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Protokoll 1/09 
 
 
Møte: Arbeidsutvalget i Bydel Grünerløkka  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57  

Møtetid: Torsdag 05. februar 2009 kl. 17.00-18.30    
   
 
 
Åpen halvtime 
Det var ingen frammøtte til åpen halvtime.  
 
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 fom. Sak 2/09 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent uten merknader.  
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet godkjent.  
 
Informasjon  

• Bydelsdirektøren informerte om klage fra pårørende på at fetter var blitt lagt inn på 
sykehus uten at bydelen hadde informert om dette. Bydelen har beklaget dette og 
skjerpet inn på rutinene for å informere pårørende. 

• Plan- og bygningsetaten har henvendt seg til administrasjonen og foreslått et åpent 
møte i bydelen i mars for beboere og politikere. Administrasjonen gir tilbakemelding 
om 25. eller 26. mars som aktuelle dager (er nå avklart: blir 25. mars).     

 
Eventuelt 

• Administrasjonen informerte om at den hadde sendt inn fem forslag til bruk av 
regjeringens sysselsettingspakke. 

 
Saker behandlet under møtet: 
 
Sak 1 /09    Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 10. desember 2008......................................... 1 
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Sak 1 /09    Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 10. desember 2008 
 
Vedtak:  
Protokollen enstemmig godkjent. 

Sak 2 /09    Arbeidsutvalgets arbeidsform 
 
Arbeidsutvalget ble enig om følgende prosedyrer: Arbeidsutvalgets møter skal primært ha en 
saksforberedende karakter, med gjennomgang av saksliste til bydelsutvalget og spørsmål til 
oppklaring. Realitetsbehandling og prinsippdebatt tas i bydelsutvalget. 
 
Ved gjennomgang av protokoller i arbeidsutvalget og bydelsutvalget kan feil og mangler 
påpekes, realitetsbehandlingen skjer i det respektive utvalg/komite, eventuelt settes opp som 
egen sak.    

Sak 3 /09    Gjennomgang av saker til møte i bydelsutvalget 11. 
februar 2009 

 
Sak 9 og 10/09, årsstatistikk og årsberetning 2008, ble omdelt på møtet.  
 
Sak 3/09 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 27. januar 2009  
R foreslo at sak 3/09 ”Frivillighetsmidler – retningslinjer for tildeling av tilskudd til frivillige 
aktiviteter” også skulle behandles i bydelsutvalget. 
 
Vedtak: R’s forslag falt med 1 (R) mot 4 (1 A, 1 SV, 1 H, 1 V) stemme. 
 
Sak 11/09 Planer for bypark på Nedre Foss, videre behandling i bydelen 
Friluftsetaten har bekreftet at den kommer på møtet. Arbeidsutvalget innstiller derfor på at 
saken behandles som første sak etter åpen halvtime.    
 
Sak 12/09 Nærmiljøtiltak på nedre Grünerløkka 
R’s forslag som ble fremmet på møte i bydelsutvalget 17. desember 2008 følger saken videre. 
  
Innmeldte spørsmål til møtet i bydelsutvalget 
R varslet spørsmål om nedbemanning av NAV arbeid og konsekvenser for bydelen. 
 
Følgende tilleggssaker ble meldt til møtet 
Sak 15/09 Søknad om fritak fra bydelsutvalget fra Siv M. Kristiansen (R)  
Søknad vil bli sendt i god tid før møtet. 
 
Sak 16/09 Endret representasjon fra R i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen  
 
Sak 17/09 Endret representasjon fra SV i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen, 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Byutviklingskomiteen  
 
Oslo 6. februar 2009 
 
 
Heidi Larssen 
møtesekretær 
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