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Til behandling foreligger: 
 
 
Saksnr Tittel 
1.  Åpent kvarter 
2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
3.  Godkjenning av protokoll fra møte 10.09.14 
4. KNK 14/29 Økonomioppfølging per 31. august 2014 
5. KNK 14/30 Barnetråkk - en sammenlikning av Bjølsen, Sagene og Lilleborg skole 

(VB10) 
6. KNK 14/31 VK11 Dyrkingsnettverk og evaluering av dyrkingskasseprosjekt 
7. KNK 14/32 Verbalvedtakene om Eigenregi VA9 og Bydelsrusken VK 4 
8. KNK 14/33 Øvingssituasjonen for bydelens korps 
9. KNK 14/34 Søknad om bevilling - Cafe Påfyll 
10. KNK 14/35 Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Ringen 

Kino 
11.  Orienteringssaker 
12.  Eventuelt 
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Møtebok 

 
 
Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen 
Møtedato: 10.09.2014 
Tidspunkt: 18:00 
Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud 
  
 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Repr Vara for 
Jørgen Foss LEDER AP  
Siri Mittet NESTLEDER MDG  
Eli Marie Åsen 3. VARAMEDLEM AP Eli Skartlien 
Stian Haraldsen MEDLEM H  
Tarik Fanuel Ogbamichael MEDLEM V  
Jens Kihl MEDLEM SV  
Harald Thorsen MEDLEM R  
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Navn Funksjon Repr 
Eli Skartlien MEDLEM AP 
Greger Thorvaldsen 1. VARAMEDLEM AP 
Ann-Lisbet Gjesteby 2. VARAMEDLEM AP 
 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
 
Camilla Skjerve-Nielssen - bydelsplanlegger 
 
 
 
Møteleder: Jørgen Foss 
Møtesekretær: Tiffany Yijun Qiu 
 

 

Internett: 
www.bsa.oslo.kommune.no 

 

 
 

 

Bydel Sagene 

 

 

Post- og besøksadresse: 
Thorvald Meyers gate 7 
0555 Oslo 

 

Telefon:  02180 
Telefaks: 23 47 40 01 
 

Giro: 1315 01 00253 
Org.nr.: 974 778 726 

 

E-post:  
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Følgende saker var til behandling: 
 
 
Saksnr Tittel 
1.  Åpent kvarter 
2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
3.  Godkjenning av protokoll fra møte 27.05.14 
4. KNK 14/24 Økonomioppfølging pr 31. juli 2014 
5. KNK 14/25 Høring: Regulering av tigging - Oslo kommunes politivedtekt 
6. KNK 14/26 Samferdsel og trafikk i Bydel Sagene (VK6: Trafikkmåling) 
7. KNK 14/27 Søknad om utvidet åpningstid ved The Kasbah, Kingosgate 1B 
8. KNK 14/28 Administrativ behandling av serverings- og skjenkebevillinger 

sommeren 2014. 
9.  Orienteringssaker 
10.  Eventuelt 
 
 
 
 
 

1. Åpent kvarter 

Odd Hoff-Petersen og 2 andre beboere i Lilleborg-området, var tilstede. De er 
medlemmer av en arbeidsgruppe som er opptatt av å ivareta intensjonene for Akerselva 
miljøpark. De er bekymret for at boligutbygging på tomta Treschows gata 16 vil være 
altfor høy og altfor nær Akerselva. De vil komme med ytterligere innspill til saken 
senere. 

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

 

3. Godkjenning av protokoll fra møte 27.05.14 

Protokoll fra møtet 27.05.14 ble enstemmig godkjent. 

 

4. KNK 14/24  Økonomioppfølging pr 31. juli 2014 

Kultur- og nærmiljøkomiteens behandling: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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VEDTAK (enstemmig): 
Kultur- og nærmiljøkomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende 
vedtak: 
 
Økonomioppfølging per 31. juli 2014 tas til etterretning. 

 

5. KNK 14/25  Høring: Regulering av tigging - Oslo kommunes 
politivedtekt 

Kultur- og nærmiljøkomiteens behandling: 
 

Byrådets forslag 

1. «Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt.» 

