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                                                                                                                   BU SAK NR. 16/06 
                                                             PROTOKOLL  
 
Protokoll fra møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 09.02.2006 kl. 18.00-23.35 i 
bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57.   
 
DAGSORDEN: 
 
ÅPEN HALVTIME. 
 
Det var møtt fram 10 personer til åpen halvtime. 
 
Wenche Blomberg tok ordet til sak nr. 08/06 og opplyste at Byantikvaren har startet 
fredningsprosessen på Prinds Chr. Augusts Minde. Riksantikvaren vil at hele eiendommen skal  
bevares. Hun var bekymret for hva som vil skje med Verkstedbygningen når bydelen flytter ut 
sin virksomhet, spesielt inventar og løse gjenstander og ba om at det blir tatt et initiativ for å 
sikre bygningen som et sosialhistorisk museum.    
 
Wenche Andersson fra Akerselvafestivalen opplyste at det var sendt foreløpig regnskap for 
bydelsdagene 2005 til administrasjonen. Hun sa at de fortsatt ønsket å delta i Birkelunden på 
framtidige bydelsdager. 
  
OPPROP. 
 
Til stede: Jens E. Lange (F) leder, Paal Haavorsen (A), Per G. Dahl (A), Leif Kverndal (A), 
Sindre Flø (SV), Knut Tvedten (H), Ulf Novsett (H), Ted Heen (F), Wenche Olafsen (F), 
Ragnar Leine (RV), Jarl W. Alnæs (V).  
 
Forfall: Helle Solberg (A), Fatma Suslu (SV), Brit Håland (SV), Ulf Granli (H). 
 
I stedet møtte: Annie Kari Jonsbøl (A), Kaare Ø. Trædal (SV), Line H. Dyb (H). 
 
Til stede av varamedlemmer: Anne Karin Sele (F), Mari Hetland Nilsen (A), Christin 
Aamodt (RV). 
 
MERKNADER TIL DAGSORDEN. 
 
Innkallingen godkjent uten merknader. Sak nr. 08-15/06 satt opp som tilleggssaker. Det ble 
meldt saker til eventuelt.  
 
BU SAK NR. 01/06  PROTOKOLL FRA MØTE I BYDELSUTVALGET 15.12.2005. 
Arkivnr. 
 
Vedtak:  
Protokollen enstemmig godkjent.  
 



 
 

BU SAK NR. 02/06  PROTOKOLL FRA MØTE I TEKNISK- OG MILJØKOMITEEN 
16.01.2006. 
REF. TMK SAK NR. 05/06. 
Arkivnr. 
 
Vedtak: 
Protokollen tatt til orientering. 
 
U SAK NR. 03/06  PROTOKOLL FRA MØTE I ELDRERÅDET 06.02.2006. 
Arkivnr. 
 
Vedtak: 
Protokollen tatt til orientering. 
 
BU SAK NR. 04/06 EVALUERING – ERFARINGER FRA FORVALTNINGEN AV 
BYDELENS PARKANLEGG. 
REF. OKK SAK NR. 01/06, BU SAK NR. 126/05. 
Arkivnr.  
  
Bydelsutvalget hadde saken oppe til behandling på møte 15.12.2005. Saken ble vedtatt utsatt og 
oversendt Oppvekst- og kulturkomiteen for fornyet behandling på dens møte 07.02.2006.  
 
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.   

 
Oppvekst- og kulturkomiteens innstilling: 

1. Bydelsdirektørens forslag punkt 1-4 vedtas.  
 

2. Tillegg til punkt 1 i bydelsdirektørens forslag: 
Frivillige organisasjoner eller lag tilhørende i bydelen bør ikke betale leie eller strøm 
ved bruk av parkene.  

 
RV’s forslag til vedtak: 
1. Innledning, ny 1. setning  
Policy for bruk og utleie av bydelens parker vedtatt den 31.3 2004 ligger til grunn for denne 
evalueringen og videre bruk av bydelens parker. 
 
2. Hovedutfordringer, nytt 3. avsnitt  
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Bydel Grünerløkka synes det er urimelig at bydelen er overført ansvaret for vedlikehold av 
parkene uten at det er gitt nok overføringer til å dekke utgiftene ved dette. Særlig urimelig er 
det at fonteneanleggene i parkene er defekte og krever utbedringer for flere millioner kroner 
umiddelbart etter at vi har overtatt ansvaret. Vi minner om at det bare er drøyt fire år sia 
Alexander Kiellands plass stod ferdig. Vi mener også at bydelen bør få tildelt midler for 
Hasleparken i påvente av omregulering. Ut fra dette ber bydelen om ekstra tilskudd på 3 
millioner kroner for 2006. 
 
