
 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Alna 

 Bydelsadministrasjonen 

Protokoll 4/14 

 

 

Møte: Helse- og sosialkomiteen  

Møtested: Bydelssalen  

Møtetid: Onsdag 24. september 2014 kl. 17.00     

Sekretariat: 90281954  

 

 

Møteleder: Børge Ingvaldsen (H)  

   

Tilstede: Børge Ingvaldsen (H) 

Wenche Andberg (A) 

Tor Arthur Iversen (FrP) 

Munir Jaber (A) 

Ingunn Gjerstad (SV) 

 

 

Forfall: Anne Britt Skarbø (V) 

Shahid Dar (A) 

 

 

Som vara møtte: Ingen  

   

I tillegg møtte: Avdelingsdirektør Jan-Henrik Karlsen  

 Enhetsleder Bestillerkontoret Marit Monsen 

 

 

Møtesekretær: Anne Langaard Jensen   

 

Åpen halvtime 

Ingen frammøtte til Åpen halvtime 

 

Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent 

 

Godkjenning av sakskart 

Sakskartet ble godkjent 

 

Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 21.05.2014 

Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 21.05.2014 ble godkjent 

 

Saker behandlet under møte 

Sak 23 /14  Lindebergveien 10 - Lindeberg omsorgssenter - detaljregulering .......................... 2 
Sak 24 /14  Rapporter fra tilsynsutvalget Alna nord .................................................................. 2 

Sak 25 /14  Rapporter fra tilsynsutvalget Alna sør .................................................................... 3 
 



 

Sak 23 /14  Lindebergveien 10 - Lindeberg omsorgssenter - 
detaljregulering 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

Etter delegert fullmakt fra bydelsutvalget avgir miljø- og byutviklingskomiteen følgende 

uttalelse: 

 

Bydel Alna viser til offentlig ettersyn av planforslag for Lindebergveien 10, Lindeberg 

omsorgssenter – detaljregulering. 

 

Bydel Alna er positiv til forslag til oppgradering av Lindeberg omsorgssenter og 

omregulering fra sykehjem til sykehjem, gang- og sykkelveg og turdrag. Etter bydelens 

oppfatning legger planforslaget til rette for nytt sykehjem med dagens standard og sikrer 

grøntområdet i sør som del av grønn tverrforbindelse i Groruddalen. Bydelens tidligere 

innspill til planarbeidet anses i hovedsak å være godt ivaretatt. 

 

Bydel Alna anbefaler derfor planforslaget med følgende presiseringer (forbehold): 

 

1. Bydelen er enig med Plan- og bygningsetaten at tilpasning til tomtas store 

terrengvariasjoner bør sikres ved ytterligere avtrapping av fløyene mot nordvest og sørøst, 

både av hensyn til støyforhold og bebyggelsens tilpasning til terreng og omgivelser. 

Videre at de to siste setningene i § 3.2 i reguleringsbestemmelsene strykes. 

 

2. Bydelen forutsetter at gjenåpning av Lindebergbekken og opparbeidelse av turvei sikres 

som rekkefølgebestemmelse. 

 

3. Bydelen har tidligere påpekt behov for sikring av skolevei ved Lindeberg omsorgssenter. I 

planområdet er det stier/trapper som fungerer som snarveier til buss og skole. Skoleelever 

krysser veiene i stedet for å benytte eksisterende undergang. Barns skolevei må ivaretas i 

planarbeidet i forhold til plassering av bussholdeplass, fortau, sikre fotgjengeroverganger, 

etablering av ny turveiforbindelse og snarveier. Det må sikres en trafikksikker skolevei for 

barn i Lindeberglia. 

 

Vedtak (enstemmig) 

1. Helse- og sosialkomiteen slutter seg til bydelsdirektørens forslag. 

 

2. Helse- og sosialkomiteen håper på fortgang i saken og at nytt sykehjem står ferdig til 

innflytting i 2017 som planlagt. 

 

 

Sak 24 /14  Rapporter fra tilsynsutvalget Alna nord 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Rapporter fra tilsyn på Furuset sykehjem tas til orientering. 

 

Helse- og sosialkomiteen støtter eldrerådets vedtak om å etterspørre status for bygging av 

Furuset sykehjem. 

 

Vedtak (enstemmig) 

Rapporter fra tilsyn på Furuset sykehjem tas til orientering. 

 



 

 

Sak 25 /14  Rapporter fra tilsynsutvalget Alna sør 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Rapporter fra tilsynsutvalget Alna sør tas til orientering 

 

Vedtak (enstemmig) 

Rapporter fra tilsynsutvalget Alna sør tas til orientering 

 

 

Orienteringssaker 

 Orientering om Alna bo- og miljøarbeidertjeneste ved avdelingsdirektør Jan-Henrik 

Karlsen 

 

 Bydel Alnas praksis vedrørende vedtak om handling av dagligvarer  

ved enhetsleder på Bestillerkontoret Marit Monsen. 

 

 Oversikt over brukernes valg av hjemmetjenester pr. mars 2014.  

Marit Monsen orienterte om bakgrunnen for statistikken for Bydel Alna. 

 

 Protokoll fra møte i eldrerådet 22.09.2014. 

 

 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 22.09.2014. 

 

 Søknad om salgsbevilling etter eierskifte REMA 1000, Ellingsrud. 

 

 Idefase nytt Oslo universitetssykehus – campus Oslo. Høringsuttalelse. 

 

 

Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt 

 

 

Bydel Alna, 29.09.2014 

 

 

 

Børge Ingvaldsen      Anne Langaard Jensen 

leder        sekretær 


