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BU	Sak	130/13	Flytting	av	Hasle	barnehage	til	midlertidig	

barnehage	Ola	Narr	
Bydelsutvalget er kjent med forholdene som gjør at Hasle barnehage trenger midlertidige nye 

lokaler. I den forbindelse er det foreslått å flytte barnehagen til parkanlegget ved Ola Narr. Bydelen 

har merket seg at Omsorgsbygg har foreslått å lokalisere ny midlertidig barnehage i et parkområde 

med begrunnelsen at "alle foreslåtte lokasjoner har vist seg å være umulige". 

Bydelsutvalget aksepterer at det er oppstått en akutt situasjon som gjør dette nødvendig. Det er 

allikevel maktpåliggende for bydelsutvalget å påpeke at denne løsningen skal anses som midlertidig 

kun for tidsrommet frem til nye Hasle barnehage står ferdig. Park- og andre fellesarealer i de indre 

bydeler er svært begrenset, og praksisen med å utnytte park- og friområder til barnehagebruk bør 

holdes på et minimum. Bydelsutvalget vil derfor understreke at de delene av Tøyenparken som nå 

midlertidig er foreslått brukt til barnehageformål må tilbakestilles til park uten forsinkelse eller 

forlengelse av dispensasjonen når den akutte situasjonen for Hasle barnehage er løst. 

Byrådet har i byrådssak 44/07 fremhevet gjennomføring av strategiske eiendomskjøp, og vurdering 

av barnehagemuligheter og -behov i alle plan- og reguleringssaker som to av syv tiltak for å nå de 

ambisiøse målene om full behovsdekning for barnehage. 

Uheldigvis har det som Aftenposten (Osloby) gjorde kjent i juli blitt slik at nesten alle de 28 

midlertidige barnehagene i Oslo har stått i mer enn fire år, og har fått forlenget dispensasjonen minst 

én gang
1
. Bydelsutvalget har egen erfaring med at midlertidig barnehageareal i Sofienbergparken øst 

er blitt gjort permanent, og er også gjort kjent med at Omsorgsbygg i høst har foreslått at deler av 

Teisenparken, som i 2008 midlertidig ble omdisponert til barnehageareal, nå permanent foreslås 

omregulert til barnehagebruk
2
. 

Vi er vel alle, både lokalt og sentralt, opptatt av at byens park- og grøntområder bevares for Oslos 

innbyggere. Bydelsutvalget ber derfor byrådet om en skriftlig redegjørelse for praksisen med bruk av 

friområder og parkområder til midlertidige barnehager sett i forhold til tiltakene i byrådssak 44/07. 
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 http://www.osloby.no/nyheter/Oslos-midlertidige-brakkebarnehager-blir-staende-i-arevis-7267086.html  
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 http://www.omsorgsbygg.oslo.kommune.no/plankunngjoringer/  


