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Protokoll 6/09 
 
 
Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57  

Møtetid: Torsdag 22. oktober 2009 kl. 18.00-18.30     
   
 
 
Åpen halvtime 
Det var møtt fram fem personer til åpen halvtime. 
 
Dagfinn Eckhoff, Plan- og bygningsetaten, Geir Inge Juriks, Hasle Utvikling AS og Geir 
Syrtveit, Vianova, informerte om kommunens arbeid med en endring av Økernveiens 
regulerte trase i samråd med Statens Vegevesen og i samarbeid med Hasle Utvikling AS.  
 
Opprop 
Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Jarl W. Alnæs (V) nestleder, Paal Haavorsen (A), Ulf 
Granli (H), Ragnar Leine (R) fom. kl. 17.55 
 
Jens E. Lange (F) møtte som observatør  
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent uten merknader  
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet godkjent.  
 
Informasjon  
Driftsavtale og lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og bydelen vil bli omdelt på møte i 
bydelsutvalget 28. oktober.  
 
Eventuelt 
 
Innmeldte spørsmål til møtet bydelsutvalget: 
R vil stille spørsmål om hva som skjer med etablering av et arbeidermuseum i tilknytning til 
Akerselva. 
 
Nye tilleggssaker til møtet i bydelsutvalget: 
 
Sak 119/09 Fortsatt søndagsåpent bibliotek på Schous plass 
R vil fremme forslag i saken 
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Sak 120/09 Anlegget på Dælenenga - nytt kunstgressdekke, utvidelse av fotballbanen, 
flerbrukshall 
F vil fremme forslag i saken 
 
Bydelsutvalgets tilsynsansvar – Kommunerevisjonens spørreundersøkelse: Leder og nestleder 
i arbeidsutvalget fikk fullmakt til å besvare skjemaet. 
 
”Sammen om trygghet, bedrede levekår og inkludering - forsterket innsats i Oslo indre øst” 
var oppe på i bydelsutvalget 16. september 2009” (sak 93/09).  
Saken ble fulgt opp på et møte mellom BU-lederne og bydelsdirektørene i bydelene Sagene, 
Gamle Oslo og Grünerløkka 19. oktober. Det ble enighet om å fokusere på barnefattigdom i 
det videre arbeidet og å avholde en felles konferanse for bydelsutvalg og administrasjon i de 
tre bydelene i første halvdel av januar 2010.    
 
Ny kommunal bostøtteordning: Jens E. Lange (F) meldte oversendelse av spørsmål til 
administrasjonen.     
 
Fordeling av statlige midler til gratis korttidsbarnehage: En liten pott er fordelt til Oslo indre 
øst. Det er bestemt at midlene overføres til Bydel Gamle Oslo.  
 
Pandemi: Vaksinasjon i bydelen vil starte opp for risikogrupper 2. november. 
    
Saker behandlet under møtet: 
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Sak 16 /09  Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 10. september 2009 
 
Vedtak:  
Protokollen enstemmig godkjent. 

Sak 17 /09  Gjennomgang av saker til møte i bydelsutvalget 28. 
oktober 2009 

 
Tilleggssaker til møtet i bydelsutvalget: 
 
Sak 113/09 Patruljerende politi på Grünerløkka 
Forslag fra F 
 
Sak 114/09 Endret representasjon for H i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen    
 
Sak 115/09 Skifte av nestleder i bydelsutvalget og arbeidsutvalget 
Forslag fra H 
  
Sak 116/09 Permisjonssøknad for Tore Aasheim og endret representasjon for SV i 
underkomiteer    
 
Sak 117/09 Endret representasjon for V i underkomiteer 
 
Sak 118/09 Nytt valgoppgjør 
V vil fremme forslag i saken. Andre partier som også ønsker nytt valgoppgjør bes fremme 
forslag om dette 
 
 
Oslo 22. oktober 2009 
 
 
 
Heidi Larssen 
bydelsdirektør 
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