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Protokoll 3/10 
 
 
Møte: Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57  

Møtetid: Onsdag 21. april 2010 kl. 18.00-21.15     
   
 
 
Åpen halvtime 
Det var møtt fram fire personer til åpen halvtime. 
 
Vibeke Eriksen og Else Myklebust tok ordet til sak 21/10 og sa det var tre steder i nærheten 
som skjenket til kl. 03.00, og at naboene hadde problemer med musikk og festbråk fra 
utelivet. De protesterte mot etablering av nok et skjenkested.  
 
Rabi Said Saleh, ny eier av Cafe di Roma, var invitert av komiteen til å redegjøre i sak 27/10. 
Han sa at stedet hadde mobil rampe som gjorde det mulig for rullestolbrukere å komme inn i 
lokalet samt at det hadde HC-toalett.  
 
Opprop 
Til stede: Knut Tvedten (H) leder, Paal Haavorsen (A), Gudmund Dalsbø (R), Wenche 
Olafsen (F) 
  
Forfall: Gerd Elisabeth Guttorm (SV), Hailu Yeshiwondim (A), Brigitte Alnæs (V) 
 
I stedet møtte: Pål K. Moen (V) 
 
Harald Steinsvik (A), leder for Tilsynsutvalg for Sofienbergjemmet/Lille Tøyen sykehjem og 
hjemmetjenestene, møtte til sak 19 og 20/10.   
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent uten merknader. 
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet godkjent. Sak 21 og 27 vedtatt behandlet som de to første sakene. 
 
Orienteringssaker 
Under behandlingen av bydelens årsberetning for 2009 på bydelsutvalgets møte 25. mars 
2010 ble det bedt om at administrasjonen orienterer komiteen om følgende: 
 
”Bydelsutvalget ser med bekymring på det økende antall sykehjemsbeboere under 67 år og 
ber bydelsadministrasjonen legge frem sak til behandling i HSS der det gis en orientering om 
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årsaken til denne økningen og forslag til å gi de av disse beboerne som kan ha nytte av det et 
annet bo- og omsorgstilbud”. 
 
Svar fra administrasjonen: 
Per 19. april i år har bydel Grünerløkka 16 beboere under 67 år i sykehjem.  
 
Ved gjennomgang av alle beboere under 67 år viser det seg følgende fellestrekk: Alle har 
omfattende hjelpebehov og alvorlige sykdommer av kronisk karakter, og et komplekst 
sykdomsbilde med tilleggsykdommer.  

 
Hovedårsak til innleggelse kan deles i følgende diagnoser/ kategorier: demens, hjerneslag og 
nevrologiske lidelser og i noe mindre grad psykiske lidelser og alvorlige skader.  
 
Vi forventer at brukere under 67 år vil øke og disse kommer til å ha mer langvarige 
sykdommer, funksjonshemming og psykiske og sosiale problemer.  
 
Alternative bo- og omsorgstilbud er enten prøvd ut eller vurdert, men ikke funnet 
tilfredsstillende i forhold til brukernes omsorgsbehov. Et fellestrekk for disse brukerne er at 
de selv også ønsker sykehjem. Sykehjemsetaten jobber med å utvikle spesialplasser for yngre 
brukere med tanke på alder og diagnose.  
   
”Bydelsutvalget ser med bekymring på den høye andelen søknader på sykehjemsplass  
det gis avslag på og ber bydelsadministrasjonen legge frem sak til behandling i HSS der det 
gis en orientering om årsaken til at så mange søknader avslås, hvilke tilbud disse søkerne får, 
og forslag til hvordan antall avslag kan reduseres”. 
 
Svar fra administrasjonen: 
Det ble gitt 20 avslag på sykehjem i 2009 (omfatter 18 personer). 64 søknader ble innvilget. 
Fire klager ble behandlet og ett vedtak omgjort etter klagebehandling.  
 
Bydelen har opprettet et mer differensiert tjenestetilbud rettet mot eldre, jamfør målsetting i 
strategisk plan.  Hjemmetjenesten er styrket (kvalitet, årsverk, sykepleiekompetanse), med 
målsetting om at flere skal kunne bo hjemme lengst mulig.  
 
