
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget ønsker å opprettholde det kveldsåpne tilbudet ved Rodeløkken barnehage, 
og ber bydelsdirektøren gjenåpne dette tilbudet så snart det lar seg gjøre etter påske. 
Midlene til fortsatt drift tas fra avsatt buffer på kostrafunksjon 252 i første halvår 2013, og 
fra mindreforbruket 2012 i andre halvår 2013. 
 
Verbalforslag: 
Ap, SV og MdG er enige om at det ikke er grunnlag for videre drift av barneparken i 
Sofienbergparken etter 1. juli 2013, og vil stemme mot eventuelle forslag om å videreføre 
driften. Det forutsettes at barna får tilbud om ordinær barnehageplass, og at de ansatte 
flyttes til andre likeverdige stillinger i bydelen. 
Fordi det kveldsåpne tilbudet i Rodeløkken barnehage vil være det eneste i Oslo, ber viom at 
bydelsdirektøren søker byrådet om tilskudd til dette som et byomfattende tilbud fra og med 
2014. 
 
Ved behandlingen av budsjettet for 2013 fremmet Ap med SVs støtte et forslag om at ved 
disponering av prognostisert mindreforbruk i 2012, skal bydelsbarnevernet forfordeles ved 
en budsjettjustering i juni 2013. I tillegg skal en bevilgning på 500 000 til frivillighetsmidler 
og 600 000 kroner til en fulltidsstilling på Sinsen kulturhus prioriteres. Verbalforslaget 
fikkstøtte fra flertallet i bydelsutvalget. 
I tillegg til det som er nevnt ovenfor, er Ap, SV og MdG enige om å styrke det sosiale 
arbeidet blant ungdom i bydelen, og vil vektlegge dette også i budsjettet for 2014. Vi ber 
bydelsdirektøren legge fram en stillingsinstruks for en fulltidsstilling på Sinsen kulturhus i 
forbindelse med behandlingen av revidert budsjett i juni 2013. 
 



 Grünerløkka

Forslag til møte i bydelsutvalget 21.03.

BU xx/13 videreføring av kveldsåpen barnehage på Rodeløkka

Bakgrunn:

I budsjettet for 2013 ble kveldsåpen barnehage på Rodeløkka vedtatt avviklet. Etter kontakt med

FAU er det klart at dette får store konsekvenser for de som rammes. Dette er byens eneste

tilbud av dette slaget, og flere brukere er avhengige av disse timene på ettermiddagen. Rødt

ønsker å rette opp dette ved å sikre driften av tilbudet ut året.

Forslag til vedtak:

Primært forslag

525 000 tas fra mindreforbruk 2012 til å dekke drift av kveldsåpen barnehage ut 2013

Sekundært forslag

sekundært tas 200 000 fra mindreforbruk 2012 til å dekke drift av kveldsåpen barnehage ut juni

med formål om å sikre drift ut året ved revidert budsjett i juni.
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