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PROTOKOLL 04/13 
 

Protokoll fra møte i Oppvekst, miljø og kulturkomiteen i Bydel Grünerløkka 04. juni 
2013 kl. 18:00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. 
 
Åpen halvtime 
Til åpen halvtime møtte 4 personer. 
Aase Risberg Ottersen, daglig leder i KGT (Kirkegårdsgt.) møtte for å høre på sak om leie av 
areal for uteservering på Rathkes plass. 
Lisa Kirkengen, Helen Hazeland og Guro Aandal, representanter fra felles FAU i bydel 
Grünerløkka la frem synspunkter til følgende temaer: praktisering av bemanningsnormen, 
vikarbudsjett, sammenslåing av enheter, og måltall for kvalitet i barnehagene. 
 
Opprop 
Til stede: Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) leder, Anita Wold (V) nestleder, Marius H. Sørensen-
Sjømæling (A), Turi Sten (A), Camilla Verdich (H), Henrik Walther-Johnsen (MDG), Mari 
Røsjø (R) 
Bjørn G. Myhrvold (F). 
 
Forfall: Marius Worren (A) 
 
I stedet møtte: Halvor Frihagen (A) 
 
Fra administrasjonen møtte: Øyvind Henriksen, avdelingsdirektør Oppvekstavdelingen, 
Sigrun Øyre Gundersen, sekretær. 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent. 
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskart godkjent. 
Sak fra V angående Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet tas inn i 
sakskartet. Sak fra F angående uteservering på Rathkes plass tas ikke inn i sakskartet da OMK 
mener denne saken hører hjemme i Helse- og sosialkomiteen. 
 
Informasjon 
Teamleder Jens Christian Holm informerte om Grünerløkka Gateteam. Gateteamet består av 3 
ansatte og døgnkontakten. Alle er sosialfaglig utdannet. Målgruppen er ungdom mellom 13 og 
23 år, for tiden er hovedgruppen ungdom mellom 12 og 17 år, totalt 50 ungdommer. 
Gateteamet jobber forebyggende og samarbeider tett med barnevernet, skoler, NAV, KOM 
(kvalifisering og miljø). 
Bydelsadministrasjonen informerte om bydelens 25 års jubileum 7.juni, hovedopptak for 
barnehager, anleggsprosjekter ved Hasle barnehage og skadede trær i Sofienbergparken. 
 
Innmeldte spørsmål 
Innmeldte spørsmål fra Rødt ble besvart i møtet. 
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Spørsmål om søppel i parkene – bydelsadministrasjonen sender ut informasjon til komiteen om 
dette. 
Spørsmål fra Rødt om bydelsadministrasjonen har undersøkt om det er lovlig for bydelen å 
opprette tilsynsutvalg for barnehager. Saken vedrørende tilsynsutvalg i barnehager ble i 
bydelsutvalgets møte 2. mai utsatt i påvente av det igangsatte arbeidet sentralt med å utarbeide 
et felles system for tilsyn i barnehager i Oslo. 
Spørsmål fra SV om midler til treningsapparater i Sofienbergparken – komiteen ønsker status 
på hva som er igjen av disse pengene. Bydelsadministrasjonen sender ut informasjon om dette. 
 
 
Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt. 
 
 
Saker behandlet under møtet: 
 
SAK 11/13 PROTOKOLL FRA MØTE I OPPVEKST,- MILJØ OG 
KULTURKOMITEEN 16.APRIL 2013 
 
Vedtak: 
Protokollen enstemmig vedtatt. 
 
 
SAK 12/13 TERTIALRAPPORT OG STATISTIKK PER 1.TERTIAL 2013 
Saksnr.  

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Tertialrapport og statistikk per 1. tertial 2013 tas til orientering. 

 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
SAK 13/13 DISPONERING AV MINDREFORBRUK 2012 
Saksnr.  

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Mindreforbruk på 23.206 861 disponeres som nevnt i denne sak. 
 

1. Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø økes med 7 940 000 
2. Funksjonsområde 2A Barnehage økes med 3 038 000 
3. Funksjonsområde 2B Oppvekst økes med 8 052 861 
4. Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg økes med 4 230 000  

 
Forslag fra H: 
Bakgrunn 
Grünerløkka Høyre ønsker å styrke barnehagene i bydelen gjennom å gi en økt disponering av 
mindreforbruket. Det man ønsker å bidra til er en sikker gjennomføring av bemanningsnormen, 
senke sykefraværet i barnehagene, sikre en permanent byomfattende barnepark og en generell 
trygg oppvekst for de minste barna i bydelen vår. 
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Primært forslag til vedtak: 
Grünerløkka Høyre ønsker å flytte 1 500 000 kroner til funksjonsområdet 2A Barnehager fra 

funksjonsområdet 2B Oppvekst. 

 

Sekundært forslag til vedtak:  
Grünerløkka Høyre ønsker å flytte 1 500 000 kroner til funksjonsområdet 2A Barnehager med 

500 000 kroner fra hver av funksjonsområdene 1Helse, sosial og nærmiljø, 2B Oppvekst og 3 

Pleie og omsorg. 

