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                                                     BU SAK NR.     68/06                       
                                                     HSS SAK NR.   43/06 
PROTOKOLL 
 

Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen i bydel Grünerløkka 
05.09.2006 kl. 18.00-21.00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. 
 
DAGSORDEN: 
 
ÅPEN HALVTIME. 
 
Det var møtt fram 8 personer til åpen halvtime. 
 
Terje Eriksen tok opp problemet med musikkstøy (bassgang) fra restauranten Tea Lounge ved 
Birkelunden. Han sa det er spesielt ille fra torsdag til lørdag i sommerhalvåret da restauranten 
som regel har åpner vindusveggene langs hele fasaden i åpningstiden, til kl. 03.30. Han ba om 
at det ble tatt et initiativ for å få gjort noe med problemet, fordi det ikke nytter å ringe politiet. 
 
Anne Gerd Johannessen, Espen Leknes og Joanna Woytowicz fra Borettslaget Thv. Meyers 
gate 79 og Eva Borhaug, tok ordet til sak nr. 36/06. Det ble vist til uttalelse og naboprotest mot 
at Cafe DNA innvilges skjenkebevilling ute. De sa det fortsatt var store problemer med bråk og 
forsøpling fra stedet, og at uteservering bare ville forsterke dette og påføre nærmiljøet 
ytterligere belastninger. De stilte også spørsmål om lovligheten ved driften av den private 
klubben i 2.og 3. etasje over restauranten.   
 
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: Tore Aasheim (SV).  
 
Til stede av varamedlemmer: Anne Karin Sele (F), Anne Lene Ruud (SV).  
 
MERKNADER TIL DAGSORDEN. 
 
Innkallingen godkjent uten merknader. Det ble meldt saker til eventuelt. 
 
SS SAK NR. 28/06  PROTOKOLL FRA MØTE I KOMITEEN 31.05.2006. 
REF. BU SAK NR. 42/06. 
Arkivnr. 
 
Vedtak: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 

    
Bydel Grünerløkka  Postadresse: Telefon:  02 180 
Bydelsadministrasjonen  Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 
http://www.bga.oslo.kommune  0505 Oslo 
  e-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no 

     

 
 
 

    
    
    
    
    

 

    
 



 
 

HSS SAK NR. 29/06  TILSYNSRAPPORT NR. 2/2006 FRA TILSYNSBESØK PÅ 
GRÜNERLØKKA SYKEHJEM 25.04.2006.  
Arkivnr. 
 
Saken trukket, ble behandlet på komiteens møte 31.05.2006 (sak nr. 26/06). 
 
HSS SAK NR. 30/06  TILSYNSRAPPORT NR. 2/2006 FRA TILSYNSBESØK PÅ 
SOFIENBERGSENTERET 24.05.2006.  
Arkivnr. 
 
Vedtak: 
Rapporten tatt til orientering. 
 
HSS SAK NR. 31/06  TILSYNSRAPPORT NR. 2/2006 FRA TILSYNSBESØK PÅ 
PAULUS SYKEHJEM 22.05.2006.  
Arkivnr. 
 
Vedtak: 
Rapporten tatt til orientering. 
 
HSS SAK NR.  32/06  SOLIDARITETSAKSJON FOR SPILLEAVHENGIGE. 
REF. TMK SAK NR. 35/06. 
Arkivnr. 
 
Oversendt sak fra bydelsutvalgets møte 15.06.2006. Den ble fremmet uten innstilling fra 
bydelsdirektøren.   
 
RV’s forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka henstiller i solidaritet med de spilleavhengige - til bedrifter, forretninger og 
huseiere i bydelen om å fjerne spilleautomater de måtte ha i sine lokaler. Henstillinga gjøres 
kjent i lokalavis og andre medier. 
 
Vedtak: 
RV’s forslag enstemmig vedtatt. 
 
