
Til BU-sak 123/13 Budsjett 2014  
 
 
Det fremmes følgende endringsforslag til bydelsdirektørens budsjettforslag: 
 
Funksjonsområdet 1, Helse, sosial og nærmiljø: 
 
Det foreslåtte innsparingstiltaket «Redusere antall ungdommer i sommerjobb» strykes.  
 
Det foreslåtte innsparingstiltaket «Redusere antall stillinger for uføre i bydelenes 
tjenesteapparat» strykes. 
 
Resultatet av dette er at sum driftsutgifter økes med kr. 400.000.  
 
Funksjonsområde 2 A, Barnehager 
 
Kveldsåpen barnehage fortsetter til 1. juli 2014.  
 
Den foreslåtte økningen av lønnsskrapet i.h.t. lønnsøkning strykes. 
 
Resultatet av dette er at sum driftsutgifter økes med ca. kr. 700.000.  
 
Inndekning: 
 
Sum driftsutgifter for funksjonsområdene 2B Oppvekst, 3 Pleie og omsorg og 4 Økonomisk 
sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet reduseres forholdsmessig med i alt kr. 1.100.000  
 
Verbalforslag: 
 
Fram til 1. juli 2014 vil bydelsutvalget gjøre et nytt forsøk på å få byrådets/bystyrets 
tilslutning til at det kveldsåpne tilbudet blir byomfattende, slik at det ikke belaster bydelens 
budsjett. Hvis dette initiativet ikke har ført til resultater innen 1. juli 2014, vil en bevilgning 
til videre drift ut 2014 bli prioritert ved disponering av mindreforbruket 2013. Det 
kveldsåpne tilbudet skal evalueres før årsslutt 2014.  
 
 
Fullmakter:  
 
Endringsforslag til punkt 8c, 1. setning:  

Bydelsdirektøren har fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammene av vedtatt 
budsjett. Ved uenighet i MBU skal saken legges fram for BU før endelig beslutning tas.  

 

Forslagsstillere:  
 
For Aps gruppe: Marius Sørensen-Sjømæling 
 
For SVs gruppe: Per Østvold 
 
For MdGs gruppe: Patrik Sahlstrøm  
 
(Se også neste side.) 



 
 
 
 
 
Forslag til uttalelse i forbindelse med budsjett 20 14  
 
 
Bydelsbudsjettet for 2014 er meget stramt og på grensen av det forsvarlige. Byrådet har 
foreslått en reduksjon i rammen til bydelen på 18,5 mill. kr. sammenlignet med korrigert  
budsjett for 2013. På grunn av behov for nye stillinger og økt aktivitet har bydelen et 
samlet omstillingsbehov på vel 34 mill. kr. Dette vil gi reduserte tjenester til bydelens 
befolkning. Risikoen for merforbruk er spesielt stor når det gjelder kjøp av 
sykehjemsplasser og innen barnevern. 
 
Bydelsutvalget beklager at Oslo kommune har satt seg i en situasjon der rammene til 
bydelene reduseres. Hvis denne utviklingen fortsetter, kan bydel Grünerløkka ikke lenger 
opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud.  
 
Bydel Grünerløkka har store utfordringer som må løses:  
 

− Det er behov for mer penger til barnehagene slik at vi kan ha nok ansatte med god 
kompetanse. 
 

− Det er behov for mer penger til forebyggende arbeid blant barn og unge.  
 

− Det er behov for mer penger til frivillig arbeid bl.a. innenfor idrett, kultur og 
fritidstilbud til ungdom. 
 

− Det er behov for mer penger til å opprettholde gode eldresentre i hele bydelen.  
 

 
Forslagstillere: 
 
For Aps gruppe: Marius Sørensen-Sjømæling 
 
For SVs gruppe: Per Østvold 
 
For MdGs gruppe: Patrik Sahlstrøm  
 
 
 
 


