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OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK AV 05.06.13 VEDR. NYTT MUNCH-
MUSEUM OG TILTAK FOR TØYEN - RAPPORTERING PR. OKTOBER 2013 
 
Jeg viser til bystyrets vedtak av 05.06.2013 vedrørende nytt Munch-museum. Jeg rapporterte på 
oppfølgingen av vedtakene i notat av 27.08.2013. I dette notatet gis en ny statusrapportering på de 
enkelte vedtakene. 
 
I dette notatet vil jeg for det første orientere om hvordan byrådet vil organisere Tøyen-satsingen 
slik at man sikrer en målrettet og effektiv oppfølging. For det andre vil jeg, som i mitt forrige 
notat, redegjøre for status for de enkelte vedtakspunktene. Her fremgår også hvilken byråd som 
har ansvaret for oppfølgingen.  
 
Organisering 
Ansvaret for oppfølgingen av det enkelte vedtak er lagt til den enkelte byråd ut fra sitt 
sektoransvar. Videre er det en rekke av kommunens virksomheter som har fått i oppdrag å 
iverksette tiltak/vedtak.  
 
Mange av vedtakspunktene som angår nærmiljøtiltak på Tøyen vil være avhengig av hverandre og 
involvere flere aktører, både kommunale og statlige. Det er viktig at det er god koordinering av de 
ulike prosessene og at midler til områdesatsingen benyttes mest mulig målrettet og effektivt. 
Samtidig må det også gis muligheter for lokal medvirkning fra organisasjoner og foreninger og det 
må etableres et system hvor disse blir vurdert og fulgt opp på hensiktsmessig måte. Dette medfører 
behov for tett samarbeid og god koordinering av informasjon og beslutninger mellom berørte 
aktører, særlig på det operative nivået.  
 
De vedtakene som i særlig grad krever koordinering og samarbeid mellom mange aktører er 
følgende: 
 
1. Oslo kommune forplikter seg til og tar initiativ til et områdeprogram over 5 år for å bedre 

levekårene på Tøyen, etter modell fra Oslo Sør- og Groruddalssatsningen med en kommunal 
finansiering på 25 millioner kroner per år. Staten inviteres til å delta med et tilsvarende beløp. 
Programmet starter fra 1. januar 2014. De kommunale midlene forvaltes av bydelsutvalget. 
Det forutsettes at innbyggere, frivillige lag og organisasjoner gis mulighet til deltakelse i 
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beslutningsprosessen. 
 

2. Kommunen medvirker til at Tøyensenteret oppgraderes i tråd med planene for revitalisering 
av området slik de er beskrevet av Eierforum (lokale gårdeiere og Oslo kommune). Planene 
realiseres så raskt det praktisk er mulig med oppstart senest i 2014. 
 

3. Tøyen t-banestasjon opprustes. Dette gjelder både selve toghallen og inngangene, inkludert 
skilting og belysning. Oppstart i 2014. 
 

4. Det etableres i kommunal regi et nytt badeland på Tøyen, med flere basseng og tilbud etter 
mønster av tilsvarende anlegg i Drammen og Risenga i Asker. Planarbeidet starter 
umiddelbart slik at anlegget om mulig er ferdig samtidig med åpning av nytt Munch-museum 
i 2017/2018. 
 

5. For å knytte grøntområdet på Tøyen sammen tas det umiddelbart initiativ til å etablere et 
sammenhengende grønt- og parkdrag over Finnmarksgata ved at gata stenges for all 
biltrafikk. Dersom det ikke lar seg gjøre, etableres et grøntlokk over samme område. I påvente 
av en permanent løsning initierer Oslo kommune umiddelbart overfor staten et forsøk med 
stenging av Finnmarksgata slik at bare busser kan passere. 
 

6. Det etableres et vitensenter på Tøyen. Arbeidet igangsettes umiddelbart. 
 

11. Det bygges en friluftsscene i Tøyenparken. 
 

19. Det settes umiddelbart i gang et forsterket arbeid med søppelrydding på gater, torg, parker og 
andre møteplasser i bydel Gamle Oslo. Samtidig skal det igangsettes et arbeid med å bedre 
belysningen ved gangveier, parker, gater og torg i bydelen. Det settes inn forsterket innsats 
med Oslovakter i området Tøyen/Grønland/Gamlebyen. 

Byrådet vil etablere en koordineringsgruppe med relevante byrådsavdelinger (EST, MOS, BYU, 
KOU, FIN og KON), samt Bydel Gamle Oslo. Gruppen ledes av byrådsavdeling for kultur og 
næring.  
 
