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                                                       BU SAK NR.     46/05                                                
                                                       OKK SAK NR.  54/05
PROTOKOLL

Protokoll fra møte i Oppvekst- og kulturkomiteen i bydel Grünerløkka 31.05.2005 kl. 17.00-20.10 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57.

DAGSORDEN:

ÅPEN HALVTIME.

Det var ingen frammøtte til åpen halvtime.

OPPROP.

Til stede: Per Gunnar Dahl (A) leder, Hans Chr. Apenes (SV), Heidi Iveland Strand (F), Sven Erling Thorsen (V).

Forfall: Helle M. Solberg (A), Ulf Novsett (H), Helga Feiring (RV).

I stedet møtte: Ragnar Leine (RV).

MERKNADER TIL DAGSORDEN.

Innkallingen godkjent uten merknader. Fordeling av kulturmidler Handlingsprogram Oslo Indre Øst vedtatt satt opp som tilleggssak (sak nr. 53/05).

OKK SAK NR. 15/05  PROTOKOLL FRA MØTE I KOMITEEN 18.04.2005.
REF. BU SAK NR. 34/05.
Arkivnr.

Vedtak:
Protokollen enstemmig godkjent.

OKK SAK NR. 16/05  RAPPORT FRA OPPFØLGINGSTJENESTEN I BYDEL GRÜNERLØKKA.
Arkivnr. 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Rapporten tas til etterretning.

Vedtak:
Saken tatt til etterretning.

OKK SAK NR. 17/05  INNDEKNING AV MERFORBRUK 2004 – NY BUDSJETTREVISJON.
REF. BU SAK NR. 52/05.
REF. HSS SAK NR. 40/05.
REF. AU SAK NR. 07/05.
Arkivnr.

Saken skal opp til behandling på bydelsutvalgets møte 16.06.2005.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Funksjonsområde 2 Oppvekst reduseres som vist i saksframlegget med 1.910.000 kroner

RV’s forslag til vedtak:
Oppvekst- og kulturkomiteen frarår at bydelsutvalget gjør de budsjettkuttene som bydelsdirektøren foreslår innafor vårt budsjettområde. Budsjettet bør heller salderes med økte overføringer fra kommunen sentralt.

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 4 (1 A, 1 SV, 1 F, 1 V) mot 1 (RV) stemme for RV’s forslag.

OKK SAK NR. 18/05  HØRINGSUTTALELSE TIL BYSTYREMELDING NR. 1/2005 – DEICHMANSKE BIBLIOTEK I DET 21. ÅRHUNDRE.
Arkivnr. 823.0 Saksnr. 05/819

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Oppvekst- og kulturkomiteen slutter seg til bydelsdirektørens forslag til høringsuttalelse.

Tilleggsforslag fra A:
Bydelen mener det er viktig at biblioteket beholder en lavterskelprofil for det brede lag av befolkningen og at tjenestene skal være gratis å bruke. 

Omforent forslag til høringsuttalelse fra V og RV:
Oppvekst- og kulturkomiteen foreslår primært at bystyret sender meldingen tilbake til byråden. 
Meldingen virker uferdig og tar ikke opp i seg en grundig nok drøfting av de problemstillingene som blir reist. 

En ny melding bør også sees i sammenheng med den nasjonale bibliotekutredningen som forventes ferdig i slutten av 2005 eller i begynnelsen av 2006. Vi ber derfor om at meldingen utsettes og sendes på ny høring når utredningen foreligger.

Det positive i bibliotekmeldingen er at det skal legges vekt på at bibliotekene skal være brukervennlige. I meldingen forslås det en utvidelse av lånetilbudet og nye teknologiske og nettbaserte løsninger. Dette er bra, men dette har Deichmanske allerede jobbet målrettet med i mange år.

Utover dette gir meldingen inntrykk av å være selvmotsigende. På den ene siden tas det til orde for at biblioteket fortsatt skal være i utvikling for å møte utfordringene i kunnskaps- og informasjonssamfunnet. På den andre siden tas det til orde for å redusere film- og avistilbudet. 

Deichmanske bibliotek er allerede et av de mest nyskapende og fremtidsrettede bibliotekene i landet. Dette viser seg gjennom flere satsinger innen utvikling av digitale tjenester og alternativ kunnskaps- og kulturformidling.