Bydelen har bygd ut et nytt trinn i omsorgstrappen, med et tilbud i første og annen etasje i 
Helgesens gate 58. Dette er et tilbud mellom vanlige hjemmetjenester og sykehjem. Bydelen 
har fått byrådets godkjenning til å videreutvikle et Omsorg + tilbud i hele bygget.   
 
Bydelen er i større grad enn tidligere i stand til å ivareta brukere med andre tjenestetilbud enn 
sykehjem på en tilfredsstillende måte. Avslag i sykehjem bør derfor ses i sammenheng med 
bydelens utvikling i øvrige tjenestetilbud. Alle søknader realitetsbehandles uansett om andre 
tilbud tildeles.  
 
12 av de 18 personene som fikk avslag, fikk tilbud i Helgesens gate 58, og 11 mottok tilbudet.  
De resterende seks har fått tilbud om økt hjemmesykepleie og dagsentertilbud. Andre tjenester 
som også er gitt er rullerende korttidsopphold.  
 
Tre personer som fikk avslag på sykehjem i 2009 har nå fått innvilget sykehjemsplass, etter at 
alternative tilbud har vist seg å ikke fungere, noe som viser at brukernes omsorgsbehov 
vurderes kontinuerlig..  
 
Spørsmål fra H om utleie av fortausareal:  
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Våren har kommet og en del av byens borgere nyter dette på bydelens mange uteserveringer. I  
tillegg er det forretninger som viser frem sitt varetilbud på fortauet. I budsjettet under punkt 
4.5.3 Aktivitetsplan 2010 nærmiljø og administrasjon, Følgende forhold vil være sentrale for 
virksomheten i 2010: står bl.a. kulepunktet Ytterligere økt kontroll av ulovlig bruk av areal på 
bydelens gågater, fortau og plasser. I denne forbindelsen lurer Høyre på: 
  
1. Hva slags tiltak er planlagt for å hindre at uteserveringer holder seg til det utleide 
fortausareal? Det har vært snakk om å merke fortauet, er dette fremdeles aktuelt? 
  
2. Hva slags tiltak er planlagt for å sikre at forretninger o.a. som jevnlig benytter offentlig 
grunn betaler leie for dette? 
 
Svar fra administrasjonen: 
1. Kontroll med utleie og oppmerking har startet opp. Bestemmelser i leiekontraktene blir 
gjennomgått og leietakerne får beskjed om at oppmerking vil bli gjennomført i løpet av våren. 
Prioriterte gater er Thv. Meyers gate og nederste del av Trondheimsveien, nedenfor 
Lakkegata skole.   
 
2. De som benytter offentlig grunn blir tilskrevet om at leieavtale må inngås. Hvis ikke må 
varene fjernes. Bydelen undersøker hvilke juridiske sanksjonsmuligheter som fins. 
 
For øvrig har bydelen startet et samarbeid med Grünerløkka Næringsråd og UNIK om 
tilgjengelighet og trivselstiltak (renhet, estetikk) i Markveien fra Søndre gate til Olaf Ryes 
plass.    
 
Spørsmål fra R om utkastelser fra kommunale boliger: 
I Dagsavisen 10. april står det under overskrifta "Tøffere å bo i Oslo" om økning i antall 
utkastelser fra kommunale boliger. Det er intervju med boligsjefen i bydel Sagene. 
 
Jeg finner den ikke på nettet, men NRK har en kortversjon: 
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.7074170 
 
Hvordan er situasjonen i vår bydel? 
 
Og i samme omgang: Ser vi noen virkning av at husleiereguleringsloven  
er oppheva?   
 
Svar fra administrasjonen: 
Boligbygg har p.t ikke tall for utkastelser i vår bydel, men vi har bedt om å få dette oversendt. 
Namsmannen har følgende tall for varsel om utkastelser (omfatter både kommunale og private 
boliger): Fra januar til mars 2009 ble det sendt 134 varsler. I samme periode i år er tallet 146. 
Men vi har nå erfaringer med at eldre og godt voksne kastes ut fra borettslagsleiligheter.  
 