Det vil videre være stort behov for samhandling, informasjon, drøfting og koordinering av 
prosesser og beslutninger på operativt nivå, dvs. for iverksettelsen av de ulike oppdragene 
virksomhetene gis for oppfølging av vedtakene ovenfor. Det settes derfor ned et 
samordningsutvalg under ledelse av Bydel Gamle Oslo, og med representasjon fra Bymiljøetaten, 
Plan- og bygningsetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Kulturetaten, Munch-museet, 
Utdanningsetaten og Bydel Grünerløkka. Andre relevante kommunale virksomheter kan ved 
behov tas inn i utvalget. I tillegg vil det være naturlig at også Universitetet i Oslo inviteres med 
ved behov.  
 
For å sikre lokal forankring og medvirkning er det naturlig at ledelsen av samordningsutvalget 
legges til Bydel Gamle Oslo. Bydelen vil også få ansvar for å sikre muligheter for medvirkning fra 
beboere, organisasjoner og foreninger. Kostnader for prosjektmedarbeider i bydelen foreslås 
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dekket av kap. 483 Områdesatsing Tøyen. Bydelen er innforstått med at de er tillagt dette 
ansvaret. Endelig organisering avklares i dialog med bydelen. 
 
De viktigste oppgavene for samordningsutvalget vil være: 

- gi forslag til prioritering og fordeling av midlene til områdeprogrammet som forvaltes av 
Bydel Gamle Oslo, 

- gjensidig informasjon og koordinering av prosesser og beslutninger, 
- gjennomgå lokale innspill og avklare videre oppfølging. 

Bydel Gamle Oslo, som leder av samordningsutvalget, vil også delta i koordineringsgruppen. 

Status for vedtakene per 17.10.2013 
 
Munch-museet 
 

1. Alternativet Lambda i Bjørvika vedtas som konsept for det nye Munch-museet. 
 
Byråden for kultur og næring har oppfølgingsansvaret for vedtaket.  
 
Arbeidet med forprosjektet er igangsatt og det tas sikte på at dette ferdigstilles før 
sommeren 2014 før ekstern kvalitetssikring og politisk behandling.  
 
I budsjettforslaget for 2014 er det avsatt 11 mill. for nytt Munch-museum, jf. kap. 192 
Diverse avsetninger.  

 
2. Byrådet bes så raskt som mulig fremme forslag til reguleringsplan for nytt Munch-museum 

basert på konseptet Lambda på felt B5 i Bjørvika. 
 
Byråden for byutvikling har oppfølgingsansvaret for vedtaket. 
 
Forslag til planprogram lå ute til offentlig ettersyn i perioden 26.06 – 30.08.2013. 
Planprogrammet ble forelagt Miljøverndepartementet 12.09.2013 som ga tilbakemelding i 
brev av 26.09.2013. Plan- og bygningsetaten oversendte 30.09.2013 planprogrammet til 
Byrådsavdeling for byutvikling for gjennomsyn. Planprogrammet ble fastsatt 22. oktober 
2013 av Plan- og bygningsetaten på delegert myndighet. Plan- og bygningsetaten tar sikte 
på å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn i perioden 28.10 – 09.12.2013. Etatens 
oversendelse av planforslaget til Byrådsavdeling for byutvikling for politisk behandling, 
antas å skje i februar 2014 slik at bystyret kan behandle plansaken før sommeren 2014. 
 

3. Munch-museet skal bygges i offentlig regi og eies av det offentlige. Ved en mulig fremtidig 
organisering som stiftelse skal det offentlige oppnevne alle styrets medlemmer.  

 
Byråden for kultur og næring har oppfølgingsansvaret for vedtaket.  
 
Byrådssak er under utarbeidelse og vil bli fremlagt 2. halvår 2013.  

 
4. Munch-museet gis fra 2014 økonomisk handlingsrom til å gjøre nødvendige 

kvalitetsforbedringer, konservering og forberedelser til nytt bygg. Dette kommer i tillegg 
til prosjektledelse og stab for byggeprosjektet.  
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Byråden for kultur og næring har oppfølgingsansvaret for vedtaket.  
 
I budsjettforslaget for 2014 er det foreslått en styrking på 15 mill. årlig i 
økonomiplanperioden til konservering for flytting, kvalitetsforbedring i museumsinnholdet 
og til beredskap og driftssikkerhet, jf. kap. 504 Munch-museet. Videre er det innarbeidet 
40 mill. på kap 059 Omsorgsbygg Oslo KF. Investeringsrammen skal benyttes til 
nødrehabilitering av Munch-museet og Stenersenmuseet i påvente av at nytt museum skal 
stå ferdig. 

 
5. Byrådet bes innarbeide de økonomiske konsekvensene av realisering av det nye Munch-

museet og forberedelser til flytting i forslaget til budsjett for 2014 og økonomiplan for 
2014-2018.  
 
Byråden for kultur og næring har oppfølgingsansvaret for vedtaket.  
 
