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                                                                                                                   BU SAK NR. 22/06                        
                                                       AU SAK NR.  03/06 
PROTOKOLL 

 
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka 06.03.2006 kl. 18.00-
20.15 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57 (møterommet 2. etasje), inngang 
Korsgata.  
 
DAGSORDEN: 
 
ÅPEN HALVTIME. 
 
Det var møtt fram 12 personer til åpen halvtime. 
 
Astrid Ljønes, Øyvind Krogstad og Anne Marie Johansen tok ordet til sak nr. 01/06 og 
bydelsdirektørens forslag om å redusere driftstilskuddet til Engelsborg eldresenter. De sa det 
var viktig å opprettholde dagens tilbud ved senteret. 
 
Inger Marie Veening, Sofienbergsenteret, argumenterte for å opprettholde tilskuddet til drift av 
varmtvannsbassenget på senteret. 
 
Geir Folund, Sinsen eldresenter, sa at senteret ikke hadde noe mer å spare. Dersom 
driftstilskuddet ble kuttet ville det ikke bli mulig å fortsette virksomheten. Han sa man heller 
burde redusere antall sentre enn å kutte ytterligere i tilskuddene til alle tre.  
 
OPPROP. 
 
Til stede: Jens E. Lange (F) leder, Sindre Flø (SV), Ulf Granli (H), Ragnar Leine (RV). 
 
Forfall: Paal Haavorsen (A). 
 
I stedet møtte: Per G. Dahl (A). 
 
Jarl W. Alnæs (V) møtte som observatør.  
 
Til stede av varamedlemmer: Knut Tvedten (H), Ulf Novsett (H), Sven E. Thorsen (V). 
 
MERKNADER TIL DAGSORDEN. 
 
Innkallingen godkjent uten merknader. Det ble meldt saker til eventuelt. 
 
AU SAK NR. 22/05  PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 07.12.2005. 
REF. BU SAK NR. 122/05.  
Arkivnr. Perm 
 
Vedtak: 
Protokollen enstemmig godkjent. 



 
 

 AU SAK NR. 01/06  BUDSJETTJUSTERING – AVSETNING TIL INNDEKNING AV 
MERFORBRUK. 
REF. BU SAK NR. 25/06. 
Arkivnr. 
 
På  møtet ble dato i punkt 8 korrigert fra 1. juli til 1. oktober. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:. 

1. Kveldsåpent tilbud på Rodeløkka barnehage avvikles fra 1. juli 2006 
2. Startgropa åpen barnehage avvikles fra 1. april 2006 
3. Oppsigelse av Slurpen opprettholdes 
4. Oppholdsbetaling for barnepark settes til selvkost fra 1. august 2006. 
5. Bydelsdirektøren starter et arbeid med å finne dekning til 2.261.000 kroner innenfor 

funksjonsområde 2, oppvekst. Bydelsutvalget orienteres om arbeidet på møte 27.april 
2006. 

6. Drifttilskudd til basseng på Sofienbergsenteret inndras fra 1 april. 
7. Betaling for trygghetsalarmer jf. Bystyrets vedtak innføres fra 1. april. 
8. Tilskudd til bydelens eldresentre reduseres som beskrevet fra 1. oktober. 
9. Bydelsdirektøren starter et arbeid med å finne dekning til 7.873.000 kroner innenfor 

funksjonsområde 3, pleie og omsorg. Bydelsutvalget orienteres om arbeidet på møte 
27.april 2006. 

 
Forslaget ble diskutert, men ikke realitetsbehandlet. Saken skal opp på bydelsutvalgets møte 
16.03.2006. 
  
AU SAK NR. 02/06  GJENNOMGANG AV ØVRIGE SAKER TIL 
BYDELSUTVALGETS MØTE 16.03.2006. 
Arkivnr.  
 
Innmeldt spørsmål fra F: 
 
Det har i den senere tid kommet flere henvendelser om at Barnevernet i bydel  
Grünerløkka yter økonomisk bistand til klient(er) som har flyttet ut av bydelen for mange 
måneder siden..  
 
Det er derfor ønskelig å få svar om følgende: 
 
Hvor lenge har bydel Grünerløkkas barnevern økonomisk ansvar i enkelt saker ved 
flytting til ny bydel, og dersom saken(e) tar urimelig lang tid, får Grünerløkka bydel 
refusjon fra ny bydel fra flyttedato til saken(e) faktisk er overført? 
 
Mulige spørsmål: 
 
V varslet mulig spørsmål om snødeponiet på Hasle. RV varslet mulig spørsmål om 
Handlingsprogram Oslo Indre Øst/kulturmidler.    
 
Tilleggssak: 
 
V varslet forslag til oppnevning av nytt varamedlem i Teknisk- og miljøkomiteen og A varslet 
forslag om endring av varamedlemmer i arbeidsutvalget. 
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EVENTUELT. 
 
BU-leder informerte om at Aften nå kommer ut med lokalavis for bydelene St.Hanshaugen, 
Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo og at han hadde deltatt på et møte på Grünerløkka 
eldresenter 23. februar sammen med finansminister Kristin Halvorsen. 
 
Per G. Dahl (A) spurte om når det skulle avholdes møte om ”Bruk og vern av Prinds Chr. 
Augusts Minde”. Administrasjonen opplyste at det inviteres til et møte 3. april kl. 16.00, før 
møtet i Teknisk- og miljøkomiteen.     
 
 
Oslo 09.03.2006 
 
 
 
Heidi Larssen 
møtesekretær 
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