
 1 

Bydelsutvalget Gamle Oslo 

Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo 

Besøksadresse: Platous gate 16 

Telefon. 02180 

Internett: www.bgo.oslo.kommune.no 

 

 

 

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGET 

16.10.2014 kl. 17.00 – 18.30  

Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 

Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje 

 

Åpne halvtime:  

Tøyen Kulturhus v/Dan Nordhagen 

Foreldreaksjonsgruppa Etterstad v/Tone Brox Eilertsen 

  

 

Tilstede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silje Winther (AP), leder 

Joakim Dyrnes (SV), nestleder 

Finn Overvik (AP) 

Susann Strandberg Jørgensen (AP) 

Helge Winsvold (AP) 

Marit Halse (Rødt) 

Mai-Jill Hedemark (SV) 

Runhild Gammelseter (V) 

Matti Lucie Arentz (V) 

Ingjerd Dale (H) 

Kjell Johansen (FrP) 

 

Fra administrasjonen: Lasse Østmark, bydelsdirektør 

Erik Aarsand, referent 

 

Forfall: 

 

Arild Furuseth (H) 

Alto Braveboy (MDG) 

Aroosa Zahoor (Rødt) 

Naima Abdirahman Aseyr (AP) 

 

I stedet møtte: 

 

Ragnhild Pedersen (MDG) 

Olaf Svorstøl (R) 

Karsten Karlsøen (H) 

Zubeda Hussein (AP) 

 

 

 

 

Ved møtets start var 15 representanter til stede og bydelsutvalget var dermed vedtaksfør. 

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

 

Saksliste: 

Følgende saker ble satt på sakskartet: 

Forslag til høringsuttalelse til Utdanningsetaten om nye skolegrenser i Oslo ble satt på 

sakskartet som BU-sak 127/2014. OKN-sak 52/2014 ble satt på sakskartet som BU-sak 

128/2014. 

 

Oppdatert sakskart av 03.10.2014. 

 

Spørretime: 

Det var innmeldt 3 spørsmål til spørretimen. 

 

Spørsmål 1: 

I Bu sak 78/14, «Fordeling av restmidler til Gamle Oslo- satsningen», behandlet i BU 19. juni 

d.å., ble det bevilget 2.5 millioner til oppgradering og vedlikehold i av bydelens parker.  

  

Høyre har fått flere henvendelser om at det er dårlig belysning i Klosterenga Park og i 

parkområdet på Kampen – og på Gamlebyen Gravlund.  

 

Vi ber om at bydelsdirektøren i BU-møtet 16.10 gir en orientering om bruken av disse 

midlene og om - og evt. hvilken grad - dette vil bidra til en bedret belysning av de nevnte 

områdene. 

 

Beste hilsen 

 

Arild Furuseth 

Gruppeleder Høyre i Bydel Gamle Oslo 

 

Bydelsdirektørens svar: 

Avsatte Gamle Oslo-midler til oppgradering og vedlikehold av parker skal ikke brukes til 

belysning i nevnte områder.  

 

Bymiljøetaten (BYM) er forvalter av belysning på kommunal grunn i og er ansvarlig for 

etablering, drift og vedlikehold. Alle, også bydelen, kan foreslå forbedringer av belysning, 

men det er BYM som må iverksette tiltak. 

 

Grøntarealene i Klosterenga park forvaltes av bydelen. Kampen park forvaltes av BYM, og 

Gamlebyen kirkegård av Gravferdsetaten. (Bydelen har ved to anledninger, senest i 2010, 

tilskrevet Gravferdsetaten vedr. belysningen i Gamlebyen gravlund, og har mottatt svar om at 

Gravferdsetaten ikke ønsker å tilrettelegge kirkegården for gjennomgangstrafikk. Etaten 

henviser til bruk av opplyste fortau som alternativ).  

 

Spørsmål 2: 

Miljøpartiet De Grønne Gamle Oslo ønsker å vite hva status på BU-sak 94/2014 er? 

 

Bydelsutvalgets vedtak 19.juni 2014: 

Be bydelsdirektøren legge frem for BU et helhetlig forslag til retningslinjer, kriterier og evt. 

prising for bruk av offentlige rom som bydelen rår over. Dette bør forholde seg til 

kommersielle og ikke-kommersielle aktører og inkludere parker, plasser/torg og andre type 
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offentlige rom i bydelen. Informasjonen bør sammenfattes på en oversiktlig og informativ og 

kommuniserende måte, og være lett tilgjengelig for bydelens innbyggere.   

