
Bydelsutvalget Gamle Oslo 
Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo 
Besøksadresse: Platous gate 16 
Telefon. 02180 
Internett: www.bgo.oslo.kommune.no 
             
 
PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGET  
19.08.2014 kl. 17.00 – 17.45 
Bydelsadministrasjonen, Platous gate 16 
Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje  
 
Åpen halvtime: 
 
 
 
Til stede: Silje Winther AP, leder 

Joakim Dyrnes (SV), nestleder 
Arild Furuseth (H),   
Marit Halse (Rødt) 
Runhild Gammelsæter (V) 
 

Observatør: Kjell Johansen (FrP) 
 

Forfall: Alto Braveboy (MDG) 
 

 
I stedet møtte: 

  
Ragnhild Pedersen (MDG)  
 

Fra administrasjonen: Lasse Østmark, bydelsdirektør 
Marianne Netland, referent 

 
 
 
 
Møtet ble satt med 5 møtende representanter og 2 observatører og var dermed vedtaksfør. 
 
 
Møteinnkalling:  Godkjent 
 
Dagsorden:  Godkjent. 

http://www.bgo.oslo.kommune.no/


 
AU-sak 
12/2014 

SAKER TIL BYDELSUTVALGETS MØTE 11.09.2014 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Det forelå 13 saker til behandling fra bydelsdirektøren.  
 
Etter dette lyder Arbeidsutvalgets vedtak: 
Alle de 13 sakene ble satt på sakskartet i tillegg til 14 referatsaker. 

 
AU-sak 
13/2014 

SAKER TIL BYDELSVALGETS MØTE 11.09.2014  
FORESLÅTT AV AU 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ragnhild Pedersen (MDG) fremmet sak til BU om forbud mot parklind i 
Bydel Gamle Oslo 
 
Arbeidsutvalgets votering: 
Enstemmig 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Sak fra MDG om forbud mot parklind ble satt på kartet til BU 11.09.2014 
 
 

AU-sak 
14/2014 

SØKNAD OM SALGSBEVILLING VED LIME TØYEN,  
EIRIKSGATE 7 
 
Bydelsdirektøren innstilling 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om fornyelse av salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol ved Joker Eiriks 
gate, Eiriks gate 7, jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om 
salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Omforent forslag lyder:  
Bydelsutvalget er ikke kjent med forhold knyttet til helse- og 
sosiallovgivningen som har betydning for salgsbevillingen. Bydelsutvalget er 
gjennom media kjent med forhold knyttet til denne kjeden som en ber 
Næringsetaten kontrollere særskilt.  
 
Arbeidsutvalgets votering: 
Enstemmig. 
 
Etter dette lyder Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydelsutvalget er ikke kjent med forhold knyttet til helse- og 
sosiallovgivningen som har betydning for salgsbevillingen. Bydelsutvalget er 
gjennom media kjent med forhold knyttet til denne kjeden som en ber 
Næringsetaten kontrollere særskilt.  
 

 



AU-sak 
15/2014 

BYDELENS UTTALELSE TIL SØKNAD OM BRUKSENDRING - 
TRONDHEIMSVEIEN 5 E 
 
Bydelsdirektørens innstilling 
 

1. Bydelsutvalget motsetter seg ikke at det etableres sushirestaurant i 
bygget under forutsetning at det gjennomføres tilstrekkelig ventilering 
og støyskjerming av virksomheten slik at naboer ikke blir berørt av 
tiltaket.  

2. Bydelsutvalget vil anbefale at det utarbeides en felles skiltplan for 
bygget som også innbefatter nåværende dagligvare. Dagens skilting 
for bygget er for dominerende og ikke tilpasset bygget mtp verneverdi. 

 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Omforent forslag om å slette «sushi» i 1. setning.  
 
Arbeidsutvalgets votering: 
Enstemmig 
 
Etter dette lyder Arbeidsutvalgets vedtak: 

1. Bydelsutvalget motsetter seg ikke at det etableres restaurant i bygget 
under forutsetning at det gjennomføres tilstrekkelig ventilering og 
støyskjerming av virksomheten slik at naboer ikke blir berørt av 
tiltaket.  

2. Bydelsutvalget vil anbefale at det utarbeides en felles skiltplan for 
bygget som også innbefatter nåværende dagligvare. Dagens skilting 
for bygget er for dominerende og ikke tilpasset bygget mtp verneverdi. 

