
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Alna 

 Bydelsadministrasjonen 
 

 
 

Møteprotokoll 6/14 

 

 

Møte: Arbeidsutvalget  

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

Møtetid: Torsdag 25. september 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) 

Jon-Terje Bekken (V), observatør 

Ingunn Gjerstad (SV), observatør 

 

  

I tillegg møtte:   

Tore Olsen Pran, 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 med en ekstra sak på dagsorden – sak 35/14 Tilskudd til TV-aksjonen 

2014.  

 

Godkjenning av protokoll fra møte 28.08.2014 

Nils-Petter Komperud (FrP) ønsket protokollført at FrP i sak 28/14 stemte for forslag 1. 

Protokollen ble godkjent med ovennevnte merknad.  
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Følgende dokumenter ble delt ut:  

 Notat – Sikkerhet på NAV Alna 

 Notat - Om fritt brukervalg innen hjemmesykepleie i Bydel Alna 

 

 

Saker behandlet under møte 

Sak 30 /14  Økonomisk status pr. august 2014 .......................................................................... 1 
Sak 31 /14  Tertialrapport pr. 31.08.2014 .................................................................................. 1 
Sak 32 /14  Tertialstatistikk pr. 31.08.2014 ............................................................................... 1 

Sak 33 /14  Budsjettrevisjon september 2014 ............................................................................ 1 
Sak 34 /14  Nye bibliotek- og møteplassfunksjoner på Furuset - orienteringssak ..................... 2 

Sak 35 /14  Tilskudd til TV-aksjonen 2014 ............................................................................... 2 
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Sak 30 /14  Økonomisk status pr. august 2014 

 

Bydelsdirektør Tore Olsen Pran orienterte om saken.  

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Økonomisk status pr. august tas til orientering. 

 

Innstilling (enstemmig): 

Økonomisk status pr. august tas til orientering. 

 

 

Sak 31 /14  Tertialrapport pr. 31.08.2014 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Tertialrapport pr 31.08.2014 tas til orientering. 

 

Innstilling (enstemmig): 

Tertialrapport pr 31.08.2014 tas til orientering. 

 

 

Sak 32 /14  Tertialstatistikk pr. 31.08.2014 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Tertialstatistikk pr 31.08.2014 tas til orientering. 

 

Innstilling (enstemmig): 

Tertialstatistikk pr 31.08.2014 tas til orientering. 

 

 

Sak 33 /14  Budsjettrevisjon september 2014 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

Bydelsutvalget vedtar følgende budsjettjusteringer: 

 
Enhet Tiltak

Alna bo- og miljøarbeidertjeneste Styrking av ferievikarbudsjettet kr 1 500 000

Barnevern Fosterhjem kr 5 000 000

NAV alna Økonomisk sosialhjelp kr 4 500 000

Helsestasjon Helsesøster kr 180 000

Alna bo- og miljøarbeidertjeneste Avdrag investering varmepumpe kr 600 000

Hjemmetjenesten Husleie, drift Regnbueveien kr 2 284 000

NAV alna Omorganisering Boligkontoret kr 500 000

Sum  utgifter kr 14 564 000

Merinntekter kostnadskrevende kr 2 100 000

Nye tiltak kr 10 000 000

Samhandlingsreformen kr 180 000

Avsetning til hjemmetjenesten kr 2 284 000

Sum salderinger kr 14 564 000

Økt aktivitet

Engangsutgifter

Budsjettekniske avsetninger

Kostnad 2014
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Innstilling (enstemmig): 

Bydelsutvalget vedtar følgende budsjettjusteringer: 

 
Enhet Tiltak

Alna bo- og miljøarbeidertjeneste Styrking av ferievikarbudsjettet kr 1 500 000

Barnevern Fosterhjem kr 5 000 000

NAV alna Økonomisk sosialhjelp kr 4 500 000

Helsestasjon Helsesøster kr 180 000

Alna bo- og miljøarbeidertjeneste Avdrag investering varmepumpe kr 600 000

Hjemmetjenesten Husleie, drift Regnbueveien kr 2 284 000

NAV alna Omorganisering Boligkontoret kr 500 000

Sum  utgifter kr 14 564 000

Merinntekter kostnadskrevende kr 2 100 000

Nye tiltak kr 10 000 000

Samhandlingsreformen kr 180 000

Avsetning til hjemmetjenesten kr 2 284 000

Sum salderinger kr 14 564 000

Økt aktivitet

Engangsutgifter

Budsjettekniske avsetninger

Kostnad 2014

 
 

 

Sak 34 /14  Nye bibliotek- og møteplassfunksjoner på Furuset - 
orienteringssak 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

 

1. Bydelsutvalget tar saken til orientering 

 

2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge fram sak til behandling når resultatet av 

forhandlinger med sentereier og Kulturetaten foreligger. 

 

Innstilling (enstemmig): 

 

1. Bydelsutvalget tar saken til orientering 

 

2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge fram sak til behandling når resultatet av 

forhandlinger med sentereier og Kulturetaten foreligger. 

 

 

Sak 35 /14  Tilskudd til TV-aksjonen 2014 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Det bevilges kr 1 500,- til hver av de 6 lokale aksjonskomiteene i Bydel Alna i forbindelse 

med TV-aksjonen 2014. Midlene skal brukes til servering til bøssebærere. Eventuelt 

gjenstående beløp overføres til TV-aksjonen.  

