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                                                                                                                   BU SAK NR.        /05                     
                                                                                                                   OKK SAK NR.  06/05 
                                                            PROTOKOLL 

 
Protokoll fra møte i Oppvekst- og kulturkomiteen i bydel Grünerløkka 07.02.2006 kl. 
17.00-19.30 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57.  
 
DAGSORDEN: 
 
ÅPEN HALVTIME. 
 
Det var møtt fram tre personer til åpen halvtime. 
 
Ulf Granli orienterte om tradisjonen med markedsdager og bydelsdager og sa at Grünerløkka 
Næringsråd ønsket å fortsette med disse arrangementene fire ganger per år. 
 
Tove Jane Fjeldstad og Rigmor Fjeldstad, Galleri View, informerte om planer for å starte 
galleri og annen kulturvirksomhet i Hallengården, Thv. Meyers gate 59.  
 
OPPROP. 
 
Til stede: Per Gunnar Dahl (A) leder, Silje Schei Tveitdal (SV), Nina Græger (A), Heidi 
Iveland Strand (F), Ulf Novsett (H), Christin Aamodt (RV). 
 
Forfall: Sven Erling Thorsen (V). 
 
I stedet møtte: Pål Kristian Moen (V) f.o.m. kl. 17.20. 
 
Per G. Dahl ønsket Silje Schei Tveitdal velkommen som nytt medlem og nestleder i komiteen.  
 
MERKNADER TIL DAGSORDEN. 
 
Innkallingen godkjent uten merknader. Regnskapsoversikt fra Grünerløkka Næringsråd for 
bydelsdagene 2005 ble omdelt. Tilleggssaker fremmet av A om bydelsdagene 2006 og 
Hallengården satt opp som sak nr. 04 og 05/06. Det ble meldt saker til eventuelt.  
 
OKK SAK NR. 66/05  PROTOKOLL FRA MØTE I KOMITEEN 29.11.2005. 
REF. BU SAK NR. 118/05. 
Arkivnr. 
 
Vedtak: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
OKK SAK NR. 01/06 EVALUERING – ERFARINGER FRA FORVALTNINGEN AV 
BYDELENS PARKANLEGG. 
REF. BU SAK NR. 04/06. 
Arkivnr.  



 
 

Bydelsutvalget hadde saken oppe til behandling på møte 15.12.2005. Saken ble vedtatt utsatt og 
oversendt komiteen for fornyet behandling. Komiteens innstilling legges fram på 
bydelsutvalgets møte 09.02.2006. 
 
På møte i Oppvekst- og kulturkomiteen 29.11.2005 fremmet A og SV følgende merknad til 
bydelsdirektørens saksframlegg (siste kulepunkt): 
  
Pris ved utleie til kommersielle formål fastsettes etter forhandling. Der hvor formålet er 
framleie og inntektene tilfaller leietaker, bør leien eventuelt være høyere med tanke på at 
fortjenesten kan tilfalle bydelen og øremerkes vedlikehold av parkene.    
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. Bydelsadministrasjonen gis rom for skjønnsmessig fastsetting av pris på utleie i de ulike 
leieforhold basert på tidligere praksis og leietakers antatte betalingsevne. 

 
2. Leietakere som benytter bydelens strømoppkoblinger betaler for faktisk medgått strøm 

der dette er målbart. 
 

3. Minstesum for leie av parkanlegg settes til kroner 1.000 for leieforhold som faller inn 
under betalingsbestemmelsene, herunder også strømoppkobling. 

 
4. Saken for øvrig tas til etterretning.   

 
Tilleggsforslag fra A: 
Til punkt 1 i bydelsdirektørens forslag: 
Frivillige organisasjoner eller lag tilhørende i bydelen bør ikke betale leie eller strøm ved bruk 
av parkene.  
 
Vedtak: 

1. Bydelsdirektørens forslag punkt 1 vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 F, 1 H, 1 RV) mot 1 (V) 
stemme. 

2. Bydelsdirektørens forslag punkt 2-4 enstemmig vedtatt. 
3. A’s tilleggsforslag vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 F, 1 RV, 1 V) mot 1 (H) stemme. 

 
Merknad fra A, SV og RV 
Utleie til antall markedsdager bør ikke overstige tre ganger to dager i året, inklusiv 
bydelsdagene (Grünerløkkadagene). Andre byomfattende arrangementer med delvise 
arrangementer i bydelen faller utenom denne bestemmelsen. 
 
Merknad fra F og H: 
Vi anser det ikke aktuelt å redusere bydelens inntekter til utleie av bydelens arealer. Vi ønsker 
derfor ikke å redusere antall markedsarrangementer (inklusiv bydelsdagene) fra fire til tre.    
 
