
                                                                                                                

Sak 98/13 Bydelsdirektørens budsjettforslag for 2014 

Bakgrunn: 

 

Høyres BU gruppe har ikke utarbeidet alle sine budsjettforslag i detalj enda. Det er heller ikke alle tall 

som er kjent i skrivende stund. Når det gjelder områdene av budsjettet som faller inn under HSK 

følger våre spørsmål, foreløpige kommentarer og forslag her. 

 

Spørsmål: 

 

1. Det er foreslått følgende tiltak «Redusere antall ungdommer i sommerjobb» NOK 200’, 

«Redusere antall stillinger for uføre i bydelens tjenesteapparat» NOK 200’ og «Diverse 

effektiviseringstiltak KOM» med NOK 550’. 

a. Hvordan vil dette påvirke de ulike «Nyttig i park» osv. tilbudene? Tenker da f.eks. på 

antall tilgjengelige plasser. 

b. Vil disse kuttforslagene kompenseres delvis med tiltaket «Diverse økte inntekter 

KOM» på NOK 420’? 

2. Det er foreslått følgende tiltak «Virkning inndratte 3 stillinger (1,5 helår, 1 halvår) 

hjemmetjenesten» NOK 900’ og «Diverse effektiviseringstiltak hjemmetjenesten» NOK 1.058. 

Hvordan vil hjemmetjenestene bli påvirket av dette eller er det tenkt at omorganiseringen vil 

holde tjenestetilbudet på dagens nivå? 

 

Foreløpige kommentarer og forslag: 

 

1. Høyre er skeptiske til å redusere innsatsen til Kvalifisering og miljø (KOM) og vil se etter 

midler for å øke innsatsen her. 

2. Det er en rekke innsparingstiltak med høy risiko som er foreslått på funksjonsområde 3. 

Dette gjelder f.eks. redusert bruk av sykehjemsplasser i 2014, mer effektive hjemmetjenster 

m.m.  

 

I denne sammenhengen er det ikke gitt at det å redusere innsatsen til forebyggende tiltak 

som seniorsentrene kan være er det beste. Den foreslåtte reduksjonen på NOK 500’ i 

rammebevillinger til seniorsentrene og NOK 200’ som bortfall av bassenget på 

Sofienbergsenteret medfører er ikke heldig. 

 

Samtidig ser vi behovet for i stram økonomisk situasjon å foreta noen reduksjoner. Imidlertid 

er etter vår mening ikke «ostehøvel» metoden den beste her. Vi vil derfor se på muligheten 

for å beholde/forsterke tilskuddene til to av seniorsentrene og bassenget på dagens nivå. 

Dette vil dessverre bety at driftsstøtten til et av seniorsentrene bortfaller. Basert på 

lokasjoner og tilbud vil det etter vår mening være Grünerløkka eldresenter som dessverre i så 

tilfelle vil miste driftsstøtten. 

 

Det kan også være aktuelt å planlegge et nytt seniorsenter i et geografisk hensiktsmessig 

område fra 2016/17 når antall eldre antas å øke igjen. Det er derfor aktuelt å be om at 

planlegging av denne prosessen settes i gang nå. Til denne debatten hører det også med at 

sykehjemmene har dagsentertilbud som mange benytter seg av – dette er tilbud som er 

populære og som kan vurderes styrket. 


