
GRÜNERLØKKA 

Bydel Grünerløkka Strategisk plan 2008–11 Første evaluering: oktober 2008/2009 Oversikt 
over aktuelle politikertiltak.  

Forslag til punkter som skal følges opp av OMK. (Forslagene er merket med punktmarkeringer i 
teksten.) 

3.1 Møteplasser  
 
Hovedmål  
Bydelens møteplasser skal videreutvikles slik at de imøtekommer innbyggernes ulike behov.  
 
Delmål 1: Bydelen skal videreutvikles i dialog med beboere og brukere.  
 
--> Beboere gis bedre muligheter til å påvirke utvikling i bydelen  
Status 2008: Åpen halvtime, folkemøte om Sofienbergparken, beboermøte om narko, Salto  
Fremover: Ta initiativ til nye møter og støtte opp om beboeraksjoner etc.  

Hva kan komiteene bidra med? Hvilke saker skal prioriteres? 
• Følge opp tettere utbygnings og ombygningssaker av barnehager. 
• OMK følge opp rapporter som kommer fra utekontakten når den blir etablert. 

 
--> Folkemøter om aktuelle saker  

Hva kan komiteene bidra med? Hvilke saker skal prioriteres? 
• OMK bør vurdere fortløpende saker som kan være av en slik interesse at det kan være riktig 

å avholde folkemøte om saken før beslutning fattes. 
• Folkemøte om Dælenenga 

 
--> Legge til rette for alkoholfrie møteplasser med tilbud og aktiviteter for eldre ungdommer  
Status 2008: Ungdomsklubbene våre (X-ray og Sinsen) har dette tilbudet  
Fremover: Nye tilbud krever ekstra ressurser  

Hva kan politikerne bidra med?  
• OMK skal være en pådriver for at det etableres en barne- og ungdomsklubb på 

sentrale/nedre Grünerløkka 
 
Delmål 2: Bydelen skal bidra og tilrettelegge for synliggjøring og samarbeid mellom 
kulturaktørene.  
Hva kan komiteene bidra med her? 

• Som kulturkomite bør OMK se hva vi kan bidra med. Følge opp bydelens kulturkalender? 
 
--> Flere steder for plakatoppheng  
Status 2008: Kartlegge aktuelle steder  
Fremover: Se ovenfor. Kontakte andre forvaltere og montere egne når økonomien tilsier det.  

Hva kan politikerne bidra med? Steder? Finansieringsløsninger? 
• Hvor er det behov for plakatoppheng? 
• OMK skal jobbe for at reklamen fra reklametårnene fjernes, og at disse brukes til gratis 

informasjonstavler blant annet for bydelens frivillige organisasjoner. 
 
Delmål 4: Bydelen skal sikre at parkene fremstår som attraktive møteplasser.  



 
--> Parkvertordning  
Status 2008: Det er søkt om prosjektmidler og fått avslag (MOS).  
Fremover: Vurdere andre finansieringskilder.  

Ideer? 
 
--> Sikre at parkene bevares mot nedbygging  
Fremover: Ny park kommer på Nedre Foss – byrådets budsjett for 2009  

Hvordan deltar politikerne iplanleggingsarbeidet? 
• OMK følger opp vedtak i saken fra Bydelsutvalgets møte for februar. 
 
Delmål 5: Sikre utvikling av gode fremtidige møteplasser i nærmiljøene.  
 
--> Innarbeide bestemmelser om etablering av møteplasser, som en del av byutviklingen og en ny 
offentlig byromsstruktur  
Status 2008: Ikke gjennomført.  
Fremover: Politisk påvirkning  

Hva kan politikerne gjøre? 
 
--> Sikre at utbyggingsprosjekter for boliger ivaretar behovet for gode uteområder for både små og 
store barn, ungdom og voksne  
Status 2008: Må vurderes i saker i Byutviklingskomiteen, barnas representant i byggesaker  
Fremover: Se ovenfor + politisk påvirkning + bruke barne- og ungdomsrådet mer aktivt  

Hva kan politikerne gjøre? 
 
--> Ved utbygging av større områder skal det tilrettelegges for parker/friområder  
Status 2008: Må vurderes i saker i Byutviklingskomiteen  
Fremover: Se ovenfor + politisk påvirkning  

Hva kan politikerne gjøre? 
 
--> Fokusere på møteplasser ved behandling av store utbyggingsprosjekter  
Status 2008: Må vurderes i saker i Byutviklingskomiteen  
Fremover: Større aktivitet ved uttalelser i reguleringssaker  

Hva kan politikerne gjøre? 
 
