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Sak 24/14    Regnskapsrevisjonen for 2013  

 

Arkivsak: 201401129 

Arkivkode: 126.2 

Saksbehandler: Marit Klausen 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

Arbeidsutvalget 28.08.14 24/14  

Bydelsutvalget 09.10.14  

 

 

REGNSKAPSREVISJONEN FOR 2013  

 

Vedlagt Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2013 

 

Kommunerevisjonen har følgende bemerkninger jf. punkt 1. Internkontroll 

«Mangelfull koding av samkjøpsavtalenummer i Agresso ble tatt opp i brev av 14.12.2013. 

Bydelen svar fremgår i brev av 9.1.2014. Saken ble avsluttet av Kommunerevisjonen i brev av 

20.01.2014. Svakheter i rutinen for oppfølging og kontroll av at alle variable 

lønnstransaksjoner fra GAT blir godkjent, overført til Agresso HR og utbetalt til arbeidstaker 

ble tatt opp i brev den 27.11.2013. Bydelens svar fremgår av brev av 7.2.2014. I de øvrige 

undersøkelsene ble det ikke avdekket vesentlige svakheter hos Bydel Alna.» 

 

Kommunerevisjonen har følgende bemerkninger jf. punkt 1.2. Andre gjennomganger av 

intern kontroll 

Kontroll av lønnsrapport for ledere: 

«Resultatet av denne kontrollen ble meddelt bydelen i brev av 16.12.2013. Bydelen har i sitt 

svar av 9.1.2014 gitt en tilfredsstillende tilbakemelding på våre kommentarer og vist til tiltak 

som er iverksatt for å forbedre rutinene.» 

 

Kommunerevisjonen har følgende bemerkninger jf. punkt 2. Årsregnskapet 

Avsetning for forventet refusjon i regnskapet for 2013 

«Bydelen bør i forbindelse med regnskapsavslutningen legge til rette for at den har 

grunnlagsdokumentasjon som kan bidra til å øke presisjonsnivået ved beregning av 

inntektsestimatet. Bydelen har informert at den vil følge opp beregninger av kostnadskrevende 

gjennom året og sørge for at det innhentes opplysninger om endringer i kostnadene fra eksterne 

leverandører slik at differansen mellom kravet som rapporteres i regnskapet og kravet som 

sendes til Helsedirektoratet blir så lav som mulig.» 

Utover forholdet som er tatt opp over, er det ingen bemerkninger til årsregnskapet. 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2013 tas til orientering. 

 

 

 

Tore Olsen Pran 

bydelsdirektør 
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Sak 25/14    Økonomisk status pr. juli 2014  

 

Arkivsak: 201401128 

Arkivkode: 120.2 

Saksbehandler: Marit Klausen 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

Arbeidsutvalget 28.08.14 25/14  

 

 

ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014  

 

Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet. 
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Sak 26/14    Status i utvikling av Program for økt sysselsetting, 
kvalifisering og bedre levekår i Groruddalen  

 

Arkivsak: 201401005 

Arkivkode: 000.0 

Saksbehandler: Biljana Lauvstad 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

Arbeidsutvalget 28.08.14 26/14  

 

 

STATUS I UTVIKLING AV PROGRAM FOR ØKT SYSSELSETTING, 

KVALIFISERING OG BEDRE LEVEKÅR I GRORUDDALEN  

 

Sammendrag 

Intensjonsavtale om program for økt sysselsetting og kvalifisering og bedre levekår i 

Groruddalen ble inngått i september 2013. Første fase i programutviklingen begynte i 

september 2013 og avsluttet juni 2014. Avtalepartene ble enige om å gå videre til neste fase. 

Fra første fase er det levert Sluttrapport fra forstudie og Plan for forprosjekt, vedlagt. 

 

Bakgrunn 
I bydelsdirektørens budsjettforslag for 2014 s. 37 står det: ”Utvikling av nytt program for økt 

kvalifisering, sysselsetting og bedre levekår: Bydelen mener at fokuset på sysselsetting er 

viktig, og vil prioritere videreutvikling og systematisering av dette arbeidet i 

økonomiplanperioden. Bydelen, sammen med de andre Groruddalsbydelene, har derfor inngått 

en samarbeidsavtale med IMDi og NAV Oslo om utvikling av et nytt program for økt 

kvalifisering, sysselsetting og bedre levekår i Groruddalen.”   

