
 Oslo kommune 
  
  

 

 
 

    

Protokoll 1/09 
 
 
Møte: Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57  

Møtetid: Onsdag 28. januar 2009 kl. 18.00-19.30    
   
 
 
Opprop 
Til stede: Ulf Granli (H) leder, Gerd Elisabeth Guttorm (SV) nestleder, Paal Haavorsen (A), 
Hailu Yeshiwondim (A), Brigitte Alnæs (V), Gudmund Dalsbø (R)  
 
Forfall: Wenche Olafsen (F) 
 
I stedet møtte: Anne Karin Sele (F) 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent uten merknader. 
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet godkjent. 
 
Informasjon 

• E-post fra Øystein Rydland om virksomheten til Bydelsrusken ble omdelt 
• Brev fra Samferdselsetaten der det takkes for innspill til etatens handlingsplan for 

universell utforming ble omdelt  
 
Eventuelt 
Administrasjonen vil informere om status for arbeidet med NAV/Grünerløkka på komiteens 
neste møte 4. mars 2009. 
 
Saker behandlet under møtet: 
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Sak 1 /09    Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og 
sysselsettingskomiteen 3. desember 2008 

 
Vedtak:  
Protokollen enstemmig godkjent. 

Sak 2 /09    Lille Tøyen sykehjem - rapport fra anmeldt tilsynsbesøk 
5. november 2008 

 
Vedtak: 
Saken tatt til orientering.  

Sak 3 /09    Høring. Pris og finansieringsmodell for 
sykehjemsplasser i Oslo 

 
Spørsmål fra R: 
1. Ved saken ligger en rapport om nye inntakskriterier (som jeg ikke skjønner heilt om er 
vedtatt eller ikke - og om er en del av høringssaken). Av dette framgår at bydelene har hatt 
ulik definisjon av ymse sider ved sjukehjemplasser, kategorisering og inntak. Dette skal nå 
samordnes. Fører de nye kriteriene til endringer i inntakspraksis i vår bydel? 
 
Administrasjonen svarte at det ikke blir noen endring i inntakspraksis i bydelen. 

 
2. Econ Pöyry har analysert sjukehjemsprisene. Det har sikkert ikke vært billig. De kommer 
med et forslag til ny finansiering (side 33): Sjukehjemsetaten skal få inntekter etter et todelt 
system - ei fast bevilgning og resten basert på antall plasser bydelene "kjøper". Jeg kan ikke 
se at forslaget drøftes verken av byrådet eller bydelsdirektøren. Dvs etter det jeg skjønner 
byrådet, foreslår de kanskje ei grunnbevilgning som skal dekke ei ledighet på 1,7 %, men det 
er da ytterst spedt. Hvordan ville bydelsdirektøren se på ei løsning der etaten får dekt f.eks 25 
% av utgiftene sine som grunnbevilgning og resten som plasspris? 
 
Administrasjonen svarte at den hadde vurdert den omtalte modellen, men ikke gått inn for 
den. Bydelsdirektørens vurdering er at en større andel grunnbevilgning ville  
være prisdrivende: 
-  ved at det ville redusere sykehjemsetatens insitament for å drive  
rasjonelt 
- ved at sykehjemsplasser ville få en kunstig lav pris, og påvirke  
bydelene til å velge sykehjemsplass framfor hjemmetjenester. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka støtter byrådets forslag til pris- og finansieringsmodell for 
sykehjemsplasser i Oslo, slik den fremkommer i byrådssak 233/08. 
  
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteens enstemmige innstilling:  
Bydelsutvalget vedtar bydelsdirektørens forslag til høringsuttalelse. 

Sak 4 /09    Søknad om skjenkebevilling inne og ute/eierskifte ved 
Fru Hagen 

 
Bakgrunn: 
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Det søkes om ny skjenkebevilling etter eierskifte. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute med åpnings-/skjenketid til kl. 
01.00/00.30-22.00-21.30 for Umoe Konseptrestauranter ved Fru Hagen, Thv. Meyers 
gate 40, anbefales. 

2. Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid inne og ute til kl. 03.30/03.00-24.00/23.30 
anbefales ikke. Det er boliger i området og av hensyn til nærmiljøet bør det ikke gis 
utvidet åpnings-/skjenketid.  

 
R’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 
Fru Hagen tilrås derfor avslått. 
 
Omforent forslag til vedtak fra H og V: 
Vurdering 
Det søkes om ny skjenkebevilling etter eierskifte inne og ute for Umoe Konseptrestauranter 
ved Fru Hagen, Thv. Meyers gate 40, med åpnings-/skjenketid til kl. 03.30/03.00-24.00/23.30. 
 
Serveringsstedet ligger i det som er definert som det utvidede sentrumsområdet, beliggende i 
et sterkt trafikkert område med trikk og biltrafikk.  
 
Tilflyttingen til bydelen og den popularitet som bydelen nyter syns å ha en sammenheng med 
bydelens mangfoldige kulturtilbud, herunder serveringssteder.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak er utelukkende basert på det politiske flertallets krav om 
at administrasjonens innstillinger skal baseres på flertallets generelle holdning til å innskrenke 
åpningstidene i bydelen, og er ikke å anse som en faglig betraktning. 
 
Mindretallet mener generelt at det ikke finnes belegg for å anta at nærmiljøet ønsker en 
innskrenkning av skjenketidene, det er like sannsynlig at nærmiljøet ønsker å beholde dagens 
åpningstider. Det foreligger for øvrig ingen innsigelser fra nabolaget! 
 
Bydelen bør for øvrig defineres som en del av Oslo sentrum med de tilbud en forventer å 
finne i en storby med hovedstadstatus.  
 
Forslag til vedtak:  
Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute for Umoe Konseptrestauranter ved Fru Hagen, 
Thv. Meyers gate 40, med åpnings-/skjenketid til kl. 03.30/03.00-24.00/23.30, anbefales så 
fremt tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas. 
 
Vedtak:  

1. R’s forslag falt med 1 (R) mot 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 F) stemmer. 
2. Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 4 (2 A, 1 SV, 1 R) mot 3 (1 H, 1 V, 1 F) 

stemmer for det omforente forslaget fra H og V. 
 
Etter dette er komiteens innstilling følgende: 
Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute med åpnings-/skjenketid til kl. 01.00/00.30-22.00-
21.30 for Umoe Konseptrestauranter ved Fru Hagen, Thv. Meyers gate 40, anbefales. 
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Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid inne og ute til kl. 03.30/03.00-24.00/23.30 anbefales 
ikke. Det er boliger i området og av hensyn til nærmiljøet bør det ikke gis utvidet åpnings-
/skjenketid.  

Sak 5 /09    Søknad om skjenkebevilling inne og ute/eierskifte ved 
Bistro Brocante 

 
Bakgrunn: 
Det søkes om ny skjenkebevilling etter eierskifte. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute med åpnings-/skjenketid til kl. 
01.00/00.30-22.00-21.30 for Umoe Konseptrestauranter ved Bistro Brocante, Thv. 
Meyers gate 40, anbefales. 

2. Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid inne og ute til kl. 03.30/03.00-24.00/23.30 
anbefales ikke. Det er boliger i området og av hensyn til nærmiljøet bør det ikke gis 
utvidet åpnings-/skjenketid.  

 
Tilleggsforslag fra A: 
Tilgjengelighet er viktig for byens innbyggere og Oslo kommune og bydel Grünerløkka har 
som overordnet policy at bydelen og dens tjenestetilbydere skal være tilgjengelig for alle. 
Derfor har vi i en årrekke hatt slike krav ved omreguleringer fra for eksempel butikk til 
serveringslokale og ved behandling av skjenkebevillinger. I mange tilfelle blir ikke slike krav 
fra våre vedtak ikke etterfulgt av sentrale myndigheter. 
 
