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Protokoll 2/10 

 

 
Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57  

Møtetid: Tirsdag 09. mars 2010 kl. 17.00-19.50     
   
 
 
Åpen halvtime 
Det var møtt fram fire personer til åpen halvtime. 
 
Kathrine Qvenild, FAU Rodeløkka barnehage, viste til tidligere vedtak i Oppvekst-, miljø- og 
kulturkomiteen som har støttet FAU og gått i mot utbyggingsplaner for barnehagen. Hun sa den 
ikke burde godkjennes for 108 barn fordi utearealene ville bli for små. Sofienbergparken vil ikke 
bli tilfredsstillende erstatningsareal. Hun ba komiteen gå i mot utvidelse av barnehagen.      
 
Marianne Rønnevig, leder i Grüner Fotball, og Torgny Hasås, leder av Idrettens samarbeidsutvalg 
i bydelen, tok ordet til sak 8/10 og argumenterte for at klubben burde få prosjektmidler til en 
miljøarbeiderstilling for å styrke integreringsarbeidet i klubben og jobbe forebyggende mot 
mobbing og vold.   
 
Opprop 
Til stede: Marius Pellerud (SV) leder, Kari Aasebø (V) nestleder, Trond Helge Hem (A), 
Camilla Verdich (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. Sak 10/10 satt opp som tilleggssak etter henvendelse fra 
Byutviklingskomiteen. 
 
Informasjon  
Kari Bonnevie, seksjonsleder ved Fagsenter for barn og unge, og Herbert Ingvoldsen, 
avdelingssjef pedagogisk team, informerte om fagsenterets planer og virksomhet.    
 
Saker behandlet under møtet: 
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Sak 6 /10    Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 
26. januar 2010 

 
Vedtak:  
Protokollen enstemmig godkjent med følgende merknad fra R til sak 3/10, vedtakspunkt 2: 
Følgende forslag ble fremmet på møtet, men trukket til fordel for A’s forslag: 
 
”Bydelsadministrasjonen bes om å innhente nye tilbud på bruktmarked/salgsaktiviteter i 
Birkelunden. Ny leieavtale for slik aktivitet etter endt konkurranse legges fram for OMK før 
undertegning. Grunnlag for avtale er: 
Kun nedre del av Birkelunden omfattes av avtalen, det vil si fra trappa og ned på den grusa 
delen. Plenen skal ikke omfattes av dette”.  

Sak 7 /10    Bemanning i private barnehager, henvendelse fra 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen i Bydel 
Grünerløkka 

 
Svar fra Barneombudet på komiteens henvendelse i saken var vedlagt innkallingen.   
 
Komiteens vedtok følgende omforente uttalelse på møte 13. oktober 2010: 
 
I bydel Grünerløkka i Oslo kommune er situasjonen den at en privat barnehageeier ønsker å ta 
inn flere barn uten å øke bemanningen ytterligere. Dette problemet er også tatt opp 
i bydelens Oppvekst-, miljø- og kulturkomité (OMK-komiteen). I Barnehagelovens §18, 
5.ledd står det flg: "Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en 
tilfredsstillende pedagogisk virksomhet". Tilsynsmyndighetene i bydelen mener imidlertid at 
det ikke er mulig å føre tilsyn etter denne lovparagrafen fordi den mener loven er for vag i 
forhold til krav til bemanning totalt sett. Dersom bydelen mener bemanningen er for lav til å 
kunne tilby et kvalitativt godt tilbud til barna, kan den altså ikke pålegge en eier å øke 
bemanningen til et tilfredsstillende nivå.  
  
OMK-komiteen mener det er minst to alvorlige svakheter ved lov og forskrifter vedrørende 
barnehager: 
 
1) Barnehagene blir godkjente ut fra en bemanningsplan. Dersom en eier ikke planlegger med  
behov vikarer i fbm sykdom og ferier, kan en eier drive barnehagen med lavere bemanning 
enn det planen tilsier. Tilsynsmyndigheten har ikke fokus på reell bemanning, fordi den mener 
loven er for vag. Dermed kan eier styre dette selv, blant annet for å maksimere egen 
økonomisk vinning.  
 