Merknad fra H, F og V: 
Det er prisverdig at det tas initiativ til en solidaritetsaksjon for spilleavhengige, men dette 
ansvaret må plasseres der det hører hjemme – hos den sittende regjeringen. De bør ikke slippe 
unna med utredninger om spilleautomater i statlig istedenfor privat regi. Det hjelper ikke de 
spilleavhengige at pengene deres går til Norsk Tipping istedenfor Røde Kors. Den sittende 
regjering oppfordres derfor til å ta opp tråden fra den forrige regjeringen for å få bukt med dette 
problemet. 
 
En felles politikk vedrørende spilleautomater i Oslo må fastsettes av Oslo kommune sentralt 
slik at det blir felles retningslinjer for hele byen og ikke bare noen ”spillefrie” lommer her og 
der i noen bydeler. 
 
HSS SAK NR.  33/06  SØKNAD OM SALGSBEVILLING FRA LIDL NORGE. 

 2



 
 

Arkivnr. 945 Saksnr. 06/ 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent for Lidl 
Sentrum, Chr. Krohgs gate 1-11, anbefales. 
 
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 salgsbevilling for Lidl sentrum 
tilrås derfor avslått. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 F, 1 V) mot 1 (RV) stemme for 
RV’s forslag. 
 
HSS SAK NR.  34/06  SØKNAD OM UTVIDET ÅPNINGS-/SKJENKETID UTE FRA 
PARKTEATRET BAR AS. 
Arkivnr. 945 Saksnr. 05/773 
 
Vurdering 
Parkteatret Bar ligger utenfor sentrum og søker om utvidet åpnings-/skjenketid ute til kl. 
24.00/23.30. Det ligger tre andre restauranter i Grüners gate mellom Thv. Meyers gate og 
Markveien. Disse har åpnings-/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30 og ute til kl. 22.00/21.30. 
Uteserveringen til Grünerhagen på Olaf Ryes plass har også begrenset åpningstid til kl. 22.00, 
og har fått avslag på utvidet åpningstid til kl. 24.00. De samme bestemmelsene bør også gjelde 
for Parkteatret Bar. I tillegg kan det anføres at baren ligger i et område med boliger. På denne 
bakgrunn anbefales ikke søknaden.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid ute til kl. 24.00/23.30 for Parkteatret Bar AS, Olaf Ryes 
plass 11, anbefales ikke. Stedet ligger utenfor sentrum, i et område med boliger. De øvrige 
restaurantene i gaten har åpnings-/skjenketid ute til kl. 22.00/21.30. Uteserveringen til 
Grünerhagen på Olaf Ryes plass har også begrenset åpningstid til kl. 22.00. De samme 
bestemmelsene bør også gjelde for Parkteatret Bar. 
 
H’s forslag til vedtak: 
Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid ute til kl. 24.00/23.30 for Parkteatret Bar AS, Olaf Ryes 
plass 11, anbefales. Stedet ligger ved skjenkeblekkspruten og ved en park som grenser til Thv. 
Meyers gate, hvor åpnings-/skjenketiden er til 03.30/03.00. det kan følgelig ikke anføres at støy 
er noe argument for ikke å innfri denne søknaden. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 4 (2 A, 1 SV, 1 RV) mot 3 (1 H, 1 F, 1 V) stemmer for 
H’s forslag. 
 
HSS SAK NR.  35/06  SØKNAD OM NY SKJENKEBEVILLING INNE OG 
UTE/UTVIDET ÅPNINGSTID FRA KROHNVIKEN DRIFT AS. 
Arkivnr. 945 Saksnr. 06/1635 
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Vurdering 
Det søkes om ny skjenkebevilling inne og ute og utvidet åpningstid. Bydelen har gitt 
forhåndstilsagn om å leie ut fortausareal til uteservering. Det er ingen bemerkninger til ny 
søknad om skjenkebevilling inne og ute.  
 
