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Protokoll 6/06 
 
 
Møte: Helse- sosial- og sysselsettingskomiteen  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57   

Møtetid: Onsdag 01. november 2006 kl. 18.00-20.30  
  

 

   
 
 
   
Åpen halvtime 
Ingen saker meldt. 
 
Opprop 
Til stede: Ulf Granli (H) leder, Paal Haavorsen (A), Rune Haaland (A), Guttorm Normann 
(F), Gudmund Dalsbø (RV), Brigitte Alnæs (V) 
 
Forfall: Kyrre Lind (SV) 
 
I stedet møtte: Anne Lene Ruud (SV), t.o.m. sak 49/06. 
 
Til stede av varamedlemmer: Berit Hauge (A), Anne Karin Sele (F). 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent uten merknader 
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet godkjent uten merknader 
 
Saker behandlet under møtet: 
Sak 43 /06  Protokoll fra møte i komiteen 05.09.2006 
Sak 44 /06  Videre diskusjon på bakgrunn av innstilling fra utvalget vedr. eldresentertjenesten 

i bydel Grünerløkka................................................................................................ 1 
Sak 45 /06  Tilsynsrapport nr. 3/2006 fra tilsynsbesøk på Paulus sykehjem 03.10.2006 .......... 1 
Sak 46 /06  Tilsynsrapport nr. 3/2006 fra tilsynsbesøk på Lille Tøyen sykehjem 26.09.2006.. 1 
Sak 47 /06  Tilsynsrapport nr. 3/2006 fra tilsynsbesøk på Sofienbergsenteret 18.09.2006 ....... 1 
Sak 48 /06  Informasjon om NAV-reformen ............................................................................. 2 
Sak 49 /06  IA-arbeidet og sykefravær i bydelen....................................................................... 2 
Sak 50 /06  Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid inne og ute for Carl Berner Kjellern AS.. 2 
Sak 51 /06  Søknad om skjenkebevilling fra Medmer AS ......................................................... 3 
Sak 52 /06  Forespørsel om styrerepresentasjon - Frelsesarmeens Frivillighetssentral, 

Grûnerløkka............................................................................................................ 3 
 





Sak 43 /06  Protokoll fra møte i komiteen 05.09.2006 
 
Vedtak: 
Protokollen enstemmig godkjent.. 

Sak 44 /06  Videre diskusjon på bakgrunn av innstilling fra utvalget 
vedr. eldresentertjenesten i bydel Grünerløkka 

Innstillingen var oppe til behandling på bydelsutvalgets møte 12.10.2006. 
 
Administrasjonen informerte om Grünerløkka eldresenter har opprettet en psykiatrigruppe 
som treffes en dag per uke. Tilbudet vil bli utvidet til to ganger per uke. Det er ca 25 brukere. 
 
Saken ble fremmet uten innstilling fra bydelsdirektøren.  
 
Vedtak: 
Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 

Sak 45 /06  Tilsynsrapport nr. 3/2006 fra tilsynsbesøk på Paulus 
sykehjem 03.10.2006 

RV viste til tidligere tilsynsrapporter og etterlyste tilbakemelding om forslag til 
opprustingsplan for sykehjemmet. Administrasjonen vil ta dette opp med Omsorgsbygg. 
.  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Saken fremmes uten innstilling fra bydelsdirektøren.  
 
Vedtak:  
Rapporten tatt til orientering. 
 

 Sak 46 /06  Tilsynsrapport nr. 3/2006 fra tilsynsbesøk på Lille Tøyen 
sykehjem 26.09.2006 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Saken fremmes uten innstilling fra bydelsdirektøren. 
 
Vedtak:  
Rapporten tatt til orientering. 
 

 Sak 47 /06  Tilsynsrapport nr. 3/2006 fra tilsynsbesøk på 
Sofienbergsenteret 18.09.2006 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Saken fremmes uten innstilling fra bydelsdirektøren. 
 
