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Møtedokumenter i elektronisk form eller i papirutgave 
 
Saksframstilling: 

 
Eldrerådets vedtak. 
Aud L. Krook, medlem av Eldrerådet, fremmet i Eldrerådets møte den 10. november 2014 
følgende forslag som ønskes fremlagt for Bydelsutvalget. 
 

Møtedokumenter på lesebrett eller i papirutgave 

 

Bydelen besluttet for ca to år siden at man skulle bruke lesebrett for saksdokumenter 

til Bydelsutvalgets og Eldrerådets møter. Dette var både miljømessige og økonomisk 

motivert. Vi har nå fått erfaring av dette og alle er ikke fornøyd med ordningen. Da et 

av medlemmene i Eldrerådet sa opp avtalen om lesebrett, ble det informert om at 

man kunne få Eldrerådets sakspapirer i papirform, men ikke BUs dokumenter. Vi 

mener dette er en ulempe for spesielt eldre personer, men også enkelte yngre og 

ønsker at man skal gjøre en evaluering av denne rutinen. Vi mener dette på sikt kan 

lede til at eldre personer vil finne det mer problematisk å engasjere seg i 

bydelspolitikk. Forslag til uttalelse. 

 

1 Sagene Eldreråd ønsker at bydelsadministrasjonen gjør en evaluering av 

lesebrettbruk for BUs saksdokument. 

 

2 I avvente av dette, legges saksdokumentene til BU ut på Sandaker bibliotek, og i 

Treschows hus, Sandakerveien 61 og Sagene samfunnshus. 

 
Det ble enstemmig besluttet å sende saken til Bydelsutvalget for behandling. 
 
Bydelsutvalgets vedtak. 
Bydelsutvalget fattet den 18.10.2012 følgende vedtak: 
1. Trykking og distribusjon av BU-heftet i sin nåværende form opphører. 
2. Det etableres en ordning for utlån av nettbrett med mobilt bredbånd for lesing av 

saksdokumenter til faste medlemmer og første varamedlem til hver partigruppe i 
Bydelsutvalget/Arbeidsutvalget og komiteene. Øvrige folkevalgte får tilsendt 
innkallinger og saksdokumenter etter nåværende ordning. 

3. Ordningen trer i kraft 01.01.2013. 



 
 

 
Bydelsdirektørens vurdering. 
Som det fremgår av Bydelsutvalgets vedtak den 18.10.2012, omfatter ordningen med 
elektronisk distribusjon av saksdokumenter kun medlemmer og første varamedlem til hver 
partigruppe i Bydelsutvalget/Arbeidsutvalget og komiteene. Eldrerådets medlemmer er ikke 
berørt. 
 
Til Eldrerådets forslag pkt. 1. 

Den etablerte ordning med elektronisk distribusjon av saksdokumenter er nå vel innarbeidet, 
og synes å fungere etter intensjonene. Innføringen av ordningen har medført en betydelig 
administrativ forenkling, og sikrer folkevalgte og publikum enkel tilgang til 
saksdokumentene.  
 
Bydelsdirektøren ser ikke behov for å igangsette en evaluering av ordningen på det 
nåværende tidspunkt. 
 
Bydelsdirektøren vil imidlertid se på muligheten av å utvide ordningen med elektronisk 
distribusjon av saksdokumenter til å gjelde også Eldrerådet, Rådet for funksjonshemmede og 
Barne- og ungdomsrådet fra neste valgperiode. 
 
 
Til Eldrerådets forslag pkt. 2. 

Saksdokumentene til folkevalgte organ i bydelen ble tidligere lagt ut i papirform på 
Deichmanske bibliotek filial Torshov, i Lilleborg kirke og i Torshov kirke. Utlegging av 
dokumentene opphørte som unødvendig ved innføring av internettpublisering, uten at det 
medførte reaksjoner fra publikum. 
 
Bydelsdirektøren finner ikke holdepunkter for å fastslå et behov for utlegging av 
saksdokumenter i papirform på de av Eldrerådet nevnte steder. 
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Det igangsettes ingen evaluering av ordningen med elektronisk distribusjon av 
Bydelsutvalgets saksdokumenter på det nåværende tidspunkt. 

2. Bydelsutvalgets saksdokumenter legges ikke ut i papirform. 
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Marius Trana 
bydelsdirektør 
 
Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift 

 


