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                                                     BU SAK NR.    /06                            
                                                     HSS SAK NR.  /06 
INNKALLING 
 

Det innkalles til møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen i bydel Grünerløkka 
31.05.2006 kl. 18.00-i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57 (møterommet 2. 
etasje), inngang Korsgata. 
 
DAGSORDEN: 
 
ÅPEN HALVTIME. 
 
MERKNADER TIL DAGSORDEN. 
 
HSS SAK NR. 23/06  PROTOKOLL FRA MØTE I KOMITEEN 15.05.2006. 
REF. BU SAK NR. /06. 
Arkivnr. 
 
Vedtak: 
 
HSS SAK NR. 24/06  PRINDS CHR. AUGUSTS MINDE. 
Arkivr. 
 
Saken var oppe under innmeldt spørsmål fra RV på komiteens møte 15.05.2006. Det ble 
bestemt å sette saken på neste møte. Administrasjonen fremmer ikke noe nytt saksframlegg. 
 
Vedtak: 
 
HSS SAK NR. 25/06 BUDSJETTJUSTERING  - AVSETNING TIL DEKNING 
AV MERFORBRUK 
Arkivnr. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget: 

1. Budsjetterte midler til lønn tilsvarende 1 G for personer med uførepensjon reduseres fra 
10 til 5. Budsjettet på funksjonsområde, Helse, sosial og nærmiljø reduseres med 
150.000 kroner. 

2. Tilskudd til aktivitetshuset reduseres med 100.000 kroner i forbindelse med arbeidet 
med reforhandling av leiekontrakt eller med nye lokaler.  Budsjettet på 
funksjonsområde, Helse, sosial og nærmiljø reduseres med 100.000 kroner. 

3. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt til å revurdere/ gjennomgå alle vedtak i 
hjemmetjenesten, med sikte på en innsparing på 720.000 kroner. Budsjettet på 
funksjonsområde 3, Pleie og omsorg reduseres med 720.000 kroner. 

4. Oppsigelsen av husleiekontrakt på Slurpen opprettholdes og budsjettet på 
funksjonsområde 2, oppvekst reduseres med 350.000 kroner. 

5. Startgropa barnehage avvikles fra 1. august. Budsjettet til funksjonsområde 2, reduseres 
med 140.000 kroner. 

    
Bydel Grünerløkka  Postadresse: Telefon:  02 180 
Bydelsadministrasjonen  Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 
http://www.bga.oslo.kommune  0505 Oslo 
  e-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no 

     

 
 
 

    
    
    
    
    

 

    
 



 
 

6.  På bakgrunn av det synkende antall eldre i bydelen, nedsettes det et utvalg bestående av 
2 fra administrasjonen, leder av Eldrerådet og 2 fra bydelsutvalget som skal legge frem 
forslag til dimensjonering av eldresentertjenesten. Utvalget bør bl.a. vurdere: 
* bydelens tilbud i forhold til bygjennomsnittet og sammenlignbare bydeler 
* antall eldresentre og beliggenhet 
* antall fast ansatte og hvilke tjenester som skal tilbys 
* bydelens utgifter og eventuell egenbetaling 
Utvalget leverer innstilling innen 15.september 2006." 

7. Det foretas følgende budsjettjustering mellom funksjonsområdene: 
Funksjonsområde 1, Helse, sosial og nærmiljø reduseres med  6.050.000 kroner 
Funksjonsområde 2, Oppvekst økes med 2.959.000 kroner 
Funksjonsområde 3, Pleie og omsorg økes med  3.091.000 kroner 

8. Bydelsutvalget godkjenner bydelsdirektørens søknad om å dekke inn merforbruk 
2004/2005 over to år. 

9. Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens effektiviserings- og innsparingstiltak til 
orientering. 

 
Vedtak: 
 
EVENTUELT. 
 
Oslo 23.05.2006 
 
 
 
Eigil Jakobsen 
sekretær 
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 
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