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Sak 14/14    AU-protokoll april 2014  
 
Arkivsak: 201400083 
Arkivkode: PROT 
Saksbehandler: Kristin Kaus 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 22.05.14 14/14  
 
AU-PROTOKOLL APRIL 2014  
 

Protokoll 4/14 
 

 
Møte: Arbeidsutvalget  
Møtested: Kantina, Akersbakken 27  

Møtetid: Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: 90744608  
 

 
Møteleder: Torunn Husvik (A)  
   
Tilstede: Karl Arthur Giverholt (V) 

Marthe Bay-Haugen (SV) 
 

   
Forfall: Torill Fiskerstrand (H)  

Runa Fjellanger (R) 
 

   
Som vara møtte: Maria Badea (H) for Torill Fiskerstrand (H)   
   
I tillegg møtte: Bydelsdirektør Ellen Oldereid  
   
Møtesekretær: Kristin Kaus  
 
Åpen halvtime 
Ingen møtt 
 
Godkjenning av innkalling 
Godkjent 
 
Godkjenning av sakskart 
Godkjent 
 
Informasjon  



 iii

Bydelsdirektøren informerte om prosjekt Matfest og verdens miljødag på St. Hanshaugen 5. – 
7. juni 
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Sak 11 /14  AU-protokoll mars 2014 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Godkjent 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 

Sak 12 /14  Protokoller april 2014 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Tatt til orientering 
 
Behandling: 
Hvordan blir frivilligmidlene annonsert 
Er det mulig å sende en forespørsel til Oslo idrettskrets med info om frivilligmidler? 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Tatt til orientering 
 

Sak 13 /14  Saker til behandling mai 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

• Rullering miljø- og klimahandlingsplan 
• Vurdering av bygningsmasse «Leker’n», utvikling og videre drift 
• Oppgraderingsplan for bydelens parker   
• Handlingsplan ”Vold i nære relasjoner – barn og unge” 
• Svømmetilbud i bydelen 
• Biblioteksak 
• Barnevernseksjonen – rapportering 1. tertial 2014  
• Opprettelse av Brenneriveien  
• Etablering av Seksjon hverdagsmestring 
• Prosjekt velferdsteknologi 
• Prosjekt vedr. kartlegging av hvilke innbyggere bydelen ikke når med sine tjenester 
• Hjemmebaserte tjenester Colletts gate  
• Tertialrapport pr. 30. april 2014  
• Regnskapsavslutning 2013 
• Økonomisk status april 2014 
• Status deltidsstillinger i Bydel St. Hanshaugen 
• Status om lærlingeplasser, trekkes fra aprilmøtet og settes opp i HSK og OKF også.  
• Status barnehageopptaket 
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• Sak til UR og OKF om hva mangler på Lille Bislett. Vedlegg siste BU-vedtak og nytt 
notat 

 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak: 

• Rullering miljø- og klimahandlingsplan 
• Vurdering av bygningsmasse «Leker’n», utvikling og videre drift 
• Oppgraderingsplan for bydelens parker   
• Handlingsplan ”Vold i nære relasjoner – barn og unge”  
• Svømmetilbud i bydelen 
• Biblioteksak 
• Barnevernseksjonen – rapportering 1. tertial 2014  
• Opprettelse av Brenneriveien  
• Etablering av Seksjon hverdagsmestring 
• Prosjekt velferdsteknologi 
• Prosjekt vedr. kartlegging av hvilke innbyggere bydelen ikke når med sine tjenester 
• Hjemmebaserte tjenester Colletts gate  
• Tertialrapport pr. 30. april 2014  
• Regnskapsavslutning 2013 
• Økonomisk status april 2014 
• Status deltidsstillinger i Bydel St. Hanshaugen 
• Status om lærlingeplasser, trekkes fra aprilmøtet og settes opp i HSK og OKF også.  
• Status barnehageopptaket 
• Sak til UR og OKF om hva mangler på Lille Bislett. Vedlegg siste BU-vedtak og nytt 

notat 
 
 
 

 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Godkjent 
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Sak 15/14    Saker til behandling juni  
 
Arkivsak: 201400084 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Kristin Kaus 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 22.05.14 15/14  
 
SAKER TIL BEHANDLING JUNI  
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet. 
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Sak 16/14    Behov for familieleiligheter og politi sk vedtak for bruk av 
Osterhaugsgate 22  

 
Arkivsak: 200501538 
Arkivkode: 512 
Saksbehandler: Kristin Kaus 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 22.05.14 16/14  
 