--> Kreve universell utforming i all utvikling av møteplasser  
Status 2008: Må vurderes i saker i Byutviklingskomiteen  
Fremover: Større aktivitet i reguleringssaker og sikring i egne utbyggingsprosjekter  

Hva kan politikerne gjøre? 
 
--> Bruke byutviklingskomiteen aktivt i høringsuttalelser  
Status 2008: Politikerne bestemmer aktivitetsnivået  
Fremover: se ovenfor  

Hva kan politikerne gjøre? 
 
--> Arbeide for forsterket politipost i bydelen  
Status 2008: Politiker-jobb  
Fremover: Ambulerende politipost foreslått i statsbudsjettet for 2009, Grünerløkka er aktuelt sted i 
perioder.  

Hva kan politikerne gjøre? 
 
Delmål 6: Bidra til at bydelens idrettsanlegg i størst mulig grad gjøres tilgjengelig for bydelens 



idrettslag og at bydelens barn og unge får tidspunkter som passer dem.  
 
--> Påvirke ”myndigheter” som fordeler tider i idrettsanleggene  
Status 2008: Ikke gjennomført  
Fremover: Ta kontakt med de som fordeler tider. Politikerne påvirke.  

Hva kan politikerne gjøre? 
 
Delmål 7: Bydelen skal ta sin del av Oslos klimaansvar og fremme god framkommelighet og gode 
miljøløsninger.  
 
--> Arbeide for Thv. Meyersgate som kollektiv- og fotgjengerprioritert gate  
Status 2008: Ikke gjennomført  
Fremover: Politiker-jobb  

Hva kan politikerne gjøre? 
 
--> Arbeide for nye og gode kollektivløsninger på Løren  
Status 2008: Ikke gjennomført  
Fremover: Politiker-jobb  

Hva kan politikerne gjøre? 
 

--> Oppmerking av områder for uteservering for å gi eldre og funksjonshemmede mulighet til trygg 
fremkommelighet  
Status 2008: Ikke gjennomført  
Fremover: Krever ekstra ressurser og vil bli vurdert i budsjettprosessene  

Kan dette prioriteres? 
 

3.2 Barn og unges oppvekst  
 
Hovedmål:  
Bydelen skal ha et tilbud som sikrer et godt, trygt og ressursrikt oppvekstmiljø for barn og unge.  
 
Delmål 1: Bydelen skal ha et godt og variert basistilbud.  
 
--> Alle barn i skal ha tilbud om barne- og ungdomsskole i rimelig nærhet i bydelen  
Status 2008 og fremdrift: Uttalelser til skolebehovsplan + politisk påvirkning  

Hva kan politikerne gjøre? 
Delmål 2: Tilbudene skal være i samsvar med veksten i aldersgruppen.  
 
--> Arbeide for en ny ungdomsskole i bydelen  
Status 2008 og fremover: politiker-påvirkning  

Hva kan politikerne gjøre? 
• OMK skal jobbe for at det etableres en ungdomsskole på sentrale Grünerløkka. Invitere FAU 

ene ved Lakkegata- Grünerløkka og Møllergata skoler for idédugnad og videre samarbeid. 
 
 
--> Styrke fritidstilbudet for ungdom  
Status 2008: Søkt og fått økte prosjektmidler  
Fremover: Fortsette å søke eksterne midler. Hvis økonomi: oppsøkende team/miljøarbeidertjeneste, 
styrke bemanningen på X-ray, vurdere etablering av lokale tilbud på skoler  

Hva kan politikerne gjøre? 
• Se 3.1. Møteplasser delmål 1. 



• Jobbe aktivt for en ny flerbrukshall. 
 
Delmål 4: Barn, unge og deres familier skal ha møteplasser som gir alle mulighet for utfoldelse, 
opplevelser, nettverksbygging og sosial utvikling.  
 
-->  Arbeide for å etablere en bibliotekfilial på Løren  
Status 2008: Meldt til Kulturetaten, ikke på agendaen deres nå  
Fremover: Politiker-påvirkning  

Hva kan politikerne gjøre? 
• OMK følger opp videre med eventuelt å undersøke ønsker og behov i området. Det er en 

sterk tilflytting til området, derfor vil behovet for bibliotek øke med årene. 

3.3 Vanskeligstilte/personer med hjelpebehov  
 
Hovedmål:  
Bydelen skal gi et godt tilbud slik at vanskeligstilte grupper får ivaretatt sine behov og sin 
verdighet.  
 
Delmål 1: Bydelen skal ha et differensiert botilbud med tilstrekkelig oppfølging.  
 
--> Flere kommunale utleieboliger spredt over hele bydelen  
Status 2008 og fremover: Politiker-påvirkning både med økning i antall boliger og eventuelle 
tildelingskriterier  

Hva kan politikerne gjøre? 
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