
 

 Oslo kommune 
 Bydel Grünerløkka 
  

 
 
 

 

    

 

 

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 

     

 
 
 

    
    
    
    
    

 

    

 

 

PROTOKOLL 05/10 
 

Protokoll fra møte i Oppvekst, Miljø og Kulturkomiteen i Bydel Grünerløkka 31. august 
2010 kl. 17:00 til 18:25 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. 
 
Åpen halvtime 
Ingen fremmøtte til åpen halvtime.  
 
Opprop 
Tilstede: Marius Pellerud (SV) leder, Jarl W. Alnæs (V) nestleder, Trond Helge Hem (A), 
Ragnar Leine (R), Camilla Werdich (H), Njål Ivar Fjodnæs (F) 
 
Forfall: Nina Græger (A) 
 
I stedet møtte: Jarle Furnes (A) 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkalling enstemmig godkjent 
 
Godkjenning av sakskart 
Tilleggsak 23/10 Søknad om leie av Olaf Ryes plass av Etiopisk Forening er trukket.  
 
F etterlyser sak om Sofienberg barnepark, som ble vedtatt oversendt til OMK av BU-møtet 17. 
juni 2010. A opplyser om at denne, samt sak om retningslinjer for utleie av parker, skulle 
oversendes i løpet av høsten. V opplyser om at disse sakene skulle behandles i komiteene i 
forbindelse med budsjettet for 2011.  
 
R foreslår å sette opp en sak om utnevning av representant til forprosjekteringsgruppe for 
Schous Plass. Denne blir satt på sakskartet som Sak 23/10 Utnevning av representant fra 
OMK til arbeidsgruppe, forprosjektering av Schous Plass. 
 
F fremmer forslag om å sette sak om Sofienberg barnepark på sakskartet som Sak 24/10. Dette 
får ikke medhold i komiteen. 
 
A har sendt innspill til sak 22/10 Erfaringer med delegert fullmakt til å behandle utleie av 
bydelens parker ved ferieavvikling 2010 i forkant av møtet. Behandlingen av dette innspillet 
blir utsatt til neste OMK-møte 12. oktober.  
 
Sakskartet med disse endringene godkjent.  
 
Informasjon 
Informasjon om forprosjektering av Schous Plass ble omdelt på møtet.  
 
Silje Solhjell, bydelskoordinator i SALTO (Sammen lager vi et trygt Oslo), orienterte om 
SALTOs arbeid i bydelen.  



 
 

 
Avedlingssjef Øyvind Henriksen formidler invitasjoner til fattigdomskonferanse i regi av Redd 
Barna. Han informerer også om ungdomskonferanse i bydelens regi.  
 
Rodeløkka barnehage har flyttet til Tromsøgata. Det har vært et krevende arbeid, særlig 
ettersom NRK Brennpunkt har filmet prosessen, og tildels lett etter konflikter og oppsøkt 
stressede situasjoner. Øyvind Henriksen henstiller politikerne til å ta hensyn til dette i eventuell 
kontakt med Brennpunkt.  
 
Saker behandlet under møtet: 
  
SAK 20/10 PROTOKOLL FRA MØTE I OPPVEKST-, MILJØ- OG 
KULTURKOMITEEN 1. JUNI 2010 
 
Vedtak: Protokoll enstemmig godkjent. 
 
SAK 21/10 OLAF RYES PLASS – ALKOHOLSERVERING I PARKANLEGG 
Saksnr. 201000986 
 
Bakgrunn 
Bydel Grünerløkka overtok, i forbindelse med overføringen av parkanlegg fra Friluftsetaten til 
bydel, i 2004 en leiekontrakt mellom firmaet Cuisine Suisse og Friluftsetaten for uteservering 
på Olaf Ryes plass (Grünerhaven). Leiekontrakten gjelder for perioden 15.04.2001 – 
15.09.2006, med rett til fornyelse i 5 år, hvoretter leieforholdet opphører uten oppsigelse. 
Leieavtalen ble forlenget med 5 år i 2006 og utløper den 15.09.2011. 
 
Bydelsdirektøren ber OMK ta stilling til fortsatt drift av uteservering på Olaf Ryes plass, eller 
om plassen skal tilbakeføres til parkareal etter leieforholdets utløp.  
 
