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PROTOKOLL 07/13 
 

Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen i Bydel Grünerløkka 
26.november 2013 kl. 18:00, i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. 
 
Åpen halvtime 
Til åpen halvtime møtte Lisa Kirkengen fra Grünerløkka FAU. Hun informerte om at de i dag 
har sendt brev til alle bystyrets medlemmer med fokus på bemanning i barnehagene. Kopi av 
brev sendes OMK’s medlemmer. Videre ønsker hun at bydelens politikere tar dette med seg i 
budsjettarbeidet. 
 
Opprop 
Til stede: Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) leder, Anita Wold (V) nestleder, Marius H. Sørensen-
Sjømæling (A), Turi Sten (A), Camilla Verdich (H), Bjørn G. Myhrvold (F), Mari Røsjø (R), 
Kristin Myrvang Gjørv (MDG). 
 
Forfall : Magnus Worren (A) 
 
I stedet møtte: Milos Rados (A) 
 
Fra administrasjonen møtte: Tage Guldvog, avdelingsdirektør oppvekstavdelingen, Sigrun 
Øyre Gundersen, sekretær. 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent.  
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskart godkjent.  
 
Informasjon  

• Resultat fra brukerundersøkelse barnehager 2013 ble sendt ut i forkant av møtet og 
spørsmål ble besvart i møtet. Fra 4. desember legges resultatene ut på barnehagenes 
nettsider. Komiteen ønsker en oppfølgingssak våren 2014. 

• Hasle barnehage – det jobbes med midlertidighet i paviljonger ved siden av Ola Narr 
barnehage. Dispensasjon fra Jernbaneverket er gitt. Byantikvaren gjør arkeologiske 
undersøkelser i grunnen. Arbeidet med vannspeilet som skal opp ved barnehagen starter 
1. mai og da kan ikke barnehagen lenger være på Hasle. Bydelen har nødløsning. 

• Dælenenga kunstgressbane – oppdatert status ble gitt. Nytt kunstgress er lagt og banen 
ble tatt i bruk 8. november. Bydelsadministrasjonen holder komiteen oppdatert om 
arbeidene med undervarmeanlegget. 

• Bydelens SaLTo-koordinator Silje Vie Solhjell informerte om bydelens erfaringer med 
økning av ran gjennomført av ungdommer. 

 
 
Innmeldte spørsmål 
Ingen innmeldte spørsmål. 
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Eventuelt 
Høyre ønsker skriftlig svar på spørsmål om kveldsåpen barnehage før møte i Bydelsutvalget 12. 
desember. 
Komiteen ønsker informasjon fra ansatte ved forebyggende avdeling Grønland politistasjon i et 
møte over nyttår. 
 
 
Saker behandlet under møtet: 
   
SAK 27/13 PROTOKOLL FRA MØTE I OPPVEKST-, MILJØ OG 
KULTURKOMITEEN 15.OKTOBER 2013 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Protokollen godkjennes. 
 
Vedtak: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
 
SAK 28/13 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUN N – SØKNAD 
OM STØTTE FOR 2014 
Saksnr. 201301901 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Innkommet søknad om støtte til barne- og ungdomstiltak prioriteres oversendt Bufdir. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
SAK 29/13 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 
Saksnr.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett anbefales vedtatt av bydelsutvalget. 
 
Forslag fra F: 
FO 1 Helse, sosial og nærmiljø 
 
Det opprettes ikke HR-direktørstilling, innsparing kr 700 000. 
Det opprettes ikke 2,5 stillinger NAV/intro-programmet, innsparing kr 2 500 000. 
Det inndras 5 stillinger NAV med ½-års virkning, innsparing kr 2 500 000. 
 
FO 2A Barnehager 
 
En kommunal barnehageenhet med de høyeste driftsutgiftene privatiseres eller 
konkurranseutsettes med ½-års virkning og beregnet innsparing på barnehagens driftsbudsjett 
på 6 %. Forutsatt et driftsbudsjett på ca. 90 mill. kr eks. husleie. Innsparing kr 2 700 000. 
 
FO 3 Pleie og omsorg 
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Det nedtrappes ikke 7 sykehjemsplasser, kr 5 000 000. 
Det inndras ikke 1,5 stillinger praktisk bistand, kr 800 000. 
Det inndras ikke 3 stillinger hjemmetjenesten, kr 900 000. 
Tilskudd til basseng Sofienbergsenteret opprettholdes, kr 200 000. 
Tilskudd til eldresentrene opprettholdes, kr 500 000. 
Det reduseres ikke i brukere funksjonshemmede, kr 450 000. 
Styrking avlastning, kr 550 000. 
 
Verbalforslag 
 

1. Sinsen eldresenter er ikke omtalt under kapittelet Eldresentre. Tilleggsforslag til teksten på 

side 87: 

Sinsen eldresenter fanger opp nye brukere fra Sinsen, Løren og Hasle. De har fokus på 
integrering og arbeid på tvers av generasjoner. 
 

2. I regjeringsplattformen til H/FrP-regjeringen heter det: 

 

Ta initiativ til en forsøksordning med statlig finansiering for eldreomsorgen, som kommunene 

kan søke på. Forsøksordningen skal inkludere et begrenset antall kommuner, vare over tid og 

evalueres.  

 
Administrasjonen bes om å søke om at Bydel Grünerløkka blir en slik forsøkskommune. 

 
Forslag fra A: 
Grünerløkka Arbeiderparti foreslår at budsjettet tas til orientering og sendes videre til BU for 
endelig behandling, med innkomne forslag fra F. 
 
Voteringsorden: 
Bydelsdirektørens forslag ble satt opp mot A’s forslag. 
 
Votering: 
Arbeiderpartiets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Grünerløkka Arbeiderparti foreslår at budsjettet tas til orientering og sendes videre til BU for 
endelig behandling, med innkomne forslag fra F. 
 
 
SAK 30/13 NAVNSETTING AV NY GRUNNSKOLE PÅ TEGLVERKS TOMTA 
Saksnr.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
OMK innstiller til BU å støtte Utdanningsetatens forslag om at den nye grunnskolen får navnet 
Hovinbekken. 
 
Forslag fra Rødt: 
OMK innstiller til BU at den nye grunnskolen får navnet Teglverket skole. 
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Voteringsorden: 
Bydelsdirektørens forslag og R’s forslag ble satt opp mot hverandre. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag ble vedtatt med 6 stemmer (3A, 1V, 1H og 1F) mot 3 stemmer (1R, 
1MDG og 1SV).  
 
Vedtak: 
OMK innstiller til BU å støtte Utdanningsetatens forslag om at den nye grunnskolen får navnet 
Hovinbekken. 
 
 
 
Oslo 27.november 2013 
 
 
 
Sigrun Øyre Gundersen 
sekretær 
 
 
 
  
  
  
 


