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Frogner bydelsutvalg
Postboks 2400 Solli
0201 Oslo

PROTOKOLL
FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE
ONSDAG 25. JUNI 2014
Sommerrogt. 1, kl 18:00

Til stede:

Høyre:

Bjarne Ødegaard
Elisabet Parmeggiani
Britt Eia
Ulf Hordvik
Carl-Henrik Bastiansen
Hans Magnus Borge
Elenor W. Holter
Bård Standal

Arbeiderpartiet:

Egil Heinert
Emil Aas Stoltenberg
Gunn von Krogh

Fremskrittspartiet:

Hans Høegh Henrichsen

Venstre:

Natasza P. Sandbu
Jan Mesicek

SV:

Erna Kahlbom

Forfall: Anne-Lise Bergenheim , Beate Brovig Auke og Tjeran Vinje.

Fra administrasjonen:

Møtet ble ledet av:
BU-sekretær/ref.:

Bydelsdirektør
Avd direktør
Avd direktør
Avd direktør

Wenche Ørstavik
Olaf Varslot
Anne-Ma Moe-Christensen
Heidi Damengen

Bjarne Ødegaard (H)
Kåre Sagmo-Søvde

Møtet ble satt med 15 representanter m/møtende vararepresentanter.
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ÅPEN HALVTIME:
- Stella Stenman og Vasilisa Gorbunova, brukere av Hamna Fritidsklubb, hadde ordet
til sak 179/14 Budsjettjustering juni 2014 og økonomiprognose med aktivitetstall pr.
mai 2014
- Ayla Heimly og Malin Debruner, elever v/ Majorstuen skole og brukere av Hamna
Fritidsklubb, hadde ordet til sak 179/14 Budsjettjustering juni 2014 og
økonomiprognose med aktivitetstall pr. mai 2014
- Hanne Løchsen Gruer, tidl. ansatt ved Hamna Fritidsklubb, hadde ordet til sak 179/14
Budsjettjustering juni 2014 og økonomiprognose med aktivitetstall pr. mai 2014
- Ingrid Miloud, mor til brukere av Hamna Fritidsklubb, hadde ordet til sak 179/14
Budsjettjustering juni 2014 og økonomiprognose med aktivitetstall pr. mai 2014

ENDRING AV DAGSORDEN:
Sak 179/14 Budsjettjustering juni 2014 og økonomiprognose med aktivitetstall pr. mai 2014
ble enstemmig vedtatt å behandles før sak 178/14.

Tilleggssaker:
Sak 190/14 - Bytte på medlemmer av komiteene i Høyres gruppe

INHABILITET: ingen meldte

SAK 188/14

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 17.6.14
VEDTAK:
Protokollen ble godkjent.
Merknad fra H til sak 180/14 - Søknad om uttreden for verv til
bydelsutvalget og HUSK Frogner: Høyre foreslår Jens Lie som ny vara
til BU. Oversendes Oslo kommunes valgstyre.

Saker til behandling:

SAK 178/14

DELEGASJON AV BYDELSUTVALGETS MYNDIGHET SOMMER
2014
UTSATT SAK
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SAK 179/14