Informasjon – tema sykefravær 
Bydelsadministrasjonen v/Ragnhild Monclair informerte om sykefravær og arbeid med 
nærvær i bydelen: 

• Sykefravær, fordeling på egenmeldte og legemeldte fravær i 2009 
• Attføring 
• Tilrettelagte arbeidsoppgaver-/plasser 
• Opplæring og verktøy for ledere   
• Medarbeiderundersøkelser 
• Nærværsarbeid og nærværsprosjekter 
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Eventuelt 
Paal Haavorsen (A) informerte om Helsedirktoratets brosjyre ”Hvordan etablere utstyrssentral 
– fysisk aktivitet og friluftsliv”, og ba administrasjonen vurdere om det vil være mulig å 
etablere en slik virksomhet i bydelen.   
 
Saker behandlet under møtet: 
 
Sak 18 /10  Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 10. mars 2010 ....... 1 
Sak 19 /10  Sofienbergsenteret - rapport fra anmeldt tilsyn 06.01.2010.................................... 1 
Sak 20 /10  Lille Tøyen sykehjem - Rapport fra meldt tilsyn 20.01.10 ..................................... 1 
Sak 21 /10  Søknad om ny skjenkebevilling inne ved Bagels Factory & Botanica, Thorvald 

Meyers gate 30 B.................................................................................................... 1 
Sak 22 /10  Søknad om ny skjenkebevilling ved Chillout Travel Centre, Markveien 55.......... 2 
Sak 23 /10  Søknad om utvidet åpnings- og skjenketid inne og ute Matbaren, Østre Elvebakke 

7 .............................................................................................................................. 3 
Sak 24 /10  Søknad om utvidet skjenkebevilling/utvidelse av areal ved Dansens Hus, 

Møllerveien 2 ......................................................................................................... 3 
Sak 25 /10  Søknad om ny skjenkebevilling ved QADIS, Thorvald Meyers gate 81................ 3 
Sak 26 /10  Søknad om ny bevilling inne og ute ved Park Bar & Cafe, Darres gate 1.............. 4 
Sak 27 /10  Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute ved Cafe di Roma, Sofienberggata 6 5 
Sak 28 /10  Høring - Reglement for driftsstyrene ved kommunalt drevne sykehjem i Oslo ..... 5 
Sak 29 /10  Søknad om utvidet skjenketid inne og ute ved Cafe Fontes, Olaf Ryes plass 10 ... 5 
Sak 30 /10  Søknad om utvidet skjenketid inne og ute ved Kontraste, Olaf Ryes plass 12....... 6 
Sak 31 /10  Søknad om utvidet skjenketid inne og ute ved DaQota, Olaf Ryes plass 9 ............ 6 
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Sak 18 /10  Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og 
sysselsettingskomiteen 10. mars 2010 

 
Vedtak: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
Følgende spørsmål fra F til sak 11/10 vedtatt videresendt Tilsynsutvalg for Grünerløkka og 
Paulus sykehjem: 
 
Det hevdes fra tilsynsutvalgmedlem at årsrapporten ikke har vært forelagt medlemmene før 
utsendelse, kan dette sjekkes? Dersom dette medfører riktighet, så ønskes å få protokollført at 
den fremlagte rapporten kun er tilsynsutvalgsleders årsrapport. 

Sak 19 /10  Sofienbergsenteret - rapport fra anmeldt tilsyn 
06.01.2010 

 
Vedtak:  
Tilsynsrapporten tatt til orientering. 
 
Følgende spørsmål fra F vedtatt videresendt Sykehjemsetaten: 
I rapporten er det skrevet om en informasjonsmonitor. Er denne monitoren tilkoblet 
datalagring? Dersom svaret er ja ønskes svar på følgende: Er eventuell tillatelse innhentet fra 
Datatilsynet? Hvordan lagres det og hvor ofte slettes eventuelt slik lagring? 

