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                                                                                                                   BU SAK NR.  43/06                       
                                                       AU SAK NR.   07/06 
PROTOKOLL 

 
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka 07.06.2006 kl. 18.00-
21.05 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57.  
 
DAGSORDEN: 
 
ÅPEN HALVTIME. 
 
Det var møtt fram seks personer til åpen halvtime. 
 
Bjørg Børresen, omdelte rapport fra 1. tertial fra Grünerløkka eldresenter, og kommenterte 
flertallsinnstillingen fra Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen om å samlokalisere 
Grünerløkka og Engelsborg eldresenter i sistnevntes lokaler. Hun sa at brukerne på 
Grünerløkka føler sterk tilhørighet til senteret og at de ikke ønsker å flytte.    
 
OPPROP. 
 
Til stede: Jens E. Lange (F) leder, Sindre Flø (SV), Ulf Granli (H) t.o.m. kl.20.00, 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: Leif Kverndal (A), Brigitte Alnæs (V), Sven E. Thorsen (V). 
 
MERKNADER TIL DAGSORDEN. 
 
Innkallingen godkjent uten merknader. Det ble meldt saker til eventuelt. 
 
AU SAK NR. 03/06  PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 06.03.2006. 
REF. BU SAK NR. 22/06.  
Arkivnr. Perm 
 
Vedtak: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
AU SAK NR. 04/06 BUDSJETTJUSTERING  - AVSETNING TIL DEKNING 
AV MERFORBRUK. 
Arkivnr. 
 



 
 

Notat fra bydelsdirektøren om tjenesteproduksjonstall per 31. mai for økonomisk sosialhjelp, 
barnevern og sykehjem/hjemmesykepleie ble omdelt til partigruppene. 
 
Saken var oppe til behandling i Oppvekst- og kulturkomiteen 30.05.2006 og i Helse-, sosial- og 
sysselsettingskomiteen 31.05.2006.  
 
Spørsmål fra RV: 
Spørsmål til bruken av direktørens fullmakt: 
 
Funksjonsområde 1: 
Innsparing administrasjon/service: Hva betyr dette i praksis?  
Svar: Innsparingen skjer ved ledigholdelse av stillinger og mindreforbruk i forhold til vedtatt 
budsjett. 
 
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. 

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. 

 
H’s forslag til vedtak: 
Bydelsutvalgets kommentarer til bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget: 
 
1. Bydelsutvalget støtter bydelsdirektørens forslag til reduksjon med forbehold om at saken 

blir vurdert satt opp på budsjettet for 2007. 
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2. Bydelsutvalget støtter bydelsdirektørens forslag om reduksjon av tilskudd til aktivitetshuset, 
men foreslår at inndragningen blir gjort gjeldende i forhold til ½ til 1 stilling. Nedleggelse 
av aktivitetene i annen etasje er etter bydelsutvalgets mening uaktuelt da aktivitetshuset 
derved reduseres til en kaféteria. 

3. Bydelsutvalget gir sin tilslutning til bydelsdirektørens ønske om å gjennomgå/revurdere alle 
vedtak i hjemmetjenesten, men ønsker ikke å redusere renholdstilbudet til brukerne av 
hygieniske årsaker. 

4. Bydelsutvalget støtter ikke bydelsdirektørens forslag til vedtak. Den foreslåtte alternative 
lokalisering er uaktuell. Som det fremgår at Høyres og SV forslag i HSS komitéen  - som 
fikk flertallets støtte, så ønsker ikke vi å bygge ned tjenestene til barn og unge. Vi ser 
bekymring på at tilbudene til nevnte gruppe blir nedprioritert i kontrast til tilbudene til de 
eldre i henhold til endring i befolkningssammensetningen. 

5. Bydelsutvalget støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak. 
6. Bydelsutvalget finner det unødvendig med et slikt utvalg i henhold til flertallet i HSS 

komitéens ønske om nedleggelse av Grünerløkka eldresenter. 
7. Bydelsutvalget støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak. 
8. Bydelsutvalget støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak. 
9. Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens effektiviserings- og innsparingstiltak til orientering 

med de foreslåtte endringer og kommentarer.  
 
Vedtak: 

1. De framlagte forslagene/innstillingene fra Oppvekst- og kulturkomiteen, Helse-, sosial-
og sysselsettingskomiteen og arbeidsutvalget følger saken til møtet i bydelsutvalget. 

2. Forslagsfrist for partigruppene blir 13. juni. 
3. Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden i bydelsutvalget: Hver partigruppe får 

fem minutters taletid til å presentere egne forslag og kommenter andre forslag. Det 
tillates en replikk per partigruppe per innlegg. (Vedtatt med 3 (1 F, 1 A, 1 RV) mot 1 
(SV) stemme.)  

   
SAK NR. 05/06 GJENNOMGANG AV ØVRIGE SAKER TIL BYDELSUTVALGET 
15.06.2006. 
Arkivnr. 
 
BU sak nr. 44/06 Tertialstatistikk 1. tertial 2006: Spørsmål kan rettes til administrasjonen 
v/Tage Guldog per e-post. 
 
BU sak nr. 45/06 Regnskap 2005 for private institusjoner: Spørsmål kan rettes til 
administrasjonen v/Veronica Bruce per e-post. 
 
