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Saksliste:  
 
 
Saksnr Tittel 
1.  Åpent kvarter 
2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
3.  Godkjenning av protokoll fra møte 12.11.14 
4. KNK 14/41 Økonomioppfølging per 31. oktober 2014 
5. KNK 14/42 Budsjett 2015 
6. KNK 14/43 Detaljregulering av Ring 3 Storokrysset  
7. KNK 14/44 Bydel Sagenes forvaltning av Lilleborgbanen  
8. KNK 14/45 Forslag til møteplan år 2015 
9.  Orienteringssaker 
10.  Eventuelt 
 

1. Åpent kvarter 

Lone Husby, fungerende daglig leder på Sagene frivilligsentral 
Husby takket for støtte fra og samarbeid med bydelen. Hun opplyste om at frivilligsentralen 
har fått økte utgifter i forbindelsen med nye lokaler og økt aktivitet. Grunnet dårlig økonomi 
måtte frivilligsentralen redusere stillinger fra 300% til 240%. I 2015 må de sannsynligvis 
redusere ytterligere, til 200%, hvorav 150% er til ordinær drift og 50% til ungdomsklubben 
Metropolen. Det er ikke lagt inn midler til drift av Metropolen i bydelsdirektørens forslag til 
budsjett. Dette vil få store konsekvenser for frivilligsentralens aktivitet til neste år. Det ble 
sendt et brev til BU 28.10.14 angående den økonomiske situasjonen til frivilligsentralen. 
Brevet ble delt ut til KNK.  
 
KNK-leder Jørgen Foss takket for innsatsen til Sagene frivilligsentral på vegne av komiteens 
medlemmer. 
 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

 

3. Godkjenning av protokoll fra møte 12.11.14 

Stian Haraldsen opplyste om at hans habilitet ble vurdert i forbindelse med behandling av 
KNK sak 14/37 Tilskudd til grønne aktiviteter og tiltak – høst 2014. Han ønsker dette ført i 
protokollen.  
 
Protokoll fra møtet 12.11.14 ble etter dette enstemmig godkjent. 
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4. KNK 14/41  Økonomioppfølging per 31. oktober 2014 

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

VEDTAK (enstemmig): 
Kultur- og nærmiljøkomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende 
vedtak: 
 
Økonomioppfølging per 30. oktober 2014 tas til etterretning. 

 

5. KNK 14/42  Budsjett 2015 

Bydelsdirektørens forslag: 
1. Budsjett 2015 vedtas i.h.t. tabellen nedenfor og med de tillegg (tall- og verbalvedtak) som 
følger av bydelsutvalgets budsjettvedtak. Bydelsdirektør gis fullmakt til å plassere endringene 
på rett enhet, kostra og formålskapittel. 
 
Tabell 08: Forslag til vedtak budsjett Bydel Sagene 2015                                                                    1 000 kr 

Brutto Netto 
Funksjonsområder 

utgifter 
Inntekter 

Utgifter 

Sum FO1       Helse, sosial og nærmiljø 160 778 57 030 103 748 

Sum FO2A    Barnehager 445 519 59 757 385 762 

Sum FO2B    Oppvekst 162 309 8 409 153 900 

Sum FO3       Pleie og omsorg 475 421 65 894 409 527 

Sum FO4       Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet 122 017 7 888 114 129 

Sum bydel 1 366 044 198 978 1 167 066 

 
2. Budsjettet vedtas pr. enhet og pr. kostrafunksjon i.h.t. spesifikasjonene i del 2 og 3. 
3. Salderinger for -12,5 mill vedtas i.h.t. spesifikasjonene i tabell 03. 
4. Priser på korttids- og halvdagsplasser i barnehagene økes med 2,9 %. 
5. Priser på utleie av parker og torgplasser økes med 2,9 %. 
6. Innenfor rammen av de begrensninger som følger av bydelsutvalgets fullmakter, 

delegeres det til bydelsdirektør følgende fullmakter for 2015: 
 

a) Fullmakt til å sette opp endelig budsjett i henhold til bydelsutvalgets vedtak. 
b) Fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom kostrafunksjoner innenfor de enkelte 

funksjonsområdene. 
c) Fullmakt til å inngå og si opp avtaler vedrørende kjøp og salg av varer og tjenester 

innenfor de rammer som følger av bydelsutvalgets vedtak. 
d) Bydelsdirektør gis fullmakt til å fordele budsjettmidler til enslige mindreårige 

asylsøkere mellom barnevern og NAV. 
7. Det kreves ikke egenandel for trygghetsalarmer.  
8. Pris for tilleggstjenester fra hjemmetjenesten settes til kr. 467 pr. time. 
9. Det omdisponeres fra økonomisk sosialhjelp 1,2 mill til VTA/bonuslønn, 0,6 mill til     
    lønnstilskudd, 0,6 mill til introduksjonsstønad, 1,4 mill til drift og egenandeler  
    statsprosjekter, 1,2 mill til 2 forvaltningsstillinger og 1,4 mill til rustiltak. 
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Kultur- og nærmiljøkomiteens behandling: 
Det ble enstemmig besluttet at budsjettforslaget fra bydelsdirektøren behandles  
direkte i Bydelsutvalget.  
 
Jørgen Foss, AP, foreslo at tallforslag, forslag til verbalforslag og merknader fremmes etter 
partistørrelse og deretter behandles i samme rekkefølge.  
 
Forlaget ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Tallforslag 
 
Jørgen Foss, AP, Jens Kihl, SV og Siri Mittet, MDG, fremmet på vegne av AP, SV og MDG 
følgende tallforslag: 
 
TK1 Sagene frivilligsentral – kr. 250.000 
Sagene frivilligsentral har et variert tilbud til både barn og unge, eldre og andre i bydelen. De 
gjør et svært viktig arbeid og bydelsutvalget ønsker å støtte dem med 250.000 kr. Bydelen får 
et svært viktig og rikt tilbud igjen for å støtte opp om de som organiserer frivillig arbeid i 
bydelen.   
 
TK2 SAIFF – kr. 250.000 
Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentral når bredt ut i bydelen med sitt 
arbeid. De gjør et svært viktig arbeid og bydelsutvalget ønsker å støtte dem med 250.000 kr. 
Bydelen får et svært viktig og rikt tilbud igjen for å støtte opp om de som organiserer frivillig 
arbeid i bydelen.   
 