I meldingen vises det til at Deichmanske bibliotek er representert i programrådet for Norsk Digitalt Bibliotek, og at biblioteket allerede utvikler flere digitale tjenester som høster positiv oppmerksomhet nasjonal. For det meste er dette prosjekter som finansieres gjennom et spleiselag mellom ABM-utvikling og biblioteket. En av forutsetningene for prosjektstøtte fra ABM-u er at stønadsmottaker yter en egenandel på 50%. For andre stønadsytere gjelder lignende eller andre kriterier. I meldingen sies det at slikt utviklingsarbeid ikke skal gå på bekostning av bibliotekets basistilbud eller medføre reduserte åpningstider eller begrensning av tilbudet ved filialene. Denne forutsetingen og meningen deler bydel Grünerløkka. Likevel ser bydelen seg nødt til å presisere at dette forholdet også må være gjensidig. Et mål om opprettholdelse av filialer, uten begrensninger i tilbudet og evtentuelt utvidelser av åpningstid må ikke gå på bekostning av det arbeidet som gjøres, og som kan gjøres videre, på dette området.

Bydelen ser også at Opprettelsen av Kultur- og Idrettsetaten (KIE), slik den omtales i meldingen, kan medføre gode effekter i forhold til kulturtiltak på tvers av sektorgrenser. Likevel vil bydelen påpeke at avviklingen av Deichmanske bibliotek som etat og den følgende innordningen under ny etat, kan føre til at det blir vanskelig å følge utviklingen i overføringer til biblioteksatsingen i Oslo kommune direkte, og at det derfor kan bli vanskeligere å styre biblioteksatsingen i ønsket retning i fremtiden på politisk nivå.

Bydelen er enig i at ivaretakelse av nærhet til publikum på lokalt nivå er avgjørende for et godt bibliotektilbud i fremtiden. Målet om en større grad av selvbetjening kan gi muligheter for omdisponering av ressurser, men bydelen mener det er nødvendig å presisere at dette ikke senere bør brukes som et argument for kutt i bibliotekets økonomiske rammer. De besparinger som kommer av en slik satsing bør heller gå til en heving av kvaliteten og en økning i bredde av tilbudet slik meldingen legger opp til.

Et annet viktig perspektiv med selvbetjeningssystemer er tilretteleggingen av elektronisk utstyr og lokaler. Hensynet til riktig elektronisk utstyr og fysisk plassering er et viktig moment, særlig for brukere som har dårlig synsevne eller nedsatte fysiske funksjoner. Barnevennlige miljøer med fokus på familienes spesielle behov bør også tas i betraktning.

Det vil også i framtiden være behov for en god bemanning med bibliotekutdannet personale ved alle bibliotekene.

Målet om nærhet til publikum må også følges når det gjøres endinger i filialstrukturen. Bydel Günerløkka støtter derfor målet om på sikt å ha en filial i hver bydel. I tillegg er det nødvendig å legge vekt på at det i enkelte bydeler er store avstander og dårlig offentlig kommunikasjon, og at det dermed kan være behov for flere filialer eller andre løsninger som sikrer nærhet til publikum i disse områdene.

Det er også nødvendig å påpeke at meldingen i liten grad kommuniserer hva som er forskjellen på en knutepunktfilial, en filial og en utlånsstasjon. Det er verdt å nevne at begrepene knutepunktbibliotek og knutepunktfilial bør samordnes slik at de formidler det samme budskap og innhold. Her er det også et behov for konkretisering av hva slags krav som settes til personale og deres kompetanse ved de forskjellige typene utlånssteder. Det må under ingen omstendigheter legges opp til drift av offentlige biblioteker på frivillig basis, og det bør stilles klare krav til tilgang på bibliotekarutdannet personell.

Biblioteket er for mange en viktig møteplass, og er en viktig integreringsarena. Basisen for dette er et mangfoldig og bredt tilbud. Bydelen mener at den reduksjonen i tilgjengelighet av aviser og tidsskrifter som legges opp til kan forringe dette tilbudet. Mange utenlandske aviser er ikke tilgjengelige på nett, og mange av de som er det er basert på tilgang mot betaling. Det må også tas hensyn til at ikke alle brukere er fortrolige med moderne teknologi og internett, og at en ensretting mot digital tilgang derfor kan fjerne et viktig tilbud i enkelte brukergruppers hverdag. Det må også påpekes at det er store prisforskjeller mellom norske og utenlandske tidsskrifter, spesielt på ikke-vestlige språk, og at mange av bibliotekets brukere av disse har lav inntekt.

