Oslo kommune
Bydel Alna
Bydelsadministrasjonen
Møteprotokoll 1/14

Møte:
Møtested:
Møtetid:
Sekretariat:

Arbeidsutvalget
Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, 2. et.
Torsdag 23. januar 2014 kl. 17.00
23 47 99 64

Møteleder:
Knut Røli
Tilstede:
Knut Røli (A), leder
Wenche Andrea Andberg (A)
Arvid Berg-Hansen (A)
Børge Ingvaldsen (H)
Nils-Petter Komperud (FrP)
Jon-Terje Bekken (V), observatør
I tillegg møtte:
Tore Olsen Pran, bydelsdirektør
Solveig Sommer Holm, ass. bydelsdirektør
Halvor Voldstad, seksjonssjef Kultur og lokalsamfunn, til sak 1/14
Møtesekretær:
Gro Leander Nordaas
Åpen halvtime
Det var ingen fremmøtte til åpen halvtime.
Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.
Godkjenning av sakskart
Sakskartet ble godkjent.
Informasjon om Tveten gård og Renholdstjenesten blir gitt først i møtet.
Protokoll fra møte 05.12.2013
Protokollen ble godkjent.

Saker behandlet under møte
Sak 1 /14 Sluttrapportering Områdeløft Furuset 2007-2013 og Handlingsplan for oppfølging
av områdeplan for klimaeffektiv byutvikling på Furuset 2014-2016 ........................................ 1
Sak 2 /14 Huset - endret driftsform fra 01.01.2014 ................................................................ 2
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Sluttrapportering Områdeløft Furuset 2007-2013 og
Handlingsplan for oppfølging av områdeplan for
klimaeffektiv byutvikling på Furuset 2014-2016

Seksjonssjef Halvor Voldstad orienterte om saken.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
1. Bydelsutvalget tar rapporten til orientering.
2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren ta initiativ til å få gjennomført en
konseptutvalgutredning for mulig helse- og mestringshus og administrative tjenester på
Furuset.
3. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren ta initiativ til å inngå en samarbeidsavtale mellom
Bymiljøetaten og Bydel Alna om detaljprosjektering av fremtidige Trygve Lies plass.
Prosessen bør inkludere medvirkningsprosesser med lokalbefolkningen samt midlertidige
tiltak på plassen.
4. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren opprettholde engasjementet i Verdensparken ved
informasjonsarbeid, arrangementer, medvirkningsprosesser og delåpningene i 2014 og 2015.
Bydelsutvalget påpeker viktigheten av et høyt nivå på Bymiljøetatens drift og vedlikehold av
parken.
5. Bydelsutvalget støtter arbeidet med å sikre en bærekraftig organisasjonsform på
Furusetfestivalen.
6. Bydelen bruker avsetninger av overførte områdeløftmidler til gjennomføring av tiltakene
som er beskrevet i saken.
Børge Ingvaldsen (H) stilte spørsmål om de 2 millioner kronene som Bydel Alna forskotterte i
forbindelse med etablering av Verdensparken.
Innstilling (enstemmig):
1. Bydelsutvalget tar rapporten til orientering.
2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren ta initiativ til å få gjennomført en
konseptutvalgutredning for mulig helse- og mestringshus og administrative tjenester på
Furuset.
3. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren ta initiativ til å inngå en samarbeidsavtale mellom
Bymiljøetaten og Bydel Alna om detaljprosjektering av fremtidige Trygve Lies plass.
Prosessen bør inkludere medvirkningsprosesser med lokalbefolkningen samt midlertidige
tiltak på plassen.
4. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren opprettholde engasjementet i Verdensparken ved
informasjonsarbeid, arrangementer, medvirkningsprosesser og delåpningene i 2014 og 2015.
Bydelsutvalget påpeker viktigheten av et høyt nivå på Bymiljøetatens drift og vedlikehold av
parken.

1

5. Bydelsutvalget støtter arbeidet med å sikre en bærekraftig organisasjonsform på
Furusetfestivalen.
6. Bydelen bruker avsetninger av overførte områdeløftmidler til gjennomføring av tiltakene
som er beskrevet i saken.
Arbeidsutvalget ber bydelsadministrasjonen om å undersøke fakta rundt bydelens garanti på
2 mill. kroner i forbindelse med etablering av Verdensparken.
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Huset - endret driftsform fra 01.01.2014

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Arbeidsutvalget tar saken til orientering.
Votering
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Arbeidsutvalget tar saken til orientering.

Informasjon fra bydelsdirektøren
Orientering om Tveten gård
Lars Inge Merok Olsen, Kulturetaten, og Glenn Bjørsrud, OPAK, orienterte om
konseptutvikling ved Tveten gård.
Til stede var også Anne Olaisen, Kulturetaten, og Tom Wassum, Arkitekskap AS.
Oppdraget utføres av en konsulentgruppe bestående av OPAK, Metier AS og Arkitektskap
AS på vegne av Kulturetaten.
Det planlegges 3 workshops for
- kommunale etater
- frivillige organisasjoner, bidragsytere osv.
- støttespillere, sponsorer, stiftelser osv.
Kravspesifikasjon ble delt ut.
Orientering om Renholdstjenesten
Resultatenhetsleder Svein Rune Halvorsen og økonomikonsulent Ronny Jenserud orienterte.
Det er gjennomført en analyse av kostnads- og ytelsesnivå i bydelens renholdstjeneste på
bakgrunn av vedtaket i budsjett for 2013.
Arbeidsutvalget var fornøyd med gjennomgangen, og vedtak punkt 8 i budsjett for 2014
regnes herved som utkvittert.
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Veslestua
Bydelsdirektøren ser på egnet dato for offisiell åpning av Veslestua.
Regnskap 2013
Regnskap for 2013 er ikke sluttført enda. Bydelsdirektøren orienterte om status.

Eventuelt
Møteplan 2014
Det var enighet i AU om å flytte møte i bydelsutvalget i desember 2014 fra 11.12. til 16.12.
Samme tidspunkt: kl. 1700.
Konkurranseutsetting og salg av barnehager
Informasjonsskriv om prosessen ble delt ut.
Dato for budsjettkonferanse 2014
Leder, i samråd med sekretær, utarbeider forslag til dato.
Tilsynsutvalg Alna sør
Leder opplyste at leder av tilsynsutvalget ber om fritak, og et medlem har flyttet ut av
bydelen. Leder og sekretær følger opp.
Dialogmøter 2014
Knut Røli og Solveig Sommer Holm følger opp.
Papirløse møter
Det er allerede store besparelser ved at kun 25 av 86 politikere mottar saksdokumentene på
papir. Innføring av lesebrett vurderes først i forbindelse med neste kommunestyreperiode.
Ny postterminal på Alnabru
Leder orienterte om at han har invitert representanter for Posten til møte i miljø- og
byutviklingskomiteen den 11.02.2014.
Områdeløftkonferanse
Det avholdes Nasjonal erfaringskonferanse om områdeløft 25. og 26. mars 2014.

Bydel Alna, 24.01.14

Knut Røli
leder

Gro Leander Nordaas
sekretær
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