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Sak 96/13 Budsjett 2014 
Tilleggsforslag fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) 
 

1. Innføring av grunnbemanningsavtalen   6.000.000 

2. Opprettholde 60% stilling i Pedagogisk Team     350.000 

3. Granittrock          150.000 

4. Styrking av Kultur og frivillighetsmidler      100.000 

5. Verbalforslag          0 

Totalt:        6.600.000 

Se side 2 og 3 for detaljer om de ulike forslagene, samt verbalforslag. 

 

MDG foreslår inndekning fra: 

MDG foreslår inndekning fra de 4 millioner kroner bydelen har fått i økt handlingsrom etter 
budsjettforliket i bystyret. Slik vi forstår informasjonen fra bydelens økonomisjef gir dette 
forbedret handlingsrom på 4 millioner kroner sammenlignet med Bydelsdirektørens forslag til 
budsjett 2014. MDG  foreslår at 600.000 av handlingsrommet settes av til 60% stilling i 
Pedagogisk team, Granittrock og til styrking av kulturmidler, og at de resterende 3,4 millioner til 
styrking av FO2A til innføring av grunnbemanningsavtalen. 

I budsjettet er det satt av 213.146.000 til barnehagene (FO2A). MDG foreslår at de resterende 
kostnadene på 2.6 millioner til innføring av grunnbemanningsnormen prioriteres innenfor FO2A. 

 



! 2!

Tilleggsforslag fra MDG til bydelsdirektørens forslag til budsjett 2014 

1. Innføring av grunnbemanningsavtalen for barnehagene. 

Tidligere i høst undertegnet partene en avtale om at bemanningsavtalen i Oslos barnehager 
gjeninnføres fra 1.1.2014. I et brev fra Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning til Bydel 
Grorud (Saksnr.: 201301864-15) gjøres det klart «at bemanningsavtalen skal legges til grunn for 
dimensjoneringen av bemanningen i de kommunale barnehagene fra 01.01.2014 uavhengig av 
barnehagens organisering.» Bydelsdirektørens budsjettforslag har ingen forslag om styrking av 
bemanningen i barnehagen. Bydelsutvalget har tidligere vedtatt at bemanningsnormen bør sikres 
(sak 95/12). I følge organisasjonene er Bydel Grorud den eneste bydelen i Oslo som har hatt en 
lavere bemanningsnorm enn bemanningsavtalen tilsier.  

Innføring av grunnbemanningsavtalen 6.000.000 

SUM: 6.000.000 

 

2. Opprettholdelse av 60% stilling i Pedagogisk team. 

Bydelsdirektøren foreslår reduksjon i bemanningen på pedagogisk team med 60% stilling. MDG 
mener at god forebygging er alltid det beste og at et kutt i det spesialpedagogiske tilbudet vil gå 
utover de svakeste barna i bydelen og vil kunne føre til alvorlige konsekvenser senere. - Primært 
for barna, sekundært for bydelens økonomi i form av økte utgifter på lang sikt. 
 
Opprettholdelse av 60% stilling. 350.000 

SUM: 350.000 

 

3. Granittrock 

I Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2014 (side 20) kommer det fram at støtten til «denne type 
tiltak gjennom Groruddalssatsingen blir redusert i 2014.» I tillegg foreslår bydelsdirektøren at det 
ikke settes av penger til festivalen i 2014. Granittrock har uten tvil satt bydelen på kartet, langt 
utenfor bydelens grenser, og er en viktig bidragsyter til det lokale kulturtilbudet. Miljøpartiet De 
Grønne foreslår at bydelsutvalget viderefører støtten til Granittrock-festivalen i 2014 og foreslår 
at det settes av 150.000 kroner til festivalen. 

Granittrock. 150.000 

SUM: 150.000 
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4. Kultur og frivillighetsmidler 

Kultur og frivillighet er viktige kilder til livskvalitet. Bydelens kultur- og frivillighetsmidler har 
hatt den samme størrelsen i mange år. Miljøpartiet De Grønne mener at en krone brukt på kultur 
og frivillighet vil betale seg mange ganger tilbake i form av livskvalitet og økt deltakelse fra 
bydelens innbyggere. Miljøpartiet De Grønne foreslår derfor at frivillighetsmidlene økes med 
100.000, dvs. fra 500.000 til 600.000. 

Økning av kultur og frivillighetsmidler. 100.000 

SUM: 100.000 

 

TOTALT: 6.600.000 

      

 

5. Verbalforslag  

Verbalforslag 1. 

I samtaler med Utdanningsforbundet Grorud hevdes det at det ikke settes inn tilstrekkelig med 
vikarer ved sykdom og fravær i bydelens barnehager. Miljøpartiet De Grønne mener det er 
uheldig at et vikarbudsjett for bydelens tjenester ikke gjøres synlig i budsjettet, slik praksis er i 
andre bydeler. Dette gjør det vanskelig for oss lokalpolitikere å fremme forslag til endringer i 
budsjettet. Miljøpartiet De Grønne fremmer derfor følgende verbalforslag: 

Bydelsutvalget ber om at vikarbudsjettet for bydelens tjenester synliggjøres i budsjettforslaget for 
2015. 

Verbalforslag 2. 

Støy og stress er viktige faktorer til sykefravær. Flere av de store barnehagene i Bydel Grorud har 
større barnegrupper enn det som er vanlig i denne type barnehager og det som anbefales av 
fagmiljøene. Miljøpartiet De Grønne ønsker derfor på sikt å redusere størrelsen på barnegruppene 
i bydelens store barnehager og fremmer følgende verbalforslag til budsjettet 2014: 

Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren komme med en plan i 2014 om hvordan størrelsen på 
barnegruppene i bydelens store barnehager kan reduseres på sikt, fra 27 barn til 24 barn i 
storebarnsavdelingene og fra 14 til 12 barn i småbarnsavdelingene. 

 

Ammerud, 18.12.2013 

Jon Julius Sandal (MDG) 