Det søkes også om utvidet åpnings-/skjenketid inne og ute til kl. 03.30/03.00-24.00/23.30. 
Naborestauranten, Delicatessen, har fått innvilget utvidet åpningstid. Bydelsdirektøren mener 
dette ikke kan tillegges avgjørende vekt. Stedet ligger utenfor sentrum. Det er boliger i de 
øvrige etasjene i gården og i den øvrige gårdrekken i gaten. Av hensyn til nærmiljøet bør det 
ikke innvilges utvidet åpnings-/skjenketid, verken inne eller ute.  
 
I tillegg søkes det om skjenkebevilling ute for 96 gjesteplasser på et ikke spesifisert areal ned  
mot Akerselva. Søkers advokat opplyser at Friluftsetaten har gitt forhåndstilsagn om å inngå 
leieavtale. Det mangler imidlertid opplysninger om plassering, utforming og om det må 
utarbeides ny reguleringsplan. Vi ber om at informasjon om dette oversendes bydelen før det 
tas stilling til denne delen av søknaden.    
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute for Prego v/Krohnviken Drift AS, Søndre 
gate 6, med åpnings-/skjenketid til kl. 01.00/00.30-22.00/21.30, anbefales så fremt 
tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas. 

 
2. Når det gjelder søknad om skjenkebevilling ute for 96 gjesteplasser i friområdet mot 

Akerselva ønsker bydelen flere opplysninger før den tar stilling til denne, både med 
hensyn til plassering og utforming og om det må utarbeides ny reguleringsplan. 

 
3. Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid inne til kl. 03.30./03.00 og ute til kl. 24.00/23.30 

anbefales ikke. Stedet ligger utenfor sentrum. Det er boliger i de øvrige etasjene i 
gården og i den øvrige gårdrekken i gaten. Av hensyn til nærmiljøet er det særlig grunn 
til at det ikke innvilges utvidet åpnings-/skjenketid for nok en restaurant i dette 
boligområdet.  

 
RV’s forslag til vedtak:  
Antallet steder det serveres alkohol i bydelen er svært høyt. Det er ønskelig å redusere 
tilgangen, og det bør derfor ikke etableres flere skjenkesteder. Søknaden om skjenkeløyve for 
Prego, Søndre gate 6 tilrås derfor avslått. 
 
H’s forslag til vedtak: 
Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid inne til kl. 03.30./03.00 og ute til kl. 24.00/23.30 
anbefales. Stedet ligger i et område som er definert som sentrum og bør ha tilsvarende 
åpningstider som sine naboer.  
 
Vedtak: 

1. Bydelsdirektørens forslag punkt 1 vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 F, 1 V) mot 1 (RV) 
stemme for RV’s forslag. 

2. Bydelsdirektørens forslag punkt 2 enstemmig vedtatt. 
3. Bydelsdirektørens forslag punkt 3 vedtatt med 4 (2 A, 1 SV, 1 RV) mot 3 (1 H, 1 F, 1 

V) stemmer for H’s forslag. 
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HSS SAK NR.  36/06  SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING 
(UTESERVERING) FRA NYE LØKKA PUB OG RESTAURANT AS. 
Arkivnr. 945 Saksnr. 06/1485 
 
Vurdering 
Søknad om skjenkebevilling ute for Nye Løkka Pub og Restaurant har tidligere vært oppe i 
komiteen 01.06.2005 (sak nr. 41/05). Søknaden ble ikke anbefalt på grunn av at det var 
kommet klager på støy fra restauranten fra Borettslaget Thv. Meyers gate 79, spesielt gjaldt 
dette musikkanlegget. I vedtaket står det videre: ”Før dette problemet er løst vil bydelen, av 
hensyn til bomiljøet, heller ikke gi forhåndstilsagn om å leie ut kommunal grunn til 
uteservering” (se vedlegg).  
 
