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Protokoll 1/10 
 
 
Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka  
Møtested: NAV Grünerløkka, Marstrandgata 6  

Møtetid: Onsdag 03. februar 2010 kl. 18.00-19.25     
   
 
 
Åpen halvtime 
Det var møtt fram tre personer til åpen halvtime. 
 
Nicolay Gulowsen og Nina Huse, beboere i Hausmanns gate 40, og Christine Nybø, 
Hausmania, tok ordet til BU sak 12/10. De omdelte informasjonsbrosjyre om 
Hausmannskvartalet og redegjorde for bakgrunnen for boligdelene i Hausmanns gate 40 og 42 
og Brenneriveien 1 og virksomheten ved Hausmania.  
 
Boligene i kvartalet er satt i stand ved dugnadsarbeid og tilfredsstiller de krav som stilles for å 
være beboelige, inklusiv brannsikring.  
 
Det er tett integrasjon mellom boligdelene og kulturhuset, og de protesterte mot det planlagte 
salget av de tre eiendommene som de sa ville bryte med vedtatt reguleringsplan for 
”Hauskvartalet”.   
 
Opprop 
Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Ulf Granli (H) nestleder, Paal Haavorsen (A), Jarl W. 
Alnæs (V), Ragnar Leine (R) 
 
Jens E. Lange (F) møtte som observatør  
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent uten merknader  
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet godkjent.  
 
Saker behandlet under møtet: 
 
Innmeldte spørsmål fra F:  
På møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 27. januar 2010 ble det innmeldt følgende 
spørsmål: 
 
Spørsmål 1 
Barneparken i Sofienbergparken barnepark 

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 

     

 
 
 

    
    
    
    
    

 

    

 
 



A. 
Hvorfor ble opplysninger om barneparken fjernet fra hjemmesidene til Bydel Grünerløkka, 
slik at opplysninger om dens eksistens, ikke var tilgjengelige for befolkningen 
 
Vil bydelsadministrasjonen tilrettelegge opplysninger om Sofienbergparken barnepark 
på bydelens hjemmesider, slik at befolkningen kan finne at den fremdeles eksisterer? 
 
Svar: Administrasjonen er ikke kjent med at opplysningene har vært fjernet. De er 
tilgjengelige på bydelens internettsider  under ”Barnehager”. 
 
B. 
Fredag, 18.desember 2009 sendte gruppeleder for FrP, Jens Lange, en mail til 
administrasjonen v/ Eigil. Jacobsen, vedr. Sofienbergparken barnepark. 
 
Lange tok der opp flere spørsmål vedr.  Sofienbergparken barnepark. 
 
Blant annet stilte han spørsmål om bydel Bjerke skulle betale halve driftsutgiftene fordi 
parken også brukes av Utforskeren barnehage i 2008 og 2009. 
 
Administrasjonen ble bedt om å sjekke om dette har blitt/blir fakturert og betalt? 
Hvorfor har ikke administrasjonen besvart denne mailen fremdeles? 
 
Svar: Bydel Bjerke ble internavregnet i desember 2009.   
 
Spørsmål 2 
Overforbruk m.m. i hjemmetjenesten: 
Komiteen ble i siste rapport gjort kjent med at bydelen hadde over 6 mill. kr. i merforbruk på 
hjemmetjenestene. 
 
Årets budsjett er vedtatt med en ramme for Kostra-funksjon 254 Kjernetilbud knyttet til pleie, 
omsorg og hjelp i hjemmet på 145,862 mill. kr., i 2009 var budsjettet på 145,793 mill. kr. 
 
Hvordan planlegger administrasjonen å drive hjemmetjenestene etter budsjettvedtaket 
for 2010, særlig på bakgrunn av verbalvedtakene om ikke å stramme inn på 
tildelingspraksis eller å høyne terskelen for vedtak og ikke redusere dekningsgraden for 
hjemmetjenestene?  
 
Svar: Det er det vedtatte tallbudsjettet som gjelder. Den nye ”innkjøperstillingen” vil på sikt 
kunne bidra til innsparinger på de tyngre tjenestene.   
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Sak 1 /10    Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 10. desember 2009 
 
Vedtak:  
Protokollen enstemmig godkjent. 

Sak 2 /10    Muntlig orientering om bydelens regnskap 2009 
 
Administrasjonen redegjorde for bakgrunnen for merforbruket. Det var prognostisert et 
merforbruk på 4 mill. kroner. Dette har økt til det dobbelte, hovedsakelig på grunn av 
uforutsette IKT-kostnader (avregning fra Utdannings- og kompetanseetaten  i desember 2009) 
og fordi bydelen ikke har fått refundert kostnader i barnevernet knyttet til kvinner med barn 
som har vært utsatt for menneskehandel, etter at de har gått ut av prosjektet ”Oslo-piloten”.     
 
Det vil bli lagt fram en sak om budsjettsaldering på bydelsutvalgets møte 25. mars. På samme 
møte skal også årsberetning 2009 og årsstatistikk opp.     
 
Vedtak:  
Redegjørelsen tatt til orientering.  

Sak 3 /10    Gjennomgang av saker til møte i bydelsutvalget 11. 
februar 2010 

 
Følgende tilleggssaker ble meldt: 
Sak 16/10 Endret representasjon for H i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 
 
Sak 17/10 Ny oppnevning i Rådet for funksjonshemmede 
 
Sak 18/10 Opphevelse av permisjon for Sven E. Thorsen (V) 
  
  
 
Oslo 4. februar 2010 
 
 
 
Heidi Larssen 
møtesekretær 
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