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PROTOKOLL 6/10 
 

Protokoll fra møte i helse -, sosial - og sysselsettingskomiteen i Bydel Grünerløkka 13. 
oktober 2010 kl. 18.00-20.30  i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang 
Korsgata. 
 
Åpen halvtime 
Sverre Furuholmen-Jensen, daglig leder ved Fontenehuset Oslo Øst, var møtt fram. 
Fontenehuset er et rehabiliteringssted for mennesker med psykiske lidelser, og fremhever 3 
elementer som de vektlegger i sin virksomhet: menneskerettighetsverdier, inkluderende 
fellesskap og aktiv arbeidsdag. Alle som er medlemmer i huset er med på å drive stedet, og er 
aktive kolleger fremfor å ha roller som passive brukere. Fontenehuset er på jakt etter et nytt 
lokale og ønsker gjerne at det skal ligge i bydel Grünerløkka. Fontenehuset ønsker 
tilbakemelding om bydelen vet om noe lokale i bydelen som kan være egnet for dem.  
 
Opprop 
Til stede: Knut Tvedten (H) leder, Tore Aasheim (SV) nestleder, Paal Haavorsen (A), Hailu 
Yeshiwondim (A), Gudmund Dalsbø (R), Birgitte Alnæs (V), Wenche Olafsen (F) 
 
Fra administrasjonen møtte: Tage Guldvog, avdelingsdirektør helse og sosialavdelingen, 
Jorunn Botten, sekretær Helse -, sosial – og sysselsettingskomiteen.  
 
Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent  
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskart godkjent med følgende tilleggssaker:  
55/10 NYE LOKALER FOR FONTENEHUSET OSLO ØST etter forslag fra H.  
56/10 KJØNNSLEMLESTELSE etter forslag fra F.  
57/10 HAR VI TILFREDSSTILLENDE REHABILITERINGSTILBUD I KOMMUNEN? etter 
forslag fra A.  
 
Sak 55/10 ble behandlet som første sak.  
 
 
Informasjon 
 
Sølvi Karlstad (Områdedirektør 1) og Merete Øyberg (spesialkonsulent) fra Sykehjemsetaten 
informerte om aktiviteter, trivselstiltak og frivillighet ved sykehjemmene i Oslo.  
I 2009 opprettet sykehjemsetaten er frivillighetsprosjekt etter en kartlegging i de kommunale 
sykehjemmene. På bakgrunn av dette har alle de kommunale sykehjemmene opprettet en 
frivillighetskoordinator, i praksis vil dette si at aktivitørene ved sykehjemmene har fått en 
tilleggsoppgave. Det har også blitt utarbeidet et dokument som heter ”verktøykasse for frivillig 
arbeid”, her finnes blant annet kontrakter for frivillige, skjema for taushetsplikt etc, som skal 
være et ”hjelpemiddel” for sykehjemmet i styrking av frivillig arbeid.   



 
 

Grünerløkka sykehjem ble valgt som pilot for ”verktøykassen for frivillig arbeid”, da tidligere 
undersøkelser viste begrenset aktivitet når det gjaldt kultur og frivillighet.  
Resultat ved Grünerløkka er at det er daglige aktiviteter for beboerne, alt fra trim til 
lørdagskaffe, tirsdagsklubb. Lørdagskaffe og tirsdagsklubben er en av aktivitetene som er i 
samarbeid med Grünerløkka frivillighetssentral (Frelsesarmeen).  
Sykehjemsetaten informerte også om trivselstiltak på flere sykehjem som ble igangsatt etter at 
de mottok tilskudd fra byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester i 2010.  
 
 
Eventuelt 

• Eldrerådet har kommet med en henvendelse angående tilsynsutvalg 1. 
Bydelsadministrasjonen vil undersøke saken nærmere og gi tilbakemelding til Helse-, 
sosial – og sysselsettingskomiteen.  