2. «Det innføres forbud mot pengeinnsamling(herunder tigging)i følgende 

områder: 

- Innenfor Ring 2 

- På og ved all kollektivtrafikk 

- Utenfor kjøpesentre 

- Ved privatboliger 

 

Forbudet gjelder fra 1.mai til 1.oktober 

Unntatt fra forbudet er organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret og 

Innsamlingsregisteret, samt gjelder ikke personer under 18 år. Politiet gis 

hjemmel til å innføre ytterligere begrensninger for pengeinnsamling ved 

ordensmessige problemer. 

 
 
Bydelsdirektørens forslag: 
Bydelsutvalget støtter høringsforslagets punkt 1. 
Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt. 
 
 
Jørgen Foss, AP, fremmet følgende forslag til vedtak: 
1. Bydel Sagene støtter høringsforslagets punkt 2. 
2. Når den nye politivedtekten har vært virksom i ett år skal ordningen med meldeplikt 

evalueres. En slik evaluering må også sendes på høring til bydelene før den legges 
fram for bystyret. 

3. Byrådet bes samtidig legge fram en sak med vurdering av behovet og mulighetene for 
å tilby alternativt inntektsbringende aktivitet til personer som livnærer seg av tigging. 
Dette skal utvikles og gjennomføres i samarbeid med frivillige organisasjoner og 
næringslivet. 

 
Foss’ forslag ble fremmet på nytt med følgende endring: 
1. Bydel Sagene støtter høringsforslagets punkt 2. 
2. Ordningen skal evalueres etter ett år. 
3. Byrådet bes samtidig legge fram en sak med vurdering av behovet og mulighetene for 

å tilby alternativt inntektsbringende aktivitet til personer som livnærer seg av tigging. 
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Dette skal utvikles og gjennomføres i samarbeid med frivillige organisasjoner og 
næringslivet. 

 
 
Tarik Fanuel Ogbamichael, V, fremmet følgende forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget anbefaler ikke et forbud mot tigging i hele eller deler av Oslo. Bydelen 
har ikke mottatt klager som skulle tilsi at tigging er et omfattende problem. Selv om det å 
oppleve fattigdom og tigging på nært hold kan oppleves som plagsomt for enkelte av 
bydelens borgere ønsker vi ikke å forby alt som oppleves plagsomt. Bydelsutvalget 
mener at sosiale utfordringer heller må møtes med sosiale tiltak enn med forbud og straff. 
 
 
Jens Kihl, SV, fremmet følgende forslag til vedtak på vegne av SV, V, R, MDG: 
 
Oslo skal være en raus og inkluderende by. Det innebærer å ta godt vare på de svakeste 
og mest sårbare i samfunnet. 
 
Bydelsutvalget mener at det ikke er riktig å kriminalisere tigging. Det vil være 
problematisk å skulle håndheve et tiggeforbud. Selv med et forbud ville ikke tigging være 
en alvorlig nok overtredelse til å utvise EØS-borgere fra Norge. Dessuten vil det kunne 
være uklart hva tigging egentlig er, og mange vil kunne finne andre måter å samle inn 
penger på gjennom for eksempel å spille musikk, samle inn flasker eller drive 
salgsvirksomhet. I den grad tigging utøves på en måte som av andre årsaker er lovstridig, 
typisk ved at tiggeren forfølger eller opptrer truende overfor forbipasserende, har politiet 
hjemmel i dagens regelverk til å gripe inn, selv om dette ikke alltid er en praktisk 
mulighet. 
 
Det var et enstemmig Storting, som etter forslag fra Bondevik 2 regjeringen (Høyre, KrF 
og Venstre) og justisminister Odd Einar Dørum, fjernet tiggerparagrafen. Stortinget 
mente det skulle være lov for mennesker i nød til å be om hjelp. 
 
Bydelsutvalget mener det er uheldig dersom man innfører et forbud mot at 
hjelpetrengende i det offentlige rom kan be andre personer om hjelp. Samtidig forutsettes 
at politi og andre offentlige myndigheter benytter de hjemler som finnes for å reagere 
overfor ordensforstyrrelser, forsøpling, kriminalitet, omsorgssvikt eller menneskehandel. 
 
Det bybildet som vi ser i Oslo i dag, med de mange bostedsløse og tiggere, er et uttrykk 
for sosiale og økonomiske forskjeller i Europa, der fattigdom og arbeidsløshet er økende. 
Oslo kan ikke alene løse disse problemene, men vi kan heller ikke lukke øynene og late 
som om problemet ikke eksisterer. Løsningen er ikke å kriminalisere de tilreisende, men 
å finne humanitære løsninger. 
 
