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Sak 57/10    Protokoll fra møte i bydelsutvalget 6. mai 2010  
 
Arkivsak: 200800041 
Arkivkode: 027 
Saksbehandler: Eigil Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 17.06.10 57/10  
 
PROTOKOLL FRA MØTE I BYDELSUTVALGET 6. MAI 2010  

   1



 

Sak 58/10    Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 31. mai 2010  
 
Arkivsak: 200900100 
Arkivkode: 027 
Saksbehandler: Eigil Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 17.06.10 58/10  
Byutviklingskomiteen 30.08.10  
 
PROTOKOLL FRA MØTE I BYUTVIKLINGSKOMITEEN 31. MAI 2010  
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes. 
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Sak 59/10    Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 
1. juni 2010  

 
Arkivsak: 200601888 
Arkivkode: 027 
Saksbehandler: Eigil Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 17.06.10 59/10  
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 31.08.10  
 
PROTOKOLL FRA MØTE I OPPVEKST-, MILJØ- OG KULTURKOMITEEN 1. JUNI 
2010  
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes. 
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Sak 60/10    Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og 
sysselsettingskomiteen 2. juni 2010  

 
Arkivsak: 200600274 
Arkivkode: 027 
Saksbehandler: Eigil Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 17.06.10 60/10  
Helse- sosial og sysselsettingskomiteen 01.09.10  
 
PROTOKOLL FRA MØTE I HELSE-, SOSIAL- OG SYSSELSETTINGSKOMITEEN 
2. JUNI 2010  
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes. 
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Sak 61/10    Protokoll fra møte i Eldrerådet 7. juni 2010  
 
Arkivsak: 200900095 
Arkivkode: 027 
Saksbehandler: Eigil Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 17.06.10 61/10  
Eldrerådet 06.09.10  
 
PROTOKOLL FRA MØTE I ELDRERÅDET 7. JUNI 2010  
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes. 
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Sak 62/10    Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 7. juni 2010  
 
Arkivsak: 200700394 
Arkivkode: 026 
Saksbehandler: Eigil Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 17.06.10 62/10  
 
PROTOKOLL FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 7. JUNI 2010  
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet. 
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Sak 63/10    Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 8. juni 
2010  

 
Arkivsak: 200601977 
Arkivkode: 027 
Saksbehandler: Eigil Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 17.06.10 63/10  
Rådet for funksjonshemmede 07.09.10  
 
PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 8. JUNI 2010  
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes. 
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Sak 64/10    Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 9. juni 2010  
 
Arkivsak: 200800568 
Arkivkode: 058 
Saksbehandler: Eigil Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 17.06.10 64/10  
Arbeidsutvalget 08.09.10  
 
PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 9. JUNI 2010  
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes. 
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Sak 65/10    Tertialrapport per 1.tertial 2010  
 
Arkivsak: 201000458 
Arkivkode: 101 
Saksbehandler: Veronica Bruce 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Medbestemmelsesutvalget 09.06.10  
Bydelsutvalget 17.06.10 65/10  
 
TERTIALRAPPORT PER 1.TERTIAL 2010  
 
Tertialrapportering per 1 tertial 2010 følger vedlagt. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Tertialrapport for bydel Grünerløkka per 1 tertial 2010 tas til orientering 
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Sak 66/10    Økonomirapportering per 30 april 2010  
 
Arkivsak: 200901706 
Arkivkode: 041 
Saksbehandler: Veronica Bruce 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 17.06.10 66/10  
 
ØKONOMIRAPPORTERING PER 30 APRIL 2010  
 
Økonomirapporten følger vedlagt. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Økonomirapportering per 30. april 2010 for bydel Grünerløkka tas til orientering 
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Sak 67/10    Budsjettjustering inndekning av merkostnader IKT og 
mindreinntekter park  

 
Arkivsak: 200800779 
Arkivkode: 122 
Saksbehandler: Veronica Bruce 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 09.06.10 10/10  
Bydelsutvalget 17.06.10 67/10  
 
