TILLEGGSKART
Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 28. oktober 2009 kl. 18.00 i
bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata).
Innmeldte spørsmål fra R:
R vil stille spørsmål om hva som skjer med etablering av et arbeidermuseum i tilknytning til
Akerselva.
Innmeldte spørsmål fra F:
Byrådssak 129/09; Endringer i forskrift for bostøtte for leietagere i kommunale boliger i Oslo
kommune, skal nå behandles i Bystyrets organer.
Foranledningen til denne saken var Bystyrets behandling av bystyresak 453/08;
Bystyremelding nr 2/2008 om sosiale boligvirkemidler i Oslo kommune, der bydelen var
høringsinstans og uttalte i siste avsnitt:

Siden dette er et enstemmig vedtak i BU bør de enkelte partigruppene henvende seg til sine
bystyregrupper og presentere svarene på spørsmålene under.
Viktige momenter i saken:
- Det er en lang kø og stort press for å få tildelt kommunal bolig. Definisjonen på kommunal
bolig er i denne sammenheng en bolig som fysisk eies av Oslo kommune. Endringen i saken
som nå foreligger er at støtten nå også skal omfatte boliger som kommunen leier inn og
deretter fremleier til den enkelte.
- Årsaken til at det er så stort press og stor kø for å komme inn i kommunal bolig, er at
dersom man flytter inn i en slik, er man i posisjon for å søke om kommunal bostøtte. Det kan
man ikke dersom man har skaffet boligen selv men ikke har råd til hele husleien.
I informasjon om budsjett 22.10.09 for Bydel Grünerløkka 2010 ble følgende opplysninger
gitt som vedrører denne saken:
Ca 1500 kommunale boliger disponeres av bydelen, både de som er eid av Boligbygg KS og
innleide boliger.
Ca 210 boliger ble tildelt iflg. Kostra-tall 2008.
Ca 1700 husstander mottok kommunal og/eller statlig bostøtte iflg. Kostra-tall 2008.
I tillegg til bostøtteordningene går ca ½-parten av sosialhjelpen til supplerende sosialhjelp der
hoveddelen er husleiestøtte, for inneværende år ca 116 mill kr: 2 = ca 58 mill kr.
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Spørsmål (dersom det ikke kan gis eksakte svar bes det om estimater):
1. Hvor mange husstander får kommunal bostøtte etter dagens forskrifter, og hvor mye
utgjør dette pr år?
2. Hvor mange husstander vil få kommunal bostøtte etter de nye forskriftene dersom de
vedtas slik det er foreslått, og hvor mye vil dette utgjøre pr år?
3. Hvor mange husstander vil få kommunal bostøtte etter de nye forskriftene dersom
boliger leid i det private markedet blir tatt inn, og hvor mye vil dette utgjøre pr år?
4. Hvor mye utgjør supplerende sosialhjelp til husleiestøtte, og hvor mye vil dette kunne
reduseres dersom boliger leid i det private markedet blir tatt inn i forskriftene?
5. Boligkontoret (kostrafunksjon 283) har i 2009 et budsjett på ca 2,6 mill kr. Hvor mye
måtte dette styrkes med for kunne håndtere også søknader og oppfølging av
kommunal bostøtte til leietakere som leier privat dersom de kommer inn under
ordningen, og hvor mye vil sosialtjenesten kunne reduseres tilsvarende?
6. Hvor mange står i kø for å få kommunal bolig, og hvor rask ville disse kunne få
kommunal bostøtte dersom boliger leid i det private markedet blir tatt inn i
forskriftene?
7. Hvor mange har fått avslag på søknad om kommunal bostøtte, hvor mange av disse får
i dag supplerende sosialhjelp til husleiestøtte, og hvor mange av disse ville fått
kommunal bostøtte dersom boliger leid i det private markedet blir tatt inn i
forskriftene?
Dersom det er andre opplysninger som kan være relevante for saken som ikke kommer frem
gjennom ovennevnte spørsmål bes det om at dette også blir kommentert.
