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Protokoll 5/14 

 

 

Møte: Helse- og sosialkomiteen  

Møtested: Bydelssalen  

Møtetid: Onsdag 29. oktober 2014 kl. 17.00     

Sekretariat: 90281954  

 

 

Møteleder: Børge Ingvaldsen (H)  

   

Tilstede: Børge Ingvaldsen (H) 

Anne Britt Skarbø (V) 

Tor Arthur Iversen (FrP) 

Monir Jaber (A) 

Shahid Dar (A) 

 

   

Forfall: Wenche Andberg (A) 

Ingunn Gjerstad (SV) 

 

   

Som vara møtte: Siv Hjellnes (A) 

John Adahada (SV) 

 

   

I tillegg møtte: Enhetsleder Alna hjemmetjeneste  

Monika Vartdal 

Fagkonsulent Connie Basmo 

 

   

Møtesekretær: Anne Langaard Jensen   

 

 

Åpen halvtime 

Ingen frammøtte 

 

Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent 

 

Godkjenning av sakskart 

Sakskartet ble godkjent 

 

Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 24.09.2014 

Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 24.09.2014 ble godkjent 
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Sak 26 /14  Samspill mellom frivilligsentralene og andre tiltak i 
Bydel Alna 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

 

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. 

 

Vedtak (enstemmig) 

 

Helse- og sosialkomiteen tiltrer bydelsdirektørs forslag 

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. 

 

4. Vedtektene må sikre åpningstider som kan muliggjøre deltakelse for alle grupper. 

 

5. Vedtektene må sikre de frivilliges deltakelse i styrene.  

 

 

Sak 27 /14  Rapport fra tilsynsutvalget Alna nord - Haugentunet 
boliger - avlastningsboligen 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Rapport fra tilsynsutvalget Alna nord – avlastningsboligen tas til orientering. 

 

Vedtak (enstemmig) 

Rapport fra tilsynsutvalget Alna nord – avlastningsboligen tas til orientering. 
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Sak 28 /14  Rapport fra tilsynsutvalget Alna nord - Furuset sykehjem 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Rapport fra tilsyn ved Furuset sykehjem tas til orientering. 

 

Vedtak (enstemmig) 

Rapport fra tilsyn ved Furuset sykehjem tas til orientering. 

 

 

Orienteringssaker 

Enhetsleder Monika Vartdal orienterte om status i Alna hjemmetjenester. 

 

Eventuelt 

Børge Ingvaldsen orienterte om sak vedrørende endret system for prising av sykehjemsplasser 

som er til høring i bydelene. Bydelsadministrasjonen støtter endringen. 

  

Bydel Alna, 04.11.2014 

 

 

 

Børge Ingvaldsen      Anne Langaard Jensen  

leder        sekretær 


