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Sak 1/10      Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 
1. desember 2009  

 
Arkivsak: 200601888 
Arkivkode: 027 
Saksbehandler: Eigil Jakobsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 26.01.10 1/10  
 
PROTOKOLL FRA MØTE I OPPVEKST-, MILJØ- OG KULTURKOMITEEN 1. 
DESEMBER 2009  
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Sak 2/10      Kultur- og markedsdager Grünerløkka 2010  
 
Arkivsak: 201000054 
Arkivkode: 175 
Saksbehandler: Øyvind Eide 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 26.01.10 2/10  
 
KULTUR- OG MARKEDSDAGER GRÜNERLØKKA 2010  
 
Sammendrag: 
Grünerløkka Næringsråd søker om leie av bydelens sentrale parkanlegg og gater for avholdelse 
av 4 helger med Kultur- og markedsdager. Birkelunden er bortleid til annet arrangement 1. mai 
og er unntatt i søknaden. Det søkes om redusert leie i henhold til bydelens vedtatte 
retningslinjer hvor det åpnes for prisreduksjon ved dokumentert miljøprofil. Samtidig søkes det 
om tillatelse til alkoholservering på Olaf Ryes plass, eventuelt prisreduksjon dersom 
alkoholservering ikke lenger kan tillates.  
 
Bakgrunn: 
Bydelsadministrasjonen mottok den 13.01.2010 søknad fra Grünerløkka Næringsråd om 
avholdelse av de 4 årlige Kultur- og markedsdagene. Søknaden gjelder leie av parkene Olaf 
Ryes plass, Birkelunden og Sofienbergparken, samt Thorvald Meyers gate mellom 
Seilduksgata og Sofienberggata, Markveien mellom Helgesens gate og Leirfallsgata og Grüners 
gate mellom Thorvald Meyers gate og Markveien, i periodene 30.4. – 2.5., 11. – 13.6., 20. – 
22.8., 24.9. – 26.9.2010. Kultur- og markedsdagene er et årvisst arrangement med gode 
tradisjoner her på Grünerløkka. Det vises for øvrig til vedlagte søknad. 
 
Vurdering: 
I søknaden står det at Grünerløkka Næringsråd ikke vil avholde arrangement eller foreta 
rigging under årets 1. mai arrangement. Bydelsadministrasjonen presiserer at det allerede er 
inngått avtale med 1. mai arrangøren om slik leie av Birkelunden denne dagen. Med henvisning 
til senere års uenigheter er det viktig at Grünerløkka Næringsråd ikke tar i bruk parken før etter 
at 1. mai arrangementet er avsluttet, herunder at det heller ikke utplasseres utstyr før etter dette. 
 
Det søkes om tillatelse til fremleie. Dette er i tråd med tidligere praksis og det gis derfor 
dispensasjon fra denne bestemmelsen i kontrakten. Det vil ikke være håndterbart for 
Bydelsadministrasjonen og inngå egne avtaler med hver enkelt deltaker under disse 
arrangementene. 
 
Tivoli avholdes i Sofienbergparken under arrangementene i mai og august.  
 
I søknaden argumenteres det for en redusert leiepris med henvisning til miljøvennlighet i form 
av bilfrie gater, samt arrangementets kulturelle profil. Bydelsadministrasjonen viser til at det 
for dette arrangementet ligger til grunn en fremforhandlet pris, med senere indeksregulering, 
slik at arrangementets kulturprofil og bilfrihet således er ivaretatt i dette. For 2006 var 
leiesummen 105 000,-, mens den i 2009 var indeksregulert til 117 989,- (altså ikke kroner 
130 000,- som det argumenteres med i søknaden). Ved prisfastsettelse er det lagt til grunn at det 
ikke skal tas betalt for den kulturelle/ideelle delen av arrangementet. Strøm er også inkludert i 
denne prisen. 
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Leieprisen for Kultur- og markedsdagene er jevnlig oppe til diskusjon, og Rådhuset fastsatte i 
2003 følgende priser for dette arrangementet spesielt: 
Tivoli kroner 1000,- per døgn 
Uteservering kroner 500,- per dag 
Scene kroner 200,- per arrangement 
Boder til kulturelt/ideelt formål kroner 1500,- 
Boder til kommersielt salg kroner 2500,- 
Strøm kommer i tillegg. 
Bydelsadministrasjonen gikk bort fra dette prisoppsettet i 2006, i samråd med Grünerløkka 
Næringsråd, ettersom de da vedtatte retningslinjene for utleie av bydelens parker åpnet for 
prisfastsettelse gjennom forhandling, samt at det viste seg uhåndterbart å telle antall boder for 
hvert enkelt arrangement. Med henvisning til Grünerløkka Næringsråds eget oppsett med antall 
boder (se Grünerløkka Næringsråds bilag nr 2) synes det klart at den fremforhandlede prisen er 
betydelig lavere enn den ville vært ved gammelt prisoppsett. 
 