BUDSJETTJUSTERING JUNI 2014 OG ØKONOMIPROGNOSE MED
AKTIVITETSTALL PR. MAI 2014
Forslag til vedtak:
BU vedtar de innsparinger som er vist i saken.
Dette innebærer et redusert aktivitetsnivå og redusert antall ansatte.
BU ønsker fremlagt eget oppsett om økonomiutvikling i august i tråd med
tiltakene i denne sak, for å se status og føre tilsyn med tiltak om
effektiviseringer og produksjonsøkning som er forutsatt på hvert område,
samt ansatte-reduksjon.
Forslag til vedtak med protokolltilførsel fra H og V:
I sak 386/13 vedtok bydelsutvalget budsjett for Frogner Bydel 2014. BU
vedtok da at ”BU vil ta stilling til disponering av evt. styrking/svekkelse av
budsjettet samt evt. Mindreforbruk/merforbruk i bydelen i møte i januar.
Budsjettet ble da vedtatt med en ramme på NOK 1.212.402.000.
På tross av dette vedtaket ble det kun gjennomført en muntlig orientering
rundt økonomisituasjonen i sak 22/14 på møtet i januar og kun en teknisk
justering ble fremlagt i sak 55/14 på det påfølgende møte.
I mars, sak 91/14, fremlegges prognose som ikke viser avvik mellom regulert
budsjett 2014 og prognose 2014. BU fatter likevel vedtak om å be
”administrasjonen kontinuerlig iverksette ytterligere effektiviseringstiltak
utover det som ligger i saken, som kan sikre økonomisk kontroll”. I sak 92/14
vedtas følgende:
BU vedtar en innsparing på budsjett tilsvarende 5 mill kr i tråd med
oppsett på Kostra, tjenestested og funksjonsområde. Det forutsettes at det
gjennomføres med ansettelses- og innkjøpsstopp samt andre tiltak som
vist i saken.
I april i BU-sak 120/14 treffes samme vedtak som i mars sak 91/14.
Sakspapirene ble omdelt i møtet.
I møte 27 mai – ble det fremmet sak om ytterligere kostnadsreduksjoner. På
bakgrunn av dette fremlegget ble det fattet følgende vedtak i BU:
”Bydelsutvalget er inneforstått med den økonomiske situasjonen etter
fire måneders drift.
BU er gjort kjent med de viktigste innsparingstiltak som er redegjort
for i denne sak og i tidligere saker i februar, mars og april.
BU ser at det er nødvendig med reduksjon av tjenester på alle
områder.
BU ber om å få forelagt en budsjettjusteringssak i juni måned med
ytterligere tiltak, herunder effektiviseringstiltak og
bemanningsreduksjoner for å oppnå ønsket resultat.”
På bakgrunn av dette fremmet Administrasjonen sak 179/14. Saken ble utsatt
til ekstraordinært møte i dag med følgende merknad fra forslagsstillerne:
”Forslagstillerne mener BU trenger noe mer tid på å behandle denne
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omfattende saken. Vi minner om administrasjonens informasjon til BU
i april om at bydelens økonomi var under kontroll. På grunn av
sakens kompleksitet og ikke minst konsekvensen for både ansatte og
brukere av våre tjenester, behøver vi lengre tid og foreslår derfor
utsettelse til 25. juni. Forslagstillerne ber administrasjonen legge frem
en konsekvensanalyse av å kutte/redusere konkrete stillinger i
administrasjonen og støttefunksjoner til det ekstraordinære møte 25.
juni 2014”.
Det ligger to elementer i denne utsettelsen:
1. Administrasjonens saksfremlegg var etter disse medlemmers
oppfatning ikke av betryggende kvalitet. Videre var talloppsett og
prosatekst usammenhengende. Dette gir, i tillegg til den endring som
har vært i administrasjonens kommunikasjon av den økonomiske
utviklingen grunn til bekymring for administrasjonens kontroll over
økonomien.
2. Kostnadene til sentraladministrasjon virker til dels høye sammenhold
med et betydelig kuttbehov. Administrasjonen la opp til betydelige
kutt av flere stillinger som direkte berører brukere i bydelen, uten å
foreslå kutt i administrative stillinger.
I det fremlegg som nå er levert BU skriver administrasjonen følgende om
hvordan avviket kunne bli så stort :
”Når det i prognosen pr april måned meldes om regnskapsmessig
balanse, bygger dette på følgende forhold: Prognosen som utarbeides
i årets første måneder bygger uavkortet på den vurdering at alle
innarbeidede sparetiltak får full effekt. Det ble tatt øyeblikkelig
affære i mai, basert på apriltall som viste at effekt uteble”.
Det forhold at det for prognosene ikke er lagt til grunn reelle tall, men kun
legges til grunn fremskrivninger så langt inn i året som ut april er ukjent for
BU og i betydelig grad egnet til å svekke tilliten til underlaget som er
presentert.
Disse medlemmer vil også påpeke at det fremlagte materiale ikke holder det
kvalitetsnivå hva gjelder konsekvenser og budsjetteffekter som anses
nødvendig for å kunne treffe vedtak i dette møtet. De ulike forslag fremstår
som fragmenterte og konsekvensanalysene som lite faktabaserte. BU inviteres
til å gi sin tilslutning til en serie prosa i stedet for konkrete vedtak. Det er
fremlagt prognoser som gir et underskudd for 2014 på 29MNOM i
høyalternativet, 15MNOK i mellomalternativet og 5MNOK i lavalternativet.
Den samlede årseffekt av de foreslåtte tiltak er beregnet til 8.8 MNOK. Det er
vanskelig å forstå sammenhengen mellom disse tallene.
På denne bakgrunn fremmes følgende forslag til vedtak:
1. BU ser alvorlig på den mangelfulle kvaliteten på underlaget til en
diskusjon hvor det skal tas stilling til forhold som kan ha store
konsekvenser både for ansatte og brukere.
2. Vedtak i saken utsettes til ekstraordinært BU-møte 1. Juli
3. Administrasjonen pålegges å søke bistand fra kommunens
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økonomistab for å kunne fremlegge en avviksprognose hvor avvik fra
budsjett dokumenteres per post med prognose for hvor den enkelte
resultatenhet vil ende opp per 31.12.2014. Basert på avvik
dokumentert slik fremmes en sak hvor kutt foreslås ned på de enkelte
poster opp mot ny prognose. Den samlede oppstilling skal følge denne
form (med eksempeltall under):
Post