TK3 Grønne Midler - kr. 400.000 
Støtteordningen Grønne Midler er en suksess og bidrar til mye grønn aktivitet og lokalt 
miljøengasjement. Søknadsbeløp og antall søkere i 2014 viser at det er stor interesse for 
tilbudet. Med mer penger i potten er det mulig å gi støtte til flere tiltak og bidra til at større 
prosjekter også kan realiseres. Bydelsutvalget ønsker derfor å gjenopprette den opprinnelige 
størrelsen på ordningen og setter av kr. 400.000 til formålet   
 
TK4 Miljøkonsulent, ½ stilling - kr. 300.000 
Sagene har som målsetning å være byens grønneste bydel. En slik satsning krever betydelig 
innsats fra administrasjonen. Bydelsutvalget ønsker derfor å gjenopprette en deltidsstilling 
som miljøkonsulent i bydelen og setter av kr. 300.000 til formålet. Miljøkonsulenten skal 
bidra i arbeidet med de grønne midlene og engasjeres i annet miljø og klimarettet arbeid i 
bydelen.  
 
TK5 Lokal juice til folket, kr. 20.000  
Åsenhagen på Torshov har mange frukttrær som hver høst produserer masse epler og pærer. 
Frukten egner seg godt til juice og det er positivt om folk i nærmiljøet kan få glede av den 
lokale ressursen. Bydelsutvalget ønsker derfor at det kjøpes inn utstyr for å høste og presse 
juice (fruktkvern, juicepresse og redskaper som gjør plukking enklere) og setter av 20 000 kr 
til formålet. 
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Tilbudet skal gjøres kjent og tilgjengelig for de som bor i lokalmiljøet, for barnehager og 
frivillige organisasjoner. Det bes spesielt om at bydelen tar utstyret aktivt i bruk i forbindelse 
med områdesatsningen på Søndre Åsen. Bydelsutvalget ber direktøren finne en egnet frivillig 
samarbeidsparter som kan stå for oppbevaring og opprette et enkelt system for utlån 
 
TK6 Støtte til oppstart av korps på Nordpolen skole – kr. 10.000 
Det er et ønske om å opprette et skolekorps på Nordpolen skole. Bydelsutvalget er positive til 
dette og ønsker å bidra med kr. 10.000 til dette. 
 
TK7 Flere fellesgriller i parkene- kr. 50.000  
Bruken av engangsgriller bidrar til miljøproblemer og genererer mye avfall. I tillegg er 
grillene en brannfare og ødelegger gresset i parkene.  Bydelsutvalget ønsker å etablere flere 
fellesgriller i parkene våre og setter av kr. 50.000 kr til formålet 
 
TK8 Treningsapparater i parkene – kr. 250.000 
Utplassering av treningsapparater vil gjøre parkene i bydelen enda mer attraktive. Apparater 
av den typen som er på Lilleborgbanen kan med fordel settes ut f.eks. i Iladalen, 
Torshovdalen, Haarklous plass eller enkelte stede i Akerselva miljøpark. Det settes av kr 
250.000 til dette tiltaket. 
 
TK9 Kulturtiltak og grønne prosjekter på for eldre – kr. 250.000 
Bydelsutvalget mener at også eldre har behov for gode opplevelser i sine liv. Bydelsutvalget 
vil derfor at eldre i vår bydel skal få oppleve mer kultur spesielt på seniorsenteret. Samtidig 
ønsker bydelsutvalget at eldre også skal kunne få ta del i grønne prosjekter som f.eks. dyrking 
og utvikling av takhagen på Treschowshus. Bydelsutvalget ønsker at man i 2015 igjen setter 
opp Sagene Kabareten. Bydelsutvalget setter av kr. 250.000 til dette. 
 
TK10 Støtte til biblioteket – kr. 50.000 
Biblioteket er det fremste kunnskapssenteret i bydelen. Bydelsutvalget ønsker å styrke 
biblioteket med en engangsbevilling på 50.000,-. Midlene skal brukes til ekstra fokus på barn 
og unge, gjennom samarbeid med barnehager, skoler og ungdomstilbudene. Formålet skal 
være at flere leser mere. 
 
TK11 Belysning og vedlikehold i parker – kr. 400.000 
Undersøkelser som «Barnetråkk» viser at barn opplever utrygghet i våre parker, dette gjelder 
også andre aldersgrupper. Utryggheten kan skyldes både dårlig belysning men også dårlig 
vedlikehold. Bydelsutvalget ønsker å opprette et prosjekt for bedre belysning og vedlikehold i 
våre parker. Undersøkelser som «Barnetråkk» skal legges til grunn for prosjektet. 
Bydelsutvalget ønsker at prosjektet er innovativt og at man ser på muligheten for å benytte 
seg av ny teknologi i gatebelysningen. Bydelsutvalget ønsker at bydelen skal jobbe aktivt for 
at kommunen benytter den nyeste og mest miljøvennlige teknologien på markedet og at dette 
igjen kan inspirere bydelens innbyggere til å ta i bruk energibesparende løsninger på eget 
initiativ. Bydelsutvalget setter av kr. 400.000 til dette. 
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Oppsummering 
 
Nr. Tekst Beløp 
TK1 Frivilligsentralen    250.000 
TK2 SAIF    250.000 
TK3 Grønne midler    400.000 
TK4 ½ stilling som miljøkonsulent    300.000 
TK5 Lokal juice til folket      20.000 
TK6 Støtte til opprettelse av korps på Nordpolen skole      10.000 
TK7 Flere fellesgriller i parkene      50.000 
TK8 Treningsapparater i parker    250.000 
TK9 Kulturtiltak og grønne prosjekt på Seniorsenteret    250.000 
TK10 Støtte til biblioteket      50.000 
TK11 Belysning og vedlikehold i parker    400.000 
Totalt  2.230.000 
 

 
H, V og R ønsket ikke å fremme tallforslag i KNK. Deres forslag blir lagt fram i AU. 
 