Grünerløkka Næringsråd viser til at innbetalt leie siden bydelen overtok parkene den 1.1.2004 
er ca kroner 600 000,- og tilsvarer 2-3 ganger rehabilitering av gressdekket på Olaf Ryes plass. 
Henvisningen gjelder til bydelens rehabilitering av Olaf Ryes plass i 2008. Denne 
rehabiliteringen kostet bydelen over 1 mill. kroner og gressdekket alene kostet 450 000,- (inkl 
mva). I tillegg til denne totalrehabilitering foregår det konstant vedlikehold av parkene, 
herunder også isåing av gressdekke der dette er nødvendig. Den samlede summen penger, 
engangssummen for Olaf Ryes plass samt utgifter til løpende vedlikehold av Sofienbergparken, 
Olaf Ryes plass og Birkelunden, overstiger innbetalt leie fra Grünerløkka Næringsråd for 
perioden 2004 – 2009.  
 
Det søkes om alkoholservering på Olaf Ryes plass i forbindelse med arrangementene. 
Bydelsadministrasjonen motsetter seg ikke slik servering, men henviser her til vedtatte 
retningslinjer og OMK’s behandling av søknad om Øl- og matfestival i Sofienbergparken 2010. 
Øl- og matfestivalen kombinerte mat, øl og musikkinnslag og er dermed direkte sammenlignbar 
med Kultur- og markedsdagene hva angår alkoholservering.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Det gis tillatelse til avholdelse av de 4 årlige Kultur- og markedsdagene og 
Bydelsadministrasjonen bes inngå leieavtale med Grünerløkka Næringsråd i tråd med tidligere 
års betingelser.  
 
1. mai er Birkelunden bortleid til annet arrangement og denne dagen unntas derfor i 
leiekontrakten. 
 
Det gis avslag på søknad om alkoholservering under arrangementene i tråd med vedtatte 
retningslinjer og tidligere vedtak i lignende sak. 
 
Leiesummen reduseres med 20 000,- på bakgrunn av bortfall av inntekter fra alkoholservering.  
 
 

   3



 

Sak 3/10      Bruktmarked/salgsaktiviteter i Birkelunden  
 
Arkivsak: 201000072 
Arkivkode: 175 
Saksbehandler: Øyvind Eide 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 26.01.10 3/10  
 
BRUKTMARKED/SALGSAKTIVITETER I BIRKELUNDEN  
 
Bakgrunn: 
De siste 5 årene har det vært avholdt ukentlig bruktmarked hver søndag i Birkelunden, med 
unntak for større arrangementer. Dette er en kontrakt som ble inngått med Kalora AS etter at 
bydelen hadde en utlysningstekst i Aftenposten hvor vi utlyste en tilbudskonkurranse på 
aktiviteter i bl.a. Birkelunden. Denne konkurransen er i henhold til gjeldende regelverk. 
Ettersom gjeldende 5-årsavtale nå har opphørt må enten aktiviteten avsluttes eller bydelen må 
utlyse ny tilbudskonkurranse.  
 