 

Gjennom Groruddalssatsingen har avtalepartene utviklet et tett samarbeid og nye 

samhandlingsmønstre, som partene ønsket å bygge videre på. Intensjonsavtalen er omtalt i 

rapporten Innsatser i utsatte byområder – erfaringer fra Groruddalssatsingen. Satsingen er 

presentert i årsmøte mellom Oslo kommune og staten i Groruddalssatsingen. 

 

Program 

Det offentlige forvalter mange tiltak og virkemidler for å øke sysselsettingen og minske 

arbeidsledigheten. Per i dag er det fortsatt godt arbeidsmarked i Oslo, og det er god tilgang til 

arbeidskraft/arbeidsledige i Groruddalen.  Ledigheten blant arbeidssøkere med 

innvandrerbakgrunn er likevel høy.        

 

Målet for programmet er økt effekt av tiltak for bedre integrering og yrkesdeltakelse av 

befolkning med innvandrerbakgrunn i Groruddalen. Intensjonsavtalen legger opp til at 

avtalepartene i felleskap skal komme frem til enighet om innhold, etablering og drift av et 

langsiktig sysselsettingsprogram.  

 

Fasene i programutviklingen: 

- Fase 0, organisering av forstudien 

- Fase 1, forstudie, høst 2013 - 1.halvår 2014 

- Fase 2, forprosjekt, høst 2014 – 2. halvår 2015  

- Fase 3, hovedprosjekt, 2015-2022 
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Fasene 0-2 omfattes av intensjonsavtalen. For fase 3 må det evt. inngås egen avtale om 

gjennom-føring. Dersom partene går over til fase 3, må alle aktørene jobbe med ytterligere 

langsiktig finansiering. Programsatsingen bør ha en årlig ramme på i størrelsesorden 10-20 

mill. kr.   
 

Forstudie - avsluttet 

Prosjektmål for forstudien var å gi tilstrekkelig grunnlag for avklaringer for om en vil gå videre 

til neste fase i programutviklingen. Prosessen har samlet ca. 30 ledere fra NAV, IMDi og 

Utdanningsetaten. Partene ble enige om et felles virkelighets- og utfordringsbilde. Forstudien 

ble finansiert av kommunale utviklingsmidler fra IMDi og med egenandel fra bydelene. 

 

 Tre hovedutfordringer i dagens praksis er blitt utpekt: en tar mer utgangspunkt i deltakernes 

kilde til livsopphold enn i arbeidsmarkedets behov og deltakernes kompetanse; fokus på 

målgruppen «lengst» fra arbeidsmarkedet gir manglende kapasitet til oppfølging av 

deltakere «nærmest» arbeidsmarkedet; tiltakstilbud er uoversiktlig og at norskopplæring er 

for lite tilpasset. 

 Konklusjoner fra forstudien er at kvalifiseringsløp for innvandrere må bli bedre, med bedre 

kartlegging og oppfølging av deltakere og bedre kontakt med arbeidsgiversiden. 

Norskferdigheter og norskopplæring må inn i mer helhetlige løp. Partene må ta grep om 

institusjonelle utfordringer for å få til bedre samhandling og læring; partene må benytte eget 

handlingsrom bedre og utfordre etablerte organisasjonskulturer. Partene ser for seg at 

målgruppen i første omgang vil være personer som trenger en situasjonsbestemt bistand.  

Etter hvert vil man arbeide med målgrupper med enda mer komplekse utfordringer. 

 

Forprosjekt - status 

Det er innvilget delfinansiering av neste fase fra IMDi (356 000) og NAV Oslo (800 000).  

Søknad om 500 000 er sendt Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. 

Det er innen fristen 14.08. mottatt to tilbud ifm anskaffelse av prosesskonsulent. 

 

Bydel Alnas rolle 

Bydel Alna har vært initiativtaker til programsatsingen, hatt styrelederfunksjon i 

styringsgruppen og prosjektledelsen så langt. Bydel Alna har også på vegne av de øvrige 

avtalepartene søkt om midler og holdt i anskaffelsesprosessen i overgangsperioden mellom 

forstudien og forprosjektet. 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Bydelsutvalget tar statusoppdatering til orientering 

 

 

 

Tore Olsen Pran 

bydelsdirektør 

 

 

2 vedlegg: 

- Sluttrapport fra forstudie 

- Plan for forprosjekt 
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Sak 27/14    Lokalisering av Ellingsrudåsen frivilligsentral  

