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OPPFØLGING AV FRIVILLIGHETSMELDINGEN
Bystyret vedtok byregjeringssak 53/16 Engasjement og deltakelse. Frivillighet i Oslo 2016
14.12.2016. I saken beskrives fire mål for frivilligheten i Oslo. Et av hovedmålene er at flere av
kommunens lokaler skal fylles med frivillig aktivitet. Bystyret ønsker at skoleanlegg skal
utformes med tanke på at skolene er kulturbygg som kan benyttes utover skolenes
kjernevirksomhet, og at disse skal fylles med frivillig aktivitet. Byrådsavdelingen for oppvekst
og kunnskap (OVK) ber om at Utdanningsetaten legger til rette for at skoleanleggene kan
benyttes av idretts-, kultur- og andre frivillige aktører etter skoletid. Flere av dagens
skoleanlegg brukes av ulike aktører etter skoletid, byrådsavdelingen ber om at etaten skal legge
til rette for at enda flere skoleanlegg kan brukes etter skoletid.
Igangsetting av pilotprosjekt og utredning i regi av Utdanningsetaten
I byregjeringssaken 53/16 har byrådet foreslått at det etableres et pilotprosjekt for
administrering av utlån og utleie av skoler. Gjennomføring av dette pilotprosjektet planlegges
for tiden av Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet (KIF). Det tas sikte på å
gjennomføre en forstudie i 2017, for så å igangsette pilotprosjektet fra 2018. KIF vil ha behov
for innspill fra Utdanningsetaten i planleggingsarbeidet. OVK ber om at UDE deltar i
nødvendige møter slik at det foreslåtte pilotprosjektet kan gjennomføres på en god måte.
OVK er også kjent med at det nylig er igangsatt et forsøksprosjekt for innføring av et felles
bookingsystem. Det er ønskelig på sikt å innføre et felles system for booking av ledige arealer i
kommunen, inkludert skolearealer. Prosjektet gjennomføres i bydelene Bjerke og Sagene. Det
er sannsynlig at skoler i disse bydelene vil bli forespurt om å delta.
OVK ber også om at Utdanningsetaten igangsetter et eget prosjekt/utredning for å kartlegge
muligheter og utfordringer knyttet til at skolene skal bli meråpne. I den forbindelse ber vi om at
UDE setter ned en arbeidsgruppe bestående av rektorer ved skoler som har relevant erfaring, og
som kan bidra til å kartlegge sentrale forutsetninger for rektorenes oppfyllelse av byrådets mål
om å gjøre skolene mer tilgjengelig for frivillighet/korps utenom skoletiden. OVK ønsker at
arbeidet skal bidra til å bedre belyse de økonomiske konsekvensene samt eventuelle behov for
mer bemanning knyttet til økt administrasjon og tilsyn. Det er også ønskelig at man belyser
potensialet for positive samspillseffekter med et økt samarbeid med frivillig sektor.
Frivillighetsmeldingen legger opp til økt samarbeid og mer erfaringsutveksling for å nå målet

om å mobilisere til økt frivillig engasjement. OVK ber om innspill på gode eksempler på
samarbeid mellom frivillig sektor og skoler i Oslo. OVK ber om at UDE vurderer om
resultater fra utredningen kan følge etatens budsjettforslag som leveres 4. mai, eventuelt om
arbeidet ferdigstilles til salderingskonferansen og oversendes fra UDE til OVK i begynnelsen
av august.
I byregjeringssaken 53/16 har byrådet også foreslått en revisjon av Forskrift om utlån og utleie
av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner. Revisjonsarbeidet er
planlagt gjennomført i 2017. Det forutsettes at UDE bidrar i dette arbeidet.
Til slutt ber OVK om at etaten justerer romprogrammet for nye skoler slik at det avsettes
tilstrekkelig plass til lagerkapasitet til lag/foreninger tilsvarende 30 kvm. På den måten blir det
mulig å realisere intensjonen i Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune (SKOK) og bygg for
læring, som legger opp til at: Det skal avsettes noe lagerkapasitet til lag/foreninger (krav 1.29
Lager, lagerplass 311). I standardprogram for nye grunnskoler – bygg for læring, som er
innarbeidet i SKOK, fremgår også at: Lagerplass for korps/eksterne brukere tilstrebes. OVK
vil melde inn behovet for en justering av romprogrammet i SKOK til Byrådsavdeling for
finans, slik at SKOK blir justert og lagt ut på kommunens nettsider på et hensiktsmessig
tidspunkt.
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