Oslo kommune

Protokoll 6/08

Møte:
Møtested:
Møtetid:

Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka
Bydelsadministrasjonen, Markveien 57
Onsdag 10. desember 2008 kl. 17.00-19.30

Åpen halvtime
Det var møtt fram to personer til åpen halvtime.
Grete Øwre, FAU Rodeløkka barnehage, tok ordet til bydelsdirektørens budsjettforslag, og sa
at barnehagetilbudet ville bli dårligere med 6 prosent kutt i rammen, ingen økte vikarutgifter
og ved definering av toåringer som treåringer. Det siste vil føre til inntak av flere barn, uten at
bemanningen øker. Det positive er at bydelen nærmer seg full barnehagedekning.
Opprop
Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Jarl W. Alnæs (V) nestleder, Paal Haavorsen (A), Ulf
Granli (H)
Forfall: Siv M. Kristiansen (R)
I stedet møtte: Ragnar Leine (R)
Jens E. Lange (F) møtte som observatør
Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjent uten merknader.
Godkjenning av sakskart
Sakskartet godkjent.
Informasjon
Administrasjonen informerte om at det er forslag om å videreføre forsøket med drift og
vedlikehold av kommunale veier og trafikkregulering i bydelen Vestre Aker og Grünerløkka,
samt å utvide forsøket med byggesaksklagebehandling.
Eventuelt
BU-leder sa at AU’s rolle vil bli diskutert på første møte i utvalget i 2009. Det blir nyttårsfest
for bydelsutvalget etter at dette møtet er avviklet.
Saker behandlet under møtet:

Bydel Grünerløkka
Bydelsadministrasjonen
http://www.bga.oslo.kommune

Postadresse:
Telefon: 02 180
Postboks 2128 Grünerløkka
Telefaks: 23 42 26 01
0505 Oslo
e-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no
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Sak 16 /08 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 23. oktober 2008
Vedtak:
Protokollen enstemmig godkjent.

Sak 17 /08 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2009
Endringer i bydelsdirektørens budsjettforslag/endelig ramme for bydelen, etter byrådets
tilleggsinnstilling og budsjettforliket, vil bli fremmet når dette er avklart. Bydelsdirektøren vil
fremme forslag om å avsette ”nærmiljømidlene” på 3 mill. kr. til en prosjektpott til
bydelsutvalgets møte.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2009:
1. Budsjettet fordeles på fire funksjonsområder spesifisert på postgruppenivå, slik det
framkommer i;
* Vedtakstabell 1. Funksjonsområde 1. Helse, sosial og nærmiljø side 20
* Vedtakstabell 2. Funksjonsområde 2 A. Barnehager
side 35
* Vedtakstabell 3. Funksjonsområde 2. Oppvekst
side 41
* Vedtakstabell 4. Funksjonsområde 3. Pleie og omsorg
side 52
* Vedtakstabell 2. Funksjonsområde 4. Økonomisk sosialhjelp
side 63
2. Inndragning og oppretting av stillinger.
Det inndras og opprettes stillinger slik det framkommer i saksframlegget.
Tjenesteområde
Helse, sosial og
nærmiljø
Oppvekst 2A og 2B
Pleie og omsorg
Sum

