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PROTOKOLL 02/13 
 

Protokoll fra møte i Oppvekst,- miljø og kulturkomiteen i Bydel Grünerløkka 05.mars 
2013 kl. 18:00, i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. 
 
Åpen halvtime 
Til åpen halvtime møtte 4 personer.  
Cecilie Broch Knudsen, rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo og Aleksandra Dyring, kunstner og 
eier av GAD-containeren presenterte et ønsket prosjekt om et galleri/ utstillingslokale. De 
ønsker å plassere GAD-containeren som nå står ved Munchmuseet i området mellom 
Kunsthøgskolen og Arkitekthøgskolen som et forsøksprosjekt.  
Cecilie Broch Knudsen inviterte også komiteen til en omvisning på Kunsthøgskolen. 
Bjørn Bore og Rolf Olav Eide, foreldre i Rodeløkka barnehage kom for å snakke om behovet 
for kveldsåpen barnehage og med et ønske om å forlenge tilbudet frem til revidert budsjett. 
 
Opprop 
Til stede: Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) leder, Anita Wold (V) nestleder, Marius H. Sørensen-
Sjømæling (A), Marius Worren (A), Camilla Verdich (H), Henrik Walther-Johnsen (MDG), 
Bjørn G. Myhrvold (F). 
 
Forfall: Turi Sten (A), Mari Røsjø (R). 
 
I stedet møtte: Anders Danielsen Nygård (R). 
 
Fra administrasjonen møtte: Øyvind Henriksen, avdelingsdirektør Oppvekstavdelingen, 
Sigrun Øyre Gundersen, sekretær. 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent med følgende merknad: Turi Sten (A) har ikke mottatt innkalling på mail. 
F anmodes å melde inn sitt forslag om skilting av Bydel Grünerløkka til neste møte i OMK. 
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet godkjent. Sak fra SV tas inn i sakskartet. 
 
Informasjon 
Patrick Ekeberg Sørensen, avdelingsleder Sinsen Kulturhus informerte om tilbudet de har for 
barn og unge. Tilbudene er blant annet: ungdomsklubb gjennom skoleåret, aktivitetsklubb for 
barn på mellomtrinnet mandag-torsdag, juniorklubb på onsdager, annenhver lørdag workshops 
m.m. for eldre ungdommer, utlån av salen når det ikke er styrte aktiviteter, sommer- og 
ferieaktiviteter, Kelasame – for barn av Romfolk, Frydenberg, aktiviteter i skolens bibliotek og 
svømmehall, konserter, Schous plass, Nyttig kjøkken, Ungdommens Kulturmønstring, 
ungdomskafé på Deichmanske bibliotek, kulturstasjon m/ undervisning band, instrumenter, 
sang og låtskriving. 
Oppvekst,- miljø og kulturkomiteen ble invitert til Ungdommens kulturmønstring på 
Deichmanske bibliotek, 15. mars kl. 18:00. 
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Bydelsadministrasjonen informerte om en sak som kommer i VG neste uke angående tilsyn i 
bydelens barnehager.  
Bydelsadministrasjonen informerte videre om tilbakemelding som er kommet fra Bymiljøetaten 
angående Dælenenga kunstgress. 
 
Innmeldte spørsmål 
Høyre ønsket svar på om det er praktisk mulig å videreføre tilbudet om kveldsåpen barnehage 
på Rodeløkka frem til juni.  
Svar fra bydelsadministrasjonen: Tilbudet avvikles 01.04.13 i tråd med vedtatt budsjett. Det er 
ikke midler til videre drift. Rent praktisk er det mulig å drive videre dersom det finnes 
finansiering, men det kan kreve noe tid å få bemanning på plass.  
 
Eventuelt 
Bydelsadministrasjonen informerte om at bydelen er 25 år i år og at det planlegges en stor 
markering i Birkelunden 27. juni. 
 
 
Saker behandlet under møtet: 
   
SAK 05/13 PROTOKOLL FRA MØTE I OPPVEKST,- MILJØ OG 
KULTURKOMITEEN 5.MARS 2013 
 
Vedtak: 
Protokoll vedtatt med følgende merknad til vedtak i sak 04/13 ENDRING AV 
RETNINGSLINJER FOR BRUK AV BYDELENS PARKANLEGG: Vedtak: Hs forslag falt 
med 3 (H, F,V) mot 5 (2A, MDG, R, SV). 
 
 
SAK 06/13 SØKNAD FRA GRÜNERLØKKA NÆRINGSRÅD OM 
ALKOHOLSERVERING I FORBINDELSE MED DE 4 ÅRLIGE KULTUR- OG 
MARKEDSDAGENE 
Saksnr.  

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om alkoholservering i forbindelse med Kultur- og markedsdagene 2013 innvilges. 
Området som skal benyttes avgrenses til sitteområde i forbindelse med scene på Olaf Ryes 
plass. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 7 (2A, H, SV, V, F, MDG) mot 1 (R) 
stemme. 
 
 
SAK 07/13 PARK VED AKERSELVA NORD FOR ANKERBRUA – FORSLAG FRA 
SV 
Saksnr.  

 
SVs forslag til vedtak: 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen (OMK) i Grünerløkka bydel vil at Oslo Kommune utreder 
mulighetene for å anlegge en park med oppbygde terrasser i området langs østre bredd av 
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Akerselva ved DogA og Kulturkirken Jakob. Parken bør anlegges i forbindelse med at området 
skal opparbeides etter at Vann og Avløpsetaten er ferdige med sine arbeider i området. 
OMK er bekymret for narkotikaomsetningen som foregår i området og vi vil heller at dette skal 
bli et rekreasjonsområde for byens innbyggere. Området ligger også svært sentralt med tanke 
på Vulkan- tomta og Brenneriveien og en park i tilknytning til disse områdene vil kunne være 
positivt og bidra til et variert bymiljø. OMK vil at Oslo kommune benytter anledning til å 
anlegge en park her i stedet for å bruke ressurser på å få den gamle skråningen tilbake slik den 
var før. 
Vedtaket oversendes Bymiljøetaten og Byutviklingskomiteen i Bystyret. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Oslo 5.mars 2013 
 
 
 
Sigrun Øyre Gundersen 
sekretær 
 
 
 
 
  
  
  

 


