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Protokoll 4/10 
 
 
Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57  

Møtetid: Tirsdag 01. juni 2010 kl. 17.00-19.00     
   
 
 
Åpen halvtime 
Det var ingen frammøtte til åpen halvtime. 
 
Opprop 
Til stede: Marius Pellerud (SV) leder, Jarl W. Alnæs (V) nestleder, Trond Helge Hem (A), 
Nina Græger (A), Camilla Verdich (H), Ragnar Leine (R), Njål I. Fodnes (F) 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent med merknad fra R om at budsjettjusteringssakene burde vært 
behandlet i underkomiteene. 
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet godkjent. Sak 18 og 19 vedtatt satt opp som tilleggssaker. 
 
Informasjon  

• Patrick Sørensen, leder av Sinsen kulturhus, informerte om virksomheten. 
• Hovedopptak barnehager: Per dato er det kun åtte barn med rett til barnehageplass som 

ikke har fått tilbud.  
 
Saker behandlet under møtet: 
 
Sak 15 /10  Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 20. april 2010 .............. 1 
Sak 16 /10  Prosjektering av flerbrukshall på Dælenenga ......................................................... 1 
Sak 17 /10  Plan for idrett og friluftsliv i Oslo 2009-2012 - sektorplan idrett. Revidering av 

listen over prioriterte forslag til idrettsanlegg utenfor økonomirammen ............... 2 
Sak 18 /10  Oppgradering av Ballbanen på Kuba - fotballbanen............................................... 2 
Sak 19 /10  Parkteatret Scene - politisk støtte fra bydelen......................................................... 3 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Sak 15 /10  Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 
20. april 2010 

 
Vedtak:  
Protokollen enstemmig godkjent. 

Sak 16 /10  Prosjektering av flerbrukshall på Dælenenga 
 
Oversendt sak fra møte i bydelsutvalget 6. mai 2010. På møtet i komiteen ble følgende 
dokumenter omdelt: Bydelsdirektørens saksframlegg med forslag til disponering av 
investeringsmidler fra Handlingsprogram Oslo Indre Øst for 2006 og planinitiativ fra 
Idrettsetaten for prosjektering av ny flerbrukshall på Dælenenga.  
 
Bakgrunn: 
Administrasjonen omdelte følgende notat på møte i bydelsutvalget 25. mars 2010:  
 
Bydelen har fått følgende svar fra Steinar Helgesen i Idrettsetaten:   
 
Din forespørsel kom i riktig tid. Byrådsavdelingen skrev i brev av 15.03.2010 til Idrettsetaten: 
 
"Det ble i 2005 bevilget 2,5 mill og i 2006 3,5 mill fra OIØ til tiltaket Dælenenga idrettsplass, 
oppgradering/utvidelse og nybygg. Så vidt vi forstår gjenstår ca 1,5 mill av bevilgningene 
som Idrettsetaten foreslår benyttet til å starte reguleringsarbeidet for en flerbrukshall på 
Dælenenga. 
 
Flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i Plan for idrett og friluftsliv 
2009 - 2012. Etter byrådsavdelingens vurdering er en omdisponering av restmidlene til å 
starte reguleringsarbeidet for en flerbrukshall på Dælenenga i tråd med formålet for 
tildelingen og etatens senere rapporteringer. Byrådsavdelingen vil ut fra dette gi sin tilslutning 
til at Idrettsetaten igangsetter arbeidet med regulering av flerbrukshall innen rammen av 
restbevilgningen fra OIØ-programmet." 
 
I tillegg vises det til vedlagte brev fra Byrådsavdeling for samferdsel, miljø og næring til Oslo 
idrettskrets i samme sak. 
 
Konklusjon: 
Administrasjonen ble bedt om å legge fram en sak på Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteens 
møte 20. april 2010 som også inneholder opplysninger om bydelsutvalgets tidligere vedtak 
om bruk av investeringsmidler fra Handlingsprogram Oslo Indre Øst til flerbrukshallen., samt 
hva disse pengene faktisk har vært brukt til av Idrettsetaten. 
 