 

Bydelsdirektørens svar: 

Administrasjonen vil legge fram sak om dette for bydelsutvalget i møtet 13. november. 

 

Spørsmål 3 

Spørsmål fra Venstre om undergangen i Kjølberggata ble besvart under behandling av sak 

128/14. 

 

 

 

  

 

 

Godkjente protokoller til orientering: 

Protokoll fra Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteen av 07.10.2014 

Protokoll fra Eldrerådet av 07.10.2014 

Protokoll fra Rådet for funksjonshemmede av 08.10.2014 

Protokoll fra Helse- og sosialkomiteen av 09.10.2014 

Protokoll fra Bydelsutvalget av 11.09.2014 

Protokoll fra Arbeidsutvalget av 16.09.2014 
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BU-sak  

96/2014 

OBSERVATØR FRA BYDELSUTVALGET TIL IDRETTENS 

SAMARBEIDSUTVALG 

 

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  

Bydelsutvalget utnevner en observatør med vara til Idrettens samarbeidsutvalg 

(ISU) i Bydel Gamle Oslo. 

 

Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 

SV foreslo Mai-Jill Hedemark som observatør. Rødt foreslo Olaf Svorstøl som 

vara. 

 

Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 

Forslagene ble enstemmig vedtatt. 

 

Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 

OKN foreslår Mai-Jill Hedemark (SV) som observatør til ISU Gamle Oslo, og 

Olaf Svorstøl (Rødt) som vara. 

 

Bydelsutvalgets behandling: 

Det ble ikke fremmet alternative forslag. 

 

Bydelsutvalgets votering: 

Enstemmig 

 

Etter dette lyder Bydelsutvalgets vedtak: 

Bydelsutvalget utnevner Mai-Jill Hedemark (SV) som observatør til 

Idrettens Samarbeidsutvalg (ISU) i Bydel Gamle Oslo. Olaf Svorstøl (R) 

utnevnes som vara. 

 

 

 

BU-sak       

114/2014 

  

RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VÅLERENGEN BO- OG 

SERVICESENTER 09.04.14 

 

Bydelsdirektørens innstilling: 

Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Vålerenga bo- og 

servicesenter av 09.04.14 med Sykehjemsetatens kommentarer til orientering.  

 

Helse- og sosialkomiteens behandling: 

Det ble ikke fremmet andre forslag. 

 

Helse- og sosialkomiteens votering: 

Bydelsdirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 

Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Vålerenga bo- og 

servicesenter av 09.04.14 med Sykehjemsetatens kommentarer til orientering. 
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BU-sak       

115/2014 

  

Bydelsutvalgets behandling: 

Det ble ikke fremmet alternative forslag 

 

Bydelsutvalgets votering 

Enstemmig. 

 

Etter dette lyder Bydelsutvalgets vedtak: 

Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Vålerenga bo- og 

servicesenter av 09.04.14 med Sykehjemsetatens kommentarer til 

orientering.  

 

 

 

RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN– ST. HALVARDSHJEMMET 

08.04.14 

 

Bydelsdirektørens innstilling: 

Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved St. Halvardshjemmet 

den 08.04.14, med Sykehjemsetatens kommentarer til orientering. 

 

Helse og sosialkomiteens behandling: 

Det ble ikke fremmet andre forslag 

 

Helse og sosialkomiteens votering: 

Bydelsdirektørens innstilling enstemmig vedtatt 

 

Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 

Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved St. Halvardshjemmet 

den 08.04.14, med Sykehjemsetatens kommentarer til orientering. 

 

Bydelsutvalgets behandling: 

Det ble ikke fremmet andre forslag. 

 

Bydelsutvalgets votering 

Enstemmig. 

 

Etter dette lyder Bydelsutvalgets vedtak: 

Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved St. 

Halvardshjemmet den 08.04.14, med Sykehjemsetatens kommentarer til 

orientering. 

 

 

 

BU-sak       

116/2014 

  

RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VILLA ENERHAUGEN 

DATERT 01.04.14 

 

Bydelsdirektørens innstilling: 

Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Villa Enerhaugen 

01.04.14, med Sykehjemsetatens kommentarer til orientering. 

