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PROTOKOLL 03/13 
 

Protokoll fra møte i Oppvekst,- miljø og kulturkomiteen i Bydel Grünerløkka 16.april  
2013 kl. 18:00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57 
 
Åpen halvtime 
Ingen møtte til åpen halvtime. 
 
Opprop 
Til stede: Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) leder, Anita Wold (V) nestleder, Magnus Worren 
(A), Turi Sten (A), Camilla Verdich (H), Bjørn G. Myhrvold (F), Mari Røsjø (R), Henrik 
Walther-Johnsen (MDG) 
 
Forfall: Marius H. Sørensen-Sjømæling (A) 
 
I stedet møtte: Halvor Frihagen (A) 
 
Fra administrasjonen møtte: Øyvind Henriksen, avdelingsdirektør Oppvekstavdelingen, 
Sigrun Øyre Gundersen, sekretær. 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent. 
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskart godkjent.  
Sak fra Fremskrittspartiet om skilting av bydelen tas ikke inn i sakskartet siden F trakk saken 
etter anmodning om å melde saken inn til Byutviklingskomiteen.  
 
Informasjon 
Barnevernets leder Anne Nesheim og nestleder Trude Vagstein informerte om sin virksomhet. 
Arbeiderpartiet sendte på forhånd inn spørsmål til Barnevernet. Disse ble besvart i forkant av 
møtet og sendt ut til medlemmene av komiteen.  
Bydelsadministrasjonen informerte om at leiekontrakter for de kommunale barnehagene er 
underskrevet av bydelen og at vi venter på å få de tilbake underskrevet av Omsorgsbygg. 
Bydelsadministrasjonen informerte om at det på miljøstasjonen er satt opp en container på 600 
liter for hardplast og at det ses på muligheter for ytterligere sorteringsgrupper.  
Bydelsadministrasjonen informerte om anleggsprosjekter ved Hasle barnehage og vil informere 
komiteen underveis i prosessen. 
 
Innmeldte spørsmål 
Ingen innmeldte spørsmål. 
 
Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt. 
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Saker behandlet under møtet: 
   
SAK 08/13 PROTOKOLL FRA MØTE I OPPVEKST,- MILJØ OG 
KULTURKOMITEEN 16.APRIL 2013 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Protokollen godkjennes. 
 
Vedtak: 
Protokollen enstemmig vedtatt. 
 
SAK 09/13 REVIDERT PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN – 
DETALJREGULERING HELGESENSGATE 63, DEL AV SOFIENBERGPARKEN OG 
TRONDHEIMSVEIEN 48 
Saksnr.  

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka anbefaler planforslaget.  
 
Forslag fra Fremskrittspartiet: 
OMK ønsker at det aktuelle planområdet fortsatt skal være regulert til friområde, og støtter for 
øvrig vurderingene til blant annet BUK (enstemmige vedtak fra 31. august 2009 og 5. juli 
2010), Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Sofienberg menighet, Oslo og Omland Friluftsråd og 
Friluftsetaten. Det er ikke tilrådelig å bygge ned grøntområdene i Oslo indre by, selv med 
formål kombinert park og barnehage. 
 
Forslag fra Venstre: 
Dersom planen allikevel skulle bli vedtatt, støtter Oppvekst, miljø og kulturkomiteen 
bydelsdirektørens vurdering av at Barneparken i Sofienbergparkens vestlige del tas ut av planen 
og behandles som egen sak. 
 
Voteringsorden: 
Først ble bydelsdirektørens forslag og Fremskrittspartiets forslag satt opp mot hverandre. 
Deretter ble det stemt over Venstres forslag. 
 
Votering: 
Fremskrittspartiets forslag ble vedtatt med 6 stemmer (1F, 1V, 1R, 1MDG, 1H, 1SV) mot 3 
stemmer (3A). 
Venstres forslag ble vedtatt med 8 stemmer (3A, 1V, 1SV, 1R, 1H, 1F) mot 1 stemme (1MDG). 
 
Vedtak: 
1. OMK ønsker at det aktuelle planområdet fortsatt skal være regulert til friområde, og støtter 
for øvrig vurderingene til blant annet BUK (enstemmige vedtak fra 31. august 2009 og 5. juli 
2010), Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Sofienberg menighet, Oslo og Omland Friluftsråd og 
Friluftsetaten. Det er ikke tilrådelig å bygge ned grøntområdene i Oslo indre by, selv med 
formål kombinert park og barnehage. 
 
2. Dersom planen allikevel skulle bli vedtatt, støtter Oppvekst, miljø og kulturkomiteen 
bydelsdirektørens vurdering av at Barneparken i Sofienbergparkens vestlige del tas ut av planen 
og behandles som egen sak. 
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SAK 10/13 TILSYN I BYDELENS BARNEHAGER 
Saksnr.  

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. Status tilsyn 2012 tas til orientering 

2. Det opprettes ikke tilsynsutvalg for barnehager  

3. Bydelsutvalget oppnevner representanter til SU i alle de kommunale barnehagen. 

Representantene oppnevenes for valgperioden. 

4. Bydelsdirektøren avgir en status for tilsyn i barnehagene en gang i året 

 
Forslag fra Rødt: 
Nytt punkt 2: Bydelsadministrasjonen undersøker om det er lovlig for bydelen å opprette 
tilsynsutvalg for barnehager. 
 
Forslag fra Fremskrittspartiet: 
Fremskrittspartiet ønsker at punkt 2 i bydelsdirektørens forslag til vedtak i sak 10/13 strykes. 
 
Voteringsorden: 
Først ble det stemt over bydelsdirektørens forslag punkt 1, 3 og 4. Deretter ble Rødts forslag til 
punkt 2 satt opp mot bydelsdirektørens forslag til punkt 2 i en innledende votering ettersom 
disse var motstridende. Til slutt ble resultatet av den innledende voteringen satt opp mot 
Fremskrittspartiets forslag om å stryke punkt 2. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag punkt 1, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. 
Bydelsdirektørens forslag punkt 2 falt med 4 stemmer (3A, 1MDG) mot 5 stemmer (1SV, 1V, 
1H, 1F, 1R). 
Fremskrittspartiets forslag om å stryke punkt 2 falt med 2 stemmer (1MDG, 1F) mot 7 stemmer 
(1R, 3A, 1V, 1SV, 1H).  
 
Vedtak: 

1. Status tilsyn 2012 tas til orientering. 

2. Bydelsadministrasjonen undersøker om det er lovlig for bydelen å opprette tilsynsutvalg 

for barnehager. 

3. Bydelsutvalget oppnevner representanter til SU i alle de kommunale barnehagen. 
Representantene oppnevenes for valgperioden. 

4. Bydelsdirektøren avgir en status for tilsyn i barnehagene en gang i året. 

 
 
 
Oslo 17.april 2013 
 
 
Sigrun Øyre Gundersen 
sekretær 
 
  
  
  

 