Ettersendte uttalelser/ saker:
SAK 95/09 PROTOKOLL FRA MØTE I BYUTVIKLINGSKOMITEEN 12.
OKTOBER 2009
SAK 96/09 PROTOKOLL FRA MØTE I OPPVEKST-, MILJØ- OG
KULTURKOMITEEN 13. OKTOBER 2009
SAK 97/09 PROTOKOLL FRA MØTE I HELSE-, SOSIAL- OG
SYSSELSETTINGSKOMITEEN 14. OKTOBER 2009
SAK 98/09 PROTOKOLL FRA MØTE I ELDRERÅDET 19. OKTOBER 2009
SAK 99/09 PROTOKOLL FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 19. OKTOBER 2009
Protokoll vil bli omdelt på møtet.
SAK 100/08 PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.
OKTOBER 2009
Saken trekkes. Møtet ble avlyst
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SAK 101/09 PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 22. OKTOBER 2009
SAK 104/09 EVALUERING STRATEGISK PLAN
SAK 105/09 UNIVERSELL UTFORMING – LOKAL TILPASNING I BYDEL
GRÜNERLØKKA. RAPPORT FRA ET TVERRPOLITISK UTVALG OPPNEVNT
AV BYDELSUTVALGET
SAK 108/09 FORSLAG TIL NYE GATENAVN I BYDELEN
SAK 110/09 ”ET FINT STED”, FORSLAG OM STØTTE TIL ET PROSJEKT PÅ
SUKKERTOPPEN
SAK 111/09 NYTT VARAMEDLEM TIL ELDRERÅDET FRA GRÜNERLØKKA
SENIORSENTER
SAK 112/09 MØTEPLAN FOR ARBEIDSUTVALGET OG BYDELSUTVALGET 2010
Tilleggsaker:
SAK 113/09 PATRULJERENDE POLITI PÅ GRÜNERLØKKA
Forslag fra F
SAK 114/09 ENDRET REPRESENTASJON FOR H I HELSE-, SOSIAL- OG
SYSSELSETTINGSKOMITEEN
H’s forslag i saken
SAK 115/09 SKIFTE AV NESTLEDER I BYDELSUTVALGET OG
ARBEIDSUTVALGET
H’s forslag i saken
SAK 116/09 PERMISJONSSØKNAD FOR TORE AASHEIM OG ENDRET
REPRESENTASJON FOR SV I UNDERKOMITEER
SV vil fremme forslag i saken
SAK 117/09 ENDRET REPRESENTASJON FOR V I UNDERKOMITEER
V vil fremme forslag i saken
SAK 118/09 NYTT VALGOPPGJØR
V vil fremme forslag i saken. Andre partier som også ønsker nytt valgoppgjør bes fremme
forslag om dette
SAK 119/09 FORTSATT SØNDAGSÅPENT BIBLIOTEK PÅ SCHOUS PLASS
R vil fremme forslag i saken
SAK 120/09 ANLEGGET PÅ DÆLENENGA - NYTT KUNSTGRESSDEKKE,
UTVIDELSE AV FOTBALLBANEN, FLERBRUKSHALL
F vil fremme forslag i saken
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Oslo 23. oktober 2009

Heidi Larssen
bydelsdirektør
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SAK 104/09 EVALUERING STRATEGISK PLAN
Byutviklingskomiteens enstemmige innstilling:
Følgende tillegg tas inn i evalueringen:
Møteplasser, kulepunkt på side 5:
Følgende tillegg tas inn under Fremover:
”Oppfordre tiltakshaver til å henge opp informasjonsskriv for at de reelle beboerne skal få
informasjon og muligheten til å uttale seg.”
Møteplasser, kulepunkt på side 9:
Følgende tillegg tas inn under Fremover (er understreket):
Oppmerking av utleide områder for uteservering starter våren 2010.
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SAK 105/09 UNIVERSELL UTFORMING – LOKAL TILPASNING I BYDEL
GRÜNERLØKKA. RAPPORT FRA ET TVERRPOLITISK UTVALG OPPNEVNT
AV BYDELSUTVALGET
Byutviklingskomiteens enstemmige innstilling:
1. Bydelsutvalget tar Universell utforming - rapport fra et tverrpolitisk utvalg oppnevnt
av bydelsutvalget til etterretning.
