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Sak 1/09

Protokoll fra møte i bydelsutvalget 17. desember 2008

Arkivsak: 200800041
Arkivkode: 027
Saksbehandler: Eigil Jakobsen
Saksgang
Bydelsutvalget

Møtedato
11.02.09

Saknr
1/09

PROTOKOLL FRA MØTE I BYDELSUTVALGET 17. DESEMBER 2008
Vedtak:
Merknad fra R til sak 130/08 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2009
Til voteringsorden:
Det ble vedtatt mot Rødts to stemmer å ha separat votering over forslagene fra R og F kun i
de tilfellene der andre partier hadde gitt uttrykk for støtte til enkeltforslag. Øvrige forslag fra R
og F ble det stemt over en bloc
Forslagene som Rødt oppfattet som det ble gjort separat votering over men der protokollen
viser at Rødts representanter stemte mot i en bloc både forslag 1 og 2 fra A, SV, H og V:
1. ”Inntak av ekstra barn for 2006-barna:
Besparelsen settes til 603.000. Bydelsadministrasjonen bes bruke skjønn slik at det er de
mest modne barna som flyttes opp som store barn i forkant av hovedopptaket.
Sum 1.942.000
2. Ytterligere reduksjon for drift barnehager 5 % slettes.
Sum 278.000”
Ragnar Leine sa i sitt innlegg at Rødt ikke støttet forslag 1, men at vi støttet resten.
Til vedtak: ”10. Det omforente forslaget fra A, SV, H og V punkt 3,4 og 5 enstemmig vedtatt.”
Rødts representanter oppfatta det som at vi her stemte over forslag fra A, SV, H, og V punkt 2,
3, 4, og 5. Rødts representanter vil aldri stemme mot forslag som vi er for, og som vi på møtet
ga klart og tydelig signaler om at vi er for.
Til vedtak: ”11. Det omforente forslaget fra A, SV, H og V punkt 1 og 2 vedtatt med 10 (3 A,
3 SV, 2 H, 2 V) mot 3 (2 R, 1 F) stemmer.”
Rødts representanter oppfattet at vi her kun stemte over forslag fra A, SV, H, og V punkt 1.
Rødts representanter vil aldri stemme mot forslag som vi er for, og som vi ga klart og tydelig
signaler om at vi er for.
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Sak 2/09

Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 19. januar 2009

Arkivsak: 200900100
Arkivkode: 027
Saksbehandler: Eigil Jakobsen
Saksgang
Bydelsutvalget
Byutviklingskomiteen

Møtedato
11.02.09
02.03.09

Saknr
2/09

PROTOKOLL FRA MØTE I BYUTVIKLINGSKOMITEEN 19. JANUAR 2009
Vedtak:
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Sak 3/09

Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen
27. januar 2009

Arkivsak: 200601888
Arkivkode: 027
Saksbehandler: Eigil Jakobsen
Saksgang
Bydelsutvalget
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen

Møtedato
11.02.09
03.03.09

Saknr
3/09

PROTOKOLL FRA MØTE I OPPVEKST-, MILJØ- OG KULTURKOMITEEN 27.
JANUAR 2009
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes.
Vedtak:
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Sak 4/09

Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og
sysselsettingskomiteen 28. januar 2009

Arkivsak: 200600274
Arkivkode: 027
Saksbehandler: Eigil Jakobsen
Saksgang
Bydelsutvalget
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen

Møtedato
11.02.09
04.03.09

Saknr
4/09

PROTOKOLL FRA MØTE I HELSE-, SOSIAL- OG SYSSELSETTINGSKOMITEEN
28. JANUAR 2009
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes.
Vedtak:
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Sak 5/09

Protokoll fra møte i Eldrerådet 2. februar 2009

Arkivsak: 200900095
Arkivkode: 027
Saksbehandler: Eigil Jakobsen
Saksgang
Bydelsutvalget
Eldrerådet

Møtedato
11.02.09
09.03.09

Saknr
5/09

PROTOKOLL FRA MØTE I ELDRERÅDET 2. FEBRUAR 2009
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes.
Vedtak:
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Sak 6/09

Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 2. februar 2009

Arkivsak: 200700394
Arkivkode: 026
Saksbehandler: Eigil Jakobsen
Saksgang
Bydelsutvalget

Møtedato
11.02.09

PROTOKOLL FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 2. FEBRUAR 2009
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet.
Vedtak:
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Saknr
6/09

Sak 7/09

Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 4.
februar 2009

Arkivsak: 200601977
Arkivkode: 027
Saksbehandler: Eigil Jakobsen
Saksgang
Bydelsutvalget
Rådet for funksjonshemmede

Møtedato
11.02.09
11.03.09

Saknr
7/09

PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 4. FEBRUAR
2009
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes.
Vedtak:
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Sak 8/09

