
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 4/14 

 
 
Møte: Arbeidsutvalget  
Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Torsdag 10. april 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Karl P. Olsen (A)  
   
Tilstede: Rashid Nawaz (A), Brit Axelsen (A), Per 

Opsahl (H), Jan Arild Linja (F) 
 

   
Observatører: Tore Ludt (SV), Anne Bjerke (V)  
   
   
 
   
Møtesekretær: bydelsdirektør Maria Brattebakke  
   
 
Åpen halvtime. Det var ingen personer til stede. 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 31 /14  Protokoll AU 13.03.2014 
Sak 32 /14  Behov for tjenester og boliger til personer med funksjonshemminger i Bydel 
Stovner i perioden 2014-2018 
Sak 33 /14  Kultur- og frivillighetsmidler 2014 - forslag til fordeling 
Sak 34 /14  Salgsbevilling etter eierskifte - REMA 1000 Haugenstua 
Sak 35 /14  Overføring fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett 
Sak 36 /14  Regnskap og prognose per februar 
Sak 37 /14  Eventuelt 
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Sak 31 /14  Protokoll AU 13.03.2014 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Protokoll fra møte i AU 13.03.2014 godkjennes 
 
Vedtak: Saken settes på BU- kartet 
 
Sak 32 /14  Behov for tjenester og boliger til personer med funksjonshemminger i Bydel 
Stovner i perioden 2014-2018 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

1. Den fremlagte saken legges til grunn for det videre arbeidet med 
planlegging og utvikling av tjenestetilbudet til personer med funksjonshemminger i 
Bydel Stovner. 

2. Administrasjonen bes videreføre dialogmøter med brukere og foresatte for å kartlegge 
fremtidige behov for bolig og tjenester i fremtiden.  

3. Administrasjonen bes videreføre arbeidet med de konkrete planer for 
etablering av nye botiltak og eventuell ombygging av eksisterende boliger, også med 
tanke på avlastningsplasser for personer med multifunksjonshemming.  

 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet. Enhetsleder inviteres for å gi informasjon om 
lavterskeltilbud. 
 
 
Sak 33 /14  Kultur- og frivillighetsmidler 2014 - forslag til fordeling 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

1. Bydelsutvalget slutter seg til forslaget til fordeling av kultur- og frivillighetsmidler slik 
det fremgår av vedlegg 1. 

2. Bydelsutvalget ber administrasjonen innarbeide at studieturer og lignende, samt at 
foreldreutvalg ikke faller innenfor ordningen i retningslinjene for senere tildeling. 

 
Vedtak: Settes på BU-kartet 
 
 
Sak 34 /14  Salgsbevilling etter eierskifte - REMA 1000 Haugenstua 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Stovner bydelsutvalg finner å kunne anbefale at følgende virksomhet får 
salgsbevilling: Rema 1000 Haugenstua 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 35 /14  Overføring fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Det overføres kr. 810 000 fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
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Sak 36 /14  Regnskap og prognose per februar 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar regnskapsoversikt med prognose pr. februar 2014, slik det fremgår av dette 
dokumentet, til etterretning.  
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 37 /14  Eventuelt 
 

A) Rashid Nawaz (A): Belysningen under gangbrua mellom Haugenstua og Smedstua er 
ramponert. Ber administrasjonen om å følge opp med eier av området hva som bør 
gjøres med belysningen. 

B) Brit Axelsen (A): Bademeldingen skal behandles i Bystyret. Henstiller partiene om å 
følge opp saken med sine representanter i bystyret. 

C) Tore Ludt (SV): Viser til oppslag i Akers Avis Groruddalen angående forsøpling i 
bydelen. Ber administrasjonen om å etablere en informasjonsordning som gjør det lett 
for publikum å melde fra om forsøpling. 

D) Jan Arild Linja (F):Tok opp spørsmålet om forsøpling og om det kan utarbeides en 
oversikt over hvilke etater/borettslag/sameier som har ansvar for ulike offentlige rom. 
Viser for øvrig til at NSB- bilettautomat ikke fungerer på begge sider av sporene 
Høybråten stasjon. Ber administrasjonen om å følge opp. 

 
x 
 
Dokumenter omdelt i møtet: 

• Protokoll HSK-møte 07.04.2014 
• Protokoll MPS-møte 08.04.2014 
• Protokoll OKK-møte 08.04.2014 
• Ferdigstilling av vei- Ruths vei 4. Brev fra PBL. 
• Saksfremlegg : Overføring fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett. 
• Saksfremlegg: Regnskap og prognoser pr. februar 2014. 

 
Møtet ble avsluttet kl.19.15. 
 
Arbeidsutvalget, 10.04.2014 
 
 
 
Karl P.Olsen        Maria Brattebakke 
Leder         bydelsdirektør 
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