
TILLEGGSKART 
 
Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 28.oktober 2010 kl. 18.00 i 
bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata). 
 
Ettersendte saker/uttalelser: 
 
SAK 104/10 PROTOKOLL FRA MØTE I BYUTVIKLINGSKOMITEEN 11. 
OKTOBER 2010 
Protokollen følger vedlagt 
 
SAK 105/10 PROTOKOLL FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 11. OKTOBER 2010 
Vil bli omdelt på møtet 
 
SAK 106/10 PROTOKOLL FRA MØTE I OPPVEKST-, MILJØ- OG 
KULTURKOMITEEN 12. OKTOBER 2010 
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes. 
 
SAK 107/10 PROTOKOLL FRA MØTE I HELSE-, SOSIAL- OG 
SYSSELSETTINGSKOMITEEN 13. OKTOBER 2010 
Protokollen følger vedlagt 
 
SAK 108/10 PROTOKOLL FRA MØTE I ELDRERÅDET 18. OKTOBER 2010 
Protokollen følger vedlagt 
 
SAK 109/10 PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 19. 
OKTOBER 2010 
Protokollen følger vedlagt 
 
SAK 110/10 PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 20. OKTOBER 2010 
Protokollen følger vedlagt 
 
SAK 113/10 EVALUERING AV BYDELENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL 
UTFORMING 
 
Saken ble behandlet i Byutviklingskomiteen 11.oktober, Helse-, sosial- og 
sysselsettingskomiteen 13.oktober, Eldrerådet 18.oktober og Rådet for funksjonshemmede 
19.oktober 2010.  
 
BUK 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Byutviklingskomiteen tar saken til orientering. 
 
Rs kommentarer  
 
Punkt 1. Kompetanse 
* Opplæring i universell utforming er utsatt til 2011. I tillegg til kompetanseoppbygging vil 
dette punktet også være viktig for innarbeiding av holdninger og bevissthet om dette feltet. 
Det vil derfor være nyttig om opplæringen kan gå over noen tid, og da er det desto viktigere at 



den kommer i gang. BUK vil anbefale at noe opplæring foretas allerede i høst, spesielt med 
tanke på problemer omkring framkommelighet vi har opplevet flere vintre. 
  
Punkt 3. Informasjon 
* Det er mulig å gi informasjon i lokalavisa om arbeidet med universell utforming selv om 
dette ikke er kommet så langt. Som et minimum kan det tas med noe om hvor man skal 
henvende seg i slike spørsmål. 
* Rapporteringsrutiner er noe mer enn å ta imot henvendelser. Noe bør gjøres med tanke på 
å få inn flere henvendelser - det kan antas at mange brenner inne med sine problemer eller 
tanker og ideer på feltet. Og håndteringen av henvendelser bør kunne tas inn i informasjon 
som gis i lokalavisa. 
 
Vedtak: 
Byutviklingskomiteen tar saken til orientering. Rs kommentarer oversendes administrasjonen. 
 
HSS 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Evaluering av bydelens handlingsplan for universell utforming tas til etterretning.  
 
F` s forslag til vedtak:  
Evaluering av bydelens handlingsplan for universell utforming tas til orientering.  
 
Vedtak:  
Forslagene ble satt opp mot hverandre og bydelsdirektørens forslag til vedtak vedtatt med 6 
(A, R, SV, H, V) mot 1 stemme (F) for F` s forslag.  
 
ELDRERÅDET 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Evaluering av bydelens handlingsplan for universell utforming tas til etterretning 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.   
 
RFF 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Evaluering av bydelens handlingsplan for universell utforming tas til etterretning.  
 
 
Tilleggsforslag fra Roger Walther Holland:  
Setningen og Rådet for funksjonshemmede vil ta punktene i handlingsplanen med seg i sitt 
videre arbeid tilføyes bydelsdirektørens forslag til vedtak.  
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak og tilleggsforslag fra Roger Walther Holland enstemmig 
vedtatt.  
 
