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PROTOKOLL 5/10 
 

Protokoll fra møte i Helse, sosial- og sysselsettingskomiteen i Bydel Grünerløkka 
1.september 2010 kl. 18.00 – 19.15 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, 
inngang Korsgata. 
 
Åpen halvtime 
Ingerid Helseth, representant fra Beboeraksjonen Grünerløkka, var møtt fram. Beboeraksjonen 
har observert at salget av narkotika igjen er økende etter en mer stille periode tidligere i år.  
Politiet har gjort en del, men ikke nok. Beboeraksjonen varsler at de vil utføre flere aksjoner 
denne høsten og oppfordrer alle (med påvirkningskraft) til å sette nytt fokus på saken.  
 
Helse, sosial – og sysselsettingskomiteen oppfordrer Beboeraksjonen til å komme på neste 
møte for å informere om aksjonene de skal ha og stiller seg positiv til at bydelen kan bidra i 
saken.  
 
Opprop 
Til stede: Knut Tvedten (H) leder, Gerd Elisabeth Guttorm (SV) nestleder, Paal Haavorsen 
(A), Hailu Yeshiwondim (A), Gudmund Dalsbø (R), Birgitte Alnæs (V), Wenche Olafsen (F) 
 
Forfall:  
 
I stedet møtte:  
 
Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent uten merknader  
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskart godkjent med tilleggssak 46/10 SØKNAD OM NY SKJENKEBEVILLING INNE 
OG UTE FOR SINSEN KRO ASHRAF.  
 
 
Eventuelt 
Paal Haavorsen (A) ønsker informasjon om antall deltidsstillinger blant bydelens 
helsepersonell, om eventuelt deltidsstillingene er uønsket/ ønsket og om bydelens ”policy” i 
slike saker.  
 
Svar fra administrasjonen: Administrasjonen vil legge frem informasjon ved neste møte.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Saker behandlet under møtet: 
   
SAK 42/10 PROTOKOLL FRA MØTE I HELSE -, SOSIAL- OG 
SYSSELSETTINGSKOMITEEN 2. JUNI 2010 
 
Vedtak: 
Protokoll godkjent med merknad at det i sak 38/10 rettes fra ”møre 17.juni” ..  til ”møte 
17.juni”.  
 
SAK 43/10 GRÜNERLØKKA SYKEHJEM – RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN 
11.MARS 2010.  
Saksnr. 2010 
 
H`s forslag til vedtak:  
Tilsynsrapporten tas til orientering med følgende kommentarer.  
 
Helse, sosial- og sysselsettingskomiteen (HSS) deler tilsynsutvalgets oppfatning om at trivsel 
og velvære har stor betydning for de eldre sin hverdag. Dette er også nedfelt i 
Sykehjemsetatens egen målsetting om at den som mottar tilbud om opphold i sykehjem skal 
bl.a. “få dekket sosiale behov som mulighet for samvær, sosialkontakt, fellesskap og aktivitet”. 
 
Ved sin behandling av tilsynsrapporten fra uanmeldt besøk ved Grünerløkka sykehjem 
28.9.2009 hadde HSS følgende kommentar: 
 

“Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen vil bemerke at det er positivt at 
Sykehjemsetaten skal benytte Grünerløkka sykehjem som en pilot for utprøving av sin 
nye verktøykasse for rekruttering av frivillige. Dette kan være med på å øke 
aktivitetstilbudet ved sykehjemmet – noe tilsynsrapporten etterlyser.” 
 

Basert på tilsynsutvalgets rapport denne gang virker det som det fremdeles er ugjorte ting i 
arbeidet med å øke aktivitetstilbudet for sykehjemmets beboere. Som tidligere nevnt er dette et 
viktig område og HSS håper at situasjonen bedres. I likhet med tilsynsutvalget vil HSS utfordre 
sykehjemmet på gjennomgå aktivitetstilbudet og kanskje hvordan aktivitørene brukes.  
 
Det rapporteres om et godt aktivitetstilbud ved Paulus sykehjem så det kan virke som om 
aktivitetstilbudet og organiseringen av dette varierer mellom sykehjemmene. Her er det kanskje 
også noen flere erfaringer som kan utveksles. 
 
