TILLEGGSKART
Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 16. desember 2009 kl. 17.00 i
bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata).
Innmeldt spørsmål fra SV:
SV har varslet innmeldt spørsmål om oppfølging av sykefravær i bydelens tjenesteapparat.

Ettersendte uttalelser/ saker:
SAK 123/09 PROTOKOLL FRA MØTE I BYUTVIKLINGSKOMITEEN 30.
NOVEMBER 2009
SAK 124/09 PROTOKOLL FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 30. NOVEMBER 2009
Protokoll vil bli omdelt på møtet.
SAK 125/09 PROTOKOLL FRA MØTE I OPPVEKST-, MILJØ- OG
KULTURKOMITEEN 1. DESEMBER 2009
SAK 126/09 PROTOKOLL FRA MØTE I HELSE-, SOSIAL- OG
SYSSELSETTINGSKOMITEEN 2. DESEMBER 2009
SAK 127/09 PROTOKOLL FRA MØTE I ELDRERÅDET 7. DESEMBER 2009
SAK 128/09 PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.
OKTOBER 2009
Saken trekkes. Møtet ble avlyst
SAK 129/09 PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 10. DESEMBER
2009
SAK 132/09 BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG 2010
Forretningsorden for budsjettbehandlingen. Forslag/merknad fra Eldrerådet.
Forslag fra A (verbalvedtak, budsjettvedtak. Forslag fra R (budsjettvedtak, merknad)
SAK 133/09 INNSTILLING PÅ MEDLEMMER TIL DRIFTSSTYRENE VED
BYDELENS GRUNNSKOLER
Forslag fra A
Tilleggsaker:
R har varslet forslag om bassenget på Sofienbergsenteret.
F har varslet mulig tilleggssak om endret representasjon i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen.

Oslo 11. desember 2009

Heidi Larssen
bydelsdirektør
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SAK 132/09 BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG 2010
Innstilling fra arbeidsutvalget til forretningsorden for budsjettbehandlingen:
Partiene henstilles om å levere inn forslag innen 15. desember kl. 12.00.
Møtet åpner med generell debatt. Til hvert innlegg åpnes det for to replikker. Innlegg kan ha
en maks taletid på 3 minutter. Nye forslag/omforente forslag etterfølges av innlegg på maks 1
minutt. Alle forslag skal være fremmet før strek settes, og forslag kan ikke fremmes etter at
strek er satt.
Det kan holdes pause etter debatten.
Etter at debatten er avsluttet gis hver av partigruppene mulighet til inntil 3 minutter
stemmeforklaring. Stemmeforklaringene kan ikke deles opp, og det åpnes for kun en taler fra
hver partigruppe. Det er ingen debatt under stemmeforklaringene, og det gis ikke adgang til
replikker. Rekkefølgen av oppsummeringene skjer ved loddtrekning.
FORSLAG FRA ELDRERÅDET:
Eldrerådet vedtok følgende enstemmige innstilling.
Rammeøkningen som bydelen får tildelt bør brukes til å styrke TT-kjøringen med 500.000 kr.
og bydelens hjemmetjenester.
Merknad fra Brit Holm (leder i Eldrerådet):
Når det gjelder punkt 4.2 Bydelens hovedmål, delmål 7, bør det også arbeides for gode
kollektivløsninger på Hasle og Keyserløkka.
FORSLAG FRA A:
Verbalvedtak I
Bakgrunn
Området Ola Narr er populært som tur-, trenings-, og rekreasjonsområde. Området har behov
for opprusting, blant annet reparasjon av benker mv. Det er imidlertid også behov for større
tiltak som ligger utenfor bydelens ansvarsområde, gang/spaserveien tvers over Ola Narr er
dårlig opplyst, og oppleves av mange som utrygg og dermed mindre attraktivt å benytte på
kveldstid.

Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget ber administrasjonen om aktivt å fremme et slikt behov i dialogen med
relevant etat, slik at lyssettingen kan komme på budsjettet og ferdigstilles i 2011.
Budsjettvedtak I

Bakgrunn
I strategisk plan har bydelsutvalget satt som mål å ha 15 stillinger for uførepensjonister i
bydelens tjenesteapparat innen utgangen av perioden (2011). Per i dag er det i følge
administrasjonen åtte personer ansatt. I lys av den store satsingen kvalifiseringsprogrammet
retter inn mot sosialhjelpsmottakere, mener bydelsutvalget at det er viktig ikke å glemme
tiltak som også gir et arbeidstilbud som kan aktivisere personer som mottar uføretrygd.
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Aktuelle målgrupper kan blant annet være personer under LAR (Legemiddelassistert
rehabilitering), personer med kroniske psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede og andre
med ulike funksjonshemminger som gjør at de ikke får et relevant arbeid.
Bydelsutvalget vil peke på at slike ansettelser i liten grad vil gå ut over bydelens ordinære
budsjetter, siden det vil være mulig å søke statlig støtte for slike tiltak. Dette kan f.eks. gjøres
ved å benytte statlige arbeidsmarkedstiltak som Arbeid med Bistand (noe bydelen har god
erfaring med fra tidligere år) og/eller arbeidsmarkedstiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid i
ordinær virksomhet. Det er også sannsynlig at uførepensjonister i et arbeidsforhold vil benytte
færre av bydelens øvrige tjenester, siden det å være i et arbeidsforhold skaper positive effekter
for mange uførepensjonister.
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å opprette fem nye stillinger for uførepensjonister i
2010. Tiltaket bes finansiert ved blant annet å søke eksterne (statlige) midler.
FORELØPIGE BUDSJETTFORSLAG FRA RØDT:
Forslag R1
a) Kutt i barnevernet med 5,5 millioner kroner utføres ikke.
b) Hjemmehjelpstjenesten reduseres ikke med to årsverk.
c) Det foretas ikke innsparinger i TT-tjenesten.
d) Miljøstasjonen i Sofienbergparken opprettholdes.
e) Det foretas ikke reduksjon i kjøp av dagsenterplasser.
Totalbeløp 8,25 millioner kroner.
Dette salderes slik:
f) Korrekt overføring av kommunen for vedlikehold av parker: + 4 millioner
g) Korrekt kompensasjon for lønns- og prisstigning m.v.: + 3 millioner
h) Kompensasjon for ekstra utgifter ved it-reformen: +1,6 millioner
Bydelsdirektøren bes gjøre de nødvendige endringer i vedtaksskjemaer og tekst.
Forslag R2
Bydelen skal ikke øke sin bruk av tjenesteanbud innen barnevern og omsorg. Brukerne skal
ikke tildeles tjenester på en slik måte at de risikerer flytting ved skifte av tjenesteyter.
Forslag R3
Følgende setninger tas ut av budsjetteksten, side 63: "Færre eldre tilsier også at det samlede
behovet for tjenester blir mindre. Det samlede behovet på tjenester til den eldre delen av
befolkningen i bydelen må dermed reduseres i takt med reduksjonen i antallet eldre i
bydelen."
Forslag R4
Bydelen sparte ca. 390 000,- kroner på å velge et idrettslag til jobben med å flytte til det nye
Nav-kontoret. Dette beløpet tillegges frivillighetsmidlene for 2010.
Forslag R5
Bydelsdirektøren bes arbeide for i løpet av 2010 å skaffe midler til å utvide staben ved
Aktivitetshuset Prindsen med ei halv stilling. Sak om dette framlegges for HSS og BU i første
halvår.
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Forslag R6
Erfaringene viser at det er liten interesse i bydelen for brukervalg i hjemmetjenesten. Bydelen
søker derfor bystyret om å få avvikle denne kostnadskrevende og byråkratiserende ordninga.
Forslag R7
