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BU SAK NR.      29/04
									OKK SAK NR.  06/04
PROTOKOLL 

Protokoll fra konstituerende møte i Oppvekst- og kulturkomiteen i bydel Grünerløkka 24.02.2004 kl. 18.00-19.35 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57.

DAGSORDEN:

ÅPEN HALVTIME.

Ingen saker meldt.

OPPROP.

Til stede: Per G. Dahl (A) leder, Hans Chr. Apenes (SV), Helle Solberg (A), Heidi Iveland Strand (F), Ulf Novsett (H), Helga Feiring (RV), Sven Erling Thorsen (V).  

Til stede av varamedlemmer: John Viggo Henriksen (F), Ragnar Leine (RV).

MERKNADER TIL DAGSORDEN.

Innkallingen godkjent uten merknader.
  
OKK SAK NR. 01/04  GJENNOMGANG AV MANDAT FOR KOMITEEN.
REF. BU SAK NR. 15/04.
Arkivnr. Saksnr.

Vedtak:
Saken tatt til orientering.

OKK SAK NR. 02/04  DÆLENENGA IDRETTSPARK – SKISSEPROSJEKT NY FLERBRUKSHALL.
REF. BU SAK NR. 10/04.
Arkivnr. Saksnr.

Oversendt forslag fra Teknisk- og miljøkomiteens møte 16.02.2004:  
Teknisk- og miljøkomiteen utsetter behandling av saken og ønsker i samarbeid med Oppvekst- og kulturkomiteen en befaring og møte med idrettsforeninger som bruker idrettsparken. Videre er det et ønske om å få en nærmere orientering om planene fra arkitektkontoret og eventuelt representant fra Friluftsetaten, og at det innledes en dialog med byantikvaren for å finne gode løsninger.

A’s forslag til vedtak:
Oppvekst- og kulturkomiteen ber administrasjonen om å arrangere en befaring og et møte med et utvalg av brukerne sammen med Teknisk- og miljøkomiteen med tanke på videre 
behandling av saken.
Vedtak:
A’s forslag enstemmig vedtatt.

OKK SAK NR. 03/04  POLICY FOR UTLEIE AV BYDELENS PARKER.
Arkivnr. Perm

Oversendt forslag fra Teknisk- og miljøkomiteens møte 16.02.2004:  
Bydelsutvalget peker på at parkene er verdifulle områder for beboerne i bydelen. Aktiviteter av kulturell eller idrettslig (ikke kommersiell) virksomhet er med på å berike bydelen og gir positive signaler til bydelens innbyggere. Ved utarbeidelse av retningslinjer til utleie av parker henstiller derfor bydelsutvalget til administrasjonen å ta hensyn til at denne type aktiviteter fra bydelens egne innbyggere sees på som positive og verdifulle tiltak.

Denne type tiltak/arrangementer bør ikke belastes med leie, men at parken stilles gratis til disposisjon dersom andre praktiske forhold er avklart.

A’s forslag til vedtak:
Parker og friområder skal så langt som mulig være tilgjengelige for alle bydelens beboere og besøkende, med full tilgjengelighet for funksjonshemmede. Aktiviteter og arrangementer skal vær til berikelse og glede for bydelens innbyggere og gjenspeile mangfoldet i bydelens befolkning.

	Parker og friområder bør ikke leies ut til arrangementer som støter eller diskriminerer grupper eller deler av befolkningen. Alle leietakere skal derfor skrive under på en leieavtale som forplikter arrangementet å gjenspeile bydelens policy om like muligheter for alle, med samme rettigheter uavhengig av tro, kjønn, seksuell orientering, funksjonsnivå og etnisk opprinnelse.


	En leieavtale bør videre inneholde punkter som forplikter leietaker til å rydde og rengjøre områder som har vært leid bort. Rydding og rengjøring skal ikke forstyrre naboers nattero.


	Utleie til kommersielle aktiviteter kan forekomme hvis arrangementet er åpent for hele befolkningen. Det skal betales leie hvis arrangøren har inntekter på salg av varer og tjenester. Inntektene fra dette skal gå til vedlikehold og forbedringstiltak i parkene og friområdene.


	Bydelens egne aktiviteter og lokale initiativ bør ha fortrinn til leie av parker og friområder.


	Arrangementer hvor det serveres øl, vin og brennevin kan tillates i begrenset omfang på bestemte merkedager.


	Forespørsler om leie avgjøres av administrasjonen i tråd med føringer fra Oppvekst- og kulturkomiteen/bydelsutvalget.    


Oppvekst- og kulturkomiteen ber administrasjonen om å lage utkast til leieavtale basert på 
komiteens innstilling til policybehandlingen. 

