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PROTOKOLL 6/13 
 

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i Bydel Grünerløkka 23. oktober 2013 kl. 17.00- 18.45 
i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. 
 
Åpen halvtime 
Det var ingen frammøtte til åpne halvtime. 
 
Opprop 
Til stede: Per Østvold (SV) leder, Marius Helland Sørensen- Sjømæling (A), Jarl W. Alnæs 
(V) 
 
Forfall: Ulf Granli (H), Torgeir Fjeld (SV),  
 
I stedet møtte: Knut Tvedten (H), Anders Nygaard (R) 
 
Patrik Sahlstrøm (MDG) og Svein Eilertsen (H) møtte som observatører. 
 
Fra administrasjonen møtte: Bydelsdirektør Heidi Larssen, møtesekretær Lise Olsen. 
 
 
Jarl W. Alnæs ble enstemmig valgt som settenestleder i Ulf Granlis fravær. 
 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent uten merknader. 
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet godkjent. 
 
Informasjon 
Bydelsdirektøren orienterte muntlig om følgende saker: 

• Bydelens ergo- og fysioterapitjeneste har mottatt Oslo Folkehelsepris. I begrunnelsen 
for tildelingen vektlegges at tjenesten gjennom mange år har vist engasjement og 
initiativ for barn og unge som går langt ut over det som kan forventes. 

• Status for Hasle barnehage. Tidligere planer om å flytte barnehagen til Innspurten på 
Valle Hovin har vist seg uaktuelt da Vålerenga skal igangsette sitt byggeprosjekt på 
området. Aktuell tomt nå er ved Ola Narr barnehage. Det er plass til to paviljonger, 
disse er bestilt. Bruk av disse paviljongene kan tidligst starte 1. mai 2014, mest 
sannsynlig til sommeren. Arbeidet med å åpne Hovinbekken, rett ved Hasle barnehage, 
starter etter påske og vil medføre ytterligere støy. Dette arbeidet lar seg ikke utsette. Det 
vil derfor være en periode fra påske til paviljongene på Ola Narr kan tas i bruk, der det 
må finnes midlertidige løsninger for barn og ansatte, i hvert fall fra den ene nåværende 
paviljongen på Hasle.  
Alle barn og ansatte vil kunne flytte til Ola Narr når lokalene står klare. Fagforbundet, 
Utdanningsforbundet, vernetjenesten og administrasjonen har avtalt møte for å diskutere 
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og finne løsninger som kan ivareta barna og de ansatte på en best mulig måte i denne 
prosessen. Det skal avholdes stormøte 24.10.2013 med representanter fra OBY, 
entrepenører, FAU, ansatte og bydelsoverlegen.  
Det vil bli gitt tilbud om ledige plasser bydelen har i andre barnehager til de som ønsker 
det. FAU ved Ola Narr barnehage har engasjert et privat firma for å følge prosessen.  

• Medarbeiderundersøkelsen i høst for ansatte er avlyst. Gjennomføres uke 11 i 2014. 
Medarbeiderundersøkelser vil fra nå bli gjennomført hver vår, i stedet for høst.  

• Det ble i et komitemøte forrige uke stilt spørsmål om noen som hadde flyttet ut av 
bydelen kunne sitte i bydelens tilsynsutvalg. Spørsmålet i komiteen ble avtalt besvart i 
dette AU-møtet. Det vises til tidligere svar bydelsdirektørens ga på samme spørsmål i 
BU-møte 2. mai 2013, der hun svarte at administrasjonen ikke kan se at det foreligger 
regelverk som skulle være til hinder for at representanter av tilsynsutvalg ikke har 
bosted i bydelen.  

• KOU vil før jul ha utarbeidet et forslag til felles system for godkjenning av og tilsyn 
med kommunale og private barnehager. 

• Det minnes om kommunerevisjonens seminar 30.10.2013 om det folkevalgte tilsynet i 
bydelene.  

 
Innmeldte spørsmål 
Det var ingen innmeldte spørsmål. 
 
Eventuelt 
Per Østvold (SV) tok opp at det ikke er avsatt midler neste år til Nedre Foss bypark. Det ble 
foreslått å invitere den nye byråd for miljø og samferdsel til å komme på befaring. Jarl Alnæs 
fikk bekreftet under møte at Byråden var positiv til å komme. Partiene ble oppfordret til å ta 
opp saken i egne partier. Per Østvold varslet sak til BU – møtet neste uke. 
 
 
Saker behandlet under møtet: 
   
SAK 12/13 PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSUVALGET 11. S EPTEMBER 2013 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Protokollen godkjennes. 
 
Vedtak: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
SAK 13/13 GJENNOMGANG AV ØVRIGE SAKER TIL MØTE I 
BYDELSUTVALGET 31. OKTOBER 2013   
 
Til BU-sak 105/13 Møteplan for AU, BU, komiteer og råd 2014: 
AU-møter 11. juni og 10. desember endrer møtestart til kl. 17.00 med åpen time. Endret forslag 
ettersendes og legges ut på bydelens nettside. 
BU-møte 20. februar faller i vinterferien. Det vil bli vurdert å utsette møtet en uke. Møter i AU, 
komiteer og råd utsettes da tilsvarende. 
 
Til BU-sak 106/13 Revidering av forskrift om åpningstider for serverings- og 
skjenkesteder i Bydel Grünerløkka: 
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Forslagene ble gjennomgått og diskutert. Det ble avklart noen tekniske rettelser. Knut Tvedten 
legger/ markerer forslagene inn i eksisterende forskrift. Dokumentet vil bli ettersendt og lagt ut 
på bydelens nettside. 
 
Følgende tilleggssaker ble meldt: 
 
SAK 107/13 OVERFØRING FRA BYDELENS DRIFTSBUDSJETT TIL 
INVESTERING. OMBYGGING AV FAMILIEHUSET 
 
PER ØSTVOLD (SV) VARSLET SAK OM NEDRE FOSS BYPARK 
 
ANDERS NYGAARD (R) VARSLET MULIG SAK OM HASLE BARNE AHGE  
 
 
 
 
 
Oslo 24. oktober 2013 
 
 
 
Lise Olsen 
møtesekretær 
 
 
 
  
  
  
 