 



 6 

Helse og sosialkomiteens behandling: 

Kjell Johansen (FrP) tok opp problemstillingen vedrørende TT-ordningen, 

nevnt i tilsynsrapporten. Helse- og sosialkomiteen ber om at bydelsdirektøren 

gi et svar i førstkommende BU. 

 

Helse og sosialkomiteens votering: 

Bydelsdirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 

Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Villa Enerhaugen 

01.04.14, med Sykehjemsetatens kommentarer til orientering.  

 

Bydelsutvalgets behandling: 

Det ble ikke fremmet alternative forslag. 

 

Bydelsutvalgets votering: 

Enstemmig. 

 

Etter dette lyder Bydelsutvalgets vedtak: 

Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Villa Enerhaugen 

01.04.14, med Sykehjemsetatens kommentarer til orientering. 

 

 

  

BU-sak       

117/2014 

  

RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN ØSTERDALSGATA DAG- OG 

AKTIVITETSSENTER AV 01.07.14 

 

Bydelsdirektørens innstilling: 

Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Østerdalsgata dag- og 

aktivitetssenter til orientering.  

 

Helse og sosialkomiteens behandling: 

Tilleggsforslaget fra RFF ble fremmet: 

Helse- og sosialkomiteen ber administrasjonen dokumentere behovet for 

dagplasser i bydelen med tanke på utvidelse av virksomheten. Orienteringssak 

legges fram for BU så snart som mulig. 

 

Helse og sosialkomiteens votering: 

Bydelsdirektørens innstilling med tilleggsforslaget, enstemmig vedtatt 

 

Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 

Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Østerdalsgata dag- og 

aktivitetssenter til orientering.  

 

Bydelsutvalget ber administrasjonen dokumentere behovet for dagplasser i 

bydelen med tanke på utvidelse av virksomheten. Orienteringssak legges fram 

for BU så snart som mulig. 
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Bydelsutvalgets behandling: 

Det ble ikke fremmet alternative forslag. 

 

Bydelsutvalgets votering: 

Enstemmig. 

 

Etter dette lyder Bydelsutvalgets vedtak: 

Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Østerdalsgata dag- og 

aktivitetssenter til orientering.  

 

Bydelsutvalget ber administrasjonen dokumentere behovet for dagplasser i 

bydelen med tanke på utvidelse av virksomheten. Orienteringssak legges fram 

for BU så snart som mulig. 

 

  

  

BU-sak 

118/2014 

BYDELENS UTTALELSE TIL SØKNAD OM 

RAMMETILLATELSE FOR BRUKSENDRING TIL 

SERVERINGSSTED - HAGEGATA 27 

 

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  
Bydelsutvalget stiller seg positiv til en dispensasjon fra gjeldende 

regulering. Et serveringssted kan gi en tiltrengt ny aktivisering av Tøyen 

torg på ettermiddags- og kveldstid. Bydelsutvalget ber dog om at det 

sikres at serverings- og kafévirksomheten drives slik at det ikke medfører 

sjenanse for naboer i form av støy og ber om at det stilles strenge krav til 

ventilering og støyskjerming av aktiviteten i bygget før brukstillatelse kan 

gis.  

 

Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 

Det ble ikke fremmet alternative forslag. 

 

Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 

Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 

Bydelsutvalget stiller seg positiv til en dispensasjon fra gjeldende 

regulering. Et serveringssted kan gi en tiltrengt ny aktivisering av Tøyen 

torg på ettermiddags- og kveldstid. Bydelsutvalget ber dog om at det 

sikres at serverings- og kafévirksomheten drives slik at det ikke medfører 

sjenanse for naboer i form av støy og ber om at det stilles strenge krav til 

ventilering og støyskjerming av aktiviteten i bygget før brukstillatelse kan 

gis.  

 

Bydelsutvalgets behandling: 

Det ble ikke fremmet alternative forslag. 

 

Bydelsutvalgets votering: 

Enstemmig. 
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Etter dette lyder Bydelsutvalgets vedtak: 

Bydelsutvalget stiller seg positiv til en dispensasjon fra gjeldende 

regulering. Et serveringssted kan gi en tiltrengt ny aktivisering av 

Tøyen torg på ettermiddags- og kveldstid. Bydelsutvalget ber dog om 

at det sikres at serverings- og kafévirksomheten drives slik at det ikke 

medfører sjenanse for naboer i form av støy og ber om at det stilles 

strenge krav til ventilering og støyskjerming av aktiviteten i bygget 

før brukstillatelse kan gis.  