BUDSJETTJUSTERING INNDEKNING AV MERKOSTNADER IKT OG 
MINDREINNTEKTER PARK  
 
Merutgifter IKT 
Bydelen har nå mottatt fakturaer for første tertial for IKT utgifter fra Utviklings- og 
kompetanseenheten i Oslo komme (UKE).  Vi har ut i fra disse fakturaene fått en økning i 2010 
på ca 1,2 million på faste utgifter, en prisøkning på ca 12 %. Dette er en langt større prisøkning 
på IKT enn det som er forutsatt i budsjett Vi har i budsjett beregnet en prisøkning på 4,5 % 
(som er den prisstigning vi er kompensert for i byrådets budsjettforslag), trukket fra 
engangsutgifter i forbindelse med innrullering i felles sentral og økt for flere brukere. Bydelen 
har ennå ikke mottatt fakturering for alle fagsystemer og er derfor ikke kjent med en eventuell 
prisøkning på disse, men beregner at bydelen samlet minst vil få et merforbruk på IKT på 0,750 
million.  
 
Inndekning av prognostisert merforbruk på bydelens IKT kostnader. 

• Som regnskapsrapport per 1 tertial viser har budsjett til avtalefestet pensjon og tidlig 
uførepensjonering et mindreforbruk. Bydelsdirektøren foreslår at budsjett på funksjon 
180 diverse fellesutgifter reduseres med 0,3 million.   

• Ved integrert bruk av prosjektmidler og forventede inntekter til 
kvalifiseringsprogrammet foreslår bydelsdirektøren å trekke inn 0,200 million av 
lønnsbudsjettet til bydelens NAV kontor (funksjon 242, råd, veiledning og sosialt 
arbeid).  

• Ved en aktiv og integrert bruk av prosjektmidler foreslår bydelsdirektøren å trekke inn 
0,250 million av bydelens ungdomstjeneste (funksjon 231 aktivitetstilbud barn og 
unge).  

 
Mindreinntekter ved utleie av bydelens parker.  
En oversikt over inngåtte kontrakter om leie av parkene og erfaring fra tidligere år viser at 
parkene vil få en mindreinntekt, i forhold til budsjett, på 0,5 million.  Mindreinntekten henger 
sammen med nye retningslinjer for utleie av parkene. Retningslinjene sier at bydelen først og 
fremst skal leie ut til ikke kommersielle formål og at dette skal være gratis. Dette har medført 
en økning i slik utleie og reduserer plass og mulighet for utleie til leietakere bydelen kan ta 
leieinntekter av. Det har også medført langt større slitasje på gress med mer og dermed økte 
utgifter. Bydelsdirektøren ber om bydelsutvalgets godkjenning til vurdere en eventuell 
leieinntekt av utleie til ikke kommersielle formål i budsjett 2011. En lav leie på for eksempel 
400 kr per dag, vil kun gi en merinntekt på ca 60.000, men vil kunne bidra til å redusere leie av 
parken til ikke kommersielle formål og gi mer plass til utleie som gir leieinntekter.  
 
Inndekning av prognostiser mindreinntekt ved utleie bydelens parker 
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Bydelsdirektøren ser ingen mulighet til å finne dekning til mindreinntektene fra andre tjenester 
i bydelen. Bydelen bruker slik det er i dag, netto langt mer til rydding, stell og vedlikehold av 
bydelens parker enn det vi får i øremerkede midler. Dette går ut over bydelens øvrige 
tjenestetilbud. Etter bystyrets budsjettvedtak ble bydelens ramme styrket med 3,221 millioner i 
forhold til byrådets forslag som lå til grunn for bydelsdirektørens forslag til budsjett for 
bydelen. Bydelsutvalget vedtok å bruke 556.000 til styrking av bydelens budsjett til parker. 
Bydelsdirektøren mener at opprinnelig budsjett for parkene er tilstrekkelig og foreslår at 
prognostisert mindreinntekt ved utleie av bydelens parker dekkes ved en tilsvarende reduksjon i 
utgiftsbudsjettet til parkene. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
1 Til dekning av prognostiserte merkostnader på IKT økes kostrafunksjon 120 med kr.750.000 
ved å:  
redusere kostrafunksjon 180 diverse fellesutgifter med kr. 300.000. 
redusere kostrafunksjon 242 råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid med kr.200.000. 
redusere kostrafunksjon 231 aktivitetstilbud barn og unge med kr. 250.000. 
 