Bydelen er også skeptisk til den begrensningen det legges opp til i forhold til hvilket tilbud biblioteket skal ha innen film og musikk. Formidling av film og musikk er formidling av kultur, uavhengig av kommersiell tilgjengelighet. Moderne film og musikk som er kommersielt tilgjengelig er ikke nødvendigvis film og musikk som formidles i stor skala. En slik begrensning som det legges opp til i meldingen vil etter bydelens oppfatning begrense eller fjerne mindre kjente artister og filmskaperes mulighet for å nå ut til publikum. I tillegg kan det også her være en motsetning mellom publikums økonomiske handlefrihet og ønsket om bred kulturformidling.

Det beskrives i meldingen flere modeller for samarbeid og samlokalisering av folkebibliotek og skolebibliotek. Det påpekes flere problemer og utfordringer i så henseende. Bydelen mener i den forbindelse at slike prosjekter ikke skal erstatte eller på annen måte begrense tilbudet ved det allmenne filialnettet, men heller kunne benyttes som et supplement der dette viser seg å fungere.

Bydelen mener at forsøksprosjektet med bibliotek på bydel er svært positivt, og ønsker denne videreført som en permanent ordning.

Vedtak:
V og A’s forslag til høringsuttalelse vedtatt med 4 (1 A, 1 SV, 1 RV, 1 V) mot 1 (F) for bydelsdirektørens forslag.  
	A’s tilleggsforslag enstemmig vedtatt (tas inn som avsnitt nr. 12).

OKK SAK NR. 19-52/05  FORDELING AV FRIVILLIGHETSMIDLER 2005.
Arkivnr. 

Bydelsdirektørens kommentarer: 
Det er i alt 400.000 kr. til fordeling. 
Søknadsbeløpene summerer seg til 1 274.000 kr. og fordeler seg som følger: 
diverse søknader: søkt 372.000 kr, foreslått 51.000 kr
menigheter eller annen religiøs virksomhet: søkt 165.000 kr, foreslått 49.000 kr
musikkorps: søkt 432.000 kr, foreslått 200.000 kr
idrettslag: søkt 305.000 kr, foreslått 100.000 kr

Søknadene er vurdert i forhold til vedtatte retningslinjer. 

Merknad fra RV:
Kulturmidler som er øremerket barnehagene bør ikke brukes til formål som ikke er spesifikk rettet inn mot barnehagene i Bydelen.
Frelsesarmeen gjør en meget god innsats men den er ikke preget av pengemangel.
Tiltak i statskirken bør dekkes økonomisk over statsbudsjettet. Det gjøres et unntak for søknad nr. 15 fra Paulus kirke.

Søknadsbeløpene summerer seg til 1.274.000 kr. og fordeler seg som følger: 
diverse søknader: søkt 372.000 kr, foreslått 108.000 kr
menigheter eller annen religiøs virksomhet: søkt 165.000 kr, foreslått 10.000 kr
musikkorps: søkt 432.000 kr, foreslått 200.000 kr
idrettslag: søkt 305.000 kr, foreslått 100.000 kr
Søknadene er vurdert i forhold til vedtatte retningslinjer. 

OKK SAK NR. 19/05  SØKNAD FRA AKERSELVAFESTIVALEN.
Arkivnr. Saksnr.

Det søkes om støtte til:
Musikk/underholdning på bydelsdagene med kr. 127.000.
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Søknaden prioriteres ikke.   

A’s forslag til vedtak:
Søknaden vurderes i forbindelse med fordeling av kulturmidler fra Handlingsprogram Oslo Indre Øst.

Vedtak:
A’s forslag enstemmig vedtatt.

OKK SAK NR. 20/05  SØKNAD FRA BRUKERRÅDET VED DAGSENTER FOR FYSISK FUNKSJONSHEMMEDE.
Arkivnr. Saksnr.

Det søkes om støtte til:
Førjulsfest med kr. 9.000.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 9.000 

A’s forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 7.500 

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 3 (1 F, 1 RV, 1 V) mot 2 (1 A, 1 SV) stemmer for A’s forslag.

OKK SAK NR. 21/05  SØKNAD FRA REIDUN STAVANG.
Arkivnr. Saksnr.

Det søkes om støtte til:
Interaktivt barneverksted høsten 2005 på Hausmania med kr. 30.000.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Søknaden prioriteres ikke.

RV’s forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 10.000.

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 3 (1 A, 1 SV, 1 F) mot 2 (1 RV, 1 V) stemmer for RV’s forslag.

