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Protokoll 4/10 
 
 
Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka   
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57  

Møtetid: Onsdag 09. juni 2010 kl. 18.00-20..45     
   
 
   
Åpen halvtime 
Det var ingen frammøtte til åpen halvtime. 
 
Opprop 
Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Ulf Granli (H) nestleder, Paal Haavorsen (A), Ragnar 
Leine (R) 
 
Forfall: Jarl W. Alnæs (V)  
 
I stedet møtte: Ole A. Werring (V)  
 
Jens E. Lange (F) møtte som observatør  
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent uten merknader.  
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet godkjent.  
 
Saker behandlet under møtet:  
 
Sak 9 /10    Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 28. april 2010................................................. 1 
Sak 10 /10  Budsjettjustering inndekning av merkostnader IKT og mindreinntekter park........ 1 
Sak 11 /10  Budsjett 2010 - budsjettjusteringer ......................................................................... 1 
Sak 12 /10  Gjennomgang av øvrige saker til møte i bydelsutvalget 17. juni 2010................... 1 
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Sak 9 /10    Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 28. april 2010 
 
Vedtak:  
Protokollen enstemmig godkjent. 

Sak 10 /10  Budsjettjustering inndekning av merkostnader IKT og 
mindreinntekter park 

 
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.  
 
Forslaget ble diskutert, men ikke realitetsbehandlet på møtet. Saken skal behandles på møte i 
bydelsutvalget 17. juni 2010. 

Sak 11 /10  Budsjett 2010 - budsjettjusteringer 
 
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,- 

 
Forslaget ble diskutert, men ikke realitetsbehandlet på møtet. Saken skal behandles på møte i 
bydelsutvalget 17. juni 2010. 

Sak 12 /10  Gjennomgang av øvrige saker til møte i bydelsutvalget 
17. juni 2010 

 
Innmeldt spørsmål fra R: 
Partiet meldte spørsmål om utleie av parker og plasser, sesongleie . 
 
Følgende tilleggssaker ble meldt: 
 
Sak 77/10 Prosjektering av flerbrukshall på Dælenenga 
Oversendt sak fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 1. juni 2010 
 

 1



Sak 78/10 Søknad om utvidet skjenkebevilling/utvidelse av areal inne og ute ved Anker 
Hotel, Storgata  53 A 
Oversendt sak fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 2. juni 2010 
 
Sak 79/10 Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute ved Luna Lounge, Darres gate 2 
Oversendt sak fra møte i helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 2. juni 2010 
 
Sak 80/10 Søknad om ny skjenkebevilling ved Buen Cafebar, Olaf Schous vei 2  
Oversendt sak fra møte i helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 2. juni 2010 
 
Sak 81/10 Søknad om utvidet åpningstid inne ved M3 Mat & Bar, Maridalsveien 3 
  
Sak 82/10 Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute ved Bleibtreu, Øvrefoss 4 
 
Sak 83/10 Endret representasjon for SV i underkomiteer 
 
Sak 84/10 Forslag om boikott av israelske varer og tjenester   
Forslag fra R 
 
Sak 85/10 Sommerfullmakt: Delegasjon av myndighet til å behandle utleie av bydelens 
parker ved ferieavvikling sommeren 2010 
 
 
 
Oslo 10. juni 2010 
 
 
 
Heidi Larssen 
møtesekretær  
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