 2. Prognostiserte mindreinntekter ved uleie av bydelens parker dekkes ved en tilsvarende 
reduksjon i bydelens utgifter til parker. 
 
3. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren i budsjett 2011 å vurdere å kreve noe leie for utleie av 
parkene til ikke kommersielle formål.  
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Sak 68/10    Budsjett 2010 - budsjettjusteringer  
 
Arkivsak: 201000039 
Arkivkode: 124 
Saksbehandler: Martien Van Dorp 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 09.06.10 11/10  
Bydelsutvalget 17.06.10 68/10  
 
BUDSJETT 2010 - BUDSJETTJUSTERINGER  
 
Sammendrag: 
Bydelen har mottatt informasjon om måltall og størrelse på statstilskuddet for 
Kvalifiseringsprogrammet i 2010. Til delvis finansiering av programmet foreslås det å 
ompostere 10,31 millioner fra økonomisk sosialhjelp til drift. I tillegg foreslås det en del 
mindre justeringer på funksjon i vedtatt bydelsbudsjett 2010.  
 
Bakgrunn: 
 
FINANSIERING AV KVALIFISERINGSPROGRAMMET, OVERFØRING FRA 
ØKONOMISK SOSIALHJELP TIL DRIFT.  
 
Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om opplæring, arbeidstrening og oppfølging til de som 
trenger det for å komme i arbeid eller meningsfull aktivitet. Programmet gir også en mulighet 
for å avklare andre rettigheter til inntekt, dersom en ikke klarer vanlig arbeid. 
 
I 2009 fikk bydelen tildelt kr 1 394 000,- i statstilskudd til iverksetting og drift av 
kvalifiseringsprogrammet med tilhørende stønad. Tilskuddet skal kompensere for kommunale 
merkostnader knyttet til iverksettelse og gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet. Bydelen 
startet med de første 21 deltakere i desember 2009 (bydelens måltall for 2009 var 20). Av 
statstilskuddet ble kr 1 094 000,- overført til 2010.  
 
Det er nå avklart fra byrådsavdelingen at Bydel Grünerløkkas måltall og tilskudd for 2010 er 
171 deltakere (med helårsvirkning) og kr 12 160 000,- i statstilskudd. Måltallet er beregnet med 
utgangspunkt i 21 deltakere fra 2009 og krav om opptrapping mot 210 deltakere innen 
31.desember 2010.  
 
Kvalifiseringsprogrammet i bydelen er et nytt tiltak i oppstart og det er usikkerhet rundt i 
hvilken grad det fører til reduksjon i økonomiske sosialhjelpsutgifter i 2010. Beregninger viser 
at programmet under de forutsetninger som er lagt til grunn kan gjennomføres godt innenfor 
den rammen som statstilskuddet gir, også når spart sosialhjelp legges på det nivået som staten 
beregner (se nedenfor). 
 
Bydelens driftsutgifter, utover de 9,5 stillinger som antas nødvendig for å få gjennomført 
programmet, er beheftet med en del usikkerhet. Det er sannsynlig at de nødvendige 
tiltaksplassene i bydelen vil medføre en del (lønns)utgifter, men det er for tidlig til at det kan 
lages en realistisk oversikt over disse utgiftene.  
  
