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INNKALLING 6/10 
 

Det innkalles til møte i Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka 28.oktober 2010 kl. 18.00 i 
bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata. 
 
Åpen halvtime 
Opprop 
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av sakskart 
Informasjon 
Innmeldte spørsmål 
Eventuelt 
 
Saker til behandling: 
 
SAK 103/10 PROTOKOLL FRA MØTE I BYDELSUTVALGET 16. SEPTEMBER 2010 
Saksbehandler: Lise Olsen 
 
Vedtak: 
 
SAK 104/10 PROTOKOLL FRA MØTE I BYUTVIKLINGSKOMITEEN 11. 
OKTOBER 2010  
Saksbehandler: Karl Arthur Giverholt 
 
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes. 
 
Vedtak: 
 
SAK 105/10 PROTOKOLL FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 11. OKTOBER 2010  
Saksbehandler Farooq Farooqi 
 
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet. 
 
Vedtak:  
 
SAK 106/10 PROTOKOLL FRA MØTE I OPPVEKST-, MILJØ- OG 
KULTURKOMITEEN 12. OKTOBER 2010  
Saksbehandler: Karl Arthur Giverholt 
 
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes. 
 
Vedtak: 
 
SAK 107/10 PROTOKOLL FRA MØTE I HELSE-. SOSIAL- OG 
SYSSELSETTINGSKOMITEEN 13. OKTOBER 2010  
Saksbehandler: Jorunn Botten 



 
 

 
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes. 
 
Vedtak: 
 
SAK 108/10 PROTOKOLL FRA MØTE I ELDRERÅDET 18. OKTOBER 2010  
Saksbehandler: Jorunn Botten 
 
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes. 
 
Vedtak: 
 
SAK 109/10 PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 19. 
OKTOBER 2010  
Saksbehandler: Jorunn Botten 
 
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes. 
 
Vedtak: 
 
SAK 110/10 PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 20 OKTOBER 2010  
Saksbehandler: Lise Olsen 
 
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes. 
 
Vedtak: 
 
SAK 111/10 TERTIALRAPPORTERING PER 2. TERTIAL 2010  
Saksbehandler: Veronica Bruce 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Tertialrapport og tertialstatistikk for bydel Grünerløkka per 2. tertial 2010 tas til orientering 
 
SAK 112/10 ØKONOMIRAPPORTERING PER 31. AUGUST 2010  
Saksbehandler: Veronica Bruce 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Økonomirapportering per 31.august 2010 for bydel Grünerløkka tas til orientering 
 
Vedtak:  
 
SAK 113/10 EVALUERING AV BYDELENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL 
UTFORMING 2009-2011  
Saksbehandler: Lise Olsen 
 
Bydelsutvalget har vedtatt følgende handlingsplan: 
 

1. Kompetanse 
• Bydelen skal ha en kontaktperson for universell utforming, som er oppført på bydelens 

internettsider med kontaktinformasjon. - Gjort 
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• Det skal gjennomføres opplæring i universell utforming. Ikke gjort → 2011 
• Egne lokaler skal vurderes med hensyn til tilgjengelighet og plan for gjennomføring av 

tiltak utarbeides. - Delvis  
• Rådet for funksjonshemmede skal brukes aktivt som kompetanseorgan ved 

gjennomføring av tiltak i bydelen. – Rådet har på eget initiativ fulgt opp i forhold til 
Carl Berners plass og tilgjengelighet til postkontoret i Markveien etter at de 
flyttet. 

