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Finansutvalgets innstilling:
1.
Forslag til endringer i bykassens drifts- og investeringsbudsjett foretas i samsvar med
publisert vedlegg 1 til denne saken med følgende tillegg:

KAP

307

Etatsnavn

Tiltak

Bydelene –
avsetninger barn og
unge

1000 ekstra kommunale
sommerjobber for ungdom,
hver stilling med varighet i 3
uker

210 Grunnskolen

001015

FO2C Aktivitetstilbud for
barn og unge,
helsestasjon og
skolehelsetjenesten

500 Tilskudd kunst og

Drift

10
000

Inv.

Sum

10 000

Øremerket bevilgning til
Vetland skole (jf. verbal )

3000

3000

Øremerket bevilgning til
gratis prevensjon til unge
under 16 år, jmf
bystyrevedtak.

2000

2000

Økt tilskudd til Grünerløkka

900

900

kultur

Lufthavn /MIR

Tilskudd kunst og
500
kultur

Kunstnerstipend

5000

502 Kulturetaten

Tilskudd til barne-og
ungdomsaktiviteter og
sommeraktiviteter,
kulturaktører. Innrettes
med 2,5 mill til
kulturarrangører og nye
tiltak og aktiviteter for
unge, og 2,5 mill
sommeraktiviteter i regi av
kulturetaten.underkapittel
502.11

5000

5000

5000

Verdensparken,
Investeringstilskudd- rehabilitering av
178
KID
basketbanen og fotballbane
og området rundt

13500

13500

Dyvekes bro- Gamlebyen
Investeringstilskudd sport og fritid,
178
- KID
rehabilitering og utvikling av
området

5000

5000

545 BYM- idrett

1900

1900

20 400

46 300

Bøler aktivitetspark
SUM økte utgifter

980

25
900

0
25900 25 900

Overføring fra drift
til investering

46300 -46300

910 Bruk av lån

Sum saldering

- 46300
25900 -20400
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2.
Bykassen
Uanvendte bevilgninger i investeringsregnskapet pr. 31.12.2020, inkludert inndekking
av udekket fra 2020, i henhold til vedlegg 3 videreføres i investeringsbudsjettet 2020.
3.
Verbale vedtak

Nobel
Bystyret ber byrådet gå i dialog med Stortingets presidentskap for å kartlegge
behov for økonomiske bidrag fra Stortinget, Staten og Oslo kommune for å
sikre driften av bygget til Nobel-instituttet. Det er ønskelig at Nobel-instituttet
kan bli værende i dagens bygg på Drammensveien, og Oslo bystyre ønsker å
bidra til at dette gjøres mulig, forutsatt at sentrale myndigheter står for den
største bevilgningen.
Maridalsveien 128
Vi viser til bystyrets vedtak av 09.12.20 der det blant annet heter: «(..)
Bystyret vil at de om lag 20 forkjøpsberettigede beboerne som fremdeles bor i
Maridalsveien 128, skal få tilbud om å inkluderes i en pilot for leie til eie i bydel
Sagene. (..)». Bystyret ber om å få forelagt en fremdriftsplan av vedtaket innen
15.august 2021.
Kommunale boliger

Den gjennomsnittlige operasjonelle ledigheten på kommunale boliger skal ikke
overstige 4 prosent.
Vetland skole
Bystyret ber byrådet sikre at det tegnspråklige fagmiljøet på Vetland skole
opprettholdes. Bystyret ber byrådet gjøre en kort gjennomgang av
finansieringsmodellen for å vurdere om modellen treffer skolens utfordringer,
herunder om skolen trenger en særegen finansieringsordning. Byrådet kommer
tilbake til bystyret med vurderingen høsten 2021. Vurderingen av skolens
økonomiske situasjon skal også sees opp mot lovendringene som styrker
tegnspråkets status i Norge.
Kulturscene på Holmlia

Bystyret viser til det pågående arbeidet for å få på plass en kulturscene på
Holmlia som har enstemmig støtte i Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand i
vedtak 63/2021. Midlene som avsettes til oppussing av Deichman Holmlia ses i
sammenheng med behovet for og mulighetene for å utvide biblioteket og
samtidig sikre en kulturscene. Deichman, Kulturetaten, Bydelsutvalget og
lokale aktører trekkes med i det videre arbeidet.
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Konsulentbruk i Klimaetaten

Bystyret ber byrådet om å redusere planlagt konsulentbruk i Klimaetaten med
totalt 6 mill. over de fire neste årene.
Windjammer
Bystyret ber byrådet inngå en dialog med stiftelsen Christian Radich med mål
om å utvide samarbeidet mellom Osloskolen, NAV og «Windjammer».
Sykkel- og rulleskimuligheter
I påvente av utbedring av sykkel- og rulleskimulighetene i Sørkedalen og
Maridalen, bes byrådet prioritere reasfaltering av strekningene i neste års
budsjett.
Reklamekostnader Klimaetaten
Bystyret ber byrådet grundig gjennomgå og redusere kostnadene Klimaetaten
bruker på reklame.
Senvirkninger av pandemien
Bystyret ber byrådet komme tilbake med bevilgninger for å håndtere
senvirkningene (etter 2021) av pandemien for skolene og helsesektoren i
budsjettet for 2022 og 2023.
Finansieringsmodell spesialskoler
Bystyret ber byrådet om å endre finansieringsmodellen til spesialskoler i Oslo
slik at den tar hensyn til at mange elever på de skolene har sammensatte
utfordringer og behov. Det bør også tas hensyn til at skolen trenger
forutsigbarhet og stabilitet for å kunne bevare viktig og sjelden kompetanse.
4.
Kommunale foretak
a) Uanvendte bevilgninger i investeringsbudsjettet pr. 31.12.2020 i henhold til
vedlegg 4 videreføres i investeringsbudsjettet 2021.
b) Udekket i investeringsregnskapet 2020 (Undervisningsbygg Oslo KF 1,578 mrd.,
Boligbygg Oslo KF 0,264 mrd., Omsorgsbygg Oslo KF 1,641 mrd., og Kultur- og
idrettsbygg Oslo KF 0,576 mrd.), dekkes inn ved bruk av finansiering i henhold til
vedlegg 4.
5.
Det gjøres følgende endringer for Undervisningsbygg Oslo KF (UBF):
Investeringsbudsjettet
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Kostnadsrammen (P85) for Bentsebrua skole fastsettes til 698 mill. og
styringsrammen (P50) fastsettes til 651 mill.
Kostnadsrammen (P85) for Kirkeveien vgs fastsettes til 64 mill. og styringsrammen
(P50) fastsettes til 58 mill.
Kostnadsrammen (P85) for Haukåsen skole fastsettes til 872 mill. og styringsrammen
(P50) fastsettes til 750 mill.
Kostnadsrammen (P85) for Hartvig Nissen vgs fastsettes til 1 110 mill. og
styringsrammen (P50) fastsettes til 954 mill.
Kostnadsrammen (P85) for Østensjø skole fastsettes til 271,3 mill. og
styringsrammen (P50) fastsettes til 213,1 mill
6.
Det gjøres følgende ytterligere endringer for Boligbygg Oslo KF (BBY):
Investeringsbudsjettet

7.
Det gjøres følgende ytterligere endringer for Omsorgsbygg Oslo KF (OBY):
Investeringsbudsjettet
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Kostnadsrammen (P85) for Munkerud barnehage fastsettes til 71,4 mill.
Kostnadsrammen (P85) for Hovinenga barnehage fastsettes til 61,5 mill.
Kostnadsrammen (P85) for Tåsenhjemmet fastsettes til 803 mill. og styringsrammen
(P50) fastsettes til 750 mill.
Kostnadsrammen (P85) for Majorstuhjemmet fastsettes til 1 213 mill. og
styringsrammen (P50) fastsettes til 1 030.
8.
Det gjøres følgende ytterligere endringer for Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID):
Investeringsbudsjettet

Kostnadsrammen (P85) for Nye Tøyenbadet med flerbrukshall fastsettes til 1 794
mill. eks. mva. og styringsrammen (P50) fastsettes til 1 653 mill. eks. mva.
Kostnadsrammen (P85) for Stovner bad fastsettes til 820 mill. eks. mva. og
styringsrammen (P50) fastsettes til 695 mill. eks. mva.
9.
Midlertidig endring av forskriftene for tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner,
og for kor, korps og orkestre – for å kunne benytte tidligere medlemstall som
grunnlag under pandemien
•

•

For tilskuddsordningene for kor, korps og orkestre, og for frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner fastsettes for 2021 en tidsbegrenset justering:
Søkerne kan velge mellom 2019 og 2020 som grunnlagsår for medlemstall.
Byrådet delegeres også, inn til videre, fullmakt til å foreta tekniske justeringer
av ikke-prinsipiell karakter i forskrift om tilskudd til barne- og
ungdomsorganisasjoner.
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10.
Fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer som følge av tildelt statlig
tilskudd
Bystyret gir byrådet fullmakt til å øke budsjetterte inntekter på kap 840, art 18
Rammetilskudd fra staten med det beløp Oslo kommune mottar i koronakompensasjon
fra staten kapittel 571 Rammetilskudd til kommuner og kapittel 572 Rammetilskudd
til fylkeskommuner. Bystyret gir samtidig byrådet fullmakt til å redusere forutsatte
statlige kompensasjonsinntekter på kap. 192, art 18 Overføringsinntekter med det
samme beløpet.
11.
Fullmakt til å avvikle Oslo Energi Holding AS
Byrådet gis fullmakt til å fusjonere Oslo Energi Holding AS inn i Hafslund E-CO AS eller
heleide datterselskap i konsernet.

Finansutvalgets behandling:
I tillegg til utvalgets medlemmer møtte Eivor Evenrud (R), Haakon Riekeles (V), Morten
Edvardsen (Sp) og Espen Andreas Hasle (KrF).

MERKNADER:
MERKNADER FRA A, MDG OG SV:
Kultur- og utdanningsutvalgets område:
Utvalgets mindretall, medlemmene fra A, MDG og SV, viser til byrådets storstilte og
populære satsing på biblioteker over hele byen. Gjennom satsinger som for eksempel
«Meråpent bibliotek» gjøres bibliotekene mer tilgjengelig for flere. Disse medlemmer
er glade for at det i revidert budsjett bevilges midler til oppgradering og å etablere
Meråpent biblioteket på Holmlia og utvidelse av Tøyen.
Disse medlemmer er glade for at byrådet i sitt forslag til revidert budsjett tar på alvor
de signalene man har fått fra kulturnæringa de siste månedene. Ved å bevilge nye
midler til kunsterstipender og starte en satsing som “Restart neste generasjon
kulturnæring i Oslo”. Disse medlemmer mener at i gjenoppbygginga av Oslo etter
pandemien så er kulturnæringa en viktig aktør som må lyttes til, og legges til rette for.
Disse medlemmer mener at barn og unge er noen av de som er blitt hardest rammet
under pandemien. Derfor er disse medlemmer glad for at byrådet foreslår en
koronareparasjonspakke som gir muligheten til at flere barn og unge får gode
oppvekstvilkår i byen vår. Det foreslås en styrking av Osloskolen over flere år, med en
særlig innsats i levekårsutsatte områder, for at man blant annet skal ta igjen tapt
læring. I tillegg er det en storslått styrking av fritidstilbud som er foreslått i revidert
budsjett. Dette er en satsing som er nødvendig og viktig for byens barn og unge.
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Disse medlemmer vil trekke frem at Oslos langsiktige satsing på yrkesfag har gitt
resultater. Oslo er en by som vokser, og byen trenger et stort antall fagarbeidere de
neste årene. Derfor er det gledelig at antall nye lærekontrakter i Oslo har økt, at det
er inngått flere samarbeidsavtaler med læreplassgarantier og at 88% besto fag/svenneprøven i 2020.
Andelen som fullfører og består videregående skole har økt betydelig siden 2015.
Sammenlignet med resten av landet har Oslo flere elever på de høyeste
mestringsnivåene og færrest på de lavere nivåene i nasjonale prøver.
Grunnskolepoengene for elevene som gikk ut av 10. trinn har også økt fra å være
rundt landssnittet i 2015 til nå å være betydelig høyere.
Selv om mange indikatorer viser at det går stadig bedre med Osloskolen, viser
utvalgets medlemmer fra A, MDG og SV til at Oslo har vært rammet særdeles hardt av
koronapandemien. Osloskolen har siden 13. mars 2020 vært nedstengt store deler av
året, og har måttet mobilisere betydelige ressurser for å gjennomføre digital
hjemmeundervisning.
Selv om det har blitt jobbet godt for å sikre kvalitet i opplæringen, er disse
medlemmer bekymret for konsekvensene koronapandemien har for elevenes læring og
utvikling ettersom erfaring og forskning tilsier at elevene lærer best i fellesskap på
skolen. Ut 2021 og de påfølgende årene må jobbes for å etablere sosiale fellesskap på
skolene og arbeides for at eventuell tapt læring kan hentes igjen slik at det ikke følger
elevene videre i skoleløpet. Disse medlemmer viser til at byrådet i forslag til revidert
budsjett har foreslått en egen krisepakke rettet mot oppvekst, kunnskap og
frivillighet på hele 182,7 millioner kroner.
Disse medlemmer er opptatt av at Osloskolen fortsatt skal være landets beste skole,
og er opptatt av kontinuerlig utvikling slik at alle elever kan oppleve å mestre, lære,
utvikle seg og fullføre en utdanning som forberedelse til videre liv. Disse medlemmer
viser til at det fortsatt er for store forskjeller mellom skolene. Oslo er en by med
store sosiale forskjeller som gjør at elever har ulike forutsetninger når de begynner på
skolen. Derfor har sosial utjevning vært et viktig styringsprinsipp for byrådet i
utdanningspolitikken. Koronapandemien har forsterket sosiale forskjeller, og det er
derfor avgjørende at ekstra innsats settes inn i barnehager og på skoler med særskilte
utfordringer.
Disse medlemmer understreker at staten må sørge for at Oslo kommune og elevene
kompenseres for at pandemien har rammet særdeles hardt i hovedstaden. Utvalgets
medlemmer fra A, MDG og SV viser til at byrådet i flere år har prioritert sommerskole.
Disse medlemmer synes det er bra at staten også bevilger midler til sommerskole,
men skulle gjerne sett at disse midlene kunne brukes til elevene som har vært hardest
rammet av fjernundervisning og stengte skoler i pandemien; elever på videregående
og yrkesfagselever på vei ut i lære. Medlemmene fra A, MDG og SV er opptatt av at
pandemien ikke skal få vedvarende konsekvenser for elevene.
Disse medlemmer viser til at Aktivitetsskolen (AKS) blir en stadig viktigere arena for
at elevene skal kunne utvikle sosiale ferdigheter og lære på nye måter. Gratis plass i
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AKS har vært en betydelig investering som har gitt gode resultater. Nå deltar nesten
alle elevene på AKS der det er gratis. For byrådet har et viktig styringsprinsipp i
utdanningssektoren vært tidlig innsats, der satsing på gratis AKS er en viktig del av
dette. Disse medlemmer mener at målsettingen om å øke AKS’ bidrag til elevenes
lese-, skrive- og regneferdigheter må styrkes etter pandemien, og tar derfor sterk
avstand fra opposisjonens forslag om å sende regningen for AKS tilbake til foreldrene,
og dermed frata mange barn muligheten til å lære og leke i AKS. Dette er ikke god
medisin etter en pandemi. Oslo har allerede prøvd ut en inntektsgradert betaling i
AKS - uten at deltakelsen gikk opp.
Disse medlemmer viser til Utdanningsetaten (UDE) er landets største offentlige etat
med 17.000 ansatte, ansvar for 90.000 elever og et budsjett på over 15 milliarder
kroner. Det som skjer i UDE og Osloskolen berører mange av våre egne innbyggere –
både direkte og indirekte - og er derfor av betydning. Formålet med UDE er å
underbygge en Osloskole der elevene lærer, mestrer og trives, at alle elever får en
god faglig og sosial utvikling. UDE må være rigget på en slik måte at det oppdraget
utføres på en god måte. Utvalgets medlemmer fra A, MDG og SV viser til at eksterne
rapporter som evaluerte UDE pekte på autoritær ledelse, fryktkultur, kontroll, svak
ytringskultur og medvirkning i etatens toppledelse. Disse medlemmer støtter opp om
en omorganisering med mål om et mer tillitsbasert arbeidsmiljø, mindre toppstyrt
organisasjon, større nærhet, bedre støtte og mer ansvar til skolene. Dette er gode
forutsetninger for en Osloskole som videreutvikler seg til det beste for elevene.
MERKNADER FRA HØYRE
Samferdsel og miljø:
Utvalgets mindretall, medlemmene fra H, viser til at mange barn fra
lavinntektsfamilier er forhindret fra å delta i organisert fritidsaktivitet eller idrett på
grunn av foreldrenes økonomi. Det legges ned en beundringsverdig innsats blant
mange foreninger og lag for å holde kostnader nede og inkludere barn og unge som
ønsker å delta, men som ikke har de økonomiske midlene. Disse medlemmer ønsker at
disse foreningene og idrettslagene skal ha mulighet til å få kompensert deler av
kostnadene de har når de inkluderer barn og unge fra lavinntektsfamilier, når
alternativet er at disse barna ikke deltar.
Helse- og sosial:
Disse medlemmer har over lengre tid etterspurt en ekstraordinær satsing for barn og
ungdom. Dette har sin bakgrunn i den pågående pandemien og fagfolks forventning om
en økning i barn og unges uhelse, samt mulige negative konsekvenser av et vanskelig
skoleår. Etterdønningene av pandemien kan vi dessverre forvente vil vare en god tid
etter at samfunnet er tilbake til normalen. Disse medlemmer støtter derfor forslaget
til ekstra bevilgninger til en rekke tiltak og prosjekter, men ønsker å omfordele
midlene til en viss grad over til ideelle og frivillige organisasjoner.
Disse medlemmer ønsker at bystyret styrker tilskuddsordningen «midler til
kriminalitetsforebyggende tiltak i Oslo i 2021 i regi av frivillige og ideelle
organisasjoner». Det er allerede to organisasjoner som har pågående prosjekter, Røde
Side 9 av 56

