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                                                                                                                 BU SAK NR. 01/06
                                                               
                                                           PROTOKOLL

Protokoll fra møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 15.12.2005 kl. 17.00-21.30 i Sinsen kulturhus, Lørenveien 2.  

DAGSORDEN:

ÅPEN HALVTIME.

Det var møtt fram 102 personer til åpen halvtime.

Følgende personer tok ordet til forslag til budsjett for 2006 (sak nr. 111/05)
og argumenterte for å opprettholde eldresentertilbudet: Eline Stenberg, Oddleif Børresen, Kjersti Bugge, Bjørn Støa, Mohammed Islam, Asia Behroun, Bjørg Børresen, Widad.

Anna Stenrud sa at varmtvannsbassenget på Sofienbergsenteret var et svært bra tilbud og takket for at det ville bli videreført.

Helle Frogner sa seg fornøyd med budsjettforliket mellom A, H og V og videre drift av Sofienbergparken barnepark.

Vegard Holm, Grüner IL, beklaget forslaget fra A, H og V om å kutte i tildelingen av  Handlingsprogram Oslo Indre Øst midler til klubben.

Terje Vandvik protesterte mot forslaget om å kutte i vikarbudsjettet og fjerne servering av brødmat i barnehagene.

Rania fra X-Ray ungdomskulturhus gikk i mot forslaget om kutt i stillinger på huset og konsekvensene dette ville få for musikk- og datatilbudet.

Per Inge Krossen protestere mot forslaget om å fjerne en stilling fra pedagogisk team og kutt i barnehagenes lønnsbudsjett.

Harald Rustad sa at en flytting av Dragen juniorklubb vil føre til et mye dårligere tilbud til barna.  

OPPROP.

Til stede: Jens E. Lange (F) leder, Paal Haavorsen (A), Helle Solberg (A), Per G. Dahl (A), Leif Kverndal (A), Sindre Flø (SV), Fatma Suslu (SV), Brit Håland (SV), Ulf Granli (H), Knut Tvedten (H), Ulf Novsett (H), Ted Heen (F), Wenche Olafsen (F) t.o.m. sak nr. 111/05, Ragnar Leine (RV), Jarl W. Alnæs (V). 

Anne Karin Sele (F) møtte for Wenche Olafsen (F) f.o.m sak nr. 129/05.

Til stede av varamedlemmer: Annie Kari Jonsbøl (A), Brit Holm (H), Brigitte Alnæs (V), Sven E. Thorsen (V), Christin Aamodt (RV).

MERKNADER TIL DAGSORDEN.

Innkallingen godkjent uten merknader. Innmeldt spørsmål fra F ble behandlet som siste sak. Det ble meldt saker til eventuelt. 

BU SAK NR. 116/05  PROTOKOLL FRA MØTE I BYDELSUTVALGET 17.11.2005.
Arkivnr.

Vedtak: 
Protokollen enstemmig godkjent.

BU SAK NR. 117/05  PROTOKOLL FRA MØTE I TEKNISK- OG MILJØKOMITEEN 28.11.2005.
REF. TMK SAK NR. 75/05.
Arkivnr.

Vedtak:
Protokollen tatt til orientering.

BU SAK NR. 118/05  PROTOKOLL FRA MØTE I  OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN 29.11.2005.
REF. OKK SAK NR. 66/05.
Arkivnr.

Vedtak:
Protokollen tatt til orientering.

BU SAK NR. 119/05  PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 29.11.2005.
Arkivnr.

Vedtak:
Protokollen tatt til orientering.

BU SAK NR. 120/05  PROTOKOLL FRA MØTE I  HELSE-, SOSIAL- OG SYSSELSETTINGSKOMITEEN 30.11.2005.
REF. HSS SAK NR. 77/05.
Arkivnr.

Vedtak:
Protokollen tatt til orientering.

BU SAK NR. 121/05  PROTOKOLL FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 05.12.2005.
Arkivnr.

Vedtak:
Protokollen tatt til orientering.

BU SAK NR. 122/05  PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 07.12.2005.
REF. AU SAK NR. 22/05.
Arkivnr.

Vedtak:
Protokollen tatt til orientering.

BU SAK NR. 123/05  PROTOKOLL FRA MØTE I ELDRERÅDET 12.12.2005.
Arkivnr.

Vedtak:
Protokollen tatt til orientering.

BU SAK NR. 124/05  PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 13.12.2005.
Arkivnr.

Vedtak:
Protokollen tatt til orientering.

BU SAK NR. 125/05  ØKONOMIRAPPORT PER 31.10.2005.
Arkivnr.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Økonomirapportering per 31.10.2005 tas til orientering.

Vedtak:
Økonomirapporten tatt til orientering.

BU SAK NR. 126/05 EVALUERING – ERFARINGER FRA FORVALTNINGEN AV BYDELENS PARKANLEGG.
REF. TMK SAK NR. 68/05, OKK SAK NR. 65/05, HSS SAK NR. 66/05.
Arkivnr. 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Bydelsadministrasjonen gis rom for skjønnsmessig fastsetting av pris på utleie i de ulike leieforhold basert på tidligere praksis og leietakers antatte betalingsevne.
Leietakere som benytter bydelens strømoppkoblinger betaler for faktisk medgått strøm der dette er målbart.
Minstesum for leie av parkanlegg settes til kroner 1.000 for leieforhold som faller inn under betalingsbestemmelsene, herunder også strømoppkobling.
Saken for øvrig tas til etterretning.  

På møte i Oppvekst- og kulturkomiteen 29.11.2005 fremmet A og SV følgende merknad til saksframlegget (siste kulepunkt):
Pris ved utleie til kommersielle formål fastsettes etter forhandling. Der hvor formålet er framleie og inntektene tilfaller leietaker, bør leien eventuelt være høyere med tanke på at fortjenesten kan tilfalle bydelen og øremerkes vedlikehold av parkene.   

Oversendt forslag fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 30.11.2005:

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.

En enstemmig komite støttet intensjonene i RV’s forslag og oversendte det til bydelsutvalget for videre behandling.

A’s forslag til vedtak:
Saken utsettes og oversendes Oppvekst- og kulturkomiteen for fornyet behandlng.

Vedtak:
A’s utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

BU SAK NR. 127/05  BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL DISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER FRA HANDLINGSPROGRAM OSLO INDRE ØST FOR 2006.
REF. TMK SAK NR. 66/05, OKK SAK NR. 63/05, HSS SAK NR. 64/05, AU SAK NR. 12/05.
Arkivnr.
Bydelsdirektørens forslag til fordeling av investeringsmidler
NR.
NAVN
FORDELT.05
FORSLAG 06
                   KOMMENTAR

1
Akerselva Miljøpark
600 000
0
Friluftsetaten, avsluttes 2005


2
Lysprosjektet
2 000 000
2 000 000
Bydelen, videreføring. Tilskudd borettslag/sameier, lys og port telefonanlegg. Lys i parker og ute områder.



3
Caltex løkka kunstgress
3 000 000
0
Friluftsetaten, avsluttes 2005.



4
Opprustning og oppgradering av gatetun/
parker 
600 000
3 000 000
Bydelen, videreføre opprustning gatetun. Nedslitte parker og grøntområder oppgraderes, nye søppelkasser, gangveier, plen og
beplantning.



5
Dælenenga Idrettspark
2 500 000
3 500 000
Friluftsetaten, utvidelse og nybygg av idrettsanlegg. Del tilskudd som vil
utløse blant annet tippemidler.