 
2. Samarbeid 
• Bydelen skal følge opp samarbeid med andre kommunale etater; Samferdselsetaten, 

Trafikketaten, Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten. - 
Fortløpende 

• Bydelen skal arbeide for at ansvarlige etater gir informasjon i universelt format ved 
grave- og anleggsarbeider, herunder flytting av holdeplasser for trikk og buss. – ikke 
gjort → 2011  

• Bydelen skal søke dialog med lokalt næringsliv og næringslivsorganisasjoner. – Gjort, 
fortsetter. Det er igangsatt et samarbeid med UNiK og Grünerløkka Næringsråd 

 
3. Informasjon 
• På bydelens internettsider skal det informeres om arbeidet med universell utforming, 

med henvisning til andre relevante nettadresser. - Delvis  
• Det skal informeres om arbeidet med universell utforming på bydelssidene i lokalavisa. 

– Ikke gjort → 2011 
• Det skal utarbeides enkle og effektive rapporteringsrutiner om uheldig bruk av 

offentlige områder som feilaktig plassering av bord og stoler for utekafeer, vareutvalg 
foran butikker og andre fysiske hindringer. – Delvis. Vi har fått to henvendelser 
vedrørende tilgjengelighet på fortau.  

  
4. Reguleringssaker – møteplasser 
• Byutviklingskomiteen skal brukes aktivt i høringssaker, blant annet ved å kreve 

universell utforming i alle overordnede planer, detalj- og byggeplaner. - Gjøres 
• Det skal kreves universell utforming i all utvikling av møteplasser. - Gjøres 

 
5.   Drift og vedlikehold 
• Det skal gjennomføres rutinemessig kontroll av all utleie på fortau/gategrunn til 

serveringssteder og forretninger og oppmerking av leieareal for å sikre god og trygg 
framkommelighet for alle. - Gjøres 

• I spesielle tilfeller skal bydelen kreve at bord og stoler ved uteserveringer sikres på 
grunn av framkommelighet og trafikale forhold. - Gjøres 

• Snørydding skal gjennomføres slik at god standard for universell utforming 
opprettholdes, med særlig vekt på tilgjengelige HC-parkeringsplasser, gangfelt og 
soner, samt på fortau og holdeplasser og til/fra holdeplass. – Samferdselsetaten, vi tar 
kontakt 

• Det skal arbeides for flere nedsenkede fortauskanter. - Samferdselsetaten 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Evaluering av bydelens Handlingsplan for Universell Utforming tas til etterretning 
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Vedtak: 
 
 
SAK 114/10 EVALUERING AV STRATEGISK PLAN 
Saksbehandler:  
 
Tredje evaluering av strategisk plan 2008 – 2011 følger vedlagt. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Evalueringen av strategisk plan tas til etterretning 
 
Vedtak: 
 
SAK 115/10 MØTEPLAN FOR AU, BU, KOMITEER OG RÅD 2011 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Arbeidsutvalget (fast møtedag onsdag): 2.februar, 2.mars, 6.april, 8.juni, 7.september, 
19.oktober, 7.desember 
Møtestart kl.18.00 (unntatt møter 2.februar- oppstart ny strategisk plan og julefest, 19.oktober 
og 7.desember som starter kl.17.00) 
 
Bydelsutvalget (fast møtedag torsdag): 10.februar, 10.mars, 14.april, 16.juni, 15.september, 
27.oktober, 15.desember 
Møtestart kl.18.00 (unntatt møte 15.desember som starter kl.17.00)  
 
Byutviklingskomiteen (fast møtedag mandag): 24.januar, 21.februar, 28.mars, 30.mai, 
29.august, 10.oktober, 28.november 
Møtestart kl.17.30 
 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen (fast møtedag tirsdag): 25.januar, 22.februar, 29.mars, 
31.mai, 30.august, 11.oktober, 29.november 
Møtestart kl. 17.00  
 
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen (fast møtedag onsdag): 26.januar, 23.februar, 
30.mars, 6.juni, 31.august, 12.oktober, 30.november 
OBS: Møtedato 6.juni i stedet for 1.juni (Kristi Himmelfarts dag 2.juni) 
Møtestart kl. 18.00.  
 