OKK SAK NR. 02/06  BUDSJETT 2006 FOR BYDEL GRÜNERLØKKA – 
OPPFØLGING AV VERBALVEDTAK. 
REF. BU SAK NR.  111/05.   
Arkivnr. 
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På bydelsutvalgets møte 15.12.2005 ble det fattet følgende verbalvedtak med relevans for 
komiteen:  
 
4.4.3   Aktivitetsplan 2006 barnehagetjenesten (side 46) 
For å belyse kvaliteten og brukernes opplevelse av barnehage- og barneparktilbudet anmodes 
det om å avholde et åpent høringsmøte med foreldrene i løpet av første halvår 2006. 
 
4.6.4 Særlige utfordringer 2006 barnevern (side 52) 
Det arbeidet som er startet i barnevernet med å etablere lokale tiltak framfor å plassere barn og 
unge i institusjoner, fortsetter og må intensiveres. 
 
Bydelsutvalget ber administrasjonen orientere om utviklingen gjennom året og holde mål om 
10-15 % færre institusjonsplasseringer i 2006 enn i 2005.  
 
Administrasjonen orienterte om oppfølging av vedtakene på møtet. 
 
Vedtak: 

1. Punkt 4.4.3 Administrasjonen vil forberede og sende ut invitasjon til et åpent 
høringsmøte med foreldrene gjennom barnehagene. I forkant av møtet organiserer 
administrasjonen befaring i barnehager/barneparker. Begge tiltak gjennomføres før 
påske. 

 
2. Punkt 4.6.4 Komiteen vil bli løpende informert om utviklingen.  

 
OKK SAK NR. 03/06  INNSTILLING PÅ MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER 
TIL DRIFTSSTYRENE VED BYDELENS GRUNNSKOLER. 
REF. BU SAK NR. 05/06. 
Arkivnr. 400 Saksnr. 05/20297 
 
Det skal innstilles på ny representasjon for 2006 og 2007. Saken skal opp til behandling på 
møte i bydelsutvalget 09.02.2006. 
 
A’s forslag til innstilling: 
Grünerløkka skole
Per Gunnar Dahl (A) utgår som fast medlem. 
 
Sinsen skole  
Ståle Grøtte (A) utgår som varamedlem. 
Christian Trampe-Ewert (A), Ansgar Sørlies vei 17, 0576 Oslo, oppnevnes som nytt 
varamedlem. 
 
F’s forslag til innstilling: 
Hasle skole  
Trygve Skogland jr. (F) utgår som varamedlem. 
Marius Ødegaard (F), Sverdrups gate 17, 0559 Oslo, oppnevnes som nytt varamedlem.  
 
Vedtak:   
Forslagene oversendes bydelsutvalget. 
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OKK SAK NR. 04/06  BYDELSDAGENE 2006. 
Arkivnr. 
 
A’s forslag til vedtak: 
Oppvekst- og kulturkomiteen foreslår at bydelsdagene i 2006 benevnes Grünerløkkadagene. 
Bydelsutvalget har bevilget kr. 100.000 som foreslås fordelt slik:  
 

1. Kr. 50.000 til et felles arrangement for og av ungdom i Birkelunden. Ansvarlig mottaker 
vil være X-Ray i samarbeid med andre ressurser innen ungdomsmiljøet.   

2. Grünerløkka Næringsråd gis et tilskudd på inntil kr. 50.000 for avvikling av et 
arrangement på Olaf Ryes plass. 

 
Vedtak: 

1. A’s forslag punkt 1 enstemmig vedtatt. 
2. A’s forslag punkt 2 vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 F, 1 H, 1 V) mot 1 (RV) stemme. 

 
OKK SAK NR. 05/06  GALLERI VIEW’S PLANER FOR HALLENGÅRDEN. 
Ark.nr. 
 
A’s forslag til vedtak: 
Oppvekst- og kulturkomiteen er positiv til initiativ om kunstgalleri/kultursenter i Hallengården 
på Grünerløkka. Komiteen vil avvente en nærmere skisse eller planforslag før noen ytterligere 
uttalelser gis. 
 
Vedtak: 
A’s forslag enstemmig vedtatt. 
 
EVENTUELT. 
 
Per G. Dahl (A) informerte om at det skal arrangeres et åpent møte om kulturutvikling på 
Grünerløkka i regi av Oppvekst- og kulturkomiteen 7. mars. 
 
Administrasjonen informerte om Grønland politistasjons kommende aksjon mot 
narkotikaomsetning i området langs Akerselva. 
  
 
Oslo 10.02.2006 
 
 
Eigil Jakobsen 
sekretær 
Oppvekst- og kulturkomiteen 
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