Oslo kommune
Bydel Grünerløkka

BU SAK NR.
/06
HSS SAK NR. 23/06
PROTOKOLL
Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen i bydel Grünerløkka
15.05.2006 kl. 18.00-19.10 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57.
DAGSORDEN:
ÅPEN HALVTIME.
Det var møtt fram tre personer til åpen halvtime.
Bodil Eng Jøhl, Grünerhaven, tok ordet til sak nr. 19/06 og sa at uteserveringen burde få utvidet
åpningstid i likhet med restaurantene i Thv. Meyers gate. Hun sa Grünerhaven hadde søkt om
utvidet åpningstid til kl. 24.00, men at de kunne tenke seg å stenge kl. 23.00.
OPPROP.
Til stede: Ulf Granli (H) leder, Rune Haaland (A), Gudmund Dalsbø (RV), Brigitte Alnæs (V).
Forfall: Paal Haavorsen (A), Kyrre Lind (SV), Guttorm Normann (F).
I stedet møtte: Berit Hauge (A), Tore Aasheim (SV), Anne Karin Sele (F).
Til stede av varamedlemmer: Anne Lene Ruud (SV).
MERKNADER TIL DAGSORDEN.
Innkallingen godkjent uten merknader.
INNMELDT SPØRSMÅL FRA RV.
1) Er administrasjonen informert om byrådets planer om å etablere sprøyterom inne på det
kulturhistoriske anlegget PCAM?
2) Vil saken bli lagt fram for bydelsutvalg/komiteer til høring?
3) Krever et eventuelt nybygg til dette formålet reguleringsendring?
4) Kan endringa gjøres så lenge fredningssak er undervegs?
Administrasjonen svarte at den hadde vært i kontakt med Rusmiddeletaten som opplyste at
etaten vil inngå en intensjonsavtale med Omsorgsbygg om etablering av sprøyterom i en
midlertidig brakke inne på området, med inngang fra salgsbodene i Storgata. Den ventet på
byantikvarens uttalelse i saken. Etablering av brakke vil kreve en omregulering i henhold til
Plan- og bygningsloven. Bydelen vil få reguleringssaken til behandling. Saken er for øvrig til
behandling i byrådet. Flytting av sprøyterommet krever også godkjenning fra Helse- og
sosialdirektoratet.