 

 

 

BU-sak 

119/2014 

SØKNAD OM NY SALGSBEVILLING VED STOPP & KJØP, 

EKEBERGVEIEN 37, 0196 OSLO 

 

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny salgsbevilling ved Stopp & Kjøp, 

Ekebergveien 37, 0196 Oslo, jf. Forskrift om åpningstider for 

serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker 

mv. 

 

Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 

Det ble ikke fremmet alternative forslag. 

 

Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 

Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 

Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny salgsbevilling ved Stopp & Kjøp, 

Ekebergveien 37, 0196 Oslo, jf. Forskrift om åpningstider for 

serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkohol-holdige drikker 

mv. 

 

Bydelsutvalgets behandling: 

Det ble ikke fremmet alternative forslag. 

 

Bydelsutvalgets votering: 

Enstemmig. 

 

Etter dette lyder Bydelsutvalgets vedtak: 

Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny salgsbevilling ved Stopp & 

Kjøp, Ekebergveien 37, 0196 Oslo, jf. Forskrift om åpningstider for 

serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker 

mv. 

 

 
 

BU-sak 

120/2014 

SØKNAD OM NY SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING VED 

POSTKONTORET, HAGEGATA 27 

 

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  
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Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- og skjenkebevilling 

ved Postkontoret, Hagegata 27, med åpningstider ihht. Forskrift om 

åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo, Oslo 

kommune; Inne til kl. 01.00/00.30 og ute til kl. 22.00/21.30. 

 

Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 

Helene Z. Skulstad fremmet følgende forslag på vegne av V: 

Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- og skjenkebevilling 

ved Postkontoret, Hagegata 27, med åpningstider inne til kl. 03.00 og ute 

til kl. 22.00. 

 

Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 

Votering om V forslag om uteservering: Forslaget ble enstemmig vedtatt 

Votering om V forslag om inneservering: Forslaget ble vedtatt mot en 

stemme fra Rødt. 

 

Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 

Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- og skjenkebevilling 

ved Postkontoret, Hagegata 27, med åpningstider inne til kl. 03.00 og ute 

til kl. 22.00. 

 

Bydelsutvalgets behandling: 

Venstre fremmet forslag om å legge til følgende merknad til 

bydelsdirektørens innstilling: 

«Bydelsutvalget oppfordrer søker til å søke utvidet skjenketid inne til kl. 

03.00 ved en evt. endring i forskriftene da bydelsutvalget er positive til 

tiltaket». 

 

Bydelsutvalgets votering: 

Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Venstres merknad ble vedtatt mot 2 R, 2 AP (Winsvold og Hussein) og 2 

H. 

 

Etter dette lyder Bydelsutvalgets vedtak: 

Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- og 

skjenkebevilling ved Postkontoret, Hagegata 27, med åpningstider 

ihht. Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel 

Gamle Oslo, Oslo kommune; Inne til kl. 01.00/00.30 og ute til kl. 

22.00/21.30. 

 

Venstre fremmet følgende merknad i møtet, tilsluttet av alle med unntak 

av 2 R, 2 AP (Winsvold og Hussein) og 2 H. 
Bydelsutvalget oppfordrer søker til å søke utvidet skjenketid inne til kl. 

03.00 ved en evt. endring i forskriftene da bydelsutvalget er positive til 

tiltaket. 

 

 

BU-sak 

121/2014 

INFORMASJON OM PROSJEKT GRATIS KJERNETID HØSTEN 

2014 

 



 10 

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  

Bydelsutvalget tar sak om prosjekt gratis kjernetid til orientering. 

 

Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 

Det ble ikke fremmet alternative forslag. 

 

Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 

Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 

Bydelsutvalget tar sak om prosjekt gratis kjernetid til orientering. 

 

Bydelsutvalgets behandling: 

Det ble ikke fremmet alternative forslag. 

 

Bydelsutvalgets votering: 

Enstemmig. 

 

Etter dette lyder Bydelsutvalgets vedtak: 

Bydelsutvalget tar sak om prosjekt gratis kjernetid til orientering. 

