
TILLEGGSKART 
 
Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 17. juni 2009 kl. 18.00 i 
bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata). 
 
Innmeldt spørsmål fra A: 
 
Flere restauranter har uteservering og stoler plassert slik at det er til hinder for folk som skal 
passere, for eksempel med barnevogner mv. A har særlig bemerket Sangam de senere år, men 
også Naboens utmerker seg. Hvorfor får slike skjenkesteder fortsette med slike 
stolarrangementer og vil det være anledning til å gå mot fornyelse av skjenkebevilling på 
dette grunnlag, jf den saken vi skal ha opp i førstkommende BU? 
 
Ettersendte uttalelser/ saker: 
 
SAK 48/09 PROTOKOLL FRA MØTE I BYDELSUTVALGET 6. MAI 2009 
Protokolltilførsel fra F 
 
SAK 52/09 PROTOKOLL FRA MØTE I ELDRERÅDET 8. JUNI 2009 
 
SAK 53/09 PROTOKOLL FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 8. JUNI 2009 
Protokoll vil bli omdelt på møtet. 
 
SAK 54/08 PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 10. 
JUNI 2009 
 
SAK 55/09 PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 11. JUNI 2009 
 
SAK 59/09 DEKNING AV MERFORBRUK 2008, OMDISPONERING 
MELLOM FUNKSJONSOMRÅDER 
Bydelsdirektørens korrigerte saksframlegg  
 
SAK 63/09 RETNINGSLINJER FOR UTLEIE AV BYDELENS PARKER MED 
STANDARDVILKÅR FOR LEIE/LÅN AV BYDELENS PARKANLEGG 
Nytt forslag fra SV til retningslinjer og standardvilkår 
 
SAK 64/09 UNIVERSELL UTFORMING – LOKAL TILPASNING I BYDEL 
GRÜNERLØKKA. RAPPORT FRA ET TVERRPOLITISK UTVALG OPPNEVNT 
AV BYDELSUTVALGET 
Arbeidsutvalgets innstilling  
 
SAK 65/09 SKOLEBEHOVSPLAN 2010-2020 – INVITASJON TIL HØRING 
Saksdokumenter, saksframlegg, bydelsdirektørens forslag til høringsuttalelse   
 
SAK 72/09 ENDRET REPRESENTASJON I ELDRERÅDET 
Forslag fra Sinsen eldresenter 
 
Tilleggsaker: 
 
SAK 73/09 FORSLAG TIL NYE GATENAVN I BYDELEN 
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Forslag fra R 
 
SAK 74/09 SUPPLERENDE VARAREPRESENTASJON FOR A I 
ARBEIDSUTVALGET 
A vil fremme forslag 
  
 
Oslo 12. juni 2009 
 
 
 
Heidi Larssen 
bydelsdirektør
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SAK 48/09 PROTOKOLL FRA MØTE I BYDELSUTVALGET 6. MAI 2009 
 
Protokolltilførsel fra F til sak 44/09. Følgende er det korrekte forslaget fra F og 
fellesmerknad nr. 2 fra H og F: 
 
Forslag fra F: 
Vedtaket og gjennomføringen av innføringen av beboervakter på nedre Grünerløkka har ført 
til at dette området har blitt sikrere å ferdes i enn før ordningen ble innført. Dopselgere som 
hadde sine faste gatehjørner og områder langs Akerselva er borte, og folk i dette nærområdet, 
særlig barn, yngre kvinner, eldre og uføre, gir uttrykk for at de føler seg mye tryggere. 
 
Dette ble også synliggjort på Østlandssendingen på mandag (4/5) der en representant for 
Beboeraksjonen ble intervjuet. 
 
Beboervaktene er vedtatt som en forsøksordning og skal evalueres etter at den blir avviklet 
den 25. mai. De observasjoner og tilbakemeldinger som hittil har kommet er bare positive for 
det området vekterne har patruljert, men rett i ytterkanten av dette området har dopsalget økt. 
 
Tidligere i år viste Østlandssendingen opptak fra kjøp og salg av narkotika i Lakkegata ved 
”Eika”. Videre ved Hausmanns bru og til Vaterland er tettheten av dopselgere stor. I 
Trondheimsveien, Sofienbergparken, Birkelunden og Ankertorget rapporteres det også om 
øket tilstedeværelse av dopselgere. 
 
