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Møte: Arbeidsutvalget  

Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, 2. et.  

Møtetid: Torsdag 27. mars 2014 kl. 17.00     

Sekretariat: 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) 

  

  

I tillegg møtte:   

Tore Olsen Pran, bydelsdirektør 

Solveig Sommer Holm, ass. bydelsdirektør 

 

  

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.  

 

Godkjenning av protokoll fra møte 13.02.2014  

Protokollen ble godkjent.  
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Orientering fra etatsdirektør Helge Jagmann, Sykehjemsetaten 

 

Helge Jagmann, Sykehjemsetaten, var invitert til møtet for å svare på spørsmål fra bydelen.  

 

Leder av tilsynsutvalg Alna nord, tilsynsutvalg Alna sør og eldrerådet var invitert til 

orienteringen. 

 

Tema var oppfølging av tilsynsrapporter, driftsstyrer, status for nybygg av Furuset sykehjem, 

Lindeberg omsorgssenter, nytt sykehjem på Ellingsrud og valg av Solvang sykehjem som 

korttidssykehjem.  
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Sak 9 /14    Økonomisk status pr. februar 2014 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Økonomisk status pr. februar tas til orientering. 

 

Innstilling (enstemmig): 

Økonomisk status pr. februar tas til orientering. 

 

 

Sak 10 /14  Budsjettforutsetninger 2015 

 

Bydelsdirektør Tore Olsen Pran orienterte om saken.  

Omstillingsnotat vil bli framlagt for bydelsutvalget i september/oktober. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Budsjettforutsetninger 2015 tas til orientering. 

 

Innstilling (enstemmig): 

Budsjettforutsetninger 2015 tas til orientering. 

 

 

Sak 11 /14  Brukerundersøkelser 2013 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Bydelsutvalget tar sak om brukerundersøkelser i Bydel Alna for 2013 til orientering. 

 

Innstilling (enstemmig): 

Bydelsutvalget tar sak om brukerundersøkelser i Bydel Alna for 2013 til orientering. 

 

  

Sak 12 /14  Medarbeiderundersøkelse 2013 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Bydelsutvalget tar sak om medarbeiderundersøkelsen 2013 til orientering. 

 

Innstilling (enstemmig): 

Bydelsutvalget tar sak om medarbeiderundersøkelsen 2013 til orientering. 

 

  

Sak 13 /14  Lokal tiltaksplan for anskaffelser 2013-2016 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Bydelsutvalget slutter seg til revidert utgave av Lokal tiltaksplan for anskaffelser 2013-2016. 

 

Innstilling (enstemmig): 

Bydelsutvalget slutter seg til revidert utgave av Lokal tiltaksplan for anskaffelser 2013-2016. 
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Sak 14 /14  Utredningsarbeid på Trosterud 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

 

1. I tråd med prioriteringene i strategisk plan, igangsettes et utredningsarbeid som gir 

grunnlag for mulig områderettet innsats på Trosterud.  

 

2. Ferdig analyse legges frem for politisk behandling i bydelsutvalget. 

 

Knut Røli (A) foreslo et ekstra punkt (som punkt 2): 

«AU får en oppdatering på et passende tidspunkt».  

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag og forslag fra Knut Røli ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak (enstemmig) 

 

1. I tråd med prioriteringene i strategisk plan, igangsettes et utredningsarbeid som gir 

grunnlag for mulig områderettet innsats på Trosterud.  

 

2. AU får en oppdatering på et passende tidspunkt.  

 

3. Ferdig analyse legges frem for politisk behandling i bydelsutvalget. 

 

 

Informasjon fra bydelsdirektøren 

 

Rehabilitering – Tveten gård 

Bydelsdirektøren refererte til svarbrev fra Byrådsavdeling for kultur og næring etter 

bydelsutvalgets henvendelse datert 26.02.2014.  

Brevet oversendes gruppelederne.  

 

Konkurranseutsetting/salg av barnehager 

Bydelsdirektøren orienterte om at det er kommet inn 2 tilbud til de 2 aktuelle barnehagene. 

Bydelen avventer vedtak om salg.  

 

Strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo – folkehelse og trivsel  

Bystyremelding nr. 2/2013. Det var enighet om at hvis politikere i bydelen ønsker å engasjere 

seg, må dette gjøres via de politiske kanalene.  

 

Bibliotekmelding 

Bydelsdirektøren orienterte om at Bibliotekmeldingen er kommet i dag. På samme måte som i 

forrige punkt må politikere engasjere seg gjennom partigruppene.  

 

Ahus 

Det er ikke funnet tidspunkt for møte mellom Ahus og Groruddalsbydelene. 

Bydelsadministrasjonen følger opp. 
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Habilitet 

Bydelsdirektøren pekte på viktigheten av ryddighet i forbindelse med habilitetsspørsmål.  

Det var enighet om å invitere representant fra Kommuneadvokaten i forkant av et møte i 

bydelsutvalget, hvor temaet gjennomgås. 

 

Verbalvedtak om lærlinger 

Verbalvedtak i forbindelse med budsjett 2014 omhandler oppfølging av lærlinger (punkt 32 i 

budsjettvedtaket). Bydelsutvalget ba om en sak til oppvekst- og kulturkomiteen og helse- og 

sosialkomiteen i løpet av 2014.  

 

Ass. bydelsdirektør stilte spørsmål om dette kunne være et passende tema for orientering i 

forkant av et BU-møte. Det var enighet om dette. Gjennomføres høsten 2014. 

 

 

Eventuelt 

 

Bakås skanser 

26. mai kl. 12-13 skal det være et arrangement med bl.a. avdukning på Bakås skanser for å 

markere at skansene nå er formelt fredet, hvor bl.a. Riksantikvaren skal være til stede.   

Selve arrangementet er det Byantikvaren som står for, men det er ønskelig at BU-leder ønsker 

velkommen.  

 

Knut Røli er forhindret fra å delta og han ønsket at noen andre i AU kan stille i hans sted.  

Han sender ut en e-post for på den måten å avklare dette.  

 

«Kommuneplan Oslo mot 2030 – smart, trygg og grønn» 

Knut Røli orienterte om status for behandling av kommuneplanen. Det er en stor og krevende 

sak. Saken vil bli behandlet i bydelsutvalget i juni 2014. 

 

Referat fra startmøte 

Referat fra startmøte 2014 er sendt ut til AU. Referatet legges fram for BU. 

 

 

 

Bydel Alna, 28.03.2014 

 

 

 

Knut Røli        Gro Leander Nordaas 

leder         sekretær   


