
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Alna 

 Bydelsadministrasjonen 
 

 
 

Protokoll 5/14 

 

 

Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen  

Møtested: Furuset senter, Bydelssalen inngang A -  2.etg.  

Møtetid: Tirsdag 28. oktober 2014 kl. 18.00     

Sekretariat: 93861147  

 

 

Møteleder: Arvid Berg-Hansen (A)  

   

Tilstede: Arvid Berg-Hansen (A), leder 

Elisabeth Jørgensen (A) 

Sebastian Johansen (A) 

Sahra Jaber (A)  

Ekrem Ari (H) 

Jon-Terje Bekken (V) 

Grethe Østhell (FrP) 

 

 

Forfall: Uzma Khan (A)  

   

Som vara møtte: Sebastian Johansen (A)  

   

I tillegg møtte: Ellen Liljedahl, avdelingsdirektør 

Marte Lindseth, driftssjef Nordre 

Lindeberg Gård (NLG)  

Line Harang, fagpedagog NLG 

 

   

Møtesekretær: Eivind Fivelsdal  

 

 Åpen halvtime 

Det møtte ingen til Åpen halvtime. 

 

 Godkjenning av innkalling 

Godkjent 

 

 Godkjenning av sakskart 

Godkjent 

 

 Godkjenning av protokoll fra møte 23. september 

Godkjent 
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 Informasjon fra bydelsadministrasjonen 

o Ellen Liljedahl informerte om arbeidet med salg av kommunale barnehager. 

Det er kommet inn tilbud på barnehagene som er for salg i Bydel Alna. 

o Marte Lindseth og Line Harang informerte om driften ved Nordre Lindeberg 

Gård, med fokus på arealtilgang, deponering av gjødsel og prosjektet 

«Minibønder» ved gården. 

 

Saker behandlet under møte 

Sak 14 /14  Ekstra midler til utelekeplass og vikarer i barnehager ............................................ 1 
Sak 15 /14  Samspill mellom frivilligsentralene og andre tiltak i Bydel Alna ........................... 1 
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Sak 14 /14  Ekstra midler til utelekeplass og vikarer i barnehager 

 

Bydelsdirektørens forslag til innstilling 

Bydelsutvalget tar sakene om oppfølging av ekstra midler til utelekeplass og vikarer i 

kommunale barnehager til orientering. 

 

Votering: 

Enstemmig 

 

Innstilling: 

Bydelsutvalget tar sakene om oppfølging av ekstra midler til utelekeplass og vikarer i 

kommunale barnehager til orientering. 

 

 

 

 

 

 

Sak 15 /14  Samspill mellom frivilligsentralene og andre tiltak i 
Bydel Alna 

 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til innstilling 

 

1. Bydelsutvalget tar sak om Samspill mellom frivilligsentralene og andre til i Bydel Alna til 

orientering. 

 

2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren utarbeide forslag til vedtekter for frivilligsentralene i 

Bydel Alna. Vedtektene skal utformes slik at de oppfyller krav med hensyn til 

kommuneloven, bydelsreglementet, etiske normer og regler for Oslo kommune, samt 

offentlighetsloven mv. Vedtektene må reflektere et styringssystem som tar hensyn til 

bydelens organisering, personal- og økonomiforvaltning, ledelse og arkivsystem. 

 

3. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge frem forslag til felles, og like 

rapporteringsrutiner for bydelens frivilligsentraler. 

 

 

Votering: 

Enstemmig 

 

Innstilling: 

1. Bydelsutvalget tar sak om Samspill mellom frivilligsentralene og andre til i Bydel Alna til 

orientering. 

 

2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren utarbeide forslag til vedtekter for frivilligsentralene i 

Bydel Alna. Vedtektene skal utformes slik at de oppfyller krav med hensyn til 

kommuneloven, bydelsreglementet, etiske normer og regler for Oslo kommune, samt 
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offentlighetsloven mv. Vedtektene må reflektere et styringssystem som tar hensyn til 

bydelens organisering, personal- og økonomiforvaltning, ledelse og arkivsystem. 

 

3. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge frem forslag til felles, og like 

rapporteringsrutiner for bydelens frivilligsentraler. 

 

 

 

 

 

Oslo, 29.10.2014 

 

 

 

Arvid Berg-Hansen       Eivind Fivelsdal 

leder         møtesekretær 

 


