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Torg og møteplasser - Schous plass gnr./bnr. 228/661 

spørsmål om saksgang for oppgradering av plass etter gjennomført forporsjekt 
 

Det vises til e-post datert 16.01.2013, hvor bydelen orienterer om at forprosjektet til 

oppgradering av Schous plass er utført. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) ber om kopi 

av rapporten. På forhånd takk. 

 

Til spørsmålene om hvor søknaden om oppgradering av Schous plass skal sendes, hvem som 

innstiller og hvem som fatter endelig vedtak: 

 

Praksis for tildeling av midler til torg og møteplasser er; etter bystyrets vedtak om budsjett har 

EBY fått i oppdrag fra Byrådsavdeling for byutvikling om å foreslå plasser. På bakgrunn av 

innspill fra alle bydelene, etater (Bymiljøetaten) og dokumentet «Forslag til møteplasser som 

prioriteres for gjennomføring», som er laget i tilknytning til Kommunedelplan for torg og 

møteplasser (vedtatt av Oslo bystyre den 22.03.2009, sak 107) samt befaringer, har EBY 

utarbeidet byrådssak med forslag til prosjekter. Endelig vedtak om fordeling fattes i byrådet. 

 

For 2013 er det bevilget 15 millioner kroner i budsjett under posten «425 investeringskapital 

torg og møteplasser». EBY har per i dag ikke fått i oppdrag fra Byrådsavdeling for 

byutvikling om å foreslå plasser. 

 

Eventuelt kan det vurderes om det kan søkes spillemidler til oppgraderingen- se 

Bymiljøetatens Internettsider, spillemidler til idrett og fritid, 

http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/idrett og fritid/. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Tomteseksjonen 

 

 

 

 

Atle Røiom       Anne Kathrin U. Jakobsen 

Seksjonsleder       Fagkonsulent   

  
    

BGA v/Øyvind Eide 
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