Eldrerådet (fast møtedag mandag): 31.januar, 28.februar, 4.april, 6.juni, 5.september, 
17.oktober, 5.desember 
Møtestart kl. 9.30 
 
Rådet for funksjonshemmede (fast møtedag tirsdag): 1.februar, 1.mars, 5.april, 7.juni, 
6.september, 18.oktober, 6.desember 
Møtestart kl. 17.00 
 
 
Vedtak: 
 
 

 4



 
 

Sak 116/10 FORSLAG FRA RØDT VEDRØRENDE NEDLEGGELSE AV HERSLEB 
SKOLE 
 
BAKGRUNN: 
Byrådet sier i budsjettforslaget som ble lagt fram 29. september 2010: 
  
"Hersleb 8-10, Bydel Grünerløkka. 
Skoleanlegget er stengt grunnet asbestfunn, og skolen har flyttet til midlertidige lokaler i Osterhaus gate. 
Elevene flyttes til skolene Fyrstikkalleen, Ila, Sagene og Frydenbergveien 48 når den står ferdig til 
skolestart 2011. Hersleb skole legges ned, og fremtidig bruk av skoleanlegget Hersleb vurderes i 
forbindelse med rullering av skolebehovsplanen 2011." 
  
Det er en skandale at rehabiliteringsarbeidet av Hersleb skole ikke startet umiddelbart da asbesten ble 
oppdaget. Byrådet forsøker nå å bote på sommelet ved å "snikbusse" elever fra Gamle Oslo og 
Grünerløkka til andre skoler. 
  
Vi reagerer sterkt på at byrådet vil legge ned skolen. Ikke bare planlegger Høyre og FrP å splitte opp 
elevgruppen på fire skoler, de ødelegger også et sammensveiset og godt lærerkollegium som har mange 
års erfaring fra en flerkulturell skole. Det er lite trolig at det samme ville skjedd med en skole i Frogner 
bydel. 
  
Byrådet lager en reisevei som er så vidt under 4 kilometer, slik at familiene selv må bære 
transportkostnadene, i stedet for kommunen. I bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka er det mange 
familier med dårlig råd. Dette vil gjøre situasjonen vanskeligere for dem. 
  
Hersleb skole er i dag i midlertidige lokaler i Osterhaus gate, men flere ansatte ved skolen mener en 
bedre løsning vil være å få opp brakkeskole i skolegården på Hersleb, slik som det blant annet er gjort 
med Kjelsås skole. 
  
Slike midlertidige lokaler på Hersleb kan, i samråd med skolen og dens ansatte, vise seg å være en god 
løsning. Flere seksjoner av skolen, inkludert toalettene, er ikke berørt av asbesten, og kan brukes mens 
rehabiliteringen av de berørte områdene utføres.  
  
Det er befolkningsvekst i Oslo, og fram mot 2020 er det forventet 15.000 nye elever i grunnskolealder, 
altså om lag 1500 nye elever hvert år. Ifølge Utdanningsetaten vil den største veksten for grunnskolene 
være i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene. Det er uforsvarlig å legge ned Hersleb i påvente 
av ny ungdomsskole på Sofienberg, elevene i Gamle Oslo og Grünerløkka trenger begge skolene. 
  
Det er umulig å se logikken i at byrådet skryter av at de bygger et klasserom i uka samtidig som de vil 
legge ned en viktig skole i Gamle Oslo. 
  
  
FORSLAG TIL UTTALELSE: 
Bydelsutvalget i bydel Grünerløkka går mot nedlegging av Hersleb skole. I stedet for nedlegging må 
rehabilitering av skolen igangsettes umiddelbart. Bydelsutvalget mener Hersleb skole og de ansatte må 
inkluderes i å finne gode midlertidige løsninger for skolen mens rehabiliteringen foregår, slik at skolen 
ikke blir splittet opp. 
 
Vedtak: 
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Oslo 13.oktober 2010 
 
 
 
 
Heidi Larssen 
bydelsdirektør 
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