Sak 20 /10  Lille Tøyen sykehjem - Rapport fra meldt tilsyn 20.01.10 
 
Vedtak: 
Tilsynsrapporten tatt til orientering. 
 
Spørsmål fra F: 
Rapporten viser at FrPs representant ikke har møtt. Representanten hevder ikke å ha mottatt 
innkalling til tilsynsmøtet. Dersom representanter ikke får innkalling er det heller ikke mulig å 
varsle vararepresentant. Hvordan varsler tilsynsutvalgsleder møter i forkant? Det bør tas opp 
til drøfting om alle, både faste- og vararepresentanter bør få innkallingen for å sikre oppmøte? 
 
Svar: 
Tilsynsutvalgets leder svarte at tilsynsbesøket ble avtalt ved forrige besøk og at F’s 
vararepresentant skulle informere partiets faste representant om tilsynsbesøket 20. januar.      

Sak 21 /10  Søknad om ny skjenkebevilling inne ved Bagels Factory 
& Botanica, Thorvald Meyers gate 30 B 

 
Bakgrunn: 
Det søkes om ny skjenkebevilling inne i lokaler der det tidligere har vært drevet 
forretningsvirksomhet. Ut i fra foreliggende tegninger er tilgjengelighet for 
bevegelseshemmede ivaretatt. Søknad om bruksendring skal opp til behandling i 
Byutviklingskomiteen. Ut fra Næringsetatens høringsfrister legges den likevel fram for 
komiteen til uttalelse nå. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
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Søknad om ny skjenkebevilling inne for SKR ved Bagels Factory & Botanica, Thv. Meyers  
gate 30 B, anbefales så fremt tilgjengelighet for bevegelseshemmede blir ivaretatt.  
 
R’s forslag til vedtak: 
Søknad fra Bagels Factory & Botanica om ny skjenkebevilling inne i Thv  Meyers gate 30 b 
anbefales ikke. Stedet ligger i et kvartal som allerede har svært mange skjenkesteder, og det er 
ønskelig å beholde mangfoldet i bydelen ved at det er flere forretningstilbud enn 
servering/skjenking. Generelt gjelder også det alkoholpolitiske synspunkt at bydelen alt har  
et stort tilfang av steder som serverer alkohol og at det ikke er ønskelig med ytterligere 
etableringer. 
 
Tilleggsforslag fra A til R’s forslag: 
I annen setning tas det inn følgende tillegg (er understreket): Stedet er i dag regulert til 
forretningsvirksomhet og ligger i et kvartal som…   
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 3 (1 H, 1 V, 1 F) mot 2 (1 A, 1 R) stemmer for R’s 
forslag og A’s tilleggsforslag. 
 
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteens flertallsinnstilling (1 H, 1 V, 1 F): 
Søknad om ny skjenkebevilling inne for SKR ved Bagels Factory & Botanica, Thv. Meyers 
gate 30 B, anbefales så fremt tilgjengelighet for bevegelseshemmede blir ivaretatt.  
 
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteens mindretallsinnstilling (1 A, 1 R): 
Søknad fra Bagels Factory & Botanica om ny skjenkebevilling inne i Thv  Meyers gate 30 b 
anbefales ikke. Stedet er i dag regulert til forretningsvirksomhet og ligger i et kvartal som 
allerede har svært mange skjenkesteder, og det er ønskelig å beholde mangfoldet i bydelen 
ved at det er flere forretningstilbud enn servering/skjenking. Generelt gjelder også det 
alkoholpolitiske synspunkt at bydelen alt har et stort tilfang av steder som serverer alkohol og 
at det ikke er ønskelig med ytterligere etableringer. 
 
A anket saken inn for bydelsutvalget.   

Sak 22 /10  Søknad om ny skjenkebevilling ved Chillout Travel 
Centre, Markveien 55 

 
Bakgrunn: 
Sak om bruksendring for Markveien 55 var oppe til behandling på møte i 
Byutviklingskomiteen  25. januar 2010 (sak 10/10). 
 
