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                                                                                                                   BU SAK NR. 72/05
                                                                                                                  AU SAK NR.  11/05           
PROTOKOLL

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka 07.09.2005 kl. 18.00-19.15 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. 

DAGSORDEN:

ÅPEN HALVTIME.

Det var ingen frammøtte til åpen halvtime.

OPPROP.

BU leder informerte om at bystyret har oppnevnt Ragnar Leine (RV) som nytt medlem i bydelsutvalget etter Tormod Friis Pettersen og Christin Aamodt (RV) som nytt varamedlem etter Eirik Nordby.   

Til stede: Jens E. Lange (F) leder, Paal Haavorsen (A), Sindre Flø (SV), Ragnar Leine (RV).

Forfall: Ulf Granli (H).

I stedet møtte: Ulf Novsett (H).

Jarl W. Alnæs (V) møtte som observatør. 

Til stede av varamedlemmer: Per G. Dahl (A), Ted Heen (F).

MERKNADER TIL DAGSORDEN.

Innkallingen godkjent uten merknader. Det ble meldt saker til eventuelt.

AU SAK NR. 09/05  PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 08.06.2005.
REF. BU SAK NR. 49/05. 
Arkivnr. Perm

Vedtak:
Protokollen enstemmig godkjent.

AU SAK NR. 10/05  GJENNOMGANG AV SAKER TIL BYDELSUTVALGETS MØTE 15.09.2005.
Arkivnr. 

BU sak nr. 80/05  Virkningen av kommunens forskrift for åpningstider for serveringssteder.

Administrasjonen opplyste at Byrådsavdeling for næring og byutvikling hadde innvilget utsatt høringsfrist til 30. september. Dersom høringsmyndigheten delegeres Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen kan saken behandles på komiteens møte 28. september. 

Arbeidsutvalget ble enig om følgende prosedyre: På bydelsutvalgets møte får hvert parti anledning til å kommentere høringsdokumentet med ett innlegg uten at saken realitetsbehandles. 

Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling:
Bydelsutvalget delegerer høringsmyndigheten til Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen i denne saken.

Tilleggssaker
Følgende tilleggssaker ble meldt:
	Høring om forslag til ny lov om arbeids- og velferdsordningen og tilpasninger i visse andre lover.
	Gjennomgang av bydelens leiekontrakter. 
	Oppsigelse av leiekontrakter barnehager – konsekvenser.
	Orientering, involvering av ansatte i arbeidet med effektiviserings- og innsparingsforslag.
	RV meldte forslag om ny oppnevning av representanter i AU og Oppvekst- og kulturkomiteen.
	Salg av kommunal eiendom - anmodning om uttalelse. Administrasjonen vil undersøke om saken settes på ordinært sakskart eller fremmes som B-sak.


EVENTUELT. 

Ragnar Leine (RV) meldte tre saker til eventuelt:

1. Han viste til vedtak i Oppvekst- og kulturkomiteen om Hausmania og grafitti og sa at RV ønsket å bytte ut tagging med grafitti og ha lovlige grafittivegger i bydelen.

2. Egenandeler Sinsen kulturskole: Han stilte spørsmål om egenandel på kr. 500 per semester for de som deltar på teaterskolen var i samsvar med bydelsutvalgets budsjettvedtak 16. juni, og om det nå var slik at elever betaler for tilbud som tidligere var gratis.

Administrasjonen sa at kulturskolen også tidligere har tatt egenandeler, mens en del gruppetilbud har vært og fremdeles er gratis. Det ble for øvrig vist til junivedtaket der ”bydelsutvalget forutsetter at tilbudet fra Oslo kommunale musikkskole innebærer at dagens tilbud videreføres og at dagens brukere får delta videre”. 

3. RV etterlyste grundigere informasjon fra administrasjonen om utbyggingsplaner på barnehagesektoren.

Oslo 08.09.2005


Elisabeth Appa Beveney
møtesekretær




