inndras

Opprettes

4
1
2
7

0,5

0,5

3. Oppholdsbetaling barnehager og barnepark
• Oppholdsbetaling barnepark fastsettes til kr. 1569,- pr. måned.
• Oppholdsbetaling korttidsbarnehage (21-30 timer pr. uke) fastsettes til kr. 660,- pr.
mnd. pr. barn for foresatte med samlet bruttoinntekt større enn kr. 150.000,-, og til kr.
330,- pr. mnd. pr. barn for foresatte med en samlet bruttoinntekt mindre enn kr.
150.000,-.
• Oppholdsbetaling for ½-dagsplasser (31 timer pr. uke) fastsettes til 70% av satsene
bystyret vedtar for heldagsplass.
• Ved eventuelle justeringer i oppholdsbetalingen vedtatt av bystyret i løpet av 2008,
endres de ovenfornevnte tilsvarende.
• Søskenmoderasjon i barnehage gis med 50% for 2.barn og 75% for øvrige barn i
samsvar med bystyrets budsjettvedtak
4. Justering av utleiepriser gågater, fortau og plasser
Utleieprisene for leie av areal til uteservering foran serveringssted og leie av areal til
vareutstilling økes med 4,15% .
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5. Egenandel Trygghetsalarm.
Det innføres egenandel på trygghetsalarm i henhold til byrådets forslag til satser som er 185
kroner måneden for husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag over 210768.
(3G)
6. Fullmakter
Bydelsutvalget delegerer følgende fullmakter til bydelsdirektøren eller den hun bemyndiger.
a. Fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter
innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområder.
b. Fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på
driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside, innenfor følgende funksjonsområder:
• Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø
• Funksjonsområde 2: Oppvekst
• Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg
• Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp
c. Fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett.
Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmaktene under punktene a-c:
- Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til
bydelsutvalgets vedtak, herunder vedtatte måltall og aktivitetsplaner.
- Justeringene må i sum, i løpet av budsjettåret, ikke overstige 10% av bydelsutvalgets
opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte tjenesteområde.
- Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til
spesielle angitte formål.
d. Fullmakt til budsjettmessig fordeling av øremerkede midler.
Forslag fra R nr 1:
Den økonomiske krisa
Bydelsutvalget er svært bekymra over den økonomiske situasjonen i bydelen. Vi har på få år
foretatt budsjettreduksjoner på rundt 90 millioner kroner, og bydelsdirektøren har nå foreslått
kutt på ytterligere 40 millioner. Dette har skjedd mens innbyggertallet i bydelen har økt
kraftig.
Vi er nå inne i ei internasjonal økonomisk krise, som også slår inn over Norge. Prognoser fra
Statistisk sentralbyrå tilsier stadig høyere arbeidsløshet. All erfaring tilsier at dette betyr økte
utgifter til sosialhjelp. Likevel inneholder det framlagte budsjettforslaget kutt både i
støttebeløpet og i tjenesteapparatet rundt. Forslaget innebærer også andre reduksjoner i
tjenestetilbudet, mens det er nokså allmenn enighet om at offentlig sektor bør øke sin aktivitet
i nedgangstider.
Finansministeren har nylig uttalt at det må komme en ny budsjettrunde i kommunene i februar
og at «kommunene må så ha mulighet til å øke aktiviteten i 2009 for å bekjempe virkningene
av økt arbeidsledighet og er realøkonomisk tilbakeslag». Bydelsutvalget ser positivt på disse
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signalene, enda om de kommer vel seint. Vi velger å stole på at regjering og byråd ser hvor
alvorlig situasjonen er, og at det vil komme tiltak som gjør økonomien i bydelene lettere.
På denne bakgrunn vedtar bydelsutvalget at bydelens aktivitetsnivå ikke på noen felt skal
være lavere enn i 2007. Samtidig legges det inn en buffer i økonomisk sosialhjelp på 10
millioner kroner. Bydelen forventer at den seinest i februar tilføres midler i samsvar med
dette. Endelig budsjett vil bli vedtatt da.
(Referanse til finansministerens utsagn: http://www.frifagbevegelse.no/article3965567.ece)
Forslag fra R nr 2:
Forslag til gjennomføring av budsjettbehandlingen i BU
Som et tillegg til åpen halvtime i kommende BU-møte inviteres fagforeningene i bydelen til
en ekstra halvtime for å presentere sitt syn på det framlagte budsjettforslaget. Det blir
mulighet for spørsmål i tilknytning til dette, men ikke debatt.
Forslag fra BU-leder til prosedyre for budsjettbehandlingen:
1. Partiene henstilles om å levere inn forslag så raskt som mulig og innen 16. desember
kl. 1200.
Administrasjonen henstilles å levere svar på spørsmål stilt i AU-møtet, innen 16.
desember kl. 1200.
2. Møtet åpnes med generell debatt. Til hvert innlegg åpnes det for to replikker. Innlegg
kan ha en maks taletid på 3 minutter. Alle forslag skal være fremmet før strek settes,
og forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt.
3. Det kan holdes pause etter debatten.
4. Etter at debatten er avsluttet gis hver av partigruppene mulighet til inntil 3 minutter
stemmeforklaring. Stemmeforklaringene kan ikke deles opp, og det åpnes for kun en
taler fra hver partigruppe. Det er ingen debatt under stemmeforklaringene, og det gis
ikke adgang til replikker. Rekkefølgen av oppsummeringene skjer ved loddtrekning.
Vedtak:
1. R’s forslag nr. 2 falt med 1 (R) mot 4 (1 SV, 1 V, 1 A, 1 H) stemmer.
2. R’s forslag nr. 1 følger saken videre.
3. BU-leders forslag punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt.
4. BU-leders forslag punkt 3 og 4 enstemmig vedtatt.
Etter dette er AU’s innstilling til forretningsorden for budsjettbehandlingen følgende:
Møtet åpnes med generell debatt. Til hvert innlegg åpnes det for to replikker. Innlegg kan ha
en maks taletid på 3 minutter. Alle forslag skal være fremmet før strek settes, og forslag kan
ikke fremmes etter at strek er satt.
Det kan holdes pause etter debatten.
Etter at debatten er avsluttet gis hver av partigruppene mulighet til inntil 3 minutters
stemmeforklaring. Stemmeforklaringene kan ikke deles opp, og det åpnes for kun en taler fra
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hver partigruppe. Det er ingen debatt under stemmeforklaringene, og det gis ikke adgang til
replikker. Rekkefølgen av oppsummeringene skjer ved loddtrekning.

Sak 18 /08 Gjennomgang av saker til møte i bydelsutvalget 17.
desember 2009
Følgende tilleggssaker ble meldt:
Sak 135/05 Endret representasjon i Eldrerådet
Forslag fra Eldrerådet
Sak 136/08 Støtte til byggeprosjekter
Forslag fra F
Sak 137/08 Tiltak mot sosial dumping
Spørsmål og forslag fra R

Oslo 11. desember 2008

Heidi Larssen
møtesekretær
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