Oslo kommune

Protokoll 1/09

Møte:
Møtested:
Møtetid:

Bydelsutvalg Grünerløkka
Bydelsadministrasjonen, Markveien 57
Onsdag 11. februar 2009 kl. 18.00-21.40

Åpen halvtime
Det var møtt fram seks personer til åpen halvtime.
Klaus Bryn fra Grünerløkka beboergruppe for Akerselva som Miljøpark og Miljøforeningen
Akerselvas Venner tok ordet til sak 11/09 og kommenterte videre medvirking fra lokale,
frivillige organisasjoner og lokalpolitikere i utviklingen av byparken på Nedre Foss.
Bjørn Johansen, beboer i Fossveien, sa de hadde fått melding fra Plan- og bygningsetaten om
at nabogården skulle rives, og etterlyste mer informasjon i saken.
Daniel Berg Hansen, verneombud i NAV Grünerløkka, informerte om nedbemanningen i
bydelen som vil føre til at 11 ansatte mister jobben. Dette vil føre til alvorlige problemer med
lang saksbehandlingstid og dårligere oppfølging av brukerne.
Opprop
Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Jarl W. Alnæs (V) nestleder, Paal Haavorsen (A), HennyWanda Paulsen (A), Trond Helge Hem (A), Hailu Yeshiwondim (A), Gerd Elisabeth Guttorm
(SV), Kaare Øystein Trædal (SV), Ulf Granli (H), Knut Tvedten (H), Ole A. Werring (V),
Ragnar Leine (R), Jens E. Lange (F)
Forfall: Silje Njarde Tangnes (A), Siv M. Kristiansen (R)
I stedet møtte: Jorun Gulbrandsen (R)
Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjent uten merknader.
Godkjenning av sakskart
Sakskartet godkjent. Forslag fra A om uttalelse om situasjonen i NAV vedtatt satt opp som
tilleggssak 18/09. Sak 11/09 ble behandlet som første sak.
Informasjon
Følgende dokumenter ble omdelt:
• Brev fra Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester til NAV Oslo om bistand til
personer i påvente av utbetaling av arbeidsledighetstrygd
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

•
•
•
•
•
•

Svarbrev fra Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester på bydelsutvalgets vedtak
av 30. oktober 2008 om uttalelse om sykehjem og anbud i sak 111/08
Oversikt over saker som ble behandlet på bystyrets møte 28. januar 2009
Orientering om bystyrets vedtak om halvårig forsøksprosjekt med stenging av lovlige
grafittivegger
Nye satser om godtgjøring av folkevalgte i Oslo kommune, gjeldende fra 1. januar
2009
Bydelsreform 2004: Videreføring av forsøk med byggesaksklagebehandling, drift og
vedlikehold av kommunale veier og trafikkregulering
Svarbrev fra Kulturetaten på protokoll fra møte i arbeidsutvalget 24. oktober 2008 der
Olaf Ryes plass 2 ble tatt opp i åpen halvtime

Eventuelt
Administrasjonen informerte om at byrådet hadde vedtatt å bygge en seks avdelings
barnehage på Rodeløkka (Tromsøgata 2)
Saker behandlet under møtet:
Innmeldte spørsmål fra R:
Det er kjent at NAV-Grünerløkka har besluttet en nedbemanning av den statlige delen av
NAV.
1. Hvordan har ledelsen i NAV-Grünerløkka på forhånd orientert bydel Grünerløkka om
den planlagte nedbemanningen?
Svar: Bydelen er ikke informert om dette fra ledelsen i NAV Grünerløkka.
2. Har bydelen så langt iverksatt noen tiltak for å sikre at NAV har tilstrekkelig
bemanning for å møte de økende oppgavene når det nå blir flere arbeidsløse som har
rettigheter og trenger bistand?
Svar: Det er statens ansvar å sørge for at tilstrekkelig bemanning av NAV.
3. Hvordan vil denne nedbemanningen påvirke sammenslåingen til et NAV-kontor i
bydel Grünerløkka?
Svar: Konsekvensen blir færre ansatte og dårligere oppfølging av brukerne.
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Sak 1 /09

Protokoll fra møte i bydelsutvalget 17. desember 2008

Vedtak:
Protokollen enstemmig godkjent med følgende merknad:
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.