Kors og Forandringshuset (Kfum/Kfuk) som er klare for å øke sin aktivitet. Disse
medlemmer vil foreslå at det gis støtte til godt dokumenterte «Exit»-program.
Disse medlemmer ser at det er etablert et nærere samarbeid mellom Oslo kommune
og «Windjammer». Dette er et prosjekt som er relevant og som bør få bystyrets støtte
til videre utvikling av samarbeidet.
Kultur – og utdanning:
Disse medlemmer er bekymret over situasjonen i Osloskolen. Mens skolene ble
etterlatt til seg selv for å håndtere koronapandemien, var Utdanningsetaten opptatt
med omorganisering av etaten. Det har gjort at mange elever som har slitt under
pandemien, har slitt ekstra mye når støttefunksjonene og laget rundt eleven ikke har
fungert godt nok. Midlene til Utdanningsetaten som går til å øke gjennomføringen på
videregående, bør gå til de skolene som opplevde pandemien aller hardest.
Disse medlemmer er fornøyd med at regjeringen bevilget 54 millioner kroner til
sommerskolen når byrådet valgte å kutte i budsjettet for 2021. Disse medlemmer
mener at midlene til sommerskole bør gå til å tette kunnskapshullene etter pandemien
og til å styrke de grunnleggende ferdighetene blant elevene. I tillegg forventes det at
ingen elever får avslag til plass på sommerskolen.
Disse medlemmer er bekymret over at veldig mange yrkesfagelever som har hatt rødt
nivå eller stengte skoler over lang tid har gått glipp av praktisk undervisning. Mange
av dem har fagprøve etter sommerferien og det bør etableres et sommerskoletilbud
for disse elevene til å tette igjen deres kunnskapshull.
Disse medlemmer ser at konsekvensene av den nye finansieringsmodellen for
spesialskoler har slått skjevt ut for mange skoler i Oslo. Skoler får tildeling etter
hovedvansken til eleven, til tross for at mange av elevene også har tilleggsdiagnoser
som det ikke kompenseres for i finansieringsmodellen. Finansieringsmodellen bør
utvikles videre og endres for at spesialskolene ikke slår skjevt ut.
Disse medlemmer stusser over at byrådet velger å kjøpe to barnehageseksjoner i
nybygg for 137 millioner kroner midt under en pandemi. Det er kommet frem i flere
rapporter at kommunen bygger og driver barnehager langt dyrere enn det private og
ideelle ville gjort. Dette bør settes ut på anbud og driftes av private eller ideelle.
Disse medlemmer vil fremheve viktigheten av at skolen etter sommer bør få flere
ressurser til å håndtere elevenes kunnskapshull og mangel på sosialt fellesskap. Til
dette arbeidet kan man bruke lærerstudenter som er i sluttfasen av studiet sitt til å
kunne fange opp flere elever og tettere oppfølging.
Disse medlemmer vil doble støtten til kulturtiltak, sammenlignet med byrådets
forslag. Det er viktig at denne næringen kan få støtte til å skape opplevelser for folk i
trygg omgivelser, og at de mange som har hatt et svært tøft år under koronaen, gis en
starthjelp fra kommunen.
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Disse medlemmer viser til at Aktivitetsskolen i Oslo (AKS) er et fritidstilbud for barn
på 1.-4.trinn og skal gi barna et godt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Barn
er forskjellige og ønsker ulike fritidstilbud. Disse medlemmer mener at AKS
hovedsakelig skal fortsette å være et foreldrefinansiert tilbud, i likhet med andre
fritidsaktiviteter som for eksempel idrett eller kulturskole. Byrådets innføring av
gratis AKS i utvalgte bydeler medfører at familier som virkelig har behov for gratis
AKS holdes utenfor, samtidig som familier med god råd får sponset AKS, kun ut fra
barnets postnummer. En slik ordning er usosial og urettferdig, og disse medlemmer
foreslår derfor å fjerne den postnummerbaserte ordningen. I stedet ønsker disse
medlemmer å tilby gratis AKS til alle familier med inntekt under 1 million, og gradert
betaling for familier med inntekt litt over 1 million. Fordi en slik ordning krever at
foreldre med god nok inntekt betaler selv, sparer kommunen 97 millioner på årsbasis,
penger som kan brukes til å styrke kvaliteten i AKS og øke tildelingene til skoler med
dårlig råd.
Finans:
Disse medlemmer viser til at i forbindelse med tiltakene som settes inn for å begrense
smitten av Korona-viruset, rammes mange næringer og arbeidstakere. Regjeringen har
satt inn mange økonomiske tiltak for å hjelpe både bedrifter og ansatte slik at deres
økonomi kan holdes oppe i denne vanskelige perioden. Disse medlemmer mener at
Oslo kommune også kan bidra for å sikre verdiskapning og arbeidsplasser i byen vår.
Disse medlemmer mener kommunen kan gjøre tiltak, for å bidra til at færrest mulig
rammes av virusets ringvirkninger.
Høyre foreslår at støtten Oslo kommune har viderefordelt fra regjeringen til
bedriftene i Oslo som har vært spesielt hardt rammet av koronaviruset, økes med et
tilskudd fra Oslo kommune på 150 millioner kroner. Tilskuddet fordeles på samme
måte som de nasjonale midlene ble fordelt.
Høyre foreslo i vårt alternative budsjett at leie av gategrunn skulle gjøres gratis ut
året. Dette stemte dessverre byrådet mot da budsjettet ble behandlet, men vi er
glade for at Høyres forslag nå er tatt inn i byrådets budsjettforslag.
Høyre foreslo i vårt alternative budsjett at Visit Oslo skulle få en støtte for å
revitalisere Oslo som reisemål, gjennom å stimulere til aktivitet i byen – både ute i
bydelene og i sentrum. Vi er glade for at byrådet når statlige midler skulle fordeles i
2020 valgte å bevilge midler for å støtte Visit Oslo. Vi ønsker å videreføre en støtte til
Visit Oslo, for å oppdatere informasjon om hva folk kan oppleve i Oslo, og å øke folks
kunnskap om hva de kan oppleve i Oslo.
Høyre foreslo i vårt alternative budsjett å åpne for bruk av byens gater og torg, og
områder utenfor lokalene til restauranter, cafeer og butikker, uten at det koster noe
ekstra, som et tiltak som kan bidra til økt aktivitet i Oslo sentrum. At kundene spres
mer er positivt for smitten, og det må gis mulighet for å ha mindre markeder der
handel flyttes utendørs. Dette stemte byrådet ned. Vi er glade for at Høyres forslag
nå er tatt inn i byrådets budsjettforslag.
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Andre store norske byer har etablert velfungerende sentrumskontorer. Dette ønsker
vi også å få etablert i Oslo. Det er viktig for å koordinere tiltak mellom gårdeiere,
butikker, restauranter, strøksforeninger, kulturarrangører og andre som ønsker å
skape aktivitet i sentrum. I dag ender ting ofte med for mye koordinering mellom ulike
etater og virksomheter, og ting stopper opp.
Disse medlemmer mener Oslo kommune må ta ansvar, og bidra til mindre plast i havet.
Gjennom satsningen på et avfallsanlegg for plast, og Oslo Havn sitt arbeid for
opprenskning av fjorden, kan kommunen bidra til at mindre avfall kommer på avveie.
For å sikre at ikke Oslo kommune kjøper inn unødvendig engangsplast, foreslår disse
medlemmer å justere innkjøpsregelverket, sånn at kommunen tar sitt ansvar på dette
området.
MERKNADER FRA VENSTRE
Utvalgets mindretall, medlemmet fra V, vil påpeke at den økonomiske situasjonen i
Oslo kommune ikke ser ut til å være så dårlig som byrådet later til. Kommunen fikk
med et overskudd på driften i 2020 på 630 millioner kroner, og skatteinngangen har
vært overraskende god i 2020 (1,9 mrd. høyere enn opprinnelig budsjett og 0,5 mrd.
høyere enn regulert budsjett) og ligger godt an også i 2021 med en økning i
skatteanslaget på 500 mill. i denne saken. Oslo kommune har i stor grad blitt
kompensert for sine merutgifter knyttet til håndteringen av pandemien, gjennom en
kompensasjon på minst 2,4 milliarder kroner. Samtidig er gjeldsgraden stabil, slik den
har vært over lang tid, og lånebetingelsene er gode.
På denne bakgrunn ønsker Venstre å opprettholde en høyere takt på utbyggingen av
ny skolekapasitet og rehabilitering av skolebygg. I skolebehovsplanen som byrådet
har sendt på høring framkommer det at en rekke skoleprosjekter er utsatt eller
forsinket på grunn av forhold knyttet til regulering, men også på grunn av den
økonomiske situasjonen. Dette fremkommer også av revidert budsjett. Dette medlem
mener det er av høy viktighet å få ferdigstilt skoleprosjekter slik at elever har plass i
gode fysiske læringsmiljø og foreldre har forutsigbarhet for skoleplassene framover.
For å finansiere dette, foreslår Venstre blant annet å la være å kjøpe barnehager fra
private, da disse barnehagene like gjerne kan tillates åpnet av de private selv. Private
barnehager er et godt tilbud til barn i Oslo, og scorer høyt på brukerundersøkelser.
Det er ingen grunn til at disse barna skal fratas et godt tilbud i privat regi, og det
koster kommunen veldig mye penger.
Dette medlem vil også be byrådet komme tilbake til bystyret i de framtidige
budsjettene med penger til å styrke grunnskolen, øke gjennomføringen i vgs, styrke
bemanningen i barnehager, helsestasjon og Oslohjelpe, samt tiltak for psykisk helse.
Det er en uvanlig budsjettpraksis å avsette penger på fond for å dekke framtidige,
planlagte budsjetteringer, og dette medlem mener det ville være mer naturlig å
komme tilbake til dette i de ordinære budsjettene. Venstre foreslår derfor å
omdisponere pengene i revidert budsjett for å styrke sektorene enda mer i 2021, og
gjøre midlene overførbare.
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Det er behov for å styrke kompensasjonsordningene til byens næringsliv, og
skjenkenæringen i særdeleshet. Kommunens smittevernstiltak har truffet denne
næringen svært hardt på viktige tidspunkt i året. Det er derfor grunn til å kompensere
næringslivet ytterligere med et kommunalt tilskudd til de ventilordningene som er
opprettet etter Stortingets rekke av initiativ for å sikre byens næringsliv.
MERKNADER FRA FOLKEAKSJONEN NEI TIL BOMPENGER
Utvalgets mindretall, medlemmet fra FNB, ser hvilke negative virkninger
bompengeinnkrevingen har på byens næringsliv og befolkning. Bompengene reduserer
tilgjengeligheten til offentlige og private tilbud og begrenser mange menneskers
bevegelsesfrihet. Samtidig får næringslivet redusert sin omsetning noe som er særlig
skadelig under en pandemi. Konsekvensen av bompengepolitikken viser seg ved at
Oslo for første gang på mange år har større utflytting enn innflytting. Folk stemmer
med bena og forlater livet innenfor bompengeringene. Dette medlem vil derfor kutte
en del unødvendige utgifter i revidert budsjett og bruke deler av dette til en reduksjon
av bompengene til glede for store deler av byens befolkning.
Dette medlem er overrasket over at byråd for finans etter flere purringer fortsatt ikke
ønsker å redegjøre skikkelig for hva 2,5 milliarder kroner til konsulentvirksomhet
egentlig brukes til. For å behandle budsjett eller revidert budsjett må bystyret ha
ordentlig informasjon om kommunens bruk av penger. FNB oppfatter byrådens
taushet som at konsulentbruken ikke er under tilstrekkelig kontroll og at det er
årsaken til den manglende informasjonen fra finansbyråden. Dette medlem foreslår
derfor et beskjedent kutt på 10 % i kommunens konsulentutgifter som er tenkt dekket
gjennom bedre styring av konsulentbruken.
Dette medlem ser med bekymring på kommunens overgang til elektrisk
anleggsvirksomhet. Elektriske anleggsmaskiner er langt mindre effektive enn normale
anleggsmaskiner. De er dyre i innkjøp, går ofte i stykker og mye av driftstiden går til
lading av maskinene. Holdbarheten er også lavere enn for vanlige anleggsmaskiner.
FNB vil ikke bevilge penger til å erstatte fullt brukbare normale anleggsmaskiner med
elektriske.
Dette medlem mener at utgiften til belysning på Munch Museet bør behandles i
ordinært budsjett, eventuelt som egen sak. Dette er en investering, ikke en
driftskostnad og en så stor investering i et allerede kostbart prosjekt bør det
redegjøres for ytterligere. Kultursektoren i Oslo er under sterkt press og det kan
tenkes at et så stort beløp kunne vært benyttet mer effektivt til flere mindre aktører.
Dette medlem ser med undring på at byrådet ønsker å benytte 10 millioner kroner til
inntauing av elektriske sparkesykler. Mediene har redegjort for at det er bransjen som
må betale for selve inntauingen og da bør taksten justeres slik at byens befolkning
ikke blir påført et tap i millionklassen. Blir denne budsjettposten vedtatt vil dette
fremstå som at kommunen subsidierer sparkesykkelbransjen.
Dette medlem mener Prosjekt "bilfritt byliv" ikke har noen nytteverdi for Oslo og vi
ønsker å fjerne ekstrabevilgningen til prosjektet i Akersgata.. Prosjektet har
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begrenset fremkommeligheten i deler av Oslo og ført til konkurs og butikkdød. Skal
Oslos økonomi normaliseres etter korona trenger vi mennesker i gatene og prosjekt
bilfritt byliv virker altså motsatt ved å redusere tilgangen til Oslo sentrum. Mange
beboere opplever at kvaliteten på byrommene reduseres av organisasjonen bilfritt
byliv og at protester fra bydelsutvalg ikke lyttes til.
Dette medlem ser behovet for at Ruter får dekket deler av tapene sine. Samtidig er
det overraskende at Ruter ikke har gjort forsøk på å redusere egne kostnader i
forbindelse med administrasjon. I Oslo har mange bedrifter og organisasjoner klart
seg gjennom å redusere kostnadene, sørlig innen administrasjon. Ruter burde sett på
egne administrasjonskostnader og kan ikke forvente å alle tap dekket av kommunen.
Dette medlem setter svært pris på det kriminalitetsforebyggende arbeidet Røde Kors
forestår. Arbeidet har en god sosial effekt for hele byen og bør støttes skikkelig.
Medlemmet vil derfor foreslå en økning i avsetningene på 2 millioner kroner.
Dette medlem finner det underlig at det skal avsettes penger til infrastruktur i den
nedlagte militærleiren Skar. Dette bør behandles i bystyret og deretter vedtas i
ordinært budsjett. Uansett virker det unødvendig å benytte 12 millioner kroner på
kort varsel i en nedlagt militærleir.
Dette medlem mener at koronasituasjonen har ført til et større udekket behov for
psykiske helsetjenester og vil derfor styrke disse i budsjettet. Psykiske helsetjenester
er i utgangspunktet nedprioritert av byrådet og nedprioriteringen gjennom flere år
har blitt ekstra synlig under en pandemi.
Dette medlem synes det er leit at eldre og syke rammes gjennom fjerning av
parkeringsplasser og særlig at fjerningen rammer helsetjenester og apotek. Det gjør
det vanskeligere for de som trenger å få tak i medisiner og nødvendig legebehandling.
Det har vært særlig tydelig under en pandemi hvor muligheten for å kjøre trygt til lege
og apotek for folk i risikogruppen har blitt begrenset aktivt av byrådet. FNB vil
dermed sette av midler til å øke tilgjengeligheten til sykehus og apoteker med å bygge
parkeringsplasser til glede for brukerne av helsetilbudene.
MERKNADER FRA FREMSKRITTSPARTIET
Finans
Utvalgets mindretall, medlemmet fra F, viser til byrådets prosjekt RESTART Oslo –
Redningspakke for handel i sentrum. Dette er et godt tiltak for å hjelpe byens
næringsliv i gang igjen etter at pandemien og tilhørende nedstengingstiltak rammet
hardt. Disse medlemmer mener imidlertid at det også må tas med tiltak i prosjektet
for deler av næringsliv og serveringsbransjen som holder til utenfor sentrum og i ytre
by. Disse områdene har ofte færre lokale serveringstilbud og er i så måte enda mer
avhengig av de aktørene som har tatt risikoen i å investere i næringsdrift i ytre by.
Nabolagene og boligområdene setter stor pris på de tilbudene som er der i form av
kafeer, restauranter, serveringssteder og andre lokale servicetilbud og
næringsaktivitet. Denne delen av næringslivet har også blitt rammet av pandemien og
nedstenginger, og dette medlem mener det derfor må settes av ytterligere 15
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millioner kroner til prosjektet RESTART Oslo og inkludere de delene av næringslivet i
ytre by som har vært rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.
Dette medlem fremmer følgende forslag:
Bystyret ber byrådet inkludere lokale virksomheter i ytre by som er rammet av
lokale eller nasjonale smitteverntiltak i prosjektet RESTART Oslo.
Dette medlem viser til prosjektet med bygging av den nye hovedbrannstasjonen på
Bryn. Byrådet har informert bystyret om at kostnadene i prosjektet har økt nærmest
eksplosivt fra om lag 1,9 milliarder kroner til i overkant av 4,25 milliarder kroner.
Dette medlem er enig i vurderingen av at dette vanskelig gjør fullføring av prosjektet
slik det ligger nå, men mener det er andre løsninger enn en vraking av prosjektet og
tapsføring av kostnader på 227 millioner kroner. Dette medlem viser til at det er
inkluderingen av VAV og deres bygningsmessige særkrav som ligger til grunn for den
store kostnadsøkningen. Dette medlem viser til byrådets svar nr. 6 i Notat 701/21
om fordelingen av etatenes behov innenfor P50:
«Arealfordelingen er om lag 42% for BRE og 58% for VAV. Legger vi denne fordelingen
til grunn utgjør VAVs andel av P50 om lag 2,065 mrd. og BREs andel 1, 495 mrd.»
Ved å videreføre prosjektet som et rent brannstasjonprosjekt vil det være mulig å
fullføre prosjektet innenfor den opprinnelige kostnadsrammen på 1,9 milliarder
kroner og det vil ikke være nødvendig å sette av 55 millioner kroner til å nedbetale
påløpt gjeld i prosjektet, såkalt sunk cost.
Dette medlem viser til at Oslo har behov for ny hovedbrannstasjon fordi den
nåværende må forlates innen 2023 i forbindelse med byggingen av det nye
regjeringskvartalet. En vraking av prosjektet vil medføre mange års forsinkelse i
bygging av ny hovedbrannstasjon og samtidig stoppe nødvendig videreutvikling av
brannsikkerheten i Oslo. Eksempelvis vil deler av investeringsprogrammet til
brannvesenet måtte settes på pause da det ikke er arealer for å lagre og ta i bruk
