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Åpen halvtime
Thomas Dahl, initiativtaker til prosjektet «Boost Haugerud», supplert av Marius Folgerø,
fortalte om bakgrunnen for prosjektet, som er en foreldredrevet aksjon for nærmiljøet på
Haugerud. På grunn av bl.a. forfall, fraflytting, lite lokale tilbud til barn og unge (utenom
organisert idrett), ønsker de bl.a. å skape relasjoner, få «shinet» opp skole og uteområder og
andre positive tiltak for nærmiljøet. De har laget et nettsted – mitthaugerud.no.
Deres presentasjon ble levert i papirutgave. Det skal være et allmøte i Haugerud skoles
forsamlingssal tirsdag 29. april kl. 1800, hvor alle ble ønsket velkommen.
Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.
Godkjenning av sakskart
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Sak 15 /14 Økonomisk status pr. februar 2014
Bydelsdirektør Tore Olsen Pran orienterte om saken.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Økonomisk status pr. februar tas til orientering.
Innstilling fra arbeidsutvalget (enstemmig):
Økonomisk status pr. februar tas til orientering.
Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Økonomisk status pr. februar tas til orientering.

Sak 16 /14 Referat fra startmøte 2014 mellom Byrådsavdeling for
eldre og sosiale tjenester og Bydel Alna
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Referat fra startmøte 2014 tas til orientering.
Forslag fra Arvid Berg-Hansen (A):
Bydelsutvalget ble på BU-møte den 10. april 2014 forelagt referat fra det årlige startmøte.
Det er et møte som byrådsavdelingen (EST) har med bydelens administrasjon, og det er ikke
noen lokalpolitisk medvirkning i dette startmøtet.
Bydelsutvalget vil her vise til at vi er folkevalgt av innbyggerne i Bydel Alna gjennom
direktevalg, og det hadde på den bakgrunn ikke vært unaturlig at øverste politiske leder i
bydelsutvalget hadde deltatt på dette startmøtet.
Bydelsutvalget er vel kjent med det som framkommer i referatet og ser klart utfordringene,
men vi har nok en noe forskjellig oppfatning om årsaksforholdet.
Her er det viktig å ta med seg at Bydel Alna gjennom svært mange år har foretatt betydelig
omstilling og omorganisering, som følge av stadig strammere bydelsbudsjettrammer. I tillegg
har bydelen måttet ta tak i økte brukerbehov, som vi mener ikke er kompensert fullt ut i de
årlige budsjettrammene.
Bydelsutvalget er klar over Oslo kommunes totale økonomiske situasjon, men vi vil allikevel
påpeke at vi synes det er noe underlig at så mye av de totale innstrammingene som er foretatt
de siste årene, er foretatt i bydelenes rammer. Her burde alle kommunens etater og foretak
vært med og tatt sin del av de innstrammingene som er vedtatt de siste årene.
Bydelsutvalget er bekymret for de langsiktige konsekvensene av de allerede foretatte kutt, og
vi kan ikke se at vi per i dag ser alle konsekvensene. Vi ser også en fare for at disse årene med
stadig omstilling / omorganisering og innstramminger fører til en slitasje både på hele
bydelens organisasjon og de ansatte i bydelen.
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Bydelsutvalget ser klart utfordringer ved ytterligere å foreta store kutt, slik som
økonomiplanen tilsier. Steder, tjenester og områder det nå er mulig å redusere tilbud på, kan
allerede synes redusert nok siden vi allerede har kuttet i mange år. Bydelsutvalget er også
usikre på om den priskalkylen som benyttes i hjemmetjenesten er riktig. Bare små utslag her
vil gi store beløp i løpet av året, med store volum på tjenesteyting innen dette felt.
