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Protokoll 3/09 
 
 
Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57  

Møtetid: Tirsdag 21. april 2009 kl. 17.00-20.20     
   
 
 
Åpen halvtime 
Det var møtt fram fire personer til åpen halvtime. 
 
Jorun Valeur Bekkby tok ordet til sak 8/09 og sa at husflidlaget vil etablere seg i bydelen i 
Frivillighetssentralens fra høsten av. Hun informerte om deres aktiviteter og bakgrunnen for 
søknad om frivillighetsmidler. 
 
Ellen Sethov sa det er viktig å ta vare på parkene og grøntområdene, særlig med tanke på at 
barnefamilier blir boende. Hun stilte spørsmål om hva slags erfaringer politikerne hadde med 
utleie og bruk av parkene, jfr. sak 10/09.     
 
Opprop 
Til stede: Tore Aasheim (SV) leder, Trond Helge Hem (A), Silje Njarde Tangnes (A), 
Anniken Haugli (H), Ragnar Leine (R), Njål I. Fodnes (F) 
 
Forfall: Kari Aasebø (V) 
 
I stedet møtte: Jarl W. Alnæs (V) 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent uten merknader 
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet godkjent. 
 
Informasjon  

• Rapporter fra ungdomstiltak i større bysamfunn/Bydel Grünerløkka 2008 ble omdelt. 
 
Saker behandlet under møtet: 
 
Innmeldt spørsmål fra H: 
Hvis det er slik at det er full barnehagedekning i bydelen, hva er da begrunnelsen for 
at barnehagene i bydelen "fortettes" ytterligere, og det på en måte som gjør at dispensasjoner 
må gis? For eksempel definerer bydelen 2006-barna som store barn selv om de fortsatt er å 
betraktes som små for å kunne øke inntaket av barn, utearealer nedbygges på en måte som 



gjør at dispensasjoner må gis i forhold til norm om uteareal, etc. Bør ikke køen i andre bydeler 
først og fremst forsøkes løst i bydeler med større arealer, både innendørs og utendørs? 
 
Administrasjonen omdelte følgende skriftlige svar: 
Grunnen til at det planlegges flere barnehager enn vi muligens trenger for full dekning er at 
det er Oslo kommune som skal innfri rett til barnehageplass. Det er derfor Oslo kommune 
sentralt som bestiller plasser og Omsorgsbygg som fremskaffer plassene. I denne 
sammenheng kan det dukke opp muligheter i vår bydel som er realiserbare. Vår rolle i dette er 
å avklare om dette er plasser vi trenger eller ikke. Videre er det vi som godkjenner barnehagen 
i henhold til barnehageloven og lov om miljørettet helsevern. Det er også vår bydel som 
drifter barnehagen. 
 
2006-barn har ingenting med dette å gjøre. Alle barn som fyller 3 år i løpet av kalenderåret 
regnes som treåringer i henhold til barnehageloven og det er derfor mulig å regne disse som 
store barn fra 01.01. dette året. 
 
Utearealet bygges ikke med dispensasjon. Dette er en veiledende norm og det er opp til 
barnehagemyndighet og godkjenne dette. Her sees det bl. a. på tilsøtende muligheter. Videre 
er det slik at uteareal planlegges ut fra store barn (over 3 år). I virkeligheten vil mange av 
disse plassene fylles opp av barn under 3 år slik at den reelle utearealdekningen vil være bedre 
enn prosjektert. (18 barn over tre år tilsvarer 9 barn under 3 år). 
 
Innendørsnormen følges i alle våre barnehager. 
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Sak 7 /09    Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 
3. mars 2009 

 
Vedtak:  
Protokollen enstemmig godkjent.  

Sak 8 /09    Søknader om frivillighetsmidler 2009 
 
Til voteringsorden: 
Der det forelå avvikende forslag ble omforente forslag fra A, SV, H, V og F satt opp i mot R’s 
alternative forslag under ett. Der det ikke er angitt stemmetall er vedtakene enstemmige.  
 
Vedtak:  

1. Grünerløkka skoles musikkorps (korpstur og seminar) tildeles kr. 25.000. Vedtatt med 
6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 F) mot 1 (R) stemme for å tildele kr. 30.000. 