Dette kulepunktet på side 69 tas ut av budsjettet: "Bydelens dekningsgrad for hjemmetjenester
til eldre (over 67) skal reduseres og tilnærmes Oslo-snittet. Dette skal gjennomføres ved en
strengere tildelingspraksis."
Forslag R8
Bydelen legger ikke opp til reduksjon i antall sjukehjemsplasser. Tilleggskostnad 6,8
millioner kroner salderes ved at bystyret gir kompensasjon for for lave tildelinger i 2009 for
park, lønnsvekst og it-reform.
Forslag R9
Bydel Grünerløkka ønsker å gjennomføre et forsøk med seks timers arbeidsdag.
Prøveordninger i Norge har hittil bare vært gjennomført i mikroskala – lite antall deltakere,
enkeltgrupper av yrker. Vi mener det er på tide med et forsøk i større skala, f.eks ved at det
gjennomføres i alle tjenester som drives av bydelen. Forsøket bør videre omfatte alle
institusjoner som i hovedsak leverer tjenester til bydelen. Administrasjonen bes gjennom
forhandlinger med fagforeningene om hva som vil trenges av økt stillingsmengde, og deretter
rette en søknad til regjeringa om tilskudd for å dekke de økte utgiftene.
Forslag R10
a) På grunn av den stramme budsjettsituasjonen søker bydel Grünerløkka bystyret om å få
unnlate å gi politikere møtehonorar.
b) Det etableres ei ordning med betaling for møtemat.
Forslag R11
Byrådets forslag om å legge til rette for driften av nye barnehager kan settes ut til
private aktører:
Byrådet vil fra høsten 2010 legge til rette for at driften av nye barnehager kan settes ut til
private aktører.
Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka går mot en slik privatisering.
Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka mener at forslaget er kontroversielt. Dette oppfattes som
en ren privatisering. Dette strider mot bydelsutvalgets vedtak i Strategisk plan og det er ikke i
tråd med bystyremelding 1/89 om konkurranseutsetting.
Barnehager er en del av utdanningsløpet, derfor er det viktig at driften av barnehagene skjer
med kontroll av det offentlige. Det kan bare gjøres ved at det offentlige driver flest mulig av
barnehagene.
De ansattes lønns- og arbeidsforhold vil bli svekket ved en privatisering. Det er heller ikke
noe økonomisk gevinst for kommunen å hente ved en slik privatisering. De eneste som vinner
på denne privatiseringen er de eierne som gis mulighet til å ta ut profitt fra barnehagene.
Budsjettmerknad fra Rødt
Rødt viser til våre nedstemte budsjettforslag de seinere år, blant annet om økte satser for
sosialhjelp (Sifo-normen), gjeninnføring av varmt måltid i barnehagene, gratis barnehage for
fire- og femåringer, full lønn til barnehageassistenter i arbeidsplassbasert
førskolelærerutdanning, oppretting av en ny ungdomsklubb sentralt på Grünerløkka. Vi mener
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fortsatt dette er gode og nødvendige forslag, men dersom ingen andre partier uttrykker ønske
om å stemme for dem, vil vi ikke ta dem opp igjen i år.
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SAK 133/09 INNSTILLING PÅ MEDLEMMER TIL DRIFTSSTYRENE VED
BYDELENS GRUNNSKOLER
A’s forslag til vedtak:
Når det gjelder Arbeiderpartiets 4 medlemmer og 4 varamedlemmer foreslås:
Medlemmer:
Marianne Barry (fortrinnsvis ved Lakkegata skole)
Silje N. Tangnes (fortrinnsvis ved Lakkegata skole)
Jarle Furnes (fortrinnsvis ved Hasle skole)
Christian Trampe-Ewert (fortrinnsvis ved Sinsen skole)
Varamedlemmer:
Paal Haavorsen (fortrinnsvis ved Grünerløkka skole)
Rune Haaland (fortrinnsvis ved Lakkegata skole)
Henny-Wanda Paulsen (fortrinnsvis ved Hasle skole)
Trond Helge Hem (fortrinnsvis ved Sinsen skole)
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