Bydelsutvalget er også usikre på om dagens kriteriesystem på en god nok måte fanger opp de
utfordringer som finnes i bydelen. I referatet sier EST at vi skal få ned utgiftene på pleie og
omsorg. Bydelsutvalget kan ikke si seg enig i en slik påstand. Vi vet klart at det er et økt
behov for mer pleie og omsorg, ikke mindre, men at det per i dag ikke tilføres nok
budsjettmidler til bydelens rammer.
Videre trekkes det fram at bydelen bruker mer penger på barnehagene enn kriteriesystemet
sier. Det kan ikke være slik at en bydel som bevisst har satset på godt kvalifiserte
barnehageansatte og med lang erfaring og ansiennitet, skal «straffes» økonomisk.
Bydelsutvalget ser selvsagt behov for å se over alle våre tjenester som vi yter til våre
innbyggere for å se om noe kan gjøres mer rasjonelt og effektivt, men vi tror smertegrensen
på hva som kan rasjonaliseres nå er nådd. Felles for mange av de tjenestene vi utfører, er at vi
tar oss av noen, enten det er barn i barnehage eller eldre som har en eller annen form for
hjemmetjeneste. Det er en grense for hvor mange en kan ta seg av, på en god faglig og
forsvarlig måte innenfor stadige trangere økonomiske rammer.
Bydelsutvalget viser også til den bekymring som er fremmet av vår bydelsadministrasjon hva
gjelder de datatekniske utfordringer som Oslo kommune har per i dag. Bydelsutvalget
forventer at byrådet tar tak i dette og vi imøteser en snarlig redegjørelse fra byrådet som viser
hva som er tenkt gjort med disse datatekniske utfordringer, både på kort og lang sikt.
Videre forventer vi at byrådet legger fram en sak for bystyret som viser hvordan bydelene er
tenkt kompensert for det ekstraarbeidet disse datatekniske utfordringer påfører bydelene.
Bydelsutvalget er direktevalgt av bydelens egne innbyggere, og vår rolle som ombud for våre
innbyggere og rollen som tilsynsmyndighet i bydelen gjør at vi nå må si i fra i denne sak.
Bydelsutvalget vil med denne henvendelsen sende en bekymringsmelding til byrådet og til
partiene i bystyret om at den økonomiske smertegrensen for Bydel Alna er nådd.
Vi er sterkt bekymret for konsekvensene både på kort og lang sikt, for de lovpålagte oppgaver
disse stramme budsjetter vil medføre.
Forslag til vedtak:
Uttalelsen sendes til byrådet og partiene i bystyret.
Det var enighet om å be bydelsdirektøren lage en egen sak til BU om de datatekniske
utfordringene, inkl. kostnader for bydelen. Bydelsutvalget ønsker tilsendt Arbeidstilsynets
rapport vedr. barnevernet når den foreligger.
Votering
Forslag til uttalelse fra Arvid Berg-Hansen (A) ble vedtatt mot 6 stemmer (H, FrP og V).
Forslag om å utarbeide en sak om datatekniske utfordringer ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak
1. Følgende uttalelse sendes til byrådet og partiene i bystyret:
Bydelsutvalget ble på BU-møte den 10. april 2014 forelagt referat fra det årlige startmøte.
Det er et møte som byrådsavdelingen (EST) har med bydelens administrasjon, og det er ikke
noen lokalpolitisk medvirkning i dette startmøtet.
Bydelsutvalget vil her vise til at vi er folkevalgt av innbyggerne i Bydel Alna gjennom
direktevalg, og det hadde på den bakgrunn ikke vært unaturlig at øverste politiske leder i
bydelsutvalget hadde deltatt på dette startmøtet.
Bydelsutvalget er vel kjent med det som framkommer i referatet og ser klart utfordringene,
men vi har nok en noe forskjellig oppfatning om årsaksforholdet.
Her er det viktig å ta med seg at Bydel Alna gjennom svært mange år har foretatt betydelig
omstilling og omorganisering, som følge av stadig strammere bydelsbudsjettrammer. I tillegg