Vurdering: 
Bydelsadministrasjonen mener at bruktmarkedet i Birkelunden er en godt etablert aktivitet som 
vi ønsker å fortsette med en helgedag i uken, som nå. Vår erfaring er at positiv aktivitet i 
helgene fortrenger annen uønsket aktivitet. Dette var også vårt primære ønske ved utlysning av 
kontrakten, og leieinntektene fra aktiviteten har hele tiden vært sekundære. Bruktmarkedet har 
således vært et vellykket miljøskapende tiltak. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsadministrasjonen bes om å innhente nye tilbud på bruktmarked/salgsaktiviteter i 
Birkelunden, samt å inngå ny leieavtale for slik aktivitet etter endt konkurranse. 
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Sak 4/10      Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - 
prioritering av søknader  

 
Arkivsak: 201000034 
Arkivkode: 320 
Saksbehandler: Øyvind Henriksen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 26.01.10 4/10  
 
STØTTE TIL BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN - 
PRIORITERING AV SØKNADER  
 
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:  
 

a) å forebygge uønsket sosial atferd, bl.a. vold, mobbing, kriminalitet, rus og rasisme, å 
motvirke, fordommer, diskriminering, homofobi og å fremme gjensidig aksept  

 
b) medvirkning og deltakelse for ungdomsgrupper som i liten grad benytter seg av de 

eksisterende kultur- og fritidstilbud  
 

c) kvalifisering, inkludering bl.a. gjennom etablering av alternative mestringsarenaer  
 

d) arbeid og innsats som tar sikte på å nå barn, unge og familier berørt av fattigdomsproblemer  
 

e) likeverd og like muligheter for jenter og gutter  
 

f) deltakelse og likeverdige muligheter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne  
 
Hva kan det søkes om? 
Spesialsatsing (ungdomstiltak) i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger:  
Det kan søkes midler til følgende:  
 

• Tiltak/prosjekt som utvikler arbeidsformer og -metoder overfor målgruppen.  
• Tilskudd til drift av tiltak rettet måt målgruppen. 
• Investeringer i lokaler og utstyr som skal benyttes av målgruppen.  

 
Tilskudd til tiltak mot fattigdom blant barn, unge og familier: 
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• Tilskudd til ferie- og fritidsaktiviteter rettet mot barn, unge og familier berørt av 
fattigdomsproblemer 

• Tilskudd til tiltak som bidrar til arbeidsmarkedstilknytning for unge med liten eller 
mangelfull utdanning 

• Tilskudd til mer langsiktige og samordnende tiltak som motvirker marginalisering av barn 
og unge som berøres av fattigdomsproblemer. Tiltakene skal ta sikte på å utvikle 
arbeidsformer og metoder som bidrar til åpne og inkluderende sosiale arenaer for 
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 ha deltakelse i ordinære idrettsaktiviteter som målsetting. 
 
I forslaget til prioritering er det lagt vekt på i hvor stor grad prosjektene innfrir kriteriene for 
tilskudd, bydelens prioriteringer i strategisk plan, samt nedslagsfeltet for prosjektene med hensyn til 
målgrupper og antall deltakere. Det er også forsøket å finne ballanse mellom videreføring av 
allerede igangsatte prosjekter og nye prosjekter. Videre er det slik at de prosjektene som det er søkt 
videreføring for er prosjekter som pt. er et viktig og sentralt supplement til de ordinære tilbudene. 
Dersom det foretas store endringer i prioriteringene vil det derfor kunne ramme viktige igangsatte 
prosjekter. 
 
Vurdering: 
Tilskudd til tiltak mot fattigdom blant barn, unge og deres familier: 
Bydelen opplever at antall barn og unge som vokser opp i familier med fattigdomsproblematikk 
er stadig økende og hjelpebehovet er stort. Tjenesten tar sikte på tidlig intervensjon og rask 
iverksettelse av tiltak. Hensikten er å forebygge rus, kriminalitet og annen atferdsproblematikk, 
å fremme en positiv utvikling gjennom mestringsopplevelser og relasjonsbygging, samt å 
forhindre og avkorte institusjonsplasseringer av barn og unge. Dette forutsetter iverksettelse og 
utvikling av tiltak og aktivitetstilbud utover det som ligger til de ordinære fritidstilbudene i 
bydelen. Målgruppen for opprettelsen av de ulike tiltakene er barn og ungdom som vokser opp i 
familier med begrensede økonomiske midler. Det er også et mål å få enda flere jenter til å 
benytte seg av fritidstilbudene i bydelen, da de har noe lavere deltakelse enn gutter.   
 