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 5. februar 2009

Arkivsak: 200800568
Arkivkode: 058
Saksbehandler: Eigil Jakobsen
Saksgang
Bydelsutvalget
Arbeidsutvalget

Møtedato
11.02.09
12.03.09

Saknr
8/09

PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 5. FEBRUAR 2009
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes.
Vedtak:
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Sak 9/09

Årsstatistikk 2008 for bydel Grünerløkka

Arkivsak: 200900120
Arkivkode: 101
Saksbehandler: Veronica Bruce
Saksgang
Bydelsutvalget

Møtedato
11.02.09

Saknr
9/09

ÅRSSTATISTIKK 2008 FOR BYDEL GRÜNERLØKKA
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Årsstatistikk 2008 for Bydel Grünerløkka tas til orientering
Vedtak:
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Sak 10/09

Årsberetning 2008

Arkivsak: 200900119
Arkivkode: 101
Saksbehandler: Veronica Bruce
Saksgang
Bydelsutvalget

Møtedato
11.02.09

Saknr
10/09

ÅRSBERETNING 2008
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Bydelsutvalget vedtar den framlagte årsberetning 2008 for bydel Grünerløkka med forbehold
om Kommunerevisjonens godkjenning.
Vedtak:
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Sak 11/09

Planer for bypark på Nedre Foss, videre behandling i
bydelen

Arkivsak: 200701618
Arkivkode: 17
Saksbehandler: Eigil Jakobsen
Saksgang
Bydelsutvalget

Møtedato
11.02.09

Saknr
11/09

PLANER FOR BYPARK PÅ NEDRE FOSS, VIDERE BEHANDLING I BYDELEN
Friluftsetaten er invitert for å redegjøre om status for den planlagte byparken på Nedre Foss og
framdriftsplaner for prosjektet, herunder videre medvirkning fra bydelen.
Forslag fremmet under eventuelt på møte i Byutviklingskomiteen 19. januar 2009:
R’s forslag til vedtak:
Bydelsutvalg Grünerløkka ber om at Friluftsetaten, i den påbegynte prosjekteringsfase for
byparken, viderefører kontakten med lokale, frivillige organisasjoner som gjennom lengre tid
har engasjert seg sterkt i planene for Nedre Foss-området (herunder Grünerløkka beboergruppe
for Akerselva som Miljøpark, Miljøforeningen Akerselvas Venner og Oslo Elveforum).
Det vil trolig være naturlig å kalle inn til jevnlige, for eksempel kvartalsvise møter. Videre bes
det om at bydelsutvalget får referater fra slike møter, og ellers jevnlig orienteres om
framdriften.
Vedtak:
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Sak 12/09

Nærmiljøtiltak på nedre Grünerløkka

Arkivsak: 200900126
Arkivkode:
Saksbehandler: Silje Vie Solhjell
Saksgang
Bydelsutvalget