6
Markveien prosjektering og opprusting
0
0
Samferdselsetaten. Opprinnelig foreslått 7.5 mill. i 2006. Forprosjektering 2005 strøket i BU møte. 



7
Lakkegata skole opprustning skolegård
1 000 000
0
Utdanningsetaten, sluttføres 2005


8
Generelle tiltak bygninger og gårdsrom
0

2 150 000
Bydelen. Forslag fra BU, tilskudd til borettslag og sameier for opprustning av fellesrom og bakgårder




9
Fontene i parkene
0
2 000 000
Bydelen.  Bydelens fontene/bassenganlegg er ute av drift. For å få disse operative kreves større nyinvesteringer . 



10
Trafikksikringstiltak
0
500 000
Bydelen.


11
Utbytting leke- apparater by-
delens parker

1 500 000
Bydelen. Kontroll utført autorisert firma; stor slitasje, flere mangler og
nødvendig utbytting er status.

12
Minigolf anlegg ferdigstillelse

650 000
Christiania minigolf. Forslag ferdigstillelse. Ligger i et utsatt område. Viktig positiv miljøfaktor.

13
Deichmann, utescene
630 000
0
Deichmann,  BU forslag budsjettmøte.

SUM

10 330 000

15 300 000



Teknisk- og miljøkomiteens enstemmige innstilling:
Komiteen støtter bydelsdirektørens forslag til fordeling av investeringsmidler, med unntak av tiltak nr. 12, Minigolfanlegg - ferdigstillelse. Disse midlene bør for eksempel omdisponeres til innkjøp av minibusser til dagsentertransport/annen transport i bydelen eller til styrking av tiltak nr. 4, Opprusting og oppgradering av gatetun/parker.

Bydelsdirektørens endrede forslag til vedtak:
Bydelsdirektøren har merket seg at hans forslag til støtte til Minigolfanlegget i det opprinnelige forslag ikke vil få tilslutning av de politiske partiene. Bydelsdirektøren fremmer derfor forslag om at kr. 650.000 i punkt nr. 12 avsettes til innkjøp av to minibusser for transport av eldre til
dagsentrene/annen transport i bydelen (nytt tiltak nr. 14). 

Endringsforslag fra A, H og V:
Bydelsdirektørens forslag til disponering vedtas med følgende endring: Det avsettes ytterligere 150.000 fra tiltak 8 ”Generelle tiltak bygninger og gårdsrom” til det nye tiltaket ”innkjøp av to minibusser for transport av eldre til dagsentrene/annen transport i bydelen”. Det vil etter dette være avsatt 2.000.000 til førstnevnte tiltak og 800.000 til sistnevnte tiltak.

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag tiltak nr. 1-7, 9-11 og 13 enstemmig vedtatt.
	Endringsforslaget fra A, H og V om å redusere tiltak nr. 8 med kr. 150.000 vedtatt med 12 (4 A, 3 SV, 3 H, 1 RV, 1 V) mot 3 (F) stemmer for bydelsdirektørens forslag.
	Bydelsdirektørens endrede forslag (nytt tiltak nr. 14) enstemmig vedtatt.
Endringsforslaget fra A, H og V om å øke nytt tiltak nr. 14 med kr. 150.000 vedtatt med 12 (4 A, 3 SV, 3 H, 1 RV, 1 V) mot 3 (F) stemmer.

BU SAK NR. 128/05  BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL DISPONERING AV DRIFTSMIDLER FRA HANDLINGSPROGRAM OSLO INDRE ØST FOR 2006.
REF. TMK SAK NR. 66/05, OKK SAK NR. 63/05, HSS SAK NR. 64/05, AU SAK NR. 19/05.
Arkivnr.

Bydelsdirektørens forslag til fordeling av driftsmidler
NR
NAVN
FORDELING 05
FORSLAG 06
KOMMENTARER
1
Fysiob./barn

100.000
0

2
Smittevernkontor

350.000
350 000

3
Kultur/festival akt.

250.000
100 000

4
Rusken/LA21

3.000.000
2.785.000

5

Bo/nærmiljøprosjekt

1.800.000
0

6
Døgnkontakten 

970.000
970.000

7
Ungdomskontakten

745.000
745.000

8
Reg.kult/ungdomstiltak 

800.000
800.000

9
Div.prosj.funksjonshemmede

350.000
0

10
Centrum Tigers idrett

400.000
400.000

11
NB teatersk.Slurpen barn

150.000
150.000

12
Gymsal Anker

300.000
300.000

13
Kult.aktiv. barnehager

300.000
0

14
Grüner IF

400.000
400.000

15
Til fordeling

85.000
0


SUM
10.000.000
7.000.000



Teknisk- og miljøkomiteens enstemmige innstilling:
Komiteen støtter bydelsdirektørens forslag til fordeling av driftsmidler til tiltak nr. 4, Rusken/LA 21.

Endringsforslag fra A, H og V:
Bydelsdirektørens forslag til disponering vedtas med følgende endring: Det overføres 200.000 fra tiltak 14 ”Grüner IF” til tiltak 13 ”Kulturaktiviteter i barnehagene”. Det vil etter dette være avsatt 200.000 til førstnevnte tiltak og 200.000 til sistnevnte tiltak.
 
Endringsforslag fra RV:
Tiltak 10, Centrum Tigers Idrett, og tiltak 14, Grüner IF, reduseres begge med kr. 100.000 og tiltak 13, Kulturaktiviteter barnehager, økes med kr. 200.000.  

Vedtak: 
	Bydelsdirektørens forslag til tiltak nr. 1-9, 11, 12 og 15 enstemmig vedtatt.

Forslaget om å øke tiltak nr. 13, Kulturaktiviteter barnehager, med kr. 200.000 vedtatt med 12 (4 A, 3 SV, 3 H, 1 RV, 1 V) mot 3 (F) stemmer.
	Bydelsdirektørens forslag om å tildele kr. 400.000 til tiltak nr. 14, Grüner IF, falt med 4 (3 F, 1 RV) mot 11 (4 A, 3 SV, 3 H, 1 V) stemmer.
	RV’s forslag om tildele kr. 300.000 til tiltak nr. 10, Centrum Tigers Idrett, falt med 4 (3 F, 1 RV) mot 11 (4 A, 3 SV, 3 H, 1 V) stemmer.

Endringsforslaget fra A, H og V vedtatt med 11 (4 A, 3 SV, 3 H, 1 V) mot 4 (3 F, 1 RV) stemmer.
	Bydelsdirektørens forslag til tiltak nr. 10, Centrum Tigers Idrett, enstemmig vedtatt.

Merknad -  stemmeforklaring fra F:
F stemte subsidiært under punkt 4.  

Merknad -  stemmeforklaring fra RV:
RV stemte subsidiært under punkt 6.  

BU SAK NR.  111/05  BUDSJETT 2006 FOR BYDEL GRÜNERLØKKA.
REF. AU SAK NR. 20/05.
Arkivnr.

Det ble bestemt følgende forretningsorden for budsjettbehandlingen:
	Fordeling av investerings- og driftsmidler over Handlingsprogram Oslo Indre Øst ses i sammenheng med og behandles sammen med budsjettforslaget.  

Hver partigruppe får taletid på inntil 10 minutter til hovedinnlegg og i tillegg inntil 3 minutter til å presentere forslag til vedtak. Det ble trukket følgende rekkefølge for hovedinnlegg: SV, V, RV, A, H, F.
Gjennomgang av verbaldelen i bydelsdirektørens budsjettforslag
Gjennomgang av de ulike funksjonsområdene; først verbaldel, tabellvotering til slutt.
Endelig votering over budsjettet som helhet. 