Komiteen avga følgende enstemmige uttalelse: 
Byutviklingskomiteen anbefaler søknad om rammetillatelse for utvidelse av serveringsarealer 
uten skjenkebevilling, i tilknytning til butikk, under forutsetning av at tilgjengelighet for 
bevegelseshemmede ivaretas slik det framgår av vedlagte tegninger. 
 
Vurdering: 
Ut fra komiteens behandling av saken vil bydelsdirektøren ikke anbefale at skjenkebevilling 
innvilges.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Det er tidligere søkt om rammetillatelse for utvidelse av serveringsarealer uten  
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skjenkebevilling, i tilknytning til butikk, i Markveien 55, noe bydelen har anbefalt. Det er 
imidlertid ikke ønskelig å kombinere alminnelig forretningsvirksomhet med skjenkebevilling. 
Søknad om ny skjenkebevilling inne for Chillout AS ved Chillout Travel Centre, Markveien 
55, anbefales derfor ikke.    
 
F’s forslag til vedtak: 
Det er tidligere søkt om rammetillatelse for utvidelse av serveringsarealer uten 
skjenkebevilling, i tilknytning til butikk, i Markveien 55, noe bydelen har anbefalt. Det er 
ønskelig å kombinere alminnelig forretningsvirksomhet med skjenkebevilling. Søknad om ny 
skjenkebevilling inne for Chillout AS ved Chillout Travel Centre, Markveien 55, innvilges, så 
fremt tilgjengelighet for bevegelseshemmede blir ivaretatt.     
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 3 (1 A, 1 H, 1 R) mot 2 (1 V, 1 F) stemmer for F’s 
forslag. 

Sak 23 /10  Søknad om utvidet åpnings- og skjenketid inne og ute 
Matbaren, Østre Elvebakke 7 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om utvidet åpningstid inne til kl. 03.30 og ute til kl. 24.00 for River Project AS ved 
Matbaren, Østre Elvebakke 7, innvilges ikke fordi stedet ligger i et område der bydelsutvalget 
har fastsatt åpningstiden inne til kl. 01.00 og ute til kl. 22.00. 
 
F’s forslag til vedtak: 
Søknad om utvidet åpningstid inne til kl. 03.30 og ute til kl. 24.00 for River Project AS ved 
Matbaren, Østre Elvebakke 7, innvilges, så fremt tilgjengelighet for bevegelseshemmede blir 
ivaretatt.     
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 3 (1 A, 1 H, 1 R) mot 2 (1 V, 1 F) stemmer for F’s 
forslag. 

Sak 24 /10  Søknad om utvidet skjenkebevilling/utvidelse av areal 
ved Dansens Hus, Møllerveien 2 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om utvidelse av skjenkeareal inne for Dansens Hus AS ved Dansens Hus, 
Møllerveien 2, anbefales så fremt tilgjengelighet for bevegelseshemmede blir ivaretatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt. 

Sak 25 /10  Søknad om ny skjenkebevilling ved QADIS, Thorvald 
Meyers gate 81 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om ny skjenkebevilling inne i for QADIS AS ved QADIS, Thv. Meyers gate 81,  
anbefales, så fremt tilgjengelighet for bevegelseshemmede blir ivaretatt.   
 
R’s forslag til vedtak: 
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Søknad fra Qadis om ny skjenkebevilling inne i Thv  Meyers gate 81 anbefales ikke. Stedet 
ligger i et område som allerede har svært mange skjenkesteder, og det er ønskelig med et 
mangfold der det er flere forretningstilbud enn servering/skjenking. Generelt gjelder også det  
alkoholpolitiske synspunkt at bydelen alt har et stort tilfang av steder som serverer alkohol og 
at det er ønskelig med å redusere antallet skjenkesteder. 
 
Tilleggsforslag fra A til R’s forslag: 
Nytt siste avsnitt: Stedet har i mange år påført naboene støyplager. Dessuten er stedet ikke 
tilgjengelig for bevegelseshemmede.   
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 3 (1 H, 1 V, 1 F) mot 2 (1 A, 1 R) stemmer for R’s 
forslag og A’s tilleggsforslag. 
 
