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Til behandling foreligger: 
 
 
Saksnr Tittel 
1.  Åpent kvarter 
2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
3.  Godkjenning av protokoll fra møte 29.01.14 
4. KNK 14/6 Økonomioppfølging per 28. februar 2014     
5. KNK 14/7 Justert budsjett 2014 
6. KNK 14/8 Tilskudd til frivillig aktivitet 2014 
7. KNK 14/9 Finansiering av Bjølsenbanen nærmiljøanlegg 
8. KNK 14/10 Voldsløkka idrettsplass - planforslag oversendt til politisk behandling     
9. KNK 14/11 Istandsetting og bruk av barneparkene 
10. KNK 14/12 Sandakerveien 16 - detaljregulering til offentlig ettersyn  
11. KNK 14/13 Myrens kjøkken - søknad om serverings- og skjenkebevilling etter 

eierskifte 
12.  Orienteringssaker 
13.  Eventuelt 
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Møtebok 

 
 
Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen 
Møtedato: 29.01.2014 
Tidspunkt: 18:00 
Møtested: Sagene samfunnshus, River'n 
  
 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Repr Vara for 
Jørgen Foss LEDER AP  
Siri Mittet NESTLEDER MDG  
Eli Skartlien MEDLEM AP  
Stian Haraldsen MEDLEM H  
Tarik Fanuel Ogbamichael MEDLEM V  
Jens Kihl MEDLEM SV  
Harald Thorsen MEDLEM R  
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Ingen 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
 
Morten Nordlie – avdelingsdirektør Kultur og nærmiljø 
 
 
 
 
 
 
Møteleder: Jørgen Foss 
Møtesekretær: Tiffany Yijun Qiu 
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Thorvald Meyers gate 7 
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Giro: 1315 01 00253 
Org.nr.: 974 778 726 
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Følgende saker var til behandling: 
 
 
Saksnr Tittel 
1.  Åpent kvarter 
2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
3.  Godkjenning av protokoll fra møte 04.12.13 
4. KNK 14/1 Årsregnskap 2013 
5. KNK 14/2 VK1. Frivillighetsmidler og grønne midler 
6. KNK 14/3 Miljøkonsulent - VA11 
7. KNK 14/4 Samlokalisering av bydelens ungdomstiltak i Biermannsgate 6 
8. KNK 14/5 Navnsetting av ny skole i Sandakerveien 102 
9.  Orienteringssaker 
10.  Eventuelt 
 
 

 

1. Åpent kvarter 

Det var ingen ytringer til åpent kvarter. 

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

 

3. Godkjenning av protokoll fra møte 04.12.13 

Jens Kihl fremholdt at merknader til behandlingsmåte fra henholdsvis H og AP, bør kalles 
for protokolltilførsler. 
 
Deretter ble protokoll fra møtet 04.12.13 enstemmig godkjent. 

 

4. KNK 14/1  Årsregnskap 2013 

Kultur- og nærmiljøkomiteens behandling: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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VEDTAK (enstemmig): 
Kultur- og nærmiljøkomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende 
vedtak: 
 
Regnskap for 2013 tas til etterretning. 

 

5. KNK 14/2  VK1. Frivillighetsmidler og grønne midler 

Kultur- og nærmiljøkomiteens behandling: 
 
Siri Mittet (MDG) gjorde oppmerksom på VK1 gjengitt i saksframlegget ikke stemmer 
overens med verbalvedtaket i BU-protokollen 12. desember 2013. 
 

I saksframlegget: 

«VK 1. Frivillighetsmidler og grønne midler. 
Bydelsutvalget ønsker fortsatt å opprettholde 2 forskjellige ordninger, en for 
frivillighetsmidler og en for grønne midler. Bydelsutvalget ønsker en rasjonell og 
effektiv behandling av søknadene som kommer inn. Bydelsutvalget ønsker derfor 
å gjøre om retningslinjene til begge ordningene slik at det kun er utdeling en gang 
per år av søknader som etter retningslinjene skal behandles av bydelsutvalget. 
Bydelsutvalget ønsker også at bydelsutvalget skal behandle søknadene samtidig. 
Søknader som bydelsutvalget ikke skal behandle skal som i dag kunne deles ut 
løpende. Bydelsutvalget ber direktøren komme tilbake med forslag til nye 
retningslinjer.» 
 