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTATT BUDSJETT 2006:
1. Budsjettet fordeles på fire funksjonsområder spesifisert på postgruppenivå, slik det framkommer i;
* Vedtakstabell 1. Funksjonsområde 1. Helse, sosial og nærmiljø 	side 21
* Vedtakstabell 2. Funksjonsområde 4. Økonomisk sosialhjelp	            side 22
* Vedtakstabell 3. Funksjonsområde 2. Oppvekst			side 40	
* Vedtakstabell 4. Funksjonsområde 3. Pleie og omsorg		side 59	

2. Inndragning og oppretting av stillinger. 
Det inndras og opprettes stillinger slik det framkommer i saksframlegget.


Tjenesteområde
Opprettes
Inndras
Helse, sosial og nærmiljø

             7,4
Oppvekst
0,5
8,66
Pleie og omsorg

7
Sum
0,5
23,06




3. Overføring fra rammen for sosialhjelp til ordinær drift
Det overføres 2 millioner kroner fra sosialhjelpsrammen artsgruppe 14 til rammen for ordinær drift artsgruppe 11.  Det overførte beløpet benyttes til en delvis finansiering av introduksjonsprogrammet.

4. Oppholdsbetaling barnehager og barnepark
Oppholdsbetaling barnepark fastsettes til kr. 2000,- pr. måned.                         Oppholdsbetaling korttidsbarnehage fastsettes til 50 % av satsene bystyret vedtar for heldagsplass.
Oppholdsbetaling for ½-dagsplasser (31 timer pr. uke) fastsettes til 70 % av satsene bystyret vedtar for heldagsplass.
Ved eventuelle justeringer i oppholdsbetalingen vedtatt av bystyret i løpet av 2006, endres de ovennevnte tilsvarende. 
Søskenmoderasjon i barnehage gis med 30 % for 2.barn og 50 % for øvrige barn i samsvar med bystyrets budsjettvedtak

6. Justering av utleiepriser gågater, fortau og plasser utenfor sentrum
Utleieprisene for leie av areal til uteservering foran serveringssted og leie av areal til vareutstilling foran forretning justeres med forventet prisstigning på 1,75 %.

7. Fullmakter
Bydelsutvalget delegerer følgende fullmakter til bydelsdirektøren eller den han bemyndiger.

a. Fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområder.

b. Fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på
driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside, innenfor følgende funksjonsområder:
• Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø
• Funksjonsområde 2: Oppvekst
• Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg
• Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp

c. Fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.
Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a-c:

- Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner.

- Justeringene må i sum, i løpet av budsjettåret, ikke overstige 10% av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte tjenesteområde.

- Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål.

d. Fullmakt til budsjettmessig fordeling av øremerkede midler.

BYDELSDIREKTØRENS TILLEGGSFORSLAG FOR DISPONERING AV 8.653 MILL. KR.:
	Avsetning til inndekning av merforbruk 2006                                1,670 mill. kr.

Kompensasjon for justerte satser for egenbetaling SFO                 1,200 mill. kr.
Tiltaket reduksjon antall sykehjemsplasser endres fra 12 mill. kr. til 8,7 mill. kr. Dette innebærer at den høyeste risikoen i dette tiltaket fjernes. Det vil fortsatt være stor usikkerhet knyttet til realismen i et så stort budsjettkutt.         3,300. mill. kr. 
Utgiftene til TT-kjøring økes med                                                   0,300. mill. kr.
Grünerløkka og Sinsen eldresentre opprettholdes.                          1,500. mill. kr.
Driftstilskudd til basseng Sofienberg opprettholdes                        0,420. mill. kr.
            7.  Barnevernets budsjett for tiltak i familien styrkes                           0,263 mill. kr.

RV’S FORSLAG TIL VEDTAK:
Forslag punkt 1-13:
1.	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 40 millioner kroner i forhold til det aktivitetsnivå bydelen har i oktober 2005 - et nivå som allerede er for lavt. Tilleggsbevilgningen fra Staten utgjør ca. 9 mill. men på grunn av ekstra utgifter vil resultatet ikke bli forbedret, men utgjør en forverring på kr. 511.000,-. Tilleggsinnstillingen fra Bydelsdirektøren med bakgrunn i forliket i Finanskomiteen gir en økning på 8.653 mill. kroner, men på grunn av det allerede stramme budsjettet med høyst usikre faktorer gir det ingen vesentlig bedring av budsjettet.

2.	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. 
Administrasjonen lager en oversikt over kriterier som gir uheldige utslag for bydelen.

3.	For å kunne levere et budsjett i balanse, har bydelsdirektøren foreslått en kraftig reduksjon på alle funksjonsområdene, bortsett fra funksjonsområde 4. Slike kutt vil være meningsløse, da de på noe lengre sikt vil føre til økte utgifter innen f. eks barnevern og sjukehjem. Dette vil også kunne føre til en kraftig vekst av økonomisk sosialhjelp.

4.	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.

5.	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 sikkert 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. 

6.	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.

7.	Pedagogiske støttefunksjoner er kraftig nedbygd de seinere åra - og får med det foreslåtte budsjettet ytterligere kutt. Dette må ses i sammenheng med at antallet barnehageplasser samtidig er økt, og at SFO er tilført som ny tilsynsoppgave. Disse kutta rammer ikke bare barn med særskilte behov, men alle barna i den aktuelle avdelinga

8.	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. Her gjør også turnuskandidatene en viktig jobb.

9.	Handlingsprogrammet for Oslo indre øst går nå mot slutten, og neste års bevilgninger er foreslått kraftig redusert i forhold til det som tidligere er varsla. Hensikten med programmet var å bedre levekåra i bydelene, og det var tanken at en del av tiltaka skulle videreføres i det vanlige driftsbudsjettet. I den rådende budsjettsituasjon finnes det ingen muligheter til dette, noe som blant annet setter Rusken-programmet i fare. Bydelsutvalget vil i så fall søke å videreføre programmet over de vanlige bevilgninger.

10.	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.

11.	Bydelsutvalget gir alle ansatte mulighet til å ta ordet i åpen halvtime i alle komiteer og utvalg som er underlagt bydelsutvalgets myndighet. De kan også ta ordet til forhold i eget tjenestested.

12.	Bydelsadministrasjonen bes - der det passer - bruke mer presise betegnelser som "kutt" og "nedskjæringer" istedenfor f.eks "utfordringer".

13.	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.

Til punkt 2. Ang bydelsdirektørens forslag til budsjett 2006

Til funksjonsområde 1 Helse sosial og nærmiljø: 
Forslag punkt 14:
A. 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 kr. 12.309.000,-


Forslag punkt 15:
B. Bydel Grünerløkka avvikler ordningen med godtgjøring for politiske verv. Alle honorarer til de folkevalgte kutte ut. (komiteer og utvalg) i bydelen i 2006. Honorarene vurderes på nytt i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2007. Honorar til lokale utvalg vedtas tatt bort straks. Honorar til AU og BU søkes det om dispensasjon for til bystyret. 
I den utstrekning representanter må ta fri fra arbeid for å delta i møter, høringer, befaringer eller har andre utgifter kan arbeidsutvalget i BU innvilge hel eller delvis tapt arbeidsfortjeneste og dekning av andre utgifter. Det innføres ei ordning med matpenger for å fullfinansiere servering på møtene til BU og komiteene. Innsparing/inntekt på kr. 400.000,-

C. Det bevilges kr. 400.000,- til en stilling ved X-Ray ungdomskulturhus. Dekkes inn med innsparing/inntekt på forslag B.