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteens flertallsinnstilling (1 H, 1 V, 1 F): 
Søknad om ny skjenkebevilling inne i for QADIS AS ved QADIS, Thv. Meyers gate 81,  
anbefales, så fremt tilgjengelighet for bevegelseshemmede blir ivaretatt.   
 
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteens mindretallsinnstilling (1 A, 1 R): 
Søknad fra Qadis om ny skjenkebevilling inne i Thv  Meyers gate 81 anbefales ikke. Stedet 
ligger i et område som allerede har svært mange skjenkesteder, og det er ønskelig med et 
mangfold der det er flere forretningstilbud enn servering/skjenking. Generelt gjelder også det  
alkoholpolitiske synspunkt at bydelen alt har et stort tilfang av steder som serverer alkohol og 
at det er ønskelig med å redusere antallet skjenkesteder. 
 
Stedet har i mange år påført naboene støyplager. Dessuten er stedet ikke tilgjengelig for 
bevegelseshemmede.   
 
A anket saken inn for bydelsutvalget.   

Sak 26 /10  Søknad om ny bevilling inne og ute ved Park Bar & Cafe, 
Darres gate 1 

 
Vurdering: 
Det søkes om ny skjenkebevilling inne og ute etter eierskifte. Bydelsdirektøren har ingen 
bemerkninger til søknad om skjenkebevilling inne. Når det gjelder uteservering har ny eier 
ikke søkt om å få leie kommunal grunn av bydelen. Bydelen avventer en slik søknad og vil 
foreløpig ikke anbefale skjenkebevilling ute.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. Søknad om ny skjenkebevilling inne for Park Bar ved Park Bar & Cafe, Darres gate 1, 
anbefales så fremt tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas. 

2. Søknad om skjenkebevilling ute anbefales ikke på nåværende tidspunkt. Bydelen 
avventer en søknad fra ny eier om å få leie kommunal grunn og vil ikke gi 
forhåndstilsagn om utleie før den foreligger.   

 
R’s forslag til vedtak: 
Søknad fra Park Bar & Cafe om ny skjenkebevilling inne i Darres gate 1 anbefales ikke. 
Stedet ligger i et kvartal som allerede har svært mange skjenkesteder, og det er ønskelig med 
et mangfold der det er flere forretningstilbud enn servering/skjenking. Generelt gjelder også  
det alkoholpolitiske synspunkt at bydelen alt har et stort tilfang av steder som serverer alkohol  
og at det er ønskelig med å redusere antallet skjenkesteder. 
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Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 4 (1 A, 1 H, 1 V, 1 F) mot 1 (R) stemme for R’s 
forslag. 

Sak 27 /10  Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute ved Cafe di 
Roma, Sofienberggata 6 

 
Utsatt sak fra komiteens møte 10. mars 2010 (sak 17/10). 
 
Vurdering: 
Det søkes om ny skjenkebevilling inne og ute etter eierskifte. Fra og med 1. februar vil 
bydelen også få denne typen bevillinger til behandling, på grunn av en ny vurdering av 
bestemmelsene i alkohollovens § 1-7. 
  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute for Cafe de Roma Rabi Said Saleh ved Cafe di  
Roma, Sofienberggata 6, anbefales så fremt tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas. 
 
R’s forslag til vedtak: 
Søknad fra Cafe di Roma om ny skjenkebevilling inne og ute i Sofienberggata 6 anbefales 
ikke. Stedet ligger i et område som allerede har svært mange skjenkesteder, og det er ønskelig 
med et mangfoldet der det er flere forretningstilbud enn servering/skjenking. Generelt gjelder  
også det alkoholpolitiske synspunkt at bydelen alt har et stort tilfang av steder som serverer 
alkohol og at det er ønskelig med å redusere antallet skjenkesteder. 
 
Til voteringsorden: 
På bakgrunn av ny informasjon som framkom på møtet trakk R sitt forslag. 
 
Vedtak:  
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt. 