2) Slik loven er i dag, kan man da de facto ha 36 store barn på to ansatte dersom disse 
er pedagoger og dersom det er areal nok på avdelingen. I så måte synes det viktigere å ha 
arealnorm enn å ha en norm for antall ansatte. Barnehagenes kvalitet er tett knyttet opp til 
antall ansatte. Loven har sterkt fokus på pedagogisk bemanning, men svært liten fokus på nok 
ansatte for at hvert barn skal bli sett. 
  
Dersom loven er så vag at kommunene/tilsynsmyndighetene ikke kan bruke den som et 
nødvendig verktøy for økt kvalitet i barnehagene, mener OMK-komitéen det bør foretas en 
lovendring som bedre sikrer kvaliteten på tilbudet til barna. Krav til totalbemanning er her 
sentralt, også i tilfeller ved langvarig sykdomsfravær og ferieavvikling.  
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Dersom det er slik at loven kan brukes som et virkemiddel for å øke bemanning, ber OMK-
komiteen om en fortolkning av loven der det fremkommer hvordan den kan gjøres.  
  
OMK-komiteen håper på positivt svar, og ser frem til å motta svar på denne henvendelsen.  
  
SV’s forslag til vedtak:  
Administrasjonen framskaffer tall for bydelen over forholdet mellom bemanning i private og 
kommunale barnehager, og legger fram en orientering for komiteen, inklusiv bydelens rutiner 
for godkjenning av private barnehager.  
 
Vedtak:  
SV’s forslag enstemmig vedtatt. 

Sak 8 /10    Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - 
prioritering av søknader 

 
Barne- og likestillings- og diskrimineringsdepartementet (BLD) 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:  
• å forebygge uønsket sosial atferd, bl.a. vold, mobbing, kriminalitet, rus og rasisme, å motvirke, 
fordommer, diskriminering, homofobi og å fremme gjensidig aksept  
• deltakelse for ungdomsgrupper som i liten grad benytter seg av de eksisterende kultur- og 
fritidstilbud  
• kvalifisering, inkludering og etablering av alternative mestringsarenaer  
• arbeid og innsats som tar sikte på å nå barn, unge og familier berørt av fattigdomsproblemer  
• likeverd og like muligheter for jenter og gutter  
• deltakelse og likeverdige muligheter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne  
 
Hva kan det søkes om?  
Det kan søkes midler til følgende:  
• Tiltak/prosjekt som utvikler arbeidsformer og -metoder overfor målgruppen.  
• Investeringer i lokaler og utstyr som skal benyttes av 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 har deltakelse i ordinære idrettsaktiviteter som målsetting. 
Bevilgningen kan heller ikke benyttes til klientrettede tiltak og tiltak av behandlende karakter.  
 
Tildeling  
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Søknader sendes via bydelen til BLD for behandling. På bakgrunn av innsendte søknader tildeles 
bydelen en samlet sum for prosjektene. Bydelen skal så foreta en vurdering og en politisk 
vurdering av søknadene.  
For 2010 kom det inn 7 søknader. OMK prioriterte rekkefølge på søknadene på følgende måte i 
sitt møte 26. januar: 

1) X-Ray Ungdomskulturhus – Cafe X som nettverksbyggingsarena (søkt om 500’) 
2) Dancing Youth – Utviklingsarena for ungdom (søkt om 900’) 
3) Sinsen kulturhus – Jentehuset på Grünerløkka (søkt om 400’) 
4) OMOD – Global Music Studios (søkt om 360’) 
5) Kulturgruppa Victor – Ung Victor (ny – søkt om 90’) 
6) Frelsesarmeen – datahjelp for eldre (nys søkt om 10’) 
7) Grüner fotball IL – miljøarbeid (ny søkt om 500’) 