Sak 2 /09

Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 19. januar
2009

Vedtak:
Protokollen tatt til orientering.

Sak 3 /09

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

Vedtak:
Protokollen tatt til orientering.
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Sak 4 /09

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

Vedtak:
Protokollen tatt til orientering.

Sak 5 /09

Protokoll fra møte i Eldrerådet 2. februar 2009

Vedtak:
Protokollen tatt til orientering.

Sak 6 /09

Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 2. februar 2009

Vedtak:
Protokollen tatt til orientering.

Sak 7 /09

Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 4.
februar 2009

Vedtak:
Protokollen tatt til orientering.

Sak 8 /09

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 5. februar 2009

Vedtak:
Protokollen tatt til orientering.

Sak 9 /09

Årsstatistikk 2008 for bydel Grünerløkka

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Årsstatistikk 2008 for Bydel Grünerløkka tas til orientering
Vedtak:
Årsstatistikken tatt til orientering.

Sak 10 /09 Årsberetning 2008
Vedlegg 3 og oversikt over antall årsverk i de ulike avdelingene ble omdelt på møtet.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Bydelsutvalget vedtar den framlagte årsberetning 2008 for bydel Grünerløkka med forbehold
om Kommunerevisjonens godkjenning.
R’s forslag til vedtak:
1. Side 4, andre avsnitt, siste linje:
Forslag: "omstillingsbehovet større" foreslås endra til "de tildelte økonomiske rammene enda
trangere".
2. Side 30, punkt 3.5.3, første kulepunkt:
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Forslag: Siste setning foreslås endra til: "Det samlede volumet på tjenester til den eldre delen
av befolkningen i bydelen kan forventes å gå noe ned. Det er imidlertid samtidig ønskelig å
styrke tilbudet, slik at kostnadsreduksjonen vil være mindre enn nedgangen i folketall skulle
tilsi rent matematisk."
Vedtak:
1. R’s forslag punkt 1 vedtatt med 11 (4 A, 3 SV, 2 V, 2 R) mot 3 (2 H, 1 F) stemmer.
2. R’s forslag punkt 2 falt med 4 (2 R, 1 SV, 1 F) mot 10 (4 A, 2 SV, 2 H, 2 V) stemmer.
3. Bydelsdirektørens forslag, med vedtatte endringer, enstemmig vedtatt.
4. Bydelsdirektøren fikk fullmakt til gjøre nødvendige redaksjonelle endringer på
bakgrunn av de innspill som bydelsutvalget kom med under behandlingen av saken.
Etter dette er bydelsutvalgets vedtak følgende:
Bydelsutvalget vedtok den framlagte årsberetning 2008 for bydel Grünerløkka med forbehold
om Kommunerevisjonens godkjenning, og med følgende endring på side 4, andre avsnitt,
siste linje: "omstillingsbehovet større" endres til "de tildelte økonomiske rammene enda
trangere".