 
 
AU-sak 
16/2014 

VEDRØRENDE AKTIVITETSMIDLER OG MIDLER TIL SOSIALE 
MØTEPLASSER  
 
Bydelsdirektøren foreslår at AU vedtar følgende:  
a) Aktivitetsmidler og midler til sosiale møteplasser slås sammen og fordeles 
med utgangspunkt i kriteriene for aktivitetsmidler i denne omgang. Samlet 
sum kr. 1 000 000,- 
b) Prosjektkontoret lager innstilling til fordeling som behandles og vedtas i 
lokal styringsgruppe for områdeløftet i møte 28. august. Midlene utbetales 
umiddelbart etterpå. 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Venstre kom med forslag om å stryke punkt b. Omforent forslag om å 
behandle innstillingen i OKN og BU.  
 
Etter dette lyder Arbeidsutvalgets vedtak: 
a) Aktivitetsmidler og midler til sosiale møteplasser slås sammen og fordeles 
med utgangspunkt i kriteriene for aktivitetsmidler i denne omgang. Samlet 
sum kr. 1 000 000,- 
 



 
 

 
AU-sak 
17/2014 

UTTALELSE TIL MIDLERTIDIG TILTAK PÅ SØRENGA BRO 
 
Etter dette lyder Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken ble satt på sakskartet til BU 11.09.2014 
 
 
 

 
Eventuelt 
  
 
 
 
Protokollen ble opplest og godkjent i møtet. 
 
 
 
Silje Winther        Lasse Østmark 
leder         bydelsdirektør 
 



 
  Saker  

direkte  
til BU 

Saker t 
til OKN 

Saker  
til BUK 

Saker  
til HSK 

Saker  
til RPH 

Saker  
til ER 

Saker  
til RFF 

Saker  
til UR 

Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved 
Smakselv – Hedmarkgata 15 

 X       

Observatør fra bydelsutvalget til idrettens 
samarbeidsutvalg 

 X       

Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling etter 
eierskifte – Fred Bistro, Normannsgata 5 

 X       

Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter 
eierskifte – Brasseriet, Gladengveien 4  

 X       

Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved 
Vaaghals – Dronning Eufemias gat 8 

 X       

Høring: Regulering av tigging – Oslo kommunes 
politivedtekt 

 X       

Søknad om bevilling etter utvidelse av serveringsareal 
ute, Vålerenga Café, Åkebergveien 56 

 X       

Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av forslag til 
detaljregulering Konows gate 101-103 

  X      

Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av forslag til 
detaljregulering for Grønland 18 

  X      

Årsrapport for Rådet for psykisk helse    X     
Søknad om ny salgs og skjenkebevilling ved Jackies 
Bistro og Bar – Hagegata 39  

 X       

Ekstern budsjettjustering 4/14 X        
Økonomistatus pr. 31.7.2014 X        
MDGs forslag om forbud mot parklind   X      
Vedrørende aktivitetsmidler og midler til sosiale 
møteplasser 

 X       

Sørenga bro   X      
 



Referatsaker 
• Flytting av Politiets utlendingsenhet til Tøyen: avbøtende tiltak – Kopi av brev fra Tøyen Velforening til Politidirektoratet i Oslo 
• Varsel om oppstart av planarbeid for Kværnerbyen, felt B1, trinn 2 
• Sonja Henies plass 3 (Oslo Plaza), Sentrum – Underretning om fastsatt planprogram for planarbeidet 
• Strømsveien 106, Helsfyr – Fastsatt program for planarbeidet 
• Notat om Edith Raphael og Hans (egtl Johannes) Holm, av Terje Halvorsen – Professor Emeritus i samtidshistorie ved Høgskolen i 

Lillehammer 
• Underretning om politisk planvedtak – Mandalls gate 16-18 
• Underretning om politisk planvedtak – Strømsveien 108 
• Avslag – Malerhaugveien 20 – Brev fra Plan- og bygningsetaten 31.07.2014 
• Rammetillatelse – Dyvekes bru – brev fra Plan- og bygningsetaten 29.07.2014 
• Innspill til høring av utkast til forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover – Klima og miljødepartementet 
• Uttalelse vedrørende salg av Brinken 57 – Brev fra Eiendoms og byfornyelsesetaten 
• Høring – Forslag til endringer i Byggteknisk forskrift 
• Høring – Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak  
• Høring – Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven  

 


	Dagsorden:  Godkjent.