Etter dette ble Rådet for funksjonshemmedes vedtak følgende:  
Evaluering av bydelens handlingsplan for universell utforming tas til etterretning, og Rådet 
for funksjonshemmede vil ta punktene i handlingsplanen med seg i sitt videre arbeid.  
 



SAK 114/10 STRATEGISK PLAN 
Saken ble behandlet som informasjonssak i Eldrerådet 18. oktober 2010.  
 
Eldrerådet har følgende kommentar til BU sak 114/10 evaluering av strategisk plan:  
Eldrerådet mener setningen ”Med forventet reduksjon i antallet eldre, må tilbudet trappes 
ned, spesielt gjelder dette for antall sykehjemsplasser” i strategisk plan punkt 3.4 er en 
tekstmessig feil, og henviser til Befolkningsprognose 2008- 2015 hvor tabellen viser at 
gruppen eldre 67-79 år har en nettoøkning. Eldrerådet foreslår derfor at tredje setning i punkt 
3.4 spesifiseres. 
 
Tilleggsaker: 
 
SAK 117/10 NYTT VALGOPPGJØR OG NY REPRESENTASJON FOR 
FREMSKRITTSPARTIET FOR LIV MARTINSEN SOM SØKER FRITAK FRA SINE 
VERV GRUNNET VARIG SYKDOM 
 
Fremskrittspartiets forslag til vedtak: 

1. Det søkes fritak for Liv Martinsen fra alle hennes verv i Bydel Grünerløkka grunnet 
varig sykdom. 

 
2. Det bes om nytt valgoppgjør for Fremskrittspartiet i Bydel Grünerløkka. 

 
3. Som ny 2. varaobservatør til AU foreslås Anne Karin Sele 

 
4. Som nytt 1. varamedlem til HSS foreslås Herman Gjeitanger 

 
5. Som nytt 1. varamedlem til Tilsynsutvalg 1 for Sofienberghjemmet, Lille Tøyen 

sykehjem og hjemmetjenesten foreslås Helge Hansen. 
 

6. Det innstilles overfor Byrådet å oppnevne Herman Gjeitanger som 3. varamedlem til 
driftsstyret ved Grünerløkka skole 

 
Vedtak: 
 
SAK 118/10 PROSJEKTERING AV FLERBRUKSHALL PÅ DÆLENENGA 
Svar fra Kommunerevisjonen følger vedlagt 
 
Oversendt sak fra Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 12.oktober 2010.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Komiteen tar svaret fra kommunerevisjonen til orientering.  
 
R's forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget viser til svar fra Kommunerevisjonen og sitt vedtak i sak 77/10. Spørsmålet 
om korrekt bruk av midlene tas direkte opp og avklares med ansvarlig byrådsavdeling.  
 
 
Omforent forslag til vedtak 
Det vises til brev fra kommunerevisjonen, og innstilles til BU om at saken oversendes 
byrådsavdeling for Næring og Idrett.  



 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Det vises til brev fra kommunerevisjonen, og innstilles til BU om at saken oversendes 
byrådsavdeling for Næring og Idrett.  
 
SAK 119 FORSØKSORDNINGEN MED DRIFT OG VEDLIKEHOLD OG 
TRAFIKKREGULERINGER AV LOKALE KOMMUNALE VEIER UTEN 
KOLLEKTIVTRAFIKK 
Sakspapirer og bydelsdirektørens forslag til vedtak følger vedlagt 
 
SAK 120/10 NY VARAREPRESENTANT FOR HØYRE I 
BYUTVIKLINGSKOMITEEN 
 
SAK 121/10 SNØDEPONI PÅ HASLE 
Sakspapirer følger vedlagt 
 
Oversendt sak fra Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 12. oktober 2010. 
 
 
 
 
 
 
Oslo 21. oktober 2010 
 
 
Heidi Larssen 
bydelsdirektør 
 
 