nødvendig nytt utstyr uten en ny hovedbrannstasjon. Derfor mener dette medlem at
nåværende prosjekt må videreføres som et brannstasjonsprosjekt og VAV tas ut av
planene. Prosjektorganisasjonen kan fortsette på grunnlag av det arbeidet som
allerede er gjort og tegne VAV ut av prosjektet.
Dette medlem fremmer følgende forslag:
Bystyret ber byrådet fortsette prosjektet med ny hovedbrannstasjon på Bryn
som et brannstasjonsprosjekt uten samlokalisering med VAV.
Byutvikling
Dette medlem viser til at alle byens gamle barneparker er lagt ned og at mange av
eiendommene som ble benyttet av disse ligger ubenyttet i dag. Disse eiendommene
var ofte del av friområder og flere av dem ligger også i dag som friområder eller del
av fri områder. Dette medlem viser til at det enkelte av disse eiendommene har blitt
satt i stand som nabolagsparker og tilført lokalmiljøer stor verdi i form av friområde
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med opparbeidet parkanlegg. Det er ofte ikke store tilpasningen som er gjort, men det
har løftet bruksverdien betydelig. Eksempelvis benker, gangstier og lekeapparater.
Gode eksempler på slik opprustning er to gamle barneparker i Bydel Nordstrand, en i
Bernt Knudsens vei og en i Håvalds vei/Kåres vei.
Dette medlem foreslår at det settes av 20 millioner kroner til et opprustningsprosjekt
under EBY for å ruste opp flere av de ubenyttede tidligere barneparkene rundt om i
Oslo. Et slikt prosjekt vil gi nabolag og boligområder nye friområder med økt
bruksverdi. Dette medlem viser til at den pågående koronapandemien har gjort det
tydelig at det er behov for flere parker og friområder i nærheten av folks boliger.
Opprustingen av disse parkene kan gjøres i samarbeid med relevante etater, bydeler
og velforeninger. Dette medlem viser til byrådets svar på spørsmål nr. 5 i Notat
701/21 og listen utarbeidet av EBY over nedlagte barneparker.
Dette medlem fremmer følgende forslag:
Bystyret ber byrådet igangsette et prosjekt med opprusting av nedlagte
barneparker med formål om å gjøre dem til nabolagsparker.
Samferdsel og miljø
Dette medlem viser til at det er et betydelig vedlikeholdsetterslep på det kommunale
veinettet i Oslo. Fra 2015 til 2020 har det gjennomsnittlig blitt brukt 53,4 millioner
kroner årlig på asfaltering i Oslo. Dette er svært lite og gjøre lite eller ingenting for å
ta igjen vedlikeholdsetterslepet. Dette medlem viser til at det for 2021 er en
restkapasitet på asfaltering i Oslo på om lag 30 millioner og foreslår at Bymiljøetaten
styrker innsatsen med asfaltering i andre halvår med 30 millioner. Det forutsettes at
veier med størst behov for ny asfalt prioriteres, eksempelvis Bygdøy Alle og
Maridalsveien fra Brekkekrysset til Skar. Dette medlem viser for øvrig til veiene som
er nevnt i byrådets svar nr. 2 i Notat 701/21.
Dette medlem viser til at Åsland skytehall har vært vedtatt bygget og finansiert flere
ganger, men ble sist utsatt på grunn av arbeidende med Follobanetunellen. Dette
medlem mener byrådet nå må gjøre det som er nødvendig for å finansiere byggingen
av Åsland skytehall i budsjettet for 2022 og få prosjektet i gang igjen slik at bygging
kan starte i 2022.
Dette medlem fremmer følgende forslag:
Bystyret ber byrådet gjøre det som er nødvendig for å finansiere byggingen av
Åsland skytehall i budsjettet for 2022, og sikre byggestart i 2022.
Dette medlem viser til prosjektet Bøler aktivitetspark. Dette er et viktig prosjekt for
elevene ved Bøler skole og hele lokalmiljøet. Byrådet har foreslått å sette av 1 million
kroner til prosjektet, men det dekker ikke hele behovet. Dette medlem foreslår derfor
en forsterking på 1,9 millioner kroner for å dekke hele behovet i prosjektet og sikre at
barna ved Bøler skole og lokalmiljøet for en lenge etterlengtet aktivitetspark.
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Dette medlem viser til at p-avgiftene i de kommunale parkeringsplassene i byen har
steget kraftig siden 2015. Det har heller ikke vært gjort reduksjoner på dette som
tiltak i forbindelse med den pågående koronapandemien. Dette medlem mener det vil
være til det beste for både folk flest og næringslivet med en merkbar reduksjon i pavgiftene i 2021. Det er fortsatt mange som er avhengig av å bruke bil av
smittevernhensyn og byen har et næringsliv som har behov for å kunne ta imot kunder
igjen på en trygg måte. En halvering av p-avgiftene ut 2021 vil kunne legge til rette for
begge deler.
Dette medlem fremmer følgende forslag:
Bystyret ber byrådet halvere p-avgiftene på alle kommunale parkeringsplasser
ut andre halvår 2021.
Kultur og utdanning
Dette medlem viser til at Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede får i
utgangspunktet et kutt på grunn av byrådets endrede finansieringsmodell. Skolen
opplever at midlene de får til de ulike diagnosene ikke strekker til, og at det er en
urettferdig fordeling mellom diagnosene. Dette etter byrådets omfordeling av midlene
til spesialskolene.
Dette medlem fremmer følgende forslag:
Bystyre ber byrådet foreta en helhetlig gjennomgang av spesialundervisningen i
Osloskolen, og vurdere de ulike satsene for de ulike diagnosene, og melde tilbake til
bystyret innen mai 2022
Helse og sosial
Dette medlem viser til arbeidet med å gjøre programmer som EX/IN byomfattende, er
svært viktig å få i stand raskt. Det må også avsettes midler til frivillig sektor som del
av prosjektet. Dette har per i dag ikke blitt gjort i EX/IN-programmet i bydel Søndre
Nordstrand, til tross for at Røde Kors Nettverk etter soning spiller en sentral rolle i
dette prosjektet. Den ordinære rammen på denne tilskuddsordningen, 3.2 mill., mener
dette medlem allerede er for knapp sett opp mot behovet. Dette medlem foreslår
derfor en ekstrabevilgning på 4 millioner, som i all hovedsak skal øremerkes Oslo
Røde Kors sitt arbeid med unge og riminalitetsforebygging.
Dette medlem viser til at i de senere årene har det vært en alvorlig utvikling med
etablering av gjengmiljøer som rekrutterer svært unge mennesker. Vi har sett en
forsterkning av denne trenden under pandemien. Og generelle tendenser til økende
hatkriminalitet og høyreekstremisme.
Dette medlem peker på at KFUK-KFUM Forandringshuset er i gang med et
pilotprosjekt og har gjort nyttige erfaringer gjennom pandemien. Det er etablert en
samarbeidsavtale med lokalt barnevern om en ungdom som vil hoppe av gjengkrim.
Etterspørselen er nå stor, men de mangler finansiering til å ta imot deltakerne.
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Dette medlem ber om at rammen for tilskuddsordningen «Midler til
kriminalitetsforebyggende tiltak i Oslo i regi av frivillige og ideelle organisasjoner»
økes i budsjettet for 2022. Rammen har ligget fast siden 2013, og Oslo har en
utfordring med barne- og ungdomskriminalitet.
Dette medlem fremmer følgende forslag:
Bystyret ber byrådet jobbe for en modell der staten sammen med Oslo
kommune realiserer oppstart av et nasjonalt program for tidlig innsats mot
gjengkriminalitet og voldelig ekstremisme, i samarbeid med KFUK- KFUM
Forandringshuset.
Bystyret ber byrådet øke rammen for tilskuddsordningen «Midler til
kriminalitetsforebyggende tiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner» i
budsjettet for 2022.
Dette medlem viser til at regjeringen sitt nedsatte Kjøs-utvalg peker på behovet for å
styrke formaliseringen av samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og offentlige
tjenester. Flere frivillige organisasjoner, herunder Røde Kors Oslo kjenner seg igjen i
dette behovet og vi etterlyser en tettere dialog og tydeligere koordinering mellom de
ulike tilbudene.
Dette medlem fremmer følgende forslag:
Bystyret ber byrådet jobbe for å styrke samarbeidet mellom frivillige
organisasjoner og offentlige tjenester, og legge frem et notat om tematikken for
bystyret innen utgangen av 2021.
Dette medlem peker på at forskning viser oss at pandemien har rammet sårbare barnog unge ekstra hardt. Oslo har i lang tid hatt landets strengeste smitteverntiltak,
herunder lange perioder med digital undervisning for unge hjemme. Pandemien har
hatt sin pris, og vil ha sin pris. Dette medlem mener det er viktig å styrke støtten til
arbeidet Kirkens SOS Oslo gjør innen psykisk helse og foreslår en ekstrabevilgning på
kr. 500 000.
Dette medlem fremmer følgende forslag:
Bystyret ber byrådet kartlegge de foreløpige konsekvensene av pandemien
innen psykisk helse for barn- og unge, og foreslå konkrete tiltak for hvor innsatsen bør
styrkes fremover. Kartleggingen legges frem for bystyret innen mai 2022
Dette medlem viser til at stiftelsen bak Oslo sin fullrigger Christian Radich satte i
gang et program høsten 2018 som skulle gi ungdom mellom 18 og 25 år som falt
utenfor skole eller arbeidsliv, en unik mulighet til å få oppleve skoleskipet. Dette
medlem viser til at en bevilgning på 1 million kroner vil gi ca. 20 unge muligheten til å
delta på prosjektet, og gi unge med utfordringer en ny sjanse til å få en ny start til å
blant annet oppleve mestring og personlig utvikling som del av mannskapet om bord.
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Dette medlem viser til at mange eldre har vært isolerte under pandemien. Ensomhet
for eldre var en utfordring før pandemien, og ifølge forskning blant annet gjort av
Røde Kors har flere eldre nå fått det enda vanskeligere. Vi er inne i en
ensomhetspandemi. Dette medlem mener eldre trenger økt sosialt samvær, og økt
fysisk aktivitet, særlig på sykehjemmene som har vært isolert store deler av
pandemien. Dette medlem foreslår derfor 1 million kroner øremerket til en
søknadsordning hvor sykehjemmene kan søke om tilskudd til økt aktivitet i forbindelse
med pandemien.
Dette medlem fremmer følgende forslag:
Bystyre ber byrådet kartlegge ensomhetsproblematikken på sykehjem, og
komme med konkrete tiltak som kan gi økt trivsel og aktivitet på sykehjemmene innen
mai 2022.
Bystyret ber byrådet legge føringer for å sikre at flere av sommerjobbene og
ungdomsjobbene i bydelene utføres innen helse- og omsorgssektoren.
Dette medlem viser til at mange eldre på sykehjemmene er underernærte. Byrådet
skal fase ut prosjektet måltidsverter og menyvalg fra 2023, samtidig har
Sykehjemsetaten trukket ut 25 millioner fra og med 2021 som en
effektiviseringsgevinst som følge av mer digitalisering. Det er rom for satsninger, også
innen ernæring.
Dette medlem fremmer følgende forslag:
Bystyret ber byrådet kartlegge ernæringssituasjonen til beboere på sykehjem,
og komme med konkrete tiltak til å styrke ernæringsstatus hos beboere på sykehjem.
Bystyret ber byrådet kartlegge hvor mange av de kommunale sykehjemmene
som har kjøkken som kan gjenåpnes, kostnad og videre oppfølging av dette, og melde
tilbake til bystyret innen mai 2022.
Dette medlem viser til at det er behov for utbedringer ved flere av byens sykehjem.
Det vises til byrådets svar nr. 9 i Notat 701/21 og spesifisert liste over
vedlikeholdsprosjekter og mindre investeringsprosjekter ved sykehjem som kan
igangsettes i 2021. Dette medlem foreslår at det settes av 15 millioner kroner til
Omsorgsbygg for å igangsette disse prosjektene.
Dette medlem fremmer følgende forslag:
Bystyret ber byrådet sette av 15 millioner kroner til Omsorgsbygg til
vedlikeholdsprosjekter og mindre investeringsprosjekter ved sykehjem som kan
igangsettes i 2021.
MERKNADER FRA SENTERPARTIET
Utvalgets mindretall, medlemmet fra Sp, vil på vegne av Senterpartiet takke alle
medarbeidere i Oslo kommune og byens innbyggere for håndteringa av pandemien.
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Uten at de ansatte har strukket seg langt og at innbyggerne har fulgt
smittevernregler hadde situasjonen vært en helt annen. Tillitt mellom folk og
myndigheter er helt avgjørende for å lykkes i å håndtere en pandemi.
Pandemien har hatt konsekvenser ut over det økonomiske. Myndighetene har jobbet
med å stille opp for å redde jobber og arbeidsplasser, men for mange har det vært
krevende av andre årsaker. Derfor er Senterpartiet glad for at byrådet setter av
midler til koronareparasjon i revidert budsjett. Det er særlig alvorlig for barn og unge
som har mista fritidstilbud, mista sjansen til jobb ved siden av skolen og som har vært
mye alene. Derfor er både forsterka innsats på psykisk helse og jobb viktig. Det
støtter Senterpartiet.
En av de viktigste innsatsene kommunen kan gjøre nå er å satse på jobb til unge. Det
gjelder både å opprette sommerjobber slik at ungdom får muligheten til inntekt og
erfaring, men også å forsterke innsatsen for at arbeidsledige unge skal få seg jobb. Å
ha en jobb, fast inntekt og å ikke gå ledig er helt avgjørende i ung alder for hvilken
framtid man får. Derfor vil Senterpartiet forsterke denne innsatsen i budsjettet.
Oslo trenger flere idrettsanlegg og å ta vare på dem vi har. Derfor foreslår
Senterpartiet et midlertidig idrettsanlegg på Furuset og midler til Jerikobakken, som
er drevet av et idrettslag. I tillegg til idrettsanlegg er grøntområder viktig for
folkehelse og trivsel. Pandemien har vist hvor viktig det er med gratis offentlige
møteplasser og grøntarealer. Forskere ved NMBU på Ås har vist at nærhet til parker
og grøntområder gir betydelige positiv effekt på psykisk og fysisk helse for både barn
og voksne. Oslo trenger en bred mobilisering for å verne og utvide våre grøntområder,
til beste for trivsel og folkehelse. Slik blir Oslo en enda bedre by å bo i.
Koronakrisen har vist oss hvor viktig det er med grøntområder og møteplasser i
nærmiljøet.
Oslo skal være offensiv i kutt i utslipp. Derfor er det påfallende at det fortsatt finnes
kirkebygg i Oslo som har oljefyr. Vi må ta utslippene ved rota, og derfor vil
Senterpartiet fjerne oljefyrene ved Røa, Ullern og Ris kirke. Vi trenger utslippskutt
som faktisk monner.
Oslo har et kollektivtilbud å være stolt av, men det er fortsatt forbedringer å gjøre,
både med å få på plass mer fleksible billettløsninger, men særlig ruter på tvers av
byen som ikke går via sentrum.
Dette medlem vil påpeke at selv om vedlikeholdsetterslepet i de kommunale
utleieboligene har gått ned, er det fortsatt betydelig. 3,5 milliarder i etterslep er et
høyt tall, men dette medlem vil bemerke at det først og fremst handler om tilstanden i
folks hjem. Beboere i kommunale boliger er ikke de som roper høyest og krever mest.
Kommunen må forsterke innsatsen for vedlikehold av utleieboligene.
Dette medlem viser til at beboere på Manglerud, Ryen og andre områder langs E6 øst i
Oslo lever med tungtrafikk gjennom sine nabolag. Dette gir uholdbare mengder støy
og forurensning. Prosjektet E6 Manglerudtunnelen er for omfattende slik det nå
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foreligger, og risikerer å gi nye belastninger for beboerne i nabolagene langs
strekningen. Senterpartiet ønsker at Vegvesenet skal fortsette arbeidet med å finne
løsninger for å legge trafikken under bakken og slik fjerne trafikk, støv og støy fra
store boligområder og nabolag. Oslo kommune må ta initiativ ovenfor staten for å få til
en løsning.
Dette medlem mener det er viktig å pleie kulturlandskapet i Maridalen, et viktig
område for Oslos innbyggere og for Oslos historie. Gårdene i Maridalen er sentrale i
dette, og de må få sine langsiktige kontrakter slik bystyret har vedtatt. Dette medlem
ønsker også å reversere kuttet til Maridalens Venner, en organisasjoner som er viktig
for å opprettholde kulturlandskapet i Maridalen.
MERKNADER FRA KRISTELIG FOLKEPARTI
Utvalgets mindretall, medlemmet fra KrF, viser til Kristelig Folkepartis sine forslag til
revidert budsjett for Oslo-budsjett 2021, som har en sterkere satsing på ideelle
aktører, frivillighet og kirke enn det budsjettet som er foreslått av byrådet.
Dette medlem mener Oslo skal være byen med det store hjertet som rommer
mangfoldet på en god måte og som legger til rette for gode felleskap mellom
mennesker. Covid-19 har vært svært krevende for byen vår og fremhevet viktigheten
av de gode sosiale møteplassene.
Dette medlem viser til det foreslåtette tilskuddet til Exit program drevet av KFUKKFUM. De vil etablere et nasjonalt kompetansesenter for avhoppervirksomhet hvis det
blir bevilget midler. EXIT er et program for mennesker som er en del av ekstremistiske
miljøer og som trenger hjelp til å komme ut av disse. Målgruppen er unge mennesker
som er ofre for eller aktiv deltakende i voldelige ekstremistgrupper, høyreekstreme
eller radikaliserte grupper på nett, og som selv ønsker å bryte ut. Med økende
tendenser til polarisering i samfunnet ser vi et økende behov for programmet.
Dette medlem vil bevare EKT ridesenter på Nordstrand og mener at det ikke kan
likebehandles med andre ridesenter. EKT har både besøksgården, driver med
terapiridning og eier alle hestene selv. De har en annen driftssituasjon enn de andre
ridesentrene som gjør at de ikke har de samme inntektene som andre ridesenter. I
tillegg har ridesenteret opplevd et stort inntektsfall under covid19. Medlemmet
foreslår et styrket tilskudd på to millioner kroner.
Dette medlem foreslår at bystyret bevilger to millioner kroner til et
veiledningsprogram som Frelsesarmeen driver. Håp i bagasjen er et
veiledningsprogram der de gir individuelt tilpasset hjelp til personer som er motivert
til å bryte ut av negative mønster av fattigdom og/eller isolasjon. Et slikt tilskudd vil
være spesielt viktig i årets revidert grunnet Covid19-pandemien.
Dette medlem er bekymret for økonomien til organisasjonene i byen som tar kampen
mot menneskehandel i byen. Organisasjonene melder om økt pågang og flere brudd
grunnet Covid19 situasjonen. I tillegg gjør organisasjonene en viktig jobb for å hindre
Side 21 av 56