D. 6-timersdag som et prøveprosjekt:
I Soria Moria erklæringen heter det at regjeringen vil bidra til forsøk med 6-timersdagen/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, f. eks 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 gjennom forhandlinger med fagforeningene om hva som vil trenges av økt stillingsmengde, og deretter rette en søknad til regjeringa om tilskudd for å dekke de økte utgiftene.

Til funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp:
Forslag punkt 16:
Det vises til byrådets forslag til budsjett (bydelen, side 15). I punkt 15 er fastsatt veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold. Bydel Grünerløkka mener disse satsene er for lave. Nåværende arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen leda for få år sia Arbeiderpartiets gruppe for sosial rettferdighet. Gruppa konkluderte med at Sifo-normen bør brukes for mottakere som inngår en såkalt kvalifiseringskontrakt. Sifo-normen vil si ca 6.500 kroner for en enslig. Bydel Grünerløkka vil utbetale økonomisk sosialhjelp i samsvar med Sifo-normen. Saldering skjer ved økt bevilgning fra Stortinget/Arbeids- og sosialdepartementet som ansvarlig organ, og med henvisning til tidligere uttalelser fra statsråden, med 
kr. 50.000.000,-.

Til funksjonsområde 2 Oppvekst: 
Forslag punkt 17:
A. Kvaliteten på barnehagetilbudet i bydelen har de seinere år blitt redusert, bl.a. ved at kjøkkenassistentstillingene er inndratt. Mattilbudet i barnehagene er dermed redusert - uten at dette er kompensert med redusert foreldrebetaling. Bydel Grünerløkka ønsker å reetablere tilbudet om et varmt måltid for de som har heldagsplass i barnehage. Assistentstillingene gjenopprettes. Utgiften salderes med økt tilskudd fra kommunen sentralt. Grünerløkka Bydel ber om at kr.5.000000,- dekkes av ekstra overføringer fra Kommunen sentralt.

B. Det vises til byrådets forslag til budsjett (bydelen, side 14). I punkt 5 settes prisen for hel plass i skolefritidsordninga til 1.980 kroner. Bydel Grünerløkka setter SFO-satsen generelt til 1.450 kroner, og til 775 kroner for foresatte med inntekt inntil 150.000 kroner. Det innføres søskenmoderasjon lik den som er foreslått for barnehagene. Utgiften salderes med økt tilskudd 
fra kommunen sentralt.

C. Ingen av de forslåtte kuttene i tiltaksskjema godkjennes. Salderes med økt tilskudd fra kommunen sentralt.

Til funksjonsområde 3 Pleie og omsorg:
Forslag punkt 18:
A. Soria Moria-erklæringa heter det at en skal "bedre eldreomsorgen blant annet gjennom 10 000 flere årsverk". Bydel Grünerløkka har ca 0,6 prosent av landets eldre, og bydelen bør derved være berettiga til om lag 60 stillinger. Det opprettes derfor 30 nye stillinger innen eldresektoren per 1. juli 2006 og ytterligere 30 per 1. juli 2007. Det opprettes 30 nye stillinger i helse- og omsorgssektoren. 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 kr. 15 000 000.

Forslag punkt 19:
B. Bydel Grünerløkka vil ikke innføre fritt brukervalg i hjemmetjenesten i 2006. Vi mener dette vil gi en dårligere og dyrere tjeneste.

Forslag punkt 20:
C. Det vises til byrådets forslag til budsjett (bydelen, side 15). I punkt 10-12 er oppgitt kvotene for reiser med transporttjenesten for forflytningshemma (TT-tjenesten). For personer over 67 år er kvoten satt til 50 reiser per år, dvs. i snitt under en tur hver fjortende dag. Dette er skammelig, særlig tatt i betraktning at det nå ikke er mulig å kombinere flere ærend på samme tur. TT-tjenesten er en variant av kollektivtrafikk, og prinsipielt bør brukerne - som andre kollektivreisende - ha et fritt antall turer innenfor et gitt tidspunkt. Bydel Grünerløkka vil i denne omgang øke kvoten til 150 reiser. Bydelsutvalget vil ikke ha strengere krav for å bli godkjent som TT-bruker. Utgiften salderes med økt tilskudd fra kommunen sentralt.

Forslag punkt 21:
D. Ingen av de foreslåtte kuttene i tiltaksskjema for funksjonsområde 3 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.

Forslag punkt 22:
Til punkt 2 Inndragning og oppretting av stillinger.
	a. Helse, sosial og nærmiljø: Den foreslåtte inndragning på stillinger vedtas ikke.
b. Oppvekst: Den foreslåtte inndragningen av stillinger vedtas ikke.
	c. Pleie og omsorg: Den foreslåtte inndragning på stillinger vedtas ikke. 

Forslag punkt 23:
Til punkt 3 Overføring av rammen for sosialhjelp til ordinær drift: 
Det overføres ikke midler fra artsgruppe 14 (sosialhjelp) til artsgruppe 11.
Saldering skjer ved økt bevilgning fra bystyret/byrådet som ansvarlige organ med kr. 2 000 000.

Forslag punkt 24:
Til punkt 4. Oppholdsbetaling barnehager og barneparker:
	A. Oppholdsbetaling barnepark fastsettes til kr. 1125,-
B. Det innføres gratis barnehage for 4 og 5 åringer for 2006 fra 1.1.2006.
C. For heldagsplass for inntekter under kr. 200.000,- betales det 50 % av satsene bystyret vedtar for betaling av maksimalspris. 
D. Det beregnes søskenmoderasjon også når søsken er henholdsvis i barnehage og SFO.
	Utgiftene salderes med økt bevilgning fra bystyret/byrådet.

Forslag punkt 25:
Til punkt 6: Justering av utleiepriser gågater, fortau og plasser utenfor sentrum:
Prisen økes med 50 %.

F’S FORSLAG TIL VEDTAK:
Fremskrittspartiet støtter bydelsdirektørens tilleggsforslag for disponering av 8.653 mill. kr.:

	Avsetning til inndekning av merforbruk 2006			1,670 mill. kr.

Kompensasjon for justerte satser for egenbetaling SFO		1,200 mill. kr.
Tiltaket reduksjon antall sykehjemsplasser endres fra 
12 mill. kr. til 8,7 mill. kr. Dette innebærer at den høyeste
risikoen i dette tiltaket fjernes. Det vil fortsatt være stor 
usikkerhet knyttet til realismen i et så stort budsjettkutt		3,300 mill. kr. 
	Utgiftene til TT-kjøring økes med				0,300 mill. kr.

Grünerløkka og Sinsen eldresentre opprettholdes		1,500 mill. kr.
Driftstilskudd til basseng Sofienberg opprettholdes		0,420 mill. kr.
Barnevernets budsjett for tiltak i familien styrkes		0,263 mill. kr. 

Totalt:									8,653 mill. kr.

I tillegg foreslås:

	Frivillighetsmidler opprettholdes					0,400 mill. kr.

Kveldsåpent i Rodeløkka barnehage opprettholdes		0,186 mill. kr.
Foreldrebetalingen ved barneparkene videreføres og økes
til kr. 1.400 fra august 2006					0,100 mill. kr.
	Styrking av hjemmetjenestene med 4 årsverk			1.000 mill. kr.