Bydel Grünerløkka
Bydelsadministrasjonen
http://www.bga.oslo.kommune

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

Etter forslag fra RV ble det vedtatt å sette opp saken på neste møte i komiteen 31.05.2006.
HSS SAK NR. 15/06 PROTOKOLL FRA MØTE I KOMITEEN 01.03.2006.
REF. BU SAK NR. 21/06.
Arkivnr.
Vedtak:
Protokollen godkjent med merknad om at SV stemte for utvidet åpningstid ute for The
Shamrock i sak nr. 12/06 sammen med H, F og V. Søknaden fikk dermed flertall.
Administrasjonen vil informere Næringsetaten om det riktige vedtaket.
HSS SAK NR. 16/06 TILSYNSRAPPORT NR. 1/2006 FRA TILSYNSBESØK PÅ
SOFIENBERGSENTERET 08.03.2006.
Arkivnr.
Vedtak:
Tilsynsrapporten tatt til orientering.
Merknad fra H og V:
Vi etterlyser samtaler med beboerne på sykehjemmet.
HSS SAK NR. 17/06 TILSYNSRAPPORT NR. 1/2006 FRA TILSYNSBESØK PÅ
LILLE TØYEN SYKEHJEM 03.04.2006.
Arkivnr.
Vedtak:
Tilsynsrapporten tatt til orientering.
Merknad fra H og V:
Vi etterlyser samtaler med beboerne på sykehjemmet.
HSS SAK NR. 18/06 SØKNAD OM NY SKJENKEBEVILLING UTE FOR MECCA.
Arkivnr. 944 Saksnr. 05/20373
Vurdering
Det søkes om ny skjenkebevilling ute (se vedlagte skisse). Bydelsdirektøren har ingen
bemerkninger til søknaden. Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen har tidligere også anbefalt
tilsvarende søknad (sak nr. 71/05, møte 30.11.2005).
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Søknad om ny skjenkebevilling ute, med åpnings-/skjenketid til henholdsvis kl. 22.00/21.30.30,
for Mecca Drift AS, Østre Elvebakke 7, anbefales så fremt tilgjengelighet for
bevegelseshemmede ivaretas.
Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt.
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HSS SAK NR. 19/06 SØKNAD OM UTVIDET ÅPNINGS-/SKJENKETID TID UTE
FOR GRÜNERHAVEN.
Arkivnr. 944 Saksnr. 06/738
Vurdering
Stedet ligger på Olaf Ryes plass og utenfor den delen som er definert som et utvidet
sentrumsområde. På denne bakgrunn vil bydelsdirektøren ikke anbefale søknad om utvidet
åpnings-/skjenketid ute til kl. 24.00/23.30.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid ute til kl. 24.00/23.30 for Cuisine Suisse AS
v/Grünerhaven, Thv. Meyers gate 57, anbefales ikke fordi stedet ligger utenfor et utvidet
sentrumsområde på Olaf Ryes plass og åpningstiden bør derfor følge forskriftenes § 1 b, det vil
si kl. 22.00. Dette er samme åpningstid ute som restaurantene i Markveien og Grüners gate,
rundt Olaf Ryes plass, har i dag.
Komiteens enstemmige omforente forslag til vedtak:
Søknad om utvidet åpnings- og skjenketid ute for Grünerhaven v/Cuisine Suisse AS, Thv.
Meyers gate 57, anbefales. Stedet har tidligere hatt åpningstid til kl. 23.00. Det ligger i et
parkområde, i umiddelbar nærhet til det som i tidligere forskrift ble definert som et utvidet
sentrumsområde (Thv. Meyers gate), og komiteen vurderer det slik at utvidet åpningstid til kl.
23.00 ikke vil komme i konflikt med naboer.
Vedtak:
Det omforente forslaget enstemmig vedtatt.
HSS SAK NR. 20/06 SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING UTE (UTVIDET
ÅPNINGSTID) FOR MUCHO MAS.
Arkivnr. 944 Saksnr. 06/801
Vurdering
Det søkes om utvidet åpningstid ute. Stedet ligger i et utvidet sentrumsområde.
Bydelsdirektøren vil ikke anbefale at søknaden innvilges. Åpnings-/skjenketiden bør fortsatt
fastsettes til kl. 22.00/21.30 fordi stedet ligger i et strøk med et stort innslag av boliger.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid ute til kl. 24.00/23.30 for Mucho Mas AS, Thv. Meyers
gate 36, anbefales ikke. Stedet ligger innenfor et utvidet sentrumsområde, men i et strøk med et
stort innslag av boliger. Av hensyn til nærmiljøet er det særlig grunn til at åpnings/skjenketiden fastsettes til kl. 22.00/21.30.
Omforent forslag til vedtak fra H og V:
Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid ute til kl. 24.00/23.30 for Mucho Mas AS, Thv. Meyers
gate 36, anbefales. Stedet ligger innenfor et utvidet sentrumsområde og bør behandles på lik
linje med lignende foretak.
Begrunnelse
Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid ute anbefales da de nærliggende cafeer/restauranter
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også har uteservering til kl 24:00/23:30.
Vedtak:
Det omforente forslaget fra H og V vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 F, 1 V) mot 1 (RV)
stemme for bydelsdirektørens forslag.
HSS SAK NR. 21/06 SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING UTE (UTVIDET
LEIEAREAL) FOR ALEXANDRIA.
Arkivnr. 944 Saksnr. 06/919
Vurdering
Alexandria har søkt om å få utvidet sitt leieareal foran stedets fasade i Thv. Meyers gate.
Bydelen har gitt foreløpig tilsagn om å inngå leieavtale for et tilleggsareal med lengde 10 meter
og bredde 0,8 meter (se vedlegg).
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Søknad om utvidet skjenkebevilling, utvidelse av utearealet med lengde 10 meter og bredde 0,8
meter, for Alexandria Cafe AS, Thv. Meyers gate 85, anbefales så fremt tilgjengelighet for
bevegelseshemmede ivaretas.
Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 F, 1 V) mot 1 (RV) stemme.
HSS SAK NR. 22/06 TILSYNSRAPPORT NR. 1/2006 FRA TILSYNSBESØK PÅ
PAULUS SYKEHJEM 28.03.2006.
Arkivnr.
Vedtak:
Tilsynsrapporten tatt til orientering.

Oslo 16.05.2006

Eigil Jakobsen
sekretær
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen
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