Det er forskjellige beregninger på hva spart sosialhjelp utgjør pr deltager. Noen bydeler har  
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erfaringstall som ligger under beløpet staten forutsetter spart i sosialhjelp, mens foreløpige 
beregninger i vår bydel viser at vi ligger over statens beløp. Pr i dag viser beregninger fra 
sosialtjenesten cirka 10 000,- spart pr deltager/måned (høyt antall deltagere som hadde full 
sosialhjelp tidligere – dette antallet går erfaringsvis ned etter hvert som rekruttering til 
programmet har vart en stund).  
 
I et samarbeidsmøte med nabobydelene som er i gang med programmet er det avtalt at statens 
beløp legges til grunn for bydelens budsjettjustering fra sosialhjelpsramme til drift, for dermed 
å synliggjøre hvilken konsekvens kvalifiseringsprogrammet har for sosialhjelpsrammen i den 
enkelte bydel.  
 
I slutten av mai var det i overkant av 50 deltagere i programmet. Det vil si at bydelen ikke 
klarer den opptrappingen som har ligget til grunn for beregning av bydelens måltall. En 
begrensning er blant annet redusert tilgjengelighet av nødvendige statlige tiltak i 
kvalifiseringsprogrammet. I tillegg tar rekruttering av deltagere og kvalifiserte ansatte 
nødvendigvis tid. Det forventes imidlertid at antall deltagerne vil øke til 210 mot slutten av 
året. Bydelsdirektøren foreslår derfor at antall klienter som legges til grunn for omdisponering 
fra sosialhjelp til drift beregnes til et årsgjennomsnitt på (21+210)/2= 115 klienter.  
 
Bydelsdirektøren forutsetter at utgiftene til kvalifiseringsprogrammet dekkes av innspart 
sosialhjelp samt statstilskudd og at programmet totalt sett ikke fører til merutgifter for bydelen.  
 
Bydelsdirektøren foreslår å omdisponere (115 klienter x 12 mnd. x kr 7 471,-) 10,31 millioner 
fra rammen for økonomisk sosialhjelp til drift. 
 
I henhold til økonomireglementet er det bydelsutvalget som må vedta overføring fra rammen 
for økonomisk sosialhjelp til rammen for drift. 
 
ØVRIGE BUDSJETTJUSTERINGER 
 
De øvrige justeringer gjelder mindre endringer i føring på funksjon. Disse endrer 
utgiftsfordelingen mellom funksjonsområdene i bydelsbudsjettet og må følgelig vedtas av 
bydelsutvalget. Endringene berører følgende funksjonsområder:  
 

- funksjonsområde 1 (helse, sosial og nærmiljø): funksjoner 120, 180, 242 
- funksjonsområde 2A (barnehager): funksjoner 221, 211, 201, 
- funksjonsområde 2B (oppvekst): funksjoner 232, 252, 215, 244 
- funksjonsområde 3 (pleie og omsorg): funksjoner 253, 254 

 
Bydelsdirektør foreslår følgende budsjettjustering mellom funksjonsområdene: 
 

Gjelder
Funksjon
(fra-til) FO 1 FO2A FO2B FO3

Utgifter lærlinger 120-253 -400 400
renholdsstilling 232-221 161 -161
husleie Familiehuset/ACT-team 120-254 -403 403
stilling Fagsenter barn og ungdom 211-232 -793 793
IKT 254-120 650 -650
Avtalefestet pensjon 180-div. -3 365 2 042 348 975
Tilfeldige inntekter 120/242-201/242/252 -1 900 400 1 500

SUM -5 418 1 810 2 480 1 128
 
(beløp i kr 1000) 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. Det overføres 10,31 millioner fra rammen for økonomisk sosialhjelp artsgruppe 14 til 
ordinær drift artsgruppe 11. Det overførte beløpet benyttes til delvis finansiering av 
kvalifiseringsprogrammet. 