Vedtak:  
Rapporten tatt til orientering. 
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 Sak 48 /06  Informasjon om NAV-reformen 
 
Administrasjonen informerte om forberedelsene til NAV i bydelen. Det er opprettet en lokal 
styringsgruppe. I tillegg vil det bli foretatt en organisasjonsendring fra 01.01.2007 der 
tjenestene organiseres i en avsling for oppvekst og en avdeling for voksne. 
 
Innmeldte spørsmål fra Paal Haavorsen (A) er oversendt Aetat.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen tar saken til etterretning. 
 
Vedtak:  
Saken tatt til etterretning. 
 

 Sak 49 /06  IA-arbeidet og sykefravær i bydelen 
 
Følgende papirer var sendt  ut til møtet: 

• Gjennomgang av status for 2 tertial når det gjelder tiltak i IA-handlingsplanen for 
2006. Vi har ikke tatt med de tiltakene som er i rute eller har endringer. 

• Sykefraværet 2 tertial på utvalgte tjenestesteder og for hele bydelen. Det er nå også tatt  
med tall fra tilsvarende tertial i 2005, for å få et hensiktsmessig 
sammenligningsgrunnlag. Sykefraværet viser nå en svak nedgang for bydelen 
sammenlignet med 2 tertial  2005. 

 
Bydelens handlingsplan 2006 for Inkluderende Arbeidsliv ble omdelt på møtet. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen tar saken til etterretning.. 
 
Vedtak:  
Saken tatt til etterretning. 
 

Sak 50 /06  Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid inne og ute for 
Carl Berner Kjellern AS 

Vurdering: 
Saken var sist oppe til behandling på møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 
31.08.2005 (sak nr. 52/05). 
 
Carl Berner Kjellern ligger skjermet inne på et næringsområde. Det er ikke boliger i 
umiddelbar nærhet og en vurderer det slik at utvidet åpnings-/skjenketid inne og ute ikke vil 
få konsekvenser for nærmiljøet. På denne bakgrunn vil bydelsdirektøren anbefale søknaden. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid inne til kl. 03.00/02.30 og ute til 24.00/23.30, for Carl 
Berner Kjellern AS, Trondheimsveien 113, anbefales fordi stedet ligger skjermet inne på et 
næringsområde 
 
Vedtak:  
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 5 (2 A, 1 F, 1 H, 1 V) mot 1 (RV) stemme. 
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 Sak 51 /06  Søknad om skjenkebevilling fra Medmer AS 
 
Vurdering: 
Det søkes om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk med under 22 volumprosent alkohol 
for Medmer AS, Thv. Meyers gate 19. Det drives frisørsalong i lokalene. Bydelsdirektøren 
har ingen bemerkninger til søknaden.   
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk med under 22 volumprosent alkohol for 
Medmer AS, Thv. Meyers gate 19, med åpnings-/skjenketid til kl. 20.30/20.00, anbefales så 
fremt tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas. 
 
RV’s forslag til vedtak: 
Antallet steder det selges alkohol i bydelen er svært høyt. Det er ønskelig å redusere 
tilgangen, og det bør derfor ikke etableres flere salgssteder. Søknaden om skjenkebevilling for 
Medmer AS tilrås derfor avslått. 
 
Vedtak:  
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 5 (2 A, 1 F, 1 H, 1 V) mot 1 (RV) stemme for RV’s 
forslag. 
 

 Sak 52 /06  Forespørsel om styrerepresentasjon - Frelsesarmeens 
Frivillighetssentral, Grûnerløkka 

Bakgrunn: 
Det har kommet forespørsel til bydelen om styrerepresentasjon fra frivillighetssentralen siden 
den får mye henvendelser fra bydelens hjemmetjeneste vedrørende følgeoppdrag.  
 
Styremøtene avholdes fire ganger i året på dagtid, som regel fra kl. 14.00-15.30 (16.00). 
 
Bydelsutvalget vedtok på møte 14.09.2006 å oversende saken til komiteen. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Saken fremmes uten innstilling.  
 
Vedtak:  
Saken oversendes bydelsadministrasjonen. 
 
  
 
Oslo 08.11.2006 
 
 
 
Eigil Jakobsen 
sekretær 
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 
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