BEHOV FOR FAMILIELEILIGHETER OG POLITISK VEDTAK FOR  BRUK AV 
OSTERHAUGSGATE 22  
 
I brev fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten 12.05.2014 fremkommer følgende:  
 
 «Av brevet fremkommer det at Boligbygg må bekrefte at bygningen skal overføres til foretaket. 
Hvis så ikke er tilfellet må det, i henhold til Byrådets rutiner for salg av Oslo kommunes 
eiendommer, fattes vedtak om at bydelen skal benytte den aktuelle eiendom til en ønsket aktivitet 
som er driftsmessig finansiert. Dersom det ikke foreligger et slikt vedtak og bygget ikke skal 
overføres til  
 Boligbygg ber Byrådsavdelingen om at salgsprosessen gjenopptas.»  
 
Bakgrunn: 
Bydel St. Hanshaugen har et stort behov for familieboliger. Å benytte Osterhausgata 22 til å 
bosette barnefamilier, vil passe svært godt inn med de planer som er for området. Med skole og 
barnehage på hver side, samt flere barnefamilier er et kjærkomment og ønsket tilskudd til 
miljøet i Hausmannskvartalet. Bydelen anser at en slik kommunal disponering er tjenlig for 
flere parter. 
 
En bruk av eiendommen til å bosette barnefamilier vil være med å heve hele kvartalet, og 
samtidig avhjelpe bydelens sterke behov for boliger til barnefamilier. 
 
For å oppnå dette, forutsettes det at foreligger et politisk vedtak og at eiendommen er 
driftsmessig finansiert. Bydelen vil leie ut eiendommen til gjengs leie og drift av eiendommen 
vil gå i balanse.  
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Bydelsutvalget vedtar bruk av Osterhausgata 22 til boliger til barnefamilier i bydelen.  
Bydelen gir tilbakemelding til Eiendoms- og byfornyelsesetaten innen fristen 20.05.2014 at 
bydelen ønsker å benytte eiendommen til barnefamilier og at eiendommen er driftsmessig 
finansiert.   
 
 
 
Ellen Oldereid 
bydelsdirektør    
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Sak 17/14    Endring i forskrift om åpningstider fo r serverings- og 
skjenkesteder i Bydel St. Hanshaugen  

 
Arkivsak: 201301398 
Arkivkode: 944.0 
Saksbehandler: Milla M. Søvik Dokka 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 22.05.14 17/14  
 
ENDRING I FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGS-  OG 
SKJENKESTEDER I BYDEL ST. HANSHAUGEN  
 
1. Sammendrag: 
 
Bydelsutvalget vedtok forskrift om åpningstider i Bydel St. Hanshaugen 25.02.2014 og endring 
i forskriftens § 3, 3. setning, 25.03.2014.  Det er behov for justering av forskriften fordi det 
viser at åpningstidene om morgenen er til hinder for at noen serveringssteder kan fortsette med 
kaffe- og frokostservering fra kl 07.00.  
 
Bydelsdirektøren anbefaler at arbeidsutvalget vedtar endringer i forskriftens §§ 4 og 5 slik at 
alle serveringssteder som omfattes av forskriften kan åpne tidligere om morgenen, både inne og 
ute. 
 
2. Saksframstilling: 
 
Det viser seg at forskrift om åpningstider i Bydel St. Hanshaugen er til hinder for at noen 
serveringssteder kan fortsette med kaffe- og frokostservering fra kl 07.00.  
 
2.1 §§ 4 og 51 i forskrift om åpningstider i Bydel St. Hanshaugen lyder slik: 

§ 4  Normalåpningstid for serverings- og skjenkesteder: 
 

Serveringssteder skal holde lukket inne mellom kl 01.00 og kl 08.00 og ute mellom kl 22.00 og kl 
09.00, med mindre annet er bestemt av denne forskriften eller vedtak i medhold av forskriften. 
   
§ 5 Særlige åpningstider: 
 

I bydelen gjelder følgende særlige åpningstider: 
 

a) Boligområder: 
Med mindre annet framgår i denne paragrafen skal serveringssteder som ligger nærmere enn 
100 meter fra boliger holde lukket inne mellom kl 01.00 og kl 08.00 og ute mellom kl 22.00 og 
kl 09.00. 
 