I BU-protokollen 12. desember 2013: 

«VK 1: Frivillighetsmidler og grønne midler Bydelsutvalget ønsker fortsatt å 
opprettholde 2 forskjellige ordninger, en for frivillighetsmidler og en for grønne 
midler. Bydelsutvalget ønsker en kvalitetsmessig god, og samtidig rasjonell og 
effektiv behandling av søknadene som kommer inn. Bydelsutvalget ønsker derfor 
å gjøre om retningslinjene til begge ordningene slik at det kun er utdeling en gang 
per år av søknader som etter retningslinjene skal behandles av bydelsutvalget. 
Bydelsutvalget ønsker at bydelsutvalget skal behandle søknader for begge 
ordninger samtidig. Søknader for grønne midler som bydelsutvalget ikke skal 
behandle skal som i dag kunne deles ut løpende. Bydelsutvalget ber direktøren 
komme tilbake med forslag til nye retningslinjer. 
 
Vedtatt med 14 stemmer (AP, H, V, SV, MDG, R) mot 1 stemme (FRP)» 

 
 
Komiteen anså enstemmig at avviket i VK1-teksten ikke endrer intensjonen/innholdet i 
saken. 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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VEDTAK (enstemmig): 
Kultur- og nærmiljøkomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende 
vedtak: 
 
1. Bydelsutvalget vedtar oppdaterte retningslinjer for tildeling av økonomisk 

støtte til grønne tiltak og aktiviteter i Bydel Sagene. 

2. Bydelsutvalget vedtar at utlysning og tildeling av Grønne midler i 2014 

gjennomføres til høsten, mens Frivillighetsmidler utlyses 1. mars med 

behandling i BU 3. april. I 2015 skal Grønne midler og Frivillighetsmidler 

utlyses og behandles samtidig. 

 

6. KNK 14/3  Miljøkonsulent - VA11 

Kultur- og nærmiljøkomiteens behandling: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Kultur- og nærmiljøkomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende 
vedtak: 
 
Bydelsutvalget tar saken til orientering. 

 

7. KNK 14/4  Samlokalisering av bydelens ungdomstiltak i 
Biermannsgate 6 

Kultur- og nærmiljøkomiteens behandling: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Kultur- og nærmiljøkomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende 
vedtak: 
 
Bydelsutvalget ber administrasjonen rette en henvendelse til byrådet 
og be om at bydelens prosjektinitiativ om samlokalisering av 
ungdomstiltakene i Biermannsgate 6 gjøres til gjenstand for en KVU, 
med siktepunkt å klargjøre kostnader og nytte av prosjektet. 
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8. KNK 14/5  Navnsetting av ny skole i Sandakerveien 102 

Kultur- og nærmiljøkomiteens behandling: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Kultur- og nærmiljøkomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende 
vedtak: 
 
Den nye skolen i Sandakerveien 102 skal hete Lillo skole. 

 

9. Orienteringssaker 

Morten Nordlie, avdelingsdirektør kultur og nærmiljø, orienterte om: 
 
1. Skolebehovsplan 2014-24  
Skolebehovsplan 2014-24 er nå vedtatt av bystyret. Planen og bystyrets vedtak kan lastes ned på 
Utdanningsetatens hjemmeside, her: 
http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/skoleanlegg/skolebehovsplan/ 
 
For Bydel Sagene sin del inneholder planen en del endringer i forhold til forrige plan. 
Befolkningsframskrivningene fra 2013 avviker fra tidligere framskrivninger som har vist en stor 
økning i elevtall, og anslår nå kun en svak vekst ut planperioden. Det er imidlertid stor usikkerhet 
knyttet til prognosene. 
 
Dette betyr følgende endringer: 

• Sagene skole var planlagt omgjort fra barne- og ungdomsskole til ren barneskole i 2018. 
Dette arbeidet avventes til nye befolkningsframskrivninger foreligger i 2014. 

• Det var planlagt en omgjøring av Bjølsen skole fra barne- og ungdomsskole til barneskole 
til skolestart 2019. Skolen beholdes nå som 1-10 skole. 

• Det var planlagt ny ungdomsskole i den nordvestre delen av området med seks paralleller. 
Siden ungdomstrinnene på Sagene og Bjølsen beholdes er dette ikke lenger aktuelt. 