2. Funksjonsområde 1 - helse, sosial og nærmiljø – reduseres med kr 5 418 000,-; 
Funksjonsområde 2A – barnehager – økes med kr 1 810 000,-; 
Funksjonsområde 2B – oppvekst – økes med kr 2 480 000,- 
Funksjonsområde 3 - pleie og omsorg – økes med kr 1 128 000,- 
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Sak 69/10    Årsregnskap 2009 for private institusjoner  
 
Arkivsak: 200900492 
Arkivkode: 101 
Saksbehandler: Bjørgulv Borgundvaag 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 17.06.10 69/10  
 
ÅRSREGNSKAP 2009 FOR PRIVATE INSTITUSJONER  
 
Sammendrag: 
 
I henhold til Oslo kommunes økonomireglement skal bydelsutvalget godkjenne regnskap og 
disponering av overskudd eller underskudd for private institusjoner som mottar driftstilskudd 
fra bydelen. 
Følgende private institusjoner eller tiltak har driftsavtaler med bydel Grünerløkka: 
 
Institusjon/tiltak:      Eier: 
1) Aksept – senter for alle berørt av HIV  Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 
2) Aktivitetshuset Prindsen    Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 
3) Engelsborg eldresenter    Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 
4) Grünerløkka eldresenter    Nasjonalforeningen for folkehelsen 
5) Sinsen eldresenter     Norsk folkehjelp Oslo 
6) Sofienbergsenteret     Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 
7) Sofienbergsenteret produksjon   Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 
8) Bybo, avd. Stenstrupsgate    Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 
 
Revisorattesterte regnskap for 2009 med noter og/eller kommentarer er utdelt til partiene på 
møte i arbeidsutvalget.  
 
Vurdering: 
 
1) Aksept – senter for alle berørt av HIV: 
 Resultatregnskapet for 2009 viser et positivt resultat på kr 502.290  som tilføres 

egenkapitalen.  
 Samlet egenkapital pr. 31.12.2009 er kr 2.280.299. 
 Det innstilles på at regnskapet godkjennes og at overskuddet overføres til 2010. 

 
2) Aktivitetshuset Prindsen: 
 Resultatregnskapet for 2009 viser et positivt resultat på kr 49.618 som tilføres 

egenkapitalen. 
 Egenkapitalen pr. 31.12.2009 er kr. 208.209. 
 Det innstilles på at regnskapet godkjennes og at overskuddet overføres til 2010. 

 
3) Engelsborg eldresenter: 
 Resultatregnskapet for 2009 viser et negativt resultat på kr -393.901 som dekkes av 

egenkapitalen. 
 Egenkapitalen pr. 31.12.2009 er kr 292.528. 
 Det innstilles på at regnskapet godkjennes og at underskuddet overføres til 2010. 
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4) Grünerløkka seniorsenter: 
 Resultatregnskapet for 2009 viser et negativt resultat på kr -42 336 som øker den negative 

egenkapitalen. 
 Egenkapitalen pr. 31.12.2009 er kr negativ med kr -95.149. Revisor har i 

revisjonsberetningen kommentert 
at egenkapitalen er tapt, og at fortsatt drift forutsetter at man klarer å drive med overskudd, 
eller får tilført midler på annen måte. 

 Det innstilles på at regnskapet godkjennes og at underskuddet overføres til 2010. 
 
5) Sinsen eldresenter: 
 Resultatregnskapet for 2009 viser et negativt resultat på kr -75.125 som dekkes av 

egenkapitalen. 
 Egenkapitalen pr. 31.12.2009 er kr 56.248 
 Det innstilles på at regnskapet godkjennes og at  underskuddet overføres til 2010. 

 
6) Sofienbergsenteret  
 Resultatregnskapet for 2009 viser et negativt resultat på kr -1.307.622 som gir øker den 

negative egenkapitalen. 
 Egenkapitalen pr. 31.12.2009 er negativ med kr -1.464.438 
 Det innstilles på at regnskapet godkjennes og at underskuddet overføres til 2010. 