I forbindelse med nye krav om Universell utforming i 2009 understreker HSS-komiteen 
viktigheten av å påpeke at Bistro Bricante ikke har handicap toalett og at det er tre høye 
trappetrinn for å komme til de øvrige toalettene hvilket tilsier at stedet ikke oppfyller de krav 
til tilgjengelighet vi mener det skal stilles til stedet. Derfor ber vi om at det settes som et 
vilkår for skjenkebevilling at Bistro Bricante foretar de tilpasninger som er nødvendige for å 
tilfredsstille kravene til tilgjengelighet innen 6 måneder.  
 
Omforent forslag til vedtak fra H og V: 
Vurdering 
Det søkes om ny skjenkebevilling etter eierskifte inne og ute for Umoe Konseptrestauranter 
ved Bistro Brocante, Thv. Meyers gate 40, med åpnings-/skjenketid til kl. 03.30/03.00-
24.00/23.30. 
 
Serveringsstedet ligger i det som er definert som det utvidede sentrumsområdet, beliggende i 
et sterkt trafikkert område med trikk og biltrafikk.  
 
Tilflyttingen til bydelen og den popularitet som bydelen nyter syns å ha en sammenheng med 
bydelens mangfoldige kulturtilbud, herunder serveringssteder.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak er utelukkende basert på det politiske flertallets krav om 
at administrasjonens innstillinger skal baseres på flertallets generelle holdning til å innskrenke 
åpningstidene i bydelen, og er ikke å anse som en faglig betraktning. 
 
Mindretallet mener generelt at det ikke finnes belegg for å anta at nærmiljøet ønsker en 
innskrenkning av skjenketidene, det er like sannsynlig at nærmiljøet ønsker å beholde dagens 
åpningstider. Det foreligger for øvrig ingen innsigelser fra nabolaget! 
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Bydelen bør for øvrig defineres som en del av Oslo sentrum med de tilbud en forventer å 
finne i en storby med hovedstadstatus.  
 
Forslag til vedtak:  
Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute for Umoe Konseptrestauranter ved Bistro 
Brocante, Thv. Meyers gate 40, med åpnings-/skjenketid til kl. 03.30/03.00-24.00/23.30, 
anbefales så fremt tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas. 
 
R’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 
Bistro Brocante tilrås derfor avslått. 
 
Vedtak:  

1. R’s forslag falt med 1 (R) mot 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 F) stemmer. 
2. Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 4 (2 A, 1 SV, 1 R) mot 3 (1 H, 1 V, 1 F) 

stemmer for det omforente forslaget fra H og V. 
3. A’s tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 
Etter dette er komiteens innstilling følgende: 
Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute med åpnings-/skjenketid til kl. 01.00/00.30-22.00-
21.30 for Umoe Konseptrestauranter ved Bistro Brocante, Thv. Meyers gate 40, anbefales. 
 
Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid inne og ute til kl. 03.30/03.00-24.00/23.30 anbefales 
ikke. Det er boliger i området og av hensyn til nærmiljøet bør det ikke gis utvidet åpnings-
/skjenketid.  
 
Tilgjengelighet er viktig for byens innbyggere og Oslo kommune og bydel Grünerløkka har 
som overordnet policy at bydelen og dens tjenestetilbydere skal være tilgjengelig for alle. 
Derfor har vi i en årrekke hatt slike krav ved omreguleringer fra for eksempel butikk til 
serveringslokale og ved behandling av skjenkebevillinger. I mange tilfelle blir ikke slike krav 
fra våre vedtak ikke etterfulgt av sentrale myndigheter. 
 