 
Bydelen har fått en samlet tildeling på kr. 880.000.-. I 2009 ble bydelen tildelt kr. 990.000,-. De 
fleste av søkerorganisasjonene har fått tildelt penger over flere år og det anbefales at tildelingen i 
stor grad sammenfaller med tidligere års tildelig da dette gir størst mulig forutsigbarhet for 
organisasjonen. Bydelsdirektøren velger å opprettholde rammen til Jentehuset da dette er et nyere 
prosjekt som retter seg mot en viktig målgruppe. Siden rammetilskuddet er betydelig lavere enn i 
2009 anbefales det ikke å gi støtte til Frelsesarmeen og Grüner fotball IL, da tilbudet til 
Frelsesarmeen antas å nå svært få ungdommer, og tilbudet til Grüner fotball IL ligger i grenseland 
mot ordinære idrettsaktiviteter og derfor ligger på siden av tilskuddsordningen.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelens tildelte midler til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn for 2010 fordeles på 
følgende måte:  
X-ray ungdomskulturhus – internettcafe med yrkesopplæring  kr. 370.000,- (400’ i 2009)  
Dansegruppen Cre-8 by Danscing Youth     kr. 140.000,- (160’ I 2009)  
Jentehuset         kr. 190.000,- (190’ i 2009)  
OMOD – Global Music Studio      kr. 140.000,- (190’ i 2009)  
Kulturgruppa Victor – ung Voctor      kr. 40.000,- (Ny)  
Frelsesarmeen – datahjelp til eldre     kr. 0,- 
Grüner fotball IL – miljøarbeid     kr. 0,- 
SUM          kr. 880.000,- 
 
Endringsforslag fra A: 
Bydelens tildelte midler til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn for 2010 fordeles på 
følgende måte:  
X-ray ungdomskulturhus – internettcafe med yrkesopplæring  kr. 350.000,- (400’ i 2009)  
Dansegruppen Cre-8 by Danscing Youth     kr. 120.000,- (160’ I 2009)  
Jentehuset         kr. 170.000,- (190’ i 2009)  
OMOD – Global Music Studio      kr. 120.000,- (190’ i 2009)  
Grüner fotball IL – miljøarbeid     kr. 120,000- 
Kulturgruppa Victor – ung Voctor      kr. 0- (Ny)  
Frelsesarmeen – datahjelp til eldre     kr. 0,- 
SUM          kr. 880.000,- 
 
Vedtak:  
A’s endringsforslag vedtatt med 4 (2 A, 1 R, 1 F) mot 3 (1 SV, 1 H, 1 V) stemmer for 
bydelsdirektørens forslag. 

Sak 9 /10    Budsjettjustering- inndekning av merforbruk 2009 
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Vedlegg til saken:  
1 Referat fra startmøte mellom byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester og bydel 
Grünerløkka 
2 Brev fra bydel Grünerløkka til byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester om Oslo Bydel  
 
Bydelsdirektørens saksframlegg: 
 
Grünerløkka fikk i 2009 et merforbruk, korrigert for øremerkede overførbare midler, på 9.535 
millioner. Prognostisert merforbruk per oktober, som er avsatt i bydelens vedtatte budsjett var 
4 millioner. Årsak til merforbruk og til avvik fra prognose er nærmere kommentert i bydelens 
årsberetning. 1 million av merforbruket har en sammenheng med utgiftførte kostnader på 
øremerkede prosjekter 2009 og 2010 og reelt merforbruk som må salderes er 8.535 millioner.  
Ut fra regnskap 2009 viser deg seg at IKT utgiftene for 2010 er budsjett 0,6millioner for lavt. 
For å dekke merforbruk utover det som er satt av i budsjett og IKT må det samlet finnes 
dekning for 5,135 millioner.  
 
Bydelsdirektøren forslag til tiltak  
Tiltak innenfor funksjonsområde 1. helse, sosial og nærmiljø. 

 Etter bystyrets budsjettvedtak ble bydelens ramme styrket med 3,221 millioner i 
forhold til byrådets forslag som lå til grunn for bydelsdirektørens forslag til budsjett 
for bydelen. Bydelsutvalget vedtok å bruke 565.000 av disse til styrking av bydelens 
budsjett til parker. Bydelsdirektøren mener at det opprinnelige forslaget til budsjett for 
parkene er tilstrekkelig for nødvendig drift av parkene og foreslår å trekke inn 500.000 
fra kostrafunksjon 335 rekreasjon i tettsted.  