 

Børge Ingvaldsen (H) foreslo å heve beløpet til kr 2 000,- til hver aksjonskomité. 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag med endringsforslag fra Børge Ingvaldsen (H når det gjaldt 

beløpets størrelse ble enstemmig vedtatt.  
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Vedtak 

Det bevilges kr 2 000,- til hver av de 6 lokale aksjonskomiteene i Bydel Alna i forbindelse 

med TV-aksjonen 2014. Midlene skal brukes til servering til bøssebærere. Eventuelt 

gjenstående beløp overføres til TV-aksjonen.  

  

 

Informasjon fra bydelsdirektøren 

 

 Byrådets forslag til budsjett 2015 

Bydelsdirektøren orienterte om byrådets forslag til budsjett for 2015.  

Bydel Alna har behov for å omstille for 19-20 mill kroner i 2015. 

Siden forslaget ble fremlagt dagen før, trenger bydelsadministrasjonen noe mer tid for å 

gå inn i de enkelte postene.  

 

 Sikkerhet på NAV Alna 

Bydelsdirektøren orienterte om saken. Notat fra NAV Alna ble delt ut, hvor de ber om å få 

prøve ut redusert åpningstid knyttet opp mot sikkerhet for de ansatte.  Det er behov for å 

løsrive tid til å drøfte, planlegge og øve rundt sikkerhetsspørsmålet. De ber om å åpne  

kl. 0900 om morgenen i stedet for kl. 0800. For å ivareta kriseansvaret etter 

Sosialtjenesteloven ønsker kontoret å sette opp en ringeklokke ved utgangsdøren. 

Bydelsdirektør og fylkesdirektør har besluttet å prøve ut ordningen som et prosjekt i første 

omgang i perioden 01.10.2014 – 31.12.2014. 

 

 Om fritt brukervalg innen hjemmesykepleie i Bydel Alna 

Notat ble delt ut. Leder foreslo å ta punktet under Eventuelt.  

 

 Overtallige i Bydel Alna 

Bydelsdirektøren viste til notat vedr. overtallige i Bydel Alna.  

Notat sendes arbeidsutvalgets medlemmer på e-post. 

Leder foreslo å ta punktet under Eventuelt.  

 

 Økte sosialhjelpsutgifter i Bydel Alna 

Kopi av brev fra bydelen til byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester var sendt ut på e-

post i forkant av møtet. Bydelsdirektøren har vært på møte i byrådsavdelingen og utdypet 

dette.  

 

 I tillegg hadde bydelsdirektøren en orientering som ble gitt i lukket møte.  

 

 

Eventuelt 

 

 Furuset senterområde 

Knut Røli orienterte om at Plan- og bygningsetaten har bestemt at de vil sende ut en 

justert plan på en begrenset høring når det gjelder Furuset senterområde.  

Han sender informasjon om saken på e-post. 

 

 IKEA nabofond 

Knut Røli har fått en henvendelse fra IKEA vedr. IKEA nabofond.  

IKEA har etablert dette for å støtte gode prosjekter og kreative tiltak for barn og miljø i 

varehusenes nabolag. Fondet gir for eksempel støtte til miljøprosjekter som blant annet 

kan bidra til økt kildesortering, energisparing eller beskyttelse av naturressurser. Fondet 

gir også støtte til prosjekter som skaper glede og engasjement hos barn i nærmiljøet. 
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Gjennom nabofondet støtter de med møbler og interiørkompetanse, og hvert IKEA-

varehus deler ut 25.000 kroner to ganger i året, som inkluderer bistand fra deres egne 

interiøreksperter. Alle søknadene som sendes inn blir vurdert av et lokalt sammensatt 

tildelingsutvalg tilknyttet hvert enkelt varehus. IKEAs nabofond deles ut to ganger i året 

og neste søknadsfrist er 1. oktober.  

 

De ønsker nå å ha med eksterne i ”tildelingsutvalget”. De har derfor sendt en forespørsel 

til Alna bydelsutvalg for å høre om bydelsutvalget ønsker å stille med en representant i 

tildelingsutvalget. 

 

AU var enig i at Knut Røli går inn i tildelingsutvalget.   

 

 Dataproblemer etter innføring av ny infrastruktur og plattform – Oslo Felles 2.0 

Knut Røli refererte svar fra Utviklings- og kompetanseetaten datert 21.08.2014  på 

bydelsutvalgets brev til byrådet datert 07.07.2014. Brevet sendes bydelsutvalget.  

 

 Fagerholt barnehage 

Wenche Andrea Andberg henviste til at alle pedagogene i barnehagen har sluttet og stilte 

spørsmål om hvordan det går med driftssituasjonen i barnehagen og i de andre 

barnehagene som er vedtatt solgt. Bydelsdirektøren vil komme tilbake med en status for 

driften i gjeldende barnehager.  

 

 Overtallige i Bydel Alna 

Bydelsdirektøren refererte fra notat om status for overtallige i Bydel Alna.  

Notatet sendes arbeidsutvalgets medlemmer på e-post og bringes inn i budsjettarbeidet.  

 

 Om fritt brukervalg innen hjemmesykepleie i Bydel Alna 

Notat var blitt delt ut. AU stilte spørsmål om hvor lenge bydelen har hatt gjeldende 

praksis for fordeling av brukere på kommunal tjeneste og private leverandører.   

AU ønsker et oppdatert notat – når ble gjeldende praksis innført og med synspunkter fra 

Helse- og velferdsetaten m.v.  Det var enighet om at bydelsdirektøren retter er formell 

henvendelse til Helse- og velferdsetaten om bydelens praksis er i tråd med de føringer 

som er gitt.  

 

 

Bydel Alna, 26.09.2014 

 

 

 

Knut Røli        Gro Leander Nordaas 

leder         sekretær 


