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Protokoll 7/09 
 
 
Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka   
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57  

Møtetid: Torsdag 10. desember 2009 kl. 17.00-20.55  
  

 

   
 
 
Åpen time 
Det var møtt fram fem personer til åpen time. 
 
Håkon Marcello tok opp støy i bakgårder og naboers klager på uteservering. Ha sa det 
generelt var alt for lav toleranse og at klagerne hadde for store muligheter til å påvirke 
politikerne. 
 
Jusuf Kastrati, Memphis Kafe & Bar, og Ulf Novsett, Grünerløkka Næringsråd, tok opp 
søknaden fra restauranten om utvidet åpningstid ute (BU sak 130/09). De sa at uteserveringen 
ikke lå i en bakgård, men på et område som kunne betegnes som en parkeringsplass. De viste 
til at det ikke var kommet klager direkte til Memphis, kun via administrasjonen, at stedet ble 
drevet på en seriøs måte, og at nærmeste naboer støttet utvidet åpningstid. 
 
Karoline Melø Sandhaug og Inger Jensen, brukere av treningstilbudet for revmatikere i 
svømmebassenget på Sofienbergsenteret, viste til protester mot avvikling av tilbudet og 
reportasje i Østkantavisa nr. 43. De ba om bydelspolitikernes støtte til å opprettholde tilbudet.         
 
Opprop 
Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Ulf Granli (H) nestleder, Jarl W. Alnæs (V), Ragnar Leine 
(R) 
 
Forfall: Paal Haavorsen (A) 
 
I stedet møtte: Trond Helge Hem (A) 
 
Jens E. Lange (F) møtte som observatør  
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent uten merknader  
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet godkjent.  
 
Eventuelt 

Bydel Grünerløkka  Postadresse: Telefon:  02 180 
Bydelsadministrasjonen  Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 
http://www.bga.oslo.kommune  0505 Oslo 
  e-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no 

     

 
 
 

    
    
    
    
    

 

    

 
 



Jens E. Lange (F) informerte fra møte i Eldrerådet. Det er problemer med at trær ikke 
beskjæres og at løv ikke blir fjernet fra fortau. Friluftsetaten har ansvar for beskjæring av trær 
og fjerning av løv er enten Samferdselsetatens eller bydelens ansvar. Administrasjonen vil 
følge opp saken. Eldrerådet etterlyste også opplæring for nye medlemmer i tilsynsutvalgene. 
Administrasjonen svarte at opplæring vil bli gitt i begynnelsen av 2010. 
 
Han tok også opp reglement for komiteene og behovet for å avklare retningslinjer for å anke 
saker inn for bydelsutvalget. Bakgrunn var behandlingen av OMK sak 24/09, søknad om leie 
av Sofienbergparken til mat- og ølfestival, der F opplevde at partiet ikke hadde ankeadgang.    
 
Jarl Alnæs (V) informerte fra åpningen av NAV Grünerløkka i Marstrandgata 6 7. desember. 
   
Saker behandlet under møtet: 
 
Innmeldte spørsmål fra R: 
 
Bassengtilbud for revmatikere stoppes fra 2010  
I Østkantavisa kan vi lese om at bassengtilbudet trolig tar slutt i 2010 for folk med 
revmatiske plager på Sofienbergsenteret. De får ikke lenger trene i basseng hver torsdag. 
Treningen er med på å gi livskvalitet og opprettholdelse av en oppegående helsetilstand for 
den som sliter med revmatiske plager, og andre med muskel- og skjelettskader. Årsaken sies å 
være at støtte til dette er fjernet fra statsbudsjettet. Det skal være kontakt mellom bydelen og 
fysioterapeut Trine Rokne Vågen. 
  
Spørsmål: 
1. Hva kan bydelen kan bidra med for å finne en løsning, slik at tilbudet kan videreføres? 
  
2. Hvor stort beløp er det som skal til for å dekke leie av bassenget i et år for denne gruppen? 
 
Svar: I bydelsdirektørens budsjettforslag er det satt av kr. 409.000 til drift av bassenget. 
Treningstilbudet for den nevnte gruppa, på vel 20 personer, koster til sammen kr. 800 per uke. 
Bydelen prøver å få til en ordning der de betaler leie direkte til Sofienbergsenteret. 
  
Barnehage Waldermarshage 2  
Waldemar Thranesgate 71-73, Darres gate 2A og B, Kiellandkvartalet? 
"Oslos kuleste barnehage skal bygges i den gamle teglsteinsfabrikken inne på feltet. Den 
tidligere fabrikken skal rehabiliteres, samtidig som den vil få en fullstendig nybygget del."  
Dette står å lese på Byggholts hjemmeside for dette prosjektet. Noen naboer mener at dette 
ikke er gitt tillatelse til barnehage. BUK hadde innvendinger mot barnehage i sitt høringssvar. 
 
Kan leses her: 
http://byggholt.epinova.no/default.aspx?id=9389
  
Spørsmål: 
Hva er status for dette byggeprosjektet? 
 
Svar: Dette er en privat barnehage, og det er søkt Husbanken om etableringslån. Slike 
søknader sendes først bydelen for uttalelse, som avgir faktainformasjon i saken, deretter går 
den vil Rådhuset for behandling, før den sendes Husbanken.  
  
Sak 18 /09  Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 22. oktober 2009............................................ 1 
Sak 19 /09   Bydelsdirektørens budsjettforslag 2010................................................................. 1 

 
ii

http://byggholt.epinova.no/default.aspx?id=9389


Sak 20 /09  Gjennomgang av øvrige saker til møte i bydelsutvalget 16. desember 2009.......... 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
iii





Sak 18 /09  Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 22. oktober 2009 
 
Vedtak:  
Protokollen enstemmig godkjent. 

Sak 19 /09   Bydelsdirektørens budsjettforslag 2010 
 
Notat fra bydelsdirektøren om budsjettenighet mellom H, F, V og KrF – konsekvenser for 
budsjett 2010 Bydel Grünerløkka. Nye vedtaksark vil bli ettersendt. 
 
Budsjettforslag fra A og R ble omdelt.  
 
Administrasjonen besvarte spørsmål fra partigruppene muntlig og skriftlig. 
 
Forslag fra BU-leder 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. 
 
Vedtak:  
Forslaget vedtatt med 4 (1 A, 1 SV, 1 H, 1 V) stemmer. R stemte avholdende.  

Sak 20 /09  Gjennomgang av øvrige saker til møte i bydelsutvalget 
16. desember 2009 

 
F varslet mulig tilleggssak om endret representasjon i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen. 
 
R varslet forslag om bassenget på Sofienbergsenteret. 
 
SV varslet innmeldt spørsmål om oppfølging av sykefravær i bydelens tjenesteapparat.   
  
 
Oslo 11. desember 2009 
 
 
 
Heidi Larssen 
møtesekretær 

 1


	Protokoll 7/09