Bydelen prioriterer i særlig grad å videreføre prosjektet ferie- og fritidstilbud i form av 
sommeraktiviteter.  Dette viser seg å dekke et stort behov hos et stort antall barn og unge som 
lever med fattigdomsproblematikk og ellers har liten mulighet til å delta i tilsvarende 
aktiviteter. Her har det vært et høyt aktivitetsnivå med stor grad av måloppnåelse.  
 
Prosjektet med etablering av oppsøkende helsesøster har tatt lengre tid en antatt da det har vist 
seg vanskelig å rekruttere helsesøster med riktig kompetanse og erfaring. Vi mener prosjektet 
er viktig og søker om videreføring for å gjøre nødvendige erfaringer.  
 
Prosjektet ”skape egen framtid” er et nytt pilotprosjekt som retter seg om en utsatt gruppe 
ungdom med målrettede tiltak for å hindre at ungdom faller ut av utdannings- og 
arbeidssituasjoner. Det er også unikt da det er basert på et utstrakt tverrfaglig samarbeid. 
 
Ungjobb er et nytt prosjekt som retter seg mot ungdom som vokser opp i fattige familier og gir 
ungdom muligheter for jobberfaring. Dette er et godt supplement til tilbudet ved Sinsen 
Kulturhus. 
 
Ut på tur bidrar til at også barn og unge i familier med fattigdomsproblematikk får anledning til 
å delta i aktiviteter som forutsetter ressurser i form av utstyr, økonomi eller ressurssterke og 
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aktive voksne. Dans, video og studioopplæring tar sikte på å gi opplæring og kvalifisering til 
arbeid og utdanning for ungdom som ikke ellers har mulighet til å delta i eller benytte 
organiserte opplæringstilbud innen dette området, og slik bidra til å fremme mestring og positiv 
utvikling.  
 
Bydelen har stort fokus på inkludering av jenter i sine aktiviteter. Spesielt for jenter med 
innvandrerbakgrunn er dette en utfordring. Satsningen på X-ray vil kunne bidra til at flere 
jenter i en utsatt situasjon får muligheter til utfoldelse og nettverksbygging. 
 
Videre prioriteres videreføring av ”Etter skoletid”, et helse og miljøprosjekt ved Sinsen 
ungdoms- og kulturhus med fokus på å forebygge marginalisering og styrke barn og unges evne 
til å foreta gode valg og nå gitte mål gjennom økt kunnskap, bevisstgjøring og 
meningsdannelse.    
 
Frokostklubben ert et nytt prosjekt i tilknytning til Sinsen kulturhus. Tiltaket supplerer det 
fokuset kulturhuset har hatt over lengre tid med å motivere ungdom til en sunnere og bedre 
kosthold. Frokosttilbudet vil nå en gruppe ungdommer som gjennom dette tilbudet vil få en 
bedre start på dagen og større muligheter for å konsentrere seg i skolesituasjonen og 
derigjennom oppleve mestring. 
 
ABC – sammen fritid skal drives i regi av stiftelsen Betanien der bydelen samarbeidet om drift 
av et familiesenter. Prosjektet fokuserer på integrering for ungdommer som i liten grad deltar i 
eksisterende tilbud.  
 
Læring og magi er et nytt prosjekt knyttet til Dragen juniorklubb med sikte på å stimulere yngre 
ungdom til læring og undring og derigjennom bli mer motivert til leksearbeid. 
 
Innvik filmklubb vil fysisk drive sin aktivitet på MS Innvik som ikke ligger i bydelen. Vi 
mener dette tilbudet i liten grad vil nå bydelens ungdommer. 
 