Se punkt 1 og 4 ovenfor. Midler til prosjektering av nytt bygg innarbeides i 
tilleggsinnstillingen. Kostnadsrammen for det nye museet vedtas etter gjennomført 
forprosjekt og ekstern kvalitetssikring (KS2).  

 
 
Tøyen 
 

1. Oslo kommune forplikter seg til og tar initiativ til et områdeprogram over 5 år for å bedre 
levekårene på Tøyen, etter modell fra Oslo Sør- og Groruddalssatsningen med en 
kommunal finansiering på 25 millioner kroner per år. Staten inviteres til å delta med et 
tilsvarende beløp. Programmet starter fra 1. januar 2014. De kommunale midlene 
forvaltes av bydelsutvalget. Det forutsettes at innbyggere, frivillige lag og organisasjoner 
gis mulighet til deltakelse i beslutningsprosessen.  

 
Byråden for helse og sosiale tjenester har oppfølgingsansvaret for vedtaket.  
 
Det er avsatt 12,5 mill. kroner i 2013 til områdesatsning på Tøyen. Deler av bevilget beløp 
i 2013, skal disponeres av bydelsutvalget i Gamle Oslo. Bydel Gamle Oslo er gitt 
disposisjonsretten over Tøyen-satsingens budsjettkapittel 483 i august 2013. 3,2 mill. 
kroner er budsjettjustert til Utdanningsetaten for å gjennomføre vedtatt styrkingstiltak 
innen den sektoren. KOU har ansvaret for rapportering på bruken av disse midlene. 
 
Bystyret vedtok forøvrig i forbindelse med budsjettrevideringen i juni 2013, å bevilge 12,5 
mill. kroner til et områdeprogram for Gamle Oslo. Bydel Gamle Oslo er også gitt 
disposisjonsretten over denne bevilgningen, budsjettkapittel 484, i august 2013.  
 
Oslo kommunes satsing på Tøyen er videreført med 25 mill. i budsjettforslaget for 2014, 
med intensjon om en 5-årig satsing, jf. kap 483 Områdesatsing Tøyen. 

  
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester har løpende kontakt med bydel Gamle Oslo 
vedrørende deres disposisjon av midlene. 
 
I tillegg sendte byrådslederen den 09.08.13 brev til statsministeren hvor staten ble invitert 
til å delta med 25 mill. kroner årlig til områdesatsningen på Tøyen. Oslo kommune mottok 
05.09.2013 et positivt svar fra daværende statsminister Stoltenberg, om at staten vil 
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forplikte seg med et årlig beløp på 25 mill., men med større geografisk nedslagsfelt enn 
Tøyen. Det vil bli tatt initiativ til et møte med staten om dette.  
 
I Miljøverndepartementets budsjettforslag for 2014 er avsetningen omtalt som følger: 
 
”Utviklinga i indre Oslo Aust har vore positiv dei seinare åra. Fleire barnefamiliar har valt å bli 
buande, og det har skjedd ei betrakteleg oppgradering av mange nærområde. Samtidig har enkelte 
område, som nedre del av Grünerløkka, Grønland og Tøyen, særlege utfordringar og treng eit løft. 
Utfordringane er tverrfaglege og spenner frå førebygging av kriminalitet og rusproblematikk til 
deltaking og inkludering. 
 
Oslo kommune har sett av 25 mill. kroner i sitt budsjett for ein særleg innsats for indre Oslo Aust. 
Staten vil medverke med 25 mill. kroner. Løyvinga er fordelt over budsjetta til fleire departement. 
Miljøverndepartementet legg frem forslag om å medverke med 4 mill. koner til nærmiljøtiltak og 
stadutvikling, mellom anna betre tilhøve for gang-, sykkel- og kollektivtransport. Helse- og 
omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 
Kommunal- og regionaldepartementet og Kulturdepartementet sine bidrag vil mellom anna gå til 
folkehelsetiltak, utvikling av sosiale tenester og tiltak til vanskelegstilte, inkluderingstiltak, tiltak retta 
mot barn og unge, forbetring av bustad og bustadområda, idrett, oppgradering av dei grøne uteområda 
og sosialt entreprenørskap. Satsinga skal drivast i eit breitt samarbeid mellom departementa og Oslo 
kommune.” 

 
2. Kommunen medvirker til at Tøyensenteret oppgraderes i tråd med planene for 

revitalisering av området slik de er beskrevet av Eierforum (lokale gårdeiere og Oslo 
kommune). Planene realiseres så raskt det praktisk er mulig med oppstart senest i 2014. 
 
Byråden for byutvikling har oppfølgingsansvaret for vedtaket. 
 
Byrådet har bevilget 15 mill. til oppgradering av Tøyen Torg. 
 
