Oslo kommune
Bydel Alna
Bydelsadministrasjonen
Møteprotokoll 7/14

Møte:
Møtested:
Møtetid:
Sekretariat:

Arbeidsutvalget
Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, inngang A, 2. et.
Torsdag 30. oktober 2014 kl. 17.00
23 47 99 64

Møteleder:
Knut Røli
Tilstede:
Knut Røli (A), leder
Arvid Berg-Hansen (A)
Elisabeth Jørgensen (A)
Børge Ingvaldsen (H)
Grethe Østhell (FrP)
Jon-Terje Bekken (V), observatør
Mohammad Arif (SV), observatør
Forfall:
Wenche Andrea Andberg (A)
Nils-Petter Komperud (FrP)
Ingunn Gjerstad (SV), observatør
Som vara møtte:
Elisabeth Jørgensen (A)
Grethe Østhell (FrP)
Mohammad Arif (SV), observatør
I tillegg møtte:
Ellen Liljedahl, fung. bydelsdirektør
Hege Schjenken, økonomikonsulent, til sak 36/14
Halvor Voldstad, enhetsleder, til sakene 37/14 og 38/14
Møtesekretær:
Gro Leander Nordaas

Åpen halvtime
Reidun Gjerde, styreleder i Haugerud og Trosterud vel, henviste til sak 38/14 og ba om at
Sankthansfjellet og Karlstua borettslag og bebyggelsen i Haugerudhagan tas med i satsingen.
De har sendt brev til bydelen om dette.
Per Kristian Løken, styremedlem i Haugerud og Trosterud vel, tok opp reguleringsarbeidene
på Lutvann leir. Han understreket viktigheten av saken. Beboerne har gitt innspill til høringen,
og velforeninger og borettslag er samkjørte i dette.
Han ønsker også å følge opp Haugerud park/Haugerud IF. Det har ikke skjedd noe i saken.
Knut Røli kommenterte innspillene fra de frammøtte.
Bydelen vil se på innspillene fra borettslagene vedr. å ta med flere områder på Haugerud i
satsingen. Miljø- og byutviklingskomiteen har gitt en uttalelse i forbindelse med reguleringsplanene for Lutvann leir. Det ble vist til invitasjon til det åpne folkemøtet om Lutvann leir.
Børge Ingvaldsen oppfordret til å møte opp på møtet på Lutvann skole 3. november d.å.
Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.
Godkjenning av sakskart
Sakskartet ble godkjent med 3 ekstra saker på dagsorden:
Sak 40/14 Bydelens høring i byrådets innstilling i byrådssak 166.2/2014 – nytt system for
finansiering av sykehjemsplasser
Sak 41/14 Høring Landbruksmelding for Oslo
Sak 42/14 Godtgjøring for deltakelse i budsjettkonferanse
Godkjenning av protokoll fra møte 25.09.2014
Protokollen ble godkjent.
Saker behandlet under møte
Sak 36/14 Økonomisk status pr. september 2014
Sak 37/14 Områdeløft Lindeberg – forslag til programplan for 2015
Sak 38/14 Utredning om områderettet satsing på Trosterud og Haugerud
Sak 39 /14 Møteplan 2015 for politisk oppnevnte utvalg/råd/komiteer
Sak 40 /14 Bydelens høring i Byrådets innstilling i byrådssak 166.2/2014 - nytt system for
finansiering av sykehjemsplasser
Sak 41 /14 Høring Landbruksmelding for Oslo
Sak 42 /14 Godtgjøring for deltakelse i budsjettkonferanse
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Sak 36 /14 Økonomisk status pr. september 2014
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Økonomisk status pr. september 2014 tas til orientering.
Konsulentbruk i bydelen ble etterspurt. Det var enighet om å oversende en oversikt til
gruppelederne på e-post.
Tall for oktober vil bli presentert på møte i bydelsutvalget 20. november d.å.
Innstilling (enstemmig):
Økonomisk status pr. september 2014 tas til orientering.

