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VEDRØRENDE VIDERE UTVIKLING AV GEITMYRA SKOLEHAGE  
 
Jeg henvender meg fordi Vern-Geitmyra- aksjonen har fått informasjon om at Raymond 
Johansen snarlig vil gå ut med en pressemelding der han kunngjør at kommunen takker ja 
til Viestads/ Matkultursenterets "gave" i form av besøksdrivhuset han vil etablere i 
Geitmyra skolehage.  
 
Da Vern-Geitmyra- aksjonen tidligere var i møte med byrådsavdelingene for oppvekst og 
miljø om denne saken, fikk vi forsikringer om at Viestads søknad om etablering av 
besøksdrivhus/ virksomhet i Geitmyra skolehage ikke skulle avgjøres før det forelå en 
helhetlig plan for utvikling av Skolehagen - en plan som skulle knyttes opp til den 
kommende Landbruksmeldingen for Oslo, nå strategien Spirende Oslo. Det foreligger ikke 
en slik plan og det er heller ikke foretatt noen konsekvensutredning mht. å gi Viestad eller 
andre private aktører anledning til å etablere konkurrerende virksomhet til UDE / 
kommunens eget skolehagetilbud til skolene i Oslo. BYM opplyser at det må gjennomføres 
en anbudskonkurranse knyttet til bruken av besøksdrivhuset, hvilket vi i denne smh. 
vurderer som en ren papirøvelse dersom byråden allerede forskutterer avgjørelsen.  
 
Vern-Geitmyra- aksjonen opplever det som nå skjer å være i strid med etablert kommunal 
saksgang og som en vennetjeneste til Viestad dersom byråd Raymond Johansen aksepterer 
en plassering av besøksdrivhuset på Geitmyra uten at den nevnte utredningen foreligger. 
Den nylig gjennomførte Mulighetsstudien (i regi av BYM) må følges opp av en plan som 
konkretiserer hvilke tiltak som foreslås gjennomført. En slik plan foreligger ikke. Det er 
sterk motstand mot etableringen av besøksdrivhuset både fra skolehageledelsens side og 
fra øvrige brukere av Skolehagen som har deltatt i BYMs høringer og møter om 
videreutvikling av Skolehagen - ikke minst pga den usympatiske og konfliktfremmende 
måten Viestad og Matkultursenteret går frem på.  
 
Argumentene for motstanden er imidlertid prinsipielle: kommunen må selv drifte og 
videreutvikle Geitmyra skolehage fremfor å legge til rette for private aktører som i sin tur 
ønsker å selge tjenester til kommunen. Geitmyra skolehage har vært i kontinuerlig 
kommunal drift siden 1909. Selv ikke Høyre- byrådet var inne på tanken om å 
anbudsutsette og privatisere (deler av) driften i Geitmyra skolehage. Personer jeg har 
snakket med både i Bymiljøetaten og i UDE de siste dagene stiller spørsmål ved prosessen 
rundt denne saken.  
Vern-Geitmyra- aksjonen har følgende spørsmål til dere som ansvarlige byråder: 



 
1. Hvorfor skal kommunen v/UDE kjøpe tjenester av en privat aktør når de samme 
pengene heller kan brukes til å styrke Geitmyra skolehage og den kommunale 
skolehagedriften, og slik legge til rette for at flere elever kan bruke Skolehagen? 
 
2. Hva er grunnen til at Viestad eventuelt skal særbehandles, og at et rød- grønt byråd vil 
privatisere virksomhet i Geitmyra skolehage samtidig som dere reverserer privatisering på 
andre områder?  
 
3. Hvorfor forserer dere en avgjørelse om plasseringen av besøksdrivhuset  som tillater 
Viestad/ Matkultursenteret å etablere konkurrerende virksomhet til kommunens eget 
skolehagetilbud uten at dette konsekvensutredes eller er anbefalt av kommunens 
fagetater? 
 
4. Hvorfor vurderer dere ikke plasseringen av besøksdrivhuset i områder i Oslo der det 
drives byutvikling og der virksomheten til Matkultursenteret ikke vil konkurrere med 
allerede eksisterende tilbud - eksempelvis Tøyen?  
 
Skolehage i kommunal regi blir ikke mindre viktig når de nye læreplanene fastsetter 
bærekraft, folkehelse og livsmestring som gjennomgående temaer i skolen. Det er høyst 
betenkelig om denne satsingen skal skje gjennom faglig outsourcing til private aktører på 
skolehageområdet fremfor gjennom kommunens egen skolepolitiske satsing. Geitmyra 
skolehage har en ledelse med både fagkompetanse og ønske om å videreutvikle 
Skolehagen i kommunal regi - forutsatt de nødvendige ressurser.  
 
Vern-Geitmyra- aksjonen har - i samarbeid med skolehageledelsen - i flere omganger 
foreslått å etablere Geitmyra skolehage som et KOMMUNALT kompetansesenter for 
økologi og skolehagevirksomhet.  
 
Vern-Geitmyra- aksjonen ber om at de løftene som ble gitt av de ovenfor nevnte 
byrådsavdelingene overholdes og at dere ikke forserer noen avgjørelser som får 
konsekvenser for Geitmyra skolehage uten at kommunens fagetater (BYM og UDE) har 
foretatt de utredningene og vurderingene som er nødvendige.  
 
Til orientering har jeg henvendt meg skriftlig i flere omganger til Raymond Johansen om 
denne saken uten å få svar.  
 
Med vennlig hilsen  
 
Signe Kalsnes 
Vern-Geitmyra- aksjonen 
 
www.vern-geitmyra.no  

 

http://www.vern-geitmyra.no/