OKK SAK NR. 22/05  SØKNAD FRA GRÜNERLØKKA BRUKERFORUM.
Arkivnr. Saksnr.

Det søkes om støtte til:
Tur/kultur for familier og sosial og økonomisk rådgivning med kr. 15.845. 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak :
Søknaden prioriteres ikke.
 
A’s forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 7.500.

RV’s forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 10.000.

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag falt med 1 (F) mot 4 (1 A, 1 SV, 1 RV, 1 V) stemmer.
	RV’s forslag falt med 2 (1 RV, 1 V) stemmer.
	A’s forslag vedtatt med 3 (1 A, 1 SV, leders dobbeltstemme) stemmer.

OKK SAK NR. 23/05  SØKNAD FRA GRÜNERLØKKA SVØMMEKLUBB.
Arkivnr. Saksnr.

Det søkes om støtte til:
Leie av basseng/badevakt, utgifter til arrangementer med kr. 69.000. 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak :
Det tildeles kr. 20.000.

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt.

OKK SAK NR. 24/05  SØKNAD FRA ODDBJØRN REMI BREVIK.
Arkivnr. Saksnr.

Det søkes om støtte til:
Musikkfestival, Schous plass, for hele befolkningen med kr. 10.500. 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Søknaden prioriteres ikke.

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt.

OKK SAK NR. 25/05  SØKNAD FRA  ADHD-FORENINGEN .
Arkivnr. Saksnr.

Det søkes om støtte til:
Barne-/ungdomstreff, familiedag, 11 medlemmer fra Grünerløkka, med kr. 2000. 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 2.000.

A’s forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 1.500.

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 4 (1 SV, 1 F, 1 RV, 1 V) mot 1 (A) stemme for A’s forslag.

OKK SAK NR. 26/05  SØKNAD FRA GRÜNERLØKKA KULTURNETTVERK.
Arkivnr. Saksnr.

Det søkes om støtte til:
2 kulturarrangementer for barn/ ungdom ved Deichmanske bibliotek med kr. 10.000.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Søknaden vurderes i forbindelse med kulturmidler i barnehagene.

RV’s forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 10.000.

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 3 (1 A, 1 SV, 1 F) mot 2 (1 RV, 1 V) stemmer for RV’s forslag. 

OKK SAK NR. 27/05  SØKNAD FRA GRÜNERLØKKA HISTORIELAG.
Arkivnr. Saksnr.

Det søkes om støtte til:
”Historier”, medlemsblad med kr. 24.000.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 10.000.

A’s forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 7.500.
Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 3 (1 F, 1 RV, 1 V) mot 2 (1 A, 1 SV) stemmer for A’s forslag.
  
OKK SAK NR. 28/05  SØKNAD FRA FOLKEAKADEMIET.
Arkivnr. Saksnr.

Det søkes om støtte til:
Stiftelse og oppstart FA Grünerløkka med kr. 15.000.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 10.000.

A’s forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 7.500.

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag falt med 2 (1 F, 1 RV) mot 3 (1 A, 1 SV, 1 V) stemmer for A’s forslag.

OKK SAK NR. 29/05  SØKNAD FRA PROSJEKT BOLIGLØSE.
Arkivnr. Saksnr.

Det søkes om støtte til:
Prosjekt boligløse 2. halvår 2005, drift av kontor med kr. 50.000.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Søknaden prioriteres ikke.  

RV’s forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 10.000.

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 4 (1 A, 1 SV, 1 F, 1 V) mot 1 (1 RV) stemme for RV’s forslag

OKK SAK NR. 30/05  SØKNAD FRA AMATØRTEATERGRUPPA FOBI-TEATER.
Arkivnr. Saksnr.

Det søkes om støtte til:
Oppsetting av teaterstykket Aladdin 24. september med kr. 10.000.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Søknaden vurderes i forbindelse med kulturmidler i barnehagene.

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt.

OKK SAK NR. 31/05  SØKNAD FRA LILLEBORG MENIGHET.
Arkivnr. Saksnr.

Det søkes om støtte til:
Barnesang for 1-3 åringer, innkjøp av nye instrumenter og annet materiell med kr. 15.000. Har også søkt Bydel Sagene om kr. 18.000

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 10.000.

A’s forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 7.500.

RV’s forslag til vedtak:
Søknaden prioriteres ikke. 

Vedtak:
RV’s forslag vedtatt med 4 (1 SV, 1 F, 1 RV, 1 V) mot 1 (A) stemme for å tildele økonomisk støtte. 