Sak 37 /14 Områdeløft Lindeberg – forslag til programplan for 2015
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
1. Bydelsutvalget slutter seg til Programplan 2015 for Områdeløft Lindeberg.
2. Programstyret videreføres med samme sammensetning og mandat.
Programstyret konstituerer seg selv. Bydelsdirektøren får fullmakt til å supplere
programstyret ved behov for utskiftninger.
Tilleggsforslag fra Arvid Berg-Hansen (A)
Bydelsutvalget ser utfordringer i sameiene i Lindeberglia, med mye utleieproblematikk og
gjennomtrekk. Bydelsutvalget understreker behovet for å skape bedre og mer stabilt bomiljø,
noe som er områdeløftets intensjon.
Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren komme tilbake til BU med en sak der det belyses
hvordan en kan få til et større løft med rehabilitering av boligene, både utvendig og innvendig.
Saksutredningen må tydeliggjøre mulighetene for kommunalt og statlig engasjement inn i et
slikt arbeid. Det offentlige har et spesielt ansvar for de mest levekårsutsatte områdene i vårt
samfunn.
Saken legges fram for BU våren 2015.
Votering
Bydelsdirektørens forslag og tilleggsforslag fra Arvid Berg-Hansen (A) ble enstemmig
tiltrådt.
Innstilling
1. Bydelsutvalget slutter seg til Programplan 2015 for Områdeløft Lindeberg.
2. Programstyret videreføres med samme sammensetning og mandat.
Programstyret konstituerer seg selv. Bydelsdirektøren får fullmakt til å supplere
programstyret ved behov for utskiftninger.
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3. Bydelsutvalget ser utfordringer i sameiene i Lindeberglia, med mye utleieproblematikk og
gjennomtrekk. Bydelsutvalget understreker behovet for å skape bedre og mer stabilt
bomiljø, noe som er områdeløftets intensjon.
Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren komme tilbake til BU med en sak der det belyses
hvordan en kan få til et større løft med rehabilitering av boligene, både utvendig og
innvendig.
Saksutredningen må tydeliggjøre mulighetene for kommunalt og statlig engasjement inn i
et slikt arbeid. Det offentlige har et spesielt ansvar for de mest levekårsutsatte områdene i
vårt samfunn.
Saken legges fram for BU våren 2015.

Sak 38 /14 Utredning om områderettet satsing på Trosterud og
Haugerud
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
1.

Bydelsutvalget tar sak om områderettet satsing på Trosterud til orientering.

2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren vurdere muligheten for oppstart av områderettet
satsing på Trosterud og Haugerud i forbindelse med forslag til budsjett for 2015.
Tilleggsforslag fra Knut Røli (A):
BU ber bydelsdirektøren trekke med områdene som vel og borettslag omtaler i brev datert
27.10.2014.
Haugerud tas med i forslagets punkt 1.
Votering
Bydelsdirektørens forslag og tilleggsforslag fra Knut Røli (A) ble enstemmig tiltrådt.
Innstilling
1. Bydelsutvalget tar sak om områderettet satsing på Trosterud og Haugerud til orientering.
2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren vurdere muligheten for oppstart av områderettet
satsing på Trosterud og Haugerud i forbindelse med forslag til budsjett for 2015.
3. BU ber bydelsdirektøren trekke med områdene som vel og borettslag omtaler i brev datert
27.10.2014.

Sak 39 /14 Møteplan 2015 for politisk oppnevnte
utvalg/råd/komiteer
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Møteplan for 2015 godkjennes.
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Innstilling (enstemmig):
Møteplan for 2015 godkjennes.