 Det er budsjettert med noe høyere utgifter til avtalefestet pensjon og tidlig 
uførepensjon enn beregnet prognose 2010 basert på regnskap 2009 og de to første 
periodene 2009. Bydelsdirektøren foreslår å trekke inn 200.000 fra kostrafunksjon 
180, diverse fellesutgifter. 

 Det ble i budsjett vedtatt å opprette en ny stilling i HR – seksjonen med 
helårsvirkning. Stillingen blir først besatt i april og på grunn av dette og andre 
permisjoner, foreslår bydelsdirektøren å trekke inn til sammen 450.000 på lønnsmidler 
på administrasjonen kostrafunksjon 120. I tillegg foreslår bydelsdirektøren å redusere 
driftsbudsjett innenfor administrasjon med til sammen 185.000. 

 Bydelen har ikke budsjettert med refusjon på merverdiavgift på hjelpemiddellageret. 
Dette vil gi en økt merinntekt på kostrafunksjon 241 på ca 200.000.- 

 Det er budsjettert med energi til en bygning som nå er overført omsorgsbygg og 
bydelsdirektøren foreslår å redusere energiutgifter budsjettert på 265, kommunalt 
disponerte boliger med 600.000. 

 Ved integrert bruk av prosjektmidler, forventede inntekter til 
kvalifiseringsprogrammet, ledigholdelse av stillinger og redusert bruk av vikar foreslår 
bydelsdirektøren å trekke inn 1,5 millioner av lønnsbudsjettet til bydelens NAV 
kontor. 

 
Tiltak innenfor funksjonsområde 2A barnehage. 

 Bydelsdirektøren foreslår å redusere barnehagenes budsjett til drift, eksklusiv lønn, 
husleie og andre faste utgifter, med 2,5 %. Dette gir til sammen en reduksjon på 
kostrafunksjon 201 på 260.000. 

 På bakgrunn av regnskap 2009 kan forventede inntekter på språkstimulering 
barnehager og funksjonshemmede barn økes med 650.000 på kostrafunksjon 211. 
Dette påvirker ikke aktivitetsnivået.  
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 På grunn tid mellom sluttdato og nyansettelse i stilling på fagsenteret foreslår 
bydelsdirektøren å trekke inn 90,000 av lønnsbudsjettet til fagsenteret kostrafunksjon 
211. 

 
Tiltak innenfor funksjonsområde 2B oppvekst 

 Det er for 2010 budsjettert med 400.000 til frivillighetsmidler på kostrafunksjon 231 
aktivitetstilbud barn og unge. Bydelsdirektøren forslår å redusere budsjett til frivillige 
med 100.000. 

 På bakgrunn av regnskap 2009 foreslår bydelsdirektøren å øke forventet 
fastlønnstilskudd på fysioterapi kostrafunksjon 232, forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste med 50.000. 

 Med en aktiv og integrert bruk av prosjektmidler foreslår bydelsdirektøren å trekke inn 
350.000 fra lønnsbudsjettet til bydelens ungdomstjeneste kostrafunksjon 231 
aktivitetstilbud barn og unge.  

 
Tiltaksskjema inndekning av merforbruk 2009 og økte IKT utgifter 2010. 
Merforbruk 2009 9535
Økte Ikt utgifter 2010 600
Dekkes av oveføringer prosjekt -1000
Avsatt i budsjett 2010 -4000
Sum salderingsbehov 5135
Tiltak sum kostraf.
Redukjson budsjett bydelens parker 500 335
Reduksjon budsjett AFP, tidlig pensjon 200 180
Innsparte lønnsmidler administrasjon 450 120
Innsparte driftsmidler administrasjon 185 120
Ref. merverdiavgift hjelpemiddellageret 200 241
Reduksjon budsejtt energi 600 265
Innsparte lønnsmidler/ prosjekter NAV 1500 242
Sum tiltak funksjonsområde 1 3635
2,5% kutt driftsbudsejtt barnehager 260 201
Økte inntekter språkstimulering og 
funksjonshemmede barn 650 211
Reduksjon lønnmidler fagsenteret 90 211
Sum tiltak funksjonsområde 2A 1000
Reduksjon frivillighetsmidler 100 231
Økte inntekter fastlønnstilskudd fysio 50 232
Intergrering sommerklubb/prosjekter 350 231
Sum funksjonsområde 2B 500
Sum tiltak totalt 5135  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsdirektøren får fullmakt til å inndra budsjett på kostrafunksjoner og funksjonsområder 
som vist ovenfor og avsette dette på kostrafunksjon 120 til dekning av merforbruk 2009 og 
økte IKT utgifter 2010. 
 
