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Protokoll 6/09 
 
 
Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57  

Møtetid: Tirsdag 13. oktober 2009 kl. 17.00-20.00     
   
 
 
Åpen halvtime 
Det var møtt fram fire personer til åpen halvtime.  
 
Per Bjarne Boym og Victor Lind presenterte forprosjektet til ”Et fint sted" på Sukkertoppen, 
Hekkveien/Hasleveien, og forslag om videre økonomisk støtte for å realisere prosjektet som 
er et kunstprosjekt og tar sikte på parkmessig opparbeiding av området.   
 
På bakgrunn av presentasjonen ble det enighet om å fremme forslag i saken til bydelsutvalgets 
møte. R vil koordinere forslag til uttalelse med de øvrige komitemedlemmene. 
 
Kenneth Korsdal Langås, styreleder i Løkka kulturnettverk informerte om et bokprosjekt om 
oppvekst i etterkrigstida, rettet mot 12-åringer i skolen. Kulturnettverket, historielaget, 
Parkteatret og Deichmanske bibliotek samarbeider om prosjektet. Langås sa de trengte 70.000 
kr. til bokproduksjonen og spurte om bydelen kunne gi støtte til dette.      
 
Opprop 
Til stede: Tore Aasheim (SV) leder, Kari Aasebø (V) nestleder, Trond Helge Hem (A), 
Anniken Hauglie (H), Ragnar Leine (R), Njål I. Fodnes (F) 
 
Forfall: Nina Græger (A) 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent uten merknader. 
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet godkjent. 
 
Informasjon  

• Administrasjonen informerte om status for barnehageutbygging i bydelen. 
• Brev fra Ragnhild og Richard Hustad om ”Human Rights Violations with Expansion 

of the Nedregate Section of Grunerhagen Barnehage in Grunerløkka” og 
administrasjonens svar ble omdelt. 

 
Eventuelt 

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 

     

 
 
 

    
    
    
    
    

 

    

 
 



Spørsmål fra Anniken Hauglie (H) om trafikksikkerhet med videre i Lørenveien ble referert. 
Administrasjonen vil komme tilbake med svar i saken.  
 
På neste møte i komiteen vil det bli en diskusjon om relevante temaer og saker en ønsker å ta 
opp. 
 
Saker behandlet under møtet: 
 
Innmeldt spørsmål fra H: 
Vi registrerer at Mattilsynet har gjennomført tilsyn med barnehagenes hygiene. Dersom det er 
barnehager i Grünerløkka som er omfattet av dette tilsynet vil vi be om en orientering om 
resultatene og eventuelt hvordan tilsynet blir fulgt opp. 
 
Svar: Mattilsynet har gjennomført tilsyn i Hallenparken og Grünerhagen barnehager. Det kom 
ingen større anmerkninger, og merknadene følges opp av administrasjonen. Bydelens 
helsekonsulent følger også opp den enkelte barnehage i henhold til miljørettet helsevern.   
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Sak 17 /09  Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 
1. september 2009 

 
Vedtak:  
Protokollen enstemmig godkjent. 

Sak 18 /09  Forslag om skateboardrampe i Bydel Grünerløkka 
 
Saken skal opp til behandling på møte i bydelsutvalget 28. oktober 2009. 
 
R’s forslag til vedtak: 
Viser til søknad fra Magnus Drogseth datert den 21. april 2009 og svar fra Friluftsetaten datert 
den 9. juni 2009. Bydelsutvalget deler ikke Friluftsetatens vurdering og begrunnelse for å 
avslå søknaden.  
 
Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka ser meget positivt på ønske om å bygge en skaterampe på 
Grünerløkka. Bydelen ønsker å bidra aktivt med å finne en egnet tomt for plassering av 
skaterampe på midlertidig eller på mer permanent basis. Dette er et positivt bidrag til å gi barn 
og unge på kort sikt et godt fritidstilbud uten store økonomiske kostnader for kommunen. 
Bydelsutvalget ber Friluftsetaten om å legge forholdene til rette for at planarbeidet kan starte 
innen utgangen av 2009.  
 
De fleste av de plassene som nevnes i brevet fra Magnus Drogseth til Friluftsetaten anser 
Bydelsutvalget som godt egnet til skaterampe. Men vi anser at Kuba området er best egnet for 
en slik rampe inntil et mer permanent anlegg kan etableres. 
 
I planarbeidet med Nedre Foss park anmoder Bydelsutvalget Friluftsetaten om å planlegge inn 
en skatepark som en del av parken. 
 
Endringsforslag fra SV: 
Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka ser meget positivt på ønske om å bygge en skaterampe på 
Grünerløkka. Bydelen ønsker å bidra aktivt med å finne en egnet tomt for plassering av 
skaterampe på midlertidig eller på mer permanent basis. Dette er et positivt bidrag til å gi barn 
og unge på kort sikt et godt fritidstilbud uten store økonomiske kostnader for kommunen. 
Bydelsutvalget henstiller til Friluftsetaten om å legge forholdene til rette for dette.  
 