 

Arkivsak: 201401110 

Arkivkode: 175.4 

Saksbehandler: Eivind Fivelsdal 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

Arbeidsutvalget 28.08.14 27/14  

 

LOKALISERING AV ELLINGSRUDÅSEN FRIVILLIGSENTRAL  

 

Bakgrunn 

Bydelsutvalget har i BU sak 41/13, gitt bydelsadministrasjonen i oppdrag å utrede sak om nye 

lokaler til Ellingsrudåsen frivilligsentral. OBOS Forretningsbygg AS har ledige lokaler i 

Ellingsrudåsen senter. Frivilligsentralen ønsker å leie arealet før eventuelle andre leietagere blir 

aktuelle. Leietiden er 3 år. Samtidig pågår det for tiden et arbeid i Enhet for kultur, frivillighet 

og møteplasser vedørende organisering av lokale tjenestetilbud innenfor områder som 

ungdoms- og fritidstilbud, seniorsenter, gårdene og frivillighetsarbeid, som varslet i bydelens 

budsjett for 2014.  

 

Ellingsrudåsen frivilligsentral åpnet 1. april 2000, som et forsøk på å begrense bekymringsfull 

utvikling på Ellingsrudåsen T-banestasjon. Stasjonen var på den tiden mye utsatt for hærverk 

etter at bemannede billettluker på byens T-banestasjoner noen år tidligere hadde blitt fjernet til 

fordel for automater og billettsalg i butikk. Løsningen som ble valgt var en frivilligsentral i 

kombinasjon med en kafe (Store verden). Satsingen gav gode resultater med hensyn til 

utfordringene man hadde med hærverk, samtidig som frivilligsentralen ble en naturlig del av 

lokalmiljøet på Ellingsrudåsen. 

 

Frivilligsentralen benytter i dag stasjonens gamle billettluke som kontor. I skriv fra frivillig-

sentralen fremkommer det at problemer med støy, støv og mangel på dagslys skaper et dårlig 

arbeidsmiljø. Det er behov for et mer skjermet kontorlokale. Man har vindu rett mot området 

der 3000 reisende passerer daglig. Sentralens leder mener at man har behov for lokaler til 

aktiviteter og møter i regi av frivilligsentralen, frivillige organisasjoner og nettverk i 

nærmiljøet. Det er også argumentert for at sentralen bør være i Ellingsrudåsen senter og at et 

forslag om å flytte frivillig-sentralen til den nye fritidsklubben vil medføre at man ikke lenger 

utfyller hverandre med hensyn til målgrupper. Frivilligsentralen fanger opp mange av de eldre 

ungdommene som ikke går på klubben og den har hele befolkningen som målgruppe, ikke bare 

barn og unge.  

 

Drift av kafeen må vurderes i forbindelse med pågående arbeid i Enhet for kultur, frivillighet 

og møteplasser vedørende organisering av lokale tjenestetilbud innenfor områder som 

ungdoms- og  

fritidstilbud, seniorsenter, gårdene og frivillighetsarbeid. Det er imidlertid nærliggende å tenke 

seg en videre drift av nærkafeen som et samarbeid mellom aktører i nærmiljøet, velforeningen 

og ungdomstiltakene. 

 

Samlokalisering og økonomiske utfordringer 

En av hovedsatsingene i Strategisk plan 2013-2016 for Bydel Alna, (vedtatt av bydelsutvalget 

25. april 2013), er at bydelen skal fremme samlokalisering av bydelens tjenester for å øke 

tverrfaglig samarbeid, kostnadseffektiv drift og skape tilbud som understøtter bærekraftig 

byutvikling.  
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Lavterskeltilbudene i bydelen har tradisjonelt vært rettet mot en bruker-/ aldersgruppe. 

Det er liten tradisjon for å blande aldersgrupper og ulike funksjoner. Ungdommene har hatt sitt 

lokale, som har stått ledig deler av formiddagen. Det finnes derfor et effektiviserings potensiale 

særlig når det gjelder innsatsfaktorer som lokaler.  

 

En bedre utnyttelse av eksisterende lokaler og en lavere terskel for å invitere inn lag og 

organisasjoner i disse lokalene, blir viktige utfordringer fremover. Det kan også utvikles 

attraktive møteplasser for beboerne og økt tilgjengelighet til de ulike lavterskeltilbudene. I 

stedet for hus som retter seg mot én bruker- eller aldersgruppe, kan det utvikles lokale 

aktivitetshus. 