 

 

 

BU-sak 

122/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BU-sak 

123/2014 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTERING PR 2. TERTIAL 2014 

 

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 

Bydelsutvalget for Bydel Gamle Oslo tar rapporteringen pr 2. tertial til 

etterretning. 

 

Bydelsutvalgets behandling: 

Det ble ikke fremmet alternative forslag. 

 

Bydelsutvalgets votering: 

Enstemmig. 

 

Etter dette lyder Bydelsutvalgets vedtak: 

Bydelsutvalget for Bydel Gamle Oslo tar rapporteringen pr 2. tertial 

til etterretning. 

 

 

 

EKSTERN BUDSJETTJUSTERING 5/2014 

 

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 

 

Funksjonsområdet 1 – helse, sosial og nærmiljø 

Kostrafunksjon 241 - diagnose, behandling og rehabilitering 

Art 11 – Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.prod. økes med  

kr 297 000,- 
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BU-sak 

124/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostrafunksjon 243 – tilbud til personer med rusproblemer. 

Art 11 – Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.prod. økes med   

kr 2 150 000,- 

 

Funksjonsområdet 2B – Oppvekst 

Kostrafunksjon 231 - aktivitetstilbud barn og unge.  

Art 11 – Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.prod. økes med  

kr 650 000,- 

 

Bydelsutvalgets behandling: 

Det ble ikke fremmet alternative forslag. 

 

Bydelsutvalgets votering: 

Enstemmig. 

 

Etter dette lyder Bydelsutvalgets vedtak: 

Funksjonsområdet 1 – helse, sosial og nærmiljø 

Kostrafunksjon 241 - diagnose, behandling og rehabilitering 

Art 11 – Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.prod. økes 

med  

kr 297 000,- 

 

Kostrafunksjon 243 – tilbud til personer med rusproblemer. 

Art 11 – Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.prod. økes 

med   

kr 2 150 000,- 

 

Funksjonsområdet 2B – Oppvekst 

Kostrafunksjon 231 - aktivitetstilbud barn og unge.  

Art 11 – Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.prod. økes 

med  

kr 650 000,- 

 

 

BU-SAK 104/2014, HSK-SAK 20/2014- TILBAKEMELDING PÅ 

VEDTAK I BU 

 

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 

Bydelsutvalget tar saken til orientering. 

 

Bydelsutvalgets behandling: 

Det ble ikke fremmet alternative forslag. 

 

Bydelsutvalgets votering: 

Enstemmig. 

 

Etter dette lyder Bydelsutvalgets vedtak: 

Bydelsutvalget tar saken til orientering. 
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BU-sak 

125/2014 

 

SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING, 

UTESERVERING, VED THE OFFICE BAR N`GRILL, 

GRØNLAND 2C 

 

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  

Bydelsutvalget anbefaler søknad om serverings- og skjenkebevilling, ute, 

ved The Office Bar N`Grill, Grønland 2, åpnings- og skjenketider ute til 

kl. 24.00/23.30, jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om 

salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker mv. 

 

Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 

Olaf Svorstøl fremmet følgende forslag på vegne av Rødt: 

Åpnings- og skjenketider ute til kl. 22.00/21.30. 

 

Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 

Forslag fra Rødt falt mot en stemme fra Rødt. 

Bydelsdirektørens innstilling ble vedtatt mot en stemme fra Rødt. 

 

Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 

Bydelsutvalget anbefaler søknad om serverings- og skjenkebevilling ved 

The Office Bar N`Grill, Grønland 2, åpnings- og skjenketider ute til kl. 

24.00/23.30, jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om 

salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker mv. 

 

Bydelsutvalgets behandling: 

Ingen alternative forslag ble fremmet. 

 

Bydelsutvalgets votering: 

Komiteens innstilling ble vedtatt mot 2 R. 

 

Etter dette lyder Bydelsutvalgets vedtak: 

Bydelsutvalget anbefaler søknad om serverings- og skjenkebevilling ved 

The Office Bar N`Grill, Grønland 2, åpnings- og skjenketider ute til kl. 

24.00/23.30, jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om 

salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker mv. 

 

 

 

BU-sak       

126/2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TILSYNSRAPPORT FRA ANMELDT TILSYNSBESØK 01.07.14 – 

ST. HALVARDSHJEMMET 

 

Bydelsdirektørens innstilling: 

Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsynsbesøk den 01.07.14 og 

Sykehjemsetatens kommentarer av 09.09.14, til orientering.  