2. Bydelsutvalget vedtar Handlingsplan for universell utforming 2009-2011.
3. Handlingsplanen evalueres årlig, i oktober, i forbindelse med kommende
budsjettbehandling.
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SAK 108/09 FORSLAG TIL NYE GATENAVN I BYDELEN
Byutviklingskomiteens enstemmige innstilling:
1. R’s forslag til navnsetting av nye gater, veier og plasser sendes ut på høring til
relevante instanser, med unntak av ”Tove Mohrs plass” som ligger i Bydel St.
Hanshaugen.
2. Når høringsrundene er over utarbeider Byutviklingskomiteen innstilling til
bydelsutvalget.
3. Saken tas for øvrig til etterretning.
Byutviklingskomiteens flertallsinnstilling (2 A, 1 SV, 1 V, 1 R):
Når det gjelder Signora Ullnæss' og Petrine Nielsens gater, vises til omdøping av
Drammensveien til Henrik Ibsens gate. Kan ikke se at det var noe mer praktisk ulempe knytta
til den gamle adressen der. Det vil være uheldig om begge de to næringsdrivende i det samla
forslaget faller ut.
Byutviklingskomiteens mindretallsinnstilling (1 H, 1 F):
Eksisterende navn innebærer ikke noen betydelig praktisk ulempe og det anbefales ikke
endring av disse til Signora Ullnæss’ gate og Petrine Nielsens gate.

7

SAK 110/09 ”ET FINT STED”, FORSLAG OM STØTTE TIL ET PROSJEKT PÅ
SUKKERTOPPEN
Prosjektbeskrivelse følger vedlagt.
R’s forslag til uttalelse:
Forprosjektet heter ”Dette er et fint sted”, og blir prosjektet realisert så vil det omtalte
området bli et mye finere sted. Dette kan blant annet bli et fint sted for nærturer for den
planlagte barnehagen og for beboerne i nærområdet og et fint sted å besøke for de som blir
grepet av historien om hendelsene som fant sted her i 1942-1943.
Dette er et viktig og etterlengtet prosjekt, både for å realisere planene om å bevare området
som et friareal og å sikre det mot nedbygging, så vel som for oppgaven med å formidle
historisk kunnskap til kommende slekter. Prosjektet er en helhetlig behandling av et
ubearbeidet område under en kunstnerisk ide. Det er viktig også for tilgjengelige opplevelser
av samtidskunst.
Realiseres ideen, ser vi for oss at her kan folk møtes, finne roen, lese en bok, sitte og tenke,
dra på piknik med familien eller bare se på utsikten og reflektere over hva dette området har
betyd for mange mennesker. Under okkupasjonen var dette stedet viktig for mange på flukt
fra lidelse og død. Alt for mange kjenner ikke til dette stedet og hva det har hatt for betydning
for motstanden mot nazismen.
Ideen med å markere redningsarbeidet med et kunstprosjekt kombinert med en liten park vil
gjøre dette området både mer attraktivt og et viktigere sted for bydelens og Oslo kommunes
innbyggere.
Prosjektet er avhengig av at grunneier, dvs. Oslo kommune, deltar i realiseringen.
Forprosjektet er finansiert av KORO (Kunst i Offentlig Rom) og det er naturlig å arbeide for
at prosjektet blir realisert ved at Oslo Kommune og KORO er de viktigste finansielle
samarbeidspartnerne.
Bydelsutvalget i bydel Grünerløkka ser på opparbeiding av parkområder som en viktig del av
utviklingen av boligområdene i bydelen. Gode og nære rekreasjonsområder er viktig i en slik
utvikling. Dette er et offentlig ansvar.
For den videre utnyttelsen av dette nye parkområdet ligger alt til rette for et godt samarbeid
mellom det offentlige og prosjekt deltakerne. Lokale krefter som Hasle og Frydenberg
historielag og borettslagene bør trekkes inn i dette planleggingsarbeidet.