 

Samtidig er bydelen inne i en periode der byrådet i kommunens økonomiplan har varslet 

ytterligere reduserte økonomiske rammer til bydelene.  

 

Inngår bydelen nye leieavtaler, som øker bydelens utgifter, reduseres bydelens muligheter til å 

møte disse økonomiske utfordringene. Samtidig reduseres mulighetene for å nå målene om 

samlokalisering som er vedtatt av bydelsutvalget i strategisk plan.  

 

Bydel og statsmidler har finansiert lønn og drift av Ellingsrudåsen frivilligsentral. Sporveien T-

banen AS (tidligere Oslo Sporveier AS og Kollektivtransportproduksjon AS), har holdt lokaler 

og energiutgifter. I 2014 har bydelen mottatt kr 310 000,- i statstilskudd. Frivilligsentralens 

totale driftsutgifter utgjør 1,19 millioner kroner i 2014. Netto utgift for bydelen i 2014 er i 

underkant av kr 600 000,-.  

 

Kulturdepartementets retningslinjer for frivilligsentraler (vedtatt 23.september 2005, revidert  

28. januar 2010), sier følgende om finansiering av sentralene: 

 

III. Finansiering:  

Søknad om statsmidler for kommende år sendes KUD innen 30. juni og skal inneholde 

målsetting og budsjett. Rammene for tilskuddet fastsettes i statsbudsjettet. Statstilskuddet skal 

brukes til å dekke deler av lønnskostnadene til daglig leder. Maksimalt tilskudd forutsetter 

daglig leder ansatt i 100 % stilling og minimum 40 % lokal finansiering av driften. 

Statstilskuddet skal ikke brukes til driftstøtte til organisasjoners ordinære aktivitet. Såfremt 

regnskap og rapport ikke foreligger innen vedtatt frist, kan sentralen miste statstilskuddet for 

kommende år.  

 

Bydel Alna overoppfyller dermed departementets krav til finansiering av frivilligsentraler.  

 

Frivilligsentralen har mottatt et tilbud på lokaler i Ellingsrudåsen senter fra OBOS 

Forretningsbygg med en stipulert årsleie på kr 47 500,- inklusive felleskostnader. I tillegg vil 

det påløpe utgifter til inventar, etablering av nettverksløsning, samt energiutgifter.  

 

Sett mot bydelens årlige kostnad for driften av sentralen, vil husleien utgjøre en årlig merutgift 

på ca. 8 %. I tillegg påløper utgifter til energi m.v.   

 

Nye Ellingsrud fritidsklubb 

16. september 2013 åpnet Ellingsrud fritidsklubb i nye lokaler ved «Karihaugen park», tidligere 

Karihaugen senter. Det er ca. 5 minutters gangavstand mellom Ellingsrudåsen senter og 

fritidsklubben.  

Fritidsklubben har et areal på om lag 800 kvm som består av rom egnet til aktiviteter, 

møtevirksomhet, cafe og opplæring. Arealet er fordelt på to romslige kontor, et 

møterom/personalrom, tre større aktivitetsrom (dansesal, aktivitetssal, kursrom/hobbyrom), 

kafé og samlingsareal med kjøkken, hobbyrom, musikkrom og fotostudio. Lokalene er 
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tilrettelagt for funksjonshemmede. Det er plass til i alt fire kontorarbeidsplasser på de to 

kontorene. Fritidsklubben har linjer til bydelens IT-nettverk. 

 

Med den nye fritidsklubben har lokalmiljøet på Ellingsrudåsen fått et nytt og moderne 

kulturhus, som allerede uten en samlokalisering av frivilligsentral og fritidsklubb kan benyttes 

til sporadiske aktiviteter og møter i regi av frivilligsentralen, frivillige organisasjoner og 

nettverk i nærmiljøet. Det er derfor vanskelig å se behovet for å leie nye lokaler til slike 

aktiviteter.  

 

Samarbeid med foreldrene er viktig for alle som er aktører innen oppvekst, utdanning og 

fritidsaktiviteter. Lokalsamfunnet i området er derfor en naturlig sekundærmålgruppe for 

fritidsklubben. Samspillet med skolene, politiet, frivilligsentralen, bydelens feltteam, 

barnevernet, SaLTo-koordinator og kirken er organisert i Ellingsrud tverrfaglige forum. Det er 

spesielt godt samarbeid mellom ungdomsskolen og fritidsklubben.  

