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 KOMMENTARER TIL BYRÅDETS BUDSJETTFORSLAG 2014 
 
Byrådets budsjettforslag innebærer en total rammereduksjon i driftsrammen for kommunens 
sektorer på 240 millioner. Av disse får virksomhetene innenfor Byrådsavdeling for eldre og 
sosiale tjenester en reduksjon på 194 millioner, det vil si 80 % av hele reduksjonen. 
 
Bydelene får en reduksjon på 170 millioner.  I forhold til korrigert budsjett 2013 får Bydel 
Grünerløkka en reduksjon på 8,1 millioner. Justert for at uendret TT kjøring ble vedtatt 
videreført er reduksjonen på 11.088 millioner. Innenfor denne reduksjonen er det i byrådets 
forslag forutsatt en økning på boligsosialt arbeid på 1 million og en styrking av 
helsestasjonstjenesten på 1,3 millioner. Totalt gir dette en reduksjon på 13,4 millioner.  
 
Bydelen har for funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø, funksjonsområde 2 B oppvekst, 
funksjonsområde 3, pleie og oppvekst og funksjonsområde 4, økonomisk sosialhjelp, til 
sammen en reduksjon i korrigert budsjett på 7.164 millioner. Bydelen har en reduksjon i antall 
personer over 80 år, noe som gir seg utrykk i mindre behov for tjenester. For barnevern og pleie 
og omsorgstjenester til personer under 67 år har bydelen de senere år satset på å styrke tiltak i 
hjemmet og lokale tiltak. Dette gir gode tjenester og er mindre kostnadskrevende enn kjøp av 
institusjonsplasser. Til tross for et meget stramt budsjett anser bydelsdirektøren det som mulig å 
tilpasse budsjettrammen til disse tjenestene uten at det går vesentlig utover kvantitet og kvalitet. 
 
Når det gjelder rammen til barnehager er bilde derimot et annet. Bydelen har etter omlegging 
av finansieringssystemet for barnehagene forsøkt å holde kostnadene innenfor den rammen som 
er tildelt bydelen til barnehagedrift. Bydelene har et svært lite handlingsrom i forhold til 
barnehagebudsjettene da: 
• husleiene er direkte kompensert og ligger fast 
• det er en fast norm for bemanning i forhold til antall barn 
• bydelene har ikke bestillermyndighet på barnehageplasser 
• bydelen ikke bestemmer over antall plasser i bydelen eller antall barn fra andre bydeler. 
 
I 2013 fikk bydelen et rammekutt på 6,9 millioner. Bydelen klarte å tilpasse seg rammen ved 
omorganisering, lønnskrap, et minimumsnivå på vikarer mv. I forhold til korrigert budsjett 
2013 får bydelen en reduksjon i rammen på nærmere 8 millioner i 2014. Reduksjonen skyldes 
blant annet rammekutt og en endring i vekting av barn under 3 år som gir bydelen nesten 3 
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millioner mindre uten at dette kan tas ut i reduserte kostnader. Bydelen stiller seg noe undrende 
til denne endringen i vektingen som medfører at de bydeler som har mange små barn i sine 
barnehager taper på det.  
 
Bydelsdirektøren ser ingen mulighet til å drifte barnehagene innenfor den rammen som er gitt. 
For å ha en lovlig og forsvarlig barnehagedrift vil bydelsdirektøren i sitt forslag måtte foreslå å 
ta fra bl.a. pleie og omsorg for å drifte barnehagene. Hvis barnehagerammen fortsetter å 
reduseres ved kutt i årene framover er dette en utvikling som vil forsterke seg. Dette vil gi 
ytterligere utfordringer i å tilpasse de øvrige tjenestene til budsjettrammen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Heidi Larssen 
bydelsdirektør 

Veronica Bruce 
avdelingsdirektør økonomi 

  
  
 
 
 