 

Helse og sosialkomiteens behandling: 

Det ble ikke fremmet andre forslag 

 

Helse og sosialkomiteens votering: 
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Bydelsdirektørens innstilling enstemmig vedtatt 

 

Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 

Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsynsbesøk den 01.07.14 og 

Sykehjemsetatens kommentarer av 09.09.14, til orientering. 

 

Bydelsutvalgets behandling: 

Det ble ikke fremmet alternative forslag. 

 

Bydelsutvalgets votering: 

Enstemmig. 

 

Etter dette lyder Bydelsutvalgets vedtak: 

Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsynsbesøk den 01.07.14 og 

Sykehjemsetatens kommentarer av 09.09.14, til orientering. 

 

 

 

HØRINGSUTTALELSE OM NYE SKOLEGRENSER I OSLO 

 

Miljøpartiet De Grønne fremmet følgende forslag til høringsuttalelse 

om nye skolegrenser i Oslo i møtet: 

 

Utdanningsetaten har foreslått nye inntaksområder for atten skoler i Oslo, 

deriblant Gamlebyen, Tøyen og Vålerenga. Bydelsutvalget i Gamle Oslo 

avgir med dette høringssvar på Endring av inntaksområdet mellom 

Gamlebyen og Tøyen skoler (saksnr. 14/00115‐37) og Endring av 

inntaksområdet til Vålerenga skole og tidlig oppstart av Brynsengfaret 

skole (saksnr 14/00115‐43). 

 

Bydelsutvalget i Gamle Oslo (BU) vil at Oslo skal være en by der 

innbyggerne kjenner tilhørighet og fellesskap der de bor, en by med minst 

mulig biltransport, og en grønn og frodig by som er god å leve i for store 

og små.  Både hensynet til tilhørighet, transport og livskvalitet gjør at BU 

ikke støtter forslaget om nye inntaksgrenser til skolene Gamlebyen, Tøyen 

og Vålerenga. 

 

1. Byplanlegging 

Gamle Oslo er en bydel der det har blitt bygget mange nye boliger, og der 

byggingen skal fortsette i flere år framover. Både Sørenga, Kværnerbyen 

og Ensjø er områder med tusenvis av nye boliger. BU setter 

spørsmålstegn ved hvorfor infrastrukturen av barnehager, skoler og 

helsestasjoner ser ut til å henge etter. Når det ikke bygges skoler i de 

aktuelle, nybygde områdene, presses barn som bor i etablerte områder ut 

av den skolen de har naturlig tilhørighet til. Dette er svært uheldig. 

 

Nye skoler bør bygges i områder med mye ny bebyggelse. Slik befolkes 

de nye skolene med barn som naturlig har tilhørighet til skolen fordi de 

bor like ved – ikke ved å rive ned velfungerende sosiale fellesskap for å 

flytte barna rundt til skoler i helt andre områder enn de bor. 
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Bydelsutvalget i Gamle Oslo mener at kommunen må skape et alternativ 

til Kværnerbyens, Ensjøs og Sørengas skolebarn som ikke går på 

bekostning av Etterstads og Gamlebyens beboere. 

 

2. Skole, identitet og tilhørighet 

Skolen er den aller viktigste faktoren som skaper tilhørighet og fellesskap 

i et nabolag. På skolen møtes barna og foreldrene deres hver eneste 

skoledag gjennom mange år. Dette knytter folk, skole og sted sammen. 

Bydelsutvalget i Gamle Oslo mener det er viktig å hegne om tilhørigheten 

i lokalmiljøene rundt Gamlebyen og Vålerenga skole. Et område der folk 

har slått rot, der de føler seg hjemme og der de har felles erfaringer og 

minner, er en by der det er godt og trygt å leve. Slik er det rundt 

Gamlebyen og Vålerenga. 

 

På Etterstad deler de foreslåtte skolegrensene lokalsamfunnet i to. De som 

bor i Etterstadsletta 1-‐50 skal til Hasle, mens de øvrige skal fortsette på 

Vålerenga (inntil en skole på Brynseng blir bygget). 

