Oslo kommune

Protokoll 6/09

Møte:
Møtested:
Møtetid:

Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen
Bydelsadministrasjonen, Markveien 57
Onsdag 14. oktober 2009 kl. 18.00-20.35

Åpen halvtime
Det var ingen frammøtte til åpen halvtime.
Opprop
Til stede: Ulf Granli (H) leder, Hailu Yeshiwondim (A), Brigitte Alnæs (V), Gudmund
Dalsbø (R), Wenche Olafsen (F)
Forfall: Paal Haavorsen (A), Gerd Elisabeth Guttorm (SV)
I stedet møtte: Monica K. Matsson (A), Marius Pellerud (SV)
Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjent uten merknader.
Godkjenning av sakskart
Sakskartet godkjent.
F foreslo at ”Patruljerende politi på Grünerløkka” ble satt opp som tilleggssak. Det ble
enighet om at saken behandles i bydelsutvalget 28. oktober.
Gudmund Dalsbø (R) viste til at partiet hadde foreslått å sette opp en tilleggssak om
”Oppfølging av ILO-konvensjonen om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter” på
bydelsutvalgets møte 17. juni, knyttet til innflytting i Marstrandgata 6.
Til møtet i komiteen fremmet han følgende merknad:
”Jeg viser til saken som var oppe på siste BU-møte om idrettslaget som fikk tilslag på flytting
til Nav-huset. Rødt ønsker å ta opp de prinsipielle sidene ved dette. Jeg presiserer at det ikke
er den faktiske tildelinga av oppdraget vi vel se på, men framtidig praksis, slik
bydelsdirektøren i sin redegjørelse antyda at vi kunne gjøre.
Jeg ber derfor om at det i første omgang settes på kartet til HSS en sak om hvilke krav
bydelen bør stille til firmaer som tildeles oppdrag for å unngå sosial dumping. Saken bør
seinere opp i BU, men jeg skal prøve å komme med et forslag også til HSS.

Bydel Grünerløkka
Bydelsadministrasjonen
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Samtidig ber jeg om en redegjørelse for hvordan bydelen har tenkt å sikre at taushetsplikten
overholdes i forbindelse med dokumenter som flyttes. Direktøren nevnte vel i BU at dette
skulle ivaretas som ved alle slike oppdrag, men jeg mener at en bør være ekstra oppmerksom
når flyttinga skjer ved dugnad. Det vil da sannsynligvis være mange deltakere, og det er ikke
sikkert alle disse er like kjent med hvilke regler som gjelder. Det bør derfor gås en ekstra
runde med de ansvarlige i idrettslaget”.
Svar fra administrasjonen: I forbindelse med flyttingen til Marstrandgata 6 er det engasjert et
profesjonelt firma, Relocator, til å håndtere flytting av all taushetsbelagt informasjon. Ansatte
vil være til stede både ved ned- og utpakking.
Forslaget til R ble ikke satt opp på sakskartet, men Dalsbø varslet at R vil fremme en sak om
”Retningslinjer for kjøp av tjenester under terskelverdier” til bydelsutvalgets møte 28.
oktober.
Informasjon
Gunn Elisabeth Hval informerte om følgende: Kompetanseplan i bydelens hjemmetjeneste
samt praktisk og personlig bistand.
Eventuelt
Utskrift fra protokoll fra bydelsutvalgets møte 17. juni 2009 med innmeldte spørsmål fra F og
administrasjonens svar ble omdelt av F som en orientering til komiteens medlemmer.
Tage Guldvog opplyste at han skal ha permisjon fra stillingen som avdelingssjef helse og
sosial fra 1. januar til 30. juni 2010. Hanne Aspelien, Grünerløkka sosialkontor, vil vikariere i
stillingen.
Neste møte i komiteen, 2. desember, avholdes i Marstrandgata 6 i NAV Grünerløkkas lokaler.
Ulf Granli (H) sa på forrige møte at han var blitt kontakt av beboer i Thv. Meyers gate 81 som
hadde kjøpt leilighet over restauranten Hellawaits og som klagde på uakseptable støyforhold
på grunn av høy musikk. Administrasjonen informerte om at det var foretatt støymålinger i
nevnte leilighet ved to anledninger og begge ganger var grenseverdiene for akseptabel støy
overskredet. Quadiz, som stedet nå heter, har fått pålegg om retting og administrasjonen vil
følge opp pålegget.
Saker behandlet under møtet:
Innmeldte spørsmål fra F vedrørende NAV Grünerløkka:
Vil flyttingen bli gjennomført som planlagt?
Svar: Ja, den informasjonen som ble gitt på bydelsutvalgets møte 17. juni er korrekt.
Hva gjøres for å gjøre kommunikasjonen mellom telefon- og datasystemene til det statlige og
kommunale NAV mulig, og så lenge det opereres med to systemer, hvordan skal
kommunikasjonsproblemer løses (spesielt om taushetsbelagt klientinformasjon)?
Svar: Oslo kommune og NAV samarbeider sentralt om å finne en løsning på dette.
Taushetsbelagt klientinformasjon vil bli underlagt streng datasikkerhet.
Hvorfor er ikke samarbeidsavtalen mellom NAV og bydelen satt opp som sak på
bydelsutvalgets møte 28. oktober?
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Svar: Bydelsdirektøren har vurdert at denne samarbeidsavtalen er en informasjonssak, og den
vil bli omdelt på møtet.
Innmeldt spørsmål fra H:
Hvordan informerer bydelen om sin gjeldsrådgivning. Det har fremkommet en påstand om at
bydelen – sammen med andre bydeler og kommuner ikke gir noen informasjon om dette på
sine nettsider. Råd, veiledning og kartleggelse av sin situasjon med påfølgende hjelp til å
komme ut av den er det beste for alle, ikke minst for den det gjelder.
Svar: Opplysning om gjeldsrådgiving fins på bydelens internettsider under ”Sosiale tjenester”.
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Sak 45 /09 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og
sysselsettingskomiteen 2. september 2009
Vedtak:
Protokollen enstemmig godkjent.