3. Økonomi, endring 1. avsnitt 
Det totale budsjettet for 2005 er kroner 1.285.000. Vedlikehold av offentlige parker er et offentlig 
ansvar. Hvis det ikke bevilges nok fra kommunen, så kan ikke bydelen ha ansvaret for 
vedlikeholdet. Da må vedlikeholdet tilbakeføres til kommunen sentralt. 
 
4. Utleie av parkanlegg, ny siste setning 
Det må vurderes en begrensning av utleie hvis dette medfører for stor slitasje, og at bydelens 
innbyggere av den grunn får redusert kvalitet på utnyttelsen av parkene. 
 
5. Nest siste kulepunkt, tillegg 
Hensynet til bydelens innbyggere må telle tyngst. Slik at de ikke på grunn av utleievirksomhet 
får redusert kvalitet på utnyttelsen av parkene. 
 
6. Siste kulepunkt, endring 
Pris ved utleie til kommersielle formål fastsettes etter forhandling. Ikke-kommersielle 
aktiviteter belastes ikke for leie eller strøm. Medgått strømforbruk kan dog belastes hvis 
forbruket kan måles og det foregår salgsvirksomhet av betydning.  
 
Vedtak: 

1. RV’s forslag punkt 1 enstemmig vedtatt. 
2. RV’s forslag punkt 2-6 falt med 1 (RV) mot 13 (4 A, 3 F, 3 H, 2 SV, 1 V) stemmer. 
3. Bydelsdirektørens forslag punkt 1-4 enstemmig vedtatt.  
4. Oppvekst- og kulturkomiteens innstilling punkt 2 enstemmig vedtatt. 

 
Administrasjonen bes om å utarbeide helhetlig policy for utleie i henhold til vedtakene. 
 
BU SAK NR. 05/06  INNSTILLING PÅ MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL 
DRIFTSSTYRENE VED BYDELENS GRUNNSKOLER. 
REF. OKK SAK NR. 03/06.   
Arkivnr. 400 Saksnr. 05/20297 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget innstiller på følgende medlemmer og varamedlemmer for 2006 og 2007: 
 
Grünerløkka skole 
 
Medlemmer:  
Nina Græger (A), Bergverksgata 6 B, 0551 Oslo 
Ulf Novsett (H), Thv. Meyers gate 44 
Tom Sørbø (SV), Kirkegårdsgata  
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Varamedlemmer: 
Mari Hetland Nilsen (A), Valdresgata 25 A, 0557 Oslo 
Jens Gustav Iversen (SV), Seilduksgata 2, 0553 Oslo 
 

Lakkegata skole 
 
Medlemmer: 
Rune Haaland (A), Tromsøgata 10 A, 0565 Oslo 
Alf Kåre Lefdal (H), Hammerfestgata 2 D, 0565 Oslo 
Ole A. Werring (V), Trondheimsveien 26 A, 0560 Oslo 
 
Varamedlemmer: 
Paal Haavorsen (A), Snippen 23 J, 0566 Oslo 
Knut Tvedten (H), Schæffers gate 3 B, 0558 Oslo  
Jørgen Wahlberg (V), Jens Bjelkes gate 10 A, 0562 Oslo 
 
Hasle skole 
 
Medlemmer: 
Leif Kverndal (A), Einars vei 26, 0575 Oslo 
Brit Holm (H), Hekkveien 3, 0571 Oslo 
Wenche Olafsen (F), postboks 2104 Grünerløkka, 0505 Oslo 
 
Varamedlemmer: 
Anders Dahl (A), Einars vei 23, 0575 Oslo NB! Er oppnevnt til 31.12.2006. 
Ulf Granli (H), Seilduksgata 15, 0553 Oslo 
Marius Ødegaard (F), Sverdrups gate 17, 0559 Oslo 
 
Sinsen skole 
 
Medlemmer: 
Rune Rye Johansen (A), Gøteborggata 1, 0566 Oslo 
Morten Schau (SV), Rosenhoffgata 7 B, 0569 Oslo 
Heidi Iveland Strand (F), Trondheimsveien 193, 0570 Oslo 
 
Varamedlemmer:  
Christian Trampe-Ewert (A), Ansgar Sørlies vei 17, 0576 Oslo 
Kyrre Lind (SV), Thv. Meyers gate 85, 0550 Oslo  
Guttorm Normann (F), Schouterrassen 17, 0573 Oslo 
 
BU SAK NR. 06/06  FORSLAG FRA RV OM OPPNEVNING AV VARA TIL 
OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN  
Arkivnr. 
 
Vara Matias Fjeld Hermanrud har flyttet ut fra bydelen. 
  
