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Protokoll 7/09 
 
 
Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57  

Møtetid: Tirsdag 01. desember 2009 kl. 17.00-18.55  
  

 

   
 
 
Åpen halvtime 
Det var møtt fram åtte personer til åpen halvtime.  
 
Aino Lundberg, leder av FAU ved Grünerløkka skole og medlem av Sofienberg 2014, tok 
ordet til skolesituasjonen i bydelen. Hun sa det var sterk befolkningsvekst i indre by, med 
raske demografiske endringer og økende barnetall i bydelen, og behov for å utrede og påvirke 
skolesituasjonen i bydelen i samarbeid med lokalpolitikerne. 
 
Else Devold og Sverre Flåthen tok ordet til sak 24/09 og protesterte mot at det skulle gis 
tillatelse til nok en mat- og ølfestival i Sofienbergparken.       
 
Opprop 
Til stede: Marius Pellerud (SV) leder, Kari Aasebø (V) nestleder, Trond Helge Hem (A), 
Anniken Hauglie (H), Ragnar Leine (R), Njål I. Fodnes (F) 
 
Forfall: Nina Græger (A) 
 
I stedet møtte: Jarle Furnes (A) 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent uten merknader. 
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet godkjent. Korrigert saksframlegg i sak 24/09, med innkomne klager og støymåling 
fra arrangementet i 2009, ble omdelt på møtet. 
 
Forslag fra R om å sette opp ”Et fint sted” som tilleggssak, jfr. presentasjon i åpen halvtime 
på komiteens møte 13. oktober 2009, falt med 1 (R) stemme med henvisning til at saken var 
behandlet i Byutviklingskomiteen. 
 
Informasjon  

• Administrasjonen informerte om status for barnehageutbygging i bydelen. 
• Trafikksikkerhet i Lørenveien. Notat fra administrasjonen ble omdelt. 

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 

     

 
 
 

    
    
    
    
    

 

    

 
 



• Bemanning i private barnehager (OMK sak 21/09). Svar fra Familie- og 
kulturkomiteen på Stortinget på henvendelse fra komiteen ble omdelt. 

 
Eventuelt 

• Relevante temaer og saker som skal opp på dagsorden i 2010 
 

Forslag fra R:  
Temaer og saker som komiteen bør prioritere i 2010 og 2011 (lista er ikke uttømmende og 
heller ikke satt opp i prioritert rekkefølge). Vi foreslår at dette skal gjelde ut perioden, 
fram til kommunevalget i 2011. 
Barnevernet, Uteteamet 

Deichmanske Bibliotek Grünerløkka 

Natteravnene 

Aksjonsgruppa for ungdomsskole på Grünerløkka, ”Sofienberg 2014” 

Bydelens barne- og ungdomsklubber 

Flerbrukshall Dælenenga 

Grünerløkka familiesenter 

Barnehager 

Tilrettelegging for uorganiserte aktiviteter for ungdom.  

Arbeidermuseum i tilknytning til Akerselva. 

Komiteen vil plukke ut et eller flere tema som komiteen ønsker å sette et ekstra fokus på 
ved å avholde dialogmøter sammen med aktuelle samarbeidsparter. 

Forslag fra H: 
Trygge skoleveier i bydelen. 
 

      Forslag fra administrasjonen: 
      Befaring i bydelen sammen med Byutviklingskomiteen. 
   

Konklusjon: 
Barnevernet settes opp som tema på første møte i 2010. Administrasjonen lager forslag til     
øvrige temaer første halvår til det samme møtet.  

 
Saker behandlet under møtet: 
 
Sak 22 /09  Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 13. oktober 2009 ......... 1 
Sak 23 /09   Bydelsdirektørens budsjettforslag 2010................................................................. 1 
Sak 24 /09  Søknad om leie av Sofienbergparken til Mat og Øl festival 14-21.06.2010........... 1 
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Sak 22 /09  Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 
13. oktober 2009 

 
Vedtak:  
Protokollen enstemmig godkjent. 
 

Sak 23 /09   Bydelsdirektørens budsjettforslag 2010 
 
Vedtak:  
Budsjettforslaget tatt til orientering. 
 
Følgende verbalforslag fra R følger saken til bydelsutvalget: 
 
Byrådets forslag om å legge til rette for driften av nye barnehager kan settes ut til 
private aktører: 
Byrådet vil fra høsten 2010 legge til rette for at driften av nye barnehager kan settes ut til 
private aktører.  
 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen går mot en slik privatisering. OMK mener at forslaget er 
kontroversielt. Dette oppfattes som en ren privatisering. Dette strider mot bydelsutvalgets 
vedtak i strategisk plan og det er ikke i tråd med bystyremelding 1/89 om 
konkurranseutsetting. 
 
Barnehager er en del av utdanningsløpet. Derfor er det viktig at driften av barnehagene skjer 
med kontroll av det offentlige. Det kan bare gjøres ved at det offentlige driver flest mulig av 
barnehagene. Det er heller ikke noen økonomisk gevinst å hente ved en slik privatisering.  

Sak 24 /09  Søknad om leie av Sofienbergparken til Mat og Øl 
festival 14-21.06.2010 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
På bakgrunn av mottatte klager, samt en vurdering i forhold til vedtatte retningslinjer for bruk 
av parkanlegg, gis det tillatelse til arrangementet Øl- og matfestival 2010 på følgende vilkår: 
 
1. Antall musikkarrangementer med lydnivå av typen ”konsertstøy” skal begrenses til 

maksimalt 2 (fredag og lørdag) og med en varighet for hver av disse på inntil 3 timer. 
Konserter skal avsluttes innen klokken 22.00. 

 
2. Det gis tillatelse til dempet bakgrunnsmusikk i festivalområdet i tillegg til de fastlagte 

antall konserter. Lydnivået skal være av en slik styrke at den ikke sjenerer beboerne i sine 
egne hjem med lukkede dører og vinduer. 

 
3. Det skal gis et tydelig nabovarsel med tidspunkter for de ulike typene aktiviteter til alle 

berørte beboere god tid i forveien. 
 
4. Det skal søkes løsninger ved avgrensning av festivalområdet slik at en sikrer en åpen 

gjennomfartsvei gjennom parken. 
 
R’s forslag til vedtak: 
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I Bydel Grünerløkkas retningslinjer for utleie av bydelens parker er det slått fast følgende i punkt 
1: Parker og friområder skal så langt som mulig være tilgjengelig for alle bydelens beboere og 
besøkende, med full tilgjengelighet for alle brukergrupper. Aktiviteter og arrangementer skal være 
til berikelse og glede for bydelens innbyggere og gjenspeile mangfoldet i bydelens befolkning. 
Særlig skal barn og ungdoms behov tilgodeses. 
 
Videre i punkt 12 står det: 
Arrangementer i parker og friområder skal som hovedregel være alkoholfrie. Søknad om unntak 
fra denne regelen skal behandles i OMK. 
 
Forslag til vedtak: 
Oppvekst-Miljø- og kulturkomiteen mener at søknaden ikke ivaretar kravene i bydelens 
retningslinjer. Derfor avslår komiteen søknaden fra Bare Geir AS om å leie Sofienbergparken i 
perioden 14-21.06.2010. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag falt med 2 (1 H, 1 F) mot 5 (2 A, 1 SV, 1 V, 1 R) stemmer for R’s 
forslag 
  
 
Oslo 9. desember 2009 
 
 
 
Eigil Jakobsen 
sekretær 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 
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