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Protokoll 2/09 
 
 
Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57  

Møtetid: Tirsdag 03. mars 2009 kl. 17.00-18.15     
   
 
 
Åpen halvtime 
Det var ingen frammøtte til åpen halvtime. 
 
Opprop 
Til stede: Tore Aasheim (SV) leder, Kari Aasebø (V) nestleder, Silje Njarde Tangnes (A), 
Ragnar Leine (R), Njål I. Fodnes (F) 
 
Forfall: Trond Helge Hem (A), Anniken Haugli (H)  
 
I stedet møtte: Marianne Sennabou Barry (A) 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent uten merknader 
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet godkjent. Etter forslag fra R ble sak om barnehageutbygging i bydelen satt opp 
som tilleggssak 6/09. 
 
Informasjon  

• Status for barnehageutbygging i bydelen v/avd.sjef Øyvind Henriksen. Det arbeides 
med tre prosjekter nå. Sinsen barnehage og Hasle barnehageenhet på Teglverkstomta 
(med 8 avdelinger) vil bli ferdigstilte i mai. I tillegg vil Rodeløkka barnehage bli revet 
i uke 14 og bli erstattet av en ny 6-avdelings barnehage, og det arbeides med å finne 
erstatningslokaler til denne blir ferdig.  

• Bystyrets vedtak om halvårig forsøksprosjekt med stenging av lovlige taggevegger ble 
omdelt. 

 
Eventuelt 

• Oppfølging av strategisk plan settes opp som sak på neste møte i komiteen. 
 
Saker behandlet under møtet:  
 
Innmeldt spørsmål fra V: 
 

Bydel Grünerløkka  Postadresse: Telefon:  02 180 
Bydelsadministrasjonen  Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 
http://www.bga.oslo.kommune  0505 Oslo 
  e-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no 

     

 
 
 

    
    
    
    
    

 

    

 
 



Tilsyn med barnehagene: Kan administrasjonen gi oss litt informasjon om hvordan tilsynet er 
organisert og hvordan man ser på dobbeltrollen der man på den ene siden skal oppfylle kravet 
om full dekning og på den andre siden skal sikre "en barnehagedag i tråd med 
barnehageloven/rammeplanene for barnehagene"? I Stomperud bhg har man akkurat meldt til 
bydelen at de tar inn flere barn på storbarnsavdelingene og at de nå blir 26 (!) på en avdeling 
(4 voksne).  
 
Det vanlige antallet i kommunale barnehager er 16 (på tre voksne tror jeg). Det er som kjent 
bare krav til antall pedagoger (1 pr 18 store barn), og man kan derfor være 36 barn på 2 
voksne, ellers sier bare loven at det skal være nok bemanning til å gjennomføre en forsvarlig  
barnehagedag. Dette skal altså tilsynet vurdere, og jeg tror aldri at de i praksis sier noe til 
antall barn før de tallfestede rammene overskrides (areal eller pedagog-tetthet), men jeg håper 
jeg tar feil. 
 
Svar fra administrasjonen: Tilsynsansvaret for bydelens barnehager er lagt til bestiller, som 
følger opp både kommunale og private barnehager. Tilsynet er knyttet til gjeldende 
bestemmelser i barnehageloven. Barnehageloven gir kun føringer i forhold til pedagogisk 
bemanning. Oslo kommune har en bemanningsnorm for pedagoger og assistenter. Bydelen 
anbefaler at private barnehager følger kommunens, men kan ikke pålegge private barnehager 
en spesiell assistentdekning.  
 
Innmeldte spørsmål fra SV: 
Snødepot 
 
1) Hva kommer bydelen til å gjøre for å sikre seg at det midlertidige snødepotiet på Hasle 
ikke blir en tikkende miljøbombe når snøen smelter. Hva er tenkt å gjøre med lagene med 
forurenset skitt og møkk som blir liggende igjen på snøhaugen og som blir igjen også etter at 
snøen er helt borte? 
 
