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Protokoll 1/10 
 
 
Møte: Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57  

Møtetid: Onsdag 27. januar 2010 kl. 18.00-20.00     
   
 
 
Åpen halvtime 
Det var møtt fram to personer til åpen halvtime. 
 
Jan Vardøen tok ordet til sak 3/10 og redegjorde for søknaden til Bar Boca. Han sa at  
tilleggsarealet ville føre til en utvidelse med 5-6 sitteplasser.   
 
Opprop 
Til stede: Knut Tvedten (H) leder, Gerd Elisabeth Guttorm (SV) nestleder,  
Paal Haavorsen (A), Brigitte Alnæs (V), Gudmund Dalsbø (R), Wenche Olafsen (F) 
 
Forfall: Hailu Yeshiwondim (A)  
 
I stedet møtte: Andreas Olsen (A) 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent uten merknader. 
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet godkjent. 
 
Eventuelt 
 
Forslag fra Wenche Olafsen (F): 
 
Dopsalget på Grünerløkka har igjen økt betraktelig og øker daglig.  
Undertegnerde og Naboaksjonen har mottatt flere henvendelser om at dopselgerne igjen har 
økt aktiviteten på nedre Grünerløkka. Flere av FrPs representanter har blitt tilbudt dop når vi 
har låst oss inn i bydelsadministrasjonen, en av representantene så sent som søndag for en uke 
siden.. 
  
HSS- komiteen ber nå administrasjonen om å invitere politiet til neste komitemøte for å 
få dem i tale og be om at de øker patruljeringen i hht BU - vedtak? 
 
Konklusjon: 

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

     

 
 
 

    
    
    
    
    

 

    

 
 



Administrasjonen vil invitere politi, gateteam og Salto-koordintaor til komiteens møte 10. 
mars. 
 
Paal Haavorsen (A) tok opp det høye sykefraværet i bydelen og ba om at dette blir tema på et 
møte i komiteen. Hva gjøres for å redusere sykefraværet i vår bydel og andre bydeler? Hvor 
stort er sykefraværet i andre bydeler? Hva mener de ute i tjenesteapparatet som er berørt av 
sykefraværet?   
 
Konklusjon: 
Administrasjonen vil komme tilbake med forslag til gjennomføring.  
 
Gerd Elisabeth Guttorm (SV) ba om at forslag til vedtak og nye saker ble sendt ut i bedre tid 
før møtene. 
 
Saker behandlet under møtet: 
 
Innmeldte spørsmål fra F:  
På møtet ble det innmeldt følgende spørsmål, som administrasjonen vil svare på i 
arbeidsutvalgets møte 3. februar: 
 
Spørsmål 1 
Barneparken i Sofienbergparken barnepark 
A. 
Hvorfor ble opplysninger om barneparken fjernet fra hjemmesidene til Bydel Grünerløkka, 
slik at opplysninger om dens eksistens, ikke var tilgjengelige for befolkningen. 
 
Vil bydelsadministrasjonen tilrettelegge opplysninger om Sofienbergparken barnepark 
på bydelens hjemmesider, slik at befolkningen kan finne at den fremdeles eksisterer? 
 
B. 
Fredag, 18.desember 2009 sendte gruppeleder for FrP, Jens Lange, en mail til 
administrasjonen v/ Eigil. Jacobsen, vedr. Sofienbergparken barnepark. 
 
Lange tok der opp flere spørsmål vedr.  Sofienbergparken barnepark.. 
 
Blant annet stilte han spørsmål om bydel Bjerke skulle betale halve driftsutgiftene fordi 
parken også brukes av Utforskeren barnehage i 2008 og 2009. 
 
Administrasjonen ble bedt om å sjekke om dette har blitt/blir fakturert og betalt? 
 Hvorfor har ikke administrasjonen besvart denne mailen fremdeles? 
 
Spørsmål 2 
Overforbruk m.m. i hjemmetjenesten: 
Komiteen ble i siste rapport gjort kjent med at bydelen hadde over 6 mill. kr. i merforbruk på 
hjemmetjenestene. 
 