Sak 11 /09 Planer for bypark på Nedre Foss, videre behandling i
bydelen
Cathrine L. Løken, prosjektleder i Friluftsetaten, redegjorde for status for den planlagte
byparken på Nedre Foss, om framdriftsplaner for prosjektet, herunder videre medvirkning fra
bydelen.
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.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Bydelsutvalget ber Friluftsetaten om å få oversendt parkplanen til uttalelse før vedtak fattes i
etaten.
Bydelsutvalget ber Friluftsetaten arrangere et åpent møte om parkplanen.
Administrasjonen bes om å oversende kopi av møtereferater osv. fra det videre arbeidet til
bydelsutvalget og berørte komiteer, samt å orientere komiteene om framdriften i prosjektet.
Til voteringsorden:
R trakk sitt forslag til vedtak.
Vedtak:
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 12 /09 Nærmiljøtiltak på nedre Grünerløkka
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Spørsmål fra R:
Hva vil et oppsøkende team koste som det framgår i Bydelsdirektørens forslag?
Svar: Et oppsøkende team vil koste 2.370.000 kroner.
Hvor mye utgjør stimuleringsmidlene til aktiviteter for barn og unge av de 3 mill.?
Svar: Disse vil utgjøre 200.000 kroner.
Hvor mye foreslås det å bruke til beboergrupper, og hva legger Bydelsdirektøren i
beboergrupper?
Svar: Det foreslås å sette av 100.000 til beboergrupper, som for eksempel beboeraksjoner,
natteravner, velforeninger og borettslag, 250.000 til drift og 80.000 kroner til diverse utgifter.
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.
R’s endrede forslag til vedtak:
1. Bydel Grünerløkka velger å bruke midlene i nærmiljøprosjektet i sin helhet til å
etablere en barne- og ungdomsklubb på sentrale/nedre Grünerløkka. Klubben skal
drive med målrettet arbeid for å skape trygghet, samhold, solidaritet og respekt.
2. Subsidiært forslag:
Bydelen oppretter fra 1.8.2009 en ny barne- og ungdomsklubb. Prosjektet utvikles av
administrasjonen i samarbeid med OMK-komiteen.
Vedtak:
1. R’s punkt 1 falt med 2 (R) mot 12 (4 A, 3 SV, 2 H, 2 V, 1 F) stemmer.
2. Bydelsdirektørens forslag om å sette av 100.000 kroner til beboergrupper vedtatt med
10 (4 A, 2 H, 2 V, 1 SV, 1 F) mot 4 (2 SV, 2 R) stemmer.
3. Bydelsdirektørens øvrige forslag enstemmig vedtatt.
4. R’s susbsidiære forslag, punkt 2, falt med 5 (3 SV, 2 R) mot 9 (4 A, 2 H, 2 V, 1 F)
stemmer.
Etter dette er bydelsutvalgets vedtak følgende:
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.

Sak 13 /09 Pris- og finansieringsmodell for sykehjemsplasser
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Bydel Grünerløkka støtter byrådets forslag til pris- og finansieringsmodell for
sykehjemsplasser i Oslo, slik den fremkommer i byrådssak 233/08.
Tilleggsforslag fra A:
Inn etter siste setning i 2. avsnitt i bydelsdirektørens høringsuttalelse:
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Det er derfor lite tilfredsstillende at ikke høringen legger opp til å se finansiering og
organisering i sammenheng. Vi vil i den sammenheng bemerke at det er forhold som tyder på
at opprettelsen av en egen sykehjemsetat har gitt et fordyrende og byråkratiserende
mellomledd.
SV’s forslag til vedtak:
Bakgrunn:
Byrådet bekrefter selv at mangelen på fleksibilitet i organiseringen gjør at de har gått ned fra
et belegg på 99 % til 97,37. Dette problemet foreslår de å betale seg ut av, delvis med penger
direkte til etaten og ved å skyve ennå flere kostnader over på bydelene. Det er ikke foreslått å
kompensere bydelene for dette. Det betyr igjen at vi har mulighet til å kjøpe færre plasser enn
i dag og gjøre inntakskriteriene ennå strengere.
Bydelsutvalget ber om at:
•
•

Ansvaret for sykehjemmene tilbakeføres til bydelen
I stedet for at etaten får midler for å holde plassene ledige overføres tilsvarende beløp
til bydelene slik at de får råd til å kjøpe flere plasser – altså det vi vet det er behov for.