Det er særlig i helgene på fredag og lørdag kveld og natt når det ellers ferdes mange folk i 
gatene og parkene at dette merkes spesielt godt. 
 
Disse erfaringene med beboervaktene bør være retningsgivende dersom denne ordningen skal 
videreføres eller etableres andre steder i Oslo. 
 
Grünerløkka Bydelsutvalg ber derfor Byrådet om å videreføre og utvide beboervaktordningen 
til å omfatte et noe større område enn det som ordningen omfattes av i inneværende periode. 
 
Merknad fra H og F: 
Beboeraksjonen, Natteravnene og Politiet har hatt en positiv effekt på å redusere den 
kriminelle aktiviteten og hindre voldshandlinger på nedre Grünerløkka, men det er kun 
beboervaktene/vekterne som patruljerer området kontinuerlig. Disse erstatter i dag det vi 
skulle ønske at Politiet skal gjøre i fremtiden fra en lokal politistasjon i Bydel Grünerløkka. 
 
Politistasjonen som skulle bygges på Carl Berners plass ble fjernet da Arbeiderpartiet kom i 
regjering, og med den ressursprioriteringen som gjøres fra statlig hold overfor Oslo-politiet 
blir det lite igjen til patruljering i bydelene. Den mobile politiposten som plasseres ved Jacobs 
kirke hadde det vært ønskelig om var betjent, eller i det minste base for patruljering, men det 
vi har sett hittil er kun sporadisk tilstedeværelse. 
 
Med sommeren forestående og erfaringsmessig også en høysesong for dopomsetning, bør det 
unngås at det blir et vakuum etter vekterne når ordningen med beboervakter etter planen skal 
avvikles den 25. mai. 
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SAK 59/09 DEKNING AV MERFORBRUK 2008, OMDISPONERING 
MELLOM FUNKSJONSOMRÅDER 
 
Sammendrag: 
Bydelsdirektøren legger med dette fram forslag til dekning av merforbruk 2008 på 9.933.000-, 
samt forslag til omdisponering av midler mellom funksjonsområder grunnet feil og mangler i 
budsjett 2009. 
 
Bakgrunn: 
Ved utarbeidelse av bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 var det lagt til grunn og satt av 
dekning til et merforbruk på 6 millioner.  Bydelen hadde i 2008 utgifter til prosjekt Oslo 
Piloten som er et statlig finansiert prosjekt for bistand til prostituerte/ofre for 
menneskehandel, hvor vi hadde utgifter på 1 million mer enn det vi fikk refundert. Bydelen 
hadde også merutgifter til nye barnehager i 2008 som ikke ble kompensert. På bakgrunn av 
dette og av utviklingen av økonomisk sosialhjelp i desember ble merforbruket på 9.933.000,- 
og det er satt av  3.933.000,- for lite til dekning av merforbruket i årets budsjett. 
 
Det er videre avdekket noen mangler i budsjett 2009 på funksjonsområde 2B oppvekst og det 
er beregnet for høyt inntektsførte refusjonskrav på funksjonsområde 3, pleie og omsorg, som 
må dekkes av tjenester innefor andre funksjonsområder. 
 
Det er for noen stillinger i budsjett 2009 brukt feil kostrafunksjon som må omposteres til 
riktige kostrafunksjoner. 
 
I henhold til Oslo kommunes økonomireglement må bydelsutvalget vedta budsjettjusteringer 
mellom funksjonsområder. 
 
Bydelsdirektøren legger regnskapsrapportering per april 2008 i dette møte. Av saken framgår 
det at det beregnes at driften eksklusiv økonomisks sosialhjelp vil gå i balanse mens det 
beregnes at økonomisk sosialhjelp vil få et merforbruk på 14 millioner kroner. Byrådet har 
lagt fram sak for bystyret hvor de foreslår at bydelene samlet skal få en økning i rammen til 
økonomisk sosialhjelp på 100 millioner. Dette vil gi bydelen en økning rundt 12 millioner, 
avhengig av prinsipper for fordeling. Bydelsdirektøren avventer endelig behandling av saken, 
og videre utvikling av utbetalingene og legger ikke fram forslag til saldering av prognostisert 
merforbruk her.  
 