Vurdering: 
Grünerhaven er et tradisjonsrikt serveringssted beliggende øverst på Olaf Ryes plass ut mot 
Grüners gate. Virksomheten har hatt tilhold her i en årrekke og er kjent langt ut over 
bydelsgrensen. Serveringsstedet har en viktig rolle som samlings- og møtested og er en 
betydelig trivselsfaktor i bybildet som bør videreføres. 
 
Det skal i denne saken kun tas stilling til fortsatt uteservering med alkohol på Olaf Ryes plass, 
eller om leiearealet skal tilbakeføres til parkareal etter utløpt leieforhold. Kontraktsforhold og 
hvem det eventuelt skal inngås ny leieavtale med er ikke gjenstand for vurdering i denne saken. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Uteservering på Olaf Ryes plass er en viktig del av bybildet og et viktig sosialt møtested. OMK 
ønsker fortsatt drift av uteservering på stedet og ber Bydelsadministrasjonen om å igangsette 
prosessen for å sikre slik drift, samt å inngå leieavtale med eventuelle kontraktsparter.  
 
A's forslag til vedtak: 
OMK ønsker fortsatt drift av uteservering på Olaf Ryes plass, og ber Bydelsadministrasjonen 
om å igangsette prosessen for å sikre slik drift, samt å inngå leieavtale med kontraktsparter.  
 
F's sekundære forslag til vedtak, dersom A’s og Bydelsdirektørens forslag faller: 
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Uteservering på Olaf Ryes plass er en del av bybildet og et sosialt møtested. OMK ønsker 
fortsatt drift av uteservering på stedet og ber Bydelsadministrasjonen om å igangsette prosessen 
for å sikre slik drift, samt å inngå leieavtale med eventuelle kontraktsparter.  
 
V’s forslag til merknad: 
Uteservering på Olaf Ryes plass er en viktig del av bybildet og et viktig sosialt møtested. 
 
Votering: 
A's forslag enstemmig vedtatt. 
 
Merknad fra V enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
OMK ønsker fortsatt drift av uteservering på Olaf Ryes plass, og ber Bydelsadministrasjonen 
om å igangsette prosessen for å sikre slik drift, samt å inngå leieavtale med kontraktsparter.  
 
Merknad fra Oppvekst, Miljø og Kulturkomiteen: 
Uteservering på Olaf Ryes plass er en viktig del av bybildet og et viktig sosialt møtested. 
 
 
SAK 22/10 ERFARINGER MED DELEGERT FULLMAKT TIL Å BEHANDLE 
UTLEIE AV BYDELENS PARKER VED FERIEAVVIKLING 2010 
Saksnr. 201000679 
 
Bakgrunn: 
OMK vedtok i sak 85/10 delegert fullmakt til bydelsdirektøren i forbindelse med behandling av 
utleie av bydelens parker i medhold av retningslinjenes pkt 11; ”Større arrangementer og saker 
av prinsipiell betydning, for eksempel arrangementer som går over et større areal eller går over 
flere dager, skal legges fram for behandling i BU”. I vedtaket ber BU også om at OMK blir 
orientert om behandlingen av eventuelle saker i delegasjonsperioden. 
 
Vurdering: 
Det er ikke behandlet noen saker etter delegert fullmakt sommeren 2010.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
SAK 23/10 UTNEVNING AV REPRESENTANT FRA OMK TIL ARBEIDSGRUPPE, 
FORPROSJEKTERING AV SCHOUS PLASS. 
 
V's forslag til vedtak: 
Byutviklingskomiteen ønsker å ha en representant i denne arbeidsgruppen. Jarl W Alnæs 
utnevnes til representant, og holder OMK underrettet om gruppens arbeid.  
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Votering: 
V’s forslag enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:  
Byutviklingskomiteen ønsker å ha en representant i arbeidsgruppen for forprosjektering av 
Schous Plass. Jarl W Alnæs utnevnes til representant, og holder OMK underrettet om gruppens 
arbeid.  
 
 
Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt 
 
Oslo 31. august 2010 
 
 
 
Øyvind Henriksen, 
avdelingssjef 
 

Karl Arthur Giverholt 
sekretær, 

Oppvekst, Miljø og Kulturkomiteen 
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