Svar fra administrasjonen: Snødeponiet på Hasle utgjør ikke noen miljøtrussel. Prøver som er 
tatt fra et tilsvarende deponi viser at metaller og lignende ligger under grenseverdiene.  
 
Opptak i barnehager 
 
2) I forbindelse med nye regler for opptak i barnehagene i kommunen, hvordan kan foreldre i 
bydelen være sikre at de får barnehageplasser i umiddelbar nærhet av der man bor? Det at 
man søke på barnehageplass utenfor bydelen, betyr dette at lokale brukere av barnehagene 
kan bli skjøvet ut til fordel for søkere fra andre steder i kommunen? 
 
Svar fra administrasjonen: Det er ingen garanti for at lokale brukere får barnehageplass i 
umiddelbar nærhet av der de bor, og de kan risikere å komme etter søkere fra andre bydeler.  
 
Sommer i parkene 
 
3) Hvordan har bydelen planlagt å møte sommeren og utfordringene med bruk av 
parkanleggene? Er det planlagt noen tiltak for å bedre forholdene i parkene med hensyn til 
fest og fyll på kveldstid og i helgene, er man bedre forberedt i år med hensyn til utfordringen 
med forsøpling og tømming av søppelbøtter, samt barnefamiliers mulighet til å bruke parkene 
på best mulig måte? 
 
Svar fra administrasjonen: I Sofienbergparken blir det satt opp nye skilt som ber folk ta vare 
på uteområdet, vise hensyn og som oppfordrer til ro i parken etter kl. 23.00. Politiet har også 
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sagt de vil patruljere oftere i parken. Bydelen satser på å videreføre samme volum på 
avfallshåndteringen som i 2008. Da var det høy standard og så godt som ingen klager. 
 
Flerbrukshallen på Dælenenga 
 
4) Nå har foreldre og tillitsvalgte i Grüner idrettsforening flere ganger møtt frem i åpen 
halvtime for å be om at det skjer noe konkret med flerbrukshallen på Dælenenga og 
idrettsanlegget. Finnes det noen som helst måte, via BU, administrasjonen eller en 
henvendelse til bystyret, en mulighet for at bydelen kan fokusere på fremdrift i planene? 
Grüner idrettslag er byens eldste og største idrettslag og en av de viktiste kulturinsitutsjonene 
i bydelen. Likevel kan det synes som om bystyret ikke ser nødvendigheten av å tilby barn og 
ungdom skikkelige forhold. Ser administrasjonen en mulighet for - ut i fra den 
sakskunnskapen man sitter på - at man på noen som helst måte kan få denne saken på 
dagsorden og man kan få gjort noe konkret i saken? 
 
Svar fra administrasjonen: Forvaltningsansvaret, inklusiv prosjektering av ny flerbrukshall, 
ligger hos Idrettsetaten. Bydelen har prioritert flerbrukshallen høyest ved rullering av 
kommunedelplaner for anlegg i mange år, og bydelsutvalget har avgitt flere uttalelser til støtte 
for Dælenenga, uten at en har nådd fram så langt. Ett mulig tiltak er å søke å påvirke byrådet 
og bystyret gjennom partigruppene.      
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Sak 4 /09    Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 
27. januar 2009 

 
Vedtak:  
Protokollen enstemmig godkjent. 

Sak 5 /09    Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 
2009 

 
Barne- og likestillingsdepartementet forvalter tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i 
større bysamfunn. Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å bedre oppvekst- og levekår i 
større bysamfunn. Bevilgningen har barn og unge, og særlig ungdom i alderen 12 til 25 år, 
som målgruppe, og benyttes til tiltak og prosjekter som retter seg mot barn og unge med 
spesielle behov og mot utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. Ordningen har en særlig 
innsats rettet mot tiltak som tar sikte på å nå barn, unge og familier berørt av fattigdom. Barn 
og unge med innvandrerbakgrunn står overfor spesielle utfordringer, og arbeid og innsats som 
fremmer integrering er høyt prioritert. Barn og unges deltakelse og innflytelse i planlegging 
og gjennomføring bør prioriteres der det er naturlig. 
 
