
 

GRÜNERLØKKA 

 
 
Til Bydelsutvalgets møte den 19. september 2013 
 
Kultur- og Markedsdager 20-22 september 
Det har blitt avslørt i media at Sentrum Arrangementsservice AS har hatt ansatte som ikke har 
hatt arbeidstillatelse, og dermed har heller ikke arbeidsgiver innbetalt skatt. Ulf Granli i 
Arrangementsservice AS har innrømt de faktiske forholdene som fremkommer i Dagbladet 4. 
september i år. Arrangementene på Grünerløkka knyttes sterkt opp mot Bydel Grünerløkka på 
flere måter.  
Bydel Grünerløkka leier ut arealer til Grünerløkka Næringsråd, som engasjerer Sentrum 
Arrangementsservice AS for å drive disse arrangementene. I Grünerløkka Næringsråd står Ulf 
Granli oppført som general manager/Daglig leder/Kontaktperson. Ulf Granli er samtidig 
gruppeleder for Høyre i Bydelsutvalget. 
 
Spørsmål: 
 

1. Hva har Administrasjonen gjort av undersøkelser i forkant av avsløringene i Dagbladet 
den 4. september 2013? 

 
2. Vil det være aktuelt å innskjerpe/omformulere Retningslinjer for bruk av bydelens 

parkanlegg? 
 

 
3. Hvilke muligheter ligger det i de inngåtte avtalene med Grünerløkka Næringsråd å 

oppheve avtalene – eventuelt reforhandle dem? 
 

Uttreden av verv: 

Onsdag den 4. september kunne vi lese i Dagbladet om Fadi Tahehr (32) som jobbet svart for 
Høyre-politikeren Ulf Granli. Også flere asylsøkere har bekreftet at de har arbeidet for Granli, 
uten at inntekt har blitt oppgitt for skattemyndighetene. Granli uttalte seg til Dagbladet, og 
fortalte at han trakk seg fra alle verv for Høyre.  

De forhold Ulf Granli har erkjent er uakseptable og uforenelige med å ha verv i Oslo Høyre. 
Høyre er opptatt av å bekjempe sosial dumping og forhindre svart arbeid, sier Oslo Høyres 
leder, Nikolai Astrup, til Dagbladet. 

I Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) § 15 står det følgende: 
«§ 15. Uttreden. Suspensjon.  



1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. 
Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for 
to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.  

2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 
sine plikter i vervet.  

3. Dersom det blir utferdiget siktelse eller reist tiltale mot en folkevalgt for et straffbart 
forhold som nevnt i straffeloven kapittel 10, 11, 24, 25, 26, 33 eller 40, og forholdet ifølge 
siktelsen eller tiltalen knytter seg til utøving av verv eller tjeneste for kommunen eller 
fylkeskommunen, kan kommunestyret eller fylkestinget selv vedta å suspendere 
vedkommende fra vervet inntil saken er rettskraftig avgjort. For forhold som nevnt i 
straffeloven kapittel 10 gjelder ikke vilkåret om at siktelsen eller tiltalen skal knytte seg til 
utøving av verv eller tjeneste for kommunen eller fylkeskommunen. « 
 

Som vi ser av lovens § 15, så inneholder Loven tre alternativer. Men en representant kan ikke 
trekke seg fra sine verv. Hvis Granli søker fritak, så kan Bydelsutvalget gi slikt fritak for den 
som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. 

Hvis det blir utferdiget siktelse eller reist tiltale mot Granli, vil det være naturlig for 
Bydelsutvalget å suspendere Granli.  

Spørsmål:  

4. Vil Bydelsutvalget og Administrasjonen be om en avklaring på om Ulf Granli søker fritak, 
eller om han ønsker å fortsette i sine verv for Høyre i Bydelens politiske organer? Det 
forutsettes at Bydelsutvalget omgående blir orientert om utfallet av dette. 

 