RV’s forslag til vedtak: 
RV foreslår Bård Hjelde, Øvregate 2 B 0551 Oslo, som ny vara til Oppvekst- og 
kulturkomiteen. 
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Vedtak: 
RV’s forslag enstemmig vedtatt. 
 
BU SAK NR. 07/06  FORSLAG FRA A OM  ENDRET REPRESENTASJON I 
OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN.  
Arkivnr. 
 
A’s forslag til vedtak: 
Nina Græger blir nytt fast medlem for A etter Helle Solberg. Tor Levin Hofgaard bli ny 1. vara 
og Annie Kari Jonsbøl ny 2. vara.  
 
Vedtak: 
A’s forslag enstemmig vedtatt. 
 
BU SAK NR. 08/06  BRUK OG VERN AV PRINDS CHR. AUGUSTS MINDE. 
Arkivnr. 
 
Sak fremmet av RV. 
 
Fabrikkbygningen: 
Bydelen skal være ute av Fabrikkbygningen 31. mars 2006. Men den inneholder en mengde 
museale saker som det blir umulig å sikre innen denne datoen. Det gjelder en kolossal masse 
saker og ting som ikke kan tas med i fredning etter Kulturminneloven, som bare kan inkludere 
veggfaste og spesielt store ting. Hele bygningen er i praksis et stort museum, der gjenstandene 
som er brukt i virksomhetene der og hører til i rommene eller direkte til maskinene, må splittes 
opp og sikres ett eller annet sted. Miljøkorpset (ved Johanne Hannay) har gjort en enorm 
innsats gjennom mange år med å redde og ta vare på dette. 

 
Denne oppsplittinga er i seg sjøl en virkelig ulykke og burde aldri skje. En form for akuttiltak 
kunne være om bydelen i samarbeid med Omsorgsbygg og Byantikvaren kunne få skjøvet på 
utflyttingsdatoen og sørge for noe mer tid til å registrere/sikre disse verdiene og kanskje finne 
en bedre løsning enn oppsplitting ved at man fikk inn museale instanser til å ta ansvar. 
 
Dette er en hastesak og det ville være viktig at bydelen engasjerte seg. Det er jo faktisk bydelen 
sjøl som står bak det omfattende innsamlings- og redningsarbeidet som har foregått i disse åra, 
og da kan ikke bydelsutvalget godta at det bare går i oppløsning. 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget vedtok enstemmig følgende omforente forslag:  
 
Bydelsutvalget oversender saken til Teknisk- og miljøkomiteen og ber den ta et initiativ overfor 
Omsorgsbygg og Byantikvaren for å løse den akutte situasjonen, med sikte på en langsiktig 
løsning for bygningene og gjenstandene. Det avsettes ikke ekstra midler til dette ut over 
normale administrative ressurser.   
 
BU SAK NR. 09/06  PROTOKOLL FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 30.01.2006. 
Arkivnr.  
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Vedtak: 
Protokollen tatt til orientering. 
 
BU SAK NR. 10/06  UTLEIE AV KOMMUNAL GRUNN TIL UTESERVERING I 
NARKOTIKABELASTEDE OMRÅDER PÅ NEDRE GRÜNERLØKKA. 
REF. HSS SAK NR. 08/06.  
 
Saken var oppe til behandling på møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 08.02.2006. 
 
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen ber bydelsutvalget om å treffe følgende vedtak: 
Ingen serveringssteder på nedre Grünerløkka, dvs. i Thorvald Meyers gate og Markveien 
nedenfor Nordre gate, Trondheimsveien nedenfor Jens Bjelkes gate og hele Søndre gate, gis 
tillatelse til å leie kommunal grunn i 2006 til uteservering før problemene med 
narkotikaomsetning øst for Akerselva er redusert til et minimum. Et slikt forbud mot utleie 
iverksettes så raskt som mulig. Uteservering på kommunal grunn tillates først igjen når politiet 
mener at narkotikakriminaliteten er under kontroll i området.  
 
H’s forslag til vedtak: 
Inntil problemene med narkotikaomsetning øst for Akerselva er redusert til et minimum vil 
serveringsstedene i området for sommeren 2006 gis tidsbegrenset leie av kommunal grunn til 
uteservering. 
 
Tillatelse til leie av kommunal grunn til uteservering vil i dette området gis med kun 1 måneds 
varighet. Dersom narkotikaproblemene ved de enkelte serveringsstedene ikke blir vesentlig 
redusert vil fornyelse ikke bli gitt. 
 
Området er begrenset til serveringsstedene på nedre Grünerløkka, det vil si i Thorvald Meyers 
gate og Markveien nedenfor Nordre gate, Trondheimsveien nedenfor Jens Bjelkes gate og hele 
Søndre gate. 
 