 
 
 
 

b) Bakgårder, gatetun m.v.: 

                                                 
1 FOR-2014-02-25-261: Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel St. Hanshaugen, Oslo kommune, Oslo 
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Serveringssteder i bakgårder, gatetun og områder med lignende avgrensing skal holde lukket ute 
mellom kl 20.00 og kl 10.00, dersom minst en boenhet eller et overnattingssted har vindu, dør 
eller balkong som vender mot arealet. 
 

c) Utenfor boligområder: 
Utenfor boligområder, som nevnt i bokstav a, skal serveringssteder holde lukket inne mellom 
kl 02.00 og kl 08.00 og ute mellom kl 24.00 og kl 09.00. 
 

d) Friluftservering i sommersesongen: 
Friluftserveringer i parker eller på plasser, som gir et serverings- og skjenketilbud i 
sommersesongen, skal holde lukket ute mellom kl 24.00 og kl 09.00. 
 

e) Hovedferdselsårer: 
I eiendommer med næringslokaler, som fysisk har inngang fra bydelens hovedferdselsårer jf. § 
8, skal serveringssteder holde lukket inne mellom kl 02.00 og kl 08.00 og ute mellom kl 24.00 
og kl 09.00. 

 
Bydelsdirektøren anbefaler at arbeidsutvalget vedtar endringer i forskriftens §§ 4 og 5 slik at 
alle serveringssteder som omfattes av forskriften kan åpne tidligere om morgenen, både inne og 
ute. 
Følgende endringer i åpningstidsforskriften anbefales:  
 

• § 4 Normalåpningstider: Åpent inne fra kl 06.00 til kl 01.00. Åpent ute fra kl 08.00 til 
22.00. 
 

• § 5 Særlige åpningstider: A) Boligområder – som § 4. C) Utenfor boligområder: Åpent 
inne fra kl 06.00 til kl 02.00. Åpent ute fra kl 07.00 – til kl 24.00. D) Friluftserveringer: 
Åpent ute fra kl 07.00 til kl 24.00. E) Hovedferdselsårer: Åpent inne fra kl 06.00 til kl 
02.00. Åpent ute fra kl 07.00 til kl 24.00. 

 
Umiddelbart etter arbeidsutvalgets vedtak legges endringsforslaget ut på høring på bydelens 
internettside.  Høringsfrist: 6. juni 2014. Eventuelle høringssvar legges fram, sammen med sak 
om endring av åpningstider, for bydelsutvalget på møtet den 10. juni 2014.  
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
 
§ 4  Normalåpningstid for serverings- og skjenkesteder: 
 

Serveringssteder skal holde lukket inne mellom kl 01.00 og kl 06.00 og ute mellom kl 22.00 og  
kl 08.00, med mindre annet er bestemt av denne forskriften eller vedtak i medhold av 
forskriften. 
   
§ 5 Særlige åpningstider: 
 

I bydelen gjelder følgende særlige åpningstider: 
 

a) Boligområder: 
Med mindre annet framgår i denne paragrafen skal serveringssteder som ligger nærmere 
enn 100 meter fra boliger holde lukket inne mellom kl 01.00 og kl 06.00 og ute mellom 
kl 22.00 og kl 08.00. 
 

b) Bakgårder, gatetun m.v.: 
Serveringssteder i bakgårder, gatetun og områder med lignende avgrensing skal holde 
lukket ute mellom kl 20.00 og kl 10.00, dersom minst en boenhet eller et 
overnattingssted har vindu, dør eller balkong som vender mot arealet. 
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c) Utenfor boligområder: 
Utenfor boligområder, som nevnt i bokstav a), skal serveringssteder holde lukket inne 
mellom kl 02.00 og kl 06.00 og ute mellom kl 24.00 og kl 07.00. 
 

d) Friluftservering i sommersesongen: 
Friluftserveringer i parker eller på plasser, som gir et serverings- og skjenketilbud i 
sommersesongen, skal holde lukket ute mellom kl 24.00 og kl 07.00. 
 

e) Hovedferdselsårer: 
I eiendommer med næringslokaler, som fysisk har inngang fra bydelens 
hovedferdselsårer jf.  
§ 8, skal serveringssteder holde lukket inne mellom kl 02.00 og kl 06.00 og ute mellom 
kl 24.00 og kl 07.00. 

 
Endringene trer i kraft umiddelbart etter kunngjøring i Norsk Lovtidend. 
 
---------- 
 
Umiddelbart etter arbeidsutvalgets vedtak legges endringsforslaget ut på høring på bydelens 
internettside.  Høringsfrist: 6. juni 2014.  
 
Eventuelle høringssvar legges fram, sammen med sak om endring av åpningstider for 
bydelsutvalget på møtet den 10. juni 2014.  
 
 
 
 
Ellen Oldereid 
bydelsdirektør 
 
 
 
 
Vedlegg: 
FOR-2014-02-25-261: Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel 
St. Hanshaugen, Oslo kommune, Oslo. 
 