har bydelen måttet ta tak i økte brukerbehov, som vi mener ikke er kompensert fullt ut i de
årlige budsjettrammene.
Bydelsutvalget er klar over Oslo kommunes totale økonomiske situasjon, men vi vil allikevel
påpeke at vi synes det er noe underlig at så mye av de totale innstrammingene som er foretatt
de siste årene, er foretatt i bydelenes rammer. Her burde alle kommunens etater og foretak
vært med og tatt sin del av de innstrammingene som er vedtatt de siste årene.
Bydelsutvalget er bekymret for de langsiktige konsekvensene av de allerede foretatte kutt, og
vi kan ikke se at vi per i dag ser alle konsekvensene. Vi ser også en fare for at disse årene med
stadig omstilling / omorganisering og innstramminger fører til en slitasje både på hele
bydelens organisasjon og de ansatte i bydelen.
Bydelsutvalget ser klart utfordringer ved ytterligere å foreta store kutt, slik som
økonomiplanen tilsier. Steder, tjenester og områder det nå er mulig å redusere tilbud på, kan
allerede synes redusert nok siden vi allerede har kuttet i mange år. Bydelsutvalget er også
usikre på om den priskalkylen som benyttes i hjemmetjenesten er riktig. Bare små utslag her
vil gi store beløp i løpet av året, med store volum på tjenesteyting innen dette felt.
Bydelsutvalget er også usikre på om dagens kriteriesystem på en god nok måte fanger opp de
utfordringer som finnes i bydelen. I referatet sier EST at vi skal få ned utgiftene på pleie og
omsorg. Bydelsutvalget kan ikke si seg enig i en slik påstand. Vi vet klart at det er et økt
behov for mer pleie og omsorg, ikke mindre, men at det per i dag ikke tilføres nok
budsjettmidler til bydelens rammer.
Videre trekkes det fram at bydelen bruker mer penger på barnehagene enn kriteriesystemet
sier. Det kan ikke være slik at en bydel som bevisst har satset på godt kvalifiserte
barnehageansatte og med lang erfaring og ansiennitet, skal «straffes» økonomisk.
Bydelsutvalget ser selvsagt behov for å se over alle våre tjenester som vi yter til våre
innbyggere for å se om noe kan gjøres mer rasjonelt og effektivt, men vi tror smertegrensen
på hva som kan rasjonaliseres nå er nådd. Felles for mange av de tjenestene vi utfører, er at vi
tar oss av noen, enten det er barn i barnehage eller eldre som har en eller annen form for
hjemmetjeneste. Det er en grense for hvor mange en kan ta seg av, på en god faglig og
forsvarlig måte innenfor stadige trangere økonomiske rammer.
Bydelsutvalget viser også til den bekymring som er fremmet av vår bydelsadministrasjon hva
gjelder de datatekniske utfordringer som Oslo kommune har per i dag. Bydelsutvalget
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forventer at byrådet tar tak i dette og vi imøteser en snarlig redegjørelse fra byrådet som viser
hva som er tenkt gjort med disse datatekniske utfordringer, både på kort og lang sikt.
Videre forventer vi at byrådet legger fram en sak for bystyret som viser hvordan bydelene er
tenkt kompensert for det ekstraarbeidet disse datatekniske utfordringer påfører bydelene.
Bydelsutvalget er direktevalgt av bydelens egne innbyggere, og vår rolle som ombud for våre
innbyggere og rollen som tilsynsmyndighet i bydelen gjør at vi nå må si i fra i denne sak.
Bydelsutvalget vil med denne henvendelsen sende en bekymringsmelding til byrådet og til
partiene i bystyret om at den økonomiske smertegrensen for Bydel Alna er nådd.
Vi er sterkt bekymret for konsekvensene både på kort og lang sikt, for de lovpålagte oppgaver
disse stramme budsjetter vil medføre.
2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren utarbeide en sak om de datatekniske utfordringene.