Opprinnelig Avvik
budsjett
pr.
31.5.2014
A
1000
100
B
500
0
SUM 1500
100

Prognose Foreslått
Nytt
2014
kutt/justering budsjettall
1250
500
1750

300
0
300

950
500
1450

4. Totaliteten av de foreslåtte kutt skal medføre at det nye budsjettet for
2014 skal gå i balanse.
5. Budsjettkutt skal foreslås ut fra prinsippet om minste
brukerinnvirkning. Dette innebærer at brukerrettede tjenester skal
kuttes først når alle muligheter for kutt i fellestjenester, stab og
bestillingskontor er uttømt. BU ber om en ekstra forklaring rundt
innsparingspotensial på posten 100, som angir konkrete forslag til
bemanningsreduksjon. Bu ber spesifikt om at konsekvensen av kutt på
henholdsvis 5 og 10 stillinger i administrasjonen vurderes.
6. Dersom det fremdeles er behov for å kutte i tjenesteytingen til brukere
skal kvalitet på tjenester som angår barn og ungdom være det området
som sist berøres.
7. Videre skal alle forslag til kutt rangeres i en prioriteringsliste hvor det
fremkommer hvilke kutt som gir raskest og best effekt, men da også
med konsekvensberegning inkludert slik at helheten kost/nytte
dominerer på toppen av listen.
8. BU skal hver måned få seg forelagt oppdatert økonomiprognose med
reelle tall hvor avvik rapporteres for hver budsjettpost og ikke kun
overordnet. All økonomirapportering skal fremlegges samtidig med
øvrige dokumenter fredag før møtet. Det vil ikke aksepteres å få dette
over bordet eller på e-post samme dag.
9. Det forutsettes at forslagene i revidert underlag er drøftet med
tillitsvalgte for så vidt forslagene har personalkonsekvenser i forkant
av utsendelse av papirer til ekstraordinært møte. Det forutsettes videre
at sakspapirer til ekstraordinært møte sendes ut senest 30. juni
klokken 11.
10. Dersom forutsetningene i vedtaket ikke er oppfylt vil Bydelsutvalget
på møte 1. juli ta stilling til om bydelen skal be Oslo Kommune om å
treffe vedtak om forsterket økonomisk oppfølging av bydelen.
11. Dersom forutsetningene i vedtaket ikke er oppfylt vil Bydelsutvalget
på møte 1. juli ta stilling til om bydelen skal be Oslo Kommune om å
treffe vedtak om forsterket økonomisk oppfølging av bydelen.