OKK SAK NR. 32/05  SØKNAD FRA SOFIENBERG MENIGHETSRÅD.
Arkivnr. Saksnr.

Det søkes om støtte til:
Babysang, barnesang 0-6 år, lønn barnekorleder, diverse andre utgifter med kr. 40.000.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 10.000.

A’s forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 7.500.

RV’s forslag til vedtak:
Søknaden prioriteres ikke. 

Vedtak:
RV’s forslag vedtatt med 3 (1 F, 1 RV, 1 V) mot 2 (1 A, 1 SV) stemmer for å tildele økonomisk støtte.

OKK SAK NR. 33/05  SØKNAD FRA PAULUS KIRKE.
Arkivnr. Saksnr.

Det søkes om støtte til:
Åpen lunsj for rusmisbrukere en gang i uka med kr. 20.000.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 10.000.

RV’s forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 9.000.


Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 4 (1 A, 1 SV, 1 F, 1 V) mot 1 (RV) stemme for RV’s forslag.

OKK SAK NR. 34/05  SØKNAD FRA GRÜNERLØKKA KRISTNE KAMERATKLUBB.
Arkivnr. Saksnr.

Det søkes om støtte til:
Dekning av utgifter til stevne på Birkeland for rusmisbrukere med kr. 32.500.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Søknaden prioriteres ikke.

A’s forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 7.500.

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 3 (1 SV, 1 F, 1 RV) mot 2 (1 A, 1 V) stemmer for A’s forslag. 

OKK SAK NR. 35/05  SØKNAD FRA FRELSESARMEENS FRIVILLIGHETSSENTRAL.
Arkivnr. Saksnr.

Det søkes om støtte til:
AV-utstyr i forbindelse med opplæring og kurs med kr. 28.000.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Søknaden prioriteres ikke.

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt.

OKK SAK NR. 36/05  SØKNAD FRA FRELSESARMEENS FRIVILLIGHETSSENTRAL (I SAMARBEID MED BARNEVERNET).
 Arkivnr. Saksnr.

Det søkes om støtte til:
Frivillige reservebesteforeldre for barn, forprosjekt/kartlegging, med kr. 30.000.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 19.000.

A’s forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 10.000.

RV’s forslag til vedtak:
Søknaden prioriteres ikke.

Vedtak:
RV’s forslag falt med 1 (RV) mot 4 (1 A, 1 SV, 1 F, 1 V) stemmer.
	A’s forslag vedtatt med 3 (1 A, 1 SV, 1 V) mot 2 (1 F, 1 RV) stemmer for subsidiært å tildele kr. 7.500.

OKK SAK NR. 37/05  SØKNAD FRA GRÜNERLØKKA SKOLES MUSIKKORPS.
Arkivnr. Saksnr.

Det søkes om støtte til:
Musikkverksted og rekruttering med kr. 69.500.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 40.000.

RV’s forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 50.000.

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag falt med 2 (1 A, 1 F) mot 3 (1 RV, 1 SV, 1 V) stemmer for RV’s forslag.

OKK SAK NR. 38/05  SØKNAD FRA LAKKEGATA SKOLES MUSIKKORPS.
Arkivnr. Saksnr.

Det søkes om støtte til:
Videre drift av korpset med kr. 60.000.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 40.000.

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt.

OKK SAK NR. 39/05  SØKNAD FRA HASLE SKOLES MUSIKKORPS.
Arkivnr. Saksnr.

Det søkes om støtte til:
Nye instrumenter og rekruttering med kr. 100.000.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 40.000.

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt.

OKK SAK NR. 40/05  SØKNAD FRA SINSEN SKOLES MUSIKKRPS.
Arkivnr. Saksnr.

Det søkes om støtte til:
Videre utvikling, integrering og instrumenter med kr. 128.000.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 40.000.

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt.

OKK SAK NR. 41/05  SØKNAD FRA MØLLERGATA SKOLES MUSIKKORPS.
Arkivnr. Saksnr.

Det søkes om støtte til:
Driftsmidler til korpset med kr. 75.000. 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 40.000.

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt.

OKK SAK NR. 42/05-48/05  SØKNAD FRA GRÜNER IL, JUNIOR ISHOCKEY.
Arkivnr. Saksnr.

Søknadene ble vurdert i sammenheng.