Sak 40 /14 Bydelens høring i Byrådets innstilling i byrådssak
166.2/2014 - nytt system for finansiering av
sykehjemsplasser
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Bydelsutvalget i Bydel Alna støtter byrådsavdelingens innstilling til helse- og sosialkomitéen
i byrådssak 166.2/14 Nytt system for finansiering av sykehjemsplassene.
Votering
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Bydelsutvalget i Bydel Alna støtter byrådsavdelingens innstilling til helse- og sosialkomitéen
i byrådssak 166.2/14 Nytt system for finansiering av sykehjemsplassene.

Sak 41 /14 Høring Landbruksmelding for Oslo
Forslag fra Jon-Terje Bekken (V):
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel ga i tildelingsbrevet for 2013 Bymiljøetaten i oppdrag
å lage et faglig grunnlag til byrådssak med arbeidstittel «Landbruk i byen». Dette er Oslos
første landbruksmelding, som foreslås å gjelde for en fireårsperiode, med påfølgende
revidering hvert fjerde år. Dokumentet skal være et mål-/strategidokument. Det forventes at
tiltak kommer som et resultat av vedtatt melding.
Selv om høringsfristen er utløpt, ber AU bydelsdirektøren om å sende en et brev til
Bymiljøetaten så fort som mulig med innspill til høringen. AU ber spesielt om at følgende
momenter kommer frem:


I kapittel 1.3.1 under omtalen av kommunale gårdsbruk er Nordre Lindeberg gård
uteglemt. Dette må bero på en forglemmelse siden gården siden 2002 har vært drevet av
Oslo kommune. Gården har melkekyr, vinterfora sauer, gris, geiter, fjørfe, hester og
gnagere. Med en melkekvote på 30 000 liter og vinterfora dyr, har gården vært nødt til å
«låne» gammel kulturmark flere steder i Groruddalen. Skal nivået på gårdsdriften
opprettholdes er gården avhengig av nye områder til både beite og spredning av gjødsel.
Denne problemstillingen bør omtales i Landbruksmeldingen.



I en landbruksmelding for Oslo bør også landbruksrettet utdanning være med. I den
forbindelse bør Natur videregående skole omtales. Skolen er en naturbruksskole nær
knyttet til Nordre Lindeberg gård, elevene kan ta spesiell eller generell studiekompetanse,
yrkeskompetanse eller fagbrev. Skolen tilbyr programområdene: Vg2 heste- og
hovslagerfag, Vg2 landbruk og gartnernæring med fordypning innenfor gartner, hund og
landbruk og Vg2 skogbruk. Skolen tilbyr utdanning som gartner, agronom og et
lærlingeløp med fagbrev innen skogbruk eller hest- og hovslagerfag.
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I kapittel 1.2.2. er det et delmål 2 som går på bedre folkehelse og sosial mobilitet,
herunder rekreasjon og integrering bør også omtale besøksgårdene og hvordan disse gir et
tilbud både til barnehager, skoler og til den generelle befolkningen. Dette er et tilbud som
ikke koster noe for den enkelte. Gjennom samarbeid mellom skole og besøksgårdene kan
tilbudet nå også de som har størst nytte av det. På Nordre Lindeberg gård drives til
eksempel prosjektet MiniBonde der gården gjennom et samarbeid med skolene og med
en liten offentlig støtte gir barn mulighet til å delta i gårdsdriften. Rollen besøksgårdene
har som en arena for integrering og sosial mobilitet og hvordan dette kan styrkes bør
komme tydeligere frem i meldingen.