• Helse-, sosial – og sysselsettingskomiteen mottok kopi av e-post korrespondanse 
mellom Rolf Melheim, beboeraksjonen og politiet. Da det var ingen fremmøtte fra 
beboeraksjonen til åpen halvtime tok komiteen informasjonen til orientering.  

 
 
 
Saker behandlet under møtet: 
   
SAK 47/10 PROTOKOLL FRA MØTE I HELSE, SOSIAL – OG 
SYSSELSETTINGSKOMITEEN 1. SEPTEMBER 2010  
 
Vedtak: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
SAK 48/10 TILSYNSRAPPORT 2/10 FRA TILSYNSBESØK PÅ PAULUS SYKEHJEM  
Saksnr. 200900092-89  
 
H` s forslag til vedtak: 
Tilsynsrapporten tas til orientering. 
 
Vedtak: 
H` s forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 
 
SAK 49/10 TILSYNSRAPPORT 2/10 FRA TILSYNSBESØK PÅ GRÜNERLØKKA 
SYKEHJEM  
Saksnr. 20090092-90  
 
Høyres forslag til vedtak: 
Tilsynsrapporten tas til orientering med følgende kommentarer: 
 
Komiteen finner det positivt at aktivitetstilbudet ved sykehjemmet er bedret i forhold til 
tidligere tilsyn. 
 
 
Vedtak: 
H` s forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
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SAK 50/10 DELTIDSSTILLINGER BLANT BYDELENS HELSEPERSONELL  
Saksnr. 201001169 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering.  
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt  
 
 
SAK 51/10 UNIVERSELL UTFORMING - BYDELENS HANDLINGSPLAN 2009-2011- 
EVALUERING  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Evaluering av bydelens handlingsplan for universell utforming tas til etterretning.  
 
F` s forslag til vedtak:  
Evaluering av bydelens handlingsplan for universell utforming tas til orientering.  
 
Vedtak:  
Forslagene ble satt opp mot hverandre og bydelsdirektørens forslag til vedtak vedtatt med 6 (A, 
R, SV, H, V) mot 1 stemme (F) for F` s forslag.  
 
 
 
SAK 52/10 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING NY VED HASLE PIZZA, 
GRENSEVEIEN 50.  
Saksnr.  20101020 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om ny skjenkebevilling inne for Sajjad Khurram – Hasle A Pizza anbefales. 
 
Tilleggsforslag fra H: setningen så fremt tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas 
tilføyes bydelsdirektørens forslag til vedtak.  
 
Vedtak:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
Tileggsforslag fra H enstemmig vedtatt.  
 
Etter dette ble Helse –, sosial – og sysselsettingskomiteens vedtak følgende:  
Søknad om ny skjenkebevilling inne for Sajjad Khurram – Hasle A Pizza anbefales, så fremt 
tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas 
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SAK 53/10 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING EIERSKIFTE VED CHINA TOWN, 
SINSEN, TRONDHEIMSVEIEN 139 A.  
Saksnr. 201001073                                                              
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om skjenkebevilling eierskifte/ny, ved Chinatown, Sinsen, Trondheimsveien 139 A, 
anbefales så fremt tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas.  
 
R`s forslag til vedtak:  
Søknad fra China Town Sinsen om ny skjenkebevilling inne i Trondheimsveien 139 A 
anbefales ikke. Stedet ligger i et område som allerede har en rekke skjenkesteder, og det er 
ønskelig med et mangfold der det er flere forretningstilbud enn servering/ skjenking. Generelt 
gjelder også alkoholpolitiske synspunkt at bydelen alt har et stort tilfang av steder som serverer 
alkohol og at det er ønskelig å redusere antallet skjenkesteder.  
 
Vedtak:  
Forslagene ble satt opp mot hverandre og bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 6 
(F, V, H, SV, A) stemmer mot 1 (R) stemme.  
 
