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BU-sak 123/13 – Budsjett 2014 – revidert utgave 

Dette fremlegget viser Grünerløkka Venstres prioriteringer for budsjettet 2014. Vi legger 
bydelsdirektørens budsjettforslag til grunn. Etter budsjettforlik på borgerlig side får bydelen et 
sted mellom 5,2 og 5,8 millioner i friske midler/lavere priser på sykehjemsplasser. Vi tar i vårt 
forslag utgangspunkt i 5,2 millioner.  

• Venstre ønsker å prioritere en økning i vikarmidlene til barnehagene for å sikre 
tilstrekkelig bemanning i barnehagene ved sykdom.  

• Bydel Grünerløkka har det eneste kveldsåpne barnehagetilbudet i hele Oslo. Venstre 
mener at det er viktig å beholde et slikt tilbudet i Oslo for de familiene som jobber på 
kveldstid. Samtidig vil Grünerløkka Venstre i løpet av det neste året jobbe for at Bystyret 
skal sikre finansiering av noen kveldsåpne barnehagetilbud i bydelene.     

• Venstre mener det er viktig med gode aktivitetstilbud til bydelens eldre. Det bidrar både til 
økt livskvalitet og reduksjon i behovet for tjenester fra bydelen. Venstre vil derfor 
prioritere midler til drift av eldresentrene. 

• For å sikre at de som trenger hjemmebaserte tjenester får nødvendige tilbud, ønsker 
Venstre ikke å inndra den hele stillingen i hjemmetjenesten. 

• For å sikre et godt tilbud til funksjonshemmede, ønsker ikke Venstre like høy reduksjon i 
brukere funksjonshemmede/reduserte tiltak. 

• Venstre vil sikre at flere ungdommer tilbys sommerjobb via bydelen. 

• Over en periode har bydelen bygd opp lokale tiltak i barnevernet istedenfor å kjøpe 
institusjonsplasser eksternt. Venstre ønsker å sette av midler for å foreta en ekstern 
evaluering av de lokale tiltakene bydelen tilbyr, slik at vi kan få en kvalitetssikring av dem. 

• Venstre ønsker å sette av 400 000 mer til Frivillighetsmidler. 

Venstres forslag til budsjett: 

Oversikt over foreslåtte endringer Sum 

FO 1 HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ  

Opprettholde antall ungdom i sommerjobb +    200.000 

FO 2A BARNEHAGER  

Opprettholde kveldsåpen barnehage  + 1.001.000 

Øke midler til vikarer/lønnsskrap i barnehagene  + 1.000.000 

FO 3 PLEIE OG OMSORG  

Opprettholde støtten til eldresentrene  + 500.000 



 

Opprettholde stilling i hjemmetjenesten  + 450.000 

Mindre reduksjon i brukere funksjonshemmede/ 
reduserte vedtak 

+ 450.000 

Ikke saldert tilleggsinnstillingen +1.223.000 

Sum økt aktivitet +4.824.000 

Den summen som blir til overs settes som buffer 
på barnevern 

 

  

Disponering av mindreforbruk 2013 

-Ved disponeringer av prognostisert mindreforbruk 2013 skal det ved budsjettjustering i juni 2014 
legges fram en plan for omstillingskostnader i barnehager med en øvre ramme 4 millioner 
(endring av bydelsdirektørens verbalforslag).  

-Frivillighetsmidlene på 500.000 som er satt av i budsjettet deles ut 1. halvår 2014. Ved 
disponering av prognostisert mindreforbruk settes det av ytterligere 400.000 til fordeling på 
høsten 2014 

- Det settes av inntil 300.000 til en ekstern evaluering av omleggingen av bydelens vridning mot 
lokale tiltak i barnevernet. En slik evaluering legges frem i løpet av høsten 2014. 

 

 