Forslag til vedtak med protokolltilførsel fra SV:
Bu kan ikke vedta administrasjonens forslag til kostnadsreduksjoner-
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herunder oppsigelser, kutt i tjenestetilbudet og omorganisering.
De foreslåtte kostnadsreduksjonene vil forringe kvaliteten på tilbudene til
våre innbyggere i så stor grad at vi som ansvarlig utvalg ikke kan akseptere
dette.
BU savner (fortsatt) en mer inngående analyse av konsekvensene på kort og
lengre sikt – dessuten mangler innbyggerperspektivet.
Protokolltilførsel
SV viser til sitt forslag og stemmer derfor ikke over noen av de fremlagte
forslagene fra administrasjonen til innsparing. Vi kan ikke være med å vedta
tiltak uten å vite om konsekvensene for beboerne i bydelen vår.
Konsekvensene ser ut til å kunne bli drastiske for den mer utsatte delen av
befolkningen, de som trenger tjenester fra NAV, barn som trenger beskyttelse
av barnevernet og for syke og eldre.
BU har gjennom flere år måttet kutte i budsjettene. Kuttene er gjort etter
forslag fra administrasjonen. Disse kuttene er gjort etter at et samlet BU har
funnet at kvaliteten på tjenestene og tilbudene til innbyggerne har vært
akseptable- tross kuttene.
Men nå er grensen nådd. SV kan ikke være med på å kutte budsjettene
ytterligere etter forslagene i dagens dokument fra administrasjonen. Kuttene
er så drastiske at vi mener det er uansvarlig. Det vil bli umulig for bydelen å
kunne opprettholde et akseptabelt tjenestetilbud til innbyggerne.
De ansvarlige for den økonomiske situasjonen- Bystyret og Byrådet – må se
på muligheter for å bevilge ekstra midler slik at man unngår omfattende kutt i
stillinger og uheldige omorganiseringer.