Ingen egenbetaling for trygghetsalarmer				0.200 mill. kr.

Totalt:									1.886 mill. kr.

Inndekningsforslag:

	Effektivisering av sosialtjenesten, inndragning av 2 stillinger	0.486 mill. kr.

Inntektsøkning utleie av arealer					0.300 mill. kr.
Privatisering av 5 kommunale barnehager			1.000 mill. kr.
Innføring av medlemskort og medlemsavgift på 100 kr pr. 
medlem av ungdomsklubbene					0.100 mill. kr.

Totalt:									1.886 mill. kr.

1.4.1 Befolkningsutvikling
Forslag punkt 1: 
Tilleggsforslag 5. avsnitt side 12: Med personer med etnisk minoritetsbakgrunn menes innvandrere fra ikke-vestlige land.

2 Bydelens forslag til vedtatt budsjett 2006

Forslag punkt 13:
1. Budsjettet fordeles på fire funksjonsområder med underliggende tjenesteområder/ kostrafunksjoner spesifisert på artsgrupper, slik det framkommer i; 
* Vedtakstabell 1. Funksjonsområde 1. Helse, sosial og nærmiljø side 21
* Vedtakstabell 2. Funksjonsområde 4. Økonomisk sosialhjelp side 22
* Vedtakstabell 3. Funksjonsområde 2. Oppvekst side 40
* Vedtakstabell 4. Funksjonsområde 3. Pleie og omsorg side 59 

2. Inndragning og oppretting av stillinger. 
Det inndras og opprettes stillinger slik det framkommer i saksframlegget og vedtakene.

4. Oppholdsbetaling barnehager og barnepark
Oppholdsbetaling barnepark fastsettes til kr. 1.250,- pr. måned frem til 31.07.06. Fra 01.08.06 fastsettes oppholdsbetalingen til kr. 1.400,- pr. måned.                 

6. Justering av utleiepriser gågater, fortau og plasser utenfor sentrum
Utleieprisene for leie av areal til uteservering foran serveringssted og leie av areal til vareutstilling foran forretning økes med 25 %.

Forslag punkt 14:
7. Fullmakter.
Bydelsutvalget delegerer følgende fullmakter til bydelsdirektøren:

a.	Fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområder med underliggende tjenesteområder/kostrafunksjoner.

b. 	Fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på 
driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside, innenfor følgende funksjonsområder med underliggende tjenesteområder/kostrafunksjoner;
• Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø 
• Funksjonsområde 2: Oppvekst 
• Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg 
• Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp 

c.	Fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.
Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a-c: 
	Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner. 
	Justeringene må i sum, i løpet av budsjettåret, ikke overstige 5 % av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte tjenesteområde/kostrafunksjon. 

Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til spesielle angitte formål.

d.	Fullmakt til budsjettmessig fordeling av øremerkede midler. 
3 Funksjonsområde 1; Helse, sosial og nærmiljø 
3.5.2 Aktivitetsplan 2006 helse
Forslag punkt 2:
3. avsnitt strykes.

Psykiatrireformen har medført at mange personer med psykiske lidelser har blitt overført til 
bydelen. I tillegg har primærlegene meldt om et stort antall med psykiske lidelser som er registrert men som i stor grad ikke får behandling. Det skal derfor legges frem en sak som belyser dette, med forslag til snarlige og langsiktige tiltak.

3.6.3 Aktivitetsplan sosialtjenesten og økonomisk sosialhjelp 2005
Forslag punkt 3:
	Administrasjonen vil legge frem sak om beløpsgrenser for tildeling av sosialhjelp som kan avgjøres av den enkelte saksbehandler og for høyere beløp som må godkjennes av avdelingssjef, eventuelt av sosialsjef.  Dette vil særlig gjelde normer for tilleggsytelser.


	Kontantstøtte, barnetrygd og barnebidrag skal regnes som inntekt når det søkes om økonomisk sosialhjelp og stønadsbeløp skal beregnes.


	Det forventes en fortsatt effektivisering av sosialtjenesten. Antall ansatte i sosialtjenesten må derfor reduseres, og bydelen setter et måltall for antall klienter pr. ansatt i sosialtjenesten til 60.

 
3.6.7 Merknader til driftsbudsjettet sosialtjenesten og økonomisk sosialhjelp
Forslag punkt 4:
Det inndras 2 stillinger i sosialtjenesten som effektiviseringstiltak og gis virkning med 0.486 mill. kr.

3.7.6 Merknader til driftsbudsjettet nærmiljø og administrasjon
Forslag punkt 5:
Utleieprisene for leie av areal til uteservering foran serveringssted og leie av areal til vareutstilling foran forretning økes med 25 %.

4 Funksjonsområde 2 Oppvekst
Forslag punkt 6:
Ved behov for nye barnehager i bydelen skal disse planlegges bygget og drevet av private.

4.4.7 Effektiviseringstiltak barnehagetjenesten
Forslag punkt 7:
5 kommunale barnehager avvikler driften innen 01.08.06. 
Barnehager som vil bli ledige p.g.a. avviklinger tilbys for privat drift og får utbetalt 
likebehandlingstilskudd eller skjønnsmidler i tillegg til ordinært statlig driftstilskudd.

Beregnet innsparing i 2006 1.0 mill. kr.

4.6.3 Aktivitetsplan 2006 barnevern
Forslag punkt 8:
Det utarbeides en barnevernsplan med fokus på en bedre ressursutnyttelse og bedre tilpassede tilbud til barnevernstiltak.

4.7.6 Merknader til driftsbudsjettet fritidstilbud

Forslag punkt 9:
Det innføres medlemskort og medlemsavgift på 100 kr pr. medlem av ungdomsklubbene.  Det forventes en medlemsmasse på minst 1.000 ungdommer som gir en økt inntekt på minst kr 100.000.

5 Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

5.5 Aktivitetsplan for Pleie og omsorg 2006
Forslag punkt 10:
Det utarbeides en eldreplan der det fokuseres på tilpasningen av tjenester overfor eldre og behovet for ressursbruk overfor eldre og funksjonshemmede sett i forhold til måltall og måloppnåelse.

5.5.2 Aktivitetsplan hjemmebaserte tjenester
Forslag punkt 11:
	Bydelen ønsker en fortsatt dreiing i ressursbruken i hjemmetjenestene mot mer bruk av omsorgslønn og personlig assistenter, og opprettholder satsingen fra 2004 og 2005.


5.8 Merknader til driftsbudsjettet pleie og omsorg 

Hjemmebaserte tjenester
Forslag punkt 12:
Hjemmetjenestene styrkes med 4 årsverk.

FORSLAG TIL VEDTAK FRA SV:
SVs forslag til endringer i bydelsdirektørens budsjettforslag 2006. Forslaget viser endringer i forhold til bydelsdirektørens tilleggsinnstilling.

