
OM OBSERVATØRER I BYDELSUTVALGENES ARBEIDSUTVALG OG
FAGKOMITEER

Bydelsutvalget viser til brevet av 18.05.2012 fra Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester
til Bydel Østensjø, og med kopi til de øvrige bydelene.

I brevet tas det til orde for en innskrenking av mulighetene for bydelene til å operere med
politiske observatører i komiteer og utvalg og hvilke rettigheter i møtedeltakelse og til
godtgjøring disse skal ha.

Bydelsutvalget viser også til, det av bystyret vedtatte, bydelsreglement (vedtatt 15.10.2003),
som sier klart at arbeidsutvalget "skal bestå av både flertalls- og mindretallskonstellasjonen i
bydelsutvalget. En representant fra hver av de partigruppene som ikke blir innvalgt, kan møte
som observatør".

Det sies her ikke noe om hvilken rolle denne observatøren skal ha og ei noe om eventuell
godtgjøring, noe som bystyret burde vært tydelige på, ved sitt vedtak i 2003.

Bydelsutvalget er svært overrasket over byrådsavdelingens regelverksfortolkning i brevet av
18.05.2012, og vi ber byrådet om å avklare bydelenes rom for indre selvstyre med tanke på
observatørers rettigheter og godtgjørelse.

I Bydel Alna - som i flere andre bydeler - har en fleksibel observatørordning bidratt til
smidigere konstitueringer av bydelsutvalget og til at det er mulig å løse politiske uenigheter
gjennom dialog over tid. Uavhengig av om man mener en observatørordning i seg selv er bra
eller dårlig, så bør det være opp til bydelene selv hvordan man løser konstitueringen av
bydelsutvalget innenfor de generelle rammer dagens bydelsreglement gir.

Vi ber derfor byrådet oppklare dette på politisk nivå, og fremme en sak om dette for
bystyret.

Alna bydelsutvalg har på bakgrunn av brevet av 18.05.2012 og tilrådning fra vår
bydelsdirektør, stoppet utbetaling av honorar til observatørene, i påvente av en avklaring i
bystyret.
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De aktuelle observatører har da gitt signaler om at de ikke vil stille til de aktuelle møtene og der
utfører politisk bydelspolitikk uten honorar.

Kommer bystyret til at det er opptil hver bydel selv å finne praktiske løsninger på forholdet
med observatører og det også åpnes for at de skal ha møtehonorar, anser bydelsutvalget at det
da må få tilbakevirkende kraft for den kommuneperioden vi nå er inne i.

Med vennlig hilsen
Alna bydelsutvalg

Knut Rø1i/s/
BU-leder
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Bystyret
Partigruppene i bystyret
Oslos bydeler
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Emne:  Observatører i bydelsutvalgenes arbeidsutvalg og komiteer

Vedlegg:  Brev til byrådet - observatører.doc

Hei!

Bydelsutvalget i Bydel Alna har skrevet vedlagte brev til byrådet med kopi til alle bydelene.

Vi ber om at brevet blir formidlet til bydelsutvalget v/bydelsutvalgets sekretær.

Mvh
Gro Leander Nordaas
Bydel Alna
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