet blir tiltak 
som mottar stor 
støtte fra andre 
aktører i Oslo ikke 
prioritert. 

0 0 

17) St. Hanshaugen 
frivilligsentral, 
Haugenfestivalen 

Gratisfestival for 
ungdom i bydelen 

80 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

65 000 65 000 

TOTALT  557 000  346 000 346 000 

 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 
Navn på søker og 
nummer 

Tiltak det søkes støtte 
til 

Søknadssum Vurdering/ 
begrunnelse 

Forslag til vedtak Bydelsutvalgets 
vedtak 

1) Kattateateret Oppsetting av 
«Gjøkeredet» i 
feb/mars 2014 

20 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

20 000 20 000 

2) Oslo 
Døveforening 

Aktivitet i et tegn- 
språklig miljø 

20 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

20 000  20 000 

3) 17. mai komiteen 
Ila skole 

17-mai familiefest på 
Bakhaugen på St. 
Hanshaugen 

17 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

17 000 17 000 

4) Geitmyra 
matkultursenter for 
barn 

Matkurs for barn og 
unge – 8 kurskvelder 

31 600 Avslås. På grunn av 
begrensede midler 
til rådighet blir 
tiltak som i større 
grad er rettet mot 
Oslos befolkning 
ikke prioritert. 

0 0 

5) SLM Oslo Skeive dager og Oslo 
Leather Pride 2015 

50 000 Avslås. På grunn av 
begrensede midler 
til rådighet blir 
tiltak som i større 
grad er rettet mot 
Oslos befolkning 
ikke prioritert. 

0 0 

6) Bolteløkka 
jentekor 

CD innspilling 
«Jolevisur» 

30 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

24 000 24 000 

7) Lindern Helselag Dekning av halleie 
2014 til barnetrim 

  5 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

5 000 5 000 

8) Arthaus – 
stiftelsen for 
filmkunst 

Utekino på St. 
Hanshaugen 

20 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

20 000 20 000 

9) ADHD Norge/ 
Oslo fylkeslag 

4 temamøter, 12 
likemannsmøter for 
voksne og 
foresatteseminar for 
voksne med ADHD 

50 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

40 000 40 000 

10) Oslo Røde kors 
besøkstjeneste 

Besøkstjeneste for 
voksne personer i Oslo 

10 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

10 000 10 000 

11) Oslo Nord-Vest 
revmatikerforening 

Trening i varmt vann, 
temamøter, dagsturer 
og en 3-4 dagers tur 

25 000 Avslås. På grunn av 
begrensede midler 
til rådighet blir 
tiltak som i større 
grad er rettet mot 
Oslos befolkning 
ikke prioritert. 

0 0 

12) Fagerborg kirke Arrangementer i 
forbindelse med påske, 
pinse og julehøytiden 
for enslige personer 

25 000 Avslås. På grunn av 
begrensede midler 
til rådighet blir 
tiltak som i større 
grad er rettet mot 
Oslos befolkning 
ikke prioritert. 

0 0 

13) Bolteløkka 
skoles strykeorkester 

Rekrutteringskonserter, 
orkestertur, seminar 

50 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

50 000 50 000 

14) Marienlyst og 
Ullevål 
skoleorkester 

Samarbeidsseminar, 
høstseminar og 
sommer og julekonsert 

25 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

25 000 25 000 

15) Vera Mokhova 
og Elena Lukyanova 

Kunst og håndverk- 
verksted for barn 1 
gang i uken i 
Frivillighetssentralens 
lokaler 

50 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

50 000 50 000 

16) St. Hanshaugen 
eldresenter 

Tur for frivillige, 
treningstilbud ved 
eldresenteret 

80 000 Avslås. På grunn av 
begrensede midler 
til rådighet blir 
tiltak som mottar 
stor støtte fra andre 
aktører i Oslo ikke 
prioritert. 

0 0 

17) St. Hanshaugen Gratisfestival for 80 000 Søknadsberettiget, 65 000 65 000 
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frivilligsentral, 
Haugenfestivalen 

ungdom i bydelen jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

TOTALT  557 000  346 000 346 000 

 

Sak 33 /14  Årsrapport 2013, St. Hanshaugen Frivill igsentral 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar sak om Årsrapport 2013 for St. Hanshaugen Frivilligsentral til orientering 
og vil samtidig rose de ansatte og frivillige for den flotte innstasen de gjør. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar sak om Årsrapport 2013 for St. Hanshaugen Frivilligsentral til orientering 
og vil samtidig rose de ansatte og frivillige for den flotte innstasen de gjør. 
 