 
Verbalforslag 
 
Jørgen Foss, AP, fremmet følgende forslag til verbalforslag:  
 
VK1 Øvingslokaler  
Bydelsutvalget ber direktøren være en medspiller for dialog mellom frivilligheten og 
kommersielle aktører og/eller egne leiesteder for å sikre at det etableres flere øvingslokaler 
som kan leies ut rimelig til frivillige organisasjoner og lag jmf. bl.a. svar på VK3 2014. 
Bydelsdirektøren bes også rette kontakt til andre kommunale etater som kan ha mulige 
lokaliteter som for eksempel utdanningsetaten.  
 
VK2 Næringsliv - Bydelsdager  
Bydelsutvalget ber direktøren igangsette dialog med lokalt næringsliv for å skape større 
engasjement rundt bydelens bydelsdager.  
 
VK3 Sagene Kirkepark  
Bydelsutvalget ber direktøren vurdere muligheten for å oppgradere Sagene Kirkepark med 
tanke på trygghet og tilgjengelighet. Det bes spesielt tas hensyn til eldre. Det bør samtidig 
vurderes om parken kan skifte navn til Mysteruds plass. Dette for å hedre generasjonene 
Mysterud i Arendalsgata. 
 
VK4 Rullering av kulturstrategi 
Bydelsutvalget ber direktøren gjennomføre rullering av Kulturstrategien fra 2008. Det bes ta 
hensyn til kultur rettet mot eldre. Det bes også ta hensyn til hvordan kulturlivet kan nå ut til 
flere av bydelens beboere, med særskilt henblikk på fattigdom og ensomhet.  
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Stian Haraldsen, H, fremmet følgende forslag til verbalforslag:  
 
VK5 Fartsdempende tiltak 
Bydelsutvalget ønsker lavere fartsgrenser og fartsdempende tiltak i hele bydelen. Dette er 
viktig for trafikksikkerhet og for å redusere gjennomgangstrafikk. Den generelle fartsgrensen 
i bydelen bør reduseres til 40 km på alle større veier utenom Ring 2. I boligstrøk bør 
fartsgrensene reduseres til 30 km. I tillegg bør det vurderes flere enveiskjørte gater med 
skråstilt parkering for å frigjøre areal til parkeringsplasser til bydelens innbyggere og 
sykkelveier. Bydelsdirektøren bes om å informere bymiljøetaten om bydelsutvalgets ønske 
slik at dette kan tas hensyn til i den planlagte gjennomgangen av fartsgrenser og 
fartsdempende tiltak i hver enkelt bydel. 
 
 
Tarik Ogbamichael, V, fremmet følgende forslag til verbalforslag:  
 
VK6 Kildesortering i bydelens offentlige rom 
Bydelsutvalget ønsker at Bydel Sagene skal fortsette å være en av de fremste bydelene mht 
gode miljøtiltak. Videre mener bydelsutvalget at kildesortering er et av flere viktige 
miljøtiltak. Bydelsutvalget ber derfor bydelsdirektøren om å utrede muligheten for å plassere 
kildesorteringsstativer (av plast, papir, flasker/metall og organisk avfall) i bydelens parker og 
mest trafikkerte gater. I en bydel som er og forblir Oslos tettest befolkede bydel vil 
miljøgevinsten av bedre avfallshåndtering være merkbar. 
 
 
Jens Kihl, SV, fremmet følgende forslag til verbalforslag:  
 
VK7 Idrett i bydelen 
Dei ulike idrettslaga på Sagene legg kvart år til rette for at mange tusen unge og eldre kan 
delta i sportsaktivitetar. Bydelsutvalet bed direktøren undersøkje korleis idrettslaga i bydelen 
oppfattar at det offentlege legg til rette for å stille sine lokale til disposisjon, og korleis dette 
eventuelt kan gjerast betre. Dette gjeld særskilt korleis gymsalar og andre skuleanlegg blir 
stilt til disposisjon for bydelens unge. Bydelsutvalet ønskjer òg at direktøren skal høyre med 
skulane korleis dei legg til rette for idrettslaga, og kome tilbake til bydelsutvalet med ei sak 
som oppsummerer desse svara og eventuelle tiltak for å betre situasjonen.  
 
 
Siri Mittet, MDG, fremmet følgende forslag til verbalforslag:  
 
VK8 Vegetarmat på sommerkonserten  
Et kosthold med mindre kjøtt er gunstig for klima og for helsen. Det er en økende interesse 
blant befolkningen for vegetarisk mat og mange etterlyser et alternativ til animalske produkter 
på restauranter og arrangementer. Sommerkonserten på Myraløkka besøkes av tusenvis av 
mennesker og er i så måte et egnet sted for bydelen å vise at den er lydhør og fremtidsrettet. 
Bydelsutvalget ber om at direktøren tilrettelegger for et vegetarisk tilbud på sommerkonserten 
og at dette synliggjøres i forkant via ulike formidlingskanaler og på selve arrangementet. 
 
VK9 Dyrkingslag på Haarklous plass  
Dyrkingsaktivitet har potensial for å skape kontakt mellom mennesker med forskjellig 
bakgrunn og livssituasjon. Grønne innslag kan også bidra til økt stolthet over nærmiljøet og et 
ønske om å ta vare på det. Bydelsutvalget ber om at direktøren ser på muligheten for å 
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etablere et dyrkingslag som har ansvar for dyrking og vedlikehold av plantefeltet på 
Haarklous plass. Det er ønskelig at medlemmer rekrutteres fra ulike bomiljøer i området og at 
dyrkerne innlemmes i bydelens dyrkingsnettverk.  
 
VK10 Grønt Flagg  
Det bes om en orientering om Grønt Flagg ordningen med informasjon om antall barnehager i 
bydelen som deltar, erfaringer fra arbeidet og en vurdering om hva som kan gjøres for at enda 
flere ønsker å jobbe mot en Grønt Flagg sertifisering.  
 
VK11 Bievennlig bydel 
En tredjedel av bieartene i Norge er på rødlista over truede arter. Biene er ekstremt viktig for 
oss, 30% av maten vi spiser kommer fra bie pollinerte planter. Mye kan gjøres for å bevare 
biene, blant annet dyrking av bie og humlevennlige planter, etablering av bie hotell eller 
honningkasser, og bevaring av plen og parkareal med blomster. Bydelsutvalget ber direktøren 
om å komme tilbake med en sak om hva bydelen allerede gjør på dette området og som sier 
noe om ytterligere tiltak som kan igangsettes for å bedre bienes levekår.  
 
