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                                                                                                                   BU SAK NR.  82/06                       
                                                       AU SAK NR.   12/06 
PROTOKOLL 

 
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka 04.10.2006 kl. 18.00-
21.30 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57.  
 
 
DAGSORDEN: 
 
ÅPEN HALVTIME. 
 
Det var møtt fra tre personer til åpen halvtime.  
 
Grethe Jensen, Engelsborg eldersenter, tok ordet til BU sak nr. 87/06, innstilling vedrørende 
eldresentertjenesten i bydelen. Hun påstod det var feil i saksframlegget med hensyn 
eldresenterets husleie og inntjening på kafedriften, og at det var uakseptabelt med reduksjon i 
stillinger. 
 
Ragnhild Mølland uttrykte bekymring for mulig reduksjon av stillinger i den oppsøkende 
sosionomtjenesten som eldresenteret driver. 
 
OPPROP. 
 
Til stede: Jens E. Lange (F), Paal Haavorsen (A), Sindre Flø (SV), Ulf Granli (H), Ragnar 
Leine (RV). 
 
Jarl W. Alnæs (V) møtte som observatør.  
 
MERKNADER TIL DAGSORDEN. 
 
Innkallingen godkjent uten merknader.  
 
Til AU sak nr. 11/06: Felles informasjon til arbeidsutvalget og øvrige medlemmer i 
bydelsutvalget om byrådets budsjettforslag. 
 
AU SAK NR. 09/06  PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 06.09.2006. 
REF. BU SAK NR. 69/06.  
Arkivnr. Perm 
 
Vedtak: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
AU SAK NR. 10/06  GJENNOMGANG AV SAKER TIL MØTE I BYDELSUTVALGET 
12.10.2006. 
Arkivnr. Perm 
 



 
 

Bydelsdirektøren meldte følgende tilleggssaker til møtet: 
 
BU sak nr. 88/06  Kjøp dagsenterplasser fra Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo – 
Sofienbergsenteret. 
                                                                                                                     
BU sak nr. 89/06  Oppnevning av representanter til evalueringskonferanser for forsøk i 
bydelsreformen. 
Ref. TMK sak nr. 47/06. 
 
BU sak nr. 90/06  Styrking av bydelsrammen – byrådssak 191/06. 
 
AU SAK NR. 11/06  INFORMASJON OM BYRÅDETS BUDSJETTFORSLAG 2007. 
Arkivnr. Perm 
 
Informasjon om byrådets budsjettforslag ble omdelt på møtet. BU sak nr. 85/06, 
regnskapsrapport per 31.082006, og BU sak nr. 90/06, byrådssak om styrking av 
bydelsrammen, ble gjennomgått i tilknytning til budsjettforslaget. 
 
Vedtak: 
Saken tatt til orientering. 
 
EVENTUELT. 
 
Informasjonsskriv fra Kultur- og idrettsetaten om forslag til kandidater til frivillighetsprisen 
2006 ble omdelt. Frist for å sende inn forslag er 15.10.2006. 
 
Bydelsdirektøren informerte om organisasjonsendringer i bydelens sentrale ledelse. 
 
Arbeidstilsynet har gjennomført en kontroll med Oslo kommunes helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid ved omstilling, inklusiv bydel Grünerløkka. Bydelsutvalget vil få rapporten 
når den foreligger.    
 
Administrasjonen ble bedt om å sjekke at rapporter fra tilsynsutvalgene, som påpeker feil og 
mangler på sykehjemmene, rutinemessig blir forelagt Omsorgsbygg og fulgt opp av bydelen. 
 
På spørsmål fra BU-leder opplyste administrasjonen at det arbeides med en mer fleksibel bruk 
av dagsenterplassene i bydelen. 
 
Kommunerevisjonens rapport om bydelens regnskap 2006 vil bli forelagt bydelsutvalget. 
 
BU-leder omdelte brev med klager på tjenester i bydelen til bydelsdirektøren, som vil følge opp 
saken. 
 
     
Oslo 05.10.2006 
 
 
 
Heidi Larssen 
møtesekretær 
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