Det er derfor viktig at det gis nødvendig midler bl.a. til frivillige organisasjoners tilbud 
om akuttovernatting til hjemløse tilreisende og at frivillige organisasjoners 
arbeidsformidling og rådgivningstjenester til fattige styrkes. 
 
Videre mener bydelsutvalget at det må opprettes gode sanitære tilbud, flere steder i byen, 
med dusj, do og mulighet for å vaske klær. 
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Bydelsutvalget finner det og forunderlig at det i forslag 2 som er ute på høring gjøres et 
skille mellom tigging innenfor og utenfor ring 2.  
 
Vi kan ikke se hvordan et forbud mot tigging eller pengeinnsamling verken i hele eller 
deler av byen vil avhjelpe utfordringene i møte med fattigdommen til mennesker som 
ikke favnes av vårt velferdssystem, og støtter ikke forslaget til endring i politivedtektene. 
 
VOTERING: 
 
Kihls forslag på vegne av SV, MDG, V, R ble vedtatt med 4 stemmer (1SV, 1MDG, 1V, 

1R) mot 3 stemmer (2AP, 1H). 
 
Det ble ikke stemt over forslag fra Foss, Ogbamichael og bydelsdirektøren. 

 
VEDTAK: 
Kultur- og nærmiljøkomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende 
vedtak: 
 
Oslo skal være en raus og inkluderende by. Det innebærer å ta godt 
vare på de svakeste og mest sårbare i samfunnet. 
 
Bydelsutvalget mener at det ikke er riktig å kriminalisere tigging. Det 
vil være problematisk å skulle håndheve et tiggeforbud. Selv med et 
forbud ville ikke tigging være en alvorlig nok overtredelse til å utvise 
EØS-borgere fra Norge. Dessuten vil det kunne være uklart hva 
tigging egentlig er, og mange vil kunne finne andre måter å samle inn 
penger på gjennom for eksempel å spille musikk, samle inn flasker 
eller drive salgsvirksomhet. I den grad tigging utøves på en måte som 
av andre årsaker er lovstridig, typisk ved at tiggeren forfølger eller 
opptrer truende overfor forbipasserende, har politiet hjemmel i 
dagens regelverk til å gripe inn, selv om dette ikke alltid er en 
praktisk mulighet. 
 
Det var et enstemmig Storting, som etter forslag fra Bondevik 2 
regjeringen (Høyre, KrF og Venstre) og justisminister Odd Einar 
Dørum, fjernet tiggerparagrafen. Stortinget mente det skulle være lov 
for mennesker i nød til å be om hjelp. 
 
Bydelsutvalget mener det er uheldig dersom man innfører et forbud 
mot at hjelpetrengende i det offentlige rom kan be andre personer om 
hjelp. Samtidig forutsettes at politi og andre offentlige myndigheter 
benytter de hjemler som finnes for å reagere overfor 
ordensforstyrrelser, forsøpling, kriminalitet, omsorgssvikt eller 
menneskehandel. 
 
Det bybildet som vi ser i Oslo i dag, med de mange bostedsløse og 
tiggere, er et uttrykk for sosiale og økonomiske forskjeller i Europa, 
der fattigdom og arbeidsløshet er økende. Oslo kan ikke alene løse 
disse problemene, men vi kan heller ikke lukke øynene og late som om 
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problemet ikke eksisterer. Løsningen er ikke å kriminalisere de 
tilreisende, men å finne humanitære løsninger. 
 
Det er derfor viktig at det gis nødvendig midler bl.a. til frivillige 
organisasjoners tilbud om akuttovernatting til hjemløse tilreisende og 
at frivillige organisasjoners arbeidsformidling og rådgivningstjenester 
til fattige styrkes. 
 
Videre mener bydelsutvalget at det må opprettes gode sanitære tilbud, 
flere steder i byen, med dusj, do og mulighet for å vaske klær. 
 
Bydelsutvalget finner det og forunderlig at det i forslag 2 som er ute 
på høring gjøres et skille mellom tigging innenfor og utenfor ring 2.  
 
Vi kan ikke se hvordan et forbud mot tigging eller pengeinnsamling 
verken i hele eller deler av byen vil avhjelpe utfordringene i møte med 
fattigdommen til mennesker som ikke favnes av vårt velferdssystem, 
og støtter ikke forslaget til endring i politivedtektene. 