 
Merknader 
 
Jørgen Foss, AP, fremmet følgende merknad: 
 
MK1 Frivillighet 
Bydelsutvalget anmoder samtlige frivillige organisasjoner som mottar støtte fra bydelen om å 

legge sin aktivitet til tilgjengelige møteplasser som kan brukes av alle.  

 
 
VOTERING: 
 
Det ble ikke stemt over bydelsdirektørens forslag til vedtak.  
 
 
Tallforslag 

 
Tallforslag TK1 fra AP, SV og MDG ble vedtatt med 5 stemmer (2AP, 1SV, 1MDG, 1R,) 
mot 2 stemmer (1H, 1V).  
 
Tallforslag TK2 fra AP, SV og MDG ble vedtatt med 5 stemmer (2AP, 1SV, 1MDG, 1R,) 
mot 2 stemmer (1H, 1V).  
 
Tallforslag TK3 fra AP, SV og MDG ble vedtatt med 5 stemmer (2AP, 1SV, 1MDG, 1R,) 
mot 2 stemmer (1H, 1V).  
 
Tallforslag TK4 fra AP, SV og MDG ble vedtatt med 5 stemmer (2AP, 1SV, 1MDG, 1R,) 
mot 2 stemmer (1H, 1V).  
 
Tallforslag TK5 fra AP, SV og MDG ble vedtatt med 5 stemmer (2AP, 1SV, 1MDG, 1R,) 
mot 2 stemmer (1H, 1V).  
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Tallforslag TK6 fra AP, SV og MDG ble vedtatt med 5 stemmer (2AP, 1SV, 1MDG, 1R,) 
mot 2 stemmer (1H, 1V).  
 
Tallforslag TK7 fra AP, SV og MDG ble vedtatt med 5 stemmer (2AP, 1SV, 1MDG, 1R,) 
mot 2 stemmer (1H, 1V).  
 
Tallforslag TK8 fra AP, SV og MDG ble vedtatt med 5 stemmer (2AP, 1SV, 1MDG, 1R,) 
mot 2 stemmer (1H, 1V).  
 
Tallforslag TK9 fra AP, SV og MDG ble vedtatt med 5 stemmer (2AP, 1SV, 1MDG, 1R,) 
mot 2 stemmer (1H, 1V).  
 
Tallforslag TK10 fra AP, SV og MDG ble vedtatt med 5 stemmer (2AP, 1SV, 1MDG, 1R,) 
mot 2 stemmer (1H, 1V).  
 
Tallforslag TK11 fra AP, SV og MDG ble vedtatt med 5 stemmer (2AP, 1SV, 1MDG, 1R,) 
mot 2 stemmer (1H, 1V).  
 
 
Verbalforslag 
 
Forslag til verbalforslag VK1 fra AP ble enstemmig vedtatt.  
 
Forslag til verbalforslag VK2 fra AP ble enstemmig vedtatt.  
 
Forslag til verbalforslag VK3 fra AP ble delt i to. 
Setning 1-2 ble enstemmig vedtatt.  
Setning 3-4 ble vedtatt med 6 stemmer (2AP, 1V, 1SV, 1R, 1MDG) mot 1 stemme (1H). 
 
Forslag til verbalforslag VK4 fra AP ble enstemmig vedtatt.  
 
Forslag til verbalforslag VK5 fra H ble delt i to.  
Setning 1-4 og 6 ble vedtatt med 5 stemmer (1H, 1V, 1SV, 1MDG, 1R) mot 2 stemmer 
(2AP). 
Setning 5 falt med 5 stemmer (2AP, 1SV, 1R, 1MDG) mot 2 stemmer (1H, 1V). 
 
Forslag til verbalforslag VK6 fra V ble enstemmig vedtatt.  
 
Forslag til verbalforslag VK7 fra SV ble enstemmig vedtatt.  
 
Forslag til verbalforslag VK8 fra MDG ble enstemmig vedtatt.  
 
Forslag til verbalforslag VK9 fra MDG ble vedtatt med 6 stemmer (2AP, 1V, 1SV, 1R, 
1MDG) mot 1 stemme (1H).  
 
Forslag til verbalforslag VK10 fra MDG ble enstemmig vedtatt.  
 
Forslag til verbalforslag VK11 fra MDG ble enstemmig vedtatt.  
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Merknad 
 
H, V, SV, R, MDG sluttet seg til merknad MK1 fremmet av AP.  
 
 

VEDTAK: 
Kultur- og nærmiljøkomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende 
vedtak: 
 
Tallforslag  

 
TK1 Sagene frivilligsentral – kr. 250.000 
Sagene frivilligsentral har et variert tilbud til både barn og unge, eldre og andre 
i bydelen. De gjør et svært viktig arbeid og bydelsutvalget ønsker å støtte dem 
med 250.000 kr. Bydelen får et svært viktig og rikt tilbud igjen for å støtte opp 
om de som organiserer frivillig arbeid i bydelen.   
 
TK2 SAIFF – kr. 250.000 
Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentral når bredt ut i 
bydelen med sitt arbeid. De gjør et svært viktig arbeid og bydelsutvalget ønsker 
å støtte dem med 250.000 kr. Bydelen får et svært viktig og rikt tilbud igjen for 
å støtte opp om de som organiserer frivillig arbeid i bydelen.   
 
TK3 Grønne Midler - kr. 400.000 
Støtteordningen Grønne Midler er en suksess og bidrar til mye grønn aktivitet 
og lokalt miljøengasjement. Søknadsbeløp og antall søkere i 2014 viser at det 
er stor interesse for tilbudet. Med mer penger i potten er det mulig å gi støtte til 
flere tiltak og bidra til at større prosjekter også kan realiseres. Bydelsutvalget 
ønsker derfor å gjenopprette den opprinnelige størrelsen på ordningen og setter 
av kr. 400.000 til formålet   
 
TK4 Miljøkonsulent, ½ stilling - kr. 300.000 
Sagene har som målsetning å være byens grønneste bydel. En slik satsning 
krever betydelig innsats fra administrasjonen. Bydelsutvalget ønsker derfor å 
gjenopprette en deltidsstilling som miljøkonsulent i bydelen og setter av kr. 
300.000 til formålet. Miljøkonsulenten skal bidra i arbeidet med de grønne 
midlene og engasjeres i annet miljø og klimarettet arbeid i bydelen.  
 
