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Møteprotokoll 

5/14 

 

 

 

Møte: 

 

Helse- og sosialkomiteen 

Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. 

Møtetid: 28.08.2014 kl. 17:00 

Sekretariat: 23 47 60 64 

 

 

 

 

 

Møteleder: Anita Asdahl Hoff (H), 

  

Tilstede:  Trond Lind Petersen (H) 

Arne Kolstad (H) 

Åse Thomassen (A) 

Anne Hollerud (V) 

Beate Holland (F) 

  

Forfall:  

  

Som vara møtte:   

  

I tillegg møtte: Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 

  

Møtesekretær: Berit Nilsen 

  

 

 

Åpen halvtime 

Det var ikke publikum tilstede. 

Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent uten merknader. 

Godkjenning av sakskart 

Sakskartet ble godkjent med følgende tilleggssak: 

 

40/14 Høring: utkast til ny forskrift om tilrettelagt transport for personer med 

forflytningsvansker, Oslo kommune. 
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Informasjon 

Det var ingen saker. 

Eventuelt 

Anita Asdahl Hoff (H) ønsket å drøfte problemstillinger rundt BU-sak 127/14 

Forvaltningsrevisjon om kommunens organisering av sykehjemstjenester. 

Saker til behandling 

32/14 14/00019-7 Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 12. juni 2014 3 

33/14 14/00663-2 
Søknad om salgsbevilling - Rema 1000 Vinderen, 

Holmenveien 1 
4 

34/14 14/00285-16 Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 27. mai 2014 5 

35/14 14/00385-15 
Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 20. mai 

2014 
6 

36/14 14/00385-14 
Kommentar fra Sykehjemsetaten til BU-sak 85-14 - foreløpig 

orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 
7 

37/14 12/00146-36 
Revidert forskrift om åpningstider for serverings- og 

skjenkesteder i Bydel Vestre Aker 
8 

38/14 14/00787-2 Forslag til frivilligprisen 2014, Oslo kommune 12 

39/14 14/00082-3 
Informasjonssaker til møte i Helse- og sosialkomiteen 28. 

august 2014 
13 

40/14 13/00226-3 
Høring: utkast til ny forskrift om tilrettelagt transport for 

personer med forflytningsvansker, Oslo kommune 
14 
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Saker til behandling 

 

32/14 Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteem 12. juni 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 28.08.2014 32/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

 

Helse- og sosialkomiteen godkjenner protokollen fra møte 12. juni 2014. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 28.08.2014 og fattet følgende vedtak 

Helse- og sosialkomiteen godkjenner protokollen fra møte 12. juni 2014. 
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33/14 Søknad om salgsbevilling - Rema 1000 Vinderen, Holmenveien 1 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget  17/14 

2 Helse- og sosialkomiteen 28.08.2014 33/14 

3 Bydelsutvalget 04.09.2014 132/14 

 

 

Arbeidsutvalget behandlet saken 21.07.2014 på sommerfullmakt fra bydelsutvalget og 

fattet følgende vedtak  

 

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til REMA 1000 Vinderen, 

Holmenveien 1. Det anbefales at virksomheten får salgsbevilling. 

 

Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering. 

 

 

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til REMA 1000 Vinderen, 

Holmenveien 1. Det anbefales at virksomheten får salgsbevilling. 

 

Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

 

Helse- og sosialkomiteen tak arbeidsutvalgets vedtak til orientering og saken sendes 

bydelsutvalget til orientering  

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til REMA 1000 Vinderen, 

Holmenveien 1. Det anbefales at virksomheten får salgsbevilling. 

 

Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering. 

 

 

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til REMA 1000 Vinderen, 

Holmenveien 1. Det anbefales at virksomheten får salgsbevilling. 

 

Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering. 
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34/14 Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 27. mai 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 28.08.2014 34/14 

2 Bydelsutvalget 04.09.2014 144/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

 

Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 27. 

mai 2014 og Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 28.08.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport for tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 27. 

mai 2014 og Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten til orientering. 
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35/14 Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 20. mai 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 28.08.2014 35/14 

2 Bydelsutvalget 04.09.2014 145/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

 

Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 20. mai 2014 til 

foreløpig orientering. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 28.08.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 20. mai 2014 til 

foreløpig orientering. 
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36/14 Kommentar fra Sykehjemsetaten til BU-sak 85-14 - foreløpig 

orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 28.08.2014 36/14 

2 Bydelsutvalget 04.09.2014 146/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

 

Vestre Aker bydelsutvalg tar brev fra Sykehjemsetaten av 05.06.14 i forbindelse med tilsyn 

ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 28.08.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg tar brev fra Sykehjemsetaten av 05.06.14 i forbindelse med tilsyn 

ved Hovseterhjemmet 10. mars 2014 til orientering. 
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37/14 Revidert forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i 

Bydel Vestre Aker 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 28.08.2014 37/14 

2 Bydelsutvalget 04.09.2014 149/14 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

 

Bydelsutvalget vedtar Forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i Bydel 

Vestre Aker som lyder: 

 

INNHOLD 
Revidert forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i Bydel Vestre Aker, Oslo 

kommune. 