Sak 17 /14 Budsjettforutsetninger 2015
Det ble diskutert om det skulle avholdes en temadag i forbindelse med budsjett.
BU-leder vil følge opp dette.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Budsjettforutsetninger 2015 tas til orientering.
Innstilling fra arbeidsutvalget (enstemmig):
Budsjettforutsetninger 2015 tas til orientering.
Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Budsjettforutsetninger 2015 tas til orientering.

Sak 18 /14 Konseptvalgutredning for boliger til vanskeligstilte i
Bydel Alna
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Bydelsutvalget støtter konseptvalgutredningens konklusjoner.
Innstilling fra helse- og sosialkomiteen (enstemmig):
Bydelsutvalget støtter konseptvalgutredningens konklusjoner.

Endringsforslag fra Arvid Berg-Hansen (A):
Bydelsutvalget viser til konseptvalgutredningen og erkjenner utfordringen med å skaffe
egnede boliger til alle som bydelen har ansvar for.
Bydelsutvalget kan støtte konklusjonene i utredningen, men vi vil allikevel peke på noen
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forhold som vi ber bydelsdirektøren følge opp i det videre arbeidet med saken:
1. Det må sjekkes ut om planen som konseptvalgutredningen foreslår for ombygging /
rehabilitering av den kommunale bygningsmasse på Haugerud senter 35-37, ikke går
i veien for de større planene som EBY har for hele Haugerud senterområde.
2. Bydelsutvalget vil også be om at det ses på ytterligere kommunalt oppkjøp av boliger i
nye eller etablerte borettslag. Dette må ses i forhold til den boevne den enkelte har.
Disse oppkjøp søkes gjort spredt omkring i hele bydelen.
3. Bydelsutvalget ber også om at det legges til rette for god oppfølging av de som tilvises
kommunal bolig og at nivået på oppfølging tar tilstrekkelig hensyn til den enkeltes
boevne.
Tilleggsforslag fra Knut Røli (A):
4. Bydelsutvalget og helse- og sosialkomiteen holdes oppdatert om utviklingen i denne
saken.
5. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren undersøke med EBY status og framdrift på planene
for Haugerud.
6. Anbefalingens punkt 4 om Gml. Strømsvei 11 settes på vent.
Votering
Forslag fra Arvid Berg-Hansen og Knut Røli ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Bydelsutvalget viser til konseptvalgutredningen og erkjenner utfordringen med å skaffe
egnede boliger til alle som bydelen har ansvar for.
Bydelsutvalget kan støtte konklusjonene i utredningen, men vi vil allikevel peke på noen
forhold som vi ber bydelsdirektøren følge opp i det videre arbeidet med saken:
1. Det må sjekkes ut om planen som konseptvalgutredningen foreslår for ombygging /
rehabilitering av den kommunale bygningsmasse på Haugerud senter 35-37, ikke går
i veien for de større planene som EBY har for hele Haugerud senterområde.
2. Bydelsutvalget vil også be om at det ses på ytterligere kommunalt oppkjøp av boliger i
nye eller etablerte borettslag. Dette må ses i forhold til den boevne den enkelte har.
Disse oppkjøp søkes gjort spredt omkring i hele bydelen.
3. Bydelsutvalget ber også om at det legges til rette for god oppfølging av de som tilvises
kommunal bolig og at nivået på oppfølging tar tilstrekkelig hensyn til den enkeltes
boevne.
4. Bydelsutvalget og helse- og sosialkomiteen holdes oppdatert om utviklingen i denne
saken.
5. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren undersøke med EBY status og framdrift på planene
for Haugerud.
6. Anbefalingens punkt 4 om Gml. Strømsvei 11 settes på vent.
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Sak 19 /14 Årsrapport 2013 Boligsosialt utviklingsprogram
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Årsrapport 2013 Boligsosialt utviklingsprogram tas til orientering.
Innstilling fra helse- og sosialkomiteen (enstemmig):
Årsrapport 2013 Boligsosialt utviklingsprogram tas til orientering.
Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Årsrapport 2013 Boligsosialt utviklingsprogram tas til orientering.

Sak 20 /14 Årsrapport 2013 Haugentunet boliger - tilsynsutvalget
Alna nord
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Årsrapport 2013 Haugentunet boliger tas til orientering.
Vedtak fra råd for funksjonshemmede (enstemmig):
Rådet for funksjonshemmede slutter seg til bydelsdirektørens forslag.
Innstilling fra helse- og sosialkomiteen (enstemmig):
Årsrapport 2013 Haugentunet boliger tas til orientering.
Knut Røli (A) foreslo følgende tillegg:
Bydelsutvalget gir honnør til tilsynsutvalget for godt, aktivt og engasjert arbeid i 2013.
Votering
Innstilling og tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Årsrapport 2013 Haugentunet boliger tas til orientering.
2. Bydelsutvalget gir honnør til tilsynsutvalget for godt, aktivt og engasjert arbeid i 2013.

Sak 21 /14 Enhet for egenmestring og rehabilitering - status
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.
Vedtak fra eldrerådet (enstemmig):
Saken tas til orientering.
Vedtak fra råd for funksjonshemmede (enstemmig):
1. Saken tas til orientering.
2. Rådet for funksjonshemmede er bekymret for konsekvensene for ergoterapitjenesten når
hverdagsrehabilitering prioriteres. Rådet forventer at det sikres tilstrekkelig ressurser til
hjelpemiddeltilrettelegging. Ventetiden må ikke økes.
6

Innstilling fra helse- og sosialkomiteen (enstemmig):
1. Saken tas til orientering.
2. Helse- og sosialkomiteen støtter uttalelsen fra rådet for funksjonshemmede som uttrykker
bekymring for konsekvensene for ergoterapitjenesten når hverdagsrehabilitering
prioriteres. Rådet forventer at det sikres tilstrekkelig ressurser til
hjelpemiddeltilrettelegging. Ventetiden må ikke økes.
Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Saken tas til orientering.
2. Bydelsutvalget støtter uttalelsen fra rådet for funksjonshemmede som uttrykker
bekymring for konsekvensene for ergoterapitjenesten når hverdagsrehabilitering
prioriteres. Bydelsutvalget forventer at det sikres tilstrekkelig ressurser til
hjelpemiddeltilrettelegging. Ventetiden må ikke økes.