TK5 Lokal juice til folket, kr. 20.000  
Åsenhagen på Torshov har mange frukttrær som hver høst produserer masse 
epler og pærer. Frukten egner seg godt til juice og det er positivt om folk i 
nærmiljøet kan få glede av den lokale ressursen. Bydelsutvalget ønsker derfor 
at det kjøpes inn utstyr for å høste og presse juice (fruktkvern, juicepresse og 
redskaper som gjør plukking enklere) og setter av 20 000 kr til formålet. 
 
Tilbudet skal gjøres kjent og tilgjengelig for de som bor i lokalmiljøet, for 
barnehager og frivillige organisasjoner. Det bes spesielt om at bydelen tar 
utstyret aktivt i bruk i forbindelse med områdesatsningen på Søndre Åsen. 
Bydelsutvalget ber direktøren finne en egnet frivillig samarbeidsparter som kan 
stå for oppbevaring og opprette et enkelt system for utlån 
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TK6 Støtte til oppstart av korps på Nordpolen skole – kr. 10.000 
Det er et ønske om å opprette et skolekorps på Nordpolen skole. 
Bydelsutvalget er positive til dette og ønsker å bidra med kr. 10.000 til dette. 
 
TK7 Flere fellesgriller i parkene- kr. 50.000  
Bruken av engangsgriller bidrar til miljøproblemer og genererer mye avfall. I 
tillegg er grillene en brannfare og ødelegger gresset i parkene.  Bydelsutvalget 
ønsker å etablere flere fellesgriller i parkene våre og setter av kr. 50.000 kr til 
formålet 
 
TK8 Treningsapparater i parkene – kr. 250.000 
Utplassering av treningsapparater vil gjøre parkene i bydelen enda mer 
attraktive. Apparater av den typen som er på Lilleborgbanen kan med fordel 
settes ut f.eks. i Iladalen, Torshovdalen, Haarklous plass eller enkelte stede i 
Akerselva miljøpark. Det settes av kr 250.000 til dette tiltaket. 
 
TK9 Kulturtiltak og grønne prosjekter på for eldre – kr. 250.000 
Bydelsutvalget mener at også eldre har behov for gode opplevelser i sine liv. 
Bydelsutvalget vil derfor at eldre i vår bydel skal få oppleve mer kultur spesielt 
på seniorsenteret. Samtidig ønsker bydelsutvalget at eldre også skal kunne få ta 
del i grønne prosjekter som f.eks. dyrking og utvikling av takhagen på 
Treschowshus. Bydelsutvalget ønsker at man i 2015 igjen setter opp Sagene 
Kabareten. Bydelsutvalget setter av kr. 250.000 til dette. 
 
TK10 Støtte til biblioteket – kr. 50.000 
Biblioteket er det fremste kunnskapssenteret i bydelen. Bydelsutvalget ønsker å 
styrke biblioteket med en engangsbevilling på 50.000,-. Midlene skal brukes til 
ekstra fokus på barn og unge, gjennom samarbeid med barnehager, skoler og 
ungdomstilbudene. Formålet skal være at flere leser mere. 
 
TK11 Belysning og vedlikehold i parker – kr. 400.000 
Undersøkelser som «Barnetråkk» viser at barn opplever utrygghet i våre 
parker, dette gjelder også andre aldersgrupper. Utryggheten kan skyldes både 
dårlig belysning men også dårlig vedlikehold. Bydelsutvalget ønsker å opprette 
et prosjekt for bedre belysning og vedlikehold i våre parker. Undersøkelser 
som «Barnetråkk» skal legges til grunn for prosjektet. Bydelsutvalget ønsker at 
prosjektet er innovativt og at man ser på muligheten for å benytte seg av ny 
teknologi i gatebelysningen. Bydelsutvalget ønsker at bydelen skal jobbe aktivt 
for at kommunen benytter den nyeste og mest miljøvennlige teknologien på 
markedet og at dette igjen kan inspirere bydelens innbyggere til å ta i bruk 
energibesparende løsninger på eget initiativ. Bydelsutvalget setter av kr. 
400.000 til dette. 
 
 
Verbalforslag 

 
VK1 Øvingslokaler  
Bydelsutvalget ber direktøren være en medspiller for dialog mellom 
frivilligheten og kommersielle aktører og/eller egne leiesteder for å sikre at det 
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etableres flere øvingslokaler som kan leies ut rimelig til frivillige 
organisasjoner og lag jmf. bl.a. svar på VK3 2014. Bydelsdirektøren bes også 
rette kontakt til andre kommunale etater som kan ha mulige lokaliteter som for 
eksempel utdanningsetaten.  
 
VK2 Næringsliv - Bydelsdager  
Bydelsutvalget ber direktøren igangsette dialog med lokalt næringsliv for å 
skape større engasjement rundt bydelens bydelsdager.  
 
VK3 Sagene Kirkepark  
Bydelsutvalget ber direktøren vurdere muligheten for å oppgradere Sagene 
Kirkepark med tanke på trygghet og tilgjengelighet. Det bes spesielt tas hensyn 
til eldre. Det bør samtidig vurderes om parken kan skifte navn til Mysteruds 
plass. Dette for å hedre generasjonene Mysterud i Arendalsgata. 
 
VK4 Rullering av kulturstrategi 
Bydelsutvalget ber direktøren gjennomføre rullering av Kulturstrategien fra 
2008. Det bes ta hensyn til kultur rettet mot eldre. Det bes også ta hensyn til 
hvordan kulturlivet kan nå ut til flere av bydelens beboere, med særskilt 
henblikk på fattigdom og ensomhet.  
 
VK5 Fartsdempende tiltak 
Bydelsutvalget ønsker lavere fartsgrenser og fartsdempende tiltak i hele 
bydelen. Dette er viktig for trafikksikkerhet og for å redusere 
gjennomgangstrafikk. Den generelle fartsgrensen i bydelen bør reduseres til 40 
km på alle større veier utenom Ring 2. I boligstrøk bør fartsgrensene reduseres 
til 30 km. Bydelsdirektøren bes om å informere bymiljøetaten om 
bydelsutvalgets ønske slik at dette kan tas hensyn til i den planlagte 
gjennomgangen av fartsgrenser og fartsdempende tiltak i hver enkelt bydel. 
 