 

Kapittel 1. Formål og virkeområde 

                § 1-1. Formål 

                § 1-2. Virkeområde 

Kapittel 2. Definisjon av boligområde 

    § 2-1 boligområde 

Kapittel 3. Åpningstider for serveringssteder 

                § 3-1. Åpningstider 

                § 3-2. Åpningstider utenfor boligområder 

                § 3-3. Unntak fra åpningstidsbestemmelsene 

                § 3-4. Forhold som ikke reguleres av denne forskrift 

Kapittel 4. Saksbehandling 

                § 4-1. Vedtak om serverings- og skjenkebevilling 

Kapittel 5. Klage 

               § 5-1. Klagebehandling 

Kapittel 6. Ikrafttredelse 

               § 6-1. Ikrafttredelse 

Forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i Bydel Vestre Aker 

Hjemmel: Fastsatt av bydelsutvalget Bydel Vestre Aker 4. september.2014 med hjemmel i 

bystyrets vedtak 15.februar.2012 sak 52, jf. byrådssak 275 av 22.november.2011, jf. Lov 13. 

juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.  

Kapittel 1 Formål og virkeområde 
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§ 1-1. Formål 

Formålet med forskriften er å regulere åpningstidene ved serverings- og skjenkesteder i henhold til 

gjeldende lover og regler. 

Skjenketiden følger av alkoholloven § 4-4. 

§ 1-2. Virkeområde 

Denne forskrift gjelder åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i Bydel Vestre Aker. 

Åpningstiden for et enkelt arrangement reguleres av Oslo kommunes åpningstidsforskrift. 

Kapittel 2 Definisjon av boligområde 

§ 2-1 Boligområde 
Med boligområde forstås der det finnes boliger nærmere enn 150 meter fra serveringsstedet / 
uteserveringen. 
 
Kapittel 3 Åpningstider for serveringssteder 

§ 3-1. Åpningstider i boligområder 

Serveringssteder i boligområder skal holde lukket inne mellom kl. 01.00 og kl. 06.00. 

Uteservering i boligområder skal holde lukket mellom kl. 22.00 og kl. 06.00. 

§ 3-2. Åpningstider utenfor boligområder 

Servering utenfor boligområder skal holde lukket inne mellom kl. 03.30 og 06.00. 

Uteserveringer utenfor boligområder skal holde lukket mellom kl. 24.00 og kl. 06.00. 

§ 3-3. Unntak fra åpningstidsbestemmelsene  

Serveringssteder som ligger mer enn 160 meter fra bebyggelse kan få utvidet åpningstid for 

uteservering til kl. 03.30. 

  

§ 3-4. Forhold som ikke reguleres av denne forskrift 

Forhold som ikke er regulert av denne forskrift reguleres av Oslo kommunes åpningstidsforskrift 

Kapittel 4 Saksbehandling 

§ 4-1. Vedtak om serverings- og skjenkebevilling  

Vedtakskompetansen i saker etter serverings- og alkoholloven tilligger Næringsetaten. 

I tvilssaker vedrørende åpningstiden skal bydelen uttale seg i saken.   

Kapittel 5 Klage 

§ 5-1. Klagebehandling 

Klage på åpningstider sendes Næringsetaten som vedtakende organ. Dersom vedtaket opprettholdes 

sendes klagen til Fylkesmannen via bydelen for endelig avgjørelse. 

Kapittel 6 Ikrafttredelse 

§ 6-1 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trår i kraft umiddelbart etter kunngjøring i Norsk Lovtidend. 
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Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 28.08.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Bydelsutvalget vedtar revidert Forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i 

Bydel Vestre Aker som lyder: 

 

INNHOLD 
Revidert forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i Bydel Vestre Aker, Oslo 

kommune. 

 

Kapittel 1. Formål og virkeområde 

                § 1-1. Formål 

                § 1-2. Virkeområde 

Kapittel 2. Definisjon av boligområde 

    § 2-1 boligområde 

Kapittel 3. Åpningstider for serveringssteder 

                § 3-1. Åpningstider 

                § 3-2. Åpningstider utenfor boligområder 

                § 3-3. Unntak fra åpningstidsbestemmelsene 

                § 3-4. Forhold som ikke reguleres av denne forskrift 

Kapittel 4. Saksbehandling 

                § 4-1. Vedtak om serverings- og skjenkebevilling 

Kapittel 5. Klage 

               § 5-1. Klagebehandling 

Kapittel 6. Ikrafttredelse 

               § 6-1. Ikrafttredelse 

Forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i Bydel Vestre Aker 

Hjemmel: Fastsatt av bydelsutvalget Bydel Vestre Aker 4. september.2014 med hjemmel i 

bystyrets vedtak 15.februar.2012 sak 52, jf. byrådssak 275 av 22.november.2011, jf. Lov 13. 

juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.  

