Oslo kommune
Bydelsadministrasjonen
Protokoll 3/09

Møte:
Møtested:
Møtetid:

Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen
Bydelsadministrasjonen, Markveien 57
Onsdag 22. april 2009 kl. 18.00-20.30

Åpen halvtime
Det var møtt fram fire personer til åpen halvtime.
Lisbeth Møyland, Sofienbergparken borettslag, viste til planene om å arrangere ”ølfestival” i
Sofienbergparken i juni og stilte spørsmål om hvordan dette kunne være mulig i et
boligområde og i en park som i stor grad brukes av barnefamilier.
Opprop
Til stede: Ulf Granli (H) leder, Gerd Elisabeth Guttorm (SV) nestleder, Paal Haavorsen (A)
fom sak 19/09, Hailu Yeshiwondim (A), Brigitte Alnæs (V), Gudmund Dalsbø (R)¸ Wenche
Olafsen (F)
Torgeir Alvestad, leder av Tilsynsutvalg for Grünerløkka og Paulus sykehjem, møtte til sak
18/09.
Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjent uten merknader.
Godkjenning av sakskart
Sakskartet godkjent. Sak 23-26/09 vedtatt satt opp som tilleggssaker, den siste mot 1 (R)
stemme.
Informasjon
• Seksjonssjef Øystein Rydland informerte om Bydelsrusken og Rusken 2.
• Tildeling og inndragning av skjenkebevillinger – Forsøksordning i fem bydeler Byrådssak 104 av 22.05.2008, Helse- og sosialkomiteens innstilling ble omdelt.
Saker behandlet under møtet:
Innmeldte spørsmål fra R:
1. I Aften 16. april opplyses at det skal være ølfestival i Sofienbergparken i juni. Det er i
samsvar med ruspolitisk handlingsplan at bydelen kan tillate alkoholservering i parker under
arrangementer. Samtidig heter det imidlertid i planen at en skal "legge til rette for at beboerne
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kan bruke parker og andre uteområder uten å bli sjenert av rusmiddelbruk ..." Arrangørene
opplyser at de regner med minst 25.000 deltakere. Alkoholkonsumering må antas å være en
hovedingrediens ved en ølfestival. På hvilken måte vil administrasjonen sørge for at festivalen
ikke kommer i konflikt med målet i ruspolitisk plan?
Svar: Det er undertegnet kontrakt om utleie av parken til mat- og ølfestival med tradisjoner fra
tre land. Firmaet må selv søke om skjenkebevilling og det har lang erfaring fra liknende
arrangementer. Festivalområdet, som er lagt til den vestlige del av parken, vil bli gjerdet inn
og arrangøren vil ha egne vakter. Parken vil likevel være tilgjengelig for brukerne. Det ble
også informert om arrangementet under bydelsutvalgets behandling av ”Ruspolitisk
handlingsplan – skjenking i parkanlegg” 30. oktober 2008 (sak 108/08).
2. I Aften 15. april står det at bydel Frogner vil åpne et eget veiledningskontor for leietakere
som risikerer et dramatisk husleiehopp når leieregulering avvikles ved nyttår.
- Har administrasjonen oversikt over hvor mange leiligheter i vår bydel som omfattes av
lovendringa?
- Har en noen formening om hvordan økningene vil slå ut for beboerne? Vil de være berettiga
til økt bostøtte?
- Har en noen tanker om initiativet fra Frogner?
Svar: Administrasjonen har ikke eksakte tall for leiligheter som blir berørt i vår bydel. Det er
først og fremst indre by og bydelene Frogner og St.Hanshaugen som blir berørt. Beboere kan
søke om bostøtte og denne vil bli tildelt etter en individuell vurdering. Bostøtteordningen blir
også utvidet fra 1. juli i år. Bydel Frogner har søkt om å få være et byomfattende
veiledningskontor.
Innmeldt spørsmål fra SV:
Har andre, som har søkt om rusfritt tilbud, fått avslag på grunn av ølfestivalen?
Svar: Nei, dette medfører ikke riktighet.
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Sak 17 /09 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og
sysselsettingskomiteen 4. mars 2009
Vedtak:
Protokollen enstemmig godkjent.