Forslag punkt 1:

F.område
Tiltak
Sum
1.
FO 1
Det avsettes midler til videre leie av Slurpen fra 01.06.06 til 31.12.06. Dette forutsetter at en ny leieavtale foreligger før 01.06.06 som holder seg innen avsatt sum
450.000
2. 
FO 1
Utleiepriser for gater og torg økes med 25 % når leietaker har skjenkeløyve
- 300.000
3.
FO 1
Tilbakeføre to stillinger til sosialtjenesten
750.000
4.
FO 2
Opprettholde kveldsåpent ved Rodeløkka barnehage
186.000
5.
FO 2
Opprettholde Startgropa åpen barnehage
631.000
6. 
FO 2
Tilbakeføre lønnsmidler til vikarer/overtid i bhg.
1.400.000
7.|
FO 2
Tilbakeføre driftsmidler til barnehagene
950.000
8.
FO 2
Ingen økning i oppholdsbetaling for barneparkene
383.000
9.  
FO 2
Utvidet åpningstid for Sofienberg barnepark 4 timer hele året
50.000
10.
FO 3
Inndra tilskudd til Grünerløkka eldresenter fra 01.07.06
-900.000
11.
FO 3
Redusere tilskudd til TT-kjøring
-300.000
12. 
FO 3
Økt reduksjon i antall sykehjemsplasser
- 3.300.000

Forslag punkt 2:
Det arbeidet som er startet i barnevernet med å etablere lokale tiltak framfor å plassere barn og unge i institusjoner, fortsetter og må intensiveres.

Forslag punkt 3:
Eldres andel av bydelens befolkning synker i rask fart. Arbeidet med å redusere antall sykehjemsplasser som bydelen skal bruke må få høyere prioritet, slik at bydelen innen utgangen av 2006 er nede i maksimum 21 % dekning. Parallelt med dette må det arbeides aktivt for å selge de sykehjemsplasser bydelen har driftsansvar for, men ikke selv benytter seg av.

FORSLAG TIL VEDTAK FRA A, H OG V:
Bydelsdirektørens forslag vedtas med følgende endringer:

Forslag punkt 1-12:

#
FO
Tiltak
Sum
1
I
Frivillighetsmidlene opprettholdes på 2005 nivå – 400.000.
400.000
2
I
Det avsettes til videre leie av Slurpen fra 01.06.06 til 31.12.06. 
450.000
3
I
Utleieprisene for gate og torg økes.
-300.000
4
II
400.000 tilbakeføres til overtids og vikarbudsjettet i barnehagene.
400.000
5
II
Opprettholde kveldsåpent ved Rodeløkka barnehage
186.000
6
II
Opprettholde Startgropa åpen barnehage med 20 kr. oppholdsbetaling per gang.
500.000
7
II
Ny oppholdsbetaling 1.500 per måned i Båhusparken barnepark fra 01.01.06
105.000
8
II
Ny oppholdsbetaling 1.500 per måned i Sofienbergparken barnepark fra 01.01.06
150.000
9
II
Utvidet åpningstid Sofienberg barnepark, 4 timer hele året
50.000
10
III
Redusere tilskudd til TT-kjøring med 300.000.
-300.000
11
III
Ingen egenbetaling trygghetsalarmer
200.000
12
III
Øke reduksjon antall sykehjemsplasser
-1.841.000


Sum endringer
0

Kommentarer knyttet til de ulike forslagene:
Forslag 2: I påvente av bystyrets behandling av sak om fordeling av bygningsmassen til Kultur- 
og kontorbygg, avsettes 450.000 kroner til videre leie av Slurpen. Det forutsettes at en ny leieavtale med ny eier foreligger før 01.06.06, som holder seg innenfor avsatt sum. 

Forslag 3: Økes med 25% når leietaker er virksomhet med skjenkeløyve, forøvrig følges den foreslåtte økningen i bydelsdirektørens forslag.

Forslag 6: Her legges det opp en ordning med f.eks. klippekort til 200 kr. for 10 ganger. Intensjonen er å finne frem til en ordning som er enkel å bruke og enkel å administrere. Ordningen innføres fra 01.01.06 eller tidligste praktiske mulige tidspunkt etter dette. Egenbetalingen er estimert til 131.000 for 2006.

Forslag 7: Dette medfører ingen endring i forhold til planene om avslutte tilbudet 01.08.06 til fordel for barnehage.

I de tilfeller hvor det må gjøres korreksjoner på beløpene endres beløpet i forslag 12 
tilsvarende.

VERBALFORSLAG FRA V:
Bydelens eldresentre har vært under diskusjon i de siste budsjettbehandlingene i bydelen, noe som har ført til omfattende uro blandt både brukere og ansatte. Bydelsutvalget ber derfor om at det blir fremmet en sak for Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen (HSS) i løpet av første tertial der fremtidige behov og eventuelle muligheter for samlokalisering belyses sammen med muligheten for opprettholdelse av de forskjellige aktivitetene og brukergruppene. HSS legger frem sin konklusjon for bydelsutvalget for endelig vedtak senest i bydelsutvalgsmøtet før salderingen.

VERBALFORSLAG FRA A:

Forslag punkt 1:
Situasjonsbeskrivelse helse-psykisk helse
Inndragning av en stilling til boppfølging av beboere i Steenstrups gate 11 må følges nøye. Integrering av tilpassede boliger i bokvartaler blir særlig sårbare hvis situasjonen ikke følges opp med ressurser. Hvis forholdene endres vesentlig som følge av nedbemanningen må strakstiltak settes inn. Bydelsutvalget avventer orientering om utviklingen i 2006.

Forslag punkt 2:
4.4.4   
For å belyse kvaliteten og brukernes opplevelse av barnehage- og barneparktilbudet anmodes det om å avholde et åpnet høringsmøte med foreldrene i løpet av første halvår 2006.

Forslag punkt 3:
Særlige utfordringer barnevern
Se tidligere utsendt forslag om at bydelsutvalget ønsker en dreining mot flere lokale tiltak og færre institusjonsplasseringer. Bydelsutvalget ber administrasjonen orientere om utviklingen gjennom året og holde mål om 10-15 % færre institusjonsplasseringer i 2006 enn i 2005. 

Forslag punkt 4:
Bydelens hovedmål
Bydelsutvalget mener bydelene i Oslo må stå fritt i valget om å innføre fritt brukervalg i hjemmetjenestene. 

Vedtak:

VEDTAK VERBALFORSLAG
	RV’s forslag punkt 1-12 falt med 1 (RV) mot 14 (4 A, 3 SV, 3 F, 3 H, 1 V) stemmer.
	RV’s forslag punkt 14 falt med 1 (RV) mot 14 (4 A, 3 SV, 3 F, 3 H, 1 V) stemmer.

RV’s forslag punkt 15 falt med 4 (3 SV, 1 RV) mot 11 (4 A, 3 F, 3 H, 1 V) stemmer.
RV’s forslag punkt 16 falt med 1 (RV) mot 14 (4 A, 3 SV, 3 F, 3 H, 1 V) stemmer.
RV’s forslag punkt 17 falt med 1 (RV) mot 14 (4 A, 3 SV, 3 F, 3 H, 1 V) stemmer.
RV’s forslag punkt 18 falt med 1 (RV) mot 14 (4 A, 3 SV, 3 F, 3 H, 1 V) stemmer.
RV’s forslag punkt 19 falt med 4 (3 SV, 1 RV) mot 11 (4 A, 3 F, 3 H, 1 V) stemmer.
RV’s forslag punkt 20 falt med 1 (RV) mot 14 (4 A, 3 SV, 3 F, 3 H, 1 V) stemmer.
RV’s forslag punkt 21 falt med 1 (RV) mot 14 (4 A, 3 SV, 3 F, 3 H, 1 V) stemmer.
	RV’s forslag punkt 22 falt med 1 (RV) mot 14 (4 A, 3 SV, 3 F, 3 H, 1 V) stemmer.
	RV’s forslag punkt 23 falt med 1 (RV) mot 14 (4 A, 3 SV, 3 F, 3 H, 1 V) stemmer.

