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BUDSJETTJUSTERING OG FORDELING AV MIDLER UNDER KAP. 483
OMRÅDESATSING TØYEN OG KAP. 484 OMRÅDESATSING GAMLE OSLO

Saksfremstilling:

Bystyret behandlet 12.06.2013 Sak 237 Revidert budsjett 2013 — Effekt av regnskap 2012
m.v. I denne saken ble det blant annet avsatt følgende midler på budsjettet for 2013: Kap.
483 Områdesatsing Tøyen; kr 12 500 000 og Kap. 484 Områdesatsing Gamle Oslo kr
12 500 000. De avsatte midlene er beregnet med utgangspunkt i at kun siste halvår gjenstår
av 2013.

Bystyret har lagt følgende til grunn for avsetningen på Ka . 483 Områdesatsin Tø en:
"Det settes av 12,5 mill, kroner i budsjettet for 2013 som oppstartsmidler til
områdeprogrammet for Toyen. Midlene brukes til ncermiljotiltak på Tøyen og gratis
kjernetid for elevene på Tøyen skole og halv pris på barnebillett for elevene på Tøyen
skole på Toyenbadet. Gjenstående midler disponeres av bydelsutvalget."
I avtalen mellom byrådspartiene og SV om utvikling av Tøyen, sies det i punkt 8 at  "alle
elevene ved Tøyen skole skal gjennom områdeprogrammet få gratis kjernetid i
Aktivitetsskolen og Toyen skole skal ha utvidede åpningstider fra høsten 2013."

Merutgifter til gratis kjernetid i Aktivitetsskolen for elever ved Tøyen skole og utvidet
åpningstid ved skolene for høsten 2013 er beregnet til henholdsvis 1,4 mill. og 1,8 mill.
Disse midlene dekkes av bevilgningen på 12,5 mill. på kap. 483 Områdesatsing Tøyen og
budsjettjusteres i denne saken. Utgifter i forbindelse med halv pris på barnebillett for
elevene på Tøyen skole på Tøyenbadet dekkes innenfor Bymiljøetatens budsjett.
Bymiljøetaten har for øvrig også gitt det samme tilbudet til elever ved Vahl skole.

De øvrige midlene; kr 9 300 000 kan disponeres til nærmiljøtiltak. Bystyret legger føringer
for at disse midlene skal disponeres av bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo.
"Tøyenområdet" ligger fysisk i både Bydel Gamle Oslo og Bydel Grtinerløkka, men de
klart fleste beboerne på Tøyen bor i Bydel Gamle Oslo. Tøyenparken og Tøyenbadet med
tilliggende grønne arealer ligger imidlertid i Bydel Grtinerløkka. Bydel Gamle Oslo, som i
2013 vil disponere midlene på kap. 483 oppfordres til å samarbeide med Utdanningsetaten
og Bymiljøetaten under planleggingen av hvordan midlene kan benyttes best mulig.
Bydelen bes starte planlegging og iverksettelse av tiltak snarest.

For Ka . 484 Områdesatsin Gamle Oslo er det også forutsatt at midlene i sin helhet
disponeres av bydelsutvalget. Det foreslås likevel her at bydelene på tilsvarende vis som i
den tidligere Oslo indre øst satsingen samarbeider med skolene/Utdanningsetaten om
fordeling av midlene.

økonomiske og administrative konsekvenser
Bystyret har forutsatt et femårig områdeprogram for utvikling av Tøyenområdet, hvor det
avsettes 25 mill. årlig på hvert av de to budsjettkapitlene til gjennomføring av programmet.
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Side 2

Vedtakskompetanse
I Økonomireglementet budsjettfullmakter pkt 2.3 er byrådet gitt fullmakt til å fordele
budsjettrammene for kapitlene for de byomfattende oppgaver på enkelttiltak med
utgangspunkt i bystyrets budsjettvedtak.

råden for helse o sosiale tenester innstiller til b rådet å fatte føl ende vedtak:

Av en totalavsetning på kr 12 500 000 på Kap. 483 Områdesatsing Tøyen, avsettes
henholdsvis kr 1 400 000 til gratis kjernetid i Aktivitetsskolen på Tøyen skole og
kr 1 800 000 til utvidede åpningstider i Tøyen grunnskole. Bydel Gamle Oslo
oppfordres til å samarbeide med Utdanningsetaten og Bymiljøetaten om bruken av
de øvrige kr 9 300 000.

Det er avsatt kr 12 500 000 på Kap. 484 Områdesatsing Gamle Oslo. Bydelen
oppfordres til å samarbeide med Utdanningsetaten om bruken av disse midlene.

Det foretas følgende budsjettjusteringer:

reduseres med kr 3 200 000

økes med kr 1 800 000

økes med kr 1 400 000

Kap. 483 Områdesatsing Tøyen
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod.

Kap. 210 Grunnskolen
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod.

Kap. 211 Aktivitetsskolen
11 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod.

Salderingskonsekvens (0)

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, den
2 7 AUG 2013

.iken

rådet tiltrådte innstillin en fra b råden for helse o sosiale fenester.

Byrådet, den

Stian Berger Røsland

Vedlegg tilgjengelig på Internett: Ingen
Vedlegg ikke tilgjengelig på Internett: Ingen
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