
Bydelsutvalget Gamle Oslo 
Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo 
Besøksadresse: Platous gate 16 
Telefon. 02180, 
Internett: www.bgo.oslo.kommune.no 
 

           
 
PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG 
NÆRMILJØKOMITEEN  
04.03.2014 kl. 16.30 – 18.25 
Bydelsadministrasjonen, Platousgate 16, 
Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje. 
 
 
 
Åpne halvtime: Viktor Gjengaar fra Urban samtidskunst, kunstnerne Maiken Styrmoe 
Westgaard og Atle Østrem om malevegger til sak 12/2014. 
 
 
Tilstede: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olaf Svorstøl (Rødt) leder 
Arild Furuseth (H), nestleder 
Atle Halvorsen Hjelkerud (AP) 
Finn Overvik (AP) 
Helene Z. Skulstad (V) Ankom 16.40 
Kjell Johansen (FrP)  
Anders Skyrud Danielsen (MDG) Ankom 16.35 
 

Fra administrasjonen: Kerstin Berglund, avdelingsdirektør utfører barn og unge 
Randi Strømsborg, avdelingsdirektør myndighet barn og unge 
Nina Tufte, møtesekretær 

Forfall: Mai Jill Hedemark (SV) 
I stedet møtte: Julia Loge (SV) 
 
 
Ved møtets start var 6 medlemmer til stede og OKN-komiteen var dermed vedtaksfør. 
 
 
Møteinnkalling: Godkjent 
 
Sakskart: Sak 11/2014 utgikk 

 1 

http://www.bgo.oslo.kommune.no/


 
OKN-sak 
07/2014 

MEDLEM TIL SKOLEMILJØUTVALGET VED HERSLEB 
VIDEREGÅENDE SKOLE  
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  
Bydelsutvalget oppnevner en representant til skolemiljøutvalget ved Hersleb 
videregående skole. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
MDG foreslo Helene Gallis som representant til skolemiljøutvalget. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Forslag til representant fra MDG ble vedtatt mot to stemmer fra H og Rødt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
 
Helene Gallis fra MDG oppnevnes som representant til skolemiljøutvalget 
ved Hersleb skole. 
 

 
OKN-sak 
8/2014 

HØRING VEDRØRENDE PLAN FOR SKATETILBUD- OG ANLEGG  
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  
1. Bydelsutvalget stiller seg positive til Bymiljøetatens (BYM) initiativ og 
anbefalinger til utarbeidelse av en helhetlig plan for forbedring og utvikling 
av skatetilbudet i hele Oslo by.  
 
2. Bydelsutvalget viser til Plan for idrett og friluftsliv 2013 – 2016 hvor 
skateanlegg på Olafiaplassen står oppført over foreslåtte anlegg/arealer. 
Bydelsutvalget ber om at dette anlegget prioriteres og realiseres snarest.   
 
3. Bydelsutvalget ber om at i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplaner i nye utbyggingsområder, bla i Bjørvika, vurderes om det 
kan etablere anlegg/skatespots.  
 
4. Bydelsutvalget ber om at det ved vurdering av arealers egnethet vektlegges 
beboere og nabolags behov for stille områder og nærmiljø.  
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Anders Skyrud Danielsen fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av 
MDG: 
5. Det bes om at utvikling av skatetilbudet ikke går på bekostning av 
tilgjengelige og friske grøntområder i bydelen, og at 
skateanleggene/skatespottene bidrar til forgrønning av bydelen. 
6. Bydel Gamle Oslo ønsker at det legges til rette for kunst og utsmykking på 
konstruksjoner og anlegg. 
7. Skateanlegg bør ha en tidshorisont som strekker seg over 10 år, og det bør 
tas høyde for drift og vedlikehold i hele levetiden. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 5 fra MDG falt mot to stemmer fra MDG og V. 
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Punkt 6 fra MDG ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 7 fra MDG falt mot 3 stemmer fra Rødt, SV og MDG. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
 
1. Bydelsutvalget stiller seg positive til Bymiljøetatens (BYM) initiativ og 
anbefalinger til utarbeidelse av en helhetlig plan for forbedring og utvikling 
av skatetilbudet i hele Oslo by.  
 