I følge bydelens helsekonsulent er støyproblemet med musikkanlegget nå løst, og saken er 
avsluttet. På denne bakgrunn har bydelen gitt forhåndstilsagn om leie av kommunal grunn til 
uteservering så fremt det ikke kommer protester fra naboer og at Helse-, sosial- og 
sysselsettingskomiteen anbefaler søknaden (se vedlegg).    
 
Det søkes om utvidet åpnings-/skjenketid ute til kl. 24.00/23.30. Andre steder i Thv. Meyers 
gate har fått innvilget utvidet åpningstid. Bydelsdirektøren mener dette ikke kan tillegges 
avgjørende vekt. Stedet ligger utenfor sentrum. Det er boliger i de øvrige etasjene i gården og i 
den øvrige gårdrekken i gaten. Av hensyn til nærmiljøet bør det ikke innvilges utvidet åpnings-
/skjenketid ute.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. Søknad om ny skjenkebevilling ute for Cafe DNA v/Nye Løkka Pub og Restaurant AS,  
Thv. Meyers gate 81, med åpnings-/skjenketid til kl. 22.00/21.30, anbefales så fremt 
tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas. 

 
2. Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid ute til kl. 24.00/23.30 anbefales ikke. Stedet 

ligger utenfor sentrum. Det er boliger i de øvrige etasjene i gården og i den øvrige 
gårdrekken i gaten. Av hensyn til nærmiljøet er det særlig grunn til at det ikke innvilges 
utvidet åpnings-/skjenketid for nok en restaurant i dette området.  

 
Til voteringsorden: 
På bakgrunn av naboprotest fra Borettslaget Thv. Meyers gate 79 og andre opplysninger som 
framkom på møtet fra berørte naboer trakk bydelsdirektøren sitt forslag til vedtak. 
 
Omforent enstemmig forslag til vedtak: 
1. 
Komiteen er enig med protestene fra det tilhørende borettslaget og går på dette grunnlag mot 
skjenkebevilling ute til Cafe DNA. Stedet er svært belastet og i dette området av bydelen er det 
et stort problem med omsetning av narkotiske stoffer. 
 
I tillegg vil vi også bemerke at det er et smalt fortau med trikkelinje like ved fortauskanten, noe 
som kan medføre trafikkfarlige situasjoner med den plan for bord og stoler som er skissert.   
 
2. 
Bydelen vil i denne forbindelse ta kontakt med politiet og be om at området overvåkes, særlig  
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med sikte på å registrere eventuelle ulovligheter i umiddelbar nærhet av Cafe DNA. Politiet bes  
også om å vurdere driften av den private klubben i 2. og 3. etasje over Cafe DNA. 
 
Vedtak: 
Det omforente forslaget punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt.  
 
HSS SAK NR.  37/06  SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING (AREAL OG 
ÅPNINGSTID INNE) FRA RIVER PROJECT AS. 
Arkivnr. 945 Saksnr. 06/1406 
 
Vurdering 
Det søkes om utvidelse av skjenkeareal inne og utvidet åpnings- og skjenketid inne. Stedet 
ligger i Hausmanns gate 16 som også rommer Norsk Designråd, Norsk Design- og 
arkitektursenter AS og Norsk Form. Det er noen boliger i kvartalet, men stedet ligger ikke i et 
typisk boligområde, og utvidet åpningstid vil etter bydelsdirektørens vurdering ikke ha negative 
konsekvenser for nærmiljøet.    
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  

1. Søknad om utvidelse av skjenkearealet inne for Elvebredden v/River Prosject AS, 
Hausmanns gate 16, anbefales så fremt tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas. 