RV’s forslag punkt 24 falt med 1 (RV) mot 14 (4 A, 3 SV, 3 F, 3 H, 1 V) stemmer.
RV’s forslag punkt 25 falt med 1 (RV) mot 14 (4 A, 3 SV, 3 F, 3 H, 1 V) stemmer.
	F’s forslag punkt 1 falt med 3 (F) mot 12 (4 A, 3 SV, 3 H, 1 RV, 1 V) stemmer.
	F’s forslag punkt 2 falt med 3 (F) mot 12 (4 A, 3 SV, 3 H, 1 RV, 1 V) stemmer.
	F’s forslag punkt 3 falt med 3 (F) mot 12 (4 A, 3 SV, 3 H, 1 RV, 1 V) stemmer.
	F’s forslag punkt 4 falt med 3 (F) mot 12 (4 A, 3 SV, 3 H, 1 RV, 1 V) stemmer.
	F’s forslag punkt 6 falt med 4 (3 F, 1 H) mot 11 (4 A, 3 SV, 3 H, 1 RV, 1 V) stemmer.

F’s forslag punkt 7 falt med 3 (F) mot 12 (4 A, 3 SV, 3 H, 1 RV, 1 V) stemmer.
	F’s forslag punkt 8 falt med 7 (3 F, 3 H, 1 V) mot 8 (4 A, 3 SV, 1 RV) stemmer.
F’s forslag punkt 9 falt med 3 (F) mot 12 (4 A, 3 SV, 3 H, 1 RV, 1 V) stemmer.
F’s forslag punkt 10 falt med 3 (F) mot 12 (4 A, 3 SV, 3 H, 1 RV, 1 V) stemmer.
V’s verbalforslag vedtatt med 14 (4 A, 3 SV, 3 F, 3 H, 1 V) mot 1 (RV) stemme.
F’s forslag punkt 11 falt med 3 (F) mot 12 (4 A, 3 SV, 3 H, 1 RV, 1 V) stemmer.
F’s forslag punkt 12 falt med 4 (3 F, 1 RV) mot 11 (4 A, 3 SV, 3 H, 1 V) stemmer.
	SV’s forslag punkt 2 enstemmig vedtatt.
	A’s forslag punkt 3 enstemmig vedtatt.
	SV’s forslag punkt 3 falt med 3 (SV) mot 12 (4 A, 3 F, 3 H, 1 RV, 1 V) stemmer.

A’s forslag punkt 1 enstemmig vedtatt.
A’s forslag punkt 2 enstemmig vedtatt.
A’s forslag punkt 4 vedtatt med 9 (4 A, 3 SV, 1 RV, 1 V) mot 6 (3 F, 3 H) stemmer.

VEDTAK BUDSJETTFORSLAG
	SV’s forslag punkt 1 falt med 3 (SV) mot 12 (4 A, 3 F, 3 H, 1 RV, 1 V) stemmer

F’s forslag punkt 13 falt med 3 (F) mot 12 (4 A, 3 SV, 3 H, 1 RV, 1 V) stemmer.
	A, H og V’s forslag punkt 1 enstemmig vedtatt.
	A, H og V’s forslag punkt 2 vedtatt med 12 (4 A, 3 SV, 3 H, 1 RV, 1 V) mot 3 (F) stemmer.
A, H og V’s forslag punkt 3 enstemmig vedtatt.
På denne bakgrunn ble det ikke votert over F’s forslag punkt 5. 
	A, H og V’s forslag punkt 4 vedtatt 12 (4 A, 3 SV, 3 H, 1 RV, 1 V) mot 3 (F) stemmer.
	A, H og V’s forslag punkt 5 enstemmig vedtatt.

A, H og V’s forslag punkt 6 vedtatt 12 (4 A, 3 SV, 3 H, 1 RV, 1 V) mot 3 (F) stemmer.
	A, H og V’s forslag punkt 7 enstemmig vedtatt.
	A, H og V’s forslag punkt 8 enstemmig vedtatt.
	A, H og V’s forslag punkt 9 enstemmig vedtatt.
	A, H og V’s forslag punkt 10 vedtatt 11 (4 A, 3 SV, 3 H, 1 V) mot 4 (3 F, 1 RV) stemmer.
A, H og V’s forslag punkt 11 enstemmig vedtatt.
A, H og V’s forslag punkt 12 vedtatt 11 (4 A, 3 SV, 3 H, 1 V) mot 4 (3 F, 1 RV) stemmer.
	Bydelsdirektørens forslag punkt 1-6, med vedtatte endringer, vedtatt med 14 (4 A, 3 SV, 3 F, 3 H, 1 V) mot 1 (RV) stemme.
Bydelsdirektørens forslag punkt 7 a og b vedtatt med 12 (4 A, 3 SV, 3 H, 1 RV, 1 V) mot 3 (F) stemmer for F’s forslag punkt 14 a og b.  
Bydelsdirektørens forslag punkt  7 d enstemmig vedtatt.
	Bydelsdirektørens forslag punkt 7 c vedtatt med 11 (4 A, 3 SV, 3 H, 1 RV) mot 4 (3 F, 1 V) stemmer for F’s forslag punkt 14 c.   

Votering over budsjettet i sin helhet:
Bydelsdirektørens budsjettforslag, med vedtatte endringer, vedtatt med 14 (4 A, 3 SV, 3 F, 3 H, 1 V) mot 1 (RV) stemme for RV’s forslag punkt 13.

Merknad fra A, F, H og V:
Det innføres en frivillig ordning i 2006 med å avstå fra honorar for deltakelse i politiske møter/verv i Bydel Grünerløkka. Politikere eller partier som ønsker dette kan gå inn på en slik ordning.

Merknad – stemmeforklaring fra V (vedtakspunkt 31):
V stemte for at brukervalg skal avgjøres lokalt av hensyn til lokaldemokratiet. Dette betyr ikke at vi er mot fritt brukervalg. Dette er en ordning vi er sterke tilhengere av.

BU SAK NR. 129/05  KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS AVSLAG PÅ SØKNAD OM BRUKSENDRING MED TILHØRENDE DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - TOFTES GATE 41, EIENDOM 228/539/0/0.
REF. TMK SAK NR. 65/05.
Arkivnr. 531 Saksnr. 05/20230

Saken var oppe til behandling på møte i Teknisk- og miljøkomiteen 28.11.2005.

Plan- og bygningsetatens innstilling:
Bydelsutvalget finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens avslag av 28.07.2005 om i medhold av plan- og bygningslovens § 7 ikke å gi dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder reguleringsplanens formål.
Klagen fra advokat Christian Aubert anbefales ikke tatt til følge.

Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse.

Bydelsdirektørens/Teknisk- og miljøkomiteens enstemmige innstilling:
Bydelsutvalget vedtar Plan- og bygningsetatens innstilling i saken med den samme 
begrunnelsen som etaten legger fram i sitt saksframlegg.

Vedtak:
Bydelsdirektørens/Teknisk- og miljøkomiteens enstemmige innstilling enstemmig vedtatt 

BU SAK NR. 130/05  OPPRUSTING AV OMRÅDET LANGS AKERSELVA.
REF. TMK SAK NR. 74/05  
Arkivnr.

Saken var oppe til behandling på møte i Teknisk- og miljøkomiteen 28.11.2005.