 
7) Bybo, avd. Stenstrupsgate 
 Resultatregnskapet for 2009 viser et nullresultat. 
 Egenkapitalen pr. 31.12.2009 er negativ med kr -34.399 
 Det innstilles på at regnskapet godkjennes.   

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
1) Regnskap 2009 for Aksept – senter for alle berørte av HIV godkjennes.  

Overskuddet på kr 502.290 overføres til 2010. 
2) Regnskap 2009 for Aktivitetshuset Prindsen godkjennes.  

Overskuddet på kr kr 49.618 overføres til 2010. 
3) Regnskap 2009 for Engelsborg eldresenter godkjennes.  

Underskuddet på kr -393.901 overføres til 2010. 
4) Regnskap 2009 for Grünerløkka eldresenter godkjennes.  

Underskuddet på kr -42 336 overføres til 2010. 
5) Regnskap 2009 for Sinsen eldresenter godkjennes.  

Underskuddet på kr -75.125 overføres til 2010. 
6) Regnskap 2009 for Sofienbergsenteret godkjennes.  

Underskuddet på kr -1.307.622 overføres til 2010 
7) Regnskap 2009 for Bybo, avd. Stenstrupsgt. godkjennes. 

Nullresultatet tas til orientering. 
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Sak 70/10    Anmodning om ny behandling av klagesak, Tromsøgata 
2  

 
Arkivsak: 200900430 
Arkivkode: 323 
Saksbehandler: Eigil Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Byutviklingskomiteen 31.05.10 36/10  
Bydelsutvalget 17.06.10 70/10  
 
ANMODNING OM NY BEHANDLING AV KLAGESAK, TROMSØGATA 2  
 
Saken var oppe til behandling i Byutviklingskomiteen 31. mai 2010. Plan- og bygningsetaten 
har bedt om ny behandling av klagesaken. Etaten var invitert til møtet for å gi en nærmere 
redegjørelse i saken. Byutviklingskomiteens innstilling vil bli ettersendt 
 
Det sendes kun ut etatens nye saksframlegg som vedlegg til innkallingen. De av 
bydelsutvalgets medlemmer som ikke har fått det opprinnelige saksframlegget vil få det tilsendt 
separat.  
 
Plan- og bygningsetatens forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget ved Grünerløkka finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 
rammetillatelse av 28.07.2009 om i medhold av plan- og bygningslovens § 7 å gi dispensasjon 
fra gjeldende regulering for Felt N, regulert til ”Byggeområde for bolig”, for å kunne benytte 
dette som tilleggsareal på 150 m2 til uteareal.  
 
Klagen fra Foreldrenes arbeidsutvalg i Rodeløkka barnehage anbefales ikke tatt til følge. 
 
Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse.        
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Sak 71/10    Anmodning om ny behandling av klagesak. Nedre gate 3  
 
Arkivsak: 200900782 
Arkivkode: 512 
Saksbehandler: Eigil Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Byutviklingskomiteen 31.05.10 37/10  
Bydelsutvalget 17.06.10 71/10  
 
ANMODNING OM NY BEHANDLING AV KLAGESAK. NEDRE GATE 3  
 
Saken var oppe til behandling i Byutviklingskomiteen 31. mai. Plan- og bygningsetaten har 
bedt om ny behandling av klagesaken. Etaten var invitert til møtet for å gi en nærmere 
redegjørelse i saken. Byutviklingskomiteens innstilling vil bli ettersendt 
 
Det sendes kun ut etatens nye saksframlegg som vedlegg til innkallingen. De av 
bydelsutvalgets medlemmer som ikke har fått det opprinnelige saksframlegget vil få det tilsendt 
separat.  
 