2. Søknad om utvidet skjenkebevilling inne med åpnings-/skjenketid til kl. 03.00/02.30 
anbefales.  

 
RV’s forslag til vedtak: 
Antallet steder det serveres alkohol i bydelen er svært høyt. Det er ønskelig å redusere 
tilgangen, og det bør derfor ikke etableres flere skjenkesteder. En bør også være varsom med 
utvidelse av eksisterende løyver. For søkeren River Project finner bydelen å kunne tilrå 
utviding av arealet inne for bruk ved spesielle arrangementer (ikke allmenn bruk). Søknaden 
om utvida skjenketid tilrås imidlertid avslått. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag punkt 1 og 2 vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 F, 1 V) mot 1 (RV) 
stemme for RV’s forslag. 
 
HSS SAK NR.  38/06  SØKNAD OM NY SKJENKEBEVILLING INNE OG 
UTE/UTVIDET ÅPNINGSTID  FRA NYE TAJMAHAL. 
Arkivnr. 945 Saksnr. 06/1348 
 
Vurdering 
Det søkes om ny skjenkebevilling inne og ute og utvidet åpningstid. Bydelen har gitt 
forhåndstilsagn om å leie ut fortausareal til uteservering. En enstemmig Teknisk- og 
miljøkomite har anbefalt søknad om bruksendring fra snackbar til serveringssted. 
Bydelsdirektøren har ingen bemerkninger til ny søknad om skjenkebevilling inne og ute.  
 
Det søkes også om utvidet åpnings-/skjenketid inne og ute til kl. 03.30/03.00-24.00/23.30. 
Naborestauranten, Naboens Pub, har fått innvilget utvidet åpningstid. Bydelsdirektøren mener 
dette ikke kan tillegges avgjørende vekt. Stedet ligger utenfor sentrum. Det er boliger i de 
øvrige etasjene i gården og i den øvrige gårdrekken i gaten. Av hensyn til nærmiljøet bør det  
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ikke innvilges utvidet åpnings-/skjenketid, verken inne eller ute.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  

1. Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute for Nye Tajmahal v/Nadeem Butt, Toftes 
gate 30, med åpnings-/skjenketid til kl. 01.00/00.30-22.00/21.30, anbefales så fremt  
tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas. 

 
2. Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid inne til kl. 03.30./03.00 og ute til kl. 24.00/23.30 

anbefales ikke. Stedet ligger utenfor sentrum. Det er boliger i de øvrige etasjene i 
gården og i den øvrige gårdrekken i gaten. Av hensyn til nærmiljøet er det særlig grunn 
til at det ikke innvilges utvidet åpnings-/skjenketid.  

 
RV’s forslag til vedtak punkt 1: 
Antallet steder det serveres alkohol i bydelen er svært høyt. Det er ønskelig å redusere 
tilgangen, og det bør derfor ikke etableres flere skjenkesteder. Søknaden om skjenkeløyve for 
Nye Tajmahal, Toftes gate 30 tilrås derfor avslått. 
 
Vedtak: 

1. Bydelsdirektørens forslag punkt 1 vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 F, 1 V) mot 1 (RV) 
stemme for RV’s forslag. 

2. Bydelsdirektørens forslag punkt 2 enstemmig vedtatt. 
 
HSS SAK NR.  39/06  SØKNAD OM NY SKJENKEBEVILLING INNE FRA TROPICO 
ANS. 
Arkivnr. 945 Saksnr. 06/1606 
 
Vurdering 
Et flertall i Teknisk- og miljøkomiteen (SV, A, RV og V) gikk i mot søknad om bruksendring 
på møte 21.06.2005 (sak nr. 38/05) med følgende begrunnelse: 
 
”Området er et tett befolket strøk på begge sider av Thv. Meyers gate hvor det er stor etablering 
når det gjelder serveringssteder. Teknisk- og miljøkomiteen ønsker at det også i de mest 
”serveringsintensive” delene av Grünerløkka fortsatt skal være tilbud av forretninger av 
forskjellig slag. Det vises også til at beboerne i området i har gått i mot etablering av nye 
serveringssteder i nærområdet av hensyn til deres bomiljø generelt og småbarnsfamilier 
spesielt”.   
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus stadfestet også kommunens avslag på søknad om 
bruksendring/dispensasjon fra forskriftene om HC-tilgjengelighet i brev av 14.06.2006. 
 