 

Samlokalisering av Ellingsrudåsen frivilligsentral og Ellingsrud fritidsklubb  

Bydelsadministrasjonen mener det er få ulemper og samtidig flere gode grunner til å anbefale 

en samlokalisering av Ellingsrudåsen frivilligsentral og Ellingsrud fritidsklubb: 

 

 Samlokalisering gir bedre arealutnyttelse 

 Samlokalisering bidrar at lokalsamfunnet får et tettere eieforhold til det nye huset og tar 

det i bruk. 

 Mindre sårbar drift ved fravær (eks. sykefravær) og dermed mer robuste tjenester for 

befolkningen i området. Så vel Ellingsrud fritidsklubb som Ellingsrudåsen 

frivilligsentral har relativt små personalgrupper.  

 Deling av kontorfunksjoner. 

 En mer robust økonomi. 

 Det vil være uheldig å inngå nye leieavtaler med private som binder bydelen over flere 

år før arbeidet som pågår i Enhet for kultur, frivillighet og møteplasser vedørende 

organisering av lokale tjenestetilbud innenfor områder som ungdoms- og fritidstilbud, 

seniorsenter, gårdene og frivillighetsarbeid er fullført og lagt frem for bydelsutvalget. 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

 

1. Kontorfunksjonen til Ellingsrudåsen frivilligsentral samlokaliseres i nytt bygg med 

Ellingsrud fritidsklubb. 

 

2. Videre drift av kafeen «Store Verden» i T-banestasjonen på Ellingsrud senter vurderes i 

forbindelse med varslet BU-sak om organisering av lokale tjenestetilbud innenfor områder 

som ungdoms- og fritidstilbud, seniorsenter, gårdene og frivillighetsarbeid.  

 

 

 

 

Tore Olsen Pran       Ellen Liljedahl 

bydelsdirektør        avdelingsdirektør 

 

 

Utrykte vedlegg:  
1. Kulturdepartementets retningslinjer for frivilligsentraler 

2. Vedtekter for Ellingsrudåsen frivilligsentral 
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Sak 28/14    Høring - Regulering av tigging i Oslo kommunes 
politivedtekt  

 

Arkivsak: 201400964 

Arkivkode: 912.3 

Saksbehandler: Eivind Fivelsdal 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

Arbeidsutvalget 28.08.14 28/14  

 

 

HØRING - REGULERING AV TIGGING I OSLO KOMMUNES POLITIVEDTEKT  

 

Saksframstilling: 

Bydel Alna har i brev av 27. juni 2014 mottatt høringssak om regulering av tigging i 

kommunens politivedtekt med høringsfrist 15. august 2014. I brev av 6. august 2014 er 

høringsfristen utsatt til 18. september 2014. Saken rekker ikke høstens første møte i 

bydelsutvalget og legges derfor frem for AU. 

 

Spørsmålet om forbud mot tigging har de senere år hatt stor offentlig interesse. I Alna finner vi 

tiggere på de fleste T-banestasjoner, samt i og ved sentrene. Bydelen har få meldinger om 

problemer med tiggere, men har sett noen utfordringer knyttet til bo- og soveplasser i 

skogkanten og på parkeringsplasser. 

 

Så langt vi kjenner til har ingen kommuner hittil innført tiggeforbud. Det er varslet et nytt 

nasjonalt lovverk som skal gjelde fra sommeren 2015. Spørsmålet er dermed om man ved 

innføring av lokalt tiggeforbud vil bidra til at problemene befolkningen opplever, vil flytte seg 

til andre steder. Dette gjelder begge alternativene som er foreslått. Et forbud mot tigging i hele 

Oslo kan skape problemer i andre byer og kommuner. Samtidig kan et forbud med ulike regler 

for soner i kommunen (Ring 2) bidra til at problemer flyttes internt i kommunen.  

 

Mange føler ubehag ved å se tiggere i det offentlige rom, selv om tiggeren ikke er pågående og 

henvender seg direkte. Det er derfor viktig å se på tigging i forhold befolkningens faktiske- og 

opplevde trygghet. Opplevd trygghet knytter vi til følelsen av trygghet, mens faktisk trygghet 

handler om hvor sikker man er mot å bli utsatt for en kriminell handling, statistisk sett.  