Kapittel 1 Formål og virkeområde 

§ 1-1. Formål 

Formålet med forskriften er å regulere åpningstidene ved serverings- og skjenkesteder i henhold til 

gjeldende lover og regler. 
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Skjenketiden følger av alkoholloven § 4-4. 

§ 1-2. Virkeområde 

Denne forskrift gjelder åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i Bydel Vestre Aker. 

Åpningstiden for et enkelt arrangement reguleres av Oslo kommunes åpningstidsforskrift. 

Kapittel 2 Definisjon av boligområde 

§ 2-1 Boligområde 
Med boligområde forstås der det finnes boliger nærmere enn 150 meter fra serveringsstedet / 
uteserveringen. 
 
Kapittel 3 Åpningstider for serveringssteder 

§ 3-1. Åpningstider i boligområder 

Serveringssteder i boligområder skal holde lukket inne mellom kl. 01.00 og kl. 06.00. 

Uteservering i boligområder skal holde lukket mellom kl. 22.00 og kl. 06.00. 

§ 3-2. Åpningstider utenfor boligområder 

Servering utenfor boligområder skal holde lukket inne mellom kl. 03.30 og 06.00. 

Uteserveringer utenfor boligområder skal holde lukket mellom kl. 24.00 og kl. 06.00. 

§ 3-3. Unntak fra åpningstidsbestemmelsene  

Serveringssteder som ligger mer enn 160 meter fra bebyggelse kan få utvidet åpningstid for 

uteservering til kl. 03.30. 

  

§ 3-4. Forhold som ikke reguleres av denne forskrift 

Forhold som ikke er regulert av denne forskrift reguleres av Oslo kommunes åpningstidsforskrift 

Kapittel 4 Saksbehandling 

§ 4-1. Vedtak om serverings- og skjenkebevilling  

Vedtakskompetansen i saker etter serverings- og alkoholloven tilligger Næringsetaten. 

I tvilssaker vedrørende åpningstiden skal bydelen uttale seg i saken.   

Kapittel 5 Klage 

§ 5-1. Klagebehandling 

Klage på åpningstider sendes Næringsetaten som vedtakende organ. Dersom vedtaket opprettholdes 

sendes klagen til Fylkesmannen via bydelen for endelig avgjørelse. 

Kapittel 6 Ikrafttredelse 

§ 6-1 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trår i kraft umiddelbart etter kunngjøring i Norsk Lovtidend. 
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38/14 Forslag til frivilligprisen 2014, Oslo kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 25.08.2014 56/14 

2 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 28.08.2014 24/14 

3 Helse- og sosialkomiteen 28.08.2014 38/14 

4 Bydelsutvalget 04.09.2014 152/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 25.08.2014 sak 

56/14 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 25.08.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

 

Bydelsutvalget tar saken om Frivillighetsprisen 2014 til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende forslag: 

 

Saken behandles i gruppene og tas direkte i bydelsutvalget. 

 

Votering 

Forslaget var enstemmig. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 28.08.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Saken behandles i gruppene og tas direkte i bydelsutvalget. 
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39/14 Informasjonssaker til møte i Helse- og sosialkomiteen 28. august 2014 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 28.08.2014 39/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

 

1. Brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester av 11.07.2014 vedrørende 

Oversendelsesbrev – Vedtatte endringer i forskrift om tildeling av bolig i Omsorg+. 

2. Notat til bystyrets organer av 20.08.2014. Hovseterhjemmet – Fellesarealer – 

Spørsmål fra Terje Bjøro. 

 

Tas til orientering. 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 28.08.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

1. Brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester av 11.07.2014 vedrørende 

Oversendelsesbrev – Vedtatte endringer i forskrift om tildeling av bolig i Omsorg+. 

2. Notat til bystyrets organer av 20.08.2014. Hovseterhjemmet – Fellesarealer – 

Spørsmål fra Terje Bjøro. 

 

Tas til orientering. 
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40/14 Høring: utkast til ny forskrift om tilrettelagt transport for personer 

med forflytningsvansker, Oslo kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 28.08.2014 40/14 

2 Bydelsutvalget 04.09.2014  

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

 

Forslag til ny forskrift som fremstilt i saken vil gi en merkostnad for kommunen. Dagens TT 

ordning er blant de beste blant kommunene i Norge, og bydelen mener at ressursene må styres 

der behovet er størst og at tilbudet innenfor TT må behovsprøves. 

 

Møtebehandling 

Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende forslag: 

 

Merknad fra helse- og sosialkomiteen: 

Helse- og sosialkomiteen mener at den nye ordningen bør evalueres løpende med henblikk på 

effektivitet, kvalitet og kostnader. 

 

Forslag til vedtak: 

Saken behandles i gruppene og tas direkte i bydelsutvalget. 

 

Votering 

Forslaget var enstemmig. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 28.08.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak 

Saken behandles i gruppene og tas direkte i bydelsutvalget. 

 

 

 

 

Oslo, 28.08.2014. 

 

 

 

Anita Asdahl Hoff (H) 

leder 

 