• Det foreslås å søkes etter strategiske tomtereserver nord i område 3 Sentrum Nord, slik at 
også område 8 Nordre Aker kan avlastes. 

 
Bystyret fattet et eget vedtak for område 3 Sentrum Nord: 

7. Bystyret ber byrådet om å vurdere tomteervervelse for en ny skole i Sagene. 
 

2. Uelands gate 85 – varsel om oppstart av planarbeid - skole 
Det er varslet oppstart av detaljregulering for Uelands gate 85 («Heidenreich tomta») til 
skoleformål. Området planlegges utviklet med ny grunnskole for 840 elever. Asplan Viak har 
sendt varslingsbrev.  
 
Saksnr i PBEs saksinnsyn er 201312704. 
 
3. Bademelding  
Byrådet har fremmet en sak til behandling i bystyret, Bystyremelding nr 2/2013 – Strategi for et 
bedre bade- og svømmetilbud i Oslo – for folkehelse og trivsel. Saken finnes på Oslo kommunes 
hjemmeside, under politiske saker, med saksnr. 228/13 i Byrådet - saker med innstilling til 
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bystyrets organer. Bymiljøetaten og Asplan Viak har utarbeidet det faglige grunnlaget for 
bystyremeldingen.  
 
Kort oppsummert inneholder bademeldingen følgende anbefalinger: 

• Etablering av tre moderne og attraktive bade- og svømmeanlegg; et hovedbad og to 
områdebad.  

• Hovedbadet skal plasseres på Tøyen og planlegges stå klart i 2018. 
• De to områdebadene skal legges i vest og øst/sør av Oslo, plassert ved 

kollektivknutepunkt. Endelig plassering av disse badene vil bystyret kunne beslutte etter 
at konseptvalgsutredningene er klare.  

• I 2014 vil byrådet gjennomføre en teknisk og funksjonell gjennomgang av 8 kommunalt 
eide flerbruksbad, og vurdere behov for oppgradering. Lite attraktive og kostnadsdrivende 
anlegg vil avvikles etter hvert som nye står ferdig.    

• Svømmeopplæringen bør i størst mulig grad skal foregå i flerbruksbad som ligger ved 
kollektivknutepunkt, og anbefaler derfor ikke bygging av nye skolebad. Skolebad som 
allerede er rehabilitert vil videreføres i 15-20 år.  

• Antall timer svømmeopplæring i skolen skal dobles.  
• Åpningstider på en rekke bad skal utvides, allerede fra 2014. 
• Det skal innføres nytte billettsystem for de kommunale badene i 2014, som skal være mer 

brukervennlig.  
 
4. Sandakerveien 56 – varsel om oppstart  
PBE har varslet oppstart av planarbeid for Sandakerveien 56, fra Scandinavian Development og 
Arcasa Arkitekter. Forslagstiller ønsker å konvertere eksisterende bygg til boliger, samt bygge nye 
boliger. Totalt rundt 165 boliger. De ønsker også å åpne gamle Sandakerveien (som går bak 
brannstasjonen) for gang og sykkel. Bydelsadministrasjonen har avgitt en uttalelse til saken.  
 
Saken finnes i PBEs saksinnsyn med saksnr 201310022.  
 
5. Reguleringssak Hans Nielsen Hauges gate 37-41, Sinsen torg/Torshovdalen 
Bydelen har mottatt en reguleringssak til offentlig ettersyn for boligprosjektet Torshovdalen 
(tidligere Sinsen torg). Saken gjelder en justering av eiendomsgrenser, som gjør at ca 200 m2 blir 
regulert til friområde. PBE anbefaler forslaget. Grunnet sakens enkelhet har 
bydelsadministrasjonen sendt inn en administrativ uttalelse, som støtter forslaget. For mer 
informasjon om saken, se PBEs saksinnsyn med saksnr. 201313686. 

 
6. Dyrkingskasser  
Prøveprosjektet om dyrkingskasser er nå annonsert, og bydelen rekrutter beboere som ønsker å 
adoptere kasser fram til 14. februar. Plakat med informasjon om prosjektet er gjort kjent for 
komiteen. 

 

10. Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt. 
 
BYDEL SAGENE 
Kultur- og nærmiljøkomiteen 
 
Jørgen Foss        Tiffany Yijun Qiu 
Møteleder        Møtesekretær 
 


