Oslo kommune

Protokoll 2/09

Møte:
Møtested:
Møtetid:

Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen
Bydelsadministrasjonen, Markveien 57
Onsdag 04. mars 2009 kl. 18.00-21.00

Åpen halvtime
Det var møtt fram to personer til åpen halvtime.
Morten Østerhus fra Food Story tok ordet til sak 10/09 og informerte om at det var sendt
endret søknad til Næringsetaten om skjenkebevilling inne til kl. 22.30 (med åpningstid til kl.
23.00) og ute til kl. 19.30 (med åpningstid til kl. 20.00). Nabovarsel var sendt ut og det var
ikke kommet inn protester. Lokalene vil bli tilgjengelige for bevegelseshemmede, inklusiv
HC-toalett.
Opprop
Til stede: Ulf Granli (H) leder, Paal Haavorsen (A), Hailu Yeshiwondim (A), Brigitte Alnæs
(V), Gudmund Dalsbø (R)¸ Wenche Olafsen (F)
Forfall: Gerd Elisabeth Guttorm (SV)
I stedet møtte: Marius Pellerud (SV)
Willy Hordvik, leder av Tilsynsutvalg for Sofienbergsenteret og Lille Tøyen
sykehjem/hjemmetjenesten, møtte til sak 14, 15 og 16/09.
Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjent uten merknader.
Godkjenning av sakskart
Sakskartet godkjent.
Informasjon
• Informasjon fra bestillerkontoret v/Gunhild Angell og hjemmetjenesten v/Jatinder
Sharma om tilbudet til eldre i bydelen ble gitt på møtet.
• Informasjonsskriv om status for arbeidet med NAV Grünerløkka ble omdelt. Saken
skal opp på bydelsutvalgets møte 18. mars 2009.
Eventuelt
Saker til neste møte i komiteen:

Bydel Grünerløkka
Bydelsadministrasjonen
http://www.bga.oslo.kommune

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

•
•
•

Informasjon om bydelsrusken og tett individuell oppfølging (samarbeid Grünerløkka
sosialsenter og NAV)
Wenche Olafsen (F) vil fremme forslag til rutiner for varsling av anmeldte
tilsynsbesøk på sykehjemmene
Årsrapport fra Tilsynsutvalg for Grünerløkka og Paulus sykehjem
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Sak 9 /09

Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og
sysselsettingskomiteen 28. januar 2009

Vedtak:
Protokollen enstemmig godkjent.

Sak 10 /09 Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute ved Food
Story, Thv. Meyers gate 61
På møtet ble følgende dokumenter fra søker omdelt: To presiseringer i forhold til søknad om
skjenkebevilling (ny skjenketid inne til kl. 22.30 og ute til kl. 19.30), forhåndsuttalelse fra
Byantikvaren til fasadeendring og byggemelding – redegjørelser.
Søknad om bruksendring ble behandlet i Byutviklingskomiteen 2. mars (sak 8/09). På
bakgrunn av at Byutviklingskomiteen anbefalte søknad om bruksendring trakk
bydelsdirektøren sitt opprinnelige forslag og fremmet nytt forslag i saken.
Bydelsdirektørens nye forslag til vedtak:
Søknad om ny skjenkebevilling inne med åpnings-/skjenketid til kl. 23.00/22.30 og ute i
bakgården til kl. 20.00/19.30 for FS Grünerløkka AS ved Food Story, Thv. Meyers gate 61,
anbefales forutsatt at krav til universell utforming og tilgjengelighet for bevegelseshemmede
ivaretas.
R’s forslag til vedtak:
Bydel Grünerløkka vil ikke anbefale at det gis skjenkebevilling til Food Story, Thv. Meyers
gate 61.
Hovedgrunnen er prinsipiell. Det anses alkoholpolitisk uheldig å kombinere vanlig salg av
varer og tjenester med alkoholservering, og bydelen ønsker derfor ikke at verken
møbelforretninger, frisører eller matbutikker skal ha skjenkebevilling.
Når det gjelder denne søknaden spesielt, viser vi til at det tidligere har vært sterk motstand fra
naboer mot bakgårdsservering i kvartalet. Det framgår ikke av sakspapirene at de som reelt
bor i kvartalet har fått varsel om planene. Vi ønsker å skjerme bydelens bakgårder, og vi kan
heller ikke av denne grunn tilrå at bevilling gis.
Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 F) mot 1 (R) stemme for R’s
forslag.

Sak 11 /09 Søknad om skjenkebevilling for utvidet areal i kjelleren,
Naboens Pub, Toftes gate 30
Bakgrunn:
Søknad om bruksendring for utvidet skjenkeareal i kjelleren har tidligere vært til behandling i
Byutviklingskomiteen og byggesaksklagen var oppe til endelig behandling i bydelsutvalget
18. september 2008 (sak 77/08).
Bydelsutvalgets fattet følgende vedtak:
Bydelsutvalget mener dagens skjenkesituasjon hos Naboens Pub virker upraktisk og vanskelig
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å håndheve. For at skjenkestedet skal oppnå det fremlagte formålet med å utvide
serveringsarealet – og la publikum ta med sine drikkevarer ned i biljardrommet i kjelleren –
støtter bydelsutvalget klager.
Klagen fra Naboens Pub AS v/Morten Klein tas til følge.
(Vedtatt med 10 (5 A, 2 H, 2 V, 1 F) mot 5 (3 SV, 2 R) stemmer for å avvise klagen.
Vurdering:
På bakgrunn av bydelsutvalgets vedtak vil bydelsdirektøren anbefale søknad om utvidelse av
skjenkearealet.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Søknad om utvidelse av skjenkeareal til å omfatte kjelleren for Visosh AS v/Naboens Pub,
Toftes gate 30, anbefales.
Omforent forslag til vedtak fra A, SV, H, V og R:
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 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 Naboens Pub ikke har handicaptoalett og at det er høye trappetrinn
for å komme ned til de øvrige toalettene, hvilket tilsier at stedet ikke oppfyller de krav til
tilgjengelighet vi mener det skal stilles til stedet. Derfor setter vi som et vilkår for utvidelse av
skjenkearealet at Naboens Pub foretar de tilpasninger som er nødvendige for å tilfredsstille
kravene til tilgjengelighet. Først da vil komiteen stille seg positiv til en utvidelse.
Vedtak:
Det omforente forslaget fra A, SV, H, V og R vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 R) mot 1
(F) stemme for bydelsdirektørens forslag.

Sak 12 /09 Grünerløkka sykehjem - rapport fra anmeldt
tilsynsbesøk 8. desember 2008
Vedtak:
Tilsynsrapporten tatt til orientering.

Sak 13 /09 Rapport 04/08 fra tilsynsbesøk ved Paulus sykehjem
09.12.08
Vedtak:
Tilsynsrapporten tatt til orientering.

Sak 14 /09 Sofienbergsenteret - rapport fra uanmeldt tilsynsbesøk
15. desember 2008
Vedtak:
Tilsynsrapporten tatt til orientering.
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Sak 15 /09 Lille Tøyen sykehjem - rapport fra uanmeldt
tilsynsbesøk 17. desember 2008
Vedtak:
Tilsynsrapporten tatt til foreløpig orientering i påvente av svar fra Sykehjemsetaten.

Sak 16 /09 Årsrapport 2008 fra tilsynsutvalg for Sofienbergsenteret
og Lille Tøyen sykehjem/hjemmetjenesten
Vedtak:
Årsrapporten tatt til orientering.

Oslo 10. mars 2009

Eigil Jakobsen
sekretær
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen
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