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Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud 
  
 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Repr Vara for 
Sirin Hellvin Stav LEDER MDG  
Therese Karlsen NESTLEDER AP  
Jens Knapstad MEDLEM AP  
Tina Alvær MEDLEM H  
Bjørn Olav Bjørnsen MEDLEM R  
Axel Grelland MEDLEM SV  
Caroline Anne Sæhle MEDLEM V  
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Ingen 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
 
Morten Nordlie – avdelingsdirektør for folkehelse, kultur og barnevern 
Fredrik Monclair – enhetsleder for kultur og nærmiljø 
 
 
 
 
Møteleder: Sirin Hellvin Stav 
Møtesekretær: Tiffany Yijun Qiu 
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Post- og besøksadresse: 
Thorvald Meyers gate 2A 
0555 Oslo 

 

Telefon:  02180 
 
 

Giro: 1315 01 00253 
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Internett: 
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4. MKB 16/24 Økonomioppfølging per 30. september 2016 
5. MKB 16/25 Strategisk plan for Bydel Sagene 2017 - 2020 
6. MKB 16/26 Utredningsprosjekt knyttet til analyse, videreutvikling og forbedring av 

tjenesteproduksjonen i bydelene 
7. MKB 16/27 Revidering av retningslinjer for frivilligmidler 
8. MKB 16/28 VM 1: Kultur for eldre 
9. MKB 16/29 VM 4: Kulturskole i Bydel Sagene 
10. MKB 16/30 VM 7 - Bokskap 
11. MKB 16/31 VM 10 Grønn patrulje - omforent formulering 
12. MKB 16/32 VM 19 - Verktøybibliotek 
13. MKB 16/33 Forslag til møteplan år 2017 
14. MKB 16/34 VM 20 Sagene kirkepark og V 12 Grøntområder 
15. MKB 16/35 Representantforslag om beboerparkering 
16.  Orienteringssaker 
17.  Eventuelt 

 

1. Åpent kvarter 

Det var ingen ytringer til åpent kvarter. 

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

 

3. Godkjenning av protokoll fra møte 21.09.16 

Protokoll fra møte 26.10.16 ble enstemmig godkjent. 

 

4. MKB 16/24 Økonomioppfølging per 30. september 2016 

Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéens behandling: 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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VEDTAK (enstemmig): 
Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen tilrår Bydelsutvalget å fatte 
følgende vedtak: 
 
Økonomioppfølging per 30. september 2016 tas til etterretning. 

 

5. MKB 16/25 Strategisk plan for Bydel Sagene 2017 - 2020 

Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéens behandling: 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen tilrår Bydelsutvalget å fatte 
følgende vedtak: 
 
Bydelsdirektørens forslag til Strategisk plan for Bydel Sagene 2017 – 
2020 vedtas av Sagene bydelsutvalg. 

 

6. MKB 16/26 Utredningsprosjekt knyttet til analyse, videreutvikling og 
forbedring av tjenesteproduksjonen i bydelene 

Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéens behandling: 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen tilrår Bydelsutvalget å fatte 
følgende vedtak: 
 
Bydelsutvalget tar «Utredningsprosjekt knyttet til analyse, 
videreutvikling og forbedring av tjenesteproduksjonen i bydelene» til 
etterretning. 

 

7. MKB 16/27 Revidering av retningslinjer for frivilligmidler 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak (endringer understreket): 
1. Retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til frivillig aktivitet i Bydel Sagene pkt 4.3 

endres til:  
For tilskudd på kr 100 000 eller mer kreves revisorbekreftet regnskap, signerte 
rapporter og en egen vurdering av effekten tiltaket har hatt. For øvrige søknader er 
det tilstrekkelig at leder av organisasjonen og en til undertegner regnskap og 
rapporter. 
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2. Retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til frivillig aktivitet i Bydel Sagene pkt 6.1 
endres til: 

Bydelsutvalget gir årlig de generelle føringer for fordeling mellom de forskjellige 
typer aktiviteter og grupper av søkere. Søknader med søknadsbeløp høyere enn 
kr. 50.000,- skal forelegges Miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen for endelig 
vedtak. Øvrige søknader er delegert til administrasjonen for avgjørelse, men vil 
kunne vurderes av bydelsutvalget i henhold til pkt 5.1. Gyldige vedtak foreligger 
derfor ikke for noen søknader før administrasjonens innstilling er ferdig behandlet av 
komiteen. 

 
Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéens behandling: 
Sirin Hellvin Stav, MDG, fremmet følgende alternative forslag til pkt. 2: 
 
2. Retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til frivillig aktivitet i Bydel Sagene pkt 6.1 
endres til: 

Bydelsutvalget gir årlig de generelle føringer for fordeling mellom de forskjellige 
typer aktiviteter og grupper av søkere. Søknader med søknadsbeløp høyere enn 
kr. 20.000,- skal forelegges Miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen for endelig 
vedtak. Øvrige søknader er delegert til administrasjonen for avgjørelse, men vil 
kunne vurderes av bydelsutvalget i henhold til pkt 5.1. Gyldige vedtak foreligger 
derfor ikke for noen søknader før administrasjonens innstilling er ferdig behandlet av 
komiteen. 