Dette splitter et harmonisk og sosialt aktivt nabolag i to, og er svært 

uheldig. Vi mener skolegrensene ikke må kutte lokalmiljøer i to på den 

måten, og at de må ta hensyn til den sosiale tilhørigheten som er mellom 

Etterstad og Vålerenga skole, og Gamlebyen og Gamlebyen skole. 

 

3. Godt liv i byen – uten bil 

Oslo har satt som mål å halvere klimagassutslippene innen 2030. Hvis 

byen skal nå disse målene, er det viktig at alle deler av den kommunale 

virksomheten bygger opp rundt dette. Også her er skolegrenser relevant. 

Skolegrensene må sette slik at folk i minst mulig grad blir avhengige av 

biltransport til og fra skolen. Det foreslåtte inntaksområdet til Vålerenga 

gjør at mange skolestartere skal begynne på Hasle skole, som ligger langt 

unna området der barna bor. Å sykle eller gå hit vil være utenkelig, mens 

de aller fleste går til Vålerenga skole slik grensene er i dag. 

 

Utdanningsetaten har sagt at det blir satt opp buss fra Etterstad til Hasle. 

Bydelsutvalget i Gamle Oslo mener det er en svært uheldig løsning både 

med tanke på miljø, trafikkbildet i området og når det gjelder ansvar for 

de seks år gamle barna. Bussing belaster et allerede svært belastet område 

enda mer biltrafikk og øker klimagassutslippene. Og hvordan skal man 

administrere et bussystem mellom skolens slutt og foreldrenes henting 

kanskje både tre og fire timer etterpå? Hvor mange busser skal det gå? Og 

hvem passer på seksåringene? 

 

Også ferdselen mellom Sørenga og Gamlebyen er kompleks og utrygg – 

både for voksne og barn. Hvor er det planlagt at skoleveien mellom 

Sørenga og Gamlebyen skole skal gå? Hvordan er skoleveien mellom 

Sørenga og Gamlebyen skole tilrettelagt for barns ferdsel? Hvordan vil 

anleggsarbeider i Sør og Nordenga påvirke ferdsel langs skoleveien for 

barn, mht. trygghet, luftforurensing osv.? 

 

4. Å splitte familier 

Både Gamlebyen og Etterstad er gamle, veletablerte boligområder. Begge 



 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

områdene preges av et mangfoldig og frodig fellesskap med skolen i 

sentrum. Foreldrene følger barna til og fra skolen, og dette skaper en 

viktig sosial arena for de voksne, også. Dette vil forringes sterkt dersom 

lokalmiljøene splittes opp og noen barn til og med skal busses frem og 

tilbake. 

 

Fordi dette er veletablerte områder, vil mange av skolestarterne ha større 

søsken som skal fortsette på Gamlebyen og Vålerenga. Denne splittingen 

av familier er uhyre uheldig. Det gir små barn stor trygghet i 

skolesituasjonen at de har større søsken på skolen. Dette gir også større 

trygghet for foreldrene, som vet at barna har hverandre dersom noe skulle 

skje. Når barna blir større, kan de ta følge på skoleveien og få mange 

opplevelser sammen. Opplevelser de skal huske å ha felles livet ut. En 

kommunes administrative grenser må ikke være til hinder for fellesskap 

mellom søsken. 

 

Familielivet er travelt for mange, enten man er én eller to foreldre. 

Dersom barna i en familie må gå på forskjellige skoler, gir det foreldrene 

en stor ekstrabelastning. To (eller flere) barn skal hentes, bringes og 

følges opp på to helt ulike skoler. Det blir to sett med sommerfester, 

juleavslutninger og andre feiringer, to sett med FAU og andre utvalg, to 

skoleadministrasjoner og to skolesteder å forholde seg til. Bydelsutvalget i 

Gamle Oslo mener at en familie (uansett sammensetning) skal ha mest 

mulig felles i hverdagen. Det gir mindre stress og større tilhørighet innen 

familien, og mellom familien og lokalmiljøet. Skolegrensene, og måten 

grensene praktiseres på, må ikke splitte familier. 

 

Bydelsutvalget i Gamle Oslo er negative til de foreslåtte skolegrensene for 

Gamlebyen og Vålerenga skoler. Utdanningsetaten må skape et alternativ 

til Kværnerbyens, Ensjøs og Sørengas skolebarn som ikke går på 

bekostning av Etterstads og Gamlebyens beboere. Etaten må komme med 

løsninger som støtter målet om en by der innbyggerne kjenner tilhørighet 

og fellesskap der de bor, en by med minst mulig biltransport, og by som er 

grønn og frodig og som er god å leve i for store og små. 