VK6 Kildesortering i bydelens offentlige rom 
Bydelsutvalget ønsker at Bydel Sagene skal fortsette å være en av de fremste 
bydelene mht gode miljøtiltak. Videre mener bydelsutvalget at kildesortering er 
et av flere viktige miljøtiltak. Bydelsutvalget ber derfor bydelsdirektøren om å 
utrede muligheten for å plassere kildesorteringsstativer (av plast, papir, 
flasker/metall og organisk avfall) i bydelens parker og mest trafikkerte gater. I 
en bydel som er og forblir Oslos tettest befolkede bydel vil miljøgevinsten av 
bedre avfallshåndtering være merkbar. 
 
VK7 Idrett i bydelen 
Dei ulike idrettslaga på Sagene legg kvart år til rette for at mange tusen unge 
og eldre kan delta i sportsaktivitetar. Bydelsutvalet bed direktøren undersøkje 
korleis idrettslaga i bydelen oppfattar at det offentlege legg til rette for å stille 
sine lokale til disposisjon, og korleis dette eventuelt kan gjerast betre. Dette 
gjeld særskilt korleis gymsalar og andre skuleanlegg blir stilt til disposisjon for 
bydelens unge. Bydelsutvalet ønskjer òg at direktøren skal høyre med skulane 
korleis dei legg til rette for idrettslaga, og kome tilbake til bydelsutvalet med ei 
sak som oppsummerer desse svara og eventuelle tiltak for å betre situasjonen.  
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VK8 Vegetarmat på sommerkonserten  
Et kosthold med mindre kjøtt er gunstig for klima og for helsen. Det er en 
økende interesse blant befolkningen for vegetarisk mat og mange etterlyser et 
alternativ til animalske produkter på restauranter og arrangementer. 
Sommerkonserten på Myraløkka besøkes av tusenvis av mennesker og er i så 
måte et egnet sted for bydelen å vise at den er lydhør og fremtidsrettet. 
Bydelsutvalget ber om at direktøren tilrettelegger for et vegetarisk tilbud på 
sommerkonserten og at dette synliggjøres i forkant via ulike 
formidlingskanaler og på selve arrangementet. 
 
VK9 Dyrkingslag på Haarklous plass  
Dyrkingsaktivitet har potensial for å skape kontakt mellom mennesker med 
forskjellig bakgrunn og livssituasjon. Grønne innslag kan også bidra til økt 
stolthet over nærmiljøet og et ønske om å ta vare på det. Bydelsutvalget ber om 
at direktøren ser på muligheten for å etablere et dyrkingslag som har ansvar for 
dyrking og vedlikehold av plantefeltet på Haarklous plass. Det er ønskelig at 
medlemmer rekrutteres fra ulike bomiljøer i området og at dyrkerne innlemmes 
i bydelens dyrkingsnettverk.  
 
VK10 Grønt Flagg  
Det bes om en orientering om Grønt Flagg ordningen med informasjon om 
antall barnehager i bydelen som deltar, erfaringer fra arbeidet og en vurdering 
om hva som kan gjøres for at enda flere ønsker å jobbe mot en Grønt Flagg 
sertifisering.  
 
VK11 Bievennlig bydel 
En tredjedel av bieartene i Norge er på rødlista over truede arter. Biene er 
ekstremt viktig for oss, 30% av maten vi spiser kommer fra bie pollinerte 
planter. Mye kan gjøres for å bevare biene, blant annet dyrking av bie og 
humlevennlige planter, etablering av bie hotell eller honningkasser, og 
bevaring av plen og parkareal med blomster. Bydelsutvalget ber direktøren om 
å komme tilbake med en sak om hva bydelen allerede gjør på dette området og 
som sier noe om ytterligere tiltak som kan igangsettes for å bedre bienes 
levekår.  

 

6. KNK 14/43  Detaljregulering av Ring 3 Storokrysset 

Bydelsdirektørens forslag: 
1. Bydelen er positiv til at Storokrysset skal omreguleres. Det er svært viktig å øke 

sikkerheten til myke trafikanter, og framkommeligheten spesielt for kollektivtransporten. 
Det er positivt at området styrkes som kollektivknutepunkt, ved at arealene blir bedre 
definert og at det blir enklere og tryggere å bytte transportmiddel for de reisende. Det er 
også positivt at det foreslås etablert mange sykkelparkeringsplasser med tak, på begge 
sider av Grefsenveien. 
 

2. Bydelen er skeptisk til løsningen som er foreslått for sykkel, både når det gjelder 
trafikksikkerhet og framkommelighet. Den kan i tillegg ha vanskeligheter for å fungere i 
praksis. Syklister og fotgjengere vil lett kunne kollidere i sambruksarealet («shared 
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space») ved rampen på nordsiden. Mennesker med funksjonshemninger, og da spesielt 
blinde og svaksynte, vil ha vanskeligheter med å orientere seg i sambruksarealet.   

 
Det er også sannsynlig at en del syklister i Storokrysset vil velge raskeste vei. Istedenfor å 
bevege seg gjennom sambruksarealet og stige av sykkelen for å krysse Vitaminveien, vil 
sannsynligvis noen heller krysse over fortauet og inn i rundkjøringen, før de fortsetter i 
veibanen ned Grefsenveien. Dette kan skape farlige situasjoner for alle trafikantgrupper.  

 
Dersom sykkelveien ble delt i to, lagt på hver side av Grefsenveien mellom fortau og 
veibane som på vanlig måte og markert i egen farge, mener bydelen at situasjonen ville 
blitt tryggere og fremkommeligheten bedre for syklistene. 
 
En annen mulighet er å etablere en sykkelbro fra Grefsenveien i øst og over hele krysset. 
Dette ville sikret både sikkerheten og framkommeligheten til syklistene. Sykkelbroen vil 
kunne bli bygget i kombinasjon med et takoverbygg. Dette bør vurderes i det videre 
arbeidet med reguleringsplanen. 

 
Oslo kommune arbeider med forslag til nytt sykkelveinett, som skal være mye mer 
finmasket enn den eksisterende planen. Statens vegvesens plan for Storokrysset må legge 
til rette for et sykkeltilbud som er godt nok i forhold til nye føringer.  
 