Sak 28 /10  Høring - Reglement for driftsstyrene ved kommunalt 
drevne sykehjem i Oslo 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelen har ingen bemerkninger til utkast til reglement for driftsstyrene ved kommunalt 
drevne sykehjem. 
 
Vedtak:  
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt. 

Sak 29 /10  Søknad om utvidet skjenketid inne og ute ved Cafe 
Fontes, Olaf Ryes plass 10 

 
Vurdering: 
Cafe Fontes ligger i et område der bydelsutvalget har fastsatt åpningstiden inne til kl. 01.00 
og ute til kl. 22.00. Bydelsdirektøren anbefaler at gjeldende retningslinjer legges til grunn og 
at det ikke innvilges utvidet åpningstid inne og ute.  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
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Søknad om utvidet åpningstid inne til kl. 03.30 og ute til kl. 24.00 for Cafe Fontes AS ved 
Cafe Fontes, Olaf Ryes plass10, innvilges ikke fordi stedet ligger i et område der 
bydelsutvalget har fastsatt åpningstiden inne til kl. 01.00 og ute til kl. 22.00. 
 
F’s forslag til vedtak: 
Søknad om utvidet åpningstid inne til kl. 03.30 og ute til kl. 24.00 for Cafe Fontes AS ved 
Cafe Fontes, Olaf Ryes plass10, anbefales så fremt tilgjengelighet for bevegelseshemmede 
blir ivaretatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 3 (1 A, 1 H, 1 R) mot 2 (1 V, 1 F) stemmer for F’s 
forslag. 

Sak 30 /10  Søknad om utvidet skjenketid inne og ute ved Kontraste, 
Olaf Ryes plass 12 

 
Vurdering: 
Kontraste ligger i et område der bydelsutvalget har fastsatt åpningstiden inne til kl. 01.00 og 
ute til kl. 22.00. Bydelsdirektøren anbefaler at gjeldende retningslinjer legges til grunn og at 
det ikke innvilges utvidet åpningstid inne og ute.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om utvidet åpningstid inne til kl. 03.30 og ute til kl. 24.00 for Kontraste AS ved 
Kontraste, Olaf Ryes plass 12, innvilges ikke fordi stedet ligger i et område der bydelsutvalget 
har fastsatt åpningstiden inne til kl. 01.00 og ute til kl. 22.00. 
 
F’s forslag til vedtak: 
Søknad om utvidet åpningstid inne til kl. 03.30 og ute til kl. 24.00 for Kontraste AS ved 
Kontraste, Olaf Ryes plass 12, anbefales så fremt tilgjengelighet for bevegelseshemmede blir 
ivaretatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 3 (1 A, 1 H, 1 R) mot 2 (1 V, 1 F) stemmer for F’s 
forslag. 

Sak 31 /10  Søknad om utvidet skjenketid inne og ute ved DaQota, 
Olaf Ryes plass 9 

 
Vurdering: 
DaQota ligger i et område der bydelsutvalget har fastsatt åpningstiden inne til kl. 01.00 og ute 
til kl. 22.00. Bydelsdirektøren anbefaler at gjeldende retningslinjer legges til grunn og at det 
ikke innvilges utvidet åpningstid inne og ute.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om utvidet åpningstid inne til kl. 03.30 og ute til kl. 24.00 for Qahu Bar Assembly AS 
ved DaQota, Olaf Ryes plass 9, innvilges ikke fordi stedet ligger i et område der 
bydelsutvalget har fastsatt åpningstiden inne til kl. 01.00 og ute til kl. 22.00. 
 
F’s forslag til vedtak: 
Søknad om utvidet åpningstid inne til kl. 03.30 og ute til kl. 24.00 for Qahu Bar Assembly AS  
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ved DaQota, Olaf Ryes plass 9, innvilges, anbefales så fremt tilgjengelighet for 
bevegelseshemmede blir ivaretatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 3 (1 A, 1 H, 1 R) mot 2 (1 V, 1 F) stemmer for F’s 
forslag. 
  
 
Oslo 29. april 2010 
 
 
 
Eigil Jakobsen 
sekretær 
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 
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