Teknisk- og miljøkomiteen ber bydelsutvalget om å vedta følgende uttalelse: 
Byrådsleder Erling Lae informerer gjennom et oppslag i Dagsavisen 17.11.2005 om at det settes av 20 millioner kroner fram til 2008 til fem prosjekter for å ruste opp områdene langs Akerselva, fra Vaterlands bru til Grünerbrua ved Nedre Foss. Staten skal bidra med tippemidler til drift. Det første prosjektet skal starte i desember i år. Bydelsutvalget registrerer med glede at det settes av penger til dette arbeidet. 

Samtidig understreker bydelsutvalget viktigheten av at bydelene Grünerløkka og Gamle Oslo 
involveres i planene på et tidlig tidspunkt, og får delta i beslutningen om hvilke tiltak som skal gjennomføres.

Vedtak:
Teknisk- og miljøkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

BU SAK NR. 131/05  MØTEPLAN FOR BYDELSUTVALGET OG ARBEIDSUTVALGET 2006.

Bydelsdirektørens forslag til møteplan:
Første halvår fastsettes følgende møtedatoer (møtestart kl. 18.00):
Arbeidsutvalget 8. mars, 19. april og 7. juni, bydelsutvalget 9. februar, 16.mars, 27. april og 15. juni. 

Annet halvår fastsettes følgende møtedatoer for budsjettmøtene (møtestart kl. 17.00):
Arbeidsutvalget 6. desember, bydelsutvalget 14. desember. 

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt.

BU SAK NR. 132/05  NY REPRESENTASJON FOR SV I HELSE-, SOSIAL- OG SYSSELSETTINGSKOMITEEN.
Arkivnr.

SV’s forslag til vedtak:
SV foreslår som andre varamedlem i HSS-komiteen:

Anne Lene Ruud, Schæffers gate 12, 0558 Oslo

Vedtak:
SV’s forslag enstemmig vedtatt.

BU SAK NR. 133/05  TIDLIGERE AVSATT TIL DEKNING AV MERFORBRUK, BUDSJETTJUSTERING MELLOM FUNKSJONSOMRÅDER. 
Arkivnr.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø, reduseres med 14.485.000 kroner
	Funksjonsområde 2, oppvekst, økes med 3.009.000 kroner 
	Funksjonsområde 3, pleie og omsorg, økes med 11.476.000 kroner

Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt.

BU SAK NR. 134/05  NY REPRESENTASJON FOR RV I LOKAL KLAGENEMND.
Arkivnr.

RV’s forslag til vedtak:
RV foreslår Ragnar Leine, Stolmakergata 9D, 0551 Oslo, som ny representant for Tormod Friis Pettersen. Helga Feiring fortsetter inntil videre som vara.

Vedtak:
RV’s forslag enstemmig vedtatt.

BU SAK NR. 135/05 NY REPRESENTASJON FOR F I OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN.
Arkivnr.

F’s forslag til vedtak:
Wenche Olafsen erstatter Jan Arne Kleven som 1. varamedlem i Oppvekst- og 
kulturkomiteen.

Vedtak:
F’s forslag enstemmig vedtatt.

INNMELDT SPØRSMÅL FRA F:

Vi har over lengre tid fått meldinger om at mange av bydelens bygårder, boligblokker og hele kvartaler i år, har fått en meget stor rotteinvasjon i kjellere.
(Da spørsmålet ble stilt første gang til BU-møtet 13.10.05, ble det gitt svar som ikke tilfredsstiller, eller bare delvis besvarer spørsmålet. Det stilles derfor på nytt, med en liten endring.)
Det blir opplyst fra flere borettslagsbeboere at det ikke var foretatt befaring inne i de berørte gårdenes kjellere. Derimot var det gjort befaring på en solfylt dag i ett gårdsrom.
 
Hva vil bydelsoverlegen foreta seg for å få de ansvarlige til å ta dette på alvor, og hvordan følges dette opp av bydelen?
Bydelsdirektøren svarte følgende:

Det vises til spørsmål fremsatt av Grünerløkka Fremskritsparti til Bydelsutvalgsmøtet den 15.12.2005 vedrørende rotter.
 
Bydelsoverlegen hadde 2 saker vedrørende rotter i 2005. Den ene av disse gjaldt rotte(r) i kjeller. Henvendelsen kom fra et borettslag beliggende i Grüners gate 5. Borettslaget hadde iverksatt de nødvendige tiltak men ba om at bydelsoverlegen varslet gårdeiere i kvartalet vedrørende rotteobservasjonen.

Bydelens helsekonsulent gjennomførte en befaring i bakgårdene i de berørte bydgårdene sammen med Mattilsynet. Det ble under befaringen ikke avdekket forhold som vil kunne medføre pålegg om tiltak med hjemmel i forskrift om skadedyrbekjempelse. All søppel ble oppbevart i lukkede beholdere og bakgårdene var rene og frie for organisk avfall. Det ble heller ikke observert mulige rottebol i bakgårdene. Disse observasjonene er ikke avhengig av været på befaringstidspunktet. Mattilsynet fant ikke grunnlag for å forfølge saken videre.

Bydelsoverlegen finner ikke grunnlag for å gjenomføre befaring i hver enkelt kjeller i boligkvartalet på bakgrunn av borettslagets henvendelse. Bydelsoverlegen tilskrev imidlertid hver enkelt gårdeier, etter en liste oversendt fra klager, og minnet om gårdeiers/virksomhetsansvarliges ansvar og forpliktelser. Dersom det fremkommer konkrete klager på en bygård/virksomhet vil disse bli ansvarliggjort i henhold til lovverket med henvisning til nevnte brev.

Med over 1 million rotter i Oslo er det ikke mulig å forhindre spredte forekomster av rotter i bakgårder og kjellere. Det påhviler derfor bygningseiere og næringsdrivende et særlig ansvar for å forebygge rotteoppblomstring gjennom forsvarlig søppelhåndtering og bekjempelse ved rotteobservasjoner.

Konkrete klager på rotter rettet mot gårdeier/virksomhet følges opp i hvert enkelt tilfelle i henhold til bydelens saksbehandlingsrutiner. Det foreligger i denne konkrete saken ikke en klage på slike forhold. Mangelfull skadedyrbekjempelse kan medføre vedtak om retting, samt at tiltak kan iverksettes av myndighetsutøver for eiers regning dersom rettevedtaket ikke følges opp.

EVENTUELT.	

KS Folkevalgtprogram 2006 ”Kvalitetsstyring av tjenestene – kvalitetsutvikling og folkevalgtes medvirkning”. Bydelsdirektør og BU-leder finner fram til dato for samling vedrørende tilbud 1 om kvalitetsstyring av tjenestene i egen bydel.  

Bydelsutvalgets uttalelse mot flytting av Munchmuseet: Svarbrev fra Byrådsavdeling for næring og kultur ble omdelt.

Prolongering av representasjon i driftsstyrene ved skolene: Nåværende representasjon forlenges til og med 31.12.2006. Administrasjonen informerer representantene om dette. Partiene må selv sørge for å foreslå utskifting dersom noen representanter ikke ønsker å fortsette.

A varslet forslag til endret representasjon i Oppvekst- og kulturkomiteen til neste møte i bydelsutvalget.

Bydelens overtakelse av Lille Tøyen sykehjem fra 01.01.2006: Korrespondanse med Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester ble referert og omdelt.

BU-leder takket for møtet og ønsket alle en hyggelig julefeiring og et godt nytt år.      


Oslo 26.01.2006



Tage Guldvog
møtesekretær