3. Rampene som går fra fortauene på hver side av Storo bru og ned til T-banestasjonen bør 
inkluderes som en del av planområdet, fordi det er en del av kollektivknutepunktet. 
Eiendommen rampene ligger på tilhører kommunen, og deler av eiendommen, som 
strekker seg over brua, er allerede inkludert i planen.  
 

4. Arealet på nordsiden over rampen vil kunne skape muligheter for forsterkning av 
Storokrysset som torg og møteplass. Dette bør vurderes nærmere i den videre utviklingen 
av reguleringsplanen. Det bør ses på muligheter for å etablere publikumsrettede tjenester 
over deler av rampen, hvor det i dag er et gult glasstak. Her kan det for eksempel være et 
venteområde med benker, en kiosk eller kaffebar. Dersom dette skal vurderes må 
sykkelveien som nevnt flyttes, slik at fortauet ligger nærmest rampen. 
 

5. Bydelen støtter forslaget om et takoverbygg. I tillegg til å være positivt for de reisende, 
som vil bli beskyttet for vær og vind, vil taket også kunne fremstå som en port inn til indre 
by. Et overbygget kollektivknutepunkt kan virke trygghetsskapende og styrke området 
som møteplass. Det er viktig at det blir lagt vekt på det estetiske aspektet av prosjektet, og 
dette bør fastsettes i reguleringsbestemmelsene. Taket må være helt eller delvis 
transparent for å sikre nok naturlig lys for trafikantene. Det kan i tillegg etableres 
belysning i taket for ekstra god sikt i vinterhalvåret. 
 

6. Bydelen mener treet i på hjørnet i Grefsenveien 51 bør bevares så fremt det er mulig. 
Dersom det ikke kan bevares bør det erstattes av et nytt tre. Det bør etableres flere trær og 
mer beplantning innenfor planområdet, såfremt dette ikke kommer i konflikt med 
siktlinjer for trafikantene. Det bør vurderes om støyveggene kan etableres som grønne 
vegger, dvs. med beplantning. Beplantningen vil bidra til å dempe støy og rense luften for 
partikler og støv.   
 

7. Bydelen støtter framlagte forslag om trappenedganger fra trikkeholdeplassene til T-
banestasjonen, da det kan vurderes som et tilbud som kommer i tillegg til de eksisterende 
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trappene og rampene på hver side av brua. Trappene vil styrke trafikksikkerheten ved at 
færre må krysse veibanen, og vil lette kapasiteten på hovedinngangene. 
 

8. Sambruksarealet på hjørnet til Vitaminveien vurderes som en lite heldig løsning med 
tanke på universell utforming. Dette gjelder spesielt for blinde og svaksynte, men også 
barn og eldre mennesker vil kunne synes at det er vanskelig å orientere seg i 
sambruksarealet. 
 

9. Bydelen har ingen innvendinger mot rivning av Grefsenveien 56 og 58, dersom dette er 
nødvendig for gjennomføring av planen. Det bør vurderes om det på det resterende arealet 
på eiendommene kan etableres parkeringsanlegg som legger til rette for innfartsparkering 
(«park and ride»). Dette vil kunne føre til mindre gjennomfartskjøring i indre by. Dette 
bør vurderes i egen reguleringsplan for disse eiendommene. 

 
Kultur- og nærmiljøkomiteens behandling: 
Jens Kihl, SV, fremmet følgende forslag til nytt punkt 10: 
Bydelen ønsker at områdets torg- og møteplassfunksjon blir forsterket ved at prosjektet 
tilføres en skulptur eller et annet kunstnerisk element. Dette kan for eksempel gjøres i 
forbindelse med utbygging av rundkjøringen eller liknende. 
 
VOTERING: 
 
Det ble stemt over punkt 1-8 samlet.  
Punkt 1-8 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtakspunkt 9 ble delt i to.  
Det ble stemt over punkt 9, første setning.  
Punkt 9, første setning ble enstemmig vedtatt. 
Det ble stemt over resten av punkt 9.  
Forslaget ble vedtatt med 6 stemmer (2AP, 1H, 1V, 1R, 1MDG) mot 1 stemme (SV). 
 
SVs forslag til nytt punkt 10 ble vedtatt med 6 (2AP, 1H, 1V, 1SV, 1MDG) stemmer mot 1 
stemme (1R). 
 

VEDTAK: 
Kultur- og nærmiljøkomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende 
vedtak: 
 

1. Bydelen er positiv til at Storokrysset skal omreguleres. Det er svært viktig 
å øke sikkerheten til myke trafikanter, og framkommeligheten spesielt for 
kollektivtransporten. Det er positivt at området styrkes som 
kollektivknutepunkt, ved at arealene blir bedre definert og at det blir 
enklere og tryggere å bytte transportmiddel for de reisende. Det er også 
positivt at det foreslås etablert mange sykkelparkeringsplasser med tak, 
på begge sider av Grefsenveien. 
 

2. Bydelen er skeptisk til løsningen som er foreslått for sykkel, både når det 
gjelder trafikksikkerhet og framkommelighet. Den kan i tillegg ha 
vanskeligheter for å fungere i praksis. Syklister og fotgjengere vil lett 
kunne kollidere i sambruksarealet («shared space») ved rampen på 
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nordsiden. Mennesker med funksjonshemninger, og da spesielt blinde og 
svaksynte, vil ha vanskeligheter med å orientere seg i sambruksarealet.   

 
Det er også sannsynlig at en del syklister i Storokrysset vil velge raskeste 
vei. Istedenfor å bevege seg gjennom sambruksarealet og stige av sykkelen 
for å krysse Vitaminveien, vil sannsynligvis noen heller krysse over 
fortauet og inn i rundkjøringen, før de fortsetter i veibanen ned 
Grefsenveien. Dette kan skape farlige situasjoner for alle 
trafikantgrupper.  
 
Dersom sykkelveien ble delt i to, lagt på hver side av Grefsenveien mellom 
fortau og veibane som på vanlig måte og markert i egen farge, mener 
bydelen at situasjonen ville blitt tryggere og fremkommeligheten bedre for 
syklistene. 
 
En annen mulighet er å etablere en sykkelbro fra Grefsenveien i øst og 
over hele krysset. Dette ville sikret både sikkerheten og 
framkommeligheten til syklistene. Sykkelbroen vil kunne bli bygget i 
kombinasjon med et takoverbygg. Dette bør vurderes i det videre arbeidet 
med reguleringsplanen. 
 