Bydelsdirektørens forslag til dekning av merforbruk 2008 
 

• Det er i bydelsutvalgets budsjettvedtak satt av 6 millioner, fordelt med 1.217.000,- på 
funksjonsområde 1, 1.220.000,-på funksjonsområde 2B og 3.563.000,- på 
funksjonsområde 3. 

• Bydelen drifter et statlig finansiert prosjekt for bistand til prostituerte/ofre for 
menneskehandel i hele Oslo kalt Oslo Piloten. Bydelen brukte i 2008 1 million mer på 
prosjektet enn vi mottok refusjon for. Midlene ble bevilget i 2009 og bydelsdirektøren 
foreslår at dette benyttes til å dekke merforbruk 2008. 

• Det er i budsjett 2009 planlagt et langt høyere antall deltakere i 
introduksjonsprogrammet enn det som har vært realitet hittil. Programmet har per april 
et mindreforbruk på 856.000. Det er ikke sannsynlig at antall deltakere vil øke før til 
høsten slik at beregnet mindreforbruk per 30.august er 1.600. 000,-. Bydelsdirektøren 
foreslås at introduksjonsprogrammet kostrafunksjon 275 reduseres med 1.536.000,-. 
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• Bydelen mottar i 2009 til sammen 700.000,- fra staten som kompensasjon for utgifter i 
forbindelse med tjenester til beboere i asylmottaket i Brenneriveien. Det er tatt høyde 
for utgiftene i budsjettet, mens inntektene ikke er budsjettert. Bydelsdirektøren 
foreslår at 700.000,- i ikke budsjetterte inntekter benyttes til å dekke merforbruk 2008. 

• Bydelen mottok sent i budsjettprosessen midler til spesialpedagogisk hjelp etter 
opplæringsloven. Det var da allerede budsjettert med antatte kostnader til denne 
tjenesten og midlene ble budsjettert på barnehager felles i påvente av utvikling av 
faktiske utgifter i 2009. Resultat per april viser at budsjettet til tjenestene er 
tilstrekkelig. Til sammen utgjør avsatte midler på barnehager 2.653.000,-.  
Bydelsdirektøren foreslår å bruke 697.000,- til dekning av merforbruk 2008. 

 
 Hva (i tusen kroner.) F1 F2A F2B F3 F4 SUM 
1 Avsatt til dekning av merforbruk -1.217  -1.220 -3.563  -6.000
2 Refusjon Oslo Piloten -1.000     -1.000
3 Mindreforbruk 

introduksjonsprogrammet 
-1.536     -1.536

4 Kompensasjon asylmottak -700     -700 
5 Avsatte midler barnehage  -697    -697 
 Sum totalt -4.453 -697 -1.220 -3.563  -9.933

 
Mangler i budsjett 2009 funksjonsområde 2B oppvekst 

• Bydelen har inngått nye husleiekontrakt med omsorgsbygg i Solhauggata 2 og 
husleien på helsestasjonen er blitt 354.000,- høyere enn det som var kjent ved 
utarbeidelse av budsjett. 

• Ved en feil er inntekter til sommerklubben på kr 500.000,- blitt ført dobbelt.  
• Det er budsjettert med for lavt kveldstillegg på kr 68,000,- på Sinsen ungdomshus 
• Det er i budsjett forutsatt husleieinnbetaling fra sosialkontoret på 650.000,- for 

beboere i døgnkontakten som mottar økonomisk sosialhjelp. Døgnkontakten har i år 
ingen beboere som mottar økonomisk sosialhjelp og får ikke inn budsjettert husleie.   

 
Bydelsdirektøren foreslår at ovennevnte mangler på til sammen 1.572.000,- på 
funksjonsområde 2B oppvekst, dekkes av avsatte midler på funksjonsområde 2A barnehager.  
 hva F1 F2A F2B F3 F4 SUM 
6 Huseleie Solhauggata   354   354 
7 Manglende inntekt 