Vedtak:  
R’s forslag falt med 1 (R) mot 5 (1 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 F) for SV’s endringsforslag. 

Sak 19 /09  Evaluering strategisk plan 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Evaluering av strategisk plan tas til etterretning. 
 
Vedtak:  
Saken tatt til etterretning. 
 
Merknad fra R: 
I strategisk plan har vi formulert mange gode mål og strategier som kan være med på å gjøre 
det bedre for mange å bo, arbeide og leve i bydelen.  
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Men i denne evalueringen tas det ofte forbehold til av de gode ønskene. De fleste 
forbeholdene henviser til begrensningene i økonomiske forhold. Sånn er det; god velferd 
koster penger. 
 
Derfor ønsker Rødt større økonomisk innsats på de områdene som vi mener er viktige for å 
oppnå målene i strategisk plan og på de områder vi mener det må gjøres en innsats for å økt 
demokrati og bedre velferden for alle grupper i bydelen. 
 
Noen eksemplerfra Strategisk plan:  

• Ekstra resurser for at reelle naboer varsles i regulerings- og skjenkesaker. 
• Sørge for at det blir økonomi til å sette opp flere frie plakatoppheng. 
• Sørge for finansiering av park i Hasleveien 3-5 og økt vedlikehold av eksisterende 

parker. 
• Legge til rette for nye alkoholfrie møteplasser for barn og unge med tilbud og 

aktiviteter. 
 
Rådet for Eldre, Rådet for funksjonshemmede og Rådet for barn og unge bør brukes mer 
aktivt av Bydelsutvalget og komiteene i å forberede saker til behandling. 

Sak 20 /09  Handlingsplan psykisk helsearbeid 2009 - 2011 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget: 
Handlingsplan for psykisk helsearbeid vedtas. 
 
Vedtak:  
Saken tatt til orientering. 

Sak 21 /09  Bemanning i private barnehager, henvendelse fra 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen i Bydel 
Grünerløkka 

 
Forslag til uttalelse fra V med endringer fra H ble lagt til grunn behandlingen av saken. 
Uttalelsen sendes Barne- og likestillingsdepartementet, Familie- og kulturkomiteen og 
Barneombudet.   
 
Vedtak: 
Komiteens omforente uttalelse: 
 
I bydel Grünerløkka i Oslo kommune er situasjonen den at en privat barnehageeier ønsker å ta 
inn flere barn uten å øke bemanningen ytterligere. Dette problemet er også tatt opp 
i bydelens Oppvekst-, miljø- og kulturkomité (OMK-komiteen). I Barnehagelovens §18, 
5.ledd står det flg: "Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en 
tilfredsstillende pedagogisk virksomhet". Tilsynsmyndighetene i bydelen mener imidlertid at 
det ikke er mulig å føre tilsyn etter denne lovparagrafen fordi den mener loven er for vag i 
forhold til krav til bemanning totalt sett. Dersom bydelen mener bemanningen er for lav til å 
kunne tilby et kvalitativt godt tilbud til barna, kan den altså ikke pålegge en eier å øke 
bemanningen til et tilfredsstillende nivå.  
  
OMK-komiteen mener det er minst to alvorlige svakheter ved lov og forskrifter vedrørende 
barnehager: 
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1) Barnehagene blir godkjente ut fra en bemanningsplan. Dersom en eier ikke planlegger med  
behov vikarer i fbm sykdom og ferier, kan en eier drive barnehagen med lavere bemanning 
enn det planen tilsier. Tilsynsmyndigheten har ikke fokus på reell bemanning, fordi den mener 
loven er for vag. Dermed kan eier styre dette selv, blant annet for å maksimere egen 
økonomisk vinning.  
 
2) Slik loven er i dag, kan man da de facto ha 36 store barn på to ansatte dersom disse 
er pedagoger og dersom det er areal nok på avdelingen. I så måte synes det viktigere å ha 
arealnorm enn å ha en norm for antall ansatte. Barnehagenes kvalitet er tett knyttet opp til 
antall ansatte. Loven har sterkt fokus på pedagogisk bemanning, men svært liten fokus på nok 
ansatte for at hvert barn skal bli sett. 
  
Dersom loven er så vag at kommunene/tilsynsmyndighetene ikke kan bruke den som et 
nødvendig verktøy for økt kvalitet i barnehagene, mener OMK-komitéen det bør foretas en 
lovendring som bedre sikrer kvaliteten på tilbudet til barna. Krav til totalbemanning er her 
sentralt, også i tilfeller ved langvarig sykdomsfravær og ferieavvikling.  
  
Dersom det er slik at loven kan brukes som et virkemiddel for å øke bemanning, ber OMK-
komiteen om en fortolkning av loven der det fremkommer hvordan den kan gjøres.  
  
OMK-komiteen håper på positivt svar, og ser frem til å motta svar på denne henvendelsen.  
  
  
 
Oslo 19. oktober 2009 
 
 
 
Eigil Jakobsen 
sekretær 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 
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