 
Forslag fra SV: 
OMK tar saken til orientering. 
 
Vedtak: 
SVs forslag enstemmig vedtatt. 
 
Forslaget fra H følger saken til Bydelsutvalget. 
 
PROTOKOLLTILFØRSEL FRA F: 
Økonomirapportering per 30. april 2013 er grunnlaget for denne protokolltilførsel. 
  
For funksjonsområdene 1, 2 og 4 kommenteres mer-/mindreforbruk og prognoser for 
KOSTRA-funksjonene på en grei og forståelig måte, men for funksjonsområde 3 er dette ikke 
tilfelle. 
  
For innsparing på utgifter til avlastning som er satt til 3,76 mill kr er resultatet etter 1. tertial 0 
kr. Her har administrasjonen laget en prognose på at man skal klare å spare inn 500 000 kr til 
sammen i de neste to tertialene. 
  
Følges administrasjonens prognoser vil disse funksjonene ha et avvik på – 4,53 mill. kr, men 
oppnår man ikke bedre resultater enn i 1. tertial vil avviket kunne bli – 6,74 mill. kr. 
  
På side 10 fortsetter administrasjonen med ”kjøp av sykehjemsplasser og utgifter til personlig 
assistenter har et mindreforbruk på 3 mill. kr.” Hvordan kommer man frem til dette tallet? 
Ingen beløp status tiltak eller andre tabeller kan gi dette tallet. 
  
Reduksjon på kjøp av sykehjemsplasser viser i tabellen over status tiltak 2013 at man ligger i 
rute med å ha redusert 1/3 av innsparingsvedtaket på 6,82 mill. kr. Tabellen over nedtrapping 
av sykehjemsplasser sier noe annet. Der er merforbruket på 973 000 kr etter 1. tertial pga. at det 
kjøpes 7 sykehjemsplasser mer enn nedtrappingsplanen forutsetter. Allikevel har 
administrasjonen en prognose på at innsparingsplanen blir gjennomført når den ser ut til å 
sprekke med minst 3 mill. kr. 
  
Reduserte utgifter til personlige assistenter på 1,65 mill. kr har blitt gjennomført i 1. tertial som 
man egentlig skulle ha brukt hele året på. Hadde administrasjonen fulgt BU’s vedtak burde man 
ha stoppet der, men isteden har de laget en prognose på å spare inn ytterligere 5 mill. kr. 
Budsjettet i 2013 for kostnadssted 71594 Personlige assistenter er på 21 857 597 kr. Et kutt på 
5 mill. kr er 23 % av budsjettet, og en slik kraftig reduksjon av en tjeneste burde ha vært lagt 
frem som egen sak for HSK. 
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Konklusjon 
Det er meget stor risiko for ikke å oppnå vedtatte innsparinger innen utgifter til psykisk 
helsearbeid og avlastning og vedtatt reduksjon av kjøp av sykehjemsplasser. En dramatisk 
ytterligere reduksjon av utgifter til personlige assistenter er ikke begrunnet og støttes ikke av 
politiske vedtak og lar seg neppe gjennomføre. 
  
Samlet kan funksjonsområde 3 gå med et merforbruk på 10 mill. kr ut over de prognosene 
administrasjonen legger til grunn dersom utviklingen i 1. tertial fortsetter. Det er i 
saksdokumentene ikke vist til hvordan de foreslåtte prognosene skal nås. 
  
Det bør derfor avsettes en buffer som kan benyttes til å dekke merforbruk innenfor 
tjenesteytingen under funksjonsområde 3. Det foreslås derfor å flytte 3 0022 861 kr som er 
avsatt som buffer for barnevernet til funksjonsområde 3. 
  
Forslag: 
1. Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø økes med 7 940 000 (som bydelsdirektøren) 
2. Funksjonsområde 2A Barnehage økes med 3 038 000 (som bydelsdirektøren) 
3. Funksjonsområde 2B Oppvekst økes med 5 030 000 
4. Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg økes med 7 252 861 
 
 
 
SAK 14/13 SYKEFRAVÆR I BYDELENS BARNEHAGER 
Saksnr.  

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
OMK tar saken vedr. sykefravær i barnehagene til orientering. 

 
Forslag fra V: 
Bydelsdirektøren legger fram en ny orientering om status for sykefraværet for OMK i oktober. 
 
Voteringsorden: 
Først ble det stemt over bydelsdirektørens forslag deretter ble det stemt over Vs forslag. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt. 
Vs forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
SAK 15/13 OPPFØLGING AV RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE OM DET 
KOMMUNALE BARNEVERNET 
Saksnr.  

 
Forslag fra Venstre: 

Administrasjonen bes om å redegjøre for hvordan bydelens barnevernstjeneste fungerer i 
forhold til funnene i rapporten fra Riksrevisjonen, og eventuelle forbedringstiltak dersom det er 
samsvar med disse funnene og bydelens barnevernstjeneste. 

 
Vedtak: 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
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Oslo 5.juni 2013 
 
 
Sigrun Øyre Gundersen 
sekretær 
 
  
  
  

 