 

Sak 34 /14  Årsmelding fra Helse-, sosial- og eldre ombudet - 2013 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Årsmelding fra Helse-, sosial- og eldreombudet – 2013 tas til orientering. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Årsmelding fra Helse-, sosial- og eldreombudet – 2013 tas til orientering. 
 

Sak 35 /14  Status Lærlingplasser 2014 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Utsatt til juni 
 

Sak 36 /14  Kvartalsrapport pr. 31.03.2014 - for By del St. 
Hanshaugen 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

1. Kvartalsrapport pr. 31.03.2014 tas til orientering. 
2. Referat fra startmøte med Finans tas til orientering. 

 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

1. Kvartalsrapport pr. 31.03.2014 tas til orientering. 
2. Referat fra startmøte med Finans tas til orientering. 
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Sak 37 /14  St. Hanshaugen park-  status for drift og rehabilitering 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i sak 33/2102 om status og rehabilitering av St. 
Hanshaugen park. 
Bydelsutvalget ser at tidsplanen for gjennomføring av tiltakene i rehabiliteringsplanen fortsatt 
ikke holdes. Bydelsutvalget mener det er viktig for bydelen at tempoet for rehabiliteringen av 
St. Hanshaugen park økes. Spesielt viktig er det å raskt få på plass et nytt og tidsmessig 
servicebygg ved Festplassen, som kan dekke de servicefunksjonene det er behov for i denne 
parken. Bydelsutvalget har tidligere ønsket at det legges opp til helårs cafe- og restaurantdrift. 
 
Behandling: 
Miljø- og byutviklingskomiteens vedtak: 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i sak 33/2012 om status og rehabilitering av St. 
Hanshaugen park. 
Bydelsutvalget ser at tidsplanen for gjennomføring av tiltakene i rehabiliteringsplanen fortsatt 
ikke holdes. Bydelsutvalget mener det er viktig for bydelen at tempoet for rehabiliteringen av 
St. Hanshaugen park økes. Spesielt viktig er det å raskt få på plass et nytt og tidsmessig 
servicebygg ved Festplassen, som kan dekke de servicefunksjonene det er behov for i denne 
parken.  
Bydelsutvalget ønsker fortsatt at det legges opp til helårs cafe- og restaurantdrift. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag satt opp mot komiteens og falt enstemmig 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i sak 33/2012 om status og rehabilitering av St. 
Hanshaugen park. 
Bydelsutvalget ser at tidsplanen for gjennomføring av tiltakene i rehabiliteringsplanen 
fortsatt ikke holdes. Bydelsutvalget mener det er viktig for bydelen at tempoet for 
rehabiliteringen av St. Hanshaugen park økes. Spesielt viktig er det å raskt få på plass et nytt 
og tidsmessig servicebygg ved Festplassen, som kan dekke de servicefunksjonene det er behov 
for i denne parken.  
Bydelsutvalget ønsker fortsatt at det legges opp til helårs cafe- og restaurantdrift. 
 

Sak 38 /14  Status for bydelens parker før sesongst art 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar sak om status for parkene før sesongstart og drift 2014 til orientering. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar sak om status for parkene før sesongstart og drift 2014 til orientering. 
 



 

 9

Sak 39 /14  Bigård i Stensparken 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget slutter seg til etablering av bigård i Stensparken i regi av ByBi. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget slutter seg til etablering av bigård i Stensparken i regi av ByBi. 
 

Sak 40 /14  Oppnevning til driftsstyrer og miljøutv alg ved bydelen 
skoler 2014 - 2016, april 2014 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Forslag fra Arbeiderpartiet 
Driftsstyrene ved: 
Bolteløkka, fast Vegard Wennesland  
Ila, fast Steffen Moen 
Marienlyst, fast Gudmund Brede  
Marienlyst, vara Runar Kjellstad Nygård 
Møllergata, vara Julie Lødrup 
 
Ullevålsveien, fast Torgunn Thomassen 
Ullevålsveien, vara Trond Jensrud 
Blindernveien, fast Runar Kjellstad Nygård  
Blindernveien, vara Tord Dale 
 
Miljøutvalgene ved 
Bolteløkka, fast Vegard Wennesland 
Ila, fast Steffen Moen 
Marienlyst, vara Gudmund Brede 
Blindernveien, vara Runar Kjellstad Nygård 
Fagerborg videregående, fast Clara Bratholm 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Driftsstyrene ved: 
Bolteløkka, fast Vegard Wennesland  
Ila, fast Steffen Moen 
Marienlyst, fast Gudmund Brede  
Marienlyst, vara Runar Kjellstad Nygård 
Møllergata, vara Julie Lødrup 
 