Spesialsatsing (ungdomstiltak):  
Cafe X er en viktig innfallsport til organiserte aktiviteter, spesielt for innvandrerungdom som 
oppholder seg i sentrum. Bydelen prioriterer og videreføre og videreutvikle dette tilbudet. 
 
Dancing Youth har vist seg å være en unik mestringsarena for ungdom som liker å danse. 
Mestringsopplevelsene de får med seg smitter over på skolearenaen og andre arenaer og bidrar 
til å øke selvtillit og motivasjon.  
 
Jentehuset er en ny viktig satsing i tett samarbeid med skoler og andre aktører. Målrettede 
jenteaktiviteter av denne karakter vil bidra til styrke utsatte jenters selvtillit og mestring av eget 
liv. En slik satsing vil ha stor forebyggende effekt for de som deltar. 
 
Global Music Studios videreføres som et viktig tiltak for ungdom med minoritetsbakgrunn og 
so mer opptatt av musikk. Dette er en viktig satsning for OMOD og gir synergieffekter i andre 
deler av deres arbeid. 
 
UngVICTOR er et nytt tiltak som retter seg mot en utsatt målgruppe på et tidspunkt der det er 
behov for forebyggende aktiviteter. VICTOR er en frivillig sammenslutning av 
innvandrerorganisasjoner med stort engasjement. 
 
Datahjelp for eldre vurderes som et godt tiltak for de som involveres i prosjektet men bydelen 
er av den oppfatning at dette prosjektet vil har forholdsvis lite nedslagsfelt. 

   7



 
Juniorfotball – miljøarbeid er et godt initiativ men tar sikte på å jobbe med ungdom i 
eksisterende idrettstilbud og ligger derfor på siden av tilskuddordningen slik bydelen ser det. 
(Dette er spsifisert i retningslinjene til departementet). 
 
Bydelens administrative prioritering er oversendt Barne- og likestillingsdepartementet. 
Utvalgets vedtatte prioritering vil bli ettersendt. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Innkomne søknader til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn for 2010 prioriteres i følgende 
rekkefølge:  
Spesialsatsing (ungdomstiltak): 

1. X-Ray ungdomskulturhus – internettcafe med yrkesopplæring (videreføring) 
2. Dansegruppen Cre-8 by Dancing Youth (videreføring) 
3. Jentehuset (nytt tiltak) 
4. OMOD – Global Music Studio (videreføring) 
5. Kulturgruppa Victor - UngVictor (nytt tiltak) 
6. Frelsesarmeen – Grünerløkka Frivillighetssentral – Datahjelp for eldre (Nytt tiltak)  
7. Grüner Fotball IL – Juniorfotball – miljøarbeid (Nytt tiltak) (gjelder deltakelse i ordinære 

idrettsaktiviteter) 
 
Tilskudd til tiltak mot fattigdom blant barn, unge og familier: 

1. Bydelens barne- og ungdomstiltak – Ferie- og fritidsaktiviteter i bydelen (videreføring) 
2. X-Ray/Sinsen kulturhus - Oppsøkende helsesøster (videreføring) 
3. Sosialsenteret (NAV) og Oppvekstavdelingen – ”Skape egen fremtid” (nytt tiltak) 
4. Sinsen Kulturhus – Ungdomsjobben (Nytt tiltak) 
5. Sinsen Kulturhus/Dragen Juniorklubb – Ut på tur (videreføring) 
6. X-Ray Ungdomskulturhus – Jentedag (Nytt tiltak) 
7. Sinsen Kulturhus – Etter skoletid, en helse- og miljøutfordring (videreføring) 
8. Sinsen Kulturhus – Frokostklubben (Nytt tiltak) 
9. Nordic Black Theatre – barne- og ungdomsteater (Nytt tiltak) 
10. Stiftelsen Betanien – ABC sammen fritid (Nytt tiltak) 
11. Dragen Juniorklubb – Læring og magi (Nytt tiltak) 
12. Bevisst bevegelse – Innvik filmklubb (Nytt tiltak) (Tiltaket er tenkt drevet på MS Innvik 

som ikke ligger i bydelen) 
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