Sak 18 /09 Årsrapport 2008 fra Tilsynsutvalg for Grünerløkka og
Paulus sykehjem
Torgeir Alvestad, leder av Tilsynsutvalg for Grünerløkka og Paulus sykehjem, informerte om
tilsynsutvalgets arbeid i 2008 og sa at årsrapporten vil bli oversendt komiteen.
Vedtak:
Saken vedtatt utsatt til neste møte.

Sak 19 /09 Søknad om skjenkebevilling i bakgård ved San Leandro,
Thv. Meyers gate 76
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Søknad om uteservering i bakgården San Leandro Thv. Meyers gate 76 AS ved San Leandro
anbefales ikke. Det er mange leiligheter i gården og av hensyn til mulige støyproblemer for
naboene bør den omsøkte uteserveringen ikke innvilges.
Fs forslag til vedtak:
Søknad om uteservering i bakgården i Thv. Meyers gate 76 anbefales. Siden det ikke
foreligger naboprotester, at bakgården ikke disponeres som uteoppholdsareale og at
uteserveringen kun er på 25 kvadrat meter, anbefaler Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen
at det innvilges uteservering.
H’s forslag til vedtak:
Vurdering:
Det søkes om etablering av skjenkebevilling i bakgård ved San Leandro, Thv. Meyers gate 76,
med åpnings-/skjenketid til kl. 23.00/22.30.
Bakgården ligger i Schouskvartalet hvor det er i ferd med å etableres mange ulike
kulturinstitusjoner som forventes å betjene besøkende fra fjernt og nær. Bl.a. skal Regionalt
senter for Populærmusikk åpnes til neste år. Det er naturlig i denne sammenheng å se
områdets rolle som vertskap for kulturinstitusjoner og tilrettelegge for utadrettete
virksomheter og ikke utelukkende vurdere området på beboernes premisser.
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
serveringstilbudene i bydelen og generelle motstand mot uteservering i bakgårder, og er ikke
å anse som en faglig betraktning.
Høyre mener også at det ikke finnes belegg for å anta at nærmiljøet ikke ønsker et
serveringstilbud utendørs. Det foreligger for øvrig heller ingen innsigelser fra nabolaget!
Bydelen bør for øvrig defineres som en del av Oslo sentrum med de tilbud en forventer å
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finne i en storby med hovedstadstatus.
Forslag til vedtak:
Søknad om skjenkebevilling i bakgård ved San Leandro, Thv. Meyers gate 76, med åpnings/skjenketid til kl. 23.00/22.30 anbefales.
Vedtak:
1. F’s forslag falt med 1 (F) mot 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 R) stemmer.
2. H’s forslag falt med 2 (1 H, 1 F) mot 5 (2 A, 1 SV, 1 V, 1 R) stemmer
3. Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 5 (2 A, 1 SV, 1 V, 1 R) mot 2 (1 H, 1 F)
stemmer.
Etter dette er komiteens innstilling følgende:
Søknad om uteservering i bakgården San Leandro Thv. Meyers gate 76 AS ved San Leandro
anbefales ikke. Det er mange leiligheter i gården og av hensyn til mulige støyproblemer for
naboene bør den omsøkte uteserveringen ikke innvilges.
Merknad fra A:
Avstemningen viser at flertallet i komiteen tilsvarer 12 av 15 plasser i bydelsutvalget.
Merknad fra R:
Det er mange leiligheter i gården og det bygges nå et stort antall boliger inne i gårdsrommet