Ullevålsveien, fast Torgunn Thomassen 
Ullevålsveien, vara Trond Jensrud 
Blindernveien, fast Runar Kjellstad Nygård  
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Blindernveien, vara Tord Dale 
 
Miljøutvalgene ved 
Bolteløkka, fast Vegard Wennesland 
Ila, fast Steffen Moen 
Marienlyst, vara Gudmund Brede 
Blindernveien, vara Runar Kjellstad Nygård 
Fagerborg videregående, fast Clara Bratholm 
 

Sak 41 /14  Endring i komiteene fra Miljøpartiet de  Grønne 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Miljøpartiet de Grønnes forslag til vedtak:  
2. vara i Oppvekst, kultur, og frivillighetskomiteen Ida Solem  
4. vara i Helse- og sosialkomiteen Morten Gulden 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
2. vara i Oppvekst, kultur, og frivillighetskomiteen Ida Solem  
4. vara i Helse- og sosialkomiteen Morten Gulden 
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Referatsaker 
 
Periode: 26. mars 2014 - 29. april 2014   
   
Sak nr. Arkivsak Tittel 
   
34/14 201400715-2 Cantina Cortina, Youngstorget 2: Høringsuttalelse til søknad om 

serverings- og skjenkebevilling ved eierskifte 
35/14 201400668-2 Gudruns, Karl Johans gate 10: Høringsuttalelse til søknad om 

bevilling for servering og skjenking ute - NY 
36/14 201400665-2 Lindorca Handel AS, avdeling Nakholmen: Høringsuttalelse til 

søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 
4,7 volumprosent alkohol 

37/14 201400682-2 Taverna´n, Youngstorget 1: Høringsuttalelse til søknad om 
serverings- og skjenkebevilling - NY 

38/14 201400728-2 Schillers Tapas Folketeateret, Youngstorget 2: Høringsuttalelse til 
søknad om serverings- og skjenkebevilling ved eierskifte 

39/14 201400765-3 Cafe Sara, Hausmannsgate 29: Høringsuttalelse til søknad om 
serverings- og skjenkebevilling ved utvidelse av areal ute 

40/14 201400793-2 Klosterkroa, Hovedøya: Høringsuttalelse til søknad om 
serverings- og skjenkebevilling - Ny 

41/14 201400903-2 Premium Show Bar, Pilestredet 9: Høringsuttalelse til søknad om 
ny serverings- og skjenkebevilling 

42/14 201400902-2 Platina Bar, Pilestredet 9: Høringsuttalelse til søknad om ny 
serverings- og skjenkebevilling 

43/14 201400901-2 TGI Fridays Karl Johans Gate, Karl Johans gate 35: 
Høringsuttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling for 
utvidet areal ute i perioden 10.05 - 15.09 2014 

44/14 201400900-2 Hard Rock Cafe, Karl Johans gate 45: Høringsuttalelse til søknad 
om bevilling for servering og skjenking på utvidet areal ute på 
Karl Johans gate i perioden 19.05 - 15.09 2014 

45/14 201400899-2 O`Learys, Karl Johans gate 33: Høringsuttalelse til søknad om 
bevilling for servering og skjenking på utvidet areal ute i perioden 
19.05 - 15.09 2014 

46/14 201400870-2 Angst bar, Torggata 11: Høringsuttalelse til søknad om 
serverings- og skjenkebevilling for utvidet areal inne og ute 

47/14 201400911-2 Eika Nærbutikk, Storgata 28: Høringsuttalelse til søknad om 
bevilling for salg av alkoholholdig drikk 

48/14 201400909-2 Baltazar Ristorante & Enoteca, Dronningens gate 27: 
Høringsuttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling 
ved eierskifte 

49/14 201400936-1 Varsel om små reguleringsendring - Akersbakken 27 m.fl. 
50/14 201400946-2 Egon Karl Johan, Karl Johans gate 37: Høringsuttalelse til søknad 

om utvidelse av bevilling for servering og skjenking på utvidet 
areal ute 

51/14 201400957-2 Taco Republica, Osterhaus gate 14 A: Høringsuttalelse til søknad 
om bevilling for servering og skjenking ute 

52/14 201400938-2 Lalibella Etiopisk Restaurant, Møllergata 38: Høringsuttalelse til 
søknad om bevilling for servering og skjenking inne - NY 

 
 