2.  X-Ray Ungdomskulturhus (nettbasket barn og unge) tildeles kr. 5.000. Vedtatt med 6 
(2 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 F) mot 1 (R) stemme. 

3. Therese Asker (BandAid 2009). Søknaden innvilges ikke da tiltaket er byomfattende. 
4. Rockeringen (konsertserie for ungdom) tildeles kr. 20.000. 
5. Alieu Tabang (afrikansk kultur for barn og unge). Søknaden innvilges ikke da det er 

begrensede midler til disposisjon i 2009. Vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 F) mot 
1 (R) stemme for å tildele kr. 5.000. 

6. Lakkegata skoles musikkorps (rekruttering og instruksjon) tildeles kr. 25.000. Vedtatt 
med 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 F) mot 1 (R) stemme for å tildele kr. 30.000. 

7. Norsk Vietnamesisk senter (antirasistisk arbeid). Søknaden innvilges ikke da tiltaket 
er byomfattende og det er begrensede midler til disposisjon i 2009.  

8. One-Unity dansegruppe (show, dans barn/unge) tildeles kr. 15.000. 
9. Somalisk utviklings- og kultursenter (sunnere ungdomsmiljø, diverse arrangementer). 

Søknaden innvilges ikke da det er begrensede midler til disposisjon i 2009. 
10. Natteravnene (lønnsmidler). Søknaden innvilges ikke ettersom det er søkt om 

lønnsmidler. 
11. Pak Nettverk, Kulturgruppa VICTOR m.fl (internasjonal kulturfest for ungdom) 

tildeles kr. 10.000. Vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 F) mot 1 (R) stemme for å 
tildele kr. 5.000. 

12. UNIK Grünerløkka (barnas dag, sommerfestival, julemarked) tildeles kr. 25.000. 
Vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 F) mot 1 (R) stemme for å tildele kr. 10.000. 

13. Pervez Ahmad (flerkulturell eldregruppe). Søknaden innvilges ikke da tiltaket ikke 
foregår i vår bydel.   

14. Grünerløkka Husflidslag (oppstart ”Ung husflid) tildeles kr. 15.000. Vedtatt med 6 (2 
A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 F) mot 1 (R) stemme for å tildele kr. 5.000. 

15. Tamilsk Ressurs- og veiledningssenter (møtested for eldre, integrering og livskvalitet). 
Søknaden innvilges ikke da det er begrensede midler til disposisjon i 2009. 

16. Foss videregående skole (forestilling på Parkteatret) tildeles kr. 5.000. Vedtatt med 6 
(2 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 F) mot 1 (R) stemme.  

17.  Norsk Folkehjelp, Oasen (kvinner på vei, deltakelse og mestring). Søknaden innvilges 
ikke da tiltaket er byomfattende og det er begrensede midler til disposisjon i 2009.   

18. Grüner Ishockey (turnering, Evans Cup, proffuka, skøyteskole) tildeles kr. 50.000. 
Vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 F) mot 1 (R) stemme for å tildele kr. 65.000. *) 

19.  Grünerløkka historielag (utgivelse av medlemsblad) tildeles kr. 5.000. Vedtatt med 6 
(2 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 F) mot 1 (R) stemme.  
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20. Grüner Fotball (materiell, deltakelse Norway Cup, trenerutdanning/kursing) tildeles 
kr. 70.000. Vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 F) mot 1 (R) stemme for å tildele kr. 
65.000. *) 

21. Norsk russisk kultursenter (høstseminar, kultur, integrering). Søknaden innvilges ikke 
da tiltaket er byomfattende.   

22. Norsk russisk kultursenter (russiske kulturdager). Søknaden innvilges ikke da tiltaket 
er byomfattende.   

23. Norsk russisk kultursenter (kulturaften med fordrag og julefest). Søknaden innvilges 
ikke da tiltaket er byomfattende.   

24. Hashim Jafari (fotballaktiviteter for afghansk ungdom/flyktninger). Søknaden 
innvilges ikke da det er begrensede midler til disposisjon i 2009. Vedtatt med 6 (2 A, 1 
SV, 1 H, 1 V, 1 F) mot 1 (R) stemme for å tildele kr. 10.000. 

25. Oslo Røde Kors (Cricketprosjektet).  Søknaden innvilges ikke da tiltaket er 
byomfattende.   

26. Gatas filmskapere (dokumentarfilm om hip hop miljøet i Oslo) tildeles kr. 20.000. 
Vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 F) mot 1 (R) stemme. 