 

6. KNK 14/26  Samferdsel og trafikk i Bydel Sagene (VK6: 
Trafikkmåling) 

Kultur- og nærmiljøkomiteens behandling: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Kultur- og nærmiljøkomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende 
vedtak: 
 
Bydelsutvalget tar saken til orientering. 

 

7. KNK 14/27  Søknad om utvidet åpningstid ved The Kasbah, 
Kingosgate 1B 

Kultur- og nærmiljøkomiteens behandling: 
 
Bydelsdirektørens forslag: 
Kultur og nærmiljøkomitéen (med uttalelsesmyndighet delegert fra Bydelsutvalget) tilrår 
at søknaden fra THE KASBAH AS organisasjonsnummer : 9979300029 , om serverings- 
og alminnelig skjenkebevilling for inne- og uteservering ved The Kasbah, Kingosgate 1 
B, med åpnings-/skjenketid inne til kl. 0300/0230 og ute til kl. 00.00/23.30 avslås. 
 
Siri Mittet, MDG, påpekte at i saksframlegget 2. Søknaden 2. avsnitt er det en skrivefeil 
som avviker fra bydelsdirektørens forslag til vedtak. Teksten lyder: 
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The Kasbah dag åpnings-/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30. Det søkes om 

utvidete åpnings- og skjenketider dvs. åpnings-/skjenketid inne til kl. 03.00/02.30. 

og ute kl. 22.00/21.30. 

 
Camilla Skjerve-Nielssen bekreftet at teksten i bydelsdirektørens forslag er den riktige. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Kultur- og nærmiljøkomiteen fattet følgende vedtak: 
 
Kultur og nærmiljøkomitéen (med uttalelsesmyndighet delegert fra 
Bydelsutvalget) tilrår at søknaden fra THE KASBAH AS 
organisasjonsnummer : 9979300029 , om serverings- og alminnelig 
skjenkebevilling for inne- og uteservering ved The Kasbah, 
Kingosgate 1 B, med åpnings-/skjenketid inne til kl. 0300/0230 og ute 
til kl. 00.00/23.30 avslås. 

 

8. KNK 14/28  Administrativ behandling av serverings- og 
skjenkebevillinger sommeren 2014. 

Kultur- og nærmiljøkomiteens behandling: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Kultur- og nærmiljøkomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende 
vedtak: 
 
Saken tas til orientering. 

 

9. Orienteringssaker 

Camilla Skjerve-Nielssen - bydelsplanlegger, orienterte om: 
 

- Bydelsadministrasjonens uttalelse om planinitiativ for detaljregulering for boliger 
og barnehage i Mølleparken 4 – PBE saksnr. 201303187. 

- Bydelsadministrasjonens uttalelse om forslag til ny sykkelstrategi som ble lagt ut 
på høring i juni. Forslag til sykkelstrategi finnes på Bymiljøetatens hjemmeside, 
her: 
http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/trafikk_og_samferdsel/sykkel/rappor
ter_og_planer 

- Bydelsforum hos PBE 4.9. Følgende saker ble tatt opp: 
o Statistikk om igangsatte prosjekter og regulerte prosjekter 
o Informasjon om status Kommuneplan 
o Høringsrunde Areal- og transportplan 
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o Evaluering av parkeringsnormen 
o Utbygging i Bjørvika 
o Klarspråkprosjekt i PBE 
o Plankunngjøring på internett – ny løsning på PBEs hjemmeside 
o Forenkling av byggereglene (PBL og TEK) 

- folkemøte om Haarklous plass og Søndre Åsen den 11. september kl. 16:30-19:00 
på Nordpolen skole. 

- Elvelangs i fakkerlys torsdag 25. september kl. 20-23. 
- status i reguleringsarbeidet for Treschows gate 16 ved Akerselva. 

 
 
Jørgen Foss orienterte om at siden han skal flytte ut av bydelen vil han ikke lenger være 
representant i Bydelsutvalget. Foss vil fortsette som komiteleder ut perioden. Siri Mittet 
(MDG), nestleder i KNK, vil legge fram KNKs saker til BU. 

 

10. Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt. 

 

BYDEL SAGENE 
Kultur- og nærmiljøkomiteen 
 
Jørgen Foss        Tiffany Yijun Qiu 
Møteleder        Møtesekretær 
 


