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Utvalg: Arbeidsutvalget 
Møtedato: 20.10.2014 
Møtested: Sagene samfunnshus, River'n   
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Thorvald Meyers gate 7 
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Giro: 1315 01 00253 
Org.nr.: 974 778 726 
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Til behandling foreligger: 
 
 
Saksnr Tittel 
1.  Åpent kvarter 
2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
3.  Godkjenning av protokoll fra møte 15.09.14 
4. AU 14/24 Økonomioppfølging per 31. august 2014 
5. AU 14/25 Sykefravvær i bydelens barnehager 
6. AU 14/26 VA 5 LHBT-diskriminering - skolering av bydelens ansatte i ny 

diskrimineringslov 
7. AU 14/27 Uttreden av Bydelsutvalget og Arbeidsutvalget. Oppnevning av nytt 

varamedlem i Arbeidsutvalget. 
8. AU 14/28 Oppnevning av nestleder av Tilsynsutvalg 1 og nestleder av 

Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten 
9. AU 14/29 Tilsynsutvalg 2 - søknad om fritak fra verv - valg av nytt medlem / ny 

leder. 
10.  Orienteringssaker 
11.  Eventuelt 
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Møtebok  

 
 
Utvalg: Arbeidsutvalget  
Møtedato: 15.09.2014 
Tidspunkt: 18.00 
Møtested: Sagene samfunnshus Rivern 
  
 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Repr Vara for 
Helge Stoltenberg LEDER AP  
Ole Jørgen Nyhagen NESTLEDER SV  
Kjell Omdal Erichsen MEDLEM H  
Sten Ånnerud MEDLEM V  
 
 
Forfall: 
Eli Eriksen Sveen, AP 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
 
Marius Trana, bydelsdirektør 
Atle Hillestad, avdelingsdirektør, økonomi 
 
Møteleder: Helge Stoltenberg  
Møtesekretær: Atle Hillestad  
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr  

1.  Åpent kvarter 

2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 

3.  Godkjenning av protokoll fra møte 02.06.2014 

4. AU 14/22 Økonomioppfølging per 31. juli 2014 

5. AU 14/23 Høring: Regulering av tigging - Oslo kommunes politivedtekt 

6.  Orienteringssaker 

7.  Eventuelt 

1. Åpent kvarter 

 Det var ingen innlegg under åpent kvarter. 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste  

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

3. Godkjenning av protokoll fra møte 02.06. 2014 

Protokollen ble enstemmig godkjent. 

4. AU 14/22 Økonomioppfølging per 31. juli 2014 

VEDTAK (enstemmig) 

Arbeidsutvalget tilrår bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 

Økonomioppfølging per 31. juli 2014 tas til etterretning. 

5. AU 14/23 Høring: Regulering av tigging – Oslo kommunes politivedtekt  
 
Bydelsdirektørs forslag: 
Bydelsutvalget støtter høringsforslagets punkt 1. 
Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt. 
 
Ole Jørgen Nyhagen, SV tok opp forslag vedtatt i Kultur og nærmiljøkomiteen: 
Oslo skal være en raus og inkluderende by. Det innebærer å ta godt vare på de svakeste og 
mest sårbare i samfunnet. Bydelsutvalget mener at det ikke er riktig å kriminalisere 
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tigging.  Det vil være problematisk å skulle håndheve et tiggeforbud. Selv med et forbud 
ville ikke tigging være en alvorlig nok overtredelse til å utvise EØS-borgere fra Norge. 
Dessuten vil det kunne væreuklart hva tigging egentlig er, og mange vil kunne finne andre 
måter å samle inn penger på gjennom for eksempel å spille musikk, samle inn flasker eller 
drive salgsvirksomhet. I den gradtigging utøves på en måte som av andre årsaker er 
lovstridig, typisk ved at tiggeren forfølger eller opptrer truende overfor forbipasserende, 
har politiet hjemmel i dagens regelverk til å gripe inn, selv om dette ikke alltid er en 
praktisk mulighet. 
 
Det var et enstemmig Storting, som etter forslag fra Bondevik 2regjeringen (Høyre, KrF 
og Venstre) og justisminister Odd Einar Dørum, fjernet tiggerparagrafen. Stortinget mente 
det skulle være lov for mennesker i nød til å be om hjelp .Bydelsutvalget mener det er 
uheldig dersom man innfører et forbud mot at hjelpetrengende i det offentlige rom kan be 
andrepersoner om hjelp. Samtidig forutsettes at politi og andre offentlige myndigheter 
benytter de hjemler som finnes for å reagere overfor ordensforstyrrelser, forsøpling, 
kriminalitet, omsorgssvikt eller menneskehandel. 
 
