
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel St. Hanshaugen 

 Bydelsdirektøren 
 

 
 

Protokoll 5/14 
 

 
Møte: Arbeidsutvalget  
Møtested: Kantina, Akersbakken 27  

Møtetid: Torsdag 22. mai 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: 90744608  
 
 
Møteleder: Torunn Husvik (A) 
  
Tilstede: Marthe Bay-Haugen (SV) 

 
  
Forfall: Torill Fiskerstrand (H) 

Karl Arthur Giverholt (V)  
Runa Fjellanger (R) 

  
Som vara møtte: For Torill Fiskerstrand (H) møtte Maria Badea (H) 

For Karl Arthur Giverholt (V) møtte Kjartan Almenning (V) 
For Runa Fjellanger (R) møtte Gudmund Brede (A) 

  
I tillegg møtte: Bydelsdirektør Ellen Oldereid 
  
Møtesekretær: Kristin Kaus 
 
Åpen halvtime 
Ingen møtt 
 
Godkjenning av innkalling 
Godkjent 
 
Godkjenning av sakskart 
Tilleggssak 18/14 Kultur og Miljøprisen og Inkluderings- og mangfoldsprisen 2014  
 
Informasjon  
Bydelsutvalgets leder ber om et møte med Bård Folke Fredriksen, Byråd for byutvikling, 
vedrørende huset i Stensparken 
Informasjon om Folkehelsedagene på St. Hanshaugen – 5.-7. juni.  
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Sak 14 /14  AU-protokoll april 2014 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Godkjent 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 
 

Sak 15 /14  Saker til behandling juni 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Ingen innstilling 

 
Behandling: 

• Vurdering av bygningsmasse «Leker’n», utvikling og videre drift 
• Handlingsplan ”Vold i nære relasjoner – barn og unge” 
• Svømmetilbud i bydelen 
• Biblioteksak 
• Barnevernseksjonen – rapportering 1. tertial 2014  
• Kommuneplan Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn til offentlig ettersyn  
• Opprettelse av Brenneriveien  
• Etablering av Seksjon hverdagsmestring 
• Prosjekt velferdsteknologi 
• Hjemmebaserte tjenester Colletts gate  
• Tertialrapport pr. 30. april 2014  
• Regnskapsavslutning 2013 
• Økonomisk status april 2014 
• Status deltidsstillinger i Bydel St. Hanshaugen 

Liten sak om dekning av barnehageplasser 

Lærlingsaken – Hva slags nivå skal språket være på når man jobber i bydelen? 

August  

• Rullering miljø- og klimahandlingsplan   
• Oppgraderingsplan for bydelens parker  
• Prosjekt vedr. kartlegging av hvilke innbyggere bydelen ikke når med sine tjenester 
• Økonomisk status juli 2014 

Sjekk verbalforslagene fra budsjettvedtaket. 
 
Votering: 
Enstemmig  
 
Vedtak: 

• Vurdering av bygningsmasse «Leker’n», utvikling og videre drift 
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• Handlingsplan ”Vold i nære relasjoner – barn og unge”  
• Svømmetilbud i bydelen 
• Biblioteksak 
• Barnevernseksjonen – rapportering 1. tertial 2014  
• Kommuneplan Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn til offentlig ettersyn  
• Opprettelse av Brenneriveien  
• Etablering av Seksjon hverdagsmestring 
• Prosjekt velferdsteknologi 
• Hjemmebaserte tjenester Colletts gate  
• Tertialrapport pr. 30. april 2014  
• Regnskapsavslutning 2013 
• Økonomisk status april 2014 
• Status deltidsstillinger i Bydel St. Hanshaugen 
• Liten sak om dekning av barnehageplasser 
• Lærlingsaken – Hva slags nivå skal språket være på når man jobber i bydelen? 

August  
• Rullering miljø- og klimahandlingsplan   
• Oppgraderingsplan for bydelens parker 
• Prosjekt vedr. kartlegging av hvilke innbyggere bydelen ikke når med sine tjenester 
• Økonomisk status juli 2014 
• Verbalforslagene fra budsjettvedtaket. 

 
 

Sak 16 /14  Behov for familieleiligheter og politis k vedtak for bruk av 
Osterhaugsgate 22 

 
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.   
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
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.   
 
 

Sak 17 /14  Endring i forskrift om åpningstider for  serverings- og 
skjenkesteder i Bydel St. Hanshaugen 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
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§ 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. 
 

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.  
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
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: 
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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. 
 

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. 
 
 

Sak 18 /14  Kultur- og miljøprisen og Integrerings-  og 
mangfoldsprisen 2014 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Ingen innstilling 
 
Behandling: 
Bydelsutvalgets leder: 
Kultur- og miljøprisen tildeles Geitmyra Matkultursenter for barn 
Integrerings- og mangfoldsprisen – ingen innstilt 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Kultur- og miljøprisen tildeles Geitmyra Matkultursenter for barn 
Integrerings- og mangfoldsprisen – ingen innstilt 
 
 
 
 