Votering
Forslag fra Jon-Terje Bekken (V) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel ga i tildelingsbrevet for 2013 Bymiljøetaten i oppdrag
å lage et faglig grunnlag til byrådssak med arbeidstittel «Landbruk i byen». Dette er Oslos
første landbruksmelding, som foreslås å gjelde for en fireårsperiode, med påfølgende
revidering hvert fjerde år. Dokumentet skal være et mål-/strategidokument. Det forventes at
tiltak kommer som et resultat av vedtatt melding.
Selv om høringsfristen er utløpt, ber AU bydelsdirektøren om å sende en et brev til
Bymiljøetaten så fort som mulig med innspill til høringen. AU ber spesielt om at følgende
momenter kommer frem:


I kapittel 1.3.1 under omtalen av kommunale gårdsbruk er Nordre Lindeberg gård
uteglemt. Dette må bero på en forglemmelse siden gården siden 2002 har vært drevet av
Oslo kommune. Gården har melkekyr, vinterfora sauer, gris, geiter, fjørfe, hester og
gnagere. Med en melkekvote på 30 000 liter og vinterfora dyr, har gården vært nødt til å
«låne» gammel kulturmark flere steder i Groruddalen. Skal nivået på gårdsdriften
opprettholdes er gården avhengig av nye områder til både beite og spredning av gjødsel.
Denne problemstillingen bør omtales i Landbruksmeldingen.



I en landbruksmelding for Oslo bør også landbruksrettet utdanning være med. I den
forbindelse bør Natur videregående skole omtales. Skolen er en naturbruksskole nær
knyttet til Nordre Lindeberg gård, elevene kan ta spesiell eller generell studiekompetanse,
yrkeskompetanse eller fagbrev. Skolen tilbyr programområdene: Vg2 heste- og
hovslagerfag, Vg2 landbruk og gartnernæring med fordypning innenfor gartner, hund og
landbruk og Vg2 skogbruk. Skolen tilbyr utdanning som gartner, agronom og et
lærlingeløp med fagbrev innen skogbruk eller hest- og hovslagerfag.



I kapittel 1.2.2. er det et delmål 2 som går på bedre folkehelse og sosial mobilitet,
herunder rekreasjon og integrering bør også omtale besøksgårdene og hvordan disse gir et
tilbud både til barnehager, skoler og til den generelle befolkningen. Dette er et tilbud som
ikke koster noe for den enkelte. Gjennom samarbeid mellom skole og besøksgårdene kan
tilbudet nå også de som har størst nytte av det. På Nordre Lindeberg gård drives til
eksempel prosjektet MiniBonde der gården gjennom et samarbeid med skolene og med
en liten offentlig støtte gir barn mulighet til å delta i gårdsdriften. Rollen besøksgårdene
har som en arena for integrering og sosial mobilitet og hvordan dette kan styrkes bør
komme tydeligere frem i meldingen.
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Sak 42 /14 Godtgjøring for deltakelse i budsjettkonferanse
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Bydelsdirektøren legger saken fram uten forslag til vedtak.
Forslag fra Knut Røli (A):
Det gis godtgjøring for deltakelse i budsjettkonferanse etter kategori 4 i Reglement for
godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune.
Votering
Forslag fra Knut Røli (A) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Det gis godtgjøring for deltakelse i budsjettkonferanse etter kategori 4 i Reglement for
godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune.
Informasjon fra bydelsdirektøren


Bydelens kommentarer til byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester om
konsekvenser av byrådets budsjettforslag
Bydelens svar var sendt ut til arbeidsutvalgets medlemmer. Tatt til orientering.



Status for prosjekt «Løftet»
Brev fra Byrådsavdeling for finans ble delt ut og tatt til orientering.
Det er ønske om at bydelens webredaktør og deltaker i prosjektet, Ellen Willadsen,
kommer til AU for å orientere.



Informasjon i forkant av møte i bydelsutvalget
Det var enighet om å invitere representanter fra Alna barneverntjeneste til neste møte
i BU kl. 1630. Selve BU-møtet starter kl. 1800.



Åpen barnehage
Åpen barnehage i Lindeberglia starter opp i november.

Eventuelt
Møte på Lutvann skole 03.11.2014
Det skal være møte på Lutvann skole mandag 3. november vedr. reguleringssaken om
Lutvann leir.

Bydel Alna, 31.10.2014

Knut Røli
leder

Gro Leander Nordaas
sekretær
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