TILLEGGSKART
Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 16. september 2009 kl. 18.00 i
bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata).
Innmeldte spørsmål fra SV:
Anbud - flytting til Marstrandgata 6
Se vedlagte brev fra Oslo kommune, bydel Grünerløkka.
SV unner selvsagt idrettslag å tjene noen kroner, men spør:
Betaler Kolbotn brytergruppe skatt og arbeidsgiveravgift? Hvis ikke, hvordan skal da
transportselskapene kunne konkurrere? Er ikke dette en form for sosial dumping?
Se også lenke til artikkel om ILO-konvensjon 94 og tarifflønn.
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/norge/article4558915.ece
Fra teksten:
”I 2008 vedtok regjeringen en forskrift som pålegger også kommuner og fylker å etterleve
konvensjonens regler.
Forskriften sier at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider
for offentlige oppdragsgivere, ikke skal ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som
følger av gjeldende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og
yrke.”
Innmeldte spørsmål fra F:
F har varslet spørsmål knyttet til at bydelen er prøvebydel for helseundersøkelser for å
avdekke mulige, kjønnslemlestelser.
Ettersendte uttalelser/ saker:
SAK 81/09 PROTOKOLL FRA MØTE I OPPVEKST-, MILJØ- OG
KULTURKOMITEEN 1. SEPTEMBER 2009
SAK 82/09 PROTOKOLL FRA MØTE I HELSE-, SOSIAL- OG
SYSSELSETTINGSKOMITEEN 2. SEPTEMBER 2009
SAK 83/09 PROTOKOLL FRA MØTE I ELDRERÅDET 7. SEPTEMBER 2009
SAK 84/09 PROTOKOLL FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 7. SEPTEMBER 2009
Protokoll vil bli omdelt på møtet.
SAK 85/08 PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 9.
SEPTEMBER 2009
SAK 86/09 PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 10. SEPTEMBER
2009
SAK 88/09 ØKONOMIRAPPORTERING PER 31. JULI 2009
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SAK 89/09 TERTIALRAPPORT PER 30.08.09
SAK 90/09 PRØVEORDNING MED Å GI FEM BYDELER MYNDIGHET TIL Å
FASTSETTE ÅPNINGSTIDER I EGEN BYDEL
Ny innstilling fra bydelsdirektøren
SAK 91/09 ENDRET REPRESENTASJON FOR A I TILSYNSUTVALG FOR
SOFIENBERGSENTERET, LILLE TØYEN SYKEHJEM/HJEMMETJENESTEN,
HELSE, SOSIAL- OG SYSSELSETTINGSKOMITEEN OG
BYUTVIKLINGSKOMITEEN
Forslag fra A vil bli ettersendt/omdelt på møtet
SAK 92/09 ENDRET REPRESENTASJON FOR H I OPPVEKST-, MILJØ- OG
KULTURKOMITEEN OG BYUTVIKLINGSKOMITEEN
Forslag fra H
Tilleggsaker:
SAK 93/09 SAMMEN OM TRYGGHET, BEDREDE LEVEKÅR OG INKLUDERING
– FORSTERKET INNSATS I OSLO INDRE ØST.
Forslag fra BU-leder

Oslo 11. september 2009

Heidi Larssen
bydelsdirektør
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SAK 90/09 PRØVEORDNING MED Å GI FEM BYDELER MYNDIGHET TIL Å
FASTSETTE ÅPNINGSTIDER I EGEN BYDEL
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
1. Åpningstidene for skjenkesteder i alle områder utenfor ”skjenkeblekkspruten”
fastsettes som hovedregel til kl. 01.00 inne og kl. 22.00 ute.
2. Følgende steder kan få utvidet åpningstid inne til kl. 03.30: Olaf Ryes plass 11,
Brenneriveien 9 og Møllerveien 2.
3. Følgende sted kan få utvidet åpningstid inne til kl. 03.30 fredag og lørdag:
Trondheimsveien 113.
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SAK 92/09 ENDRET REPRESENTASJON FOR H I OPPVEKST-, MILJØ- OG
KULTURKOMITEEN OG BYUTVIKLINGSKOMITEEN
H’s forslag til vedtak:
1. Torben Brand (H), Nordre gate 16, 0551 Oslo, erstatter Camilla Verdich (H) som 1.
vara i Byutviklingskomiteen
2. Camilla Verdich (H), Trondheimsveien 197 C, 0570 Oslo, oppnevnes som ny 3. vara i
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen.
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SAK 93/09 SAMMEN OM TRYGGHET, BEDREDE LEVEKÅR OG INKLUDERING
– FORSTERKET INNSATS I OSLO INDRE ØST.
Bakgrunn
Oslo indre øst er et mangfoldig område å bo og vokse opp i, og Bydel Grünerløkka skal være
et trygt og attraktivt sted å bo og jobbe, med gode fysiske og sosiale oppvekstvilkår,
mangfold, aktiviteter og trivsel for beboerne, spesielt med tanke på barnefamilier. Selv om
levekårene i bydelen er blitt bedre de siste årene har vi en rekke utfordringer som slår negativt
ut på flere levekårsparametre i forhold til andre bydeler i Oslo og resten av landet. Det er en
opphopning av personer og grupper med svake levekår og antallet som trenger de mest
sammensatte tjenestene er økende.