 

Ser vi tigging i lys av kriminalitetsforebyggende teori som rutineaktivitetsteorien og generell 

situasjonell kriminalitetsforebygging, vil vi forstå at befolkningen sannsynligvis vil føle seg 

mest trygg dersom aktiviteten foregår der flere samles. Flytter man for eksempel tigging bort 

fra inngangen til en T-banestasjon, vil vi kunne finne tiggeren igjen på gangveien til stasjonen, 

der man tidvis vil befinne seg alene og føle seg mer utrygg. I samme situasjon vil også tiggeren 

være mer utrygg for vold og sjikane fra andre.   

 

I lys av overstående mangler en bedre utredning av konsekvensene de ulike alternativene kan 

medføre med hensyn til trygghet, orden og kriminalitet. Det er å håpe at et nasjonalt regelverk 

som tar sikte på å regulere tiggevirksomhet også vil inneholde en bredere utredning av 

eventuelle konsekvenser, positive som negative.   

 

Av de fremlagte forslagene fremstår et forbud mot pengeinnsamling (herunder tigging) ved 

privatboliger som mest i tråd med kunnskap om opplevd og faktisk trygghet. Et forbud mot 

tigging ved privat bolig bør kunne anbefales.  
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

Forslag 1: Forbud mot tigging 

Bydel Alna anbefaler at Oslo kommune avventer et nasjonalt regelverk mot tigging som er 

varslet i 2015. Bydelens arbeidsutvalg (AU) savner en utredning av konsekvensene et lokalt 

forbud mot tigging kan medføre. 

 

Forslag 2: Vilkår for pengeinnsamling (herunder tigging) 

Bydel Alna anbefaler ikke ulike regler for pengeinnsamling (herunder tigging) innenfor og 

utenfor Ring 2. AU er bekymret over hvilke konsekvenser dette kan få ved at aktiviteten for 

eksempel flyttes til områder der mange bor.  

 

AU i Bydel Alna er i tillegg bekymret for mulige konsekvenser ved at tiggevirksomheten 

flyttes bort fra naturlige samlingspunkt som sentre, holdeplasser og T-banestasjoner. Flytter 

man for eksempel tigging bort fra inngangen til en T-banestasjon, vil vi kunne finne tiggeren 

igjen på gangveien til stasjonen, der man tidvis vil befinne seg alene og føle seg mer utrygg. I 

samme situasjon vil også tiggeren være mer utrygg for vold og sjikane fra andre.   

 

Av de fremlagte forslagene fremstår et forbud mot pengeinnsamling (herunder tigging) ved 

privatboliger som mest i tråd med kunnskap om opplevd og faktisk trygghet. Et forbud mot 

tigging ved privat bolig bør kunne anbefales.  

 

 

 

 

 

Tore Olsen Pran       Ellen Liljedahl 

bydelsdirektør        avdelingsdirektør 

 

 

 

 

Trykte vedlegg:  

Ingen 

 

 

Utrykte vedlegg:  

1. Høring: Regulering av tigging - Oslo Kommunes politivedtekt – brev av 27. juni 2014 

2. Utdrag fra «Trygg Bydel» BU-SAK 24/09 
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Sak 29/14    Forvaltningsrevisjon - kommunens organisering av 
sykehjemstjenester - spørsmål til bydelsutvalgene  

 

Arkivsak: 201400620 

Arkivkode: 126.2 

Saksbehandler: Gro Leander Nordaas 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

Arbeidsutvalget 28.08.14 29/14  

 

 

FORVALTNINGSREVISJON - KOMMUNENS ORGANISERING AV 

SYKEHJEMSTJENESTER - SPØRSMÅL TIL BYDELSUTVALGENE  

 

Kommunerevisjonen ønsker å innhente synspunkter på dagens organisering av sykehjemsdrift 

fra ulike aktører, bl.a. bydelsutvalgene.  I brev datert 16.05.2014 er det vedlagt noen spørsmål  

som kommunerevisjonen ønsker at bydelsutvalgene besvarer. I tillegg står bydelsutvalgene fritt 

til å komme med synspunkter og kommentarer utover dette.   

 

Kommunerevisjonen har tidligere bedt om uttalelse fra bydelsadministrasjonen.  

Bydelsadministrasjonens uttalelse følger vedlagt.  

 

Svarfristen er satt til 01.09.2014.   

 

 

Partigruppene utarbeider forslag til uttalelse.  

  

 

 

 

 

Tore Olsen Pran 

bydelsdirektør 

 


