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Utvalg: Bydelsutvalget 
Møtedato: 11.12.2014 
Møtested: Sagene samfunnshus, Kaysalen   
Tidspunkt: 18:30 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Internett: 
www.bsa.oslo.kommune.no 

 

 
 

 

Bydel Sagene 

 

 

Post- og besøksadresse: 
Thorvald Meyers gate 7 
0555 Oslo 

 

Telefon:  02180 
Telefaks: 23 47 40 01 
 

Giro: 1315 01 00253 
Org.nr.: 974 778 726 

 

E-post:  
postmottak@bsa.oslo.kommune.no 

 
 

 

Oslo kommune 
Bydel Sagene 
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Saksliste: 
 
 
Saksnr Tittel 
1.  Åpen halvtime 
2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
3.  Godkjenning av protokoll fra møte 20.11.14 
4. BU 14/72 Økonomioppfølging per 31. oktober 2014 
5. BU 14/73 Budsjett 2015 
6. BU 14/74 Detaljregulering av Ring 3 Storokrysset 
7. BU 14/75 Bydel Sagenes forvaltning av Lilleborgbanen 
8. BU 14/76 Utkvittering av verbalvedtak - VA 6 Operativ tjeneste 
9. BU 14/77 Møtedokumenter i elektronisk form eller i papirutgave 
10. BU 14/78 Prøveordning med driftsstyrer i sykehjemmene avsluttes 
11. BU 14/79 Forslag til møteplan år 2015 
12.  Spørretimen 
13.  Orienteringssaker 
14.  Eventuelt 
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Møtebok 
  
Utvalg:  Bydelsutvalget 
Møtedato: 20.11.2014 
Tidspunkt: 18.30 
Møtested: Sagene 
Samfunnshus. Kaysalen  

 

  
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Repr Vara for 
Helge Stoltenberg LEDER AP  
Ole Jørgen Nyhagen NESTLEDER SV  
Eli Eriksen Sveen MEDL AP  
Henok Kassahun MEDL AP  
Therese Karlsen MEDL AP  
Karina Hellum MEDL AP  
Kjell Omdal Erichsen MEDL H  
Torgeir Lilleberg 1. VARAMEDL H Camilla Johannessen 
Stian Haraldsen MEDL H  
Sten Joseph Mcneil Ånnerud MEDL V  
Tarik Ogbamichael MEDL V  
Marianne Engelstad MEDL SV  
Siri Mittet MEDL MDG Fratrådte under behandling av sak 

14/67 Tilskudd til grønne 
aktiviteter og tiltak – høst 2014 

Hans Otto Watne MEDL FRP  
 
Forfall: 
Eldar Aldernæs Hanson, medlem, R 
Cathrine Skårn, 1. vara, R 
Aina Huseby, 2. vara, R 
Hassan Zahra Eggeh, 3. vara, R 
Betül Ücbas, 4. vara, R 
Camilla Johannessen, medlem, H 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Marius Trana – bydelsdirektør 
Atle Hillestad – avdelingsdirektør økonomi      
Hilde Graff – avdelingsdirektør barn og ungdom 
Siri Berg – avdelingsdirektør personal 
Morten Nordlie – avdelingsdirektør kultur og nærmiljø 
Inger Lise Myklebust – avdelingsdirektør helse og sosial 
Leif Gjerland – informasjonssjef 
 
Møteleder: Helge Stoltenberg  
Møtesekretær: Atle Hillestad 
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Saksliste: 
 

Saksnr Tittel 

1.  Åpen halvtime 

2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 

3.  Godkjenning av protokoll fra møte 23. oktober 2014 

4. BU 14/63 Økonomioppfølging per 30. september 2014 

5. BU 14/64 Høring – Ny finansiering av sykehjemsplasser 

6. BU 14/65 
Utkvittering av verbalvedtak VH2 - Hindring av 
sykehjemsinnleggelser 

7. BU 14/66 Utkvittering av verbalvedtak VH4 og VH5 

8. BU 14/67 Tilskudd til grønne aktiviteter og tiltak - høst 2014 

9. BU 14/68 
VK9 Kartlegging av sykkelparkering og informasjon om 
sykkelstrategi 

10. BU 14/69 VB9 Digital mobbing 

11. BU 14/70 
Nytt valgoppgjør for Bydelsutvalget i Bydel Sagene - 
Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, 
Miljøpartiet De Grønne og Fremskrittspartiet 

12. BU 14/71 
Strategisk plan for ekstern informasjon og kommunikasjon - VA 4 
Informasjonsarbeid 

13.  Spørretimen 

14.  Orienteringssaker 

15.   Eventuelt 

 
 
1. Åpen halvtime 

Ramil Aliyev, Sagene Internasjonale og flerkulturelle Frivillighetssentral, (SAIFF) delte 
ut presentasjonsbrosjyre og orienterte om virksomheten. Den omfatter blant annet 
leksehjelp for 30 - 45 barn, dansekurs, språkkurs, kor, veiledning og 4 festivaler i året. De 
fleste som benytter SAIFF er barn og ungdommer. SAIFF betaler 240 000 per år i husleie. 
SAIFF har på mange plan et svært godt samarbeid med bydelen men savner økonomisk 
støtte fra bydelen til administrative utgifter. Han ba også om anledning til å få bruke 
Kaysalen gratis minst én gang per måned. 
 
Reidun Staalesen, tilsynsutvalget for hjemmetjenesten opplyste at utvalget har vært 
frustret over få henvendelser. De har derfor arrangert allmøter for brukerne i 2012 og nå 
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sist 13. november i år. På disse møtene har det fremkommet både ris og ros. Det største 
problemet for brukerne har vist seg å være tilgjengelighet på telefon. Dette medfører at 
brukerne ikke får gitt beskjed om avtaler som må avlyses med den følge at det blir bomtur. 
Dette er dyrt for tjenesten og går ut over andre brukere. Hun advarte også mot å kutte ned 
på merkantilt personale brukerne kan henvende seg til personlig da ikke er alle er fortrolig 
med bruk av ny teknologi. 
 
Hun takket administrasjonen for godt samarbeid i forbindelse med avvikling av allmøtene. 
 
Toril Knatