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                                                        BU SAK NR.   120/05                                                                                                                                                                           
                                                        HSS SAK NR.   77/05
PROTOKOLL

Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen i bydel Grünerløkka  30.11.2005 kl. 18.00-22.30 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57.

DAGSORDEN:

ÅPEN HALVTIME.

Det var møtt fram 10 personer til åpen halvtime.

Grete Jensen og Ragnhild Mølland fra Engelsborg eldresenter informerte om storbymodellen med oppsøkende sosionomtjeneste ved senteret og samarbeidet med den øvrige sosialtjenesten i bydelen. Storbymodellen er et viktig tilbud for å motvirke at eldre bli isolert i hjemmene sine. De orienterte også om det omfattende frivillige arbeidet ved senteret.

De sa videre at det er en økt pågang av eldre som bruker svømmebassenget på Sofienbergsenteret, foruten familier med små barn og yngre funksjonshemmede, og oppfordret bydelsutvalget til å videreføre tilbudet i budsjettet for 2006.

Torbjørn Kristiansen fra fylkeslaget av Norsk Revmatikerforbund oppfordret også politikerne til å sikre videre drift av svømmebassenget, blant annet fordi tilbudet om varmtvannstrening var av uvurderlig betydning for revmatikere.  

OPPROP.

Til stede: Ulf Granli (H) leder, Paal Haavorsen (A), Rune Haaland (A), Guttorm Normann (F), Gudmund Dalsbø (RV), Brigitte Alnæs (V).
 
Forfall: Kyrre Lind (SV).

I stedet møtte: Tore Aasheim (SV). 

Til stede av varamedlemmer: Berit Hauge (A).

MERKNADER TIL DAGSORDEN.

Innkallingen godkjent uten merknader. Tre tilleggssaker vedtatt satt opp på sakskartet (sak nr. 74-76/05). Sak nr. 64/05 ble behandlet før sak nr. 63/05 og sak nr. 74/05 etter sak nr. 68/05.
Administrasjonen meldte en sak til eventuelt. 

HSS SAK NR. 62/05  PROTOKOLL FRA MØTE  KOMITEEN 28.09.2005.
REF. BU SAK NR. 90/05.
Arkivnr.

Vedtak:
Protokollen enstemmig godkjent.

HSS SAK NR. 64/05  HANDLINGSPROGRAM OSLO INDRE ØST – FORSLAG TIL FORDELING AV MIDLER FOR 2006.
REF. TMK SAK NR. 66/05, OKK SAK NR. 63/05.
Arkivnr. 

Øystein Rydland, administrasjonen, informerte om bydelsdirektørens forslag til fordeling av investerings- og driftsmidler.

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag til investerings- og driftsmidler tatt til orientering.
 
HSS SAK NR. 63/05  MØTE MED LEDELSEN OG TILLITSVALGTE PÅ FREIA FABRIKKER.
Arkivnr.

Ledelsen og fagforeningene (NNN og FLT) på Freia var invitert til et møte, der bydelspolitikerne ble orientert om planene for bedriftens videre produksjon på Rodeløkka og framtidige planer for disponering av området. 

HSS SAK NR. 65/05  BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG FOR 2006.
REF. TMK SAK NR. 67/05, OKK SAK NR. 64/05.
Arkivnr. 

Øyvind Møklebust, administrasjonen, informerte om bydelsdirektørens budsjettforslag. Han opplyste at bydelsdirektøren vil legge fram en tilleggsinnstilling på bakgrunn av budsjettforliket mellom byrådet, KrF og Venstre.

Bydelsdirektørens forslag ble drøftet, men ikke realitetsbehandlet.  

RV’s forslag til vedtak:
Bydelsutvalget rås til å vedta følgende kommentarer til budsjettet:
	Byrådets forslag til budsjett gir bydelene generelt - og Grünerløkka spesielt - alt for små rammer til å kunne yte beboerne forsvarlige tjenester og til å gi de tilsatte et forsvarlig arbeidsmiljø. Forslaget innebærer et kutt på rundt 50 millioner kroner i forhold til det aktivitetsnivå bydelen har i oktober 2005 - et nivå som allerede er for lavt.
Bydelen kommer svært uheldig ut av de revisjoner som er gjort av kriteriesystemet, og det tas etter vår mening ikke nok hensyn til spesielle forhold i indre by øst. Dette må gjøres noe med, og bydelen vil komme tilbake med nærmere krav til endringer av systemet. 
Bydelen har gjennom flere år bygd opp en særegen og velfungerende tjeneste for å bistå innbyggere med problemer innen økonomirådgivning og jobbsøking. Denne tjenesten er det allerede kutta sterkt i, og årets budsjettrammer kan innebære fullstendig rasering. I tillegg til økte problemer for brukerne, må en anta at dette vil føre til et økt behov for økonomisk sosialhjelp.
Bydelen har en høyere faktor av sjukehjemsplasser enn gjennomsnittet for byen. Gitt de strenge regler som nå er for tildeling av plass, er det likevel ikke sannsynlig at dette er et urimelig høyt nivå. Spørsmålet må i alle fall sees i sammenheng med stadige kutt i hjemmetjenesten. Uten økninger her vil det være urimelig å kutte i antallet sjukehjemsplasser. 
Bydelen har det siste året gjort et større løft på området ettervernsboliger i psykiatri. Dette er gjort uten den planlagte økninga i staben på hjemmetjenesten. Forholdet bør snarest rettes opp.
Forebyggende helsevern er en viktig oppgave på bydelen, og tiltak mot tbc-spredning er særlig nevnt. Mulige kutt ved helsestasjonen setter dette arbeidet i fare.
I tillegg gjelder at kommunebudsjettets sentrale deler etter vår oppfatning opererer med bl.a alt for lave sosialhjelpsatser, for svakt tilbud til brukerne av tt-tjenestene og for høye SFO-priser.
Bydel Grünerløkka finner det ikke forsvarlig å vedta et budsjett i balanse med de rammene byrådet har gitt. Vi vil i stedet vedta et budsjett som viser det vi mener er reelle minimumsbehov for et verdig tilbud til innbyggerne i bydelen.
	Bydelsadministrasjonen bes - der det passer - bruke mer presise betegnelser som "kutt" og "nedskjæringer" istedenfor f.eks "utfordringer".
Ang bydelsdirektørens forslag til budsjett - funksjonsområde 1:
	Oppsigelse av leieavtaler (linje 2) godkjennes bare for Trondheimsveien 2.
Av øvrige kutt foreslåtte kutt/reduksjonstiltak godkjennes bare linje 3 (økte inntekter …)
Saldering skjer ved økt bevilgning fra bystyret/byrådet som ansvarlige organ med 12.309.000 kroner.
	Ang bydelsdirektørens forslag til budsjett - funksjonsområde 3:
	Ingen av foreslåtte kutt/reduksjonstiltak godkjennes. [Mulig unntak for linje 12, ensengsrom, dersom det er en automatikk i dette.]
Saldering skjer ved økt bevilgning fra bystyret/byrådet som ansvarlige organ med 21.779.000 kroner.
	Ang bydelsdirektørens forslag til budsjett - funksjonsområde 4:
	Det overføres ikke midler fra artsgruppe 14 (sosialhjelp) til artsgruppe 11..
Saldering skjer ved økt bevilgning fra bystyret/byrådet som ansvarlige organ med 2.000.000 kroner.
Sosialhjelpsatsene økes til Sifo-normen, dvs med anslagsvis 40 prosent.
Saldering skjer ved økt bevilgning fra Stortinget/Arbeids- og sosialdepartementet som ansvarlig organ, og med henvisning til tidligere uttalelser fra statsråden, med 50.000.000 kroner.
	De foreslåtte 14,4 stillinger på funksjonsområde 1 og 3 inndras ikke, jf øvrige forslag.
Det opprettes 30 nye stillinger i helse- og omsorgssektoren. Dette gjøres med henvisning til løfter gitt i valgkampen og i Soria Moria-erklæringa. Stillingene brukes bl.a til dekning av behovet for hjemmetjeneste rundt psykiatriboligene. Saldering skjer ved økt bevilgning fra Stortinget/Arbeids- og sosialdepartementet som ansvarlig organ med 15.000.000 kroner.
Det innføres ikke fritt brukervalg på hjemmetjenester i 2006.
Kvoten for eldre TT-brukere økes til 150 reiser per år. Saldering skjer ved økt bevilgning fra bystyret/byrådet som ansvarlige organ med anslagsvis 3.000.000 kroner.
Sjukehjemsdekninga reduseres ikke fra 25 prosent før det med sikkerhet kan sies at vi har en hjemmetjeneste som fullt ut dekker behovet. Om nødvendig tas frigitte plasser på Lille Tøyen sjukehjem i bruk for bydelens eldre.
Bydelen avvikler ordninga med godtgjøring for politiske verv. I den utstrekning representanter må ta fri fra arbeid for å delta i møter, høringer eller befaringer, kan arbeidsutvalget i BU innvilge heil eller delvis tapt arbeidsfortjeneste. Det innføres videre ei ordning med matpenger for å fullfinansiere servering på møtene til BU og komiteene. Overgang til økt elektronisk utsending må ikke skje slik at utgifter til utskrift privatiseres ved at de veltes over på det enkelte utvalgsmedlem.

Forslag fra RV om prøveordning med 6-timersdag:
I Soria Moria-erklæringa heter det at regjeringa vil ”bidra til forsøk med 6-timersdag/arbeidstidsreformer i samarbeid med partene i arbeidslivet”.

Bydel Grünerløkka ønsker å gjennomføre et slikt forsøk. Prøveordninger i Norge har hittil bare vært gjennomført i mikroskala – lite antall deltakere, enkeltgrupper av yrker. Vi mener det er på tide med et forsøk i større skala, for eksempel ved at det gjennomføres i alle tjenester som drives av bydelen. Forsøket bør videre omfatte alle institusjoner som i hovedsak leverer tjenester til bydelen.

Administrasjonen bes gjennomføre forhandlinger med fagforeningene om hva som vil trens av økt stillingsmengde, og deretter rette en søknad til regjeringa om tilskott for å dekke de økte utgiftene.
    
Vedtak:
Forslagene fra RV følger saken og oversendes bydelsutvalget.

HSS SAK NR. 66/05  EVALUERING UTLEIE TORG, GATER OG PARKER.
REF. TMK SAK NR. 68/05, OKK SAK NR. 65/05.
Arkivnr. 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Saken tas til etterretning.

RV’s forslag til vedtak:
Bydel Grünerløkka synes det er urimelig at bydelen er overført ansvaret for vedlikehold av parkene uten at det er gitt nok overføringer til å dekke utgiftene ved dette. Særlig urimelig er det at fonteneanleggene i parkene er defekte og krever utbedringer for flere millioner kroner umiddelbart etter at vi har overtatt ansvaret. Vi minner om at det bare er drøyt fire år sia Alexander Kiellands plass stod ferdig. Vi mener også at bydelen bør få tildelt midler for Hasleparken i påvente av omregulering. Ut fra dette ber bydelen om ekstra tilskudd på 3 millioner kroner for 2006.

Det kan i sammenheng med dette bli aktuelt å komme med alternativt forslag til HOIØ-disponering.

Vedtak:
Saken tatt til etterretning.
En enstemmig komite støtter intensjonene i RV’s forslag og oversender det til bydelsutvalget for videre behandling.

HSS SAK NR. 67/05 TILSYNSRAPPORT NR. 3/2005 FRA TILSYNSBESØK PÅ SOFIENBERGSENTERET 29.09.2005 
Arkivnr. 

Vedtak:
Tilsynsrapporten tatt til orientering. 

HSS SAK NR. 68/05 TILSYNSRAPPORT NR. 2/2005 FRA TILSYNSBESØK PÅ GRÜNERLØKKA SYKEHJEM 10.10.2005 
Arkivnr. 

Vedtak:
Komiteen ber om en redegjørelse på neste møte om de forhold som er påpekt i rapporten og 
hvilke tiltak som er iverksatt.

HSS SAK NR. 74/05 TILSYNSRAPPORT NR. 4/2005 FRA TILSYNSBESØK PÅ GRÜNERLØKKA SYKEHJEM 22.11.2005 
Arkivnr. 

Vedtak:
Komiteen ber om en redegjørelse på neste møte om de forhold som er påpekt i rapporten og 
hvilke tiltak som er iverksatt.

HSS SAK NR. 69/05 TILSYNSRAPPORT NR. 3/2005 FRA TILSYNSBESØK PÅ PAULUS SYKEHJEM 12.10.2005 
Arkivnr. 

Vedtak:
Tilsynsrapporten tatt til orientering. 

HSS SAK NR. 43/05  SØKNAD OM  UTVIDET SKJENKEBEVILLING (UTESERVERING) FOR AVANOS TYRKISK RESTAURANT AS.
Arkivnr. 944.4 Saksnr. 05/895

Saken var oppe til behandling på møte i komiteen 01.05.2005. Søknaden ble trukket av søker og den fremmes nå på nytt.

Vurdering
Det søkes om uteservering i gårdsrommet utenfor restauranten, med åpningstid til 22.00, subsidiært kl. 20.00. Restauranten vender ut mot en boliggård.  Bydelsdirektøren kan ikke se at det foreligger argumenter som tilsier at søknaden innvilges. Av hensyn til bomiljøet er det viktig at gårdsrom skjermes for uteservering når det er fare for at denne vil medføre støyplager for naboene og komme i konflikt med deres bruk av gårdsrommet. 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Søknad om skjenkebevilling ute for Avanos Restaurant ved Avanos Tyrkisk Restaurant AS, Helgesens gate 14, anbefales ikke. Restauranten vender ut mot en boliggård. Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen kan ikke se at det foreligger argumenter som tilsier at søknaden innvilges. Av hensyn til bomiljøet er det viktig at felles gårdsrom skjermes for uteservering når det er fare for at denne vil medføre støyplager for naboene og komme i konflikt med deres bruk av gårdsrommet. 

Det vises også til at Fylkesmannen i Oslo og Akershus har stadfestet Oslo kommunes avslag på søknad om uteservering i bakgården ved behandling av byggesaksklage (se vedlegg).  

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt.

HSS SAK NR. 70/05  SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING (UTESERVERING) FOR CHINATOWN, AVD. SINSEN.
Arkivnr. 944 Saksnr. 05/20128

Vurdering
Det søkes om ny skjenkebevilling ute (se vedlagte skisse), langs restaurantens fasade i Trondheimsveien. Bydelsdirektøren har ingen bemerkninger til søknaden.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Søknad om ny skjenkebevilling ute for alkoholholdig drikk, med åpnings-/skjenketid til kl. 22.00/21.30, for Chen Qian v/Chinatown, avd. Sinsen, Trondheimsveien 139 A, anbefales så fremt tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas.

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt.

HSS SAK NR. 71/05  SØKNAD OM NY SKJENKEBEVILLING INNE OG UTE FOR MECCA.
Arkivnr. 944 Saksnr. 05/20373

Vurdering
Det søkes om ny skjenkebevilling inne og ute (se vedlagte skisse). Bydelsdirektøren har ingen bemerkninger til søknaden.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute for alkoholholdig drikk, med åpnings-/skjenketid til henholdsvis kl. 01.00/00.30 og 22.00/21.30, for Mecca Drift AS, Østre Elvebakke 7, anbefales så fremt tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas.

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt.

HSS SAK NR. 72/05  SØKNAD OM UTVIDET ÅPNINGSTID INNE FOR NYE MARITIM RESTAURANT.
Arkivnr. 944 Saksnr. 05/20429

Vurdering
Stedet ligger utenfor den delen som er definert som et utvidet sentrumsområde. På denne 
bakgrunn vil bydelsdirektøren ikke anbefale søknad om utvidet åpningstid inne til kl. 03.00.
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid inne til kl. 03.00/03.30, for Trude J. Kirkeby v/Nye Maritim Restaurant, Trondheimsveien 139 C, anbefales ikke fordi stedet ligger utenfor et utvidet sentrumsområde og åpningstiden bør derfor følge forskriftenes § 1 b.

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 H, 1 RV, 1 V) mot 1 (F) stemme for å anbefale søknaden.

HSS SAK NR. 73/05  HØRING NOU 2005:8 LIKEVERD OG TILGJENGELIGHET.
Arkivnr. 

Øyvind Møklebust, administrasjonen, viste til protokoll fra møtet i Rådet for funksjonshemmede 29.11.2005 der saken var oppe til behandling.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsdirektørens høringsuttalelse tilsluttes. 

RV’s forslag til vedtak:
Utvalget foreslår, gjennom endringer i sosialtjenesteloven, å gi økte muligheter til personlig assistanse og dagtilbud til personer med funksjonshemminger. Bydelen ser positivt på dette, men er redd for at utvalgets økonomiske betraktninger er for forsiktige.
Ettersom poenget med den nye loven og lovendringene er å sikre funksjonshemma like rettigheter, mener vi det vil være uheldig om viktige støttetilbud skal være avhengig av den enkelte kommunes økonomi. Vi mener derfor at staten bør gi tilskott som fullfinansierer slike tilbud.    

	Videre mener bydelen at det bør opprettes en statlig finansieringsordning til den oppgradering av den offentlige bygningsmassen som er nødvendig ut fra en regel om universell utforming. Ordningen bør etableres snarest, slik at perioden fram til 2019 kan benyttes effektivt.


	Dersom utvalgets tilrådning blir fulgt, vil det være krav om universell utforming av alle offentlige bygg innen utgangen av 2018. Bydel Grünerløkka bør være en foregangsbydel på dette området, for så vidt uavhengig av eventuell lovfesting. Det er derfor viktig at vi allerede nå legger planer for utbedring av de bygg som ikke oppfyller kravene. Administrasjonen bes derfor kartlegge utforminga alle bygg og lokaler som bydelen utøver virksomhet i, eller der det er virksomhet som bydelen støtter. Høsten 2006 ber HSS-komiteen om at det legges fram en sak som i grove trekk viser hvilke tiltak som bør gjennomføres i det enkelte bygg. Det samme gjelder parker o.l. På samme vis bør bydelens informasjonsmateriell og nettjenester 
vurderes.


Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag, første avsnitt i punkt 2. Bydelsdirektørens vurderinger, 
enstemmig vedtatt.
	Uttalelsen fra Rådet for funksjonshemmede fikk enstemmig tilslutning.

RV’s forslag punkt 1 falt med 1 (RV) mot 6 (2 A, 1 H, 1 SV, 1 F, 1 V) stemmer.
RV’s forslag punkt 2 enstemmig vedtatt.
RV’s forslag punkt 3 falt med 1 (RV) mot 6 (2 A, 1 H, 1 SV, 1 F, 1 V) stemmer.   

HSS SAK NR. 75/05  SØKNAD OM NY SKJENKEBEVILLING INNE OG UTE FOR PEPPES PIZZA, LØREN.
Arkivnr. 944 Saksnr. 05/20530

Vurdering
Det søkes om ny skjenkebevilling inne og ute (se vedlagte skisse). Teknisk- og miljøkomiteen har enstemmig anbefalt bruksendring av lokalene. Bydelsdirektøren har ingen bemerkninger til søknaden.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute for alkoholholdig drikk, med åpnings-/skjenketid til henholdsvis kl. 01.00/00.30 og 22.00/21.30, for Peppes Pizza AS, Lørenveien 42, anbefales så fremt tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas.

RV’s forslag til vedtak:
Bydel Grünerløkka har allerede et altfor høyt antall skjenkesteder, og bydelen vil derfor ikke tilrå at Peppes Pizza AS, Lørenveien 42, innvilges bevilling.

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag vedtatt med 6 (2 A, 1 SV, 1 F, 1 H, 1 V) mot 1 (RV) stemme for RV’s forslag.

HSS SAK NR. 76/05  FORHOLDENE LANGS AKERSELVA – TILTAK FOR FORBEDRING AV NÆRMILJØET.
Arkivnr.

Saken ble tatt opp av A på bakgrunn av møtet mellom politi, beboere og bydelspolitikere.

Vedtak:
Saken tas opp igjen over nyttår når politiets evaluering foreligger.   

EVENTUELT.

Administrasjonen opplyste om at bydelsdirektørstillingen utlyses 4. desember. Tiltredelse forventes i midten av februar 2006. 

Oslo 02.12.2005



Eigil Jakobsen
sekretær
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen
























