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FORSLAG:
Forslag fremmet i komiteen:
Komiteleder Victoria Marie Evensen på vegne av komiteen fremmet følgende alternative
forslag:
Opprinnelig forslag 1 og 4 endres til:
1.
Byrådet legger fram en Kulturminnemelding for bystyret før sommeren 2019
4.
Bystyret ber byrådet vurdere økonomiske konsekvenser av forslaget og se på eventuelle
budsjettjusteringer i forbindelse med revidert
Forslag fremmet i bystyret:
Victoria Marie Evensen på vegne av A, Pia Farstad von Hall på vegne av H, Beate Folkestad
Habhab på vegne av MDG, Espen Ophaug på vegne av V, Camilla Wilhelmsen på vegne av F,
Sunniva Holmås Eidsvoll på vegne av SV, Erik Lunde på vegne av Krf og Marit Halse på
vegne av R fremmet følgende forslag:
Byrådet bes i meldingen legge fram en plan for hvordan man sikrer god og lett tilgjengelig
formidling av byens kulturminner og kulturmiljøer.
Espen Ophaug på vegne av V og Marit Halse på vegne av R fremmet følgende forslag:
Byrådet bes i meldingen vurdere hvor ofte en slik melding bør rulleres.

Votering:
Byutviklingskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
A, H, MDG, V, F, SV, R og Krfs forslag ble enstemmig vedtatt
V og Rs forslag ble enstemmig vedtatt.
Etter dette er bystyrets vedtak:
1.
Byrådet legger fram en Kulturminnemelding for bystyret før sommeren 2019
2.
Meldingen skal være en strategisk plan for ivaretakelse av kulturminner over hele Oslo,
inkludert marka og fjorden. Meldingen må i tillegg til en kartlegging av enkeltstående
kulturminner også omtale hvordan vi best tar vare på viktige kulturmiljøer over hele Oslo.
3.
Byrådet må involvere innbyggere, frivillige lag og organisasjoner, eiere av bevaringsverdige
bygg og objekter, arkitekter, eiendomsutviklere og utbyggere i arbeidet med en slik melding.
4.
Bystyret ber byrådet vurdere økonomiske konsekvenser av forslaget og se på eventuelle
budsjettjusteringer i forbindelse med revidert
5
Byrådet bes i meldingen legge fram en plan for hvordan man sikrer god og lett tilgjengelig
formidling av byens kulturminner og kulturmiljøer.
6.
Byrådet bes i meldingen vurdere hvor ofte en slik melding bør rulleres.

Oslo bystyres sekretariat, den 01. mars 2018
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