For å få større forståelse for denne problemstillingen og utfordringene rundt det å aktivere 
beboerne vil HSS gjerne invitere Sykehjemsetaten til et av komiteens møter for en dialog rundt 
dette og gjerne en presentasjon av den nye verktøykassen for rekruttering av frivillige. Gjerne 
også andre tema som Sykehjemsetaten føler er relevante i en slik sammenheng. 
 
Tilleggsforslag fra A: 
Helse, sosial og sysselsettingskomiteen ber dessuten tilsynsutvalget om en rapport hvor det 
foretas en sammenlikning mellom Paulus - og Grünerløkka sykehjem på de områdene som er 
ansvarsområdene til utvalget.   
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Vedtak: 
H`s forslag enstemmig vedtatt  
 
A`s tilleggsforlag falt med 2 (A) mot 5 (F, V,H ,SV ,R) stemmer.  
 
SAK 44/10 FORELØPIG STATUS I PRØVEBYDELENS MYNDIGHET TIL Å 
FASTSETTE RETNINGSLINJER FOR ÅPNINGSTID I EGEN BYDEL  
Saksnr. 200900754 
 
R`s forslag til uttalelse:  
Bydel Grünerløkka viser til byrådsavdelingas oppsummering. Her kommenteres blant annet at 
næringen opplever forskjellsbehandling "når steder i nabobygg i samme bydel har forskjellige 
åpningstider". Bydelen vil bemerke at dette i hovedsak skyldes at bystyret i sitt 
delegasjonsvedtak har unntatt vesentlige deler av bydelen (skjenkeblekkspruten) fra vårt 
myndighetsområde. Prøveordninga gir dermed ikke rom for likebehandling. 
 
Oppsummeringa legger i det heile stor vekt på næringens behov for forutsigbarhet, noe som er 
viktig. Det er imidlertid også viktig for beboerne å ha forutsigbarhet om sitt nærmiljø. Ved 
neste statusrapport bør også dette forholdet komme med. 
 
  
H`s forslag til vedtak:  
Saken oversendes til bydelsutvalget og Rødts forslag følger saken.  
 
Saken oversendes fordi komiteen anser at bydelsutvalget som berørt vedtaksorgan i denne 
saken også naturlig uttaler seg om statusrapporten.  
 
Vedtak: 
H`s forslag enstemmig vedtatt  
 
SAK 45/10 SOMMERFULLMAKT: DELEGASJON AV MYNDIGHET FOR 
BEHANDLING AV UTTALELSER TIL SØKNADER OM SALGS – OG 
SKJENKEBEVILLINGER VED FERIEAVVIKLING SOMMEREN 2010  
Saksnr. 201000682 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering  
 
Vedtak:  
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt  
 
SAK 46/10 SØKNAD OM NY SKJENKEBEVILLING INNE OG UTE FOR SINSEN 
KRO ASHRAF   
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute for Sinsen kro Ashraf anbefales så fremt 
tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas.  
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A`s forslag til vedtak:  
Saken utsettes til neste møte på grunn av mangelfulle saksopplysninger.  
 
H`s forslag til vedtak:  
Saken oversendes til Arbeidsutvalget for behandling. 
 
Vedtak:  
A`s forslag falt med 2 (A) mot 5 (F, V, H, SV, R) stemmer.  
 
H`s forslag ble deretter enstemmig vedtatt.  
 
Vanligvis er komiteen av den oppfatning at slike saker med manglende informasjon utsettes til 
ny behandling når informasjon foreligger. Ved en inkurie har ikke opplysninger om hva slags 
informasjon komiteen ønsker i slike saker kommet godt nok frem overfor ny saksbehandler. 
Denne saken er derfor som et unntakstilfelle oversendt AU/BU for ikke å forsinke videre 
saksgang unødig.  
 
 
 
 
Oslo 2.september 2010 
 
 
 
Jorunn Botten  
Fung. sekretær 
Helse, sosial – og sysselsettingskomiteen  
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