Endringsforslag fra A: 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen støtter ikke bydelsdirektørens forslag om å redusere 
barnehagenes budsjett til drift med 2,5 % og reduksjon i frivillighetsmidler med 100.000 kr. 
 
Bydelsdirektøren bes om å komme med forslag til alternativ inndekning i forbindelse med 
endelig behandling av saken i bydelsutvalgets møte 25. mars 2010.  
 
Vedtak:  
A’s forslag enstemmig vedtatt. 
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Sak 10 /10  Arealnorm for godkjenning  av barnehager i Bydel 
Grünerløkka 

 
Følgende saker var oversendt fra Byutviklingskomiteen: 
 
To byggesaksklager var oppe til behandling på møte i Byutviklingskomiteen 4. mars 
 
Det var kommet inn klager fra FAU i Nedre gate barnehage og FAU i Rodeløkka barnehage. 
Byggesaksklagene ble ikke realitetsbehandlet da komiteen ikke fant at det var samsvar 
mellom Plan- og bygningsetatens innstilling og begrunnelsene for avslag på klagene og det 
FAU’ene faktisk hadde klagd på.   
 
Byutviklingskomiteen vedtok å sende sakene tilbake til Plan- og bygningsetaten for ny 
vurdering. 
 
Rødt fremmet to forslag på møtet som ble vedtatt oversendt Oppvekst-, miljø- og 
kulturkomiteen for videre behandling. Komiteen oppfordrer OMK til å avgi uttalelse i begge 
saker. 
 
V fremmet merknad i begge saker, gjengitt nedenfor. 
 
Uttalelse fra FAU Rodeløkka barnehage v/Grete Øwre følger som vedlegg til BUK sak 22/10.     

BUK sak 21/10    Klage over Plan- og bygningsetatens rammetillatelse på 
søknad om utomhusarbeider. Dispensasjon fra reguleringsplan - 
Nedre gate 3  

 
Rødts forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget i bydel Grünerløkka finner at det er gode grunner til å omgjøre Plan- og 
Bygningsetatens rammetillatelse av 5.3.2009.  
 
Klagen fra FAU i Nedre gate barnehage anbefales tatt til følge. 
 
Omsorgsbygg og Bydelens oppvekstavdeling må involvere foreldrene i en ny prosess for å 
komme fram til en løsning for barnehagen som kan aksepteres av foreldrene. 
 
Barnehagen bør ikke godkjennes for flere enn 80 barn. 
 
Rødts begrunnelse (ikke forslag til vedtak):  
Klagen fra FAU i barnehage dreier seg ikke om et friområde skal kunne omreguleres til 
barnehage. Klagen dreier seg om det er forsvarlig at det gis tillatelse til å anlegge en 
barnehage med 108 barn fordelt på 6 avdelinger med et uteareal som i dette tilfellet ligger så 
langt under den anbefalte normen. Som en hovedregel godkjennes barnehagene i bydelen med 
et krav på 24 m2 til uteområde pr. barn. 
Det reises også spørsmål til at begrepet ”Kulturbarnehage” kan benyttes som kompenserende 
tiltak. 
Klagen fra FAU dreier seg også om at foreldrene ikke er tatt med i planleggingen av den nye 
barnehagen.  
 
Merknad fra V: 
V finner det dypt beklagelig at bydelens politiske ledelse ikke har myndighet over  
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utbygging/utvidelse av bydelens barnehager. Utearealer er en viktig del av kvaliteten på 
barnehagene, og bydelen mister dermed en viktig forutsetning for å sikre kvalitet på egne 
tjenester. 