Til voteringsorden:
SV trakk sitt forslag til fordel for A’s tilleggsforslag.
Vedtak:
1. A’s tilleggsforslag vedtatt med 13 (4 A, 3 SV, 2 H, 2 V, 2 R) mot 1 (F) stemme.
2. Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt.
Etter dette er bydelsutvalgets høringsuttalelse følgende:
Bydel Grünerløkka støtter byrådets forslag til pris- og finansieringsmodell for
sykehjemsplasser i Oslo, slik den fremkommer i byrådssak 233/08.
I uttalelsen tas det inn følgende tillegg etter siste setning i 2. avsnitt:
Det er derfor lite tilfredsstillende at ikke høringen legger opp til å se finansiering og
organisering i sammenheng. Vi vil i den sammenheng bemerke at det er forhold som tyder på
at opprettelsen av en egen sykehjemsetat har gitt et fordyrende og byråkratiserende
mellomledd.
Merknad fra SV og R:
Vi stemmer for bydelsdirektørens støtte til byrådets forslag, ettersom dette innebærer ei svakt
bedre løsning enn dagens.
Vi vil imidlertid markere at vi er mot bestiller-utfører-modellen i helse- og omsorgssektoren,
og dermed også mot at sjukehjemsplasser betraktes som en vare som bydelene kjøper fra
etaten. Det er også forhold som tyder på at opprettelsen av en egen sjukehjemsetat har gitt et
fordyrende og byråkratiserende mellomledd.
Innafor dagens system ville vi ellers foretrukket ei ordning som hadde gjort sjukehjemsplasser
letter å bruke, f. eks det konsulentselskapet Econ Pöyry skisserer øverst på side 33 i sin
rapport. Ettersom byrådet imidlertid har unnlatt å arbeide videre med dette, har vi ikke hatt
grunnlag for på eiga hand å utforme et forslag.
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Sak 14 /09 Høring om ny storbylegevakt
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til høringsuttalelse.
Tilleggsforslag fra R (i fete typer):
1 c. andre avsnitt:
En ny Rusakutt etablert i sentrum vil kunne avhjelpe behovet for dem med direkte rusrelaterte
problemer, slik som avrusning og observasjon, og videreformidling til behandlingstiltak. Men
den skal trolig ikke gi et medisinsk tilbud for dem som i rus trenger akuttmedisinske tjenester,
slik Legevakten gir i dag, et slikt rusakuttmottak, med akuttmedisinske tjenester, bør
etableres før Legevakta flyttes.
Vedtak:
1. Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt.
2. R’s tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Etter dette er bydelsutvalgets høringsuttalelse følgende:
Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens høringsuttalelse med følgende tillegg i 1 c.
andre avsnitt (i fete typer):
En ny Rusakutt etablert i sentrum vil kunne avhjelpe behovet for dem med direkte rusrelaterte
problemer, slik som avrusning og observasjon, og videreformidling til behandlingstiltak. Men
den skal trolig ikke gi et medisinsk tilbud for dem som i rus trenger akuttmedisinske tjenester,
slik Legevakten gir i dag, et slikt rusakuttmottak, med akuttmedisinske tjenester, bør
etableres før Legevakta flyttes.

Sak 15 /09 Søknad om fritak fra bydelsutvalget fra Siv M.
Kristiansen (R)
Vedtak:
Et enstemmig bydelsutvalg innvilget Siv M. Kristiansen fritak fra verv i bydelsutvalg og arbeidsutvalg
for resten av perioden.

Sak 16 /09 Endret representasjon R i Oppvekst-, miljø- og
kulturkomiteen
R’s forslag til vedtak:
Siv Marilyn Kristiansen går ut av OMK. Ragnar Leine går inn som medlem av OMK for
Rødt.
Vedtak:
R’s forslag enstemmig vedtatt.

Sak 17 /09 Endret representasjon fra SV i Helse-, sosial- og
sysselsettingskomiteen, Oppvekst-, miljø- og
kulturkomiteen og Byutviklingskomiteen
SV’s forslag til vedtak:
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Helse- sosial og sysselsettingskomiteen
Silje Schei Tveitdal går ut som varamedlem. Nye varamedlemmer: Magnus T. Boutera,
Marius Pellerud.
Oppvekst- kultur og miljøkomiteen
Kyrre Lind går ut som varamedlem. Nye varamedlemmer: Niklas Westergren, Erling Modal.
Byutviklingskomiteen
Heidi A. Austlid går ut som varamedlem. Nye varamedlemmer: Sofus Vikeså Kjeka, Sjur
Aaserud.
Vedtak:
SV’s forslag enstemmig vedtatt.