Opplegget for oppgradering av Tøyen Torg ble oversendt EBY for iverksetting i brev av 
03.06.2013. EBY skal fremforhandle en samarbeidsavtale med de private gårdeierne rundt 
torget. Arbeidet med oppgradering vil starte etter Eiendoms- og byfornyelsesetaten har 
mottatt en bekreftelse fra gårdeierrepresentanten DTZ på at de har fullmakt til å binde alle 
gårdeierne rundt Tøyen Torg, og Bymiljøetaten deretter har fremforhandlet en 
oppgraderingsavtale med DTZ. I følge DTZ gjenstår det å få fullmakt fra en gårdeier rundt 
torget.  
 
Etter nåværende fremdriftsplan vil selve oppgraderingen sannsynligvis starte i løpet av 
2014. Det tas forbehold om at dette tidspunktet kan forskyves som følger av forhold 
utenfor Oslo kommunes kontroll. 

  
3. Tøyen t-banestasjon opprustes. Dette gjelder både selve toghallen og inngangene, 

inkludert skilting og belysning. Oppstart i 2014. 
 
Byråden for miljø og samferdsel har oppfølgingsansvaret for vedtaket.  
 
Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel har fått en ideskisse til oppgradering av Tøyen t-
banestasjon fra Ruter og Sporveien. Tilstanden til bygningskonstruksjonene er usikker, så 
det er for tidlig å anslå en samlet kostnad for opprustningen. Ruter og Sporveien foreslår at 
det settes av kr 10 mill til prosjektering og planlegging i 2014, og at noe teknisk 
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oppgradering kan igangsettes. Videre gis det et grovt anslag for restbehovet i 2015 på kr 50 
mill. Ruter vil kunne komme tilbake med en gjennomføringsplan med endelig 
kostnadsanslag med ambisjon om at saken kan behandles i forbindelse med revidert 
budsjett våren 2014. 

4. Det etableres i kommunal regi et nytt badeland på Tøyen, med flere basseng og tilbud etter 
mønster av tilsvarende anlegg i Drammen og Risenga i Asker. Planarbeidet starter 
umiddelbart slik at anlegget om mulig er ferdig samtidig med åpning av nytt Munch-
museum i 2017/2018. 
 
Byråden for miljø og samferdsel har oppfølgingsansvaret for vedtaket.  

 
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel hadde et første planleggingsmøte om nytt bad med 
Bymiljøetaten 07.08.2013 og andre planleggingsmøte 16.09.13. Etaten har fått i oppdrag å 
lage en helhetlig plan som samordner arbeidet med badet, friluftsscenen og helheten i 
Tøyenparken. Det er viktig at relevante interessenter involveres i arbeidet, og 
Bymiljøetaten arrangerer i denne sammenheng en workshop i samarbeid med Plan- og 
bygningsetaten i slutten av oktober. På bakgrunn av den helhetlige planen vil det 
utarbeides en konseptvalgutredning (KVU) som skal vurdere ulike muligheter for hvordan 
et nytt badeland kan realiseres. Byrådet legger sammen med tilleggsinnstillingen frem en 
fremdriftsplan med milepæler for arbeidet. Bymiljøetaten er i gang med oppdraget og 
samarbeider med Plan- og bygningsetaten om den helhetlige planen for området. 
 
Behov for prosjekteringsmidler vil spilles inn til tilleggsinstillingen. Det er i 
budsjettforslaget for 2014 innarbeidet en avsetning for finanskostnader på 10 mill. i 2016 
og 20. mill. i 2017. 

 
5. For å knytte grøntområdet på Tøyen sammen tas det umiddelbart initiativ til å etablere et 

sammenhengende grønt- og parkdrag over Finnmarksgata ved at gata stenges for all 
biltrafikk. Dersom det ikke lar seg gjøre, etableres et grøntlokk over samme område. I 
påvente av en permanent løsning initierer Oslo kommune umiddelbart overfor staten et 
forsøk med stenging av Finnmarksgata slik at bare busser kan passere. 
 
Byråden for miljø og samferdsel har oppfølgingsansvaret for vedtaket.  
 
På bakgrunn av den helhetlige planen nevnt i forrige punkt, vil det utarbeides en 
konseptvalgutredning (KVU) som skal vurdere ulike løsninger for et sammenhengende 
grønt- og parkdrag eller grøntlokk som binder sammen områdene på begge sider av dagens 
veitrasé. Byrådet legger sammen med tilleggsinnstillingen frem en fremdriftsplan med 
milepæler for arbeidet.  
 