at mennesker blir utnyttet og utsatt for arbeidslivskriminalitet. Medlemmet foreslår
et ekstra tilskudd på en million kroner på disse organisasjonene.
Dette medlem mener vi har et stort ansvar for å gjøre det vi kan for å gi god psykisk
helse hjelp. Pandemien har vært svært krevende for store deler av Oslo sin befolkning
og særlig barn og unge har betalt en høy pris for den sosiale nedstengningen. Derfor
ønsker utvalgets medlem at Mental Helse Oslo får 2 millioner slik at de kan videreføre
det viktige lavterskel tilbudet i Groruddalen. Om vi ikke setter inn nok ressurser nå
risikerer vi at lette psykiske lidelser utvikler seg til å bli tunge psykiske lidelser. Det
vil være en større påkjenning for den enkelte og for samfunnet.
Dette medlem mener at gode møteplasser og tilgjengelige kulturtilbud må være
tilstede i hele Oslo. Bibliotekene er unike fordi de er formidlere av kultur, kunnskap og
leseglede. Samtidig som de legger til rette for aktiviteter og arrangementer i
nærmiljøet. Derfor foreslår medlemmet at Holmlia bibliotek får 1. million ekstra slik at
oppussingen fører til at biblioteket kan utføre samfunnsoppdraget sitt på en god
måte.
Dette medlem mener det er av stor betydning at spesialskolene i Oslo er finansiert på
en måte som gir elevene den oppfølgingen og tilretteleggingen de har rett på. Det gjør
den ikke i dag. 40 % av alle døve og tunghørte har tilleggsutfordringer som det ikke
tas hensyn til i den eksisterende finansieringsmodellen. Norsk tegnspråk er et av de
offisielle språkene i Norge og det krever tilrettelegging om det skal være mulig å
beholde det som et levende språk og det vil være viktig for de som trenger det.
Dette medlem mener det er av stor nødvendighet at elevene på vgs som ønsker det får
et tilbud om sommerskole hvor de får mulighet til å tette kunnskapshull. Covid-19 har
gitt mange elever et annerledes og krevende skoleår og noen vil ha behov for å hente
seg inn i noen fag. Dette kan særlig gjelde for yrkesfag elever som har hatt begrenset
mulighet til å ha hjemmeskole med mulighet for god faglig fremgang. Medlemmet
ønsker derfor at sommerskolene skal få ekstra støtte på 5 millioner.
Dette medlem er opptatt av at det skal legges til rette for at eldre kan ha en aktiv
hverdag i Oslo. Rosa busser er et viktig tilbud som fungerer godt i de bydelene det
tilbudet befinner seg. Derfor foreslår medlemmet at tilbudet utvides til ni bydeler i
Oslo.
Dette medlem er opptatt av at kulturtilbud også må være tilgjengelig for barn og
ungdom. På Vega scene får ungdom muligheten til å være med å skape teater. De har
også tilgang på filmvisninger som er valgt ut på deres premisser. Byen vår trenger
gode møteplasser for ungdommene. Derfor vil utvalgets medlem foreslå å gi Vega
scene et tilskudd på 1,2 mill. covid-19 har skapt store utfordringer for kulturlivet og
barn og ungdom og trenger derfor et ekstra løft.
Dette medlem mener det er viktig med flere lavterskel samtaletilbud og gode
møteplasser for ungdom og voksne i Oslo. Om vi ønsker at Oslo skal være byen med
det store hjertet er dette viktig å legge til rette for. Byen vår har bydeler med ulike
utfordringer og behov. Diakoner har bred og fleksibel kompetanse og vil derfor være
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et svært godt supplement inn i det sosiale arbeidet. Byrådet skriver selv at de er
behov for flere diakoner i Oslo og det er vi veldig glade for. KrF foreslår 2,5 millioner
til diakoner i menighetene i Oslo, og å igjen støtte det ungdomsdiakonale
samtaletilbudet 13-20 som byrådet på skammelig måte kuttet støtten til etter kun ett
år.
Dette medlem viser til de foreslåtte investeringsprosjektene for Den norske kirke.
Flere av de er direkte miljøtiltak. Vi vil bytte ut oljefyr på Ullern, Røa, Ris kirker med
miljøvennlig energi og legge solceller på taket Manglerud kirke. Begge prosjektene er
miljøtiltak som vil kutte i Oslos klimagassutslipp. Utvalgets medlem legger også vekt
på at kirkene i Oslo er viktige sosiale og religiøse møteplasser og viktige
kulturhistoriske bygg med stor historisk betydning. Derfor ønsker dette medlem at
Trefoldighetskirken, Fagerborg kirke og Røa Kirke skal få tilskudd til den
rehabiliteringen som det.