Sak 18 /09 Uttalelse om NAV
Til forretningsorden
BU-leders forslag til vedtak:
Saken realitetsbehandles ikke.
Vedtak:
BU-leders forslag til vedtak falt med 3 (2 H, 1 SV) mot 11 (4 A, 2 SV, 2 V, 2 R, 1 F)
stemmer.
A’s forslag til vedtak:
Senest i Dagsrevyen 10. februar 2009 ble det opplyst om at personer som søker dagpenger hos
NAV i Oslo må påregne en saksbehandlingstid på 10-12 uker. De får beskjed om å oppsøke
sosialetaten om de trenger penger til livsopphold.
Bydelsutvalg Grünerløkka finner denne situasjonen høyst kritikkverdig og minner om at
sosialhjelp utbetales til personer når de er uten økonomiske midler, sosialhjelpsstøtten er
dessuten lavere enn deres rettmessige dagpenger.
Ledelsen i NAV-Oslo har ansvaret for denne situasjonen som arbeidsledige nå har kommet i.
Vi mener på denne bakgrunn at lederen av NAV-Oslo må ta konsekvensen av feilslått ledelse
og trekke seg fra sin stilling, slik den tidligere leder av NAV-Hordaland har gjort nylig.
Videre forutsetter vi at NAV-Oslo iverksetter nødvendige tiltak for å løse dagens kritiske
situasjon for etatens brukere.
Tilleggsforslag fra H:
Videre er det åpenbart at dette er uten politisk kontroll. Statsråd Dag Terje Andresen bør også
ta konsekvensen av dette ved å gå av. Det samme gjelder Arbeids- og velferdsdirektøren og
øvrig toppledelse i NAV.
Vedtak:
1. H’s tilleggsforslag vedtatt med 10 (3 SV, 2 H, 2 V, 2 R, 1 F) mot 4 (A) stemmer.
2. A’s forslag vedtatt med 9 (2 SV, 2 H, 2 V, 2 R, 1 F) mot 5 (4 A, 1 SV) stemmer.
3. A’s forslag og H’s tilleggsforslag vedtatt med 10 (3 SV, 2 H, 2 V, 2 R, 1 F) mot 4 (A)
stemmer.
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Etter dette er bydelsutvalgets uttalelse følgende:
Senest i Dagsrevyen 10. februar 2009 ble det opplyst om at personer som søker dagpenger hos
NAV i Oslo må påregne en saksbehandlingstid på 10-12 uker. De får beskjed om å oppsøke
sosialetaten om de trenger penger til livsopphold.
Bydelsutvalg Grünerløkka finner denne situasjonen høyst kritikkverdig og minner om at
sosialhjelp utbetales til personer når de er uten økonomiske midler, sosialhjelpsstøtten er
dessuten lavere enn deres rettmessige dagpenger.
Ledelsen i NAV-Oslo har ansvaret for denne situasjonen som arbeidsledige nå har kommet i.
Vi mener på denne bakgrunn at lederen av NAV-Oslo må ta konsekvensen av feilslått ledelse
og trekke seg fra sin stilling, slik den tidligere leder av NAV-Hordaland har gjort nylig.
Videre forutsetter vi at NAV-Oslo iverksetter nødvendige tiltak for å løse dagens kritiske
situasjon for etatens brukere.
Videre er det åpenbart at dette er uten politisk kontroll. Statsråd Dag Terje Andresen bør også
ta konsekvensen av dette ved å gå av. Det samme gjelder Arbeids- og velferdsdirektøren og
øvrig toppledelse i NAV.

Oslo 16. februar 2009

Heidi Larssen
møtesekretær
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