Finnmarksgata er kommunal vei, og det er derfor kun politiet i egenskap av skiltmyndighet 
som kommer inn i bildet fra statlig hold. Før stengning kan gjennomføres foretar byrådet 
en trafikkanalyse der konsekvenser av dette belyses. Byrådet vil også innhente uttalelse fra 
bydelsutvalgene om hvordan de stiller seg til prøvestenging. Det har allerede kommet inn 
en foreløpig uttalelse fra bydel Grünerløkka, der bydelsutvalget har vedtatt følgende 
uttalelse: ”bydelsutvalget ber om at det velges overbygging/kulvert for å etablere 
sammenhengende grønt- og parkdrag over Finmarksgata. Bydelsutvalget ber samtidig om 
at dette sees i sammenheng med planleggingen og byggingen av nytt vitensenter, nytt 
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veksthus og erstatning for Munchmuseet.” 
 

6. Det etableres et vitensenter på Tøyen. Arbeidet igangsettes umiddelbart. 
 
Byråden for kunnskap og utdanning har oppfølgingsansvaret for vedtaket.  
 
Utdanningsetaten har fått i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for 
vitensenteret på Tøyen. Et mulig samarbeid med vitendelen av Teknisk museum skal inngå 
i utredningen.  Det skal gjennomføres en utredning av prosjektets kommersielle potensial, 
lokalisering, samt en vurdering av aktuelle partnere som kan bidra faglig og økonomisk til 
realisering av prosjektet.  KVUen skal kartlegge prosjektets kostnader og driftsutgifter gitt 
de ulike konsepter. Det må også gjøres en vurdering av senterets kommersielle potensial. I 
tillegg skal det gjennomføres en sondering/vurdering av potensielle aktører som kan tenkes 
å ville bidra økonomisk og faglig til realisering av konseptet.  Følgende alternativer skal 
utredes: 
 
1. Ombygging og rehabilitering av eksisterende Munch-museum på Tøyen. 
2. Rive eksisterende Munch-museum og oppføre et nytt bygg til vitensenteret. 
3. Annen plassering på Tøyen, herunder samlokalisering med det planlagte veksthuset på 

Tøyen. 
 

Alternativ 3 må avklares med Kunnskapsdepartementet og Universitetet i Oslo. Arbeidet 
med konseptvalgutredning er igangsatt, og vil bli ferdigstilt før sommeren 2014. 
 
I budsjettforslaget for 2014 er det lagt inn 10 mill. årlig i 2014 og 2015 til forprosjektering.  

 
7. Oslo kommune undersøker mulighetene for å samlokalisere et Vitensenter og det planlagte 

Veksthuset med Norsk teknisk museum på Tøyen. Dersom dette er mulig, bidrar Oslo 
kommune til flytting av Norsk teknisk museum ved å legge til rette for tomt for 
Vitensenteret og Norsk teknisk museum på Tøyen. Gevinsten ved omregulering og salg av 
dagens tomt for Norsk teknisk museum på Frysja skal i sin helhet gå inn i finansieringen 
av en eventuell relokalisering. 
 
Byråden for kunnskap og utdanning har oppfølgingsansvaret for vedtaket. 
 
Det er avholdt møte med Kulturdepartementet, som har signalisert at det ikke vil være 
aktuelt med samlokalisering mellom et vitensenter på Tøyen og Norsk teknisk museum. 
Byrådet vil avvente situasjonen for å avklare om det er grunnlag for et nytt initiativ. 
 

8. Tøyen skole skal være en kultur og miljøskole og et kultursenter for bydelen. Skolen får 
utvidet åpningstid fra høsten 2013, og er åpen og tilgjengelig på kveldstid og i skolens 
feriedager. I samarbeid med nærmiljøet og organisasjonene etableres det en rekke 
aktiviteter i skolens ledige lokaler. Skolen skal bygge på nye og utviklende læringsformer i 
tett samarbeid med universitetsmuseene, Botanisk hage og det planlagte Vitensenteret. Når 
Veksthuset, og forhåpentligvis også Norsk teknisk museum plasseres på Tøyen tas det 
initiativ til tett samarbeid. Skolen skal ha en aktiv satsing på natur/miljøfag og estetiske 
fag, og nye undervisningsformer skal utvikles. I tillegg skal dagens musikksatsing 
videreutvikles i et tettere samarbeid med Oslo musikk og kulturskole der elever på Tøyen 
får et utvidet tilbud i skoletiden. Alle elevene på Tøyen skole får gjennom 
områdeprogrammet gratis kjernetid i aktivitetsskolen, og halv pris på gjeldende 
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barnebillett på Tøyenbadet. Dette finansieres gjennom områdeløftet. Det nedsettes en 
prosjektgruppe som skal utvikle den pedagogiske satsingen høsten 2013. Universitetet i 
Oslo inviteres med og eventuelt også Norsk teknisk museum. Prosjektet forberedes høsten 
2013 og igangsettes skoleåret 2014/2015. Prosjektet skal også vurdere behovet for 
forbedringer av skolens fysiske læringsmiljø og uteområder. 
 
Byråden for kunnskap og utdanning har oppfølgingsansvaret for vedtaket. 
 