sommerklubben 
  500   500 

8 Kveldstillegg Sinsen 
ungdomsklubb 

  68   68 

9 Manglende husleieinntekt 
døgnkontakten 

  650   650 

10 Avsatte midler barnehager  1.572    -1.572
 Sum totalt  1.572 -1.572   0 

 
For høyt inntektsført refusjonskrav funksjonsområde 3 Pleie og omsorg. 
Det er nå innført et nytt system for refusjon for brukere med kostnadskrevende tiltak. Før 
regnskapsavslutning beregnes et foreløpig krav som inntektsføres i regnskapet med motpost i 
balansen.  Senere utarbeides et endelig krav som godkjennes av revisjonen før det oversendes 
til staten. Ved en endelig gjennomgang av kravene viste det seg at inntektsført refusjon var 
1.271.000,- for høyt. 712.000,- av disse kan, etter bydelsdirektørens vurdering, ikke dekkes 
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innenfor dette funksjonsområde. Administrasjonen har mottatt noe mer refusjon på 
sykepenger og hatt noe mer svangerskapspermisjoner enn planlagt. Det er videre budsjettert 
med en stilling for mye på Rusken. Bydelsdirektøren forelås at overnevnte mindreinntekt på 
funksjonsområde 3 dekkes av ledige lønnsmidler på Rusken og i administrasjonen innen 
funksjonsområde 1. 
 hva F1 F2A F2B F3 F4 SU

M 
11 Differanse  inntektsført reelt krav kost.. 

krevende tiltal 
   712  712 

12 Ledige lønnsmidler rusken 
administrasjon 

-712     -712 

 Sum totatlt -712   712  0 
 
Feil bruk av kostrafunksjoner i budsjett. 
Ved en gjennomgang av tidligere omorganisering av vaktmestertjenester, transport og 
altmuligmenn viser det seg at bydelen ikke alltid har endret kostrafunksjon i budsjett selv om 
stillingene har endret tjenesteområde. Dette ønsker vi nå å rydde opp i og det er 
bydelsutvalget som må vedta budsjettjusteringer mellom funksjonsområder. 
Dette gjelder 3 stillinger som tidligere var knyttet til oppvekst under funksjonsområde 2. De 
er nå knyttet til transport og Rusken som tilhører funskjonsområde 1, til sammen 1.347.000. 
Videre er det 1,5 stilling på transport som feilaktig er budsjettert på funksjonsområde 3, men 
skal være på funksjonsområde 1, til sammen 541.000. Til sist gjelder det en stilling på 
fagsenteret som nå er budsjettert på funksjonsområde 2A oppvekst som skal være på funksjon 
232 helsestasjon under funksjonsområde 2B med 539.000. 
 
 
 hva F1 F2A F2B F3 F4 SUM
13 3 stillinger knyttet til rusken 1.347 -1.347    0 
14 1,5 stilling knyttet til transport 541   -541  0 
15 Stilling fagsenteret  -539 539   0 
 sum 1.888 -1.886 539 -541  0 
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Oversikt over foreslåtte justeringer totalt 
 hva F1 F2A F2B F3 F4 SUM 
1 Avsatt til dekning av merforbruk -1.217  -1.220 -3.563  -6.000 
2 Refusjon Oslo Piloten -1.000     -1.000 
3 Mindreforbruk 

introduksjonsprogrammet 
-1.536     -1.536 

4 Kompensasjon asyslmottak -700     -700 
5 Avsatte midler barnehage  -697    -697 
6 Huseleie solhauggata  354    354 
7 Manglende inntekt sommerklubben   500   500 
8 Kveldstillegg sinsen ungdomsklubb   68   68 
9 Manglende husleieinntekt 

døgnkontakten 
  650   650 

10 Avsatte midler barnehager  -1.572    -1.572 
11 Differanse  inntektsført reelt krav 

kost.. krevende tiltal 
   712  712 

12 Ledige lønnsmidler rusken 
administrasjon 

-712     -712 

13 3 stillinger knyttet til rusken 1.347 -1.347    0 
14 1,5 stilling knyttet til transport 541   -541  0 
15 Stilling fagsenteret  -539 539   0 
 Sum totalt -3.277 -3.801 537 -3.392  -9.933 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. Merforbruk 2008 dekkes slik bydelsdirektøren foreslår i denne sak. Funksjonsområde 
1, helse, sosial og nærmiljø reduseres med 4.453.000,- , funksjonsområde 2A, 
barnehager reduseres med 697.000,-. Funksjonsområde 2B med 1.220.000,- og 
funksjonsområde 3 med 3. 563.000,-  

2. Mangler i budsjett 2009 på funksjonsområde 2B, oppvekst på 1.572.000,- dekkes ved 
avsatte midler på funksjonsområde 2A, barnehager.  