Forslag til vedtak fra F:
Bydelsutvalget har med største beklagelse konstatert kravet om og
nødvendigheten av de innsparinger som på møtet ble lagt frem til avgjørelse.
Disse innsparinger kommer i tillegg til de meget betydelige kutt som allerede
i årets budsjett er foretatt, og som allerede rammer sterkt de tjenester som ytes
bydelens befolkning.
BU ønsker å peke på at det merforbruk som er konstatert, skyldes forhold
som ligger utenfor Bydelens kontroll, men som henger sammen med
lovpålagte oppgaver, primært innenfor eldreomsorgen, helsetjenester som
gjelder ungdom, sosialhjelp. Det er klart ikke mulig å forutse hendelser som
kommer uten forvarsel og innebærer ekstremt høye omkostninger, eller
utgifter til eksempelvis innleggelser på sykehjem der norsk lov klart sier at
den som medisinsk er vurdert å ha behov for plass på sykehjem, også har en
juridisk rett til slik plass. Finansieringen av slike plasser avhenger normalt av
at ressurser frigjøres «ved naturlig avgang», men i den grad «naturlig
avgang» uteblir som det nå skjer i økende grad, kan man ikke se at det frigjør
bydelen fra det ansvar som er pålagt den. Det er hendelser av slik art som
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ligger til grunn for de utgiftsoverskridelser som er tvunget frem.
De innsparingsforslag som er lagt frem for Bydelsutvalget, innebærer en
betydelig og meget smertelig reduksjon i bydelens tjenester til
lokalbefolkningen, men det sees ingen utvei annet enn å godta forslagene ut
fra det ansvar man har under Kommunens gjeldende retningslinjer.
Det ansvar som vil bli resultatet av at innsparingene settes i verk, må på den
annen side helt og holdent ligge på Oslo Bystyre som gjennom sine
budsjettvedtak har fremtvunget en økonomisk situasjon for denne bydel (og
utvilsomt flere andre bydeler) som rammer lokalbefolkningen, og først og
fremst de svakeste grupper, i meget alvorlig grad og står i sterk kontrast til
den politikk de politiske partier har gitt uttrykk for, bl.a. i den såkalte
«Verdighetsgrantien».
Det bør rettes en innstendig henstilling om at Bystyret tar denne sak opp til
behandling og sikrer at Bydelen fortsatt kan yte befolkningen de tjenester
som forventes, ut fra gjeldende norsk lov.
Forslag til vedtak fra SV falt mot 14 stemmer (8H, 2V, 1F, 3A) og 1
stemme for (1 SV)
Forslag til vedtak fra F falt mot 14 stemmer (8H, 2V, 3A, 1 SV) og 1
stemme for (1 F)
Forslag til vedtak fra H ble vedtatt med 13 stemmer for (8H, 2V, 3A) og
2 stemmer mot (1F, 1 SV)
Etter dette er BUS vedtak følgende:
I sak 386/13 vedtok bydelsutvalget budsjett for Frogner Bydel 2014. BU
vedtok da at ”BU vil ta stilling til disponering av evt. styrking/svekkelse av
budsjettet samt evt. Mindreforbruk/merforbruk i bydelen i møte i januar.
Budsjettet ble da vedtatt med en ramme på NOK 1.212.402.000.
På tross av dette vedtaket ble det kun gjennomført en muntlig orientering
rundt økonomisituasjonen i sak 22/14 på møtet i januar og kun en teknisk
justering ble fremlagt i sak 55/14 på det påfølgende møte.
I mars, sak 91/14, fremlegges prognose som ikke viser avvik mellom regulert
budsjett 2014 og prognose 2014. BU fatter likevel vedtak om å be
”administrasjonen kontinuerlig iverksette ytterligere effektiviseringstiltak
utover det som ligger i saken, som kan sikre økonomisk kontroll”. I sak 92/14
vedtas følgende:
BU vedtar en innsparing på budsjett tilsvarende 5 mill kr i tråd med
oppsett på Kostra, tjenestested og funksjonsområde. Det forutsettes at det
gjennomføres med ansettelses- og innkjøpsstopp samt andre tiltak som
vist i saken.
I april i BU-sak 120/14 treffes samme vedtak som i mars sak 91/14.
Sakspapirene ble omdelt i møtet.
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I møte 27 mai – ble det fremmet sak om ytterligere kostnadsreduksjoner. På
bakgrunn av dette fremlegget ble det fattet følgende vedtak i BU:
”Bydelsutvalget er inneforstått med den økonomiske situasjonen etter
fire måneders drift.
BU er gjort kjent med de viktigste innsparingstiltak som er redegjort
for i denne sak og i tidligere saker i februar, mars og april.
BU ser at det er nødvendig med reduksjon av tjenester på alle
områder.
BU ber om å få forelagt en budsjettjusteringssak i juni måned med
ytterligere tiltak, herunder effektiviseringstiltak og
bemanningsreduksjoner for å oppnå ønsket resultat.”
På bakgrunn av dette fremmet Administrasjonen sak 179/14. Saken ble utsatt
til ekstraordinært møte i dag med følgende merknad fra forslagsstillerne:
”Forslagstillerne mener BU trenger noe mer tid på å behandle denne
omfattende saken. Vi minner om administrasjonens informasjon til BU
i april om at bydelens økonomi var under kontroll. På grunn av
sakens kompleksitet og ikke minst konsekvensen for både ansatte og
brukere av våre tjenester, behøver vi lengre tid og foreslår derfor
utsettelse til 25. juni. Forslagstillerne ber administrasjonen legge frem
en konsekvensanalyse av å kutte/redusere konkrete stillinger i
administrasjonen og støttefunksjoner til det ekstraordinære møte 25.
juni 2014”.
Det ligger to elementer i denne utsettelsen:
1. Administrasjonens saksfremlegg var etter disse medlemmers
oppfatning ikke av betryggende kvalitet. Videre var talloppsett og
prosatekst usammenhengende. Dette gir, i tillegg til den endring som
har vært i administrasjonens kommunikasjon av den økonomiske
utviklingen grunn til bekymring for administrasjonens kontroll over
økonomien.
2. Kostnadene til sentraladministrasjon virker til dels høye sammenhold
med et betydelig kuttbehov. Administrasjonen la opp til betydelige
kutt av flere stillinger som direkte berører brukere i bydelen, uten å
foreslå kutt i administrative stillinger.
I det fremlegg som nå er levert BU skriver administrasjonen følgende om
hvordan avviket kunne bli så stort :
”Når det i prognosen pr april måned meldes om regnskapsmessig
balanse, bygger dette på følgende forhold: Prognosen som utarbeides
i årets første måneder bygger uavkortet på den vurdering at alle
innarbeidede sparetiltak får full effekt. Det ble tatt øyeblikkelig
affære i mai, basert på apriltall som viste at effekt uteble”.
Det forhold at det for prognosene ikke er lagt til grunn reelle tall, men kun
legges til grunn fremskrivninger så langt inn i året som ut april er ukjent for
BU og i betydelig grad egnet til å svekke tilliten til underlaget som er
presentert.
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Disse medlemmer vil også påpeke at det fremlagte materiale ikke holder det
kvalitetsnivå hva gjelder konsekvenser og budsjetteffekter som anses
nødvendig for å kunne treffe vedtak i dette møtet. De ulike forslag fremstår
som fragmenterte og konsekvensanalysene som lite faktabaserte. BU inviteres
til å gi sin tilslutning til en serie prosa i stedet for konkrete vedtak. Det er
fremlagt prognoser som gir et underskudd for 2014 på 29MNOM i
høyalternativet, 15MNOK i mellomalternativet og 5MNOK i lavalternativet.
Den samlede årseffekt av de foreslåtte tiltak er beregnet til 8.8 MNOK. Det er
vanskelig å forstå sammenhengen mellom disse tallene.
På denne bakgrunn fremmes følgende forslag til vedtak:
1. BU ser alvorlig på den mangelfulle kvaliteten på underlaget til en
diskusjon hvor det skal tas stilling til forhold som kan ha store
konsekvenser både for ansatte og brukere.
2. Vedtak i saken utsettes til ekstraordinært BU-møte 1. Juli
3. Administrasjonen pålegges å søke bistand fra kommunens
økonomistab for å kunne fremlegge en avviksprognose hvor avvik fra
budsjett dokumenteres per post med prognose for hvor den enkelte
resultatenhet vil ende opp per 31.12.2014. Basert på avvik
dokumentert slik fremmes en sak hvor kutt foreslås ned på de enkelte
poster opp mot ny prognose. Den samlede oppstilling skal følge denne
form (med eksempeltall under):
Post