Bydelsutvalget bydel Grünerløkka ber Oslo kommune om å ta det økonomisk ansvaret for
prosjektet slik at disse planene kan bli realisert innen rimelig tid. Dette kan skje ved at
kommunen trykker initiativet til sitt bryst gjennom et vedtak i forbindelse med
budsjettbehandlingen for 2010, setter av midler til oppstart i 2010, og sammen med
initiativtakerne oppretter et samarbeid med KORO om realiseringen.
Bydel Grünerløkka tar ansvaret for vedlikeholdet av parken på Sukkertoppen og vil også
arbeid for å finne midler til deler av prosjektet innen Bydelens egne rammer eller i samarbeid
med naturlige partnere i Oslo kommune. Dette kan for eksempel være deler som har med
allmenn tilgjengelighet å gjøre, som belysning eller lignende.
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SAK 111/09 NYTT VARAMEDLEM TIL ELDRERÅDET FRA GRÜNERLØKKA
SENIORSENTER
Eldrerådets innstilling:
Et enstemmig eldreråd anbefaler forslaget,

9

SAK 112/09 MØTEPLAN FOR ARBEIDSUTVALGET OG BYDELSUTVALGET 2010
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Møter i arbeidsutvalget (onsdag fast møtedag): 3. februar, 17. mars, 28. april, 9. juni, 8.
september, 20. oktober, 8. desember.
Møter i bydelsutvalget (torsdag fast møtedag): 11. februar, 25. mars, 6. mai, 17. juni, 16.
september, 28. oktober, 16. desember.
Møtestart kl. 18.00, unntatt desembermøtene som starter kl. 17.00.
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SAK 113/09 PATRULJERENDE POLITI PÅ GRÜNERLØKKA
F’s forslag til uttalelse:
Vekterordningen med patruljerende vektere for å forebygge kriminell aktivitet på
Grünerløkka er avviklet, og det er nå politiets oppgave å sikre fortsatt trygge uteområder.
Politiet viste sin tilstedeværelse da vekterordningen var i virksomhet, de stilte opp med en
politibuss som var plassert ved Ankerbrua, og politiet patruljerte og pågrep også mange for
narkotikalovbrudd.
Etter at vekterordningen er avsluttet har imidlertid også politiets tilstedeværelse avtatt, og
narkolangerne har igjen begynt sin virksomhet.
På Grønland i Gamle Oslo har politiet valgt å prioritere annerledes med patruljerende politi
som erstattet vekternes patruljering som igjen har ført til pågripelser av kriminelle og virket
forebyggende på kriminell aktivitet.
I møte med politikere på Grünerløkka har politiet uttalt at de mener patruljerende politi har en
bedre effekt enn vektere, noe alle kan si seg enige i. Politiet har jo også muligheten til å gripe
inn der det skjer noe kriminelt og også pågripe de kriminelle. Stasjonssjef Kåre Støylen ved
Grønland politistasjon uttaler i Østkantavisa den 24. september at de vil fortsette å holde
trykket oppe for å gi publikum økt trygghetsfølelse, og justisminister Knut Storberget har i
flere media etter fremleggelsen av statsbudsjettet nevnt viktigheten av politiets tilstedeværelse
langs nedre del av Akerselva.
Grünerløkka bydelsutvalg ber derfor justisminister Knut Storberget og Oslo-politiet om å
styrke innsatsen med patruljerende politi på Grünerløkka.
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SAK 114/09 ENDRET REPRESENTASJON FOR H I HELSE-, SOSIAL- OG
SYSSELSETTINGSKOMITEEN
H’s forslag til vedtak:
Knut Tvedten (H) forslås som nytt medlem og leder av Helse-, sosial- og
sysselsettingskomiteen.
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SAK 115/09 SKIFTE AV NESTLEDER I BYDELSUTVALGET OG
ARBEIDSUTVALGET
H’s forslag til vedtak:
Ulf Granli (H) foreslås som ny nestleder i arbeidsutvalget og bydelsutvalget.
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