Det søkes om støtte til:
(Sak nr. 42/05) Innkjøp av utstyr med kr. 60.000. 
(Sak nr. 43/05) Kursing av trenere og dommere med kr. 13.000.
(Sak nr. 44/05) Ishockeyskole, proffuka høsten 2005, med kr. 10.000.
(Sak nr. 45/05) Innkjøp av keeperutstyr med kr. 15.000.
(Sak nr. 46/05)Dragons Cup på Hamar, turnering med overnatting, med kr. 21.000.
(Sak nr. 47/05)Utstyr til in-line aktiviteter med kr. 25.000.
(Sak nr. 48/05) In-line påmelding til seriespill for tre lag og utgifter til dommere med kr. 14.700.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Søknadene vurderes samlet og det tildeles i alt kr. 50.000 til Grüner IL, junior ishockey.

Komiteens enstemmige omforente forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 40.000 til deltakelse på Dragons Cup (sak nr. 46/05) for å sikre flest mulige deltakere og til å dekke egenandeler.
	Det tildeles kr. 10.000 til kursing av trenere og dommere (sak nr. 43/05).  

Vedtak:
Det omforente forslaget enstemmig vedtatt. 

OKK SAK NR. 49/05-50/05  SØKNAD FRA GRÜNER IL, JUNIOR FOTBALL.
Arkivnr. Saksnr.

Søknadene ble vurdert i sammenheng.

Det søkes om støtte til:
(Sak nr. 49/05) Deltakelse i forskjellige cuper med kr. 40.000.
(Sak nr. 50/05) Innkjøp av ulikt idrettsmateriell (drakter, baller, treningsutstyr) med kr. 80.000. 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Søknadene vurderes samlet og det tildeles i alt kr. 50.000 til Grüner IL, junior fotball.

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt. 

OKK SAK NR. 51/05  SØKNAD FRA UNG I CENTRUM/CENTRUM TIGERS IDRETTSFORENING.
Arkivnr. Saksnr.

Det søkes om støtte til:
Göteborg basketball festival, gutter og jenter med kr. 20.000.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Søknaden prioriteres ikke.

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt. 

OKK SAK NR. 52/05  SØKNAD FRA OSLO 1. MS SPEIDERGRUPPE.
Arkivnr. Saksnr.

Det søkes om støtte til:
Leir og tur, nye telt til barn fra 8 – 16 år med kr. 6.000.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Søknaden prioriteres ikke.

A’s forslag til vedtak:
Det tildeles kr. 4.000.

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag falt med 2 (1 F, 1 RV) mot 3 (1 A, 1 SV, 1 V) stemmer for 
A’s forslag.
 
OKK SAK NR. 19-52/05  FORDELING AV RESTERENDE FRIVILLIGHETSMIDLER.
Arkivnr. Saksnr.

RV’s forslag til vedtak:
Restbeløp på kr. 10.000 fordeles med kr. 5.000 til søknader i sak nr. 21 og kr. 5.000 til sak nr. 11.

F’s forslag til vedtak:
Restbeløpet på kr. 10.000 fordeles med økte tilskudd på kr. 2.000 til hvert av skolemusikkorpsene, jfr. søknader i sak nr. 37-41
Vedtak:
RV’s forslag falt med 1 (RV) mot 4 (1 F, 1 A, 1 SV, 1 V) stemmer for F’s forslag.

OKK SAK NR. 53/05  FORSLAG TIL FORDELING AV KULTURMIDLER FRA HANDLINGSPROGRAM OSLO INDRE ØST.
Arkivnr.

A’s forslag til vedtak:
Komiteen innstiller på å fordele noe av kulturmidlene fra Handlingsprogram Oslo Indre Øst til formålene Akerselvafestivalens arrangement på bydelsdagene og eventuelt julegrantenning med til sammen kr. 75.000, Rodeløkka kolonihages jubileumsbok, forprosjekt, med inntil kr. 10.000 og arrangementet ”Elvelangs” med inntil kr. 25.000.

Vedtak:
Komiteen fattet følgende enstemmige vedtak:

	Forslag fra Rodeløkka kolonihage avventes.

	Akerselvafestivalen tildeles kr. 50.000 til arrangement på bydelsdagene.

Det avsettes inntil kr. 25.000 til julegrantenning (samrbeidsprosjekt mellom bydelen og Akerselvafestivalen.
Det tildeles kr. 50.000 til arrangementet ”Elvelangs”.  


Oslo 06.06.2005



Eigil Jakobsen
sekretær
Oppvekst- og kulturkomiteen



