Opprinnelig Avvik
budsjett
pr.
31.5.2014
A
1000
100
B
500
0
SUM 1500
100

Prognose Foreslått
Nytt
2014
kutt/justering budsjettall
1250
500
1750

300
0
300

950
500
1450

4. Totaliteten av de foreslåtte kutt skal medføre at det nye budsjettet for
2014 skal gå i balanse.
5. Budsjettkutt skal foreslås ut fra prinsippet om minste
brukerinnvirkning. Dette innebærer at brukerrettede tjenester skal
kuttes først når alle muligheter for kutt i fellestjenester, stab og
bestillingskontor er uttømt. BU ber om en ekstra forklaring rundt
innsparingspotensial på posten 100, som angir konkrete forslag til
bemanningsreduksjon. Bu ber spesifikt om at konsekvensen av kutt på
henholdsvis 5 og 10 stillinger i administrasjonen vurderes.
6. Dersom det fremdeles er behov for å kutte i tjenesteytingen til brukere
skal kvalitet på tjenester som angår barn og ungdom være det området
som sist berøres.
7. Videre skal alle forslag til kutt rangeres i en prioriteringsliste hvor det
fremkommer hvilke kutt som gir raskest og best effekt, men da også
med konsekvensberegning inkludert slik at helheten kost/nytte
dominerer på toppen av listen.
8. BU skal hver måned få seg forelagt oppdatert økonomiprognose med
reelle tall hvor avvik rapporteres for hver budsjettpost og ikke kun
overordnet. All økonomirapportering skal fremlegges samtidig med
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øvrige dokumenter fredag før møtet. Det vil ikke aksepteres å få dette
over bordet eller på e-post samme dag.
9. Det forutsettes at forslagene i revidert underlag er drøftet med
tillitsvalgte for så vidt forslagene har personalkonsekvenser i forkant
av utsendelse av papirer til ekstraordinært møte. Det forutsettes videre
at sakspapirer til ekstraordinært møte sendes ut senest 30. juni
klokken 11.
10. Dersom forutsetningene i vedtaket ikke er oppfylt vil Bydelsutvalget
på møte 1. juli ta stilling til om bydelen skal be Oslo Kommune om å
treffe vedtak om forsterket økonomisk oppfølging av bydelen.
11. Dersom forutsetningene i vedtaket ikke er oppfylt vil Bydelsutvalget
på møte 1. juli ta stilling til om bydelen skal be Oslo Kommune om å
treffe vedtak om forsterket økonomisk oppfølging av bydelen.

Protokolltilførsel fra SV:
SV viser til sitt forslag og stemmer derfor ikke over noen av de fremlagte
forslagene fra administrasjonen til innsparing. Vi kan ikke være med å vedta
tiltak uten å vite om konsekvensene for beboerne i bydelen vår.
Konsekvensene ser ut til å kunne bli drastiske for den mer utsatte delen av
befolkningen, de som trenger tjenester fra NAV, barn som trenger beskyttelse
av barnevernet og for syke og eldre.
BU har gjennom flere år måttet kutte i budsjettene. Kuttene er gjort etter
forslag fra administrasjonen. Disse kuttene er gjort etter at et samlet BU har
funnet at kvaliteten på tjenestene og tilbudene til innbyggerne har vært
akseptable- tross kuttene.
Men nå er grensen nådd. SV kan ikke være med på å kutte budsjettene
ytterligere etter forslagene i dagens dokument fra administrasjonen. Kuttene
er så drastiske at vi mener det er uansvarlig. Det vil bli umulig for bydelen å
kunne opprettholde et akseptabelt tjenestetilbud til innbyggerne.
De ansvarlige for den økonomiske situasjonen- Bystyret og Byrådet – må se
på muligheter for å bevilge ekstra midler slik at man unngår omfattende kutt i
stillinger og uheldige omorganiseringer.