27. Kulturgruppa VICTOR (sisterhood, jenteaktiviteter) tildeles kr. 15.000. 
28. Hasle skoles musikkorps (prosjekt 14-åringer) tildeles kr. 25.000. Vedtatt med 6 (2 A, 

1 SV, 1 H, 1 V, 1 F) mot 1 (R) stemme for å tildele kr. 50.000. 
29. Knut Møller Jensen (dokumentasjon Sinsenbyen, drift internettside). Søknaden 

innvilges ikke da det er begrensede midler til disposisjon i 2009.   
30. Møllergata skoles musikkorps (undervisning og sosiale aktiviteter) tildeles kr. 25.000. 

Vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 F) mot 1 (R) stemme for å tildele kr. 34.000. 
31. Frode Strand Karlsen, Norsk Taiji Senter (mestring og brobygging, aktiviteter for barn 

og unge). Søknaden innvilges ikke da tiltaket er byomfattende.   
32. Eritreisk ungdomsforening (fotballturnering i USA). Søknaden innvilges ikke ettersom 

komiteen ikke vil prioritere støtte til utenlandsturer. 
33. Den Etiopisk Ortodokse kirke i Norge (reisetilskudd til kirkeaktiviteter i og utenfor 

Norge). Søknaden innvilges ikke ettersom det er begrensede midler til disposisjon i 
2009 og fordi komiteen ikke vil prioritere støtte til utenlandsturer. 

34. Skeiv verden Oslo og Akershus (informasjon, nettverk for homofile med 
minoritetsbakgrunn). Søknaden innvilges ikke da det er begrensede midler til 
disposisjon i 2009.   

35. Baba Kankani (internasjonale sportsdager, kulturutveksling). Søknaden innvilges ikke 
da tiltaket er byomfattende.   

36.  Sinsen menighet (babykonserter) tildeles kr. 5.000. Vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 
V, 1 F) mot 1 (R) stemme. 

37. Oslo Dokumentarkino (Hva skjer på Nedre Foss og Vulkan) tildeles kr. 10.000. 
Vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 F) mot 1 (R) stemme. 

38. Tamilsk ungdomsorganisasjon (seminargrupper, forebygge psykiske plager hos 
ungdom). Søknaden innvilges ikke da tiltaket er byomfattende. Vedtatt med 6 (2 A, 1 
SV, 1 H, 1 V, 1 F) mot 1 (R) stemme for å tildele kr. 6.000. 

39. Carina Steiro (aktiviteter innen sang og dans). Søknaden innvilges ikke ettersom over 
halvparten av søknadsbeløpet er honorar til prosjektleder. 

40. Oslo Kultur- og Utdanningsforening (internasjonal barnedag) tildeles kr. 10.000. 
41. Mesfin Ekubay (etiopisk og eritreisk aften) tildeles kr. 10.000. 
42. Omer Naseer Ahmed (fotballturnering for ungdom, øke mulitkulturell forståelse). 

Søknaden innvilges ikke da tiltaket er byomfattende. 
43. Mona Wilson (”Veien blir til” – allsang). Søknaden innvilges ikke da det er 

begrensede midler til disposisjon i 2009.   
44. Forente Minoriteter (gatekunst 2009, ungdomsdrevet musikkprosjekt) tildeles kr. 

10.000. 
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45. Grünerløkka Næringsråd (bydelsdager 2009). Søknaden innvilges ikke da en stor del 
av arrangementet ikke har et frivillig, men et kommersielt preg og således faller 
utenfor retningslinjene for tildeling av tilskudd. 

46. Den Eritreiske kulturforeningen i Norge (likestilling, motivasjonsgrupper, psykisk 
helse). Søknaden innvilges ikke da tiltaket er byomfattende. Vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 
1 H, 1 V, 1 F) mot 1 (R) stemme for å tildele kr. 5.000. 

47. Marit Tømmeraas (”Skapende hender”). Søknaden innvilges ikke ettersom den er 
innkommet etter søknadsfristens utløp.   

  
*) Søknadene fra Grüner Fotball og Grüner Ishockey ble behandlet under ett.  
 