Plan- og bygningsetatens forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget ved Grünerløkka finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 
rammetillatelse av 05.03.2009 om i medhold av plan- og bygningslovens § 7 å gi dispensasjon 
fra gjeldende regulering hva gjelder formålene friområde – park/gangvei for arealarrondering i 
henhold til eksisterende situasjon og opparbeidelse av uteareal for barnehage i Nedre gate 3 og 
5. Opparbeidelsen forutsetter igangsetting av omregulering. 
 
Klagen fra FAU i Nedre gate barnehage anbefales ikke tatt til følge. 
 
Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse.  
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Sak 72/10    Klage over Plan- og bygningsetatens avslag på søknad 
om oppføring av boligblokk og dispensasjon fra 
gjeldende reguleringsplan for område - Fougners vei 14  

 
Arkivsak: 200601824 
Arkivkode: 512 
Saksbehandler: Eigil Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Byutviklingskomiteen 31.05.10 38/10  
Bydelsutvalget 17.06.10 72/10  
 
KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS AVSLAG PÅ SØKNAD OM 
OPPFØRING AV BOLIGBLOKK OG DISPENSASJON FRA GJELDENDE 
REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE - FOUGNERS VEI 14  
 
Det sendes kun ut etatens saksframlegg/forslag til vedtak som vedlegg til innkallingen. De av 
bydelsutvalgets medlemmer som ikke har fått hele saksframlegget vil få det tilsendt separat.  
 
Plan- og bygningsetatens forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget ved Bydel Grünerløkka finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og 
bygningsetatens avslag av 03.07.2009 om i medhold av plan- og bygningslovens § 7 å gi 
dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder dispensasjon fra tillatt utnyttelsesgrad i 
reguleringsbestemmelsens § 5. 
 
Klagen fra Ræder Advokatfirma DA anbefales ikke tatt til følge. 
 
Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse.   
 
Byutviklingskomiteens enstemmige innstilling:  
Bydelsutvalget vedtar Plan- og bygningsetatens forslag til vedtak.  

 20 



 

Sak 73/10    Handlingsplan for barn og unge i vanskelige 
livssituasjoner  

 
Arkivsak: 201000668 
Arkivkode: 320 
Saksbehandler: Øyvind Henriksen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 17.06.10 73/10  
 
HANDLINGSPLAN FOR BARN OG UNGE I VANSKELIGE LIVSSITUASJONER  
 
Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester vedtok 23.05.07 en plan for å forebygge og 
bekjempe vold mot barn i nære relasjoner der punkt 4 i vedtaket lyder slikt: 
”Bystyret bes påse at det i alle bydeler utarbeides handlingsplaner med konkrete 
sett av virkemidler som sikrer hjelp og støtte til barn utsatt for vold fra nære 
voksne”. 
 
I budsjettet 2009 utvidet byrådet innsatsområdet til å gjelde hjelp til barn og unge i en vanskelig 
livssituasjon. Byrådet ga bydelene pålegg om å utarbeide en handlingsplan for å fange opp og 
gi tilbud til følgende grupper: 
• utsatt for vold i nære relasjoner 
• vokser opp i familier med rusmisbruk og/eller psykisk sykdom 
• står i fare for å bli utsatt for tvangsekteskap 
• står i fare for å bli utsatt for kjønnslemlestelse 
 
Vedlagt følger bydelsdirektørens forslag til handlingsplan for barn og unge i vanskelige 
livssituasjoner 2010 – 2014. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar handlingsplan for barn og unge i vanskelige livssituasjoner 2010-2014 
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Sak 74/10    Sofienbergparken barnepark - videre drift  
 
Arkivsak: 201000672 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Øyvind Henriksen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 17.06.10 74/10  
 
SOFIENBERGPARKEN BARNEPARK - VIDERE DRIFT  
 
I forbindelse med behandlingen av budsjett 2010 ble bydelsdirektøren bedt om å komme 
tilbake til bydelsutvalget med en ny vurdering av parkens drift. Det er nå foretatt en 
gjennomgang av driften og status vedrørende rekruttering av barn. Barneparken har gått med 
ledig kapasitet i store deler av året, men er nå fulltegnet. En gjennomgang av brukerne i april 
viste at 10 av 25 barn kom fra andre bydeler. Videre var 19 av disse barna under 3 år. Status for 
barna pr. 25. mai viser at 12 av barna har fått barnehageplass fra høsten 2010 og ytterligere 8 er 
søkere til barnehageplass. 
 
