Oslo kommune

Protokoll 2/09

Møte:
Møtested:
Møtetid:

Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka
Bydelsadministrasjonen, Markveien 57
Torsdag 12. mars 2009 kl. 18.00-18.30

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: Ragnar Leine (R)
I stedet møtte: Gudmund Dalsbø (R)
Jens E. Lange (F) møtte som observatør
Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjent uten merknader.
Godkjenning av sakskart
Sakskartet godkjent.
Informasjon
• Det blir heldagsseminar for alle bydelsutvalgene 4. mai: Tema bydelsutvalgenes
framtid.
• Bydel Grünerløkka er den beste til å ta i mot utskrivingsklare pasienter i Lovisenberg
sektor.
• Bydelsdirektøren skal på møte i Husbanken 13. mars for å få informasjon om statlige
prosjektmidler til booppfølging.
• Rusmiddeletatens utseksjon har flyttet til Maridalsveien 3. Oppsøkende tjeneste
kommer sannsynligvis til å flytte etter.
• ”Bydelsvaktene” er på plass. Skal være her til 25. mai. Salgsmiljøet for narkotika er
blitt mindre og mer spredt. Mobil politipost er på plass i bydelen.
• Leder og nestleder i bydelsutvalget og bydelsdirektør er invitert til å møte Helse- og
sosialkomiten 1. april for å diskutere årsregnskap 2008.
• Det er foretatt nytt valgoppgjør for bydelsutvalget. Informasjon vil bli omdelt på
bydelsutvalgets møte 18. mars.
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

•
•

Bydel Gamle Oslo har fått statlige midler til å lage film for å få innvandrerungdom til
å stemme ved stortingsvalget.
Det har vært oppstart for natteravnene i bydelen. De vil patruljere hver fredag fra kl.
20 til 24. BU-leder oppfordret partigruppene til å delta.
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Sak 4 /09

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 5. februar 2009

Vedtak:
Protokollen enstemmig godkjent.

Sak 5 /09

Gjennomgang av saker til møte i bydelsutvalget 18.
mars 2009

Til sak 29/09 Etablering av NAV-Grünerløkka: Bydelsutvalget vil bli informert om
milepælplan for arbeidet etter styringsgruppemøte 13. mars.

Oslo 13. mars 2009

Heidi Larssen
møtesekretær
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