 
Votering 
 
Bydelsdirektørens forslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
Bydelsdirektørens forslag pkt. 2 og Stavs forslag ble satt mot hverandre. Stavs forslag ble 
vedtatt med 4 stemmer (1MDG, 1R, 1SV, 1V) mot 3 stemmer (2AP, 1H). 
 

VEDTAK: 
Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen tilrår Bydelsutvalget å fatte 
følgende vedtak: 

 
1. Retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til frivillig aktivitet i Bydel 

Sagene pkt 4.3 endres til: 
 

For tilskudd på kr 100 000 eller mer kreves revisorbekreftet 
regnskap, signerte rapporter og en egen vurdering av effekten 
tiltaket har hatt. For øvrige søknader er det tilstrekkelig at leder av 
organisasjonen og en til undertegner regnskap og rapporter. 
 

2. Retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til frivillig aktivitet i Bydel 
Sagene pkt 6.1 endres til: 

 
Bydelsutvalget gir årlig de generelle føringer for fordeling mellom de 
forskjellige typer aktiviteter og grupper av søkere. Søknader med 
søknadsbeløp høyere enn kr. 20.000,- skal forelegges Miljø-, kultur- 
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og byutviklingskomiteen for endelig vedtak. Øvrige søknader er 
delegert til administrasjonen for avgjørelse, men vil kunne vurderes 
av bydelsutvalget i henhold til pkt 5.1. Gyldige vedtak foreligger 
derfor ikke for noen søknader før administrasjonens innstilling er 
ferdig behandlet av komiteen. 

 

8. MKB 16/28 VM 1: Kultur for eldre 

Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéens behandling: 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen tilrår Bydelsutvalget å fatte 
følgende vedtak: 
 
Bydelsutvalget tar oversikten over bydelens arbeid med kultur for eldre 
til orientering. 

 

9. MKB 16/29 VM 4: Kulturskole i Bydel Sagene 

Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéens behandling: 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen tilrår Bydelsutvalget å fatte 
følgende vedtak: 
 
Bydelsutvalget tar saken om kulturskoletilbudet i bydelen til orientering 

 

10. MKB 16/30 VM 7 - Bokskap 

Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéens behandling: 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen tilrår Bydelsutvalget å fatte 
følgende vedtak: 
 
Bydel Sagene går ikke til innkjøp av bokskap med henblikk på å drive 
små utendørsbibliotek. 
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11. MKB 16/31 VM 10 Grønn patrulje - omforent formulering 

Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéens behandling: 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Jens Knapstad, AP, framsatte følgende merknad: 
Disse medlemmene mener at erfaringene fra gjennomføringen av Grønn patrulje viser at 
dette har en vellykket satsing. Den har gitt verdifull arbeidstrening for en utsatt gruppe 
samtidig som den har vist seg å være et godt tilskudd til nærmiljøet. Disse medlemmene 
mener derfor at tiltaket må videreføres og at finansiering må sikres. 
 
Samtlige medlemmer tilsluttet seg merknaden. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen tilrår Bydelsutvalget å fatte 
følgende vedtak: 
 
Bydelsutvalget tar saken til orientering. 

 

12. MKB 16/32 VM 19 - Verktøybibliotek 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
1. Bydel Sagene oppretter ikke et verktøybibliotek med henblikk på å drive det i egen regi. 
2. Ved utlysningen av Grønne midler for 2017, gjør bydelen i utlysningsteksten 

oppmerksom på at det også kan søkes om midler til etableringen av et verktøybibliotek 
drevet på frivillig, non-profit basis. Det øremerkes ikke midler til tiltaket, og eventuelle 
søknader knyttet til opprettelsen av en utlånsordning for verktøy skal vurderes på lik linje 
med øvrige søknader som kommer inn. Det vil si ut fra prinsippet om at tiltak med 
grønnest ringvirkningseffekt premieres med mest økonomisk støtte. Søkerne må 
sannsynliggjøre at utlånsordningen vil kunne drives i minst 3 år. 

 
Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéens behandling: 
Sirin Hellvin Stav, MDG, fremmet følgende forslag til endring i pkt. 2, første setning: 
Ved utlysningen av Grønne midler for 2017, gjør bydelen i utlysningsteksten oppmerksom 
på at det også kan søkes om midler til etableringen av et verktøybibliotek drevet på frivillig 
eller ikke-kommersiell basis. 
 
Bydelsdirektørens forslag med Stavs forslag til endring i pkt. 2, første setning, ble 
enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen tilrår Bydelsutvalget å fatte 
følgende vedtak: 
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1. Bydel Sagene oppretter ikke et verktøybibliotek med henblikk på å 

drive det i egen regi. 
2. Ved utlysningen av Grønne midler for 2017, gjør bydelen i 

utlysningsteksten oppmerksom på at det også kan søkes om midler til 
etableringen av et verktøybibliotek drevet på frivillig eller ikke-
kommersiell basis. Det øremerkes ikke midler til tiltaket, og 
eventuelle søknader knyttet til opprettelsen av en utlånsordning for 
verktøy skal vurderes på lik linje med øvrige søknader som kommer 
inn. Det vil si ut fra prinsippet om at tiltak med grønnest 
ringvirkningseffekt premieres med mest økonomisk støtte. Søkerne 
må sannsynliggjøre at utlånsordningen vil kunne drives i minst 3 år. 