Oslo kommune arbeider med forslag til nytt sykkelveinett, som skal være 
mye mer finmasket enn den eksisterende planen. Statens vegvesens plan 
for Storokrysset må legge til rette for et sykkeltilbud som er godt nok i 
forhold til nye føringer.  
 

3. Rampene som går fra fortauene på hver side av Storo bru og ned til T-
banestasjonen bør inkluderes som en del av planområdet, fordi det er en 
del av kollektivknutepunktet. Eiendommen rampene ligger på tilhører 
kommunen, og deler av eiendommen, som strekker seg over brua, er 
allerede inkludert i planen.  
 

4. Arealet på nordsiden over rampen vil kunne skape muligheter for 
forsterkning av Storokrysset som torg og møteplass. Dette bør vurderes 
nærmere i den videre utviklingen av reguleringsplanen. Det bør ses på 
muligheter for å etablere publikumsrettede tjenester over deler av 
rampen, hvor det i dag er et gult glasstak. Her kan det for eksempel være 
et venteområde med benker, en kiosk eller kaffebar. Dersom dette skal 
vurderes må sykkelveien som nevnt flyttes, slik at fortauet ligger nærmest 
rampen. 
 

5. Bydelen støtter forslaget om et takoverbygg. I tillegg til å være positivt for 
de reisende, som vil bli beskyttet for vær og vind, vil taket også kunne 
fremstå som en port inn til indre by. Et overbygget kollektivknutepunkt 
kan virke trygghetsskapende og styrke området som møteplass. Det er 
viktig at det blir lagt vekt på det estetiske aspektet av prosjektet, og dette 
bør fastsettes i reguleringsbestemmelsene. Taket må være helt eller delvis 
transparent for å sikre nok naturlig lys for trafikantene. Det kan i tillegg 
etableres belysning i taket for ekstra god sikt i vinterhalvåret. 
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6. Bydelen mener treet i på hjørnet i Grefsenveien 51 bør bevares så fremt 
det er mulig. Dersom det ikke kan bevares bør det erstattes av et nytt tre. 
Det bør etableres flere trær og mer beplantning innenfor planområdet, 
såfremt dette ikke kommer i konflikt med siktlinjer for trafikantene. Det 
bør vurderes om støyveggene kan etableres som grønne vegger, dvs. med 
beplantning. Beplantningen vil bidra til å dempe støy og rense luften for 
partikler og støv.   
 

7. Bydelen støtter framlagte forslag om trappenedganger fra 
trikkeholdeplassene til T-banestasjonen, da det kan vurderes som et tilbud 
som kommer i tillegg til de eksisterende trappene og rampene på hver side 
av brua. Trappene vil styrke trafikksikkerheten ved at færre må krysse 
veibanen, og vil lette kapasiteten på hovedinngangene. 
 

8. Sambruksarealet på hjørnet til Vitaminveien vurderes som en lite heldig 
løsning med tanke på universell utforming. Dette gjelder spesielt for 
blinde og svaksynte, men også barn og eldre mennesker vil kunne synes at 
det er vanskelig å orientere seg i sambruksarealet. 
 

9. Bydelen har ingen innvendinger mot rivning av Grefsenveien 56 og 58, 
dersom dette er nødvendig for gjennomføring av planen. Det bør vurderes 
om det på det resterende arealet på eiendommene kan etableres 
parkeringsanlegg som legger til rette for innfartsparkering («park and 
ride»). Dette vil kunne føre til mindre gjennomfartskjøring i indre by. 
Dette bør vurderes i egen reguleringsplan for disse eiendommene.    
 

10. Bydelen ønsker at områdets torg- og møteplassfunksjon blir forsterket ved 
at prosjektet tilføres en skulptur eller et annet kunstnerisk element. Dette 
kan for eksempel gjøres i forbindelse med utbygging av rundkjøringen 
eller liknende. 
 

 

7. KNK 14/44  Bydel Sagenes forvaltning av Lilleborgbanen 

Bydelsdirektørens forslag: 
Bydelsutvalgets vedtak av 27.08.2009 i BU-sak 09/68 Utsmykking av Lilleborgbanen, 
fastholdes.  
 
Kultur- og nærmiljøkomiteens behandling: 
 
Stian Haraldsen, H, fremmet følgende forslag til vedtak: 
 

1. Bydelsutvalget ønsker ikke lenger at veggen på Lilleborgbanen skal stå til fri 
disposisjon for allmenheten som følge av sak 68 i Sagene BUs møte 27. august 2009.  

 
2. Bydelsdirektøren bes fremme en ny sak med en vurdering av hvilke fordeler en 

eventuell utsmykning av veggen på Lilleborgbanen vil ha, av hva slags former for 
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utsmykning som kan tenkes, samt med et kostnadsoverslag over hva ulike former for 
utsmykning vil koste.  

 
3. Et eventuelt utsmykningsoppdrag må godkjennes av bydelsutvalget eller et organ som 

bydelsutvalget oppnevner.  
 

4. Det skal under en eventuell utsmykning kun benyttes materiell som er lovlig 
omsettelig i Norge.  

 
VOTERING: 
 
Bydelsdirektørens forslag ble vedtatt med 6 (2AP, 1V, 1SV, 1MDG, 1R) stemmer mot 1 
stemme (1H). 
 
Hs forslag falt med 1 stemme (H) mot 6 stemmer (2AP, 1V, 1SV, 1MDG, 1R). 
 

VEDTAK: 
Kultur- og nærmiljøkomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende 
vedtak: 
 
Bydelsutvalgets vedtak av 27.08.2009 i BU-sak 09/68 Utsmykking av 
Lilleborgbanen, fastholdes.  

 

8. KNK 14/45  Forslag til møteplan år 2015   

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

VEDTAK (enstemmig): 
Kultur- og nærmiljøkomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende 
vedtak: 
 
Møteplan for år 2015 vedtas. 

 

9. Orienteringssaker 

Det var ingen saker til orientering. 
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10. Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt. 

 

BYDEL SAGENE 
Kultur- og nærmiljøkomiteen 
 
Jørgen Foss       Camilla Skjerve-Nielssen 
Møteleder       Møtesekretær 