Sak 22 /14 Brukerundersøkelser 2013
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Bydelsutvalget tar sak om brukerundersøkelser i Bydel Alna for 2013 til orientering.
Innstilling fra arbeidsutvalget (enstemmig):
Bydelsutvalget tar sak om brukerundersøkelser i Bydel Alna for 2013 til orientering.
Knut Røli (A) foreslo følgende tillegg:
Bydelsutvalget ber bydelsadministrasjonen å se på om det også finnes andre måter å måle
kvalitet på i sektorer som gjennomgående har lav svarprosent.
Votering
Innstillingen og forslag fra Knut Røli (A) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Bydelsutvalget tar sak om brukerundersøkelser i Bydel Alna for 2013 til orientering.
2.

Bydelsutvalget ber bydelsadministrasjonen å se på om det også finnes andre måter å måle
kvalitet på i sektorer som gjennomgående har lav svarprosent.

Sak 23 /14 Medarbeiderundersøkelse 2013
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Bydelsutvalget tar sak om medarbeiderundersøkelsen 2013 til orientering.
Innstilling fra arbeidsutvalget (enstemmig):
Bydelsutvalget tar sak om medarbeiderundersøkelsen 2013 til orientering.
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Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Bydelsutvalget tar sak om medarbeiderundersøkelsen 2013 til orientering.

Sak 24 /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 fra arbeidsutvalget (enstemmig):
Bydelsutvalget slutter seg til revidert utgave av Lokal tiltaksplan for anskaffelser 2013-2016.
Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Bydelsutvalget slutter seg til revidert utgave av Lokal tiltaksplan for anskaffelser 2013-2016.

Informasjon fra bydelsdirektøren
Tveten gård
Bydelsdirektøren orienterte bydelsutvalget om status for rehabilitering av Tveten gård.
Rehabiliteringen er nå fullfinansiert, og det skal gås ut med anbud.
Knut Røli (A) refererte svar fra byrådsavdelingen på bydelsutvalgets tidligere brev til byråden
vedr. rehabilitering av Tveten gård. Det ble diskutert om det skulle sendes et nytt brev til
byråden. Knut Røli følger opp dette.
Konkurranseutsetting og salg av barnehager
Bydelsdirektøren orienterte om status vedr. konkurranseutsetting og salg av barnehager.
Wenche Andberg (A) stilte spørsmål om hvordan bydelen har informert foreldre og ansatte.
Denne informasjonen sendes gruppelederne.

Protokoller
 Protokoll fra møte i eldrerådet 24.03.2014
Tatt til orientering.
 Protokoll fra møte i råd for funksjonshemmede 24.03.2014
Tatt til orientering.
 Protokoll fra møte i miljø- og byutviklingskomiteen 25.03.2014
Tatt til orientering.
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 Protokoll fra møte i oppvekst- og kulturkomiteen 26.03.2014
Christer Gulbrandsen (SV) stilte spørsmål om profil på fordelingen av frivillighetsmidler.
Leder av OKK, Arvid Berg-Hansen (A) svarte på spørsmålene.
Protokollen ble tatt til orientering.
 Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 26.03.2014
Tatt til orientering.
 Protokoll fra møte i bydelsutvalgets arbeidsutvalg 27.03.2014
Tatt til orientering.
 Protokoll fra møte i arbeidsmiljøutvalget 27.03.2014
Tatt til orientering.
 Protokoll fra medbestemmelsesutvalget 27.03.2014
Tatt til orientering.

Eventuelt
Driftsstyrer i grunnskolen
Grete Horntvedt (H) foreslo å invitere eksterne representanter i driftsstyrene i grunnskolene
(representanter som er foreslått av bydelsutvalget) for å gi en situasjonsbeskrivelse av
hvordan det står til på skolene. Det var enighet om at et slikt uformelt møte kunne være i
forkant av et møte i bydelsutvalget. Administrasjonen ble bedt om å undersøke formalitetene
rundt et slikt møte.
Vassenga barnehage
Jon-Terje Bekken (V) stilte spørsmål om Vassenga barnehage på Tveita.
Bydelsutvalget ber om informasjon fra avdelingsdirektør.

Bydel Alna, 11.04.2014

Knut Røli
BU-leder

Gro Leander Nordaas
sekretær
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