BUK sak 22/10    Klage over Plan- og bygningsetatens rammetillatelse på 
søknad om oppføring av nybygg barnehage. Dispensasjon fra 
reguleringsplan - Tromsøgata 2  

 
Rødts forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget i bydel Grünerløkka finner at det er gode grunner til å omgjøre Plan- og 
bygningsetatens rammetillatelse og anbefaler at det ikke gis den dispensasjon for arealnormen 
som det er søkt om. 
Omsorgsbygg og Bydelens Oppvekstavdeling må i samarbeid med foreldrene komme fram til 
en løsning både for utearealet og for disponeringen av arealet innomhus som foreldrene kan 
akseptere. 
Barnehagen bør ikke godkjennes for mer enn 75 barn. 
 
Rødts begrunnelse (ikke forslag til vedtak): 
Klagen fra FAU i Rodeløkka barnehage dreier seg ikke om hvorvidt det kan gis dispensasjon 
på gjeldende regulering for felt N, regulert til ”Byggeområde for bolig” for å kunne benytte 
dette som tilleggsareal på 150 m2 til uteareal. Klagen dreier seg om det totale omfanget av å 
etablere en barnehage med 108 barn fordelt på 6 avdelinger i en basebarnehage på et 
uteområde som er kraftig redusert i forhold til den anbefalte normen. Som en hovedregel 
godkjennes barnehagene i bydelen med et krav på 24 m2 til uteområde pr. barn. 
Klagen dreier seg også om at FAU mener også at de bygningsmessige kvalitetene ikke er 
tilfredsstillende. Og klagen dreier seg om at et kompenserende tiltak med å benytte 
Sofienbergparken vanskelig lar seg gjennomføres. 
 
Merknad fra V: 
V finner det dypt beklagelig at bydelens politiske ledelse ikke har myndighet over 
utbygging/utvidelse av bydelens barnehager. Utearealer er en viktig del av kvaliteten på 
barnehagene, og bydelen mister dermed en viktig forutsetning for å sikre kvalitet på egne 
tjenester. 
 
Vedlegg til saken: Uttalelse fra FAU Rodeløkka barnehage v/Grete Øwre 
 
FAU i Rodeløkka barnehage. OMK har gått imot utbygging to ganger, men det bygges likevel 
for fullt. Vi har klagd på vedtaket og klagesaken skal behandles her i dag som sak nr 22/10.  
 
PBE anfører at den eneste dispensasjonen de anbefaler at dere behandler i dag er bruksendring 
av felt N på tomta. Dette er noe vi aldri har klagd på og det å gå imot den bruksendringen vil 
bare gjøre situasjonen enda vanskeligere for barnehagen. Vi ber derfor at dere ikke gjør om 
den dispensasjonen.  
 
Barnehagen dimensjoneres for 108 barn, dvs seks avdelinger. Vårt ønske er at barnehagen 
ikke godkjennes for 108 barn, men for et lavere antall barn. Vår begrunnelse er at utearealene 
blir veldig små og bare rundt 50 prosent av normen dersom barnehagen godkjennes for fullt 
barneantall og det bare er store barn i barnehagen. I realiteten er det en blanding av små og 
store barn i barnehagen. Rodeløkka barnehage har i dag 78 barn – om lag like mange over og 
under 3 år. Arealkravet for barn under 3 år er større enn for store barn, og utearealet vil med 
en slik sammensetning være 67 prosent av normen og ikke 82 prosent av normen som PBE 
skriver i sitt brev (de tar ikke hensyn til at små barn har større krav til areal). I denne 
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beregningen inngår også en del arealer som sannsynligvis ikke vil bli brukt til lek – som 
vognskur og søppelskur og noen smale tomtestriper mellom disse og nabotomter.  
 
Selv om arealnormen er veiledende, så er et uteareal på 67 prosent av normen så lite at barna 
må leke ute på skift og at det blir vanskelig å ha alle barna ute samtidig, f eks på fine dager i 
den varme årstiden. FAU anser dette å være en lite tilfredsstillende løsning. FAU mener at det 
begrensede utearealet er ekstra uheldig for barn i indre by som i mange tilfeller også har 
begrensede utearealer i nærområdet sitt. Begrensede lekemuligheter på fritiden gjør at 
uteområdet i barnehagen blir av ekstra stor betydning for barna.  
 