Merknad fra R: 
Rødt ønsket en primært en avstemning på hver enkelt sak/prosjekt under sak 8/09 Søknader 
om frivillighetsmidler, slik som det tidligere har vært praktisert. Dette ble ikke støttet av noen 
av de andre partiene. 
  
R’s subsidiære stemmegivning: 
 200900359-1 X-Ray ungdomshus, nattbasket barn/unge. Rødt støtter subsidiært 
Arbeiderpartiets forslag på kr. 5 000,- 
  
200900376-10 Grünerløkka husflidlag, aktiviteter/oppstart "Ung husflid". Rødt støtter 
subsidiært Arbeiderpartiets forslag på kr. 15 000,- 
  
200900376-17 Grüner fotball IL, utstyr materiell. Rødt støtter subsidiært Arbeiderpartiets 
forslag på kr. 70 000,- 
  
200900376-41 Oslo dokumentarkino, fremvisning forslag til prosjekt Vulkan/Nedre Foss. 
Rødt støtter subsidiært Arbeiderpartiets forslag på kr. 10 000,- 
  

Sak 9 /09    Strategisk plan 2008-2011 - første evaluering oktober 
2008 

 
Forslag til oppfølgingspunkter for komiteen utarbeidet av Rødt ble lagt til grunn for 
behandling av saken. 
 
Vedtak:  
Komiteen vedtok enstemmig følgende oppfølgingspunkter i prioritert rekkefølge: 

1. Jobbe aktivt for en ny flerbrukshall på Dælenenga og ny kunstgressteppe på 
fotballbanen. 

 
2. Jobbe for at det etableres en ungdomsskole på sentrale Grünerløkka. Invitere FAU ene 

ved Lakkegata, Grünerløkka og Møllergata skoler til idédugnad og videre samarbeid. 
 

3. Følge opp rapporter som kommer fra utekontakten når den blir etablert, og arbeide for 
at barn og unge kan ha et godt og trygt nærmiljø. 

Sak 10 /09  Policy for utleie av bydelens parker 
 
Bydelsutvalget vedtok på møte 18. mars 2009 å be komiteen evaluere retningslinjene for 
utleie av bydelens parker.  
POLICY FOR BRUK OG UTLEIE AV BYDELENS PARKER 
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Policy for bruk og utleie av bydelens parker ble vedtatt av bydelsutvalget 31.03 2004. 
Ordningen ble evaluert i 2005. Bydelsutvalgets vedtok 09.03.2006 følgende policy for videre 
bruk av bydelens parker: 
 

1. Parker og friområder skal så langt som mulig være tilgjengelige for alle bydelens 
beboere og besøkende, med full tilgjengelighet for bevegelseshemmede. Aktiviteter og 
arrangementer skal være til berikelse og glede for bydelens innbyggere og gjenspeile 
mangfoldet i bydelens befolkning.  

2. Bydelens egne aktiviteter og lokale initiativ bør ha fortrinn til bruk av parker og 
friområder. Frivillige organisasjoner eller lag tilhørende i bydelen bør ikke betale leie 
eller strøm ved bruk av parkene.  

3. Utleie til ikke-kommersiell aktivitet som religiøse, politiske og kulturelle ytringer er 
gratis. 

4. Minstesum for leie av parkanlegg settes til kroner 1.000 for leieforhold som faller inn 
under betalingsbestemmelsene, herunder også strømoppkobling. Leietakere som 
benytter bydelens strømoppkoblinger betaler for faktisk medgått strøm der dette er 
målbart. 

5. Markedspris legges til grunn for utleie til kommersiell virksomhet. 
Bydelsadministrasjonen gis rom for skjønnsmessig fastsetting av pris på utleie i de 
ulike leieforhold basert på tidligere praksis og leietakers antatte betalingsevne.  

6. Arrangementer med en dokumentert miljøprofil kan få redusert leiepris. 
7. Parker og friområder bør ikke leies ut til arrangementer som diskriminerer grupper 

eller deler av befolkningen. Bydelen ønsker arrangementer som gjenspeiler bydelens 
policy om lik behandling av alle, med samme rettigheter uavhengig av tro, kjønn, 
seksuell legning, funksjonsnivå og etnisk opprinnelse. 

8. Arrangementer som spesifikt arrangeres for barn og ungdom skal være alkoholfrie. 
9. Arrangementer og aktiviteter skal ikke være til unødig belastning for omgivelsene. 