Innmeldte spørsmål fra F:  
 
1. Det har over lengre tid kommet henvendelser fra TT-brukere om bydelens praksis/ 
arbeidsmetode overfor TT-brukere. Det hevdes at ansatte ved bydelens TT-kontor ringer TT-
brukere og forlanger forklaring på enkeltreiser som er foretatt, og enkelte brukere mener dette 
er brudd på personvernet. 
Hvilke lover/regler bygger administrasjon på ved en slik adferd overfor TT-brukere? 
 
2. Det har kommet flere henvendelser fra funksjonshemmede rullestolbrukere som klager over 
at det ikke eksisterer reservestoler ved behov. 
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Hvorfor kan ikke rullestolbrukere få en reservestol når deres egen rullestol er til 
reparasjon/service? 
 
3. Det har kommet henvendelse om tilstått hjemmehjelpsvedtak ikke er blitt effektuert helt 
siden 21.januar 2006. 
Hva er årsaken til at vedtak ikke effektueres og kan dette gjelde mange av våre brukere? 
 
4. Det har fremkommet opplysninger om at Bydelsadministrasjonen ikke hadde innrapportert 
100 sykehjemsplasser til KOSTRA pr. 14.02.06 . 
Hva er årsaken til dette og hvilken konsekvens har dette hatt på bydelens budsjett i 
ettertid? 
 
5. Det meldes om aggressive prostituerte har tilhold på Schous plass sent på kvelder. De som 
skal ta trikk/buss blir nærmest truet til å fjerne seg med begrunnelse ”at dette er deres område”.  
Hva kan Bydelen gjøre for at vanlige trafikanter kan få en trygg plass å vente på offentlig 
transport? 
 
Innmeldte spørsmål fra RV:  
 
Fordeling av kulturmidler for 2005: 
På spørsmål stilt fra RV i Bydelsutvalgets møte den 16. mars 2006 svarte administrasjonen 
følgende: 
 
Spørsmål 1: 
På spørsmål 1 svarte administrasjonen at hele beløpet kr. 250.000,- var bevilget. 
Nytt spørsmål 1: Når har bydelsutvalget gitt administrasjonen fullmakt til å fordele de 
resterende kr. 125.000,-? 
 
Spørsmål 2: 
På spørsmål 2 i BU 16. mars svarte administrasjonen: At det må rapporteres og leveres inn 
revisorattestert regnskap.  
Nytt spørsmål2: Er det levert rapport og revisorattestert godkjent regnskap fra de som har 
mottatt midler fra kulturmidlene for 2005? 
 
Spørsmål 3:  
Er OKK orientert om de vedtak om fordeling av kulturmidler som administrasjonen har 
foretatt, og hvem har mottatt denne støtten? 
 
Salg av kommunale boliger på Grünerløkka: 
Spørsmål fra RV under eventuelt BU 16. mars 2006 om planer om salg av kommunale boliger i 
bydelen. Boligbygg sier at de ikke har planer om salg utover det som er kjent i 2006. Boligbygg 
har planer om å selge boliger i bydel Grünerløkka på følgende adresser: 
Thorvald Meyers gate 73 A, Tromsøgata 17, Trondheimsveien 24.  
 
Spørsmål: 
1. Har Bydelsadministrasjonen blitt opplyst om det? 
2. Hvilke konsekvenser får dette for de som bor der og er beboere i bydelen? 
3. Hvilke konsekvenser får det for de som arbeider med å skaffe boliger for folk i bydelen? 
4. Hva har Bydelsadministrasjonen gjort med saken? 
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Tilleggssaker til møtet i bydelsutvalget: 
 

• BU sak nr. 55/06 Sprøyterom på Prinds Chr. Augusts Minde (ref. HSS sak nr. 24/06).  
• BU sak nr. 56/06 Søknad om utvidet åpnings-/skjenketid inne og ute for Riverside 

Restaurant og Bar. 
• BU sak nr. 57/06 Innføring av 02 180. 
• BU sak nr. 58/06 Flytting av Døgnkontakten. 
• BU sak nr. 59/06 Ny oppnevning av vara for RV i arbeidsutvalget. 
• BU sak nr. 60/06  Bydelsreform 2004 – overføring av myndighet fra 

byrådet/Byutviklingskomiteen til bydelsutvalg  klagesaker. Anmodning om bydelens 
vurdering av ordningen. 
Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling: Saken oversendes Teknisk- og miljøkomiteen 
til behandling. 

 
AU SAK NR. 06/06  DELTAKELSE I BRUKER-/PROSJEKTERINGSGRUPPE 
DÆLENENGA FLERBRUKSHALL. 
Arkivnr. 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalgets enstemmige vedtak: 
Per G. Dahl (A) oppnevnes som bydelens representant i bruker-/prosjekteringsgruppa. 
 
EVENTUELT. 
 
Nedsettelse av prosjektgruppe om beboerparkering: Orientering vil bli gitt i Teknisk- og 
miljøkomiteen 19.06.2006. 
 
Per G. Dal (A) ba om en orientering om SALTO-arbeidet i bydelen. En slik orientering vil bli 
utarbeidet av administrasjonen til første møte i bydelsutvalget. 
 
Bydelsdagene: Per G. Dahl (A) informerte om ungdomsarrangementet ”Party in the Park” i 
Birkelunden 10. juni. BU-leder oppfordret partigruppene til å delta på standen på Olaf Ryes 
plass. 
 
BU-leder informerte om status for fredningen av Birkelunden/omliggende kvartaler.       
  
 
Oslo 08.06.2006 
 
 
 
Heidi Larssen 
møtesekretær 
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