Sak 20 /09 Søknad om skjenkebevilling ute ved Dyre Vaa
Restaurant og Bar, Søndre gate 6
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Søknad om skjenkebevilling ute med åpnings-/skjenketid til kl. 22.00-21.30 for KJK Drift AS
ved Dyre Vaa Restaurant og Bar, Søndre gate 6, anbefales. Søknad om utvidet åpningstid til
kl. 24.00 anbefales ikke. Det er boliger i gata og av hensyn til mulige støyproblemer for
naboene bør åpningstiden begrenses.
F’s forslag til vedtak:
HSS-komiteen i Bydel Grünerløkka mener at bydelsdirektørens forslag til vedtaket bygger på
usaklig forskjellsbehandling. Søndre gate har en beliggenhet mot parkanlegg ved Akerselva
og en veletablert ”minigolfbane” som ikke kan sees på som et sterkt bebodd område. Søndre
gate er en beferdet tilførselsåre til Thorvald Meyers gate som i tillegg er en del av det utvidete
sentrumsområdet som det er gitt omregulering og bevillinger til virksomheter som har etablert
seg. HSS-komiteen i Bydel Grünerløkka vil derfor anbefale at utvidet åpningstid gis.
R’s forslag til vedtak:
Søknad om skjenkebevilling ute for Dyre Vaa, Søndre gate 6, anbefales ikke. Det er mange
skjenkesteder i området, og det er ikke ønskelig at det åpnes for større arealer med skjenking.
Det er også boliger i gata, og den er allerede strekt støybelastet.
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 å innvilge skjenkebevilling ute med åpnings-/skjenketid til kl.
24.00/23.30.
Etter dette er komiteens innstilling følgende:
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Søknad om skjenkebevilling ute med åpnings-/skjenketid til kl. 22.00-21.30 for KJK Drift AS
ved Dyre Vaa Restaurant og Bar, Søndre gate 6, anbefales. Søknad om utvidet åpningstid til
kl. 24.00 anbefales ikke. Det er boliger i gata og av hensyn til mulige støyproblemer for
naboene bør åpningstiden begrenses.
Merknad fra A:
Avstemningen viser at flertallet i komiteen tilsvarer 10 av 15 plasser i bydelsutvalget.

Sak 21 /09 Søknad om utvidelse av skjenkebevilling ute (utvidet
areal) ved Bar Boca, Thv. Meyers gate 30
Det søkes om en mindre utvidelse av uteserveringen ved Bar Boca på ca 4 m2.
Bydelsdirektøren anbefaler søknaden.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Søknad om utvidet skjenkebevilling ved en mindre utvidelse av skjenkearealet utenfor Lobos
for Art & Mat AS ved Bar Boca, Thv. Meyers gate 30, anbefales.
R’s forslag til vedtak:
Søknad om utvida skjenkeareal for Bar Boca anbefales ikke. Beboerne i området er allerede
sterkt plaga av støy fra skjenkestedet, og det er ikke ønskelig med flere seter for uteservering.
Utsettelsesforslag fra A:
Saken utsettes. Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen har fått signaler om at naboene har
problemer med dagens uteservering vedrørende skjenking ut over tillatt skjenketid ute. Vi ber
Næringsetaten se nærmere på forholdene ved stedet og rapportere til komiteen vedrørende
situasjonen ved utestedet.
Vedtak:
A’s utsettelsesforslag vedtatt med 4 (2 A, 1 SV, 1 R) mot 3 (1 H, 1 V, 1 F) stemmer.

Sak 22 /09 Forslag til rutiner for varsling av anmeldte tilsynsbesøk
F’s forslag til vedtak:
Bakgrunn:
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen i bydel Grünerløkka ønsker at bydelen skal fremstå
som en best mulig åpen og samarbeidsvillig bydel for både brukere og pårørende.
Tilsynsutvalgene er etter komiteens syn et godt utgangspunkt for å vise et åpent og godt
samarbeid med både brukerne og pårørende i bydelens sykehjem.
Komiteen er av den oppfatning at det er en god sak å gi pårørende mulighet å være tilstede når
tilsynsutvalget er på anmeldte tilsynsbesøk ved sykehjemmene i bydel Grünerløkka
Derfor ønsker komiteen at hvert enkelt sykehjem medvirker til samarbeid med
tilsynsutvalgene ved å henge opp et godt synlig oppslag om tidspunkt for tilsynsbesøket.
Dette vil kunne gi de pårørende, som selv ønsker å være tilstede, mulighet til å kunne ha en
god og viktig dialog med tilsynsutvalget.
Forslag til vedtak:
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Det innarbeides faste rutiner på sykehjemmene i samarbeid med tilsynsutvalgene med å henge
opp informasjon om tidspunkt for tilsynsutvalgets anmeldte møte på en godt synlig plass så
pårørende er orientert.
Vedtak:
F’s forslag enstemmig vedtatt.
Vedtaket sendes Sykehjemsetaten med kopi til de respektive sykehjemmene.