Bydelsutvalgets tidligere vedtak: 
Bydelsutvalget har tidligere vedtatt følgende enstemmige innstilling på investeringsmidler fra 
Handlingsprogram Oslo Indre Øst til: 

• ”Dælenenga idrettsplass, regi av Friluftsetaten” på møte 16. desember 2004 (sak 
161/04) kr. 2.500.000 

• ”Dælenenga Idrettspark – Friluftsetaten, utvidelse og nybygg av idrettsanlegg. Del 
tilskudd som vil utløse blant annet tippemidler” kr. 3.500.000 på møte 15. desember 
2005 (sak 127/05) 

 
Til møtet i bydelsutvalget var det kommet følgende svar fra Idrettsetaten: 
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Idrettsetaten har jobbet ut fra de forutsetninger at bevilgningene har vært dels til oppgradering 
av eksisterende anlegg og dels til videre arbeid for utvikling av idrettsparken. 
Bevilgningen fra 2005 (Prosjektnr.10504400 Dælenenga idrettsplass, oppgradering) har i 
hovedsak blitt benyttet til renovering av balkong på klubbhus, oppgradering 
ventilasjonsanlegg i klubbhus, rørarbeider i tilknytning til klubbhuset og opprustning av 
garasje. 
 
Bevilgning fra 2006 (Prosjektnr. 10608000 Dælenenga - Utv. og nybygg) har blitt benyttet til 
utarbeidelse av forprosjekt Dælenenga idrettshall. Av denne bevilgningen gjenstår det kr 2 
189 000.  
 
Etter bestilling fra Byrådsavdelig for miljø og samferdsel jobber Idrettsetaten videre med 
forprosjektet som forhåpentligvis vil kunne være beslutningsgrunnlag for eventuelt ny 
flerbrukshall på Dælenenga.  
 
Vedtak:  
Saken oversendes bydelsutvalget med ny dokumentasjon omdelt på møtet. 

Sak 17 /10  Plan for idrett og friluftsliv i Oslo 2009-2012 - sektorplan 
idrett. Revidering av listen over prioriterte forslag til 
idrettsanlegg utenfor økonomirammen 

 
H’s forslag til vedtak:  
Bydel Grünerløkka vedtar følgende prioritering:  

1. Dælenenga: Flerbrukshall med kampsportareal    
2. Ballbanen på Kuba: Kunstgressdekke på fotballbanen (i dag grusdekke)  
3. Elgsletta/Akerselva Miljøpark. Sandvolleyballbane 
4. Olafiaplassen/Akerselva Miljøpark: Skateanlegg, del 3 
5. Øvrefoss skatepark ved Øvrefoss kunstgressbane 
6. Christiania Minigolfklubb: Oppjustering nærmiljøanlegg og innendørshall 
7. Innendørs skatehall i bydelen 
8. Kunstgressbane på Løren 

 
Vedtak:  
H’s forslag enstemmig vedtatt. 

Sak 18 /10  Oppgradering av Ballbanen på Kuba - fotballbanen 
 
H’s forslag til vedtak:  
 
Bakgrunn 
Det er på Grünerløkka i dag en sterk mangel på anlegg hvor barn og unge kan drive idrett. 
Samtidig så finnes det en fotballbane med grusdekke ved Ballbanen på Kuba som nesten ikke 
er i bruk, og den er generelt i dårlig forfatning. Det er heller ikke spesielt interessant for barn 
og unge å spille på en dårlig grusbane. Banen trenger en oppgradering for å være et godt 
tilbud. 
 
I løpet av kort tid er det planer å bytte ut det gamle kunstgresset på Dælenenga. Hvis vi kan få 
deler av dette til å legge på grusbanen så vil det være en betydelig oppgradering av denne. For 
å få til dette så er det kun snakk om å holde av nok av det gamle kunstgresset når det skal 
fraktes bort og så levere det på Ballbanen. Det er i utgangspunktet behov for å dekke et 
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område på 25x50 meter, men sannsynligvis vil det lønne seg å legge dette dobbelt slik at vi 
trenger 2 x 25x50 meter. 
 
For å få løsningen optimal kan det lønne seg å planere ut den gamle banen først med sand. Til 
dette trenger vi 5-10 kubikk sand, men dette er ikke noe krav. Etter at gresset er lagt er det 
ingen vedlikeholdskostnader. 
 
Jobb som blir gjort på privat initiativ: 
-        De som tar av Dælenenga holder av nok gress til å dekke behovet. 
-        Banen planeres ved dugnad av Grüner idrettslag. 
-        Gammelt gress legges ut på dugnad. Gresset kommer i ruller med ca 4 meters bredde. 
-        Verktøy for å gjøre jobben lånes av Grünerhagen Borettslag. 
-        Roy A Hansen er villig til å ta på seg å være prosjektleder hvis det trengs. 
 
Primært forslag til vedtak: 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen ber Idrettsetaten om å kjøre gresset som trengs fra 
Dælenenga til Ballbanen på Kuba (grusbanen). 
 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen  ber Idrettsetaten om å skaffe og transportere 10 kubikk 
sand til banen.  
 