I forbindelse med nye krav om Universell utforming i 2009 understreker HSS-komiteen 
viktigheten av å påpeke at Bistro Bricante ikke har handicap toalett og at det er tre høye 
trappetrinn for å komme til de øvrige toalettene hvilket tilsier at stedet ikke oppfyller de krav 
til tilgjengelighet vi mener det skal stilles til stedet. Derfor ber vi om at det settes som et 
vilkår for skjenkebevilling at Bistro Bricante foretar de tilpasninger som er nødvendige for å 
tilfredsstille kravene til tilgjengelighet innen 6 måneder.  

Sak 6 /09    Strategisk plan 2008-2011 - første evaluering oktober 
2008 

 
Utsatt sak fra komiteens møte 3. desember 2008. 
 
Vedtak: 
Komiteen vil prioritere å arbeide med følgende delmål/strategier i strategisk plan: 
 
3.1 Møteplasser 
Folkemøter om aktuelle saker: Eldreomsorg, nytt beboermøte om situasjonen på nedre 
Grünerløkka (når politiposten er på plass), skjenkepolitikk (når prøveordning med delegert 
bevillingsmyndighet er iverksatt). 
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Kreve universell utforming i all utvikling av møteplasser: Møte med lokalt næringsliv og 
gårdeiere i forhold til ny lovgivning fra 1. januar 2009 (etter at bystyret har vedtatt Oslo 
kommunes handlingsplan for universell utforming). 
 
Oppmerking av områder for uteservering for å gi eldre og funksjonshemmede mulighet 
til trygg fremkommelighet  
 
3.3 Vanskeligstilte/personer med hjelpebehov: Bydelen skal ha et differensiert botilbud 
med tilstrekkelig oppfølging.  

Sak 7 /09    Høring - Mindre endring i Oslo kommunes forskrift av 
03.05.2006 om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger 

 
Bakgrunn: 
Forslag til endring i forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger innebærer en 
presisering av at bensinstasjoner, kiosker o.l ikke er omfattet av forskriftenes regler om 
åpningstid, jfr. ny paragraf 1 g). Bydelsdirektøren har ingen bemerkninger til endringen og vil 
anbefale denne.   
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen anbefaler forslag til ny paragraf 1 g) i forskriftene. 
 
R’s forslag til vedtak:  
Ny paragraf 1 g) i forskriftene endres til:  
Bensinstasjoner, storkiosker, kiosker, pølseboder m.m. kan, etter søknad til vedkommende 
bydel, gis åpningstid utover det som er fastsatt i denne forskriften. Tillatelse til utvidet 
åpningstid har samme varighet som skjenkeløyver. 
 
Vedtak:  
Bydelsdirektørens forslag falt med 3 (1 H, 1 V, 1 F) mot 4 (2 A, 1 SV, 1 R) stemmer for R’s 
forslag. 
 
Etter dette er komiteens innstilling følgende: 
Ny paragraf 1 g) i forskriftene endres til:  
Bensinstasjoner, storkiosker, kiosker, pølseboder m.m. kan, etter søknad til vedkommende 
bydel, gis åpningstid utover det som er fastsatt i denne forskriften. Tillatelse til utvidet 
åpningstid har samme varighet som skjenkeløyver. 

Sak 8 /09    Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute ved San 
Leandro, Thv. Meyers gate 76 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute med åpnings-/skjenketid til kl. 01.00/00.30-
23.00/22.30 for San Leandro Thv. Meyers gate 76 ved San Leandro, anbefales så fremt 
tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas. 
 
R’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 
San Leandro tilrås derfor avslått. 
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Vedtak:  
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 F) mot 1 (R) stemme for R’s 
forslag. 
 
Etter dette er komiteens innstilling følgende: 
Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute med åpnings-/skjenketid til kl. 01.00/00.30-
23.00/22.30 for San Leandro Thv. Meyers gate 76 ved San Leandro, anbefales så fremt 
tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas. 
 
 
Oslo 3. februar 2009 
 
 
 
Eigil Jakobsen 
sekretær 
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 
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