Bydelsadministrasjonen vurderer det totale antall arrangementer som bør tillates for 
det enkelte anlegg, og fastsetter eventuelle begrensninger, ut i fra erfaringer om 
belastning for beboere og slitasje på parkene.  

 
A’s forslag til vedtak (endringer er markert med annen skrifttype/understreket): 
1. Parker og friområder skal så langt som mulig være tilgjengelige for alle bydelens beboere og 

besøkende, med full tilgjengelighet for bevegelseshemmede. Aktiviteter og arrangementer 
skal være til berikelse og glede for bydelens innbyggere og gjenspeile mangfoldet i bydelens 
befolkning.  

2. Arrangementer og aktiviteter skal samtidig ikke være til unødig belastning for omgivelsene. 
Bydelsadministrasjonen vurderer det totale antall arrangementer som bør tillates for det 
enkelte anlegg, og fastsetter eventuelle begrensninger, ut i fra erfaringer om belastning for 
beboere og slitasje på parkene. Det offentlige har benyttet betydelige midler for å oppgradere 
byens grøntarealer, og det er svært viktig at enkeltarrangement eller volum av ulike 
arrangement ikke fører til en unødig forringelse.  

3. Videre er det viktig at praksis i forhold til utleie ikke påfører bydelen eller kommunen økte 
vedlikeholdskostnader. Skade eller klar forringelse av grøntarealer skal erstattes av den 
aktiviteten som har ført til skaden. Bydelsadministrasjonen sørger for at dette er en del av 
kontraktsvilkårene og at dette blir fulgt opp i etterkant av at arrangementet har funnet sted.  

4. I vilkårene som bydelen stiller til utleie av grøntarealer, skal det legges vekt på at leietager 
dokumenterer hvordan arrangementet tenker å beskytte og forebygge slitasje av grøntarealene. 
Arrangement som viser særlig årvåkenhet i forhold til denne problemstillingen skal kunne 
prioriteres. Bydelsadministrasjonen kan i slike tilfeller premiere gode forebyggende tiltak med 
redusert leiepris.  
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5. Bydelens egne aktiviteter og lokale initiativ skal ha fortrinn til bruk av parker og friområder. 
Frivillige organisasjoner eller lag tilhørende i bydelen bør ikke betale leie eller strøm ved bruk 
av parkene. I den grad bydelsadministrasjonen mener at volum av arrangement medfører fare 
for unødig forringelse, skal individuell aktivitet og frivillige organisasjoner prioriteres foran 
kommersiell virksomhet. 

6. Utleie til ikke-kommersiell aktivitet som religiøse, politiske og kulturelle ytringer er gratis.  
7. Bydelsadministrasjonen kartlegger hvilke arrangement som historisk kan sies å ha opparbeidet 

en tradisjon med henhold til markeringer eller arrangement på enkelte dager og steder. I fall 
det oppstår ønske om flere arrangement til samme tid på samme sted, skal slike hevdvunne 
arrangement prioriteres. 

8. Minstesum for leie av parkanlegg settes til kroner 1.000 for leieforhold som faller inn under 
betalingsbestemmelsene, herunder også strømoppkobling. Leietakere som benytter bydelens 
strømoppkoblinger betaler for faktisk medgått strøm der dette er målbart.  

9. Markedspris legges til grunn for utleie til kommersiell virksomhet. Bydelsadministrasjonen 
gis rom for skjønnsmessig fastsetting av pris på utleie i de ulike leieforhold basert på tidligere 
praksis og leietakers antatte betalingsevne.  

10. Arrangementer med en dokumentert miljøprofil kan få redusert leiepris.  
11. Parker og friområder bør ikke leies ut til arrangementer som diskriminerer grupper eller deler 

av befolkningen. Bydelen ønsker arrangementer som gjenspeiler bydelens policy om lik 
behandling av alle, med samme rettigheter uavhengig av tro, kjønn, seksuell legning, 
funksjonsnivå og etnisk opprinnelse.  

12. Arrangementer hvis målgruppe blant annet er barn og ungdom, skal være alkoholfrie. 
 
Tilleggsforslag fra SV (inn som siste setning i A’s punkt 3): 
Ved større arrangementer kan bydelsadministrasjonen be om et depositum inntil tre ganger 
leiesummen, som tilbakebetales når parken eller anlegget forlates i den stand det var da 
leieforholdet startet. 
 