 

13. MKB 16/33 Forslag til møteplan år 2017 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Møteplan for 2017 vedtas. 
 
Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéens behandling: 
Sirin Hellvin Stav, MDG, foreslo å flytte komitémøtet 8. mars til 7. mars kl.18:30. 
 
Bydelsdirektørens forslag med Stavs forslag til endring ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen tilrår Bydelsutvalget å fatte 
følgende vedtak: 
 
Møteplan for 2017 vedtas med følgende endring: 
Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéens møte 8. mars flyttes til 7. mars 
kl.18:30 

 

14. MKB 16/34 VM 20 Sagene kirkepark og V 12 Grøntområder 

Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéens behandling: 
Komitéen tok saken til orientering. 

 

15. MKB 16/35 Representantforslag om beboerparkering 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Det innføres beboerparkering i bydel Sagene og at det innføres samtidig med bydel 
Grünerløkka i 2017. Direktøren bes sørge for at dette kommuniseres til Oslo kommune ved 
Bymiljøetaten. 
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Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéens behandling: 
Bjørn Olav Bjørnsen, R, fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det anbefales at det tentative beløpet for beboerparkering ikke bør overstige kr. 1500 per år. 
 
Votering 
 
Bydelsdirektørens forslag ble vedtatt med 6 stemmer (2AP, 1MDG, 1R, 1V, 1SV) mot 1 
stemme (1H). 
 
Bjørnsens tilleggsforslag falt med 5 stemmer (2AP, 1H, 1MDG, 1V) mot 2 stemmer (1R og 
1SV). 
 

VEDTAK: 
Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen tilrår Bydelsutvalget å fatte 
følgende vedtak: 
 
Det innføres beboerparkering i bydel Sagene og at det innføres samtidig 
med bydel Grünerløkka i 2017. Direktøren bes sørge for at dette 
kommuniseres til Oslo kommune ved Bymiljøetaten. 

 

16.  Orienteringssaker 

Fredrik Monclair orienterte om følgende saker: 
 
1. Holmestrandgata 4 m.fl. – oppstart av planarbeid 

PBE saksnr. 201412397 
Forslagsstiller ønsker fortetting og oppgradering av eiendommen.  

 
2. Vitaminveien 6 – varsel om oppstart av regulering 

PBE saksnr. 201608223 
Forslagsstiller ønsker en trinnvis utvikling av eiendommen, med bolig, kontor, 
forretning, hagesenter og park. 
 

3. Treschows gate 16 – begrenset høring 
PBE saksnr. 201310047 
På bakgrunn av innkomne bemerkninger ved offentlig ettersyn er det foreslått endringer i 
planforslaget, både forslagsstillers boligalternativ og PBEs skolealternativ. Det justerte 
forslaget har blitt sent på høring til de som berøres direkte av endringene, inkludert 
bydelen. Grunnet kort tidsfrist får ikke bydelen anledning til å uttale seg politisk, men har 
avgitt en administrativ uttalelse.  
 

4. Mysterud bar i Arendalsgata 18 B 
PBE saksnr. 201610799 
Forslagsstiller ønsker bruksendring av det tidligere butikklokalet O. Mysterud, til et 
barkonsept hvor Mysterud-historikken fremheves.  
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5. Verbalvedtak  
Følgende verbalvedtak vil utkvitteres eller delvis utkvitteres i forbindelse med den 
kommende miljø- og klimahandlingsplanen: 

• VA 5 Klimarapportering og -tiltak 
• VA 6 Prinsipper for bydelens anskaffelser 
• VA 2 Strømstyring 
• VM12 Sykkelveier - søke penger 
• VM11 Ladestasjon for el-sykler 
• VM16 Vegansk mat på arrangementer i bydelsregi 
• VM 17 Tiltak for reduksjon av matkasting 
• VM18 Kildesortering på bydelens festivaler 
• V12 Grøntområder  
• VA 8 Barna framfor biler 

 
Følgende verbalvedtak er igangsatt og vil følges opp av bydelsplanleggerens vikar og 
enhetsleder for kultur og nærmiljø i 2017: 

• VM6 Nytt samfunnshus  
• VF5 Badeplass ved Akerselva 

 
Fredrik Monclair orienterte videre om: 

- fartsreduksjon i deler av bydelen.  
- Utplassering av flere sykkeltrasé i Stavangergata og Sarpsborggata. 
- Regulering av Lillotorg 
- Verbalvedtak om øvingslokale for korps. 
- Invitasjon til premiere til «Vaffelhjertemysterier» mandag 28. November kl.14:00 i 

Frivilligsentralen 
- Utbygging i Sagene bad 

 

17.  Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt. 
 
 
BYDEL SAGENE 
Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen 
 
Sirin Hellvin Stav      Tiffany Yijun Qiu 
møteleder       møtesekretær 
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