Sak 46 /09 Sofienbergsenteret - Rapport fra uanmeldt tilsyn
20.05.2009
Vedtak:
Rapporten tatt til orientering med merknad om at administrasjonen vil undersøke ordningen
med innføringen av ”…en brikke som varsler når noen av beboerne forlater avdelingen”.

Sak 47 /09 Sofienbergsenteret - Rapport fra anmeldt tilsyn
29.06.2009
Vedtak:
Rapporten tatt til orientering.

Sak 48 /09 Halvårsrapport nr 01/2009 fra Tilsynsutvalg for
Sofienbergsenteret og Lille Tøyen
sykehjem/hjemmetjenesten i tidsrommet 01-30.06.09
Vedtak:
Rapporten tatt til orientering med merknad om at administrasjonen vil følge opp mangel på
oppslag med informasjon om tilsynsutvalgene med sykehjemmene i bydelen.

Sak 49 /09 Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute ved
Vannspeilet, Kirkegårdsgata 7
Vurdering:
Søknad om bruksendring var oppe til behandling på møte i Byutviklingskomiteen 12. oktober
2009 (sak 51/09).
Komiteen avga følgende innstilling med 5 (2 A, 1 SV, 1 V, 1 R) mot 2 (1 H, 1 F) stemmer:
Søknad om bruksendring fra butikk til serveringssted i Kirkegårdsgata 7 A anbefales ikke.
Stedet ligger i et rolig boligområde med lite trafikk.
Bydelen har som hovedpraksis å innstille på avslag når det gjelder søknad om bruksendring til
skjenkested i boligområder. Dette begrunnes med at det er hensynet til bomiljøet, og i mange
tilfeller barnefamilier, som først og fremst må vektlegges i slike saker. Sentralt på
Grünerløkka er det stor befolkningstetthet og mange barnefamilier. Dette gjelder også i
området rundt Rathkes plass. Av disse grunner anbefales ikke at det gis dispensasjon fra
gjeldende regulering.
På bakgrunn av dette vil bydelsdirektøren ikke anbefale at skjenkebevilling innvilges.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute for Kirkegårdsgata 7 AS ved Vannspeilet,
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Kirkegårdsgata 7, anbefales ikke.
Stedet ligger i et rolig boligområde med lite trafikk.
Bydelen har som hovedpraksis å innstille på avslag når det gjelder søknad om nye
skjenkebevillinger i typiske boligområder. Dette begrunnes med at det er hensynet til
bomiljøet, og i mange tilfeller barnefamilier, som først og fremst må vektlegges i slike saker.
Sentralt på Grünerløkka er det stor befolkningstetthet og mange barnefamilier. Dette gjelder
også i området rundt Rathkes plass. Av disse grunner anbefales ikke at skjenkebevilling
innvilges.
F’s forslag til vedtak:
Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute med åpnings-/skjenketid til kl. 01.00/00.3022.00/21.30 for Kirkegårdsgata 7 AS ved Vannspeilet, Kirkegårdsgata 7, anbefales så fremt
tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas.
Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 R) mot 1 (F) stemme for F’s
forslag.
Etter dette er komiteens innstilling følgende:
Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute for Kirkegårdsgata 7 AS ved Vannspeilet,
Kirkegårdsgata 7, anbefales ikke.
Stedet ligger i et rolig boligområde med lite trafikk.
Bydelen har som hovedpraksis å innstille på avslag når det gjelder søknad om nye
skjenkebevillinger i typiske boligområder. Dette begrunnes med at det er hensynet til
bomiljøet, og i mange tilfeller barnefamilier, som først og fremst må vektlegges i slike saker.
Sentralt på Grünerløkka er det stor befolkningstetthet og mange barnefamilier. Dette gjelder
også i området rundt Rathkes plass. Av disse grunner anbefales ikke at skjenkebevilling
innvilges.

Sak 50 /09 Evaluering strategisk plan
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Evaluering av strategisk plan tas til etterretning.
Innspill fra Gudmund Dalsbø (R)
Ved forrige behandling i HSS (28. januar) vedtok vi at det skulle være prioritert å arrangere et
åpent møte om eldreomsorg. Jeg synes vi bør prøve å få dette til i høst, og foreslår at vi
diskuterer praktisk gjennomføring på dette møtet.
Vedtak:
1. Saken tatt til etterretning.
2. R vil konferere med aktuelle samarbeidspartnere om å arrangere et åpent møte om
eldreomsorg og legge fram forslag på neste møte i komiteen.

Sak 51 /09 Handlingsplan psykisk helsearbeid 2009 - 2011
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget:
Handlingsplan for psykisk helsearbeid vedtas.
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Vedtak:
Saken tatt til orientering.

Sak 52 /09 Folkehelseplan for Bydel Grünerløkka
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Bydelens folkehelseplan tas til orientering.
Vedtak:
Saken tatt til orientering.

Oslo 21. oktober 2009

Eigil Jakobsen
sekretær
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen
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