Bydelsdirektøren er av den oppfatning at det ikke er bydelens oppgave å gi parktilbud til barn 
fra andre bydeler da dette tilbudet ikke gis særskilt tilskudd og derfor må finansieres av 
bydelens ordinære ramme. Videre er det en forutsetning at dette tilbudet primært skal være for 
barn over 3 år. 75% av barna som benyttet tilbudet i april var under 3 år. 
 
Bydelsdirektøren vurderer at det ikke er behov for drift av 30 plasser fra 01.08.10 da 12 av de 
nåværende søkerne allerede har barnehageplass og ytterligere 8 fortsatt er søkere. Det foreslås 
derfor at driften reduseres til en gruppe med 15 barn. Bydelsdirektøren vil vurdere videre drift i 
budsjett for 2011. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens anbefaling om drift av en avdelingen 
med 15 barn i Sofienbergparken barnepark fra 01.08.10 

2. Barn som har fått barnehageplass gis mulighet for å benytte tilbudet frem til oppstart i 
den aktuelle barnehage. 
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Sak 75/10    Sommerfullmakt: Delegasjon av myndighet for 
behandling av uttalelser til søknader om salgs- og 
skjenkebevillinger ved ferieavvikling sommeren 2010  

 
Arkivsak: 201000679 
Arkivkode: 944 
Saksbehandler: Eigil Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 17.06.10 75/10  
 
SOMMERFULLMAKT: DELEGASJON AV MYNDIGHET FOR BEHANDLING AV 
UTTALELSER TIL SØKNADER OM SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER VED 
FERIEAVVIKLING SOMMEREN 2010  
 
Bakgrunn: 
Det vises til henvendelse fra Næringsetaten (se vedlegg) hvor det bes om en tilbakemelding på 
hvordan behandling av skjenkebevillinger vil bli ivaretatt i sommersesongen. Etaten redegjør 
for sine rutiner og saksbehandlingstid, og konkluderer med at bydelene ikke må overstige sin 
behandlingstid med mer enn 1 ½ måned.     
 
For å unngå forsinkelser i saksgangen bes det derfor om at bydelsutvalget delegerer en utvidet 
fullmakt til bydelsdirektøren til å avgi uttalelser til alle søknader om salgs- og 
skjenkebevillinger i perioden med ferieavvikling fra 18. juni til 13. august 2010.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren utvidet fullmakt til å avgi uttalelser til alle søknader 
om salgs- og skjenkebevillinger i perioden med ferieavvikling fra 18. juni til 13. august 
2010.  

2. Bydelsdirektøren legger fram sak om høringsuttalelse behandlet etter sommerfullmakt 
på Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteens møte 1. september.  
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Sak 76/10    Forsøk med overføring av bestilleransvar for drift og 
vedlikehold samt trafikkregulering av lokale kommunale 
veier uten kollektivtrafikk  

 
Arkivsak: 200901700 
Arkivkode: 613 
Saksbehandler: Eigil Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Byutviklingskomiteen 31.05.10 44/10  
Bydelsutvalget 17.06.10 76/10  
 
FORSØK MED OVERFØRING AV BESTILLERANSVAR FOR DRIFT OG 
VEDLIKEHOLD SAMT TRAFIKKREGULERING AV LOKALE KOMMUNALE 
VEIER UTEN KOLLEKTIVTRAFIKK  
 
Vedlagt følger brev fra Samferdselsetaten og brev fra bydelsdirektøren til Byrådsavdeling for 
miljø og samferdsel.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering. 
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