Vedtak:  

1. A’s forslag punkt 1 enstemmig vedtatt. 
2. A’s forslag punkt 2 enstemmig vedtatt. 
3. A’s forslag punkt 3 enstemmig vedtatt. 
4. SV’s tilleggsforslag til punkt 3 enstemmig vedtatt. 
5. A’s forslag punkt 4 enstemmig vedtatt. 
6. A’s forslag punkt 5 vedtatt med 5 (2 A, 1 SV, 1 V, 1 R) mot 2 (1 H, 1 F) stemmer. 
7. A’s forslag punkt 6 enstemmig vedtatt. 
8. A’s forslag punkt 7 vedtatt med 4 (2 A, 1 SV, 1 R) mot 3 (1 H, 1 V, 1 F) stemmer. 
9. A’s forslag punkt 8 enstemmig vedtatt. 
10. A’s forslag punkt 9 enstemmig vedtatt. 
11. A’s forslag punkt 10 enstemmig vedtatt. 
12. A’s forslag punkt 11 enstemmig vedtatt. 
13. A’s forslag punkt 12 vedtatt med 4 (2 A, 1 SV, 1 R) mot 3 (1 H, 1 V, 1 F) stemmer. 

 
Etter dette er komiteens innstilling til bydelsutvalget følgende: 

1. Parker og friområder skal så langt som mulig være tilgjengelige for alle bydelens 
beboere og besøkende, med full tilgjengelighet for bevegelseshemmede. Aktiviteter og 
arrangementer skal være til berikelse og glede for bydelens innbyggere og gjenspeile 
mangfoldet i bydelens befolkning.  

 
2. Arrangementer og aktiviteter skal samtidig ikke være til unødig belastning for 

omgivelsene. Bydelsadministrasjonen vurderer det totale antall arrangementer som bør 
tillates for det enkelte anlegg, og fastsetter eventuelle begrensninger, ut i fra erfaringer 
om belastning for beboere og slitasje på parkene. Det offentlige har benyttet 
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betydelige midler for å oppgradere byens grøntarealer, og det er svært viktig at 
enkeltarrangement eller volum av ulike arrangement ikke fører til en unødig 
forringelse.  

 
3. Videre er det viktig at praksis i forhold til utleie ikke påfører bydelen eller kommunen 

økte vedlikeholdskostnader. Skade eller klar forringelse av grøntarealer skal erstattes 
av den aktiviteten som har ført til skaden. Bydelsadministrasjonen sørger for at dette 
er en del av kontraktsvilkårene og at dette blir fulgt opp i etterkant av at arrangementet 
har funnet sted. Ved større arrangementer kan bydelsadministrasjonen be om et 
depositum inntil tre ganger leiesummen, som tilbakebetales når parken eller anlegget 
forlates i den stand det var da leieforholdet startet. 

 
4. I vilkårene som bydelen stiller til utleie av grøntarealer, skal det legges vekt på at 

leietager dokumenterer hvordan arrangementet tenker å beskytte og forebygge slitasje 
av grøntarealene. Arrangement som viser særlig årvåkenhet i forhold til denne 
problemstillingen skal kunne prioriteres. Bydelsadministrasjonen kan i slike tilfeller 
premiere gode forebyggende tiltak med redusert leiepris.  

 
5. Bydelens egne aktiviteter og lokale initiativ skal ha fortrinn til bruk av parker og 

friområder. Frivillige organisasjoner eller lag tilhørende i bydelen bør ikke betale leie 
eller strøm ved bruk av parkene. I den grad bydelsadministrasjonen mener at volum av 
arrangement medfører fare for unødig forringelse, skal individuell aktivitet og 
frivillige organisasjoner prioriteres foran kommersiell virksomhet. 

 
6. Utleie til ikke-kommersiell aktivitet som religiøse, politiske og kulturelle ytringer er 

gratis. 
  

7. Bydelsadministrasjonen kartlegger hvilke arrangement som historisk kan sies å ha 
opparbeidet en tradisjon med henhold til markeringer eller arrangement på enkelte 
dager og steder. I fall det oppstår ønske om flere arrangement til samme tid på samme 
sted, skal slike hevdvunne arrangement prioriteres. 

