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BU-sak 62/2014 EKSTERN BUDSJETTJUSTERING 2/2014
I

Fordeling av ungdomsmidler

I vedtatt budsjett for 2014 er det på kapittel 308 – Bydelene – avsetninger Barn og unge, avsatt
6,713 mill. til ulike ungdomstiltak. I tillegg forventes overført 0,197 mill. fra 2013.
I Kommunaldirektørens sak 7/2014 fordeles 5,765 mill. av disse midlene.
Bydel Gamle Oslo tildeles i denne saken kr 2,320 mill. der 2,1 mill. er til FRIGOs
byomfattende virksomhet. Midlene til FRIGO er lagt inn som en inntektsforutsetning i
budsjettet for 2014. I tillegg tildeles bydelen kr 220 000 til Lokale og regionale
lørdagskveldstiltak for ungdom.
Midlene er øremerket formålet barn og unge. Bydelsdirektøren foreslår at midlene
budsjettjusteres til funksjonsområdet 2B, oppvekst - kostrafunksjon 231, aktivitetstilbud barn
og unge.
II

Tilskudd til drift av senior/eldresentrene i 2014

I budsjettet for 2014 er det fattet følgende verbalvedtak H6; Videreføring av ordningen med
tilskudd til eldresenter. Byrådet bes vidreføre ordningen med tilskudd til eldresentre som ble
vedtatt med budsjett 2013. Det er avsatt 15 mill. på kapittel 304 – Bydelene – avsetninger
eldre som skal fordeles til senior-eldresentre i bydelene for å styrke sentrene. Midlene
fordeles i forhold til bydelenes avsatte netto budsjett for sine seniorsentre i 2014.
I kommunaldirektørens sak 14/2014 fordeles midlene som er øremerket formålet. Ubrukte
midler kan overføres til budsjett 2015.
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Bydel Gamle Oslo får i saken tildelt 1,931 mill.. I henhold til kommunaldirektørsaken skal
disse fordeles som følger;
• Ensjøtunet eldresenter
kr 555 000
• Grønland flerkulturelle eldresenter
kr 410 000
• Kampen Omsorg pluss aktivitetssenter
kr 966 000
Bydelsdirektøren forslår at midlene budsjettjusteres til funksjonsområdet 3 kostrafunksjon
2342 - aktiviserings- og servicetjenester ovenfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse
over 67 år.
III

Fordeling av statlige midler til gratis kjernetid i barnehager

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har gitt tilsagn om 29,1 mill. til Oslo
kommune og bydelene Gamle Oslo, Alna, Stovner, Grorud, Bjerke og Søndre Nordstrand.
Midlene er gitt for 1. halvår 2014.
Midlene er fordelt etter antall 4 - 5 åringer i bydelene. I kommunaldirektørens (KOU) sak
10/2014 fordeles 21,05 mill. til bydelen. Bydel Gamle Oslo får i saken tildelt 2,813 mill.
Midlene er lagt som en inntektsforutsetning i bydelens budsjett for 2014. Bydelsdirektøren
forslår at midlene budsjettjusteres til funksjonsområdet 2A - barnehager, kostrafunksjon 201førskole.
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:
Funksjonsområdet 2A - barnehager
Kostrafunksjon 201 – førskole
Art 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.prod. økes med

kr

2 8130 000,-

Funksjonsområdet 2B - Oppvekst
Kostrafunksjon 231 – aktivitetstilbud barn og unge
Art 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.prod. økes med

kr

2 320 000,-

Funksjonsområdet 3 - Pleie og omsorg
Kostrafunksjon 2342 - aktiviserings- og servicetjenester ovenfor eldre og personer med
funksjonsnedsettelse over 67 år.
Art 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.prod. økes med
kr
1 931 000,-
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