2. Bydelsutvalget viser til Plan for idrett og friluftsliv 2013 – 2016 hvor 
skateanlegg på Olafiaplassen står oppført over foreslåtte anlegg/arealer. 
Bydelsutvalget ber om at dette anlegget prioriteres og realiseres snarest.   
 
3. Bydelsutvalget ber om at i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplaner i nye utbyggingsområder, bla i Bjørvika, vurderes om det 
kan etablere anlegg/skatespots.  
 
4. Bydelsutvalget ber om at det ved vurdering av arealers egnethet vektlegges 
beboere og nabolags behov for stille områder og nærmiljø. 
 
5. Bydel Gamle Oslo ønsker at det legges til rette for kunst og utsmykking på 
konstruksjoner og anlegg. 
  
 

OKN-sak 
9/2014 

SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING ETTER 
EIERSKIFTE VED MANEKI NEKO AS, SCHWEIGAARDSGATE 
53 
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  
Bydelsutvalget anbefaler søknad om serverings- og skjenkebevilling ved 
eierskifte ved Maneki Neko AS, Schweigaardsgate 53 med åpnings- og 
skjenketider inne til kl. 01.00/00.30 og ute i bakgård til kl. 20.00/19.30, jf. 
Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider 
for alkoholholdige drikker m.v. 
 
 Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Olaf Svorstøl fremmet følgende forslag på vegne av Rødt: 
Med åpnings- og skjenketid inne til 24.00/23.30 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble vedtatt mot en stemme fra Rødt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
  
Bydelsutvalget anbefaler søknad om serverings- og skjenkebevilling ved 
eierskifte ved Maneki Neko AS, Schweigaardsgate 53 med åpnings- og 
skjenketider inne til kl. 01.00/00.30 og ute i bakgård til kl. 20.00/19.30, jf. 
Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider 
for alkoholholdige drikker m.v. 
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OKN-sak 
10/2014 

SØKNAD OM NY SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING VED 
ENGA PUB AS, VÅLERENGGATA 5 
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved 
Enga Pub, Vålerenggata 5 med åpnings- og skjenketider inne til kl. 
01.00/00.30 og ute til kl. 22.00/21.30 jf. Forskrift om åpningstider for 
serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v.  
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Olaf Svorstøl fremmet følgende forslag på vegne av Rødt: 
Med åpnings- og skjenketid inne til kl. 24.00/23.30 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble vedtatt mot en stemme fra Rødt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved 
Enga Pub, Vålerenggata 5 med åpnings- og skjenketider inne til kl. 
01.00/00.30 og ute til kl. 22.00/21.30 jf. Forskrift om åpningstider for 
serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v.  
 

  
 
OKN-sak 
12/2014 

OPPFØLGING BU-VEDTAK 63/2013 - KUNSTVEGGER I BYDEL 
GAMLE OSLO 
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  
1. Bydelsutvalget tar oppfølgingssak om malevegger til orientering.  
 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Olaf Svorstøl fremmet følgende forslag på vegne av Rødt: 
BU opprettholder sitt vedtak av 25.04.2013 (sak 63/2013) og ønsker at 
prosessen som ble vedtatt følges. 
 
Atle Skyrud Danielsen fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av MDG: 
Bydelen ønsker en malevegg, og presiserer at det ikke gjelder tagging. 
 
Atle Halvorsen Hjelkerud fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av AP: 
Bydelsadministrasjonen tar kontakt med Oslo fengsel og Urban samtidskunst 
for å høre om det er mulig å dekorere utsiden av fengselsmuren. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling falt mot en stemme fra H. 
Forslag fra Rødt ble vedtatt mot en stemme fra H. 
Tilleggsforslag fra MDG ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra AP ble enstemmig vedtatt. 
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Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
 
BU opprettholder sitt vedtak av 25.04.2013 (sak 63/2013) og ønsker at 
prosessen som ble vedtatt følges. 
 
Bydelen ønsker en malevegg, og presiserer at det ikke gjelder tagging. 
 
Bydelsadministrasjonen tar kontakt med Oslo fengsel og Urban samtidskunst 
for å høre om det er mulig å dekorere utsiden av fengselsmuren. 
 

 
 
Eventuelt 
FRIGO og Riverside presenterte sine tilbud og utfordringer.  
 
 
 
Olaf Svorstøl       Kerstin Berglund 
leder        avdelingsdirektør 
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