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PROTOKOLL 7/12 
 
Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen i Bydel Grünerløkka 
27.november 2012 kl. 18:00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang 
Korsgata. 
 
Åpen halvtime: 
3 personer møtte til åpen halvtime. 
Knut H. Hansen presenterte et pionerprosjekt for utforming av Brenneriveien til en miljøgate, 
en lavterskel kulturgate.  
Walter Haugland fra Grüner Fotball IL informerte om at barnegruppene i yngre lag vokser og 
at Dælenenga begynner å bli liten. Haugland ønsker i den forbindelse å starte en tankeprosess i 
forhold til muligheter for en ny 11’er bane i bydelen. 
Alva Lund, mor i Sofienbergparken barnepark kom med ønske om at parken ikke legges ned, 
noe som er foreslått i budsjettet for 2013. 
 
 
Opprop 
 
Til stede: Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) leder, Anita Wold (V) nestleder, Marius H. Sørensen- 
Sjømæling (A), Magnus Worren (A), Camilla Verdich (H), Henrik Walter-Johnsen (MDG). 
 
Forfall: Bjørn G. Myhrvold (F), Mari Røsjø (R), Turid Steen (A). 
 
I stedet møtte: Cathrine Lande Paulsen (A), Anders Nygaard (R), Njål I. Fodnes (F). 
 
Fra administrasjonen møtte: Øyvind Henriksen, avdelingsdirektør Oppvekstavdelingen, 
Sigrun Øyre Gundersen, sekretær. 
 
Godkjenning av innkalling: Innkalling godkjent. 
 
Godkjenning av sakskart:  
Sakskart godkjent, 2 saker til eventuelt. 
 
Informasjon: 
Bydelsoverlege Finn Bovim informerte om helsekonsekvenser angående romfolkets opphold i 
Sofienbergparken og Ratkesgt. Videre informerte han om at romfolket hadde reist etter at 
vedtak ble fattet. Bydelen er ikke kjent med eventuelle nye observasjoner av romfolk i området.  
Bydelsadministrasjonen informerte om at Bymiljøetaten legger skøyteis på basketballbanen i 
Grünerhagen park så fort kuldegradene kommer. 
 
Eventuelt: 
Park 1 – Erstatte trær i parken ved Olaf Ryes plass. Bymiljøetaten ønsker å erstatte trær som er 
blitt fjernet pga skader eller lignende og har spurt bydelen om dette. Etter en runde med ulike 
partiers syn på saken kommer komiteen til enighet om at bydelsadministrasjonen melder 
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Bymiljøetaten at trærne ikke ønskes erstattet. Dette i hovedsak fordi det blir mindre lys i en 
allerede mørk park. 
Park 2 – Alkoholservering i parker: Høyre varslet at de kommer til å fremme forslag til endret 
praksis som et salderingstiltak i forbindelse med budsjettbehandlingen i Bydelsutvalget. 
 
 
Saker behandlet under møtet: 
 
Sak 28/12 PROTOKOLL FRA MØTE I OPPVEKST-, MILJØ OG 
KULTURKOMITEEN 16. OKTOBER 2012 
 
Vedtak: 
Protokoll enstemmig vedtatt. 
 
 
SAK 29/12 FRIVILLIGHETSMIDLER 2012 (EKSTRABEVILGNING) 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. Fighter kickboksingklubb og Sportsklubben 09 boksegruppe tildeles til treningsutstyr kr 

40000,-  

2. Christiania Minigolfklubb tildeles for utplassering av 2 pentanque-baner, kr 25000,- 

3. Grønnskjerm tildeles for kortfilmprosjekter på Parkteateret kr 15000,- 

4. Oslo Stupeklubb tildeles for innkjøp av "minisprett/minisviktbrett" kr 10000,- 

5. Grünerløkka skoles musikkorps tildeles for bidrag til korpstur, vårseminar, 

felleskonsert med Løkka-koret og uniformer kr 45000,- 

6. Hasle Skoles musikkorps tildeles for innkjøp av tubaer kr 60000,- 

7. Grüner Fotball IL tildeles samlet for innkjøp av diverse utstyr kr 100000,- 

8. Oslo Synkron tildeles for rekrutteringsdag kr 10000,- 

9. Tegnekveld Deichmanske Bibliotek tildeles for innkjøp av Scanner kr 10000,- 

10. Hasle og Frydenberg Vel tildeles for støtte til familiearrangement og 100 års jubileum 

kr 35000,- 

11. Kulturgruppa VICTOR tildeles for støtte til aktiviteter og gjennomføring av workshops 

på helgetur med ungdommer kr 20000,- 

12. Engelsborg ressurssenter for eldre og pårørende tildeles for festarrangement for 

frivillige og brukere av følge- og besøkstjenesten kr 20000,- 
13. Aktivitetshuset Prindsen tildeles for anskaffelse av Fusing-ovn kr 50000,- 

14. Møllergata skoles musikkorps tildeles for å lønne dirigent og instruktør i ett år kr 

60000,- 

 
Voteringsorden: 
V og MDG fremmet forslag til vedtak. Komiteen stemte først over Vs forslag, deretter stemte 
komiteen over MDGs forslag. 
 
Vs forslag til vedtak: 
Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen ønsker ikke at frivillighetsmidlene skal benyttes til 
overvåkingskameraer. Midlene som bevilges til Grüner Fotball IL skal ikke benyttes til dette 
formålet. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
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MDGs forslag til vedtak: 
MDG foreslår at vi gir 0 til Christiania Minigolf Club og istedenfor gir 10.000 til Bjørvika 
Business Band og 15.000 ekstra (totalt 75000) til Hasle skoles musikkorps. 
 
Vedtak: 
MDGs forslag falt med 2 (MDG, H) mot 7 (3A, V, SV, F, R). 
 
Bydelsdirektørens forslag med de vedtatte tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
SAK 30/12 HANDLINGSPLAN FOR MENNESKER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSER 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. Status handlingsplan 2011-2012 tas til orientering. 

2. Handlingsplan 2013-2015 vedtas. 

 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering. 
 
 
SAK 31/12 BUDSJETT 2013 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering med merknad fra F. 
 
Merknad fra F: 
F mener at Sofienbergparken barnepark skal opprettholdes som tilbud også i fremtiden, og kan 
derfor ikke støtte et budsjett som nedlegger Sofienbergparken barnepark. 
 
 
SAK 32/12 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN – SØKNAD 
OM STØTTE FOR 2013 
   
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Innkomne søknader til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn for 2013 prioriteres i 

følgende rekkefølge: 

Tilskudd til tiltak mot fattigdom blant barn, unge og familier:  

1. Bydelens barne- og ungdomstiltak – Ferie- og fritidsaktiviteter i skoleferier  

2. Dragen Juniorklubb - Ut på tur  

3. Arena Frydenberg  

4. JobbUng  

5. mEATingpoint 

6. Sinsen Kulturhus – Etter skoletid, en helse- og miljøutfordring  

7. Ung i arbeidslivet 

8. Kelasame – Vi leker 

9. Innkjøp av skiutstyr 

 

Tilskudd til åpne møteplasser: 
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1. Schous plass 

2. Danseglede 

 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag tas til orientering.  
 
 
 
 
Oslo 28.november 2012 
 
Sigrun Øyre Gundersen 
sekretær 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Rs innspill til Budsjett 2013  
 
 
 