Protokolltilførsel fra F:
FrPs medlem av Bydelsutvalget har med største beklagelse konstatert kravet
om og nødvendigheten av de innsparinger som på møtet ble lagt frem til
avgjørelse. Disse innsparinger kommer i tillegg til de meget betydelige kutt
som allerede i årets budsjett er foretatt, og som allerede rammer sterkt de
tjenester som ytes bydelens befolkning.
Dette medlem ønsker å peke på at det merforbruk som er konstatert, skyldes
forhold som ligger utenfor Bydelens kontroll, men som henger sammen med
lovpålagte oppgaver, primært innenfor eldreomsorgen, helsetjenester som
gjelder ungdom, sosialhjelp. Det er klart ikke mulig å forutse hendelser som
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kommer uten forvarsel og innebærer ekstremt høye omkostninger, eller
utgifter til eksempelvis innleggelser på sykehjem der norsk lov klart sier at
den som medisinsk er vurdert å ha behov for plass på sykehjem, også har en
juridisk rett til slik plass. Finansieringen av slike plasser avhenger normalt av
at ressurser frigjøres «ved naturlig avgang», men i den grad «naturlig
avgang» uteblir som det nå skjer i økende grad, kan man ikke se at det frigjør
bydelen fra det ansvar som er pålagt den. Det er hendelser av slik art som
ligger til grunn for de utgiftsoverskridelser som er tvunget frem.
De innsparingsforslag som er lagt frem for Bydelsutvalget, innebærer en
betydelig og meget smertelig reduksjon i bydelens tjenester til
lokalbefolkningen, men det sees ingen utvei annet enn å godta forslagene ut
fra det ansvar man har under Kommunens gjeldende retningslinjer.
Det ansvar som vil bli resultatet av at innsparingene settes i verk, må på den
annen side helt og holdent ligge på Oslo Bystyre som gjennom sine
budsjettvedtak har fremtvunget en økonomisk situasjon for denne bydel (og
utvilsomt flere andre bydeler) som rammer lokalbefolkningen, og først og
fremst de svakeste grupper, i meget alvorlig grad og står i sterk kontrast til
den politikk de politiske partier har gitt uttrykk for, bl.a. i den såkalte
«Verdighetsgrantien».
Det bør rettes en innstendig henstilling om at Bystyret tar denne sak opp til
behandling og sikrer at Bydelen fortsatt kan yte befolkningen de tjenester
som forventes, ut fra gjeldende norsk lov.

SAK 189/14

SØKNAD OM FRITAK FOR VERV TIL BYDELSUTVALGET, AU
OG HUSK FROGNER (H)
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget innvilger fritak for resten av inneværende valgperiode for
Britt Eia.
Høyre foreslår Ulf Hordvik som nytt medlem i arbeidsutvalget.
Høyre foreslår Bård Standal som nytt medlem i helse-, unge-, sosial- og
kulturkomiteen.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)
Merknad fra H: Høyre foreslår Mette Burkeland som ny vara til BU.
Oversendes Oslo kommunes valgstyre.

Tilleggssaker:
SAK 190/14

BYTTE PÅ MEDLEMMER AV KOMITEENE I HØYRES GRUPPE
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget fritar Vivian Ellingsen Gotaas for hennes verv i MIBU og oppnevner
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henne til HUSK.
Bydelsutvalget fritar Mette Langfeldt Sinding for hennes verv i HUSK og oppnevner
henne til MIBU.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV)

Eventuelt

Møtet ble hevet kl.: 19.15

Protokollen godkjent.
Oslo, 26. juni 2014

Bjarne Ødegaard (H)
bydelsutvalgets leder

Kåre Sagmo-Søvde
bydelsutvalgets sekretær