Formålet  
Formålet med tilskuddsordningen er å bedre oppvekst- og levekårene for barn og unge. Det 
legges vekt på: 
• å forebygge uønsket sosial atferd, bl.a. vold, mobbing, kriminalitet, rus og rasisme, å 

motvirke, fordommer, diskriminering, homofobi og å fremme gjensidig aksept 
• deltakelse for ungdomsgrupper som i liten grad benytter seg av de eksisterende kultur- og 

fritidstilbud  
• kvalifisering, inkludering og etablering av alternative mestringsarenaer  
• arbeid og innsats som tar sikte på å nå barn, unge og familier berørt av 

fattigdomsproblemer 
• likeverd og like muligheter for jenter og gutter 
• deltakelse og likeverdige muligheter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne 
 
Hva kan det søkes om? 
Det kan søkes midler til følgende: 
• Tiltak/prosjekt som utvikler arbeidsformer og -metoder overfor målgruppen. 
• Investeringer i lokaler og utstyr som skal benyttes av målgruppen. 
 
Det generelle barne- og ungdomsarbeidet er en del av kommunens eget ansvar, og kan ikke få 
støtte gjennom denne ordningen. Bevilgningen skal ikke erstatte eksisterende kommunale 
tilbud eller stillinger. Midlene skal ikke benyttes til tiltak/prosjekter som er knyttet til 
skolefritidsordningen eller har deltakelse i ordinære idrettsaktiviteter som målsetting. 
Bevilgningen kan heller ikke benyttes til klientrettede tiltak og tiltak av behandlende karakter.  
 
Tildeling 
Søknader sendes via bydelen til Departementet for behandling. På bakgrunn av innsendte 
søknader tildeles bydelen en samlet sum for prosjektene. Bydelen skal så foreta en vurdering 
og en politisk vurdering av søknadene. 
 
For 2009 kom det inn 5 søknader (se vedlegg for beskrivelse av prosjektene). Bydelen har fått  
en samlet tildeling på kr. 990.000.-. I 2008 ble bydelen tildelt kr. 920.000,-. De fleste av  
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søkerorganisasjonene har fått tildelt penger over flere år og det anbefales at tildelingen i stor 
grad sammenfaller med tidligere års tildelig da dette gir størst mulig forutsigbarhet for 
organisasjonen. I tillegg anbefaler bydelsdirektøren å støtte ungdomstiltaket Jentehuset, som 
tidligere ikke har mottatt støtte.  
 
Bydelsdirektørens anbefaler OMK å fatte følgende vedtak: 
Bydelens tildelte midler til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn for 2008 fordeles på 
følgende måte: 
X-ray ungdomskulturhus – internettcafe med yrkesopplæring kr. 400.000,- (400’ i 2008) 
Dansegruppen Cre-8 by Dancing Youth    kr. 160.000,- (160’ i 2008) 
Jentehuset                                                                                    kr. 190.000,-  (ny søker) 
OMOD – Global Music Studio      kr. 190.000,- (190’ i 2008) 
Ungdomsklubben Garage – Salemkirken    kr.   50.000,- (50’ i 2008) 
SUM         kr.  990.000,- 
 
Endringsforslag fra R:  
Ungdomsklubben tildeles ikke midler. I stedet tildeles ytterligere 50.000 kr. til Jentehuset.  
 
Vedtak:  

1. R’s endringsforslag falt med 1 (R) mot 5 (2 A, 1 SV, 1 V, 1 F) stemmer for 
bydelsdirektørens forslag. 

2. Bydelsdirektørens øvrige forslag enstemmig vedtatt.  
3. Rapport fra bruk av tildelte midler 2007 legges fram som en informasjonssak på 

komiteens neste møte. 