FORSLAG:
TALLFORSLAG:
Alle tall i hele 1000kr
Frode Jacobsen på vegne av A, Arne Olav Haabeth på vegne av MDG, Arvid Ellingsen på
vegne av SV og Eivor Evenrud på vegne av R fremmet følgende forslag:

KAP

307

Etatsnavn

Tiltak

Bydelene –
avsetninger barn og
unge

1000 ekstra kommunale
sommerjobber for ungdom,
hver stilling med varighet i 3
uker

Drift

10
000

Inv.

Sum

10 000

Øremerket bevilgning til
Vetland skole (jf. verbal )

3000

3000

FO2C Aktivitetstilbud for
barn og unge,
helsestasjon og
skolehelsetjenesten

Øremerket bevilgning til
gratis prevensjon til unge
under 16 år, jmf
bystyrevedtak.

2000

2000

500

Tilskudd kunst og
kultur

Økt tilskudd til Grünerløkka
Lufthavn /MIR

500

Tilskudd kunst og
kultur

Kunstnerstipend

210 Grunnskolen

001015

900

900
5000

5000
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502 Kulturetaten

Tilskudd til barne-og
ungdomsaktiviteter og
sommeraktiviteter,
kulturaktører. Innrettes
med 2,5 mill til
kulturarrangører og nye
tiltak og aktiviteter for
unge, og 2,5 mill
sommeraktiviteter i regi av
kulturetaten.underkapittel
502.11

5000

5000

Verdensparken,
Investeringstilskudd- rehabilitering av
178
KID
basketbanen og fotballbane
og området rundt

13500

13500

Dyvekes bro- Gamlebyen
Investeringstilskudd sport og fritid,
178
- KID
rehabilitering og utvikling av
området

5000

5000

545 BYM- idrett

1900

1900

20 400

46 300

Bøler aktivitetspark
SUM økte utgifter

980

25
900

0
25900 25 900

Overføring fra drift
til investering

46300 -46300

910 Bruk av lån

Sum saldering

- 46300
25900 -20400

Anne Haabeth Rygg på vegne av H fremmet følgende forslag:
KAP

Etatsnavn

Tiltak

Drift

Investerin
g
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200

UDE

Sommerskole for
videregående elever,
også yrkesfag

5 000

OVK

230

Styrke grunnfinansiering
for grunnskolen

20 00
0

Fagopplærin
g

231

Kommunalt
lærlingtilskudd

3 600

200

UDE
(svømmeopplæring
)

Svømmeopplæring og
badevakter på
badestrender sommeren
2021

1 000

200/210

UDE

Dekke de negative
konsekvensene av ny
finansieringsmodell på
Vetland skole

3 000

210

Grunnskolen

Dekke de negative
konsekvensene av ny
finansieringsmodell på
resterende spesialskoler:
(Haukåsen skole,
Ullevålsveien skole,
Vestre Aker skole og
Lønnebakken skole)

326

210

Grunnskolen

Ekstra bemanning på
skolene i form av
lærerstudenter etter
sommer

5 000

505

Deichmann

Prosjektering og
planlegging av
kulturscene sammen med
oppgradering av Holmlia
bibliotek (For å utnytte
ledige lokaler i
underetasjen for å få et
helhetlig kulturtilbud)

1 000

200

UDE

Avsetning i fond for
kommende år, grunnskole

30 00
0
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200

UDE

Avsetning i fond for
kommende år VDG

-15
000

200

UDE

Avsetning i fond
kommende år, bemanning
barnehage

-37
500

542

BYM

Økt tilskudd til parker,
strender og
søppelrydding

3 000

542

BYM

Midler til utarbeidelse av
standard for trygge
skoleveier

1 000

711

Kjøp av
transporttjenester

Ekstrapott til Ruter for å
øke avganger på dager
med særlig høy
etterspørsel i sommer

10
000

502

KUL

Konsertstøtte

1 000

303

Bydelene

Avsetning fond
kommende år

-36
000

940

Bydelene

Avsetning
disposisjonsfond
fremtidige årsverk

-24
000

294.11

Kjøp av varer og
tjenester

Avsetning for 2022

-4
000

609

PBE

Treplanting etableres
som en av
sommerjobbene som
tilbys ungdom, men
ledere for arbeidet med
fagkompetanse ansettes

-2
100

500

Kunstnerstipender

Ikke dele ut 7,5 millioner
til kunstnerstipender

-7
500

542

BYM

Forvaltningsplan
Østensjøområdet
miljøpark,
reguleringsplan etableres
innenfor etatens egne

-3
000
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rammer
455.14

Overføringsutgifter Støtte til koronautsatte
bedrifter, etter samme
modell som støtten fra
Stortinget

150
000

455

Næringsutvikling

Visit Oslo, støtte for
restart av Oslo sentrum kampanje

5 000

459

Næringsetaten

Etablering av et
sentrumskontor

500

362

AIS

Midler til
kriminalitetsforebyggend
e tiltak og exitprogrammer i Oslo i
2021/2 i regi av frivillige
og ideelle organisasjoner

4 000

OVK

203

Windjammer

1 000

HEI

303

Kutt

-2 000

HEI

308

Kutt

-2 000

502

KIF

Bidrag for å dekke HTKs
kostnader til å få etablert
nytt anlegg

4 500

Halvere PR-budsjettet,
halvtårsvirkning

-30
000

Halvtårsvirkning
omlegging til AKS med
inntektsbasert ordning, 1
mill. inntektsgrense

-48
000

Støtte til deltakelse i
idretts- og
fritidsaktiviteter for
lavinntektsfamilier

5 000

Flere

545

BYM - Idr

Investeringer
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Ikke kjøpe private
barnehager

-137 000

542

BYM

Nullutslipp for tyngre
kjøretøy og kommunens
maskinpark (byrådet
foreslår å bruke 50 000)

20 000

542

BYM

Parkeringsplasser
dedikert bildeling

1 000

542

BYM

Ladestasjoner for elbiler
– økt utbygging

17 000

581

Utfase oljefyr i Ullern,
Røa og Ris kirker,
etablere bergvarme

12 000

581

Rehabilitere Manglerud
kirke, etablere solceller

20 000

542

BYM

Oppgradering av
badeplasser

15 000

542

BYM

Oppgradering båtramper

5 000

SUM endringer

- 47 000
-12
674

Tallforslag: 711: Ekstrapott til Ruter for å øke avganger på dager med særlig høy
etterspørsel i sommer.

Haakon Riekeles på vegne av V fremmet følgende forslag:
KAP

Etats-

Tiltak

Drift

Investering

navn
362

Kriminalitetsforebygging
blant ungdom

Midler til
kriminalitetsforebyggende tiltak
i Oslo i 2021 i regi av frivillige og
ideelle organisasjoner

2 000

950

Bundne
driftsfond

Styrke klima- og energifondet

20 000
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711

Klimaetaten

Redusert ramme for innkjøp av
klimareklame

-20 000

210

OVK

Styrking av grunnskole under og
etter pandemien 2022-2023

-40 000

210

Grunnskolen

Styrking av grunnskolen i 2021,
overførbart

40 000

230

OVK

Tiltak for å øke gjennomføringen
vgs 2022-2023

-20 000

230

Videregående
skoler

Styrking av vgs. i 2021,
overførbart

20 000

306

OVK

Styrket bemanning barnehage
2022-2023

-50 000

FO2A

Bydelene

Styrket innsats barn og ungdom
2021, overførbart

50 000

303

HEI

Styrking helsestasjoner og
Oslohjelpa 2022-2023

-48 000

FO2C

Bydelene

Styrking av helsestasjonene og
Oslohjelpa i 2021, overførbart.

48 000

308

HEI

Strakstiltak psykisk helse og
sårbare grupper 2022-2023

-34 000

315

Velferdsetaten

Strakstiltak sårbare grupper

20 000

314

Helseetaten

Strakstiltak psykisk helse

14 000

053

Undervisningsbygg

Investering avsetn. - ikke fordelt
(109500)

400 000

059

Omsorgsbygg

Kjøp av barnehager

-137 000

459

Næringsetaten

Kommunal kompensasjon til
serveringssteder med
skjenkebevilling

100 000

455

Næringsutvikling

Kommunalt bidra til bred
ventilordning for næringslivet

50 000

314

Helseetaten

Økt tilskuddsord.
Lavterskeltiltak frivill. Org.

2 000

Side 29 av 56

500

Kulturtilskudd

Vega Ung og Voksenfri

1 500

542

Bymiljøetaten

Enga husmannsplass
rehabilitering – overførbart til
2021

500

Kulturtilskudd

Tigerstadsteateret,
gratisforestillinger for barn i
Oslo

500

Redusert gatebruksleie til
servering og torghandel mm.
Andre steder i byen enn
forretningsstedet.

5 000

5 000

502

Kulturetaten

Kjøp av offentlige
kulturarrangementer til byens
befolkning

10 000

542

BYM

Maridalens Venner, tilskudd

300

425

Andre
utbyggingsprosjekter

Torg og møteplasser

542

Bymiljøetaten

Rusken, tilskudd

1 000

542

Bymiljøetaten

Økt renhold i byens parker

5 000

761

Sykkelprosjektet Forsering av sykkelvei i
Maridalsveien

15 000

761

Sykkelprosjektet Fortgang i flere sykkeltiltak

15 000

210

Grunnskolen

5 000

Vetland skole

3 000

SUM endringer

180 300

303 000

Britt Fossum på vegne av FNB fremmet følgende forslag:
KAP

Etats Tiltak

Drift

Div
kap

FIN-S Kutt i konsulent honorar

-250000

192 MOS

Avsetning Ruter. Garanti for inntekstap

-100000
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192 MOS

Nullutslipp-maskiner og tyngre kjøretøy

-50000

504 KIF

Belysning og inventar- Munchmuseet

-19440

504 KIF

Forsinket åpning av Munvhmuseet til nov 2021

425 BYU

Skar Leir- etablere teknisk infrastruktur

-12000

543 MOS

Inntauing av el-sparkesykler

-10000

542 MOS

Bilfritt byliv-forprosjekt Akers Gata

Div

-3000

-5000

Diverse mindre justeringer

-17701

Midler til kriminalitetsforebyggende arbeid (Røde Kors,
Windjammer, Forandringshuset)

4 000

Reduksjon av bompenger

250 000

Økte tilskudd til psykisk helse

100 000

Tilbakeføre parkeringsplasser ved strategiste steder slik som
lege

100 000

Mindreforbruk

-13 141

Lars Petter Solås på vegne av F fremmet følgende forslag:

KAP

Etatsnavn

Tiltak

175.64819 Omsorgsbygg

Ikke stoppe hovedbrannstasjonprosjektet

192.023

Ikke kjøpe nullutslipp maskiner

192

Ikke kjøpe av nullutslipp maskiner (ikke overføre fra drift til investerin

200.11

UDE

ikke kjøpe utslippsfri skoletransport

490.11

Bilfritt byliv

ikke styrke Bilfritt byliv

761.10

Sykkelprosjektet ikke styrke prosjektorganisasjonen
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126.14

BLK

Ikke økt støtte C40-cities

125.11

UKE

Redusert konsultbruk

500.14

Kulturtilskudd

Ikke dele ut kunstnerstipender

505.023

Deichman

Kutte avsetning til kafémøbler, Deichmann

940 Bydelene

Ikke sette av til disposisjonsfond

175

Ikke kjøpe private barnehager

542.11

BYM

400 EBY

543.16

BYM

Reasfaltering og veivedlikehold

Opprusting av nabolagsparker

Redusert p-avgift 2. halvår 2021

203 OVK

Windjammer, Christian Radich

455 NOE

Midler til å inkludere næring i ytre by i RESTART Oslo
Vedlikeholdsprosjekter og mindre

175

investeringsprosjekter sykehjem, oppstart 2021

313

Øremerket søknadsordning til sykehjem for økt aktivitet i pandemien

210 Grunnskolen

Styrket støtte Vetland døveskole

210

skoler som rammes økonomisk av byrådets nye finansieringsmodell

362

Midler til kriminalitetsforebyggende tiltak i Oslo i 2021 i regi av frivill
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organisasjoner

316

545.11

Kirkens SOS Psykisk helse

Idrett

Styrket støtte til Bøler aktivitetspark

192

Ubenyttede driftsmidler

Morten Edvardsen på vegne av Sp fremmet følgende forslag:
KAP

Etatsnavn

Tiltak

Drift

Investering

581

KIF

Bytte ut oljefyr i Ullern, Røa, Ris
kirker

307

AIS

Sommerjobb til ungdom

482

BYU

Midlertidig idrettsanlegg på tomta til
framtidig Furuset skole

315

VEL

Jobbtiltak ungdom

55

NOE

Vedlikehold av kommunale boliger

542

BYM

Maridalens Venner, tilskudd

482

BYU

Jerikobakken alpinanlegg: belysning,
snøproduksjon, preppemaskin

3 500

898

FIN

Redusert overføringskrav fra
Boligbygg til Bykassen

-50 000

771

KLI

Klimavennlige jobbreiser - redusert
overføring til 2022

12 000

5 000
13 000

10 000
50 000
500

-15
500

Overføre fra drift til investering:
542

MOS

Utredning nullutslippssoner

771

Klimaetaten
(MOS)

Klimavennlige jobbreiser - redusert
overføring til 2022 (overføre fra drift

4000

•
- 9500
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til investering)
771

Klimaetaten
(MOS)

Kjøp av PR-tjenester – reduseres
(ovf. Fra drift til investering)
SUM endringer

- 15 000

0

0

Espen Andreas Hasle på vegne av KrF fremmet følgende forslag:

kap

Etatsnavn

tiltak

Drift

23
083
022

HEI - Ruter
aldersvennlig
transport (FO3)

Utvidet tilbudet med Rosa busser
slik at det til sammen omfatter 9
bydeler

15 000

518

KIF

Midler til å ansette to nye
diakoner i Den norske kirkes
menigheter i Oslo

1 500

500

Kulturetaten

Den norske kirke, diakonale
samarbeidsprosjekter,
ungdomsdiakoniprosjekt i
groruddalen

2 000

518

KIF

Driftsmidler, Oslo kirkelige
fellesråd

10 000

500

KIF

Norges KFUK-KFUM,
Forandringshusets Kultur- og
konsertscene, Grønland

350

315

velferdsetaten

Tilskudd til EKT ridesenter

1 500

505

Deichmann
Bibliotek

Holmlia Bibliotek

315

Velferdsetaten

Tilskudd til Exit program driftet
av KFUK- KFUM

4 000

315

Velferdsetaten

Tilskudd Windjammer-prosjektet

1 000

315

Velferdsetaten

Tilskudd til håp i bagasjen drevet
av frelsesarmeen

2 000

Inv

9000
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315

velferdsetaten

Mental helse Oslo

2 000

500

KIF

Vega scene

1 200

455

Næringsutvikling

Tilskudd til sommerjobber i
private bedrifter
(søknadsordning for bedrifter)

5000

200

UDE

Dekke de negative
konsekvensene av ny
finansieringsmodell på Vetland
skole

3000

200

UDE

Dekke de negative
konsekvensene av ny
finansieringsmodell på
resterende spesialskoler:

326

581

Den norske kirke
og andre
trossamfunn

Sofienberg kirke, rehab,
ombygging til kirke og
kultursenter, bergvarme

1500

581

Den norske kirke
og andre
trossamfunn

Manglerud kirke, innvendig
rehab, bergvarme og solcelle

20 000

581

Den norske kirke
og andre
trossamfunn

Røa kirke, tak, fasader og tårn

20 000

581

Den norske kirke
og andre
trossamfunn

Fagerborg kirke utvendig og
innvendig rehabilitering

40 000

581

Den norske kirke
og andre
trossamfunn

Trefoldighetskirken utvendig
30 000
fasade HMS fasade uteområde og
tilbygg

581

Den norske kirke
og andre
trossamfunn

Ullern, Røa, Ris kirke omlegging
til fjernvarme

313

Sykehjemsetaten To nye sykehjemsprester

1 800

200

UDE

5 000

Sommerskole for vgs med særlig

12 000
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fokus på yrkesfag
200

OVK

Halvt årsvirkning omlegging til
AKS med inntektsbasert ordning,
1 mill. inntektsgrense

-48
000

303

Bydelene

Avsetning fond kommende år

-36
000

940

Bydelene

Avsetning disposisjonsfond
fremtidige årsverk

-24
000

200

UDE

Avsetning i fond kommende år,
bemanning barnehage

-37
000

200

UDE

Avsetning i fond for kommende år -15
VDG
000

200

UDE

Avsetning i fond for kommende
år, grunnskole

305

Bydelene

Ikke kjøpe private barnehager

-30
000
-137
000
SUM

SUM

-44
324

-94
500

VERBALFORSLAG:
Anne Haabeth Rygg på vegne av H, Frode Jacobsen på vegne av A, Arne Haabeth på
vegne av MDG, Arvid Ellingsen på vegne av SV, Haakon Riekeles på vegne av V, Lars
Petter Solås på vegne av F, Morten Edvardsen på vegne av Sp og Espen Andreas Hasle
på vegne av KrF fremmet følgende forslag:
Nobel
Bystyret ber byrådet gå i dialog med Stortingets presidentskap for å kartlegge behov
for økonomiske bidrag fra Stortinget, Staten og Oslo kommune for å sikre driften av
bygget til Nobel-instituttet. Det er ønskelig at Nobel-instituttet kan bli værende i
dagens bygg på Drammensveien, og Oslo bystyre ønsker å bidra til at dette gjøres
mulig, forutsatt at sentrale myndigheter står for den største bevilgningen.
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Anne Haabeth Rygg på vegne av H, Eivor Evenrud på vegne av R, Britt Fossum på vegne
av FNB, Haakon Riekeles på vegne av V, Lars Petter Solås på vegne av F, Morten
Edvardsen på vegne av SP og Espen Andreas Hasle på vegne av KrF fremmet følgende
forslag:
Vi viser til bystyrets vedtak av 09.12.20 der det blant annet heter: «(..) Bystyret vil at
de om lag 20 forkjøpsberettigede beboerne som fremdeles bor i Maridalsveien 128,
skal få tilbud om å inkluderes i en pilot for leie til eie i bydel Sagene. (..)». Bystyret ber
om å få forelagt en fremdriftsplan av vedtaket innen 15.august 2021.