Bydelens nåværende arbeid vil ha større gjennomslag hvis en får en forsterket innsats på
tjenestene i tillegg til et bredere spekter av tiltak. Tiltak bør gjøres i samarbeid med bydelene
Gamle Oslo og Sagene som har lignende utfordringer.
Utfordringene er sammensatte, samtlige virker inn på barn og unges oppvekstvilkår. Følgende
forhold kan trekkes fram som eksempler og forslag til tiltak:
Bekjempe kriminalitet
Det foregår åpenlys salg av narkotika i boområder på nedre del av Grünerløkka og langs
Akerselva, og enkelte områder er belastet med vold og ran. Det må legges til rette for og starte
prosjekter som bidrar til økt trygghet. Det er viktig å slå ned på og fjerne omsetting av
narkotika. Bydelens møteplasser og uteområder skal ikke være arenaer for kriminalitet.
Tilgjengelig politi både når du trenger hjelp og vil hjelpe. Samordning av lokale og
kriminalforebyggende tiltak (SaLTo) må utvikles for å sikre et nært og sterkt politi.
Tiltak for barn og unge
Rusfrie tilbud til barn og unge må utvikles og styrkes i indre øst. Utvide og styrke
fritidstilbudet og etablere nye tilbud for barn og unge.
Rusproblematikk
Bydelene og nært tilgrensede områder er samlingssteder for mennesker som faller utenfor på
grunn av rusmisbruk.
Utrygghet knyttet til rus og voksne ned store psykiske problemer fører til omsorgssvikt
påvirker oppvekstmiljøet. Tidlig intervensjon og god koordinert innsats overfor utsatte barn
og unge er en forutsetning for en god oppvekst. Rusforebyggende tiltak er en del av dette.
Boforhold
Oslo indre øst har en mer enn 80 % av Oslos kommunale boliger. Bydel Grünerløkka har
1300 kommunale boliger som tildeles etter sosiale og helsemessige kriterier. Boligene preges
av stort vedlikeholdsetterslep og dårlig bomiljø. Når barnefamilier, eldre og tunge
rusmisbrukere settes sammen som nære naboer bidrar dette til dårlige oppvekstvilkår og
utrygghet.
Vi mener derfor det bør iverksettes tiltak som oppgradering og vedlikehold av kommunale
boliger, etablere flere familieleiligheter og sette i gang egne tiltak i bomiljøer med sterkt
innslag av rus og psykiatri
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Levealder
Levealder i indre øst er over ti år lavere enn i Oslo vest. Dette peker i retning av psykiske og
fysiske helseplager. Vel 40 % av de som mottar hjemmetjenester i Bydel Grünerløkka er
mellom 18 og 67 år. Og andelen øker. Mange innbyggere blir ”eldre” i helsemessig forstand
allerede i 50-60 års alderen, hovedsaklig på grunn av livsstilsrelaterte sykdommer.
Vi ønsker derfor et tettere samarbeid og felles prosjekter med frivillig sektor og
brukerorganisasjoner i forhold til informasjon om helseskadelig ernæring og livsførsel.
Iverksette tiltak som kan forebygge og hjelpe kronikere og alle med livsstilssykdommer.
Norskkunnskaper
Gode norskkunnskaper for førskolebarn er en forutsetning for skolegang og jobb. Erfaringene
fra Handlingsprogram Oslo Indre Øst viste at gratis kjernetid for 4-5 åringer i barnehage
hadde svært positiv effekt. Tiltak kan være å gjeninnføre gratis kjernetid for denne gruppa,
kvalitetssikre norskopplæringen i barnehagene, oppsøke foreldre med barn som ikke går i
barnehage og gi tilbud om norskkurs for foreldre med barn i 1. klasse både på dagtid og
kveldstid.
Kvalifisering, arbeidsledighet og frafall fra skole
Tilbudet til personer med særlig vanskelig situasjon må styrkes. Introduksjonsprogrammet for
flyktninger og kvalifiseringsprogrammet for arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere kan vise
til svært gode resultater og må styrkes ytterligere. Derfor bør bydelens sysselsettings- og
kvalifiseringstiltak i kommende NAV videreføres som eget prosjekt.
Skolen bør ha en tilpasset opplæring for elever som ønsker mer fleksibel og praksisrettet
fagopplæring, med blant annet mulighet for praksisplass i bydelen.
Miljø
Bydel Grünerløkka vil ha mer enn 47 000 innbyggere i 2011. Et godt bomiljø stiller krav til
utvikling av grønne byrom og møteplasser, og en helhetlig byplanlegging. Den fysiske
utformingen av bymiljøet kan bidra til større trygghet. Den nye plan- og bygningsloven fra
juli 2009 forutsetter at byplanlegging skal virke kriminalitetsforebyggende.
BU-leders forslag til vedtak:
Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren, i samarbeid med bydelene Gamle Oslo og Sagene, om å
ta initiativ overfor byrådet og bystyret for utvikle et trygghetsprogram for bydelene i Oslo
indre øst, med tiltak som går på tvers av sektorer, tjenester og forvaltningsnivåer.
En viktig intensjon bak kravet er å skape akseptable og gode oppvekstbetingelser i
nærmiljøet. Barn og unges oppvekstvilkår vil på sikt virke forebyggende og inkluderende i
lokalsamfunnet.
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