Årets budsjett er vedtatt med en ramme for Kostra-funksjon 254 Kjernetilbud knyttet til pleie, 
omsorg og hjelp i hjemmet på 145,862 mill. kr., i 2009 var budsjettet på 145,793 mill. kr. 
 
Hvordan planlegger administrasjonen å drive hjemmetjenestene etter budsjettvedtaket 
for 2010, særlig på bakgrunn av verbalvedtakene om ikke å stramme inn på 
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tildelingspraksis eller å høyne terskelen for vedtak og ikke redusere dekningsgraden for 
hjemmetjenestene?  
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Sak 1 /10    Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og 
sysselsettingskomiteen 2. desember 2009 

 
Vedtak:  
Protokollen enstemmig godkjent. 

Sak 2 /10    En ny mulighet - brukernes opplevelse av 
Kvalifiseringsprogrammet i NAV - notat 11/2009 

 
H’s forslag til vedtak:  
Helse, sosial og sysselsettingskomiteen tar undersøkelsen til orientering og synes de gode 
resultatene sålangt lover godt. Komiteen trekker frem følgende sitat fra oppsummeringen og 
konklusjonen i undersøkelsen: 
 

”Resultatene fra brukerundersøkelsen vitner om at brukerne har fått større tro på egne 
evner og muligheter og at de også tror de vil komme i jobb etter tiltakene. Dette er et 
meget godt utgangspunkt for å komme seg innenfor på arbeidsmarkedet. Det er 
imidlertid en risiko for at inntredenen på arbeidsmarkedet blir vanskeligere enn 
forventet. En kritisk faktor blir da at NAV og tiltakshaverne bruker nettverk og 
kontakter i arbeidslivet slik at de kan hjelpe deltakerne å få en fot innenfor. Det ville i 
tilfelle lede til resultater også på lengre sikt. 
 
Resultatene fra denne spørreundersøkelsen må også tolkes som en positiv 
tilbakemelding til saksbehandlerne i NAV – de har åpenbart lykkes med å 
kommunisere og tilrettelegge tiltak på en måte som deltakerne opplever som positivt.” 

 
Vedtak:  
H’s forslag enstemmig vedtatt. 

Sak 3 /10    Søknad om utvidelse av skjenkebevilling ute (utvidet 
areal) ved Bar Boca, Thv. Meyers gate 30 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om utvidet skjenkebevilling, utvidelse av skjenkeareal langs fasaden til 
naboforretningen Los Lobos, for Art & Mat AS ved Bar Boca, Thv. Meyers gate 30, anbefales 
ikke. Bydelen har fått flere klager på at eksisterende skjenkeareal ute overskrides, og at det er 
problematisk for folk å komme fram på fortauet, som også er svært smalt. Så lenge Bar Boca 
ikke overholder inngått avtale om uteservering vil bydelen ikke anbefale at det gis utvidet 
skjenkebevilling ute.   
 
Tilleggsforslag fra R: 
Uteserveringer på fortau bør i utgangspunktet bare være i direkte tilknytning til inneservering. 
Det vil være svært uheldig om en åpner for at skjenkesteder kan inngå avtaler med 
naboforretninger om å bruke "deres" fortausarealer til uteservering. I tillegg kommer at 
bydelen har fått flere klager på at eksisterende skjenkeareal ute allerede overskrides, og at det 
er problematisk for folk å komme fram på fortauet, som er svært smalt. Bydelen vil derfor 
ikke anbefale at det gis utvidet skjenkebevilling ute. 
 
F’s forslag til vedtak:  
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Søknad om utvidet skjenkebevilling, utvidelse av skjenkeareal langs fasaden til 
naboforretningen Los Lobos, for Art & Mat AS ved Bar Boca, Thv. Meyers gate 30, 
anbefales.  
 
Det er ikke fremlagt annet enn gamle klager fra mange år tilbake fra en fraflyttet beboer. 
Ansvarlige ved Bar Boca har idag  et greit forhold til beboerne i gården. Bydelen vil inngå ny 
avtale om uteservering og anbefaler at det gis utvidet skjenkebevilling ute.   
 