3. For høyt inntektsført refusjonskrav funksjonsområde 3, pleie og omsorg på 712.000,-
dekkes ved ledige lønnsmidler i Rusken og administrasjonen funksjonsområde 1, 
helse, sosial og nærmiljø. 

4. For å få korrekt kostrafunksjon på budsjetterte stillinger  
- reduseres funksjonsområde 2A, barnehager med 1.886.000,- 
- reduseres funksjonsområde 3, pleie og omsorg med 541.000,- 
- økes funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø med 1.888.000,- 
- økes funksjonsområde 2B med 539.000,-  
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SAK 63/09 RETNINGSLINJER FOR UTLEIE AV BYDELENS PARKER MED 
STANDARDVILKÅR FOR LEIE/LÅN AV BYDELENS PARKANLEGG 
 
SV’S FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Tekstforklaring: 

• Bydelsdirektørens forslag i sort 
• Bydelsdirektørens egne forslag til endringer i opprinnelig tekst er i rødt 
• Endringer i bydelsdirektørens forslag er i blått (Endringene er basert på forslag fra 

Ap, SV og Rødt) 
 
Bydelsdirektørens nye forslag til vedtak: 
 
RETNINGSLINJER FOR UTLEIE AV BYDELENS PARKER 
 

1. Parker og friområder skal så lang som mulig være tilgjengelig 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 skal 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 1000 for leieforhold som faller inn 
under betalingsbestemmelsene, herunder også strømoppkobling. Leietakere som 
benytter bydelens strømoppkobling 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 dokumentert miljøprofil kan få redusert leiepris. 

 
7. Parker og friområder skal ikke leies ut til arrangementer som diskriminerer grupper 

eller deler av befolkningen. Bydelen ønsker arrangementer som gjenspeiler bydelens 
verdier om lik behandling av alle, med samme rettigheter uavhengig av tro, kjønn, 
alder, seksuell orientering, funksjonsdyktighet og etnisk opprinnelse. 

 
8. Dersom det oppstår ønske om flere arrangementer til samme tid på samme sted, skal 

arrangementer som historisk kan sies å ha opparbeidet en tradisjon med henhold til 
markeringer eller arrangement på enkelte dager og steder, prioriteres. 
 

9. Ingen leietakere eller samarbeidspartnere har hevdvunnen rett til leie eller noen 
garanti for at de får leie samme område til samme tid dersom 
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bydelsadministrasjonen finner at hensyn til parkene, friområder eller de som bor 
i nærheten veier tyngre. 

10. En leietaker som er misfornøyd med betingelsene eller dersom søknad om 
arrangement er blitt avslått kan betingelser og/eller beslutning ankes inn for 
OMK. Det skal likevel vesentlige argumenter til for at publikum kan forvente en 
annen avgjørelse i komiteen. 

 
11. Arrangementer hvis målgruppe hovedsakelig er barn og ungdom, skal være 

alkoholfrie. 
 

12. Arrangementer og aktiviteter skal ikke være til unødig belastning for omgivelsene. 
Bydelsadministrasjonen vurderer det totale antall arrangementer søm bør tillates for 
det enkelte anlegg, og fastsetter eventuelle begrensninger, ut i fra erfaringer om 
belastning for beboere og slitasje på parkene.  
 

13. Større arrangementer begrenses til 5 pr. år pr. park. Unntak fra denne regelen, og 
arrangementer som går over et større areal, går over flere dager og det skal serveres 
alkohol, skal behandles i OMK. 
 

14. For arrangementer som omfattes av pkt 13 skal det søkes om tillatelse minst seks 
uker i forkant, og det skal sendes ut skriftlig nabovarsel. Nabovarsel kan også gis 
ved annonsering i lokalpressen. Utgifter til nabovarsel dekkes av potensiell leietaker 
og blir ikke refundert av bydelen dersom søknad blir avslått. 

 
Bydelsdirektørens nye forslag til vedtak: 
 
STANDARDVILKÅR FOR LEIE/LÅN AV BYDELENS PARKANLEGG 
 
Følgende standardvilkår gjelder ved leie av bydelens parkanlegg. For større arrangementer og 
salgsaktiviteter skal det tegnes leiekontrakt med utvidede betingelser og vilkår. 
 
