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SAK 98/13 BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG FOR 2014 
Merknad fra Rødt: 
Bydelsdirektøren foreslår at Helse- og Sosialkomiteen skal anbefale Bydelsutvalget å vedta 
det framlagte budsjettet. Dette vil i så fall på flere områder, medføre at vil få kvantitative og 
kvalitative reduksjoner som grenser til det uforsvarlige. Risikoen for budsjettoverskridelser er 
vurdert å være av høy risiko for flere områder, særlig for kjøp av sykehjemsplasser og innen 
barnevern. Dette skal i sin tur møtes med økte krav til rapportering, bruk av konkurranse og 
anbud. Altså en oppskrift på en spiral nedover på kvalitet, lønns- og arbeidsforhold. 
 
Dette medlem mener at Byrådets forslag til budsjett gir bydel Grünerløkka - alt for små 
rammer til å kunne yte beboerne forsvarlige tjenester og til å gi de tilsatte et forsvarlig 
arbeidsmiljø. Forslaget innebærer for bydel Grünerløkka kutt og omfordelinger på rundt 35 
millioner kroner i tillegg til minst 140 millioner som er kutta sia 2004. I samme periode har 
bydelens folketall økt med over 10 prosent.  

Dersom bydelsbudsjettet for 2014 vedtas med den økonomiske ramme bystyret kommer til å 
vedta og slik bydelsdirektøren foreslår, kuttes det innenfor barnevern, barnehage, 
eldresentrene, sykehjemsplasser, hjemmetjenesten m.fl. Dette betyr at det vil være mange 
flere som får avslag på vedtak når de søker bydelen om hjelp de har rett på. 

Med utgangspunkt i at bydelsdirektøren igjen uttaler at også denne gang er det fremlagte 
budsjettforslag på kanten av det realistiske, eller på grensen til det forsvarlige kan ikke denne 
representanten være med på å anbefale budsjettet vedtatt. Bydelsutvalget bør heller på denne 
bakgrunn saldere budsjettet med økte tildelinger fra kommunen sentralt. 

Som representant for befolkningen i bydel Grünerløkka kan ikke denne representanten 
anbefale at Bydelsutvalget aksepterer de økonomiske rammene Byrådet har foreslått, og som 
vil bli vedtatt av Bystyret. Denne representanten ber Bydelsutvalget avvise forslag til 
budsjettet og at bydelsutvalget heller ber Bystyret bevilge bydelen en ramme som 
tilfredsstiller behovene befolkningen har for tjenester.  

 