A’s forslag til vedtak: 
Søknad om utvidet skjenkebevilling, utvidelse av skjenkeareal langs fasaden til 
naboforretningen Los Lobos, for Art & Mat AS ved Bar Boca, Thv. Meyers gate 30, 
anbefales. Bydelen har fått flere klager på at eksisterende skjenkeareal ute overskrides, men 
disse er nå noen år gamle. Det er problematisk for folk å komme fram på fortauet, som også er  
smalt. Bydelen vil anbefale utvidelse av areal for Bar Boca forutsatt at sitteplassene 
arrangeres på en slik måte at de ikke kan flyttes ut over det areal Bar Boca leier for 
uteservering av bydelen. 
 
Til voteringsorden: 
R trakk sitt tilleggsforslag og varslet at partiet isteden ville fremme merknad i saken.  
 
Vedtak:  

1. F’s forslag falt med 1 (F) mot 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 R) stemmer. 
2. A’s forslag falt med 2 (A) mot 5 (1 SV, 1 H, 1 V, 1 R, 1 F) stemmer. 
3. Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 4 (1 SV, 1 H, 1 V, 1 R) mot 3 (2 A, 1 F) 

stemmer.  
 
Merknad fra R: 
Rødt vil i tillegg bemerke det problematiske i å tillate uteservering på fortau som ikke er i 
direkte tilknytning til inneservering. Det vil være svært uheldig om en åpner for at 
skjenkesteder kan inngå avtaler med naboforretninger om å bruke "deres" fortausarealer til 
uteservering. 
 
Etter dette er komiteens innstilling følgende: 
Søknad om utvidet skjenkebevilling, utvidelse av skjenkeareal langs fasaden til 
naboforretningen Los Lobos, for Art & Mat AS ved Bar Boca, Thv. Meyers gate 30, anbefales 
ikke. Bydelen har fått flere klager på at eksisterende skjenkeareal ute overskrides, og at det er 
problematisk for folk å komme fram på fortauet, som også er svært smalt. Så lenge Bar Boca 
ikke overholder inngått avtale om uteservering vil bydelen ikke anbefale at det gis utvidet 
skjenkebevilling ute.   

Sak 4 /10    Søknad om utvidet bevilling til å omfatte tilvirking av 
alkoholholdig drikk, Macondo AS - Trondheimsveien 2 

 
Vurdering: 
Søknad om skjenkebevilling ble behandlet på møte i komiteen 2. september 2009 (sak 44/09). 
 
Komiteen avga følgende innstilling: 

1. Søknad om ny skjenkebevilling inne, med åpnings-/skjenketid til kl. 03.30/03.00, for 
Macondo AS ved Schous Bryggeri, Trondheimsveien 2, anbefales kun dersom 
tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas i både 1. og 2.etasje. 
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2. Søknad om ny skjenkebevilling ute, med åpnings-/skjenketid til kl. 22.00/21.30, 
anbefales så fremt tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas. 
 
Søknad om utvidet åpnings ute til kl. 24.00 anbefales ikke. Det er boliger i nærheten,  
både inne på Schousområdet og i tilstøtende gater. Av hensyn til mulige  
støyproblemer for beboerne bør det ikke gis utvidet åpningstid inne og ute. 
 

Av oversendte tegninger framgår det at stedet vil tilfredsstille krav til tilgjengelighet for 
bevegelseshemmede i både 1. og 2. etasje.  

 
Det søkes nå om utvidelse av bevillingen til å omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk, som 
ikke er brennevin, i egen virksomhet. Bydelsdirektøren anbefaler søknaden.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om utvidet skjenkebevilling til å omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk, som ikke 
er brennevin, i egen virksomhet for Macondo AS ved Schous Bryggeri, Trondheimsveien 2, 
anbefales. 
 
Vedtak:  
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 H; 1 V, 1 F) mot 1 (R) stemme. 