Det bybildet som vi ser i Oslo i dag, med de mange bostedsløse og tiggere, er et uttrykk 
for sosiale og økonomiske forskjeller i Europa, der fattigdom og arbeidsløshet er økende. 
Oslo kan ikke alene løse disse problemene, men vi kan heller ikke lukke øynene og late 
som om problemet ikke eksisterer. Løsningen er ikke å kriminalisere de tilreisende, men å 
finne humanitære løsninger. 
 
Det er derfor viktig at det gis nødvendig midler bl.a. til frivillige organisasjoners tilbud 
om akuttovernatting til hjemløse tilreisende og at frivillige organisasjoners 
arbeidsformidling og rådgivningstjenester til fattige styrkes. Videre mener bydelsutvalget 
at det må opprettes gode sanitære tilbud, flere steder i byen, med dusj, do og mulighet for 
å vaske klær. 
 
Bydelsutvalget finner det og forunderlig at det i forslag 2 som er ute på høring gjøres et 
skille mellom tigging innenfor og utenfor ring 2. Vi kan ikke se hvordan et forbud mot 
tigging eller pengeinnsamling verken i hele eller deler av byen vil avhjelpe utfordringene i 
møte med fattigdommen til mennesker som ikke favnes av vårt velferdssystem, og støtter 
ikke forslaget til endring i politivedtektene. 
 
Helge Stoltenberg, AP foreslo: 
1. Bydel Sagene støtter høringsforslagets punkt 2. 
2. Ordningen skal evalueres etter ett år. 
3. Byrådet bes samtidig legge fram en sak om vurdering av behovet og mulighetene for å 

tilby alternativt inntektsbringende aktivitet til personer som livnærer seg av tigging. 
Dette skal utvikles og gjennomføres i samarbeide med frivillige organisasjoner og 
næringslivet. 

4. Bydelsutvalget ønsker et forbud mot tigging langs Akerselva. 
 

 
Saken ble ikke realitetsbehandlet. 
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6. Orienteringssaker 
 

Bydelsdirektøren orienterte om: 
 
• Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST) har sendt bydelsdirektørene, på 

høring, et forslag om å legge forvaltningen av startlån til Velferdsetaten. Sammen med 
sentrumsbydelene har bydelsdirektøren uttalt seg negativt om dette. 

• Det skal i høst være to tilsyn i bydelen. Fylkesmannen skal ha tilsyn om tema 
underernæring blant eldre (oktober) og Mattilsynet skal ha tilsyn med matservering i 
barnehager (september). 

• Bydel Sagene er, sammen med de tre andre sentrumsbydelene, med i et landsomfattende 
velferdsteknologiprosjekt. EST har henvendt seg til bydelene med tanke på et samarbeid. 
EST har satt av 8 mill. kroner til velferdsteknologi inneværende år og håper på mer midler 
til formålet i 2015. 

• Prosjektet «Organisasjon i endring» startet opp i begynnelsen av september, med en 
samling for tillitsvalgte, hovedverneombud, enhetsledere og bydelsdirektørens 
ledergruppe. Prosjektet skal holde på et drøyt halvår. Utgangspunktet er ny Strategisk 
plan 2014-16 og hva som må til for at organisasjonen kan nå målene og gjennomføre 
strategiene i denne. Utviklingsprosjektet har definert tre hovedbegrunnelser: endringstakt, 
forbedringsområder og økonomi. 

• Bydelsdirektøren har søkt kommunens OU-fond om midler til et lederutviklingsprogram 
for alle ledere i bydelen.   

• Sykefraværet første halvår 2014 ble på 9,1 pst. Dette er lavere enn i første halvår 2013 
(10,6 pst) og 2012 (10,0 pst). Målsettingen i den reviderte IA-avtalen, bydelen nylig har 
skrevet under, er endret fra 8,5 pst til 8,0 pst.  

 
 

7. Eventuelt 
 
Kjell Omdal Erichsen, H, hadde fått rapporter om at rusproblematikk skaper utrygghet hos 
beboere i Sandakerveien 61. Han oversender administrasjonen en skriftlig henvendelse. 
Svar på henvendelsen sendes til arbeidsutvalgets medlemmer. 
 

 
BYDEL SAGENE 
Arbeidsutvalget 
 
Helge Stoltenberg    Atle Hillestad 
møteleder     møtesekretær 
 

 