Vedtak:
Forslagene fra Teknisk- og miljøkomiteen og A vedtatt oversendt administrasjonen som bes om å lage et policydokument som legges fram for Oppvekst- og kulturkomiteen på neste møte i mars måned.

OKK SAK NR. 04/04  FRIVILLIGHETSMIDLER – FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV ØKONOMISK STØTTE.
Arkivnr. Perm

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka ved Oppvekst- og kulturkomiteen tildeler midler til frivillige organisasjoner som gir tilbud til bydelens befolkning innen områdene kultur, idrett og andre fritidstilbud. 

Midlene kan brukes til aktiviteter og mindre dugnadstiltak og derved støtte opp under lokale lag, foreninger og organisasjoner for å bidra til økt frivillig aktivitet og trivsel i bydelen. Midlene kan brukes til aktiviteter i regi av frivillighetssentraler, til samarbeidsaktiviteter mellom frivillige organisasjoner og kommunale instanser, frivillig innsats ved eldresentrene og tiltak som forebygger rasisme og diskriminering.

Tiltak i bydelen som utløser frivillig aktivitet og som særlig retter seg mot barn og unge vil bli prioritert. 

Det tildeles ikke midler til byomfattende tiltak (det vil si aktiviteter som skjer i tre eller flere bydeler) eller til organisasjoner som ikke har sin aktivitet og base i bydelen.   

Det må søkes på særskilt skjema som fås sammen med retningslinjer ved henvendelse til bydelsadministrasjonen. Støttemottakere må gi tilbakerapportering om bruken av midlene og levere regnskap. Søknadsfrist …..2004.
 
A’s forslag til vedtak:
Bydel Grünerløkka har avsatt midler til frivillig aktivitet i bydelen, med søknadsfrist 1. april 2004. Tilskuddene skal i all hovedsak brukes til tiltak for å støtte opp om frivillig aktivitet og  organisasjoner som gir tilbud til bydelens befolkning innen områdene kultur, idrett og andre fritidstilbud. 

Disse kan søke: 
Organisasjoner, institusjoner og prosjekter med et betydelig innslag av medlemmer og/eller virksomhet i Bydel Grünerløkka. Tiltakene skal være lokale tilbud, drevet av lokale organisasjoner. Det gis ikke støtte til byomfattende tiltak hvor flere enn tre bydeler er 
involvert.
  
Tilskudd kan gis til:
Generell aktivitet
Spesielle tiltak/arrangementer utover organisasjonens vanlige drift
Tiltak fra kommunale tjenestesteder som utløser et vesentlig innslag av frivilllig aktivitet
Etablering av samarbeidstiltak mellom frivillige organisasjoner og kommunale tjenester
Etablering av internasjonal samarbeid mellom Bydel Grünerløkka og bydeler/kommuner i to eller flere land

Rusforebyggende tiltak
Det er for 2004 satt av noen øremerkede midler til frivillige som driver rusforebyggende tiltak blant barn og unge.

Skriftlig søknad bør inneholde:
1) Beskrivelse av organisasjonen og organisasjonsform
2) Beskrivelse av tiltaket med målgruppe og plan for gjennomføring. 
3) Budsjett
4) Årsmelding og godkjent regnskap for siste regnskapsår. Medlemstall skal framgå
5) Søknadsbeløp og kontonummer

Søknadsfrist 1. april 2004
Svar kan forventes i begynnelsen av mai. Søknader avgjøres på Oppvekst- og kulturkomiteens møte i april/mai 2004.

Søknadsskjema og retningslinjer kan hentes på www.bga.oslo.kommune.no.
Søknad sendes til postmottak@bga.oslo.kommune.no" postmottak@bga.oslo.kommune.no eller med post til Bydel Grünerløkka, Postboks 2128 Grünerløkka, 0505 Oslo.
Spørsmål/henvendelser rettes til Eigil Jakobsen på tlf. 23 42 26 00/faks 23 42 26 01 eller til e-post til eigil.jakobsen@bga.oslo.kommune.no" eigil.jakobsen@bga.oslo.kommune.no.    
 
Vedtak:
A’s forslag og retningslinjer fra tidligere Bydel Helsfyr-Sinsen vedtatt oversendt administrasjonen som bes om å legge fram forslag til retningslinjer på Oppvekst- og kulturkomiteens neste møte i mars måned.

OKK SAK NR. 05/04  MØTEPLAN FOR KOMITEEN 1. HALVÅR 2004.
Arkivnr. Perm

Vedtak:
Følgende møteplan ble vedtatt:
23. mars, 20. april, 11. mai og 8. juni. Møtestart fastsatt til kl. 17.00.

Oslo 01.03.2004



Eigil Jakobsen
sekretær
Oppvekst- og kulturkomiteen
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