Frode Jacobsen på vegne av A, Arne Olav Haabeth på vegne av MDG, Arvid Ellingsen på
vegne av SV og Eivor Evenrud på vegne av R fremmet følgende forslag:
1.
Den gjennomsnittlige operasjonelle ledigheten på kommunale boliger skal ikke
overstige 4 prosent.
2.
Bystyret ber byrådet sikre at det tegnspråklige fagmiljøet på Vetland skole
opprettholdes. Bystyret ber byrådet gjøre en kort gjennomgang av
finansieringsmodellen for å vurdere om modellen treffer skolens utfordringer,
herunder om skolen trenger en særegen finansieringsordning. Byrådet kommer tilbake
til bystyret med vurderingen høsten 2021. Vurderingen av skolens økonomiske
situasjon skal også sees opp mot lovendringene som styrker tegnspråkets status i
Norge.
3.
Bystyret viser til det pågående arbeidet for å få på plass en kulturscene på Holmlia
som har enstemmig støtte i Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand i vedtak 63/2021.
Midlene som avsettes til oppussing av Deichman Holmlia ses i sammenheng med
behovet for og mulighetene for å utvide biblioteket og samtidig sikre en kulturscene.
Deichman, Kulturetaten, Bydelsutvalget og lokale aktører trekkes med i det videre
arbeidet.
4.
Bystyret ber byrådet om å redusere planlagt konsulentbruk i Klimaetaten med totalt 6
mill. over de fire neste årene.

Anne Haabeth Rygg på vegne av H fremmet følgende forslag:
1.
Bystyret ber byrådet sikre at kommunens virksomheter gjennom innkjøpsregelverket
ikke kjøper produkter som inneholder mikroplast.
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2.
Bystyret ber byrådet sørge for at kommunen bruker innkjøpsregelverket til å stille
krav til miljøvennlig transport av produkter kommunen bestiller.
3.
Bystyret ber byrådet inngå en dialog med stiftelsen Christian Radich med mål om å
utvide samarbeidet mellom Osloskolen, NAV og «Windjammer»
4.
Byrådet bes legge frem en sak om hvordan vedlikeholdsetterslepet på T-bane og trikk
skal reduseres i årene fremover.
5.
Byrådet bes snarest legge frem en sak om valg av konsept for Røatunnelen.
Byggestart skal skje senest i 2022.
6.
Bystyret ber byrådet legge frem en sak om oppgradering av T-banestasjonene Slemdal
og Vinderen til planfrie kryss samtidig med byggingen av nye Diakonhjemmet stasjon.
7.
Bystyret ber byrådet gjenoppta arbeidet med å etablere dobbeltspor i Ensjøsvingen.
8.
Bystyret ber byrådet gå i dialog med NVE for å sikre at den delen av Norelinjen som
ligger i Oslo kommune rives i tråd med Statnetts anbefaling.
9.
Bystyret ber byrådet vurdere å øke kapasiteten og avgangene på øybåtene gjennom
sommersesongen.
10.
Bystyret ber byrådet gjennomføre en utredning av hvordan trikketilbudet til
Bekkestua kan opprettholdes.
11.
Bystyret ber byrådet starte regulering på strekningen av Sørkedalsveien mellom
Peder Ankers plass og Skansebakken. Det legges til grunn tosidig veiskulder, styrking
av turveinett, utbedring av bussholdeplasser og trafikksikkerhetstiltak.
12.
I påvente av utbedring av sykkel- og rulleskimulighetene i Sørkedalen og Maridalen,
bes byrådet prioritere reasfaltering av strekningene i neste års budsjett.
13.
Bystyret ber byrådet legge frem en sak om fremtidig drift og renovering av Hukodden
restaurant. Salg eller mangeårig driftsavtale bes vurdert særlig.
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14.
Bystyret ber byrådet grundig gjennomgå og redusere kostnadene Klimaetaten bruker
på reklame.
15.
Bystyret ber byrådet legge frem en sak for bystyret om å innføre et anbud for
kommersielle elsparkesykler innen utgangen av 2021.
16.
Bystyret ber byrådet kompensere Ellingsrud IL for som grusbane-tomten som ble
omgjort til skoleområde.
17.
Byrådet bes gå i dialog med Holmenkollen skipark og Kollenhopp med mål å utstede
garanti for å gjøre Holmenkollen hoppbakke til et helårsanlegg.
18.
Byrådet bes ikke kjøpe barnehageseksjoner og bør settes på anbud slik at private
barnehager kan etablere seg der
19.
Byrådet bes ikke kjøpe barnehager som kan driftes av private eller ideelle resten av
denne perioden
20.
Bystyret ber byrådet sørge for at de statlige sommerskolemidlene går til å ta igjen
tapt undervisning og til å tette kunnskapshull
21.
Bystyret ber byrådet sørge for at yrkesfagelever som har gått glipp av praktisk
undervisning får faglig påfyll før fagprøvene i høst
22.
Bystyret ber byrådet sørge for at tilleggsvansker kompenseres for i
finansieringsmodellen til spesialskoler, at variert elevtall ikke går hardt utover
skolene og at endringene i finansieringsmodellen legges frem for bystyret i løpet av
2021
23.
Bystyret ber byrådet sørge for at man i rehabiliteringen av Holmlia bibliotek ser det i
sammenheng med underetasjen som er kjøpt opp av OBOS og vurdere lokale ønsker
om kulturscene
24.
Bystyret ber byrådet sørge for at fritt skolevalg opprettholdes som en inntaksordning
i Oslo kommune ut bystyreperioden
25.
Bystyret ber byrådet forsere skoleprosjekter i skolebehovsplanen hvor elever som
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skulle gått der, i dag får undervisning i midlertidige brakker eller nedslitte
skoleanlegg.

Eivor Evenrud på vegne av R fremmet følgende forslag:
Kompensasjon for tapt inntekt innen arbeidstreningstiltak
Bystyret viser til at under koronanedstengningen har personer med omfattende rus-,
psykiske eller sosiale problemer vært fratatt muligheten til lå delta i sysselsettingsog arbeidstreningstiltak, slik som Jobben/I jobb. De har dermed gått glipp av den
viktige ekstrainntekten motivasjonstillegget utgjør for dem. Som en motivasjon for å
komme i gang igjen og som en kompensasjon for tapte inntekter ber bystyret byrådet
sikre at denne gruppen får beholde inntekten de måtte oppnå ved å delta i
sysselsettings- og arbeidstreningstiltak fra 1. august og ut 2021 uten trekk i
sosialhjelp.

Haakon Riekeles på vegne av V fremmet følgende forslag:
1.
Bystyret ber byrådet styrke samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og
offentlige tjenester i tråd med Kjøs-utvalgets anbefaling.
2.
Bystyret ber byrådet komme tilbake med bevilgninger for å håndtere senvirkningene
(etter 2021) av pandemien for skolene og helsesektoren i budsjettet for 2022 og
2023.
3.
Bystyret ber byrådet legge til rette for flere båtplasser for båtdeling og el-båter, og
blant annet åpne for etablering av midlertidige plasser til disse formålene på Sørenga
i påvente av at den nye småbåthavnen etableres.
4.
Bystyret ber byrådet igangsette forprosjekt for rehabilitering av Lille Tøyen Sykehjem
1923-bygget, og legge fram en sak om framtidig bruk av bygget innen 2022.

Britt Fossum på vegne av FNB fremmet følgende forslag:
Oslo kommunes konsulentutgifter kuttes med ti prosent som dekkes inn gjennom
bedre organisering av konsulentvirksomheten og reduksjon i antallet konsulenter.
pengene som spares benyttes i sin helhet til reduserte bompenger.

Lars Petter Solås på vegne av F fremmet følgende forslag:

Side 40 av 56

1.
Bystyret ber byrådet inkludere lokale virksomheter i ytre by som er rammet av lokale
eller nasjonale smitteverntiltak i prosjektet RESTART Oslo.
2
Bystyret ber byrådet fortsette prosjektet med ny hovedbrannstasjon på Bryn som et
brannstasjonsprosjekt uten samlokalisering med VAV.
3.
Bystyret ber byrådet igangsette et prosjekt med opprusting av nedlagte barneparker
med formål om å gjøre dem til nabolagsparker.
4.
Bystyret ber byrådet gjøre det som er nødvendig for å finansiere byggingen av Åsland
skytehall i budsjettet for 2022, og sikre byggestart i 2022.
5.
Bystyret ber byrådet halvere p-avgiftene på alle kommunale parkeringsplasser ut
andre halvår 2021.
6.
Bystyre ber byrådet foreta en helhetlig gjennomgang av spesialundervisningen i
Osloskolen, og vurdere de ulike satsene for de ulike diagnosene, og melde tilbake til
bystyret innen mai 2022
7.
Bystyret ber byrådet jobbe for en modell der staten sammen med Oslo kommune
realiserer oppstart av et nasjonalt program for tidlig innsats mot gjengkriminalitet og
voldelig ekstremisme, i samarbeid med KFUK- KFUM Forandringshuset.
8.
Bystyret ber byrådet øke rammen for tilskuddsordningen «Midler til
kriminalitetsforebyggende tiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner» i
budsjettet for 2022.
9.
Bystyret ber byrådet jobbe for å styrke samarbeidet mellom frivillige organisasjoner
og offentlige tjenester, og legge frem et notat om tematikken for bystyret innen
utgangen av 2021.
10.
Bystyret ber byrådet kartlegge de foreløpige konsekvensene av pandemien innen
psykisk helse for barn- og unge, og foreslå konkrete tiltak for hvor innsatsen bør
styrkes fremover. Kartleggingen legges frem for bystyret innen mai 2022
11.
Bystyre ber byrådet kartlegge ensomhetsproblematikken på sykehjem, og komme
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med konkrete tiltak som kan gi økt trivsel og aktivitet på sykehjemmene innen mai
2022.
12.
Bystyret ber byrådet legge føringer for å sikre at flere av sommerjobbene og
ungdomsjobbene i bydelene utføres innen helse- og omsorgssektoren.
13.
Bystyret ber byrådet kartlegge ernæringssituasjonen til beboere på sykehjem, og
komme med konkrete tiltak til å styrke ernæringsstatus hos beboere på sykehjem.
14.
Bystyret ber byrådet kartlegge hvor mange av de kommunale sykehjemmene som har
kjøkken som kan gjenåpnes, kostnad og videre oppfølging av dette, og melde tilbake til
bystyret innen mai 2022.
15.
Bystyret ber byrådet sette av 15 millioner kroner til Omsorgsbygg til
vedlikeholdsprosjekter og mindre investeringsprosjekter ved sykehjem som kan
igangsettes i 2021.

Morten Edvardsen på vegne av Sp fremmet følgende forslag:
1.
Bystyret ber byrådet sørge for at befolkningen som tidligere hadde bussrute til Lille
Dal, Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand, får et bedre kollektivtilbud.
2.
Veksten i antall bussavganger i kollektivtrafikken skal prioriteres til å etablere
bussruter som knytter byen sammen uten å må via sentrum og til å styrke
kollektivtilbudet i ytre by
3.
Bystyret ber byrådet sørge for innføring av løsninger for fleksible kollektivbilletter
slik at kjøp av flere billetter over tid gir økt rabatt.
4.
Bystyret ber byrådet starte arbeidet med å ta bussdriften tilbake i kommunal regi,
med mål om at prosessen er fullført innen utgangen av første halvår 2024.
5.
Bystyret ber byrådet prioritere tiltak for universell utforming av materiell og
holdeplasser, slik at kollektiv er et reelt alternativ for alle.
6.
Når ordinære parkeringsplasser fjernes, blir også vanskeligere for biler med HC-skilt
å finne parkering. Antall HC-parkeringsplasser må derfor økes.
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7.
For å øke andelen nullutslippsbiler i delebilordninger, skal parkeringsplasser for
delebiler ha lademulighet.
8.
Derom det er nødvendig å fjerne parkeringsplasser, skal disse erstattes i
nærområdet.
9.
For å forsterke elbilpolitikken reserveres flere parkeringsplasser for nullutslippsbiler.
10.
Bystyret ber byrådet prioritere tiltak for syklister i de områdene med mest
sammensatt trafikkbilde, størst ulykkesrisiko og områder med mange fotgjengere.
11.
For å bedre luftkvaliteten og redusere støyproblemer langs E6 Oslo Øst, ber bystyret
byrådet om å jobbe for at trafikken skal legges under bakken.
12.
Alle delbydeler som i dag mangler en stor park eller sammenhengende grøntområder
skal på sikt få det.
13.
Oslo kommunes innkjøpspraksis for stein og andre produkter som brukes i gater/torg
skal vektlegge samlet klimaavtrykk, inkludert transport.
14.
Oslo kommunes skal prioritere lokalprodusert stein til bruk i byens gater/torg.
15.
Bystyret ber byrådet øke innsatsen for å gjøre byen tilgengelig for alle gjennom
universell utforming.
16.
Bystyret ber byrådet komme til bystyret med en oversikt over status på uteområdene
i skoler og barnehager.
17.
For å fremme hele og faste stillinger, samt å dekke opp fravær fra dag én, ber
bystyret byrådet om å utvide ordningen med vikarpool i barnehagene til alle bydeler
slik at ordningen får maksimal virkning.
18.
Kjøs-utvalget peker på behovet for å styrke formaliseringen av samarbeidet mellom
frivillige organisasjoner og offentlige tjenester. Bystyret ber byrådet ta initiativ til
koordinering og oversikt over offentlige og idèelle tilbud innen psykisk helse og andre
tilbud som retter seg mot mennesker i sårbare livssituasjoner.
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Espen Andreas Hasle på vegne av KrF fremmet følgende forslag:
1.
Bystyret ber byrådet legge frem en plan for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på
kirkebygg. Planen legges frem for bystyret i løpet av 2022.
2.
Bystyret ber byrådet utrede og legge frem en sak om «Inkluderende kontrakter» som
standardordning i Oslo kommune, etter modell fra Bergen.
3.
Bystyret ber byrådet øke antallet sykehjemsprester og utvide tjenesten til også å
gjelde representanter for andre tros- og livssynssamfunn for å sikre tilstrekkelig
eksistensiell og åndelig omsorg ved sykehjemmene.
4.
Bystyret ber byrådet sikre at ideelle prioriteres ved inngåelse av rammeavtaler for
bo- og omsorgstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne og andre
hjelpetrengende som etter vedtak skal ha dette tilbudet.
5.
Bystyret ber byrådet innføre et prøveprosjekt som sikrer muligheten for personer
med nedsatt funksjonsevne til å reise på ferie.
6.
Bystyret ber byrådet innføre en ordning der ideelle og frivillige aktører kan tilby AKStilbud som supplement til skolens AKS.
7.
Bystyret ber byrådet gjennomgå Oslo kommunes BPA-tilbud og legge frem en sak som
bidrar til å styrke tilbudet slik at alle får hjelpen de har krav på.
8.
Bystyre ber byrådet legge frem en strategi for å gjøre alle T-banestasjoner i Oslo
universelt utformede. Strategien legges frem for bystyret i løpet av 2021.
9.
Bystyret ber byrådet gjøre alle trikkeholdeplasser universelt utformede ved
innfasingen av de nye trikkene.
10.
Bystyret ber byrådet om å endre finansieringsmodellen til spesialskoler i Oslo slik at
den tar hensyn til at mange elever på de skolene har sammensatte utfordringer og
behov. Det bør også tas hensyn til at skolen trenger forutsigbarhet og stabilitet for å
kunne bevare viktig og sjelden kompetanse.