Sak 5 /10    Søknad om utvidet åpnings- og skjenketid inne og ute 
ved Cafe Bar Thirty Two, Christian Krohgs gate 32 

 
Vurdering: 
Det søkes om utvidet åpnings- og skjenketid inne. Av vedlegg til saken framgår det at byrådet 
tidligere har definert stedet som liggende i et boligområde utenfor sentrum. Bydelsutvalget 
har tidligere vedtatt at åpningstiden i slike områder skal være kl. 01.00. Bydelsdirektøren vil 
på denne bakgrunn ikke anbefale søknaden.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid til kl. 03.00/02.30 for Cafe Bar Thirty Two ved Nye 
Savann Kiosk Caroline E. Bergli, Chr. Krohgs gate 32, anbefales ikke. Stedet ligger i et 
boligområde utenfor sentrum. Bydelsutvalget har tidligere fastsatt åpningstiden i slike 
områder til kl. 01.00.  
 
F’s forslag til vedtak: 
 
Vurdering: 
Stedet ligger i et boligområde utenfor sentrum, men er eneste alternativet i dette området og 
ved utstrakt bruk av området av vanlige mennesker, kan dette gi et preventiv til at dop - og 
annen kriminalitet får råde/fotfeste i disse gatene i bydelen. 
 
Forslag til vedtak: 
Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid til kl. 03.00/02.30 for Cafe Bar Thirty Two ved Nye 
Savann Kiosk Caroline E. Bergli, Chr. Krohgs gate 32, 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. 
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Etter dette er komiteens innstilling følgende: 
Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid til kl. 03.00/02.30 for Cafe Bar Thirty Two ved Nye 
Savann Kiosk Caroline E. Bergli, Chr. Krohgs gate 32, anbefales ikke. Stedet ligger i et 
boligområde utenfor sentrum. Bydelsutvalget har tidligere fastsatt åpningstiden i slike 
områder til kl. 01.00.  

Sak 6 /10    Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute ved The 
Nighthawk Diner - Seilduksgata 15 

 
På møtet ble det klarlagt at søknaden kun omfattet ny skjenkebevilling ute. Bydelsdirektørens 
forslag, inklusiv ”Bakgrunn”, ble korrigert i henhold til dette.  
 
Bakgrunn: 
Det søkes om ny skjenkebevilling ute etter eierskifte. Rehmans har drevet 
restaurantvirksomhet i lokalene tidligere. Stedet har inngang mot Thv. Meyers gate og ligger i 
det utvidede sentrumsområdet. Bydelsdirektøren vil ikke anbefale at det gis skjenkebevilling 
ute. Ny eier har ikke søkt bydelen om å få leie uteareal, og det er derfor ikke gitt 
forhåndstilsagn om dette. Fortauene i Seilduksgata og Thv. Meyers gate er smale (ca 2,4 
meter). Av hensyn til framkommelighet og trafikale forhold vil det derfor ikke bli aktuelt med 
utleie.     
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om ny skjenkebevilling ute anbefales ikke, verken i Seilduksgata eller Thv. Meyers 
gate. Ny eier har ikke søkt bydelen om å få leie uteareal, og det er derfor ikke gitt 
forhåndstilsagn om dette. Fortauene i Seilduksgata og Thv. Meyers gate er smale (ca 2,4 
meter). Av hensyn til framkommelighet og trafikale forhold vil det derfor ikke bli aktuelt med 
utleie.     
 
F’s forslag til vedtak: 
 
Bakgrunn: 
Det søkes om ny skjenkebevilling ute etter eierskifte. Rehmans har drevet 
restaurantvirksomhet i lokalene tidligere. Stedet har inngang mot Thv. Meyers gate og ligger i 
det utvidede sentrumsområdet. HSS-komiteen vil anbefale at det gis skjenkebevilling ute 
såfremt ny eier søker om dette. Det må være en forutsetning at det i søknaden fremkommer at 
man sørger for at tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas .  
 
Forslag til vedtak: 
Søknad om ny skjenkebevilling ute 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 ute anbefales ikke, verken i Seilduksgata eller Thv. Meyers 
gate. Ny eier har ikke søkt bydelen om å få leie uteareal, og det er derfor ikke gitt 
forhåndstilsagn om dette. Fortauene i Seilduksgata og Thv. Meyers gate er smale (ca 2,4 
meter). Av hensyn til framkommelighet og trafikale forhold vil det derfor ikke bli aktuelt med 
utleie.     
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Oslo 1. februar 2010 
 
 
 
Eigil Jakobsen 
sekretær 
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 
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