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Protokoll 6/08 
 
 
Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57  

Møtetid: Tirsdag 02. desember 2008 kl. 17.00-18.40  
  

 

   
Før møtet var det befaring i Rodeløkka barnehage, Tromsøgata 2, og Nedre gate 3/5    
 
Åpen halvtime 
Det var møtt fram to personer til åpen halvtime. 
 
Kathrine Qvenild, FAU Rodeløkka barnehage, viste til skisseprosjektet for å utvide 
barnehagen fra tre til seks avdelinger. Hun foreslo i stedet at barnehagen kun ble utvidet med 
en avdeling. Hun viste også til uttalelse fra FAU til bydelsdirektørens budsjettforslag, med 6 
prosent kutt i rammen og definering av toåringer som treåringer, som ville gjøre tilbudet i 
barnehagene dårligere. 
 
Opprop 
Til stede: Kari Aasebø (V) fung. leder, Trond Helge Hem (A), Silje Njarde Tangnes (A), 
Anniken Haugli (H), Siv M. Kristiansen (R), Njål I. Fodnes (F) 
 
Forfall: Tore Aasheim (SV)  
 
I stedet møtte: Tine Solvang (SV) 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent uten merknader 
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet godkjent. 
 
Informasjon 
Administrasjonen informerte om nye bestemmelser vedrørende bestilling av nye barnehager 
og opptak. 
 
Saker behandlet under møtet:  
 
Innmeldte spørsmål fra H: 

1. Hvor høyt er sykefraværer i barnehagene i bydelen, hvilke konsekvenser har dette for 
barnehagene og hvilket arbeid som gjøres for å forebygge sykefraværet? 

 

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 

     

 
 
 

    
    
    
    
    

 

    

 
 



Administrasjonen svarte at det har vært nedgang i sykefraværet og tredje kvartal i år var det 
på 11,7 %. Oppvekstavdelingen arbeider med ulike prosjekter, blant annet nærværsprosjekt, 
for å få ned sykefraværet.  
 

2. Hvem har ansvaret for å kontrollere at prisøkningen i de private barnehagene holder 
seg innenfor lovens bestemmelser? 
  

Administrasjonen svarte at det åpnes for høyere oppholdsbetaling i private barnehager, men 
økte priser skal både dokumenteres og godkjennes av foreldrene. Det er foreldrene som må 
føre tilsyn med at økte priser er innenfor lovens bestemmelser. 
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Sak 24 /08  Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 
14. oktober 2008 

 
Vedtak:  
Protokollen enstemmig godkjent. 

Sak 25 /08  Status for barnehageutbygging i bydel Grünerløkka - 
høst 2008 

 
Saksframlegg ble sendt ut til komiteens møte 14. oktober 2008. Administrasjonen informerte 
om ny status på møtet. 
 
Bydelsutvalget behandlet saken på møte 30. oktober 2008 og fattet følgende vedtak: 
Bydelsutvalget ønsker at Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen foretar en befaring i Rodeløkka 
og Nedre gate barnehager, for siden å kunne ta stilling til utbygging eller ikke.  
 
Statusrapporten for øvrig tas til orientering.  
 
Nye utbyggingsprosjekter 
 
9. Tromsøgaten 2 – Rodeløkka barnehage. 
Det ansees som mulig å utvide dagens kapasitet med 3 avdelinger til 6 avdelinger. Det er 
utarbeidet skisseprosjekt for et nybygg over 2 etasjer, evt. med parkeringskjeller og boliger på 
toppen. Forprosjekt forventes ferdig oktober 2008. 
 
10. Nedre gt. 3/5: 
Utvidelse av eksisterende barnehageavdelinger i Nedregt. 3 med 4 avdelinger i lokalene 
Nedregt.5. Omsorgsbygg KF har inngått leieavtale (10 år) med privat eier av Nedregt.5. 
Tilfang uteareal på området utenfor Nedregt. 5 (dagens parkeringsplass) er betydelig under 
veiledende norm. For å kompensere for dette er barnehagen planlagt driftet som en 
(by)kulturbarnehage med både utflykter og kulturaktiviteter på huset. Nedregt.3-5 har en 
spennende beliggenhet, og konseptet skal utvikles og driftes i samarbeid med 
kulturinstitusjoner og privat personer i nærheten.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen tar statusrapporten, nye utbyggingsprosjekter 9. 
Tromsøgaten 2 – Rodeløkka barnehage, og 10. Nedre gt. 3/5 til orientering. 
 
Vedtak:  
Saken tatt til orientering. 

Sak 26 /08  Strategisk plan 2008-2011 - første evaluering oktober 
2008 

Innspill fra R: Oversikt over aktuelle politikertiltak ble omdelt på møtet. 
 
Komiteens medlemmer ble oppfordret til å se på de punktene som berører komiteens arbeids- 
og ansvarsområde og komme med forslag til hvordan disse kan følges opp.  
 
Vedtak: 
Saken tas opp på nytt på komiteens første møte i 2009. 
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Sak 27 /08  Bydelsdirektørens budsjettforslag 2009 
 
Administrasjonen redegjorde for budsjettforslaget med hensyn til komiteens arbeids- og 
ansvarsområde. 
 
Vedtak:  
Redegjørelsen tatt til orientering. 
 
 
Oslo 9. desember 2008 
 
 
 
Eigil Jakobsen 
sekretær 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 
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