Bydelsutvalget ber administrasjonen ta initiativ til en god kontakt mellom bydelspolitiet som 
den ene part og serveringsstedene som den andre part, med formål å hjelpe serveringsstedene 
dersom disse registrerer eller mistenker narkotikasalg i tilknytning til serveringsstedene eller 
deres nærhet. 
 
RV’s forslag til vedtak: 
Det gis ikke tillatelse til leie av areal til uteservering på kommunal grunn i området på nedre 
Grünerløkka, det vil si i Thorvald Meyers gate og Markveien nedenfor Nordre gate, 
Trondheimsveien nedenfor Jens Bjelkes gate og hele Søndre gate, i første halvår 2006. Tiltaket 
evalueres i begynnelsen av juni. 
 
Voteringsorden: 
Ved prøvevotering viste det seg ingen medlemmer ville stemme for Helse-, sosial- og 
sysselsettingskomiteens forslag. Det ble derfor stemt separat over forslagene fra H og RV.  
  
Vedtak: 

1. RV’s forslag falt med 1 (RV) mot 13 (4 A, 3 F, 3 H, 2 SV, 1 V) stemmer. 
2. H’s forslag vedtatt med 10 (4 A, 3 H, 2 SV, 1 RV) mot 4 (3 F, 1 V) stemmer. 
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Merknad fra H og F: 
Formuleringene i det vedtatte forslag om en måneds kontrakter må ses på intensjonsmessig. 
Hvis dette kan løses ved for eksempel inngåelse av lengre kontrakter som kan termineres 
umiddelbart vil dette dekke samme intensjon som i vedtaket. 
 
Merknad fra V: 
Stemmeforklaring: V støtter intensjonene i H’s forslag, men kan ikke stemme for forslaget som 
det ligger da det vil skape et uhensiktsmessig byråkrati. 
 
Merknad fra RV: 
Stemmeforklaring: RV stemmer subsidiært for H’s forslag med endringer. Vi tror dog ikke 
dette løser problemene med narkotikaomsetning på Grünerløkka.  
    
BU SAK NR. 11/06  MÅLTALL FOR BARNEHAGEDEKNING 2006. 
Arkivnr.  
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget fattet følgende enstemmige vedtak: 
Bydelsutvalget har vedtatt en strategi for full barnehagedekning og slutter seg til et måltall for 
dekningsprosent på 83 for 2006. 
  
BU SAK NR. 12/06  OPPNEVNING AV TILSYNSUTVALG FOR LILLE TØYEN 
SYKEHJEM. 
Arkivnr. 
 
Vedtak: 
Tilsynsutvalg 1 oppnevnes som tilsynsutvalg for Lille Tøyen sykehjem.  
 
BU SAK NR. 13/06  BYDELSBARNEVERNET I OSLO KOMMUNE. 
OVERSENDELSE AV FORELØPIG RAPPORT TIL ORIENTERING.   
Arkivnr. 
 
Vedtak: 
Høringsrapporten oversendes Oppvekst- og kulturkomiteen og behandles på bydelsutvalgets 
neste møte 16.03.2006.  
 
BU SAK NR. 14/06  FORSLAG TIL ENDRING AV MØTEDATO FOR AU I MARS. 
Arkivnr. 
 
RV’s forslag til vedtak: 
På grunn av den internasjonale kvinnedagen flyttes arbeidsutvalgets møte fra 8. til 9. mars. 
 
Vedtak: 
RV’s forslag falt med 2 (1 RV, 1 V) mot 12 (4 A, 3 F, 3 H, 2 SV) stemmer. 
 
BU SAK NR. 15/06  BYDELSDAGENE 2006. 
REF. OKK SAK NR. 04/06. 
Arkivnr. 
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A’s forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har bevilget kr. 100.000 som foreslås fordelt slik:  
 

1. Kr. 70.000 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 kr. 30.000 for avvikling av et arrangement 
på Olaf Ryes plass. 

 
Vedtak: 
A’s forslag vedtatt med 11 (4 A, 3 H, 2 SV, 1 RV, 1 V) mot 3 (F) stemmer.  
 
EVENTUELT. 
 
Årsmelding-/statistikk for bydelen 2005 ble omdelt. 
 
Problemer med manglende snørydding på fortau ble tatt opp. Slike tilfeller skal meldes til 
Trafikketaten. Bortkjøring av snø vil starte i uke 7. 
 
Frivillighetsmidler er lyst ut med søknadsfrist 1. mars. Oppvekst- og kulturkomiteen vil fordele 
midlene på møte 4. april. 
 
 
Oslo 24.02.2006 
 
 
Tage Guldvog 
møtesekretær 
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