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Mulighetsstudie for Geitmyra skolehage – skolehageutvikling i
kommunal regi eller anbudsutsetting og åpning for private
aktørers konkurrerende virksomhet?
Jeg viser til interessentmøtet som ble avholdt 8.september og Bymiljøetatens
dokumentasjonsrapport fra møtet som vi har fått tilsendt. Det var svært positivt at
Bymiljøetaten valgte å invitere til interessentmøte, og dokumentasjonen viser mange forslag
til videre utvikling av Geitmyra skolehage.
I møtet var det imidlertid ikke anledning til å ta opp et svært sentralt og helt grunnleggende
spørsmål om skolehagens videre eksistens som kommunalt tilbud til skoler og barnehager.
Spørsmålet gjelder hvorvidt skolehagen skal videreutvikles og drives i kommunal regi, eller
om det skal gis anledning for private aktører å etablere skolehagerelatert virksomhet i
konkurranse med skolehagens eget tilbud.
Dette spørsmålet ble etter vår erfaring først aktualisert gjennom Byrådsavdelingen for
oppvekst og kunnskap (OVK) sitt interne notat fra 1. februar 2016 som Vern-geitmyraaksjonen har fått tilgang til. I notatet – med overskriften FORSLAG TIL NY LØSNING FOR
GEITMYRA SKOLEHAGER – omtales ikke bare Geitmyra skolehage, men også Geitmyra
matkultursenter:
Geitmyra matkultursenter har allerede et bredt samarbeid med Osloskolen, men ønsker å
utvide dette samarbeidet og nå ut til enda flere elever. De ønsker blant annet å etablere et
besøksdrivhus, en naturfagssti, en historisk hage, et honninghus med birøkt, et kompost- og
innsektshotell og være et kompetansesenter for urban dyrking. Planene om utvidelse
innebærer at de har behov for en større andel av Geitmyra skolehages areal enn den ene
parsellen de i dag disponerer.
OVK mener forslaget er interessant, men dersom planene skal realiseres må kommunen sikre
likebehandling gjennom en offentlig anskaffelse. Det kan være andre aktører som har
interessante forslag for utviklingen av Geitmyra skolehager.

I det samme notatet tar OVK til orde for en anbudskonkurranse, slik følgende sitat viser:
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Til tross for at det er regulert som friområde fremstår Geitmyra skolehager i dag som lukket.
Både kommunen selv og Geitmyra Matkultursenter har ønsket å videreutvikle området.
Byrådet har en målsetting om at alle grunnskoler i Oslo skal få mulighet til å bruke
skolehager. Skal denne målsettingen nås er det nødvendig å øke kapasiteten også i
eksisterende skolehager. OVK ser videre at flere av de byøkologiske ambisjonene i
byrådserklæringen kan realiseres i en fornyet Geitmyra skolehage.
OVK mener det er et betydelig potensial for å gjøre Geitmyra skolehager mer åpent og
tilgjengelig enn det er i dag, slik at flere skoler, aktivitetsskoler, barnehager og publikum
generelt kan benytte seg av området. OVK foreslår at det fremmes et byrådsnotat hvor en
søker tilslutning til å starte et arbeid for å åpne opp Geitmyra skolehager. Arbeidet skal munne
ut i en åpen anbudskonkurranse der ulike aktører kan fremme forslag til løsninger for bedre
utnyttelse av området. Forslagene vil måtte møte visse forhåndsbestemte kriterier, som at de
skal bidra til at flere barn og unge kan benytte seg av skolehagene og støtte opp under læring
og kompetansemålene i relevante fag.
OVK anbefaler at det innledes en lignende prosess som den som ble gjennomført for
Geitmyra gård i 2009. Oslo kommune bidrar ikke med økonomiske midler til drift eller
utvikling, men gjør deler av Geitmyra skolehager tilgjengelig for eksterne aktører og vil
kunne kjøpe undervisningstjenester, slik det i dag gjøres av Geitmyra matkultursenter.
De private parsellhavernes areal holdes utenfor anbudskonkurransen. OVK anbefaler videre at
Utdanningsetaten får ansvaret for å lede arbeidet, utrede muligheter/utfordringer og holde
anbudskonkurransen. I tillegg skal UDE lede en arbeidsgruppe med representanter fra berørte
etater og bydeler.
I forkant av et byrådsnotat ønsker OVK å invitere berørte byrådsavdelinger til et felles møte
for å avklare mål og organisering for en ny løsning for Geitmyra skolehager, slik at dette kan
innarbeides i byrådsnotatet.

Her sier OVK klart og tydelig (i min utheving ovenfor) at den videre utviklingen ikke skal
skje ved at Oslo kommune bidrar med økonomiske midler til drift eller utvikling, men at
utviklingen skal skje ved å gjøre skolehagen tilgjengelig for eksterne aktører (les:
Matkultursenteret). Vern-geitmyra- aksjonen vil hevde at en eventuell anbudskonkurranse om
å etablere virksomhet i Geitmyra skolehage ikke kan sammenlignes med den
anbudskonkurransen som ble gjennomført i 2009 knyttet til gamle Geitmyra gård – en
eiendom som hadde ligget brakk og ubenyttet i årevis. Forskjellen bør være innlysende:
skolehagen har vært i kontinuerlig drift i mer enn 100 år og er det fortsatt, mens det ikke var
aktivitet på den gamle gården.
Etter at Matkultursenteret tidligere i år mottok en pengegave fra Sparebankstiftelsen for å
«etablere et besøksdrivhus i Geitmyra skolehage» som de selv hevder, er spørsmålet om
Geitmyra skolehages videre skjebne som kommunalt tilbud igjen aktualisert. Som Verngeitmyra- aksjonen hevdet i brev til Bymiljøetaten 14.juli i år, og som notatet fra OVK helt
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klart understøtter, vil en eventuell etablering av Matkultursenterets private og
inntektsbringende virksomhet i Geitmyra skolehage utgjøre et konkurrerende tilbud til
kommunens eget skolehagetilbud. Ironisk nok er det Utdanningsetaten som betaler for begge
deler, og allerede i dag har Matkultursenteret etablert konkurrerende virksomhet i Geitmyra
skolehage. I parsellen de låner i skolehagen har flere skoler i Oslo egne dyrkingsfelt – som del
av det undervisningstilbudet Matkultursenteret selger til Utdanningsetaten/Oslo kommune. I
realiteten betyr dette at Utdanningsetaten betaler dobbelt for skoleklasser som dyrker i
skolehagen – først ved å drifte det kommunale skolehagetilbudet som er gratis tilgjengelig for
alle skoler i Oslo, dernest ved å betale ekstra for undervisningstjenestene til Matkultursenteret
som i dette tilfellet inkluderer dyrking. Det er liten tvil om at den konkurrerende
virksomheten vil bli mye mer omfattende dersom Matkultursenteret får anledning til å
etablere besøksdrivhuset eller alle de andre installasjonene de har søkt Bymiljøetaten om vel
2.8 mill. til å oppføre. Selv prøver Matkultursenteret å ufarliggjøre hensiktene sine ved å
hevde at deres prosjekt ikke vil gå på bekostning av dagens virksomhet i skolehagen. Verken
Matkultursenterets konfliktfremmende fremferd i saken så langt eller OVKs notat gjør denne
påstanden troverdig.
Det er således maktpåliggende for Vern-geitmyra- aksjonen å advare mot enhver form for
privatisering eller tiltak som kan føre til privatisering av Oslo kommunes skolehagetilbud. Vi
ser Bymiljøetatens arbeid med mulighetsstudien som svært sentral i den sammenheng, i og
med at de forslagene som fremkommer i studien mest sannsynlig vil være av stor betydning
for den etterfølgende politiske behandlingen i byrådet. I byrådets bestilling til Bymiljøetaten
vises det til at Matkultursenteret ønsker å plassere besøksdrivhuset i Geitmyra skolehage og
drive aktiviteter knyttet til dette, og at en faglig vurdering av denne forespørselen bør inngå i
utredningen.
På den bakgrunn ber vi Bymiljøetaten problematisere de uheldige konsekvensene av å tillate
Matkultursenteret å etablere privat, konkurrerende virksomhet til kommunens eget
skolehagetilbud i Geitmyra skolehage. Vårt håp er at Bymiljøetaten på den bakgrunn ikke
finner det tilrådelig å anbefale at besøksdrivhuset (som i realiteten er to innendørs
undervisningsrom) oppføres i Geitmyra skolehage, og at Matkultursenterets søknad om vel
2.8 mill. til å utvikle prosjektet «Geitmyra byhage» avslås.

Med vennlig hilsen
Aksjonen La skolehagen leve – Vern Geitmyra
Signe Kalsnes, leder
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