På denne bakgrunn vil bydelsdirektøren ikke anbefale søknaden. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om ny skjenkebevilling for Calexio v/Tropico ANS, Thv. Meyers gate 70, anbefales 
ikke. 
 
Restauranten vil bli liggende i et tett befolket strøk på begge sider av Thv. Meyers gate, hvor 
det er stor etablering når det gjelder serveringssteder. Bydelen ønsker at det også i de mest 
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”serveringsintensive” delene av Grünerløkka fortsatt skal være tilbud av forretninger av 
forskjellig slag. Det vises også til at beboerne i området i har gått i mot etablering av nye 
serveringssteder i nærområdet av hensyn til deres bomiljø generelt og småbarnsfamilier 
spesielt.   
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt. 
 
HSS SAK NR. 40/06  VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 10. OKTOBER 2006. 
Arkivnr.  
 
Administrasjonen informerte om at den vil legge ut en oversikt over tiltak innen psykisk 
helsearbeid, særlig de som retter seg mot barn og unge, på bydelens internettsider i forbindelse 
med verdensdagen. 
 
Vedtak: 
Etter forslag fra A ble det enstemmig vedtatt å avholde et åpent informasjons- og dialogmøte i 
tilknytning til verdensdagen med bydelspolitikere, ulike offentlige og private tjenestetilbydere 
og brukere for å belyse hva som gjøres for målgruppene i vår bydel. Helse-, sosial- og 
sysselsettingskomiteen vil ha hovedansvaret for avviklingen av møtet.  
 
HSS SAK NR. 41/06  TILSYNSRAPPORT NR. 2/2006 FRA TILSYNSBESØK PÅ 
LILLE TØYEN SYKEHJEM 04.07.2006.  
Arkivnr. 
 
Vedtak: 
Rapporten tatt til orientering. 
 
HSS SAK NR. 42/06  HAVÅRSRAPPORT NR. 1/2006 FRA TILSYNSUTVALG 1 - 
SOFIENBERGSENTERET, LILLE TØYEN SYKEHJEM, HJEMMETJENESTEN.  
Arkivnr. 
 
Vedtak: 
Rapporten tatt til orientering. 
 
EVENTUELT.  
 
Informasjon om ny sykehjemsetat og brukervalg i bydelens hjemmetjenester/brukere per 
leverandør ble omdelt. 
 
På bakgrunn av innlegget i åpen halvtime om støyproblemer fra restauranter som har 
vindusvegger som åpnes langs hele fasaden i sommerhalvåret ble administrasjonen bedt om å 
undersøke mulige vilkår for å holde disse lukket etter et visst klokkeslett, alternativt knytte 
vilkår til bruksendring. 
 
Spørsmål fra RV: 

1. Det har i det siste vært en del i avisene om omsorg for voksne ”eldre” med Downs  
syndrom. Har bydelen ansvar for noen i denne gruppa, og kan det i så fall sies noe om  
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status? 
 
Svar: Ja, bydelen har brukere i denne gruppa, og noen er over 50 år. Enkelte bor 
hjemme, andre i spesielt tilrettelagte boliger. Bydelen gir ulike aktivitetstilbud til dem. 
Erfaringen at brukerne over tid for mer omfattende behov for hjelp i hjemmet. 
 

2. Er det mulig å få en kort informasjon om arbeidet med utredninga om behov for 
eldresenter? 
 
Svar: Det er avholdt to møter til nå. Endelig rapport vil bli gitt når arbeidet er avsluttet. 

 
Administrasjonen opplyste at det vil bli informert om NAV-reformen på komiteens neste møte 
27.09.2006. 
    
   
Oslo 07.09.2006 
 
 
 
Eigil Jakobsen 
sekretær 
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 
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