Sak 6 /09    Status for barnehageutbygging i Bydel Grünerløkka, 
Rodeløkka og Nedre gate barnehager 

 
R’s forslag til vedtak: 
 
Rodeløkka Barnehage: 
Omsorgsbygg har bestemt utbygging av en ny 6 avdelingers barnehage i Tromsøgata 2. 
Det skal fremgå av tegningene at det skal bli en 6-basers barnehage. Hver base blir på 25 m2 
med 18 barn. Det blir en felles spisesal for hele barnehagen. Bygget er tegnet inn på hele den 
solfylte delen av tomten og frukttrærne må hugges. Barna får 40 % for lite uteareal i henhold 
til norm. Det er gitt dispensasjon for arealnormen for barn i indre by.  
Det opplyses at det egentlig er full barnehagedekning i bydelen, men siden kravet til opptak er 
endret fra 1.januar, så er det felles opptak i hele Oslo. Omsorgsbygg har planer om å være klar 
til å begynne byggingen i uke 12. Nabovarsel ble sendt ut rett før den 9. februar. Det er ingen 
som vet hvor barna skal være i byggeperioden. Omsorgsbygg planlegger å ha nybygget klart i 
august.  
Foreldrene i barnehagen er svært kritiske til nybygget slik det nå er vedtatt. AMU har 
godkjent planene. Det samme har OMK komiteen på et tidligere møte. Saken er klaget inn til 
fylkesmannen og bydelsoverlegen.  
 
Nedregate 3/5 
Omsorgsbygg skal bygge en 4 avdelingers barnehage som skal benytte det samme arealet som 
dagens Nedregate Barnehage bruker med en liten utvidelse på ca. 250 m2. Det totale 
utearealet etter utvidelse opplyses å være 1535 m2 fordelt på 6 avdelinger. Det betyr at her 
blir det trangere enn i Rodeløkka Barnehage. Det vil si at det ville vært plass til ca. 16 barn 
ekstra hvis den anbefalte normen var blitt fulgt.  
OMK har tidligere godkjent planene. Saken har ikke vært behandlet i AMU.  
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Forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka går i mot den foreslåtte utvidelsen av Rodeløkka barnehage fra 3 til 6 
avdelinger. Det er bra at utbygger har gått bort fra takterrasse som en del av uteområdet.  
Dagens barnehage bør rehabiliteres og utvides til 4 avdelinger innenfor dagens grunnareal. 
Dette vil sikre barna en god barnehage med et godt uteområde også i framtiden.  
På denne måten bevares også den gjenværende delen Pastor Rodes frukthage, som historisk 
kulturmiljø.  
OMK mener at barnehagen får for lite uteareal og er kritiske til at det skal bygges en 
basebarnehage. OMK er redd for at dette blir mer en oppbevaring enn et godt pedagogisk 
tilbud.  
Oslo kommune har forsømt seg med å dekke behovet for arealer for barnehageutbygging. 
Kommunen har ikke sikret seg nok aktuelle tomter og eiendommer, men snarer solgt ut 
eiendommer og tomter som kunne vært hensiktsmessige til barnehageformål. 
 
De samme prinsippene gjelder også for utbyggingen i Nedregate 3/5, som for Rodeløkka 
Barnehage. OMK mener det er en selvmotsigelse at barn i sentrum får redusert sine 
uteområdene i forhold til resten av byen, og at det her primært bygges barnehageplasser for 
resten av byen. 
Foreldre og ansatte må gis en grundig og god informasjon om planene så tidlig som mulig.  
OMK mener det er uansvarlig å lage barnehager med så begrenset uteområde. Bydel 
Grünerløkka anser at det maksimalt er plass for 4 avdelinger for dette uteområdet.  
 
Vedtak: 
R’s forslag vedtatt med 5 (2 A, 1 SV, 1 V, 1 R) mot 1 (F) stemme. 
 
 
Oslo 10. mars 2009 
 
 
 
Eigil Jakobsen 
sekretær 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 
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