Møtedato
11.02.09

Saknr
12/09

NÆRMILJØTILTAK PÅ NEDRE GRÜNERLØKKA
Saksfremstilling:
I Byrådets budsjett for 2009 bevilges Bydel Grünerløkka kroner 3 000 000,- til etablering av
nærmiljøtiltak på nedre Grünerløkka. Området langs Akerselva har i lengre tid vært preget av
kriminalitet, og beboere og besøkende opplever området som utrygt. Bydelsutvalget har bedt
administrasjonen om å utrede nærmiljøtiltak som kan bidra til et tryggere lokalmiljø på nedre
Grünerløkka. På bakgrunn av dette anbefaler bydelsdirektøren etablering av et oppsøkende
team, opprettelse av stimuleringsmidler til aktiviteter i nærmiljøet og tilskudd til lokalt
beboerarbeid. Tiltakene foreslås på bakgrunn av erfaringer og innspill fra politikere, politiet,
Uteseksjonen og andre bydeler.
Vurdering:
Bydelsdirektøren fremmer følgende forslag til nærmiljøtiltak på nedre Grünerløkka:
Oppsøkende team
Bydelsdirektøren foreslår at det etableres et oppsøkende team på nedre Grünerløkka etter
modell fra bydeler med tilsvarende erfaringer. Det foreslås at teamet opprettes som et prosjekt
over 1,5 år med tre årsverk. Bydelsdirektøren legger til grunn at oppsøkende team deretter
legges inn i bydelens ordinære budsjett. Teamet organiseres under Oppvekstavdelingen, og skal
samarbeide tett med bydelens fritidstilbud, barneverntjenesten, skolene, SaLTo og Barne- og
ungdomstjenesten. Teamets målgruppe vil først og fremst være barn, ungdom og unge voksne
som bor og oppholder seg i bydelen, med hovedvekt på gruppen under 18 år. Det oppsøkende
teamet skal i særlig grad være oppmerksomme på barn og unge som er i ferd med å utvikle
problem knyttet til skolefravær, rus eller kriminalitet, og ungdom som oppsøker belastede
miljøer i indre by.
Uteteamets mandat vil være å drive oppsøkende arbeid på møteplasser i bydelen, kartlegge
ungdomsmiljøer, etablere kontakt, tilby samtaler og veiledning og bidra til å skape trygge
uteområder for de som besøker eller bor i bydelen. Teamet skal også vurdere behovet for nye,
målrettede tilbud for barn og unge, og henvise til andre instanser og tjenester. Uteteamet skal
være aktive i å etablere aktiviteter på nedre Grünerløkka i samarbeid med andre aktører, og
delta i forebyggende arbeid rettet mot barn og unge i bydelen. I tillegg til å oppsøke
samlingssteder, parker og utendørs møteplasser skal utekontakten være til stede i fritidsklubber
og ungdomshus, på skoler og andre steder ungdom oppholder seg på dag- og kveldstid. Teamet
skal også ha fokus på møteplasser på nett, som ”Facebook” og ”Biip”, for å fange opp det som
skjer blant barn og unge.
Et uteteam vil bli en viktig partner i det tverrfaglige samarbeidet mellom fritidsklubbene,
barneverntjenesten, skoler og helsetjenesten i arbeidet med å kartlegge og intervenere i forhold
til barn og ungdom i risikosonen. Uteteamet vil også spille en viktig rolle i forhold til beboere
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og velforeninger, Uteseksjonen og forebyggende politi i forhold til å skape et tryggere
oppvekstmiljø for barn og unge på nedre Grünerløkka gjennom tilstedeværelse og etablering av
positive aktivitetstilbud.
Stimuleringsmidler til aktiviteter for barn og unge
Bydelsdirektøren foreslår videre at det opprettes stimuleringsmidler til aktiviteter og
arrangementer for barn og unge på nedre Grünerløkka. Det vises blant annet til arbeidet fra
sommeren 2008 der fritidsklubber, idrettslag, SaLTo, politiet og Uteseksjonen samarbeidet om
å ”ta området tilbake” og etablere en rusfri sone for barn og ungdom på ballplassen ved Kuba.
Bydelen vil invitere organisasjoner, lokale idrettsforeninger, bydelens ungdomsråd og
fritidsklubber til en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skal planlegge og gjennomføre idretts- og
kulturarrangement i sommerhalvåret i samarbeid med brukerne. Eksempel på slike arrangement
kan være basketballurneringer, konserter med band fra fritidsklubbene, danseoppvisninger etc.
Bydelens uteteam vil være sentralt i prosessen rundt nærmiljøarbeid blant barn og unge.
Arbeidet bør foregå i samarbeid med Friluftsetaten og beboergruppene, Uteseksjonen og
politiet. Målsettingen er å skape aktivitetsøkning og et større nærvær av ”vanlige” barn,
ungdom og voksne i området. Gjennom dette kan en bidra til å sikre et rusfritt og levende
oppvekstmiljø for barn og unge på nedre Grünerløkka.
Tilskudd til beboergrupper
Bydelsdirektøren foreslår at det settes av midler til beboeraksjoner, borettslag og velforeninger
på nedre Grünerløkka. Midlene skal benyttes til å styrke det frivillige arbeidet og utvikle
aktiviteter og tiltak for beboere i nærmiljøet. Eksempler på tiltak midlene kan benyttes til er
sosiale og kulturelle arrangement for beboere, tilskudd til utvikling av nettsider og
informasjonsmateriell til holdningskampanjer, bevertning til møter og lignende.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Det opprettes et oppsøkende team på nedre Grünerløkka. Teamet organiseres som et prosjekt
under Oppvekstavdelingen med tre årsverk tilknyttet prosjektet over en periode på ca. 1,5 år.
Videre fordeles nærmiljømidlene på stimuleringsmidler til barn og unge og tilskudd til
aktiviteter i regi av beboergrupper på nedre Grünerløkka.
Vedtak:
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Sak 13/09

Pris- og finansieringsmodell for sykehjemsplasser

Arkivsak: 200900047
Arkivkode: 240
Saksbehandler: Tage Guldvog
Saksgang
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen
Eldrerådet
Bydelsutvalget

Møtedato
28.01.09
02.02.09
11.02.09

PRIS- OG FINANSIERINGSMODELL FOR SYKEHJEMSPLASSER
Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteens enstemmige innstilling:
Bydelsutvalget vedtar bydelsdirektørens forslag til høringsuttalelse.
Vedtak:
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Saknr
3/09
2/09
13/09

Sak 14/09

Høring om ny storbylegevakt

Arkivsak: 200900128
Arkivkode:
Saksbehandler: Finn Bovim
Saksgang
Bydelsutvalget

Møtedato
11.02.09

Saknr
14/09

HØRING OM NY STORBYLEGEVAKT
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes.
Vedtak:
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