FAU mener i tillegg at de innvendige kvalitetene ved bygget ikke er tilfredsstillende til at 
barnehagen skal kunne godkjennes for 108 barn. De seks basene er på 25 kvm, og det skal 
ikke mye kjennskap til barn til for å skjønne at 18 barn i alderen 3-5 år ikke kan tilbringe mye 
tid inne på et så lite rom. De fem aktivitets- og hvilerommene i barnehagen er mindre enn 
basene. Størstedelen av arealet i barnehagen er en spisesal på 115 kvm. Utbygger 
argumenterer med at dette rommet vil være sentralt for lek og felles aktiviteter. FAU mener at 
dette ikke vil være tilfelle. Siden baserommene er små, vil den felles spisesalen bli benyttet til 
både frokost, formiddagsmat og ettermiddagsmåltidet. Til de to siste måltidene vil barna spise 
på skift. Hvis en regner med at hvert skift trenger en time til pådekking, spising og rydding 
etterpå, vil spisesalen være opptatt til spising ca 5 timer hver dag innenfor barnehagens 
kjernetid. Rommet vil i tillegg være fullt av bord og stoler, noe som gjør det vanskelig å 
utnytte rommet til lek. 
 
FAU i Rodeløkka barnehage ber byutviklingskomiteen gå imot at barnehagen godkjennes for 
108 barn. FAU mener at en godkjenning for fire avdelinger, dvs 72 barn vil være passe. Da 
oppfyller barnehagen nesten kravene til uteareal pr barn og innearealet vil også være 
tilfredsstillende.  
 
Det er mulig at det først er til neste år at kvalitet i barnehagene er politisk tema på overordnet 
nivå, men det er nå denne barnehagen bygges! BU har nå en anledning ttil å fatte et vedtak 
som blir normgivende for hvordan barn i vår bydel skal ha det i hverdagen de neste 20 - 30 
åra. Vi vet at dere står opp mot sterke krefter. Troen på lokaldemokratiet gir oss likevel mot til 
å be dere ta denne kampen for våre barn.  
 
På møtet i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen trakk R sine forslag til vedtak. 
 
R’s nye forslag til vedtak: 
Klagen fra FAU i begge omtalte saker barnehage dreier seg ikke om det kan gis dispensasjon 
til reguleringsplanene og om et friområde eller et område som er regulert til bolig skal kunne 
omreguleres til barnehage.  
Klagene dreier seg om det er forsvarlig at det gis tillatelse til å anlegge barnehager med 108 
barn fordelt på 6 avdelinger med et uteareal som i disse tilfeller ligger så langt under den 
anbefalte normen.  
Det reises også spørsmål til at begrepet ”Kulturbarnehage” kan benyttes som kompenserende 
tiltak. Og om bruk av parker kan benyttes som kompenserende tiltak 
Klagen fra Rodeløkka  FAU dreier seg også om at de mener at de bygningsmessige 
kvalitetene ikke er tilfredsstillende.  
Begge FAUene klager dreier seg også om at foreldrene ikke er tatt med i planleggingen av de 
nye barnehagene på en god nok måte. 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget i bydel Grünerløkka vedtar følgende regler for godkjenning av barnehager: 
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 De anbefalte normene for inne- og uteareal gjøres gjeldende som retningslinjer for 
godkjenning av barnehager. 

 For basebarnehager skal størrelsen på basene tilsvare minst 2 m2 pr. barn. 
 For ombygging/nybygging av eksisterende barnehager skal foreldre og ansatte i den 

aktuelle barnehagen tas med i planleggingsarbeidet så tidlig som mulig. 
 Bydelen skal ta initiativet til at Oslo kommune gjennomfører en 

evaluering/prosjektundersøkelse på kvalitet kontra kvantitet i barnehagene i Oslo. Som 
modell kan Trondheim kommunes ”Barn og rom” brukes.  

 
V’s forslag til vedtak:  
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen henstiller til bydelsdirektøren om å holde seg til 
arealnormer inne og ute for å sikre god kvalitet i barnehagene. 
 
Vedtak:  

1. R’s nye forslag falt med 1 (R) mot 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 F) stemmer. 
2. V’s forslag vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 R) mot 1 (F) stemme. 

 
 
 
Oslo 15. mars 2010 
 
 
 
Eigil Jakobsen 
sekretær 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 
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