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PROTOKOLL 01/13 
 

Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen i Bydel Grünerløkka 29.januar 
2013 kl. 18:00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. 
 
Åpen halvtime 
Til åpen halvtime møtte 2 personer. 
Unnur Sande og Hege Aga Edelsteen fra henholdsvis Arthaus og Dockland film. De ønsker et 
felles hus for Dockland film og Arthaus på nabotomten til Hausmania. Komiteen ba de om å 
sende bydelen det de ønsker å legge frem i neste møte i BU. 
 
Opprop 
Til stede: Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) leder, Anita Wold (V) nestleder, Marius H. Sørensen- 
Sjømæling (A), Turid Steen (A), Camilla Verdich (H), Mari Røsjø (R), Henrik Walter-Johnsen 
(MDG). 
 
Forfall: Bjørn G. Myhrvold (F), Magnus Worren (A) 
 
I stedet møtte: Jens E. Lange (F) 
 
Fra administrasjonen møtte: Øyvind Henriksen, avdelingsdirektør Oppvekstavdelingen, 
Sigrun Øyre Gundersen, sekretær. 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent.  
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskart godkjent. Sak fra Høyre tas inn i sakskartet. 
 
Informasjon 
Ingen informasjon. 
 
Innmeldte spørsmål 
Ingen innmeldte spørsmål. 
 
Eventuelt 
Spørsmål fra bydelsadministrasjonen om komiteen ønsker representanter fra tjenestene på 
møtene utover våren. Til det svarte komiteen at de ønsker representanter fra ledelsen i 
barnevernet, Gateteamet og Sinsen kulturhus. 
Forslag fra R: I dag har dessverre ikke miljøstasjonen i Sofienbergparken egen sortering for 
treverk og hard plast. Dette er det behov for, og det er et stort ønske fra de som jobber der om å 
kunne tilby det. Dette er det Renovasjonsetaten som avgjør. Bydelsadministrasjonen bes derfor 
om å legge fram en sak for Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen på neste møte, 05.03.13, med et 
forslag til uttalelse bydelen kan sende til Renovasjonsetaten. 
Bydelsadministrasjonen håndterer dette administrativt. 
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Saker behandlet under møtet: 
   
SAK 01/13 PROTOKOLL FRA MØTE I OPPVEKST-, MILJØ OG 
KULTURKOMITEEN 27.november 2012 
 
Vedtak: 
Protokoll enstemmig vedtatt. 
 
SAK 02/13 SCHOUS PLASS – PROSPEKT OVER FERDIG PROSJEKT 
Saksnr. 201300071 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
OMK innstiller til Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 

Bydelsutvalget ønsker å få gjennomført vedlagte plan for oppgradering av Schous plass og 

ber Bydelsadministrasjonen om å oversende prospektet til Eiendoms- og byfornyelsesetaten 

med en henstilling om tildeling av midler. 

Bydelsutvalget ber bydelsadministrasjonen komme tilbake til Bydelsutvalget vedrørende 

nærmere bruk av markedsplassen.  

 
Voteringsorden: 
Komiteen stemte først over Bydelsdirektørens forslag, deretter ble det stemt over merknadene. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt med følgende merknader.  
 
Merknad fra SV, V, MDG, R: 
OMK ønsker at det i prosjektet med oppgradering av Schous plass sees på mulighet for 
grafittivegg i tilknytning til parken. 
 
Merknad fra R: 
OMK innstiller til Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget ønsker å få gjennomført vedlagte plan for oppgradering av Schous plass med 
disse endringene: 
- uten å fjerne gresset 
- uten markedsplassen 
- å regulere veggen mot huset i Thorvald Meyers gate til graffitivegg 
Bydelsutvalget ber Bydelsadministrasjonen om å oversende prospektet med de vedtatte 
endringene til Eiendoms- og byutviklingsetaten med en henstilling om tildeling av midler. 
 
Enstemmig merknad: 
OMK ber om at en større del av plenarealet beholdes. 
 
Merknad fra F, H, V, A: 
OMK innstiller til Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
Bydelsutvalget ønsker at det prosjekteres og bygges et parkeringshus under Schous plass i 
forbindelse med oppgraderingen av plassen med en henstilling om å finne egen finansiering av 
parkeringshuset. 
 
Innmeldte spørsmål fra Rødt ble besvart i møtet. 
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SAK 03/13 STRATEGI FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET I BYDELENS 
BARNEHAGER – FORSLAG FRA VENSTRE 
Saksnr.  

Vs forslag til vedtak: 
Bydelsadministrasjonen bes legge fram en sak for Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen med 
oversikt over sykefraværet blant de ansatte i bydelens barnehager, årsaker til sykefraværet og 
en strategi for å få ned sykefraværet. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
SAK 04/13 ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR BRUK AV BYDELENS 
PARKANLEGG 
 
Hs forslag til vedtak: 
Punkt ”1. Arrangementer i parker og friområder skal som hovedregel være alkoholfrie. Søknad 
om unntak fra denne regelen skal behandles i Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen” i 
Retningslinjer for bruk av bydelens parkanlegg strykes. 
 
Vedtak: 
Hs forslag falt med 2 (H, F) mot 6 (2A, V, MDG, R, SV). 
 
Etter votering anket H og F saken til Bydelsutvalget med følgende merknad: 
”Endring av retningslinjer for bruk av bydelens parkanlegg ankes inn for behandling i BU for å 
få saken bedre belyst blant annet med tapte utleieinntekter for arrangementer det kan fås 
leieinntekter fra med alkoholservering”. 
 
 
 
 
Oslo 30.januar 2013 
 
 
 
Sigrun Øyre Gundersen 
sekretær 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 