 
8. Minstesum for leie av parkanlegg settes til kroner 1.000 for leieforhold som faller inn 

under betalingsbestemmelsene, herunder også strømoppkobling. Leietakere som 
benytter bydelens strømoppkoblinger betaler for faktisk medgått strøm der dette er 
målbart.  

 
9. Markedspris legges til grunn for utleie til kommersiell virksomhet. 

Bydelsadministrasjonen gis rom for skjønnsmessig fastsetting av pris på utleie i de 
ulike leieforhold basert på tidligere praksis og leietakers antatte betalingsevne.  

 
10. Arrangementer med en dokumentert miljøprofil kan få redusert leiepris.  

 
11. Parker og friområder bør ikke leies ut til arrangementer som diskriminerer grupper 

eller deler av befolkningen. Bydelen ønsker arrangementer som gjenspeiler bydelens 
policy om lik behandling av alle, med samme rettigheter uavhengig av tro, kjønn, 
seksuell legning, funksjonsnivå og etnisk opprinnelse.  

 
12. Arrangementer hvis målgruppe blant annet er barn og ungdom, skal være alkoholfrie 
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Sak 11 /09  Arbeidermuseum tilknyttet Akerselva 
 
R’s forslag til vedtak: 
Oppvekst- Miljø- og Kulturkomiteen (OMK) viser til brev fra Bydel Sagene datert 23.03.09.  
OMK synes ideen om et arbeidermuseum tilknytta Akerselva er god. Med den sterke 
omgjøringen av de gamle industri bygningene til boliger og annen ny virksomhet kan mye av 
denne arbeiderhistorien gå tapt hvis ikke noe gjøres for å bevare denne for ettertiden.  
OMK mener også at dette arbeidet må få en politisk forankring i bydelsutvalget. 
OMK anbefaler Bydelsutvalget å delta på lik linje som bydel Sagene og eventuelt de andre 
aktuelle bydelene.  
Bydel Grünerløkka har ikke, som bydel Sagene avsatt økonomiske rammer for et slikt 
prosjekt, men OMK vil gå inn for at Bydelsutvalget vurderer dette i budsjettbehandlingen for 
2010. Komiteen mener også at sentrale myndigheter på kommunalt og statlig nivå bør ha et 
økonomisk ansvar for at et slikt arbeidermuseum blir realisert.  
I tillegg til Bymuseet, Byarkivet, LO og Teknisk Museum, regner vi med at historielagene i 
bydelene vil bli involvert. I tillegg vil antagelig Grünerløkka bibliotek kunne være en god 
samarbeidspartner. 
 
Vedtak: 
R’s forslag vedtatt med 4 (2 A, 1 SV, 1 R) mot 3 (1 H, 1 V, 1 F) stemmer.  
 
Etter dette er komiteens innstilling til bydelsutvalget følgende: 
Oppvekst- Miljø- og Kulturkomiteen (OMK) viser til brev fra Bydel Sagene datert 23.03.09.  
 
OMK synes ideen om et arbeidermuseum tilknytta Akerselva er god. Med den sterke 
omgjøringen av de gamle industri bygningene til boliger og annen ny virksomhet kan mye av 
denne arbeiderhistorien gå tapt hvis ikke noe gjøres for å bevare denne for ettertiden.  
 
OMK mener også at dette arbeidet må få en politisk forankring i bydelsutvalget. OMK 
anbefaler Bydelsutvalget å delta på lik linje som bydel Sagene og eventuelt de andre aktuelle 
bydelene.  
 
Bydel Grünerløkka har ikke, som bydel Sagene avsatt økonomiske rammer for et slikt 
prosjekt, men OMK vil gå inn for at Bydelsutvalget vurderer dette i budsjettbehandlingen for 
2010. Komiteen mener også at sentrale myndigheter på kommunalt og statlig nivå bør ha et 
økonomisk ansvar for at et slikt arbeidermuseum blir realisert.  
 
I tillegg til Bymuseet, Byarkivet, LO og Teknisk Museum, regner vi med at historielagene i 
bydelene vil bli involvert. I tillegg vil antagelig Grünerløkka bibliotek kunne være en god 
samarbeidspartner. 
  
 
Oslo 29. april 2009 
 
 
 
Eigil Jakobsen 
sekretær 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 
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