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Sak 94/14 Budsjett 2015 
Tilleggsforslag fra Jon Julius Sandal (MDG) 
 

1. Styrking av Kultur og frivillighetsmidler      500.000 

2. Granittrock          250.000 

3. Verbalforslag          0 

Totalt:            750.000 

 

Inndekning: 

Miljøpartiet De Grønne foreslår inndekning fra mindreforbruket på 7 millioner fra 2014. 
Mindreforbruket gir et større handlingsrom enn Bydelsdirektørens forslag til budsjett gir rom for. 
Miljøpartiet De Grønne foreslår at deler av dette handlingsrommet brukes til reversering av det 
foreslåtte kuttforslaget i frivillighets og kulturmidler og at midlene styrkes med 500.000, dvs. at 
den totale potten på frivillighets og kulturmidler økes til 1.000.000. Det foreslås også at støtten til 
Granittrock videreføres med 250.000. 

Miljøpartiet De Grønne har to verbalforslag. Forslag 1 er at grunnbemanningsavtalen for 
barnehagen også følges ved sykdom og at det settes inn vikar fra første fraværsdag og at dette 
prioriteres innenfor barnehagens eget budsjett (FO2A), eventuelt av et økt handlingsrom som 
følge av byrådets tilleggsinnstilling og bystyrets vedtak til budsjett. For å sikre tilgangen på 
kvalifiserte vikarer opprettes en vikarpool for barnehagene. I verbalforslag 2 foreslås det at 
bydelens vikarbudsjett synliggjøres i budsjettet for 2016.  

 

Tilleggsforslag til bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 

1. Kultur og frivillighetsmidler 

Kultur og frivillighet er viktige kilder til økt livskvalitet og et levende lokalsamfunn. Miljøpartiet 
De Grønne mener at en krone brukt på kultur og frivillighet vil betale seg mange ganger tilbake i 
form av livskvalitet, bedre helse og økt deltakelse fra bydelens innbyggere. Det foreslås at 
frivillighetsmidlene på bydelens budsjett økes med 500.000, dvs. fra 500.000 til 1.000.000. 

Økning av kultur og frivillighetsmidler. 500.000 



	   2	  

2. Granittrock 

I Bydelsdirektørens forslag til budsjett foreslår bydelsdirektøren at det ikke settes av penger til 
Granittrock i 2015. Granittrock er en av bydelens merkevarer og en viktig bidragsyter til det 
lokale kulturtilbudet der også lokale musikere får vist seg fram sammen med større artister. 
Granittrock feirer 10 år i 2015. Miljøpartiet De Grønne foreslår at bydelsutvalget viderefører 
støtten til Granittrock i 2015 og foreslår at det settes av 250.000 kroner til festivalen. 

Granittrock. 250.000 

 

TOTALT: 750.000 

 

3. Verbalforslag  

Verbalforslag 1: Vikar fra første dag! 

Miljøpartiet De Grønne er kjent med at det ikke settes inn tilstrekkelig med vikarer ved sykdom 
og fravær i bydelens barnehager og at det kan gå opp til 16 sykedager før det settes inn vikar ved 
sykdom. Dette er et brudd på grunnbemanningsavtalen som sier at det skal være 3 voksne per 9 
barn under 3 år og 3 voksne per 18 barn over 3 år. Forslaget vil stimulere til et bedre arbeidsmiljø 
og mer målrettet innsats for å få ned sykefraværet i barnehagen. Forslaget er i tråd med 
Miljøpartiet De Grønnes forslag som fremmes for bystyret. Forslag til vedtak: 

1. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om at grunnbemanningsavtalen for barnehagen også 
følges ved sykdom og at det settes inn vikar i barnehagene fra første sykedag. 

2. For å sikre rask tilgang på nok kvalifiserte vikarer ber bydelsutvalget om at det opprettes en 
vikarpool for barnehagene.  

Verbalforslag 2: Synliggjøring av vikarbudsjettet for barnehagene. 

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 lokale folkevalgte å 
fremme forslag til endringer i budsjettet. Miljøpartiet De Grønne fremmer derfor følgende 
verbalforslag: 

3. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om at vikarbudsjettet for bydelens tjenester synliggjøres i 
budsjettforslaget for 2016. 

 

Ammerud, 10.12.2014 

Jon Julius Sandal 