Votering:
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Byrådets innstilling, punktene 1 -10, ble enstemmig tiltrådt.
Tallforslag:
A, MDG, SV og Rs forslag (kommunale sommerjobber) ble enstemmig tiltrådt.
A, MDG, SV og Rs forslag (Vetland skole) ble enstemmig tiltrådt.
A, MDG, SV og Rs forslag (gratis prevensjon) ble tiltrådt mot 6 stemmer (H, FNB, F og
KrF).
A, MDG, SV og Rs forslag (Grünerløkka Lufthavn /MIR) ble tiltrådt mot 6 stemmer (H,
FNB, F og KrF).
A, MDG, SV og Rs forslag (kunstnerstipend) ble tiltrådt mot 6 stemmer (H, FNB, F og
KrF).
A, MDG, SV og Rs forslag (barne- og ungdomsaktiviteter, sommeraktiviteter,
kulturaktører) ble tiltrådt mot 6 stemmer (H, FNB, F og KrF).
A, MDG, SV og Rs forslag (Verdensparken) ble tiltrådt mot 1 stemme (FNB).
A, MDG, SV og Rs forslag (Dyvekes bro- Gamlebyen sport og fritid) ble tiltrådt mot
6 stemmer (H, FNB, F og KrF).
A, MDG, SV og Rs forslag (Bøler aktivitetspark) ble tiltrådt mot 4 stemmer (H og FNB).
A, MDG, SV og Rs salderingsforslag ble tiltrådt mot 6 stemmer (H, FNB, F og KrF).
Hs forslag (styrke grunnfinansiering grunnskolen) fikk 5 stemmer (H, V og KrF).
Hs forslag (kommunalt lærlingtilskudd) fikk 4 stemmer (H og KrF).
Hs forslag (svømmeopplæring og badevakter på badestrender 2021) fikk 6 stemmer
(H, V, Sp og KrF).
Hs forslag (finansieringsmodell Vetland skole) fikk 7 stemmer (H, V, F, Sp og KrF).
Hs forslag (finansieringsmodell resterende spes.skoler) fikk 6 stemmer (H, V, F og Sp).
Hs forslag (Holmlia bibliotek, oppgradering kulturscene) fikk 6 stemmer (H, V, Sp og
KrF).
Hs forslag (avsetning fond, grunnskole) fikk 4 stemmer (H og F).
Hs forslag (avsetning fond, VDG) fikk 4 stemmer (H og F).
Hs forslag (avsetning fond, bemanning barnehage) fikk 4 stemmer (H og F).
Hs forslag (tilskudd parker, strender og søppelrydding) fikk 5 stemmer (H, V og Sp).
Hs forslag (standard for trygge skoleveier) fikk 4 stemmer (H og Sp).
Hs forslag (ekstrapott Ruter øke avganger i sommer) fikk 4 stemmer (H og F).
Hs forslag (konsertstøtte) fikk 4 stemmer (H og Sp).
Hs forslag (avsetning fond bydelene) fikk 4 stemmer (H og F).
Hs forslag (avsetning disposisjonsfond fremtidige årsverk) fikk 4 stemmer (H og F).
Hs forslag (avsetning for 2022) fikk 4 stemmer (H og F).
Hs forslag (treplanting) fikk 4 stemmer (H og F).
Hs forslag (kunstnerstipend) fikk 4 stemmer (H og F).
Hs forslag (støtte til koronautsatte bedrifter) fikk 4 stemmer (H og F).
Hs forslag (restart Oslo sentrum) fikk 5 stemmer (H, V og F).
Hs forslag (kriminalitetsforebyggende tiltak og exit-programmer) fikk 7 stemmer (H,
V, F, Sp og KrF).
Hs forslag (Windjammer) fikk 6 stemmer (H, V, F og Sp).
Hs forslag (kutt HEI 303) fikk 4 stemmer (H og F).
Hs forslag (kutt HEI 308) fikk 4 stemmer (H og F).
Hs forslag (HTK nytt anlegg) fikk 4 stemmer (H og KrF).
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Hs forslag (halvere PR-budsjettet) fikk 5 stemmer (H, F og Sp).
Hs forslag (AKS) fikk 4 stemmer (H og F).
Hs forslag (støtte til deltakelse idretts- og fritidsaktiviteter) fikk 4 stemmer (H og Sp).
Hs forslag (ikke kjøpe private barnehager) fikk 5 stemmer (H, V og F).
Hs forslag (ladestasjoner for elbiler) fikk 5 stemmer (H, F og Sp).
Hs forslag (utfasing oljefyrer, bergvarme) fikk 5 stemmer (H, F og Sp).
Hs forslag (rehabilitere Manglerud kirke, solceller) fikk 5 stemmer (H, F og Sp).
Hs forslag (oppgradering av badeplasser) fikk 6 stemmer (H, F, Sp og KrF).
Hs forslag (oppgradering båtramper) fikk 5 stemmer (H, F og KrF).
Hs øvrige forslag fikk 3 stemmer (H).
Vs forslag (kriminalitetsforebyggende arbeid) fikk 3 stemmer (V, F og Sp).
Vs forslag (klima- og energifondet) fikk 2 stemmer (V og KrF).
Vs forslag (redusert ramme innkjøp klimareklame) fikk 4 stemmer (V, F, Sp og KrF).
Vs forslag (kjøp av barnehager) fikk 2 stemmer (V og F).
Vs forslag (kompensasjon serveringssteder) fikk 3 stemmer (V, F og Sp).
Vs forslag (ventilordning næringslivet) fikk 2 stemmer (V og F).
Vs forslag (lavterskeltiltak frivillige organisasjoner) fikk 3 stemmer (V, F og Sp).
Vs forslag (Vega Ung og Voksenfri) fikk 2 stemmer (V og Sp).
Vs forslag (Enga husmannsplass rehabilitering) fikk 2 stemmer (V og Sp).
Vs forslag (Tigerstadteateret) fikk 2 stemmer (V og Sp).
Vs forslag (redusert gatebruksleie) fikk 3 stemmer (V, F og Sp).
Vs forslag (kjøp av offentlige kulturarrangementer) fikk 2 stemmer (V og Sp).
Vs forslag (Maridalens venner, tilskudd) fikk 3 stemmer (V, Sp og KrF).
Vs forslag (Torg og møteplasser) fikk 2 stemmer (V og Sp).
Vs forslag (Rusken) fikk 3 stemmer (V, F og Sp).
Vs forslag (økt renhold byens parker) fikk 4 stemmer (V, F, Sp og KrF).
Vs forslag (forsering sykkelvei Maridalen) fikk 4 stemmer (V, F, Sp, KrF).
Vs forslag (fortgang flere sykkeltiltak) fikk 2 stemmer (V og KrF).
Vs forslag (Vetland skole) fikk 4 stemmer (V, F, Sp og KrF).
Vs øvrige forslag fikk 1 stemme (V).
FNB’s forslag (nullutslippsmaskiner mm) fikk 2 stemmer (FNB og F).
FNBs forslag (kriminalitetsforebyggende arbeid) fikk 2 stemmer (FNB og F).
FNBs forslag (reduksjon bompenger) fikk 2 stemmer (FNB og F).
FNBs forslag (tilbakeføre parkeringsplasser) fikk 2 stemmer (FNB og F).
FNBs øvrige forslag fikk 1 stemme (FNB).
Fs forslag (nabolagsparker) fikk 2 stemmer (F og KrF).
Fs forslag (Windjammer) fikk 3 stemmer (F, Sp og KrF).
Fs forslag (inkludere næring i ytre bu i RESTART Oslo) fikk 2 stemmer (F og Sp).
Fs forslag (vedlikeholds- og mindre investeringsprosjekter sykehjem) fikk 3 stemmer
(F, Sp og KrF).
Fs forslag (søknadsordning til sykehjem for økt aktivitet pandemien) fikk 3 stemmer
(F, Sp og KrF).
Fs forslag (Vetland skole) fikk 2 stemmer (F og Sp).
Fs forslag (skoler som rammes av ny finansieringsmodell) fikk 2 stemmer (F og Sp).
Fs forslag (kriminalitetsforebyggende tiltak) fikk 3 stemmer (F, Sp og KrF).
Fs forslag (Kirkens SOS Psykisk helse) fikk 3 stemmer (F, Sp og KrF).
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Fs forslag (Bøler aktivitetspark) fikk 2 stemmer (F og Sp).
Fs øvrige forslag fikk 1 stemme (F).
Sps forslag (idrettsanlegg Furuset skole) fikk 2 stemmer (F og Sp).
Sps forslag (Maridalens Venner) fikk 2 stemmer (V og Sp).
Sps forslag (Jerikobakken alpinanlegg) fikk 2 stemmer (F og Sp).
Sps forslag (klimavennlige jobbreiser -drift) fikk 2 stemmer (F og Sp).
Sps forslag (utredning nullsoneutslippssoner) fikk 2 stemmer (F og Sp).
Sps forslag (klimavennlig jobbreiser – inv.) fikk 2 stemmer (F og Sp).
Sps forslag (PR-tjenester) fikk 2 stemmer (F og Sp).
Sps øvrige forslag fikk 1 stemme (Sp).
KrFs forslag (utvide Rosa busser) fikk 3 stemmer (F, Sp og KrF).
KrFs forslag (diakonale samarbeidsprosj., ungdomsdiakoniprosj Groruddalen) fikk
2 stemmer (Sp og KrF).
KrFs forslag (Forandringshusets Kultur- og konsertscene) fikk 2 stemmer (Sp og KrF).
KrFs forslag (EKT ridesenter) fikk 3 stemmer (F, Sp og KrF).
KrFs forslag (Holmlia bibliotek) fikk 2 stemmer (Sp og KrF).
KrFs forslag (Exit program KFUK-KFUM) fikk 3 stemmer (F, Sp og KrF).
KrFs forslag (Windjammer) fikk 4 stemmer (V, F, Sp og KrF).
KrFs forslag (Håp i bagasjen Frelsesarmeen) fikk 3 stemmer (F, Sp og KrF).
KrFs forslag (Mental helse) fikk 3 stemmer (F, Sp og KrF).
KrFs forslag (Vega scene) fikk 2 stemmer (Sp og KrF).
KrFs forslag (sommerjobber i private bedrifter) fikk 2 stemmer (Sp og KrF).
KrFs forslag (finansieringsmodell Vetland skole) fikk 4 stemmer (V, F, Sp og KrF).
KrF s forslag (finansieringsmodell resterende spes.skoler) fikk 4 stemmer (V, F, Sp
og KrF).
KrFs forslag (Sofienberg kirke) fikk 2 stemmer (Sp og KrF).
KrFs forslag (Manglerud kirke) fikk 2 stemmer (Sp og KrF).
KrFs forslag (Røa kirke) fikk 2 stemmer (Sp og KrF).
KrFs forslag (Fagerborg kirke) fikk 2 stemmer (Sp og KrF).
KrFs forslag (trefoldighetskirken) fikk 2 stemmer (Sp og KrF).
KrFs forslag (Ullern, Røa, Ris kirke) fikk 2 stemmer (Sp og KrF).
KrFs forslag (sykehjemsprester) fikk 2 stemmer (Sp og KrF).
KrFs forslag (sommerskole fokus yrkesfag) fikk 3 stemmer (F, Sp og KrF).
KrFs forslag (AKS) fikk 2 stemmer (F og KrF).
KrFs forslag (avsetning fond) fikk 2 stemmer (F og KrF).
KrFs forslag (avsetning disposisjonsfond fremtidige årsverk) fikk 2 stemmer (F
og KrF).
KrFs forslag (avsetning fond bemanning barnehage) fikk 2 stemmer (F og KrF).
KrFs forslag (avsetning fond VDG) fikk 2 stemmer (F og KrF).
KrFs forslag (avsetning fond grunnskole) fikk 2 stemmer (F og KrF).
KrFs forslag (ikke kjøpe private barnehager) fikk 3 stemmer (V, F og KrF).
KrFs øvrige forslag fikk 1 stemme (KrF).
Verbalforslag:
H, A, MDG, SV, V, F, Sp og KrFs forslag ble tiltrådt mot 2 stemmer (R og FNB).
H, R, FNB, V, F, Sp og KrFs forslag ble tiltrådt mot 6 stemmer (A, MDG og SV).
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A, MDG, SV og Rs forslag, punkt 1, ble tiltrådt mot 5 stemmer (H, V og F).
A, MDG, SV og Rs forslag, punkt 2, ble tiltrådt mot 5 stemmer (H, FNB og KrF).
A, MDG, SV og Rs forslag, punkt 3, ble tiltrådt mot 1 stemme (FNB).
A, MDG, SV og Rs forslag, punkt 4, ble tiltrådt mot 4 stemmer (H og FNB).
Hs forslag, punkt 1, fikk 6 stemmer (H, FNB, Sp og KrF).
Hs forslag, punkt 2, fikk 5 stemmer (H, Sp og KrF).
Hs forslag, punkt 3, ble tiltrådt mot 7 stemmer (A, MDG, SV og R).
Hs forslag, punkt 4, fikk 7 stemmer (H, FNB, F, Sp og KrF).
Hs forslag, punkt 5, fikk 6 stemmer (H, FNB, F og KrF).
Hs forslag, punkt 6, fikk 6 stemmer (H, F, Sp og KrF).
Hs forslag, punkt 7, fikk 6 stemmer (H, FNB, Sp og KrF).
Hs forslag, punkt 8, fikk 5 stemmer (H, FNB og F).
Hs forslag, punkt 9, fikk 7 stemmer (H, V, F, Sp og KrF).
Hs forslag, punkt 10, fikk 4 stemmer (H og Sp).
Hs forslag, punkt 11, fikk 6 stemmer (H, V, F og Sp).
Hs forslag, punkt 12, ble tiltrådt mot 7 stemmer (A, MDG, SV og R).
Hs forslag, punkt 13, fikk 6 stemmer (H, F, Sp og KrF).
Hs forslag, punkt 14, ble tiltrådt mot 7 stemmer (A, MDG, SV og R).
Hs forslag, punkt 15, fikk 5 stemmer (H, Sp og KrF).
Hs forslag, punkt 16, fikk 6 stemmer (H, FNB, F og Sp).
Hs forslag, punkt 17, fikk 6 stemmer (H, F, Sp og KrF).
Hs forslag, punkt 18, fikk 6 stemmer (H, FNB, F og KrF).
Hs forslag, punkt 19, fikk 6 stemmer (H, FNB, F og KrF).
Hs forslag, punkt 20, fikk 6 stemmer (H, FNB, F og Sp).
Hs forslag, punkt 21, fikk 6 stemmer (H, FNB, F og Sp).
Hs forslag, punkt 22, fikk 6 stemmer (H, FNB, F og Sp).
Hs forslag, punkt 23, fikk 6 stemmer (H, F, Sp og KrF).
Hs forslag, punkt 24, fikk 5 stemmer (H, FNB og F).
Hs forslag, punkt 25, fikk 5 stemmer (H, F og Sp).
Rs forslag fikk 2 stemmer (R og Sp).
Vs forslag, punkt 1,fikk 7 stemmer (H, V, F, Sp og KrF)..
Vs forslag, punkt 2, ble tiltrådt mot 7 stemmer (A, MDG, SV og R).
Vs forslag, punkt 3, fikk 7 stemmer (H, V, F, Sp og KrF).
Vs forslag, punkt 4, fikk 4 stemmer (V, F, Sp og KrF).
FNBs forslag fikk 1 stemme (FNB).
Fs forslag, punkt 1, fikk 2 stemmer (F og Sp).
Fs forslag, punkt 3, fikk 3 stemmer (F, Sp og KrF).
Fs forslag, punkt 4, fikk 6 stemmer (H, F, Sp og KrF).
Fs forslag, punkt 6, fikk 6 stemmer (H, F, Sp og KrF).
Fs forslag, punkt 7, fikk 6 stemmer (H, F, Sp og KrF).
Fs forslag, punkt 8, fikk 6 stemmer (H, F, Sp og KrF).
Fs forslag, punkt 9, fikk 5 stemmer (H, F og KrF).
Fs forslag, punkt 10, fikk 2 stemmer (F og KrF).
Fs forslag, punkt 11, fikk 3 stemmer (F, Sp og KrF).
Fs forslag, punkt 13, fikk 6 stemmer (H, F, Sp og KrF).
Fs forslag, punkt 14, fikk 3 stemmer (F, Sp og KrF).
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Fs forslag, punkt 15, fikk 2 stemmer (F og KrF).
Fs øvrige forslag fikk 2 stemmer (F og KrF).
Sps forslag, punkt 1, fikk 7 stemmer (H, FNB, F, Sp og KrF).
Sps forslag, punkt 3, fikk 6 stemmer (H, FNB, Sp og KrF).
Sps forslag, punkt 5, fikk 4 stemmer (FNB, F, Sp og KrF).
Sps forslag, punkt 6, fikk 4 stemmer (FNB, F, Sp og KrF).
Sps forslag, punkt 8, fikk 3 stemmer (FNB, F og Sp).
Sps forslag, punkt 11, fikk 4 stemmer (FNB, F, Sp og KrF).
Sps forslag, punkt 12, fikk 3 stemmer (FNB, Sp og KrF).
Sps forslag, punkt 13, fikk 4 stemmer (FNB, V, Sp og KrF).
Sps forslag, punkt 14, fikk 3 stemmer (FNB, Sp og KrF).
Sps forslag, punkt 15, fikk 3 stemmer (V, F og Sp).
Sps forslag, punkt 16, fikk 4 stemmer (V, F, Sp og KrF).
Sps forslag, punkt 18, fikk 4 stemmer (V, F, Sp og KrF).
Sps øvrige forslag fikk 1 stemme (Sp).
KrFs forslag, punkt 1, fikk 2 stemmer (Sp og KrF).
KrFs forslag, punkt 2, fikk 2 stemmer (Sp og KrF).
KrFs forslag, punkt 3, fikk 2 stemmer (Sp og KrF).
KrFs forslag, punkt 4, fikk 2 stemmer (FNB og KrF).
KrFs forslag, punkt 5, fikk 3 stemmer (FNB, Sp og KrF).
KrFs forslag, punkt 6, fikk 5 stemmer (H, F og KrF).
KrFs forslag, punkt 7, fikk 4 stemmer (V, F, Sp og KrF).
KrFs forslag, punkt 8, fikk 4 stemmer (V, F, Sp og KrF).
KrFs forslag, punkt 9, fikk 3 stemmer (F, Sp og KrF).
KrFs forslag, punkt 10, ble tiltrådt mot 7 stemmer (A, MDG, SV og R).