Sak 23 /09 Beboervaktordningen forlenges
F’s forslag til vedtak:
I den perioden beboervaktene har fungert viser det mange positive forbedringer i gatene på
Grünerløkka. Samarbeidet med beboervaktene har vært veldig produktivt og godt for mange
av bydelens beboere, spesielt unge damer, gamle og uføre føler seg mye tryggere.
Mange av Grünerløkkas beboere er klar over at narkotikasalget er ”flyttet” til studentboligene
som har samme adresse som Anker hotell.
Studentboligselskapet har eget Securitas vaktsystem og bør kanskje engasjere seg eller få til et
samarbeide med bydelen for å få ”dopselgerne” vekk fra deres område.
A’s forslag til vedtak:
Saken oversendes arbeidsutvalget.
Vedtak:
A’s forslag enstemmig vedtatt.

Sak 24 /09 Synlige ID-kort for hjemmetjenestens folk må skjerpes
inn
F’s forslag til vedtak:
Bakgrunn
Det har i den senere tid fremkommet at brukere av hjemmetjenestene ikke tør å slippe inn de
som ringer på døren. Flere har opplevd at den som står utenfor og vil inn, oppgir å være fra
hjemmetjenesteapparatet men ikke kan vise frem ID-kort.
Dette ansees som brudd på trygghets-/sikkerhetsregler og man ber om at det skjerpes inn at
alle fra tjenesteapparatet må ha sitt ID-kort synlig slik at brukerne kan føle seg trygge på
hvem de slipper inn.
I tillegg ber man om en klargjøring om det er aldersgrense for de som arbeider i
hjemmetjenesten.
Da det har kommet folk som har utgitt seg å komme fra hjemmetjeneste og ser ut som de er
under myndighetsalder, ber man om en opplysning om dette er i samsvar med lover og/eller
regler.
Forslag til vedtak:
HSS-komiteen ber bydelsadministrasjonen innskjerpe at ID-kort for hjemmetjenestene bæres
synlig, samt klargjøre om det er aldersgrense nedad for de som arbeider ut hos brukerne.
A’s forslag til vedtak:
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Saken avvises.
Vedtak:
A’s forslag vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 R) mot 1 (F) stemme.

Sak 25 /09 Politiposten i Bydel Grünerløkka
F’s forslag til vedtak:
Bakgrunn
Det er nå avdekket at den Politiposten (politibilen) som er bevilget til Bydel Grünerløkka ikke
er bemannet hele dagen. Kun når den har blitt kjørt på plass er den bemannet i ca 15 minutter.
Deretter står den ubemannet helt til den hentes på ettermiddagen.
Etter samtaler med vanlige politifolk mener man å kunne hevde at Politiposten (politibilen)
kun er plassert for å kaste blår i øynene på bydelens befolkning.
Komiteen ber nå administrasjonen bringe på det rene om dette er i samsvar med hvordan
denne Politiposten skal fungere.
Forslag til vedtak:
Bydelsadministrasjonen bes bringe frem fakta om det er bevilget økonomi til at Politiposten
skal være bemannet i den tiden den står utplassert.
A’s forslag til vedtak:
1. Saken avvises.
2. Det foreslås i stedet at BU-leder inviterer politiet til et møte for å få informasjon om
politipostens virksomhet.
Vedtak:
1. A’s forslag punkt 1 vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 R) mot 1 (F) stemme.
2. A’s forslag punkt 2 enstemmig vedtatt.

Sak 26 /09 Søknad om utvidelse av eksisterende uteservering ved
Trancher, Thv. Meyers gate 78
Det søkes om å utvide utearealet med 30 cm bredde, til 180 cm.
Komiteen fattet følgende enstemmige vedtak:
Søknad om utvidet skjenkebevilling ved Transcher, Thv. Meyers gate 78, ved å utvide
skjenkearealets bredde med 30 cm til 180 cm anbefales.

Oslo 27. april 2009

Eigil Jakobsen
sekretær
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen
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