1. Fotgjengere på gangareal skal ikke hindres; fortau skal ha en minimum bredde på 2 meter. 
 
2. Leiearealet skal holdes rent og ryddig. Leiearealet, med tilstøtende områder, skal 

rengjøres for søppel hver dag etter aktivitetens slutt. Leietaker forplikter seg til å ha et 
tilstrekkelig antall søppelbøtter og å tømme disse ved behov. Det er ikke tillatt å benytte 
kommunens avfallsbeholdere for avhending av eget avfall. 

 
3. Det er ikke tillatt med reklame på salgsutstyr eller egne reklameplakater/- bukker uten 

utleiers skriftlige samtykke. 
 
4. Bruk av lys- eller lydanlegg er ikke tillatt uten samtykke fra utleier. Ved tillatelse til bruk 

av lydanlegg gjelder følgende betingelse: 
 

Scenen og musikkanlegg må plasseres slik at beboere skjermes på best mulig måte. 
Lydnivået må holdes på et helsemessig forsvarlig nivå for publikum og omgivelsene og 
må ikke overskride følgende lydnivåer for omliggende boliger: 
 
Søndag – Lørdag   Dag kl. 07.00- 18.00 Lekv = 75 dBA ”fast” 
Søndag – Torsdag  Kveld kl. 18.00- 22.00 Lekv = 70 dBA ”fast” 
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Fredag – Lørdag  Kveld kl. 18.00- 23.00 Lekv = 70 dBA ”fast” 
 
All støyende aktivitet skal være avsluttet innen klokken 23.00, herunder også nedrigging, 
bortkjøring av sceneutstyr mv. 
 
Nabolaget skal varsles om type aktivitet og omfanget av denne. Varselet skal være 
skriftlig og inneholde navn og telefonnummer til kontaktpersoner hos arrangør ved klager 
på arrangementer. 

 
5. Leietaker må selv vurdere behovet for vakthold og dekke kostnadene knyttet til dette. 

Leietakers vaktkorps har informasjonsplikt ovenfor utleiers representanter. 
 
6. Det er ikke tillatt med fremleie uten skriftlig samtykke fra utleier. I de tilfeller det blir 

inngått avtale om fremleie skal kopi av fremleieavtaler og regnskap for 
arrangementet oversendes bydelen. 

 
7. 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. Ved arrangement som går over flere ganger 
innbetales et depositum beregnet per ett arrangement. Depositumet tilbakebetales 
når siste arrangement er gjennomført. 

 
8. Det gis tillatelse til inn- og utkjøring av varer og utstyr. Bilkjøring eller parkering på 

gresset er ikke tillatt. Parkering er ikke tillatt i parken uten parkeringsbevis utstedt av 
utleier. 

 
9. Konstruksjoner som plasseres på gressmatte skal oppføres på en skånsom måte slik at 

skader på dekket unngås. Oppføring av konstruksjoner nærmere et tre enn 5 meter skal 
godkjennes av Friluftsetaten. 

 
10. Arrangementer hvor det planlegges montering av større installasjoner, skal som 

hovedregel henvises til bydelens asfalterte arealer. Boder skal kun kunne settes på 
asfalt- eller steinlagte områder, såfremt det ikke dokumenteres at grøntarealet 
beskyttes på en god nok måte.   

 
11. Ved snøfall er leietaker selv forpliktet til å rydde snø fra leiearealet. 
 
12. Leietaker er erstatningspliktig for eventuelle skader som påføres parkanlegget i 

forbindelse med aktiviteten. 
 
Utleier kan kreve dokumentasjon på hvordan leietaker tenker å beskytte leiearealet mot 
skader. Utleier kan kreve befaring med leietaker før og etter arrangementet. 
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SAK 64/09 UNIVERSELL UTFORMING – LOKAL TILPASNING I BYDEL 
GRÜNERLØKKA. RAPPORT FRA ET TVERRPOLITISK UTVALG OPPNEVNT 
AV BYDELSUTVALGET 
 
Arbeidsutvalgets innstilling til bydelsutvalget: 

1. Saken utsettes til bydelsutvalgets møte 16. september i påvente av at 
administrasjonens innspill og kommentarer foreligger. 