 
 
SAK 54/10 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING EIERSKIFTE VED SOMOT, 
HELGESENSGATE 16.  
Saksnr 201001134                                                               
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om skjenkebevilling Eierskift fra Somot AS ved Somot, Helgesensgate 16, anbefales så 
fremt tilgjengeligheten for bevegelseshemmede ivaretas.  
 
R`s forslag til vedtak:   
Søknad fra Somot om ny skjenkebevilling inne i Helgesensgate 16 anbefales ikke. Stedet ligger 
i et område som allerede har mange skjenkesteder, og det er ønskelig med et mangfold der det 
er flere forretningstilbud enn servering/ skjenking. Generelt gjelder også alkoholpolitiske 
synspunkt at bydelen alt har et stort tilfang av steder som serverer alkohol og at det er ønskelig 
å redusere antallet skjenkesteder.  
 
A` s forslag til vedtak, annen setning: .. anbefales når tilgjengeligheten for 
bevegelseshemmede er ivaretatt. 
 
 
Vedtak:  
Bydelsdirektørens forslag, første setning, ble satt opp mot R` s forslag og vedtatt med 6 (F, V, 
H, SV, A)  stemmer mot 1 (R) stemme.  
Annen setning i Bydelsdirektørens forslag ble deretter satt opp mot A` s forslag til vedtak. A` s 
forslag til vedtak ble vedtatt med 6 stemmer (R, V, H, SV, A)  mot 1 (F) stemme.  
 
Etter dette ble Helse –, sosial – og sysselsettingskomiteens vedtak følgende: Søknad om 
skjenkebevilling Eierskift fra Somot AS ved Somot, Helgesensgate 16, anbefales når 
tilgjengeligheten for bevegelseshemmede er ivaretatt.  
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Sak 55/10 NYE LOKALER FOR FONTENEHUSET OSLO ØST  
 
H` s forslag til vedtak: 
Med de utfordringene indre øst bydelene har innenfor rus og psykiatri er Fontenehuset Oslo Øst 
et godt tilbud. En sentrumsnær plassering av dette tilbudet er viktig. HSS ber derfor 
administrasjonen følge opp henvendelsen fra Fontenehuset Oslo Øst ved Sverre Furuholmen-
Jenssen om nye lokaler. 
 
Omforent forslag til vedtak fra H og SV:  
Med de utfordringene indre øst bydelene har innenfor rus og psykiatri er Fontenehuset Oslo Øst 
et godt tilbud. HSS ber administrasjonen følge opp henvendelsen fra Fontenehuset Oslo Øst 
ved Sverre Furuholmen-Jenssen om nye lokaler. 
 
Vedtak:  
Omforent forslag til vedtak fra H og SV enstemmig vedtatt.  
 
 
 
 
 
56/10 KJØNNSLEMLESTELSE 
 
F` s forslag til vedtak: 
HSS - komiteen ber administrasjonen fremlegge saken vedr. kjønnslemlestelse til neste møte i 
HSS 1/12 -10, og samtidig bes administrasjonen å legge frem forslag for å følge opp prosjektet 
på en bedre måte. 
 
Avvisningsforslag fra R:  
Saken avvises.  
 
Oversendelsesforslag fra H:  
Saken oversendes til behandling i Oppvekst -, miljø - og kulturkomiteen, og helse, sosial – og 
sysselsettingskomiteen ber om å bli orientert.  
 
Vedtak:  
H` s oversendelsesforslag ble satt opp mot R` s avvisningsforslag og vedtatt med 4 stemmer  
(F, V, H, SV) mot 3 (A og R) stemmer.  
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Sak 57/10 HAR VI TILFREDSSTILLENDE REHABILITERINGSTILBUD I 
KOMMUNEN? 
 
A` s forslag til vedtak: HSS komiteen ber om en redegjørelse av bydelens status i saken til 
neste møte.  
 
Vedtak:  
A` s forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Oslo 14.oktober 2010 
 
 
Jorunn Botten 
Sekretær  
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen  
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