 

Bydelsutvalgets behandling: 

Rødt fremmet forslag om å gi bydelsutvalgets leder og nestleder fullmakt 

til å utforme en høringsuttalelse på vegne av bydelsutvalget som sendes 

inn til Utdanningsetaten innen fristen 24. oktober 2014. 

 

Bydelsutvalgets votering: 

Forslaget fra Rødt ble enstemmig vedtatt. 

 

Etter dette lyder Bydelsutvalgets vedtak: 

Bydelsutvalgets leder og nestleder gis fullmakt til å utforme en 

høringsuttalelse på vegne av bydelsutvalget som sendes inn til 

Utdanningsetaten innen fristen 24. oktober 2014. 
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BU-sak 

128/2014 

 

TUNNELEN UNDER KJØLBERGGATA 

 

Sak fremmet av Venstre i OKN: 

"Tunnelen under Kjølberggata står halvåpen og er full av brukte sprøyter. 

PU som står ansvarlig for utbyggingen anmodes å stenge tunnelen 

fullstendig, og sikre belysning og sikkerhet ved inngangen." 

 

Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 

Arild Furuseth fremmet følgende forslag på vegne av H: 

Administrasjonen anmodes om å ta kontakt med utbyggeren av området 

omkring tunnelen under Kjølberggata med sikte på å sikre tunnelen med 

lys og evt. video-overvåkning og for å få løpende fjernet brukte 

sprøytespisser.  

 

Anders Skyrud Danielsen fremmet følgende forslag på vegne av MDG: 

Sak 52/2014 sendes til BU uten innstilling. Undergangen har vært 

foreslått som graffitivegg for ungdom tidligere og planen for undergangen 

er uviss. BU trenger å få mer fakta på bordet før et eventuelt vedtak. 

 

Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 

Forslag fra MDG ble enstemmig vedtatt. 

 

Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 

Sak 52/2014 sendes til BU uten innstilling. Undergangen har vært 

foreslått som graffitivegg for ungdom tidligere og planen for undergangen 

er uviss. BU trenger å få mer fakta på bordet før et eventuelt vedtak. 

 

Forslagene fra V og H legges ved saken. 

 

Bydelsutvalgets behandling: 

Venstre fremmet følgende forslag om modifisering av forslag fremmet i 

OKN: 

Tunnelen under Kjølberggata står midlertidig halvåpen under pågående 

utbygging. Tunellen er full av brukte sprøyter. Politiets utlendingsenhet 

(PU), som står ansvarlig for utbyggingen, anmodes å stenge tunellen 

fullstendig under utbyggingsperioden samt sikre belysning og sikkerhet 

ved inngangen. 

 

Rødt fremmet følgende tilleggsforslag: 

Undergangen har vært foreslått som graffitivegg for ungdom tidligere. 

Bydelsutvalget etterlyser den vedtatte graffitiplanen. 

 

Bydelsutvalgets votering: 

Venstres modifisering av forslaget fremmet i OKN ble enstemmig vedtatt.  

Rødts forslag ble vedtatt mot 2 AP (Winsvold og Jørgensen), 2 H og 1 

FrP. 

 

Etter dette lyder Bydelsutvalgets forslag: 

Tunnelen under Kjølberggata står midlertidig halvåpen under 

pågående utbygging. Tunellen er full av brukte sprøyter. Politiets 



 17 

utlendingsenhet (PU), som står ansvarlig for utbyggingen, anmodes å 

stenge tunellen fullstendig under utbyggingsperioden samt sikre 

belysning og sikkerhet ved inngangen.  

 

Undergangen har vært foreslått som graffitivegg for ungdom 

tidligere. Bydelsutvalget etterlyser den vedtatte graffitiplanen. 

 

 

 

Referatsaker 

 Gnr./bnr. 129/42, Malerhaugveien 28 – varsel om igangsatt detaljregulering 

 

 

Eventuelt 

 

 

 

Protokollen ble opplest og godkjent i møtet. 

 

 

 

Silje Winther       Lasse Østmark 

leder        bydelsdirektør 

 