2. Bydelsutvalget gir utvalget honnør for et grundig arbeid. 
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SAK 65/09 SKOLEBEHOVSPLAN 2010-2020 – INVITASJON TIL HØRING 
 
Bydelsdirektørens forslag til høringsuttalelse: 
Bydelsutvalget er opptatt av å sikre trygge og gode nærmiljøer i bydelen. Skolene er en viktig 
aktør i så måte og det er ut fra dette ønskelig at skoler, så langt det er mulig, lokaliseres på en 
slik måte at nærheten til barnas nærmiljø er ivaretatt. Dette bidrar til tryggere skoleveier, og 
større muligheter for utvikling av skoler som lokale nærmiljøsentra. Videre er det 
bydelsutvalgets erfaring at det er enklere å etablere tett og godt samarbeid med skoler som er 
lokalisert i egen bydel. Ungdommene som bor i nedre del av bydelen går på ungdomsskoler 
som er lokalisert i andre bydeler. Dette påvirker samarbeidet rundt ungdommene i dette 
området. Bydelsutvalget har derfor i sin vedtatte strategiske plan for perioden 2008 – 2011 
blant annet vedtatt følgende strategier: 

• Alle barn i skal ha tilbud om barne- og ungdomsskole i rimelig nærhet i bydelen 
• Arbeide for en ny ungdomsskole i bydelen 

 
Det foreligger ingen planer om etablering av ungdomsskoletilbud i nedre del av Bydel 
Grünerløkka. Dette fordi tilbudet er vurdert dekket av eksisterende ungdomsskoler i andre 
bydeler. Befolkningsprognosene viser imidlertid fortsatt vekst også i denne delen av bydelen. 
Andelen eldre reduseres i årene fremover og en må anta at også den etablerte boligmassen i 
større grad vil bli bosatt av barnefamilier.  Med bakgrunn i dette vil bydelsutvalget be 
Utdanningsetaten vurdere muligheter for etablering av ungdomsskole i nedre del av Bydel 
Grünerløkka. 
 
I fremlagt plan foreslås det å omgjøre Sinsen skole til ren barneskole og flytte 
ungdomsskoletilbudet til nye Frydenberg ungdomsskole. Bydelsutvalget vurderer dette som 
en god løsning da denne ungdomsskolen i større grad vil kunne ta imot ungdommer fra egen 
bydel enn det Sinsen gjør i dag. 
 
Løren er et område med høy boligetablering. Dette er et område hvor mange barn og unge 
skal finne seg til rette samtidig og dette avstedkommer ungdomsmiljømessige utfordringer. 
Etablering av ungdomsskole i dette området vil gi en god mulighet til å utvikle et godt 
oppvekstmiljø. Bydelsutvalget anbefaler at nærhet til bomiljøer vektlegges ved valg av 
tomtealternativ. 
 
Løsningen med paviljonger ved Hasle skole vurderes ikke som en heldig løsning og 
bydelsutvalget anbefaler etablering av en permanent løsning, da skolebehovet i dette området 
vil vedvare i perioden. 
 
Bydelen har etablert midlertidig barnehage på Teglverkstomta i påvente av realisering av 
permanent barnehage i tilknytning til det planlagte skoleanlegget i området. Bydelsutvalget 
forutsetter at den prosjekterte skolen realiseres. 
 
Quo Vadis Kvinner har i en årrekke driftet i midlertidige lokaler. Tilbudet er unikt og kan vise 
til svært gode resultater for de kvinnene som benytter tilbudet. Bydelsutvalget vil understreke 
behovet for en rask avklaring vedrørende permanente og egnede lokaler. 
 
Bydelsutvalget er svært positiv til planene om oppgradering av eldre skolebygg for universell 
tilgjengelighet. Dette er også nedfelt i bydelens strategiske plan. Bydelsutvalget håper dette 
arbeidet kan starte så raskt som mulig. 
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SAK 72/09 ENDRET REPRESENTASJON I ELDRERÅDET 
 
Forslag til vedtak fra Sinsen eldresenter: 
Som 2. representant til Eldrerådet ønsker vi Anne-Lovise Næss.  
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SAK 73/09 FORSLAG TIL NYE GATENAVN I BYDELEN 
 
R’s forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka starter arbeidet med å oppkalle flere gater og plasser i  
bydelen etter kvinner. Administrasjonen bes arbeide videre med Rødts  
forslag og legge fram en sak om navnsetting for bydelens organer rett over  
sommerferien. 
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