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Protokoll 5/09 
 
 
Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57  

Møtetid: Torsdag 10. september 2009 kl. 18.00-20.15  
  

 

   
 
 
Åpen halvtime 
Det var ingen frammøtte til åpen halvtime. 
 
Opprop 
Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Jarl W. Alnæs (V) nestleder, Paal Haavorsen (A), Ulf 
Granli (H), Ragnar Leine (R) 
 
Jens E. Lange (F) møtte som observatør  
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent uten merknader. Astrid M. Haga og Cecilie Svarød fra Næringsetaten 
møtte til sak 12/09 for å informere om retningslinjer for å fastsette åpningstider for 
skjenkesteder i egen bydel. 
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet godkjent.  
 
Informasjon  
Administrasjonen informerte om Bydel i park på Olaf Ryes plass 25. september kl. 12-15 og 
oppfordret alle partigruppene til å presentere bydelsutvalget. SV har stilt valgboden sin til 
disposisjon for alle partigruppene. 
 
Seminar bydelsutvalget og KS Oslo 28. september i bydelsadministrasjonen kl. 17-20: Først 
vil bydelsdirektøren ha en innledning om bydelen, deretter presenterer partigruppene seg. Nytt 
program vil bli sendt per e-post.     
 
Eventuelt 
Saker til bydelsutvalgets møte 28. oktober: 

• Universell utforming (i Byutviklingskomiteen 12. oktober, Eldrerådet 19. oktober og 
Rådet for funksjonshemmede 21. oktober) 

• Økonomirapport 
• Rødts navneforslag på gater og plasser i bydelen (i Byutviklingskomiteen 12. oktober) 
• Evaluering strategisk plan 

Bydel Grünerløkka  Postadresse: Telefon:  02 180 
Bydelsadministrasjonen  Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 
http://www.bga.oslo.kommune  0505 Oslo 
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• Psykiatriplan 
• Folkehelseplan 
• IKT-kostnader (jfr. verbalvedtak i budsjettbehandlingen 2009)  
• Møteplan 2010 for arbeidsutvalget og bydelsutvalget 

 
Saker behandlet under møtet:  
 
Sak 11 /09  Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 11. juni 2009.................................................. 1 
Sak 12 /09  Prøveordning med å gi fem bydeler myndighet til å fastsette åpningstider i egen 

bydel ....................................................................................................................... 1 
Sak 13 /09  Marstrandgata 6 - søknad om bruksendring og byggetillatelse for 

ombygging/fasadeendring ...................................................................................... 1 
Sak 14 /09  Bydelsutvalgenes tilsynsansvar - oppstart av undersøkelse.................................... 2 
Sak 15 /09  Gjennomgang av saker til møtet i bydelsutvalget 16. september 2009................... 2 
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Sak 11 /09  Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 11. juni 2009 
 
Vedtak:  
Protokollen enstemmig godkjent. 

Sak 12 /09  Prøveordning med å gi fem bydeler myndighet til å 
fastsette åpningstider i egen bydel 

 
Bakgrunn: 
Saken var oppe til behandling på bydelsutvalget 17. juni. 
 
Bydelsutvalget fattet følgende vedtak: 

1. Åpningstidene for skjenkesteder i alle områder utenfor ”skjenkeblekkspruten” 
fastsettes som hovedregel til kl. 01.00 inne og kl. 22.00 ute.  

2. Skjenkesteder utenfor ”skjenkeblekkspruten” kan gis utvidede åpningstider fredag og 
lørdag der det ikke vil føre til støyplager for naboer, etter individuell behandling i 
bydelsutvalget.  

3. Det kan gjøres unntak for kulturinstitusjoner som Dansens Hus og Parkteatret ved  
Parkteatret Bar, med åpningstid inne til kl. 03.30, etter individuell behandling i 
bydelsutvalget. 

 
Næringsetaten påpekte i ettertid at vedtakets punkt 2 og 3 om retningslinjer for åpningstider 
gikk ut over delegert myndighet. Etaten var i den anledning invitert til møtet i arbeidsutvalget 
for å få belyse retningslinjene slik at bydelsutvalgets nye vedtak blir i samsvar med disse. 
 
Vedtak:  
Bydelsdirektøren lager forslag til nytt vedtak i saken til bydelsutvalgets møte 16. september.   

Sak 13 /09  Marstrandgata 6 - søknad om bruksendring og 
byggetillatelse for ombygging/fasadeendring 

 
Bakgrunn: 
Bydelsutvalget har godkjente leiekontrakt for NAV-Grünerløkka, Marstrandgata 6, på 
ekstraordinært møte 6. november 2008, der også tegninger for bygget ble lagt fram. 
 
Bygget har primært vært et kontorbygg og størstedelen av arealet er godkjent for dette 
formålet i dag, men arealplanens formål er industri. Byggesaken krever derfor dispensasjon 
fra gjeldende regulering med hensyn til bruksendring. Etter Plan- og bygningsetatens 
vurdering må det også søkes om dispensasjon med hensyn utnyttelsesgrad, men ikke 
etasjebestemmelsene ettersom sokkeletasjen ikke er tellende etasje (ifølge e-post fra etaten 4. 
september 2009). Enerhaugen Arkitektkontor har derfor sendt inn dispensasjonssøknad i 
forhold til dette. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsutvalg Grünerløkka v/arbeidsutvalget anbefaler at søknaden fra Enerhaugen 
Arkitektkontor AS om dispensasjon fra arealplanens formål industri, planens vedtatte 
maksimale etasjeantall og planens vedtatte maksimale utnyttelsesgrad for Marstrandgata 6 
anbefales. 
 
Vedtak:  
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Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt.  

Sak 14 /09  Bydelsutvalgenes tilsynsansvar - oppstart av 
undersøkelse 

 
Bakgrunn: 
Kommunerevisjonen skal gjennomføre en undersøkelse med fokus på bydelsutvalgenes 
tilsynsansvar, jfr. bydelsreglementets § 3-3 5. punkt der det heter at tilsynet ivaretas primært 
gjennom: 

• Ordinær budsjettoppfølging 
• Tertialrapporter 
• Årsmeldinger 
• Øvrige meldinger fastsatt av bystyret 
• Rapporteringsordninger fastsatt av bydelen 

 
Oppstartmøte er 21. september 2009 fra kl. 17-19 i Oslo Kongressenter (Folkets Hus). 
Bydelsutvalget kan delta med inntil to representanter.  
 
Vedtak:  
Hilde Larsen (SV) og Jarl W. Alnæs deltar på oppstartmøte med Ragnar Leine (R) som vara.  

Sak 15 /09  Gjennomgang av saker til møtet i bydelsutvalget 16. 
september 2009 

 
Innmeldte spørsmål: 
SV varslet spørsmål knyttet til innhenting av anbud ved flytting av bydelens tjenester til 
Marstrandgata  6. 
 
F varslet spørsmål knyttet til at bydelen er prøvebydel for helseundersøkelser for å avdekke 
mulige, kjønnslemlestelser.    
  
Tilleggssak: 
Sak 93/09 Sammen om trygghet, bedrede levekår og inkludering –  forsterket innsats i 
Oslo indre øst.  
 
Forslag fra BU-leder 
 
 
Oslo 11. september 2009 
 
 
 
Heidi Larssen  
møtesekretær 
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