_________________________________________________________________________________________________________________

Finansutvalgets behandling:
I tillegg til utvalgets medlemmer møtte Eivor Evenrud (R), Morten Edvardsen (Sp) og
espen Andreas Hasle (KrF).
Byråd for finans svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

FORSLAG:
Utvalgsleder Frode Jacobsen på vegne av utvalget fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.

Votering:
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Utvalgets forslag ble enstemmig vedtatt og saken ligger til fortsatt behandling i
utvalget.

_________________________________________________________________________________________________________________

Finansutvalgets behandling:
Utvalgets medlemmer samt Hallstein Bjercke (V), Morten Edvardsen (Sp) og Espen
Andreas Hasle (KrF) stilte spørsmål til byråden om saken.
Saken ble ikke ferdigbehandlet og ligger til fortsatt behandling i utvalget.

_________________________________________________________________________________________________________________

Byrådets innstilling:
1.
Forslag til endringer i bykassens drifts- og investeringsbudsjett foretas i samsvar med
publisert vedlegg 1 til denne saken.
2.
Bykassen
Uanvendte bevilgninger i investeringsregnskapet pr. 31.12.2020, inkludert inndekking
av udekket fra 2020, i henhold til vedlegg 3 videreføres i investeringsbudsjettet 2020.
3.
Kommunale foretak
a) Uanvendte bevilgninger i investeringsbudsjettet pr. 31.12.2020 i henhold til
vedlegg 4 videreføres i investeringsbudsjettet 2021.
b) Udekket i investeringsregnskapet 2020 (Undervisningsbygg Oslo KF 1,578 mrd.,
Boligbygg Oslo KF 0,264 mrd., Omsorgsbygg Oslo KF 1,641 mrd., og Kultur- og
idrettsbygg Oslo KF 0,576 mrd.), dekkes inn ved bruk av finansiering i henhold til
vedlegg 4.
4.
Det gjøres følgende endringer for Undervisningsbygg Oslo KF (UBF):
Investeringsbudsjettet

Side 50 av 56

Kostnadsrammen (P85) for Bentsebrua skole fastsettes til 698 mill. og
styringsrammen (P50) fastsettes til 651 mill.
Kostnadsrammen (P85) for Kirkeveien vgs fastsettes til 64 mill. og styringsrammen
(P50) fastsettes til 58 mill.
Kostnadsrammen (P85) for Haukåsen skole fastsettes til 872 mill. og styringsrammen
(P50) fastsettes til 750 mill.
Kostnadsrammen (P85) for Hartvig Nissen vgs fastsettes til 1 110 mill. og
styringsrammen (P50) fastsettes til 954 mill.
Kostnadsrammen (P85) for Østensjø skole fastsettes til 271,3 mill. og
styringsrammen (P50) fastsettes til 213,1 mill
5.
Det gjøres følgende ytterligere endringer for Boligbygg Oslo KF (BBY):
Investeringsbudsjettet

6.
Det gjøres følgende ytterligere endringer for Omsorgsbygg Oslo KF (OBY):
Investeringsbudsjettet
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Kostnadsrammen (P85) for Munkerud barnehage fastsettes til 71,4 mill.
Kostnadsrammen (P85) for Hovinenga barnehage fastsettes til 61,5 mill.
Kostnadsrammen (P85) for Tåsenhjemmet fastsettes til 803 mill. og styringsrammen
(P50) fastsettes til 750 mill.
7.
Det gjøres følgende ytterligere endringer for Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID):
Investeringsbudsjettet

Kostnadsrammen (P85) for Nye Tøyenbadet med flerbrukshall fastsettes til 1 794
mill. eks. mva. og styringsrammen (P50) fastsettes til 1 653 mill. eks. mva.
Kostnadsrammen (P85) for Stovner bad fastsettes til 820 mill. eks. mva. og
styringsrammen (P50) fastsettes til 695 mill. eks. mva.
8.
Midlertidig endring av forskriftene for tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner,
og for kor, korps og orkestre – for å kunne benytte tidligere medlemstall som
grunnlag under pandemien
•

•

For tilskuddsordningene for kor, korps og orkestre, og for frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner fastsettes for 2021 en tidsbegrenset justering:
Søkerne kan velge mellom 2019 og 2020 som grunnlagsår for medlemstall.
Byrådet delegeres også, inn til videre, fullmakt til å foreta tekniske justeringer
av ikke-prinsipiell karakter i forskrift om tilskudd til barne- og
ungdomsorganisasjoner.
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9.
Fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer som følge av tildelt statlig
tilskudd
Bystyret gir byrådet fullmakt til å øke budsjetterte inntekter på kap 840, art 18
Rammetilskudd fra staten med det beløp Oslo kommune mottar i koronakompensasjon
fra staten kapittel 571 Rammetilskudd til kommuner og kapittel 572 Rammetilskudd
til fylkeskommuner. Bystyret gir samtidig byrådet fullmakt til å redusere forutsatte
statlige kompensasjonsinntekter på kap. 192, art 18 Overføringsinntekter med det
samme beløpet.
10.
Fullmakt til å avvikle Oslo Energi Holding AS
Byrådet gis fullmakt til å fusjonere Oslo Energi Holding AS inn i Hafslund E-CO AS eller
heleide datterselskap i konsernet.

Sammendrag:
Byrådet legger med dette frem sak om justering av Oslo kommunes årsbudsjett for
2021. På grunn av koronapandemien skjer dette under usikre rammer og
forutsetninger.
Det er viktig at den politikken kommunen gjennomfører ikke forsterker krisen. Byrådet
skal i en tid med usikre rammer fortsatt jobbe for en grønnere, varmere og mer
skapende by med plass til alle.
Denne saken gjelder primært konsekvenser av regnskapsresultatet for 2020 samt
økonomiske konsekvenser som følge av koronapandemien. Det foreslås også å justere
for andre nødvendige forhold som har inntruffet etter at opprinnelig budsjett for 2021
ble vedtatt.
Bykassen fikk et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på driften i 2020 med
631 mill. som foreslås disponert i revidert budsjett 2021.
Frie inntekter (skatt på inntekt og formue + rammetilskudd fra staten) foreslås økt
med til sammen 802 mill. Skatt på inntekt og formue økes med 500 mill. mens
rammetilskuddet fra
staten økes med 302 mill.
Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2021 er i RNB økt med 3,2 mrd.
Dette begrunnes i hovedsak av at lønns- og sysselsettingsveksten er oppjustert
sammenlignet med tidligere anslag. Som følge av skatteinngangen i Oslo så langt i år
og oppjustert anslag for skatt nasjonalt, foreslås skatt på inntekt og formue økt med
500 mill.
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I vedtatt budsjett 2021 er det budsjettert med utbytte med 777 mill. Dette foreslås
økt med 175 mill. på grunn av noe bedre resultater i Hafslund E-CO og at avvikling av
Oslo Energi Holding AS gir høyere utbetalinger enn forutsatt i vedtatt budsjett.
Netto finanskostnader foreslås redusert med 134 mill. Dette skyldes i all hovedsak
lavere låneopptak i 2020 enn forutsatt.
Avsetningen til pensjon foreslås redusert med 300 mill. Dette skyldes i hovedsak et
sterkt avkastningsresultat i 2020 på pensjonsmidlene som Oslo Pensjonsforsikring
forvalter.
Samlet sett foreslår byrådet å disponere 1 915 mill. i bykassens driftsbudsjett som
følge av økte inntekter, reduserte utgifter og reduserte/oppløste avsetninger.
Av midlene på 1 915 mill. foreslås bl.a. 450 mill. brukt til å redusere deler av
forutsatte refusjonsinntekter fra staten i koronakompensasjon på kap. 192 i vedtatt
budsjett. Det legges til grunn at mesteparten av merinntektene fra skatt må benyttes
til å dekke en andel av kommunens koronakostnader. Videre foreslås det avsatt 438
mill. til koronarelaterte tiltak («reparasjon» etter pandemien), 300 mill. i avsetning
knyttet til inntektsbortfall i Ruter i en overgangsfase på 6 mnd. i etterkant av
pandemien, en avsetning på 150 mill. for å kompensere merkostnad for årets
lønnsoppgjør basert på forhandlingsresultatet for frontfagene, 55 mill. for å dekke
sunk cost knyttet til at investeringsprosjektet Ny hovedstasjon (samlokalisering av
VAV og BRE) foreslås stoppet, 50 mill. til utskifting til nullutslipp for kommunens egne
maskiner og tyngre kjøretøy og 42 mill. til mottaksprosjektet for ny Storbylegevakt.
I revidert budsjett foreslår byrådet også kompensasjon for netto merkostnader på
grunn av koronapandemien i kommunens virksomheter for første halvår 2021 med 1
648 mill. basert på faktisk regnskap for januar-mars og prognose for perioden apriljuni. Dette dekkes i hovedsak av avsetningen på kap. 192 i vedtatt budsjett. Byrådet
foreslår også å korrigere koronakompensasjon gitt i budsjettet for 2020, dvs.
virksomheter som fikk for mye i 2020 får dette inndratt mens virksomheter som fikk
for lite kompensasjon i 2020 får kompensert dette nå. Nettoeffekten ved å korrigere
koronakompensasjonen i 2020 medfører økt utgift på 14 mill. i revidert budsjett
2021.
I bykassens investeringsbudsjett foreslås det nye bevilgninger med 180 mill. Dette
gjelder bl.a. 50 mill. til overgang til nullutslipp for kommunens maskinpark og tyngre
kjøretøy, 24 mill. til belysning og inventar for Munchmuseet, 20 mill. til ny lager- og
driftshall i Gravferdsetaten, 15 mill. til nødvendig oppgradering av infrastruktur for
Skar leir, 15 mill. til IKT i Utdanningsetaten, 12 mill. til oppgradering 110-sentralen
for Brann- og redningsetaten, 8 mill. til oppgradering av lokalbibliotekene Holmlia og
Tøyen og ca 3 mill. til oppgradering av uteområde ved Sofienberg skole.
Det foreslås også å inndra 557 mill. i bykassens investeringsbudsjett pga. endret
periodisering av utgiftene til etter 2021 hvorav 266 mill. gjelder Vann- og
avløpsetaten.
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Bykassens budsjett for eiendomssalg foreslås økt med 250 mill. og gjelder salg av
Trekanttomten.
Eiendomsforetakenes investeringsbudsjett foreslås redusert med 1 882 mill. pga.
endret
periodisering av utgiftene til etter 2021. Det foreslås videre å inndra 341 mill. fra
ferdigstilte prosjekter med mindreforbruk. Byrådet foreslår også styringsramme og
kostnadsramme for Stovner bad, sykehjemmet Majorstuhjemmet og for skolene
Bentsebrugata, Haukåsen og Hartvig Nissen.
Byrådet vil komme tilbake til ny periodisering av inndratte investeringsmidler fra
bykassen og foretakene i budsjettfremlegget for 2022.

Nye vedlegg:
Notat 628/2021 - Kommuneproposisjonen 2022 og revidert nasjonalbudsjett 2021 første merknader
Vega Scene - Innspill til revidert budsjett 2021
Tigerstadsteatret - Innspill til revidert budsjett 2021
Henstilling fra Bøler FAU om å øke bidrag til realisering av Bøler aktivitetspark
Tilleggsopplysninger fra Bøler FAU om å øke bidrag til realisering av Bøler
aktivitetspark
Notat 654/2021 - Spørsmål til revidert budsjett 2021 innen satsning på psykisk helse
i Oslo - Svar på spørsmål fra Aina Stenersen (F)
Deputasjonsnotat fra Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold
- Årsberetning 2020 - fra Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold
- Supplement til sak behandlingstilbud kjønnsinkongruens - fra Rådet for kjønns- og
seksualitetsmangfold
Notat 682/2021 - Revidert budsjett - Svar på spørsmål fra Camilla Wilhelmsen (F)
Notat 700/2021 - Revidert budsjett 2021 - Svar på spørsmål fra Anne Haabeth Rygg
(H)
Notat 701/2021 - Revidert budsjett 2021 - Svar på spørsmål fra Lars Petter Solås (F)
Notat 702/2021 - Revidert budsjett 2021 - Svar på spørsmål fra Hallstein Bjercke (V)
Innspill fra Oslo Døveforening vedrørende Vetland skole
Notat 712/2021 - Revidert budsjett 2021 - Svar på spørsmål fra Espen Andreas Hasle
(KrF)
Notat 713/2021 - Endring av vedtaket - Byrådssak 105/2021 Revidert budsjett 2021
- effekt av regnskap 2020 mv.
Notat 714/2021 - Revidert budsjett 2021 - Svar på spørsmål 8 fra Hallstein Bjercke
(V)
Notat 716/2021 - Konsulentbruk Oslo kommune - Svar på spørsmål fra Bjørn Revil
(FNB)
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Habilitetsvurdering Mansoor Hussain og Henrik Dahl Jacobsen (A)
Vedtak Østensjøbydelsutvalg
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