Sekundært forslag til vedtak: 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen ber Idrettsetaten om å ta en vurdering av kvaliteten til 
det gamle gresset for å vurdere om det er hensiktsmessig å erstatte grusen med dette gresset. 
 
Til voteringsorden: 
Det ble kun stemt over H’s primære forslag til vedtak. 
 
Vedtak: 
H’s primære forslag enstemmig vedtatt. 

Sak 19 /10  Parkteatret Scene - politisk støtte fra bydelen 
 
A’s forslag til vedtak: 
 
Bakgrunn for saken: 
Parkteateret Scene sendte 3/5 en søknad til kommunen om støtte på til sammen 800 000 kr for 
2011. Søknaden er vedlagt denne e-posten. Beklager at denne saken ikke er sendt ut tidligere. 
 
Parkteateret v/Steigan tok i e-post av 4/5 kontakt med gruppelederne i A og H. Steigan 
refererte fra et møte Parkteateret samme dag hadde hatt med kulturbyråd Torger Ødegaard 
hvor de hadde forsøkt å forklare hvorfor Parkteatret scene bør ha en årlig støtte fra Oslo 
kommune på kr 800.000. 
 
Han stilte seg i følge Steigan positiv til dette, og til Parkteatret som sådan. Ødegaard ga 
imidlertid også uttrykk for at det ville være positivt for den videre søknadsbehandlingen hvis 
bydelen også stilte seg bak søknaden. I følge Steigan vil en uttalelse fra OMK på møte den 1. 
juni passe tidsmessig godt. 
 
A har lest søknaden, som er en generell søknad om midler til virksomheten, blant annet for å 
kunne tilby rabattert utleiepriser til visse grupper av scenekunstnere. Gitt Parkteaterets 
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betydning for utviklingen av kulturtilbudet mv i bydelen, synes A det er uproblematisk å gi en 
positiv uttalelse som kan spilles inn ifm kommunens behandling av søknaden. 
 
Forslag til vedtak: 
Parkteatret Scenes søknad om tilskudd fra Oslo kommune, uttalelse fra Oppvekst, miljø og 
kulturkomiteen, Grünerløkka. 
 
Oppvekst, miljø og kulturkomiteen på Grünerløkka er kjent med søknaden Parkteateret Scene 
for en tid siden sendte til Oslo kommune hvor det søkes om et tilskudd på 800 000 kroner for 
driftsåret 2011.  
 
Parkteateret var i mange år i en bekymringsfull byggteknisk tilstand etter nedleggelsen av 
kinodriften i 1991. Bygningen forfalt til bekymring fra bydelens befolkning, som gjennom 
mange år hadde hatt et forhold til den sentralt plasserte institusjonen. 
 
Parkteateret Scene har siden 2002 restaurert stedet slik at bygningens karakter er ivaretatt 
både innvendig og utvendig. Men ikke minst har stedet i løpet av denne perioden utviklet seg 
til å bli et helt sentralt kulturelt midtpunkt i bydelen som også vekker betydelig interesse fra 
publikum langt utenfor bydelens grenser. Parkteateret har også vært en meget viktig aktør i 
den positiv utviklingen av byrommet på nedre del av Grünerløkka i denne perioden. Med sin 
beliggenhet i Grünersgate har Parkteateret - sammen med de øvrige aktørene langs gaten - en 
vital betydning for bydelens omdømme som kulturbydel i Oslo og bidrar følgelig sterkt til at 
mange finner veien til bydelen for opplevelse og handel. 
 
Oppvekst, miljø og kulturkomiteen på Grünerløkka støtter derfor Parkteateret Scenes søknad. 
En tildeling i tråd med Parkteateret Scenes søknad vil bidra til en videreutvikling av stedet og 
være en god investering i et godt bymiljø og et rikholdig kulturtilbud. 
 
Endringsforslag fra V: 
Oppvekst, miljø og kulturkomiteen på Grünerløkka er kjent med søknaden Parkteateret Scene 
for en tid siden sendte til Oslo kommune hvor det søkes om et tilskudd på 800 000 kroner for 
driftsåret 2011.  
 
Oppvekst, miljø og kulturkomiteen på Grünerløkka støtter Parkteateret Scenes søknad. En 
tildeling i tråd med Parkteateret Scenes søknad vil bidra til en videreutvikling av stedet og 
være en god investering i et godt bymiljø og et rikholdig kulturtilbud. 
 
Til voteringsorden. 
A trakk sitt forslag til fordel for V’s endringsforslag. 
 
Vedtak:  
V’s endringsforslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Oslo 9. juni.2010 
 
 
 
Eigil Jakobsen 
sekretær 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 
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