• Utvidet åpningstid på Tøyen skole er startet opp ved at Tøyen skole holdt åpen to dager 

i høstferien. Disse dagene ble det gjennomført følgende aktiviteter: 
 
- Frisbeegolf (fysisk aktivitet) for trinn 4 og 5  
- Moro med matte og sjakk, kurs for elever på trinn 4,5,6 og 7.  
- Øyne som teller, morsom matte for elever på trinn 1,2 og 3  
- Enkel studieteknikk, hvordan lære å lære, for trinn 6 og 7   

 
Det vil fremover bli etablert tilbud på Tøyen skole i regi av Oslo musikk- og 
kulturskole (OMK) to ettermiddager i uken. Det er avholdt egne møter med OMK om 
dette, og aktiviteter innenfor musikk, dans og drama er mest aktuelt. Tilbudet vil kunne 
utvides ved behov. Videre er Utdanningsetaten i dialog med bydel Gamle Oslo om 
ytterligere aktivitetstilbud på ettermiddagstid. Bydel Gamle Oslo har meldt at de i løpet 
av kort tid vil komme med en tiltakspakke. Tiltakene omfatter i hovedsak elevene, men 
foreldreskole skal også utredes nærmere. 
 

• Gratis halvdagsplass på Aktivitetsskolen Tøyen er iverksatt fra august. Antall deltakere 
har økt fra om lag 40 til ca 90 elever. Det er fortsatt mulig å melde seg på. 3,1 mill. 
dekkes av avsetningen på kap 483 Områdesatsing Tøyen. 
 

• Prosjektgruppe for utvikling av det pedagogiske tilbudet på Tøyen skole nedsettes 
høsten 2013. UiO vil i henhold til vedtaket inviteres med i arbeidet. 
 

• Økning av kapasiteten ved Oslo musikkskole og videreutviklingen av dagens 
musikksatsing i samarbeidet med OMK er under planlegging og påbegynnes til 
skolestart 2014. 
 

• Fra skolestart kan elever ved Tøyen og Vahl skole bruke Tøyenbadet til halv pris. Det 
er avtalt med Tøyen og Vahl at skolene sørger for at elevene får utstedt ID kort som 
forevises i billettsalget. Badet er stengt i uke 34 på grunn av hovedrengjøring slik at 
ordningen vil gjelde fra 26.08. 

9. Oslo musikk- og kulturskole gis i løpet av 2014 og 2015 økt kapasitet med minst 700 nye 
plasser, bl.a. gjennom etablering av en ny kulturstasjon på Tøyen skole. Det forutsettes at 
etableringen av vedtatte kulturstasjoner i Vestre Aker, Nordre Aker, Søndre Nordstrand og 
Groruddalen gjennomføres som planlagt. 
 
Byråden for kunnskap og utdanning har oppfølgingsansvaret for vedtaket. 
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Kapasitetsøkning og etablering av kulturstasjon er omtalt i byrådets budsjettforslag for 
2014. Bestilling med utdypning av oppdraget vil bli sendt til Utdanningsetaten i løpet av 
oktober/november. Det er ikke avgjort når ny kulturstasjon på Tøyen skal stå klar, men 
antall plasser skal utvides fra 2014. Målet er å ha kulturstasjonen ferdig til skolestart 
2014/2015. 
 

10. Det gjennomføres en kartlegging av omfanget av rus- og psykiatritilbudet i Tøyenområdet 
for å vurdere om noen av tilbudene skal flyttes til andre deler av byen. 
I forbindelse med rullering av boligbehovsplanen bes byrådet foreta en gjennomgang av 
tiltakene og strategiene for å sikre god virkemiddelbruk. 
Byrådet må sørge for at barnefamilier med behov for boligtilbud fra kommunen blir 
lokalisert i egnet bolig i boligmiljøer som ikke virker belastende og som ivaretar barns 
behov for å vokse opp i gode omgivelser i et trygt nærmiljø. 
 
Byråden for helse og sosiale tjenester har oppfølgingsansvaret for vedtaket. 
 
Vedtakspunktet berører blant annet arbeidet med boligbehovsplanen og arbeidet med 
regelverket for tildeling av kommunal bolig. Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 
vil sikre koordinering av bydelens arbeid og det utviklingsarbeidet som skjer sentralt. 
Byrådsavdelingen vil avholde et møte med bydelen den 11. november, hvor blant annet 
dette vil bli drøftet. 
 

11. Det bygges en friluftsscene i Tøyenparken. 
 
Byråden for miljø og samferdsel har oppfølgingsansvaret for vedtaket. 
 
Plassering og utforming av scenen må utformes i dialog med byens musikkmiljø. Dette vil 
inngå i den helhetlige planen for området som er bestilt av Bymiljøetaten, jmf. punkt 4. 
 

12. Byrådet bes så snart det foreligger gjennomarbeidede kostnadsrammer innarbeide de 
økonomiske konsekvensene av tiltakene på Tøyen i forslag til årsbudsjett og økonomiplan 
 
Vedtaket er fulgt opp i byrådets forslag til budsjett for 2014 og som redegjort for i dette 
notatet. Flere av vedtakene vil bli fulgt opp i kommende budsjettforslag, når de 
økonomiske konsekvensene er klarlagt.  
 

13. Byrådet bes legge til rette for at Hagegata 30 kan omgjøres til studentboliger, og 
Hagegata 31 seksjoneres og selges med mulighet for beboere til å kjøpe egen leilighet. Det 
sees på muligheten for at beboere i Hagegata 30 gis mulighet til å kjøpe leilighet i 
Hagegata 31. Beboere som ønsker det, skal gis veiledning til å søke Husbanken om 
startlån. Det tilstrebes at beboere ikke flyttes mot sin vilje. 
 
Byråden for kultur og næring har oppfølgingsansvaret for vedtaket.  
 
BBY arbeider med å etablere boligdelen som samleseksjon og formalisere eierskapet til 
boligene i Hagegata 30. Når eierskapet er formalisert vil det bli tatt initiativ til reelle 
forhandlinger med representanter for studentene. 
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BBY har igangsatt arbeidet med utarbeidelse av seksjonsbegjæring for Hagegata 31. Det 
tas sikte på at denne sendes PBE i løpet av noen uker.  
 
Det ble avholdt informasjonsmøte for leietakerne i Hagegata 31 onsdag 25.09.2013. I møte 
ble det informert om seksjoneringsprosessen og hva det betyr i praksis samt Husbankens 
startlån- og tilskuddsordninger. Det sendes ut eget informasjonsbrev til de av leietakerne 
som ikke møtte. 
 
Tildeling av ledige leiligheter i Hagegata 30 og 31 ble stanset fra medio juni. Ledige 
leiligheter benyttes midlertidig som omplasseringsboliger ved baderomsrehabilitering i 
andre bygg.   
 

14. Byrådet bes stille krav om at kjøper av leiligheter som ikke er beboer, pusser opp 
leiligheten. Ved større nedsalg til én kjøper skal det også stilles krav om at små leiligheter 
utvides, med mål om en mer sammensatt beboermasse. 
 
Byråden for kultur og næring har oppfølgingsansvaret for vedtaket.  
 
Vedtakspunktet, som knyttes til de konkrete igangsatte prosessene på Tøyen, utredes 
videre juridisk og i forhold til de mer praktisk mulige gjennomføringsalternativer og 
effekter.  

 
15. Byrådet bes sikre at samtlige midler som frigis ved salg av kommunale leiligheter som 

omtalt i punkt A, benyttes til kjøp av tilsvarende antall kommunale leiligheter utenfor indre 
Oslo øst. De som bor i kommunale leiligheter som selges, gis tilbud om alternativ 
kommunal leilighet. 
 
Byråden for kultur og næring har oppfølgingsansvaret for vedtaket.  
 
Det vil bli fulgt opp at midlene fra planlagt salg av Hagegata 30 og 31 benyttes til kjøp av 
leiligheter utenfor indre øst, hvorvidt det blir tilsvarende antall leiligheter som de solgte er 
avhengig av hvilken type leiligheter det er behov for i øvrige bydeler og prisnivå. 
 
Det er avholdt møte med leietakerne i Hagegata 31 og det planlegges avholdt tilsvarende 
for leietakerne i Hagegata 30 etter at prosessen for denne eiendommen er kommet noe 
lengre. 
 

16. Som ledd i arbeidet med å øke tilbudet av boliger til vanskeligstilte, jamfør 
boligbehovsplanen, skal kommunen når det etableres nye borettslag i kommunen i hvert 
enkelt tilfelle vurdere om og i hvor stor grad forkjøpsretten for inntil 10 prosent av 
leilighetene skal benyttes. 
 
Byråden for kultur og næring har oppfølgingsansvaret for vedtaket.  
 
Forkjøpsrett etter borettslagsloven er uavhengig av om borettslaget er nytt eller gammelt 
og er knyttet til de medlemskapene BBY har i OBOS og USBL. Totalt er det 256 
medlemskap i OBOS og 131 medlemskap i USBL. Hovedtyngden av nye borettslag i regi 
av OBOS og USBL er i Oslo øst. 
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BBY har kjøpt 14 boliger i borettslag etter bystyrets vedtak av 05.06.2013. Leilighetene 
overtas i oktober og november. Selv om BBY har flere eldre medlemskap med lang 
ansiennitet i boligbyggelagene, er dette ikke alltid tilstrekkelig og BBY har i perioden 
deltatt i tre budrunder om borettslagsleiligheter der leilighetene gikk til annen kjøper. I 
tillegg til borettslagsleilighetene er det kjøpt 16 boliger i sameie etter budrunde. 
 
Etter bystyrets vedtak av 05.06.2013 sak 178 punkt 16 er det økt fokus på kjøp av 
borettslagsleiligheter. 
 

17. Oslo kommune kjøper fram til 2017 netto minst 600 nye kommunale leiligheter. Det legges 
særlig vekt på å etablere nye spesialboliger til personer med dobbeltdiagnoser. Det skal 
her vektlegges spredning av den kommunale boligmasse over hele byen. 
 
Byråden for kultur og næring har oppfølgingsansvaret for vedtaket.  
 
Byrådet har ved sitt budsjettforslag, budsjettert med 2,4 mrd som ufordelt avsetning til 
boliger for vanskeligstilte i perioden 2014-2016.    
 
Bystyrets vedtak av 05.06.2013 sak 178, er sammen med Boligbehovsplanen og budsjettet 
som vedtas, de førende vedtak for det videre prioriterte arbeid med boliganskaffelser 
fremover. 
 

18. Byrådet bes fremme sak om utvikling av barneskolene i Bydel Gamle Oslo. 
 
Byråden for kunnskap og utdanning har oppfølgingsansvaret for vedtaket. 
  
Saken er under utarbeidelse i Utdanningsetaten, og byrådet vil avgi sak til bystyret innen 2. 
kvartal 2014. 
 

19. Det settes umiddelbart i gang et forsterket arbeid med søppelrydding på gater, torg, 
parker og andre møteplasser i bydel Gamle Oslo. Samtidig skal det igangsettes et arbeid 
med å bedre belysningen ved gangveier, parker, gater og torg i bydelen. Det settes inn 
forsterket innsats med Oslovakter i området Tøyen/Grønland/Gamlebyen. 
 
Byråden for miljø og samferdsel har oppfølgingsansvaret for vedtaket. 
 
Bymiljøetaten har forsterket renhold i området Grønland, Tøyen/Botanisk hage, og 
Oslovaktordningen er forsterket i området Grønland, nedre Grünerløkka og 
Tøyen/Botanisk hage. 
 

20. Det etableres et prosjekt i bydel Gamle Oslo som særlig skal arbeide med personer med 
dobbeltdiagnosen rus/psykiatri. 
 
Byråden for helse og sosiale tjenester har oppfølgingsansvaret for vedtaket. 
 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester vil følge opp framdriften i Bydel Gamle 
Oslos arbeid med prosjektet. Dette vil bli gjort i jevnlige møter med bydelen. Det neste 
møtet avholdes 11.11.2013. 
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21. Det etableres et aktiviserings- og sysselsettingsprosjekt med målsetting om å få flere 
kvinner med innvandrerbakgrunn ut i arbeid. 
 
Byråden for helse og sosiale tjenester har oppfølgingsansvaret for vedtaket. 
 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester vil følge opp framdriften i Bydel Gamle 
Oslos arbeid med prosjektet. Dette vil bli gjort i jevnlige møter med bydelen. Det neste 
møtet avholdes 11.11.2013. 
 

22. Det lages et eget miljøarbeiderprosjekt for økt beboeroppfølging i de kommunale boligene 
i bydel Gamle Oslo. 
 
Byråden for helse og sosiale tjenester har oppfølgingsansvaret for vedtaket. 
 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester vil følge opp framdriften i Bydel Gamle 
Oslos arbeid med prosjektet. Dette vil bli gjort i jevnlige møter med bydelen. Det neste 
møtet avholdes 11.11.2013. 

 
Annet 
 
Bemanningsnormen gjeninnføres i barnehagene fra 1. januar 2014 ved avtale med de ansattes 
organisasjoner. Gjeninnføringen håndteres av de sentrale avtaleparter. Byrådsavdeling for 
kunnskap og utdanning har 17. oktober 2013 sendt brev til bydelene om at bemanningsnormen 
gjeninnføres. 
 
Byråden for sosiale tjenester har satt i gang en prosess med å utrede de juridiske og praktiske sider 
med tanke på å få innført brukervalg på dagsenter-, bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede 
og andre som etter vedtak skal ha dette tilbudet.  
 
Byrådet har igangsatt et arbeid for å se på muligheter for modernisering/effektivisering og 
forenkling av tjenester hvor alle byrådsavdelinger skal ha gjennomført analyser på sine områder 
innen utgangen av året. 
 
Byråden for kultur og næring vil løpende vurdere om noen av kommunens tomme lokaler kan 
brukes til kunstneratelier, verksteder for kunsthåndverkere m.m.  
 
 
 
 
 
Hallstein Bjercke 
 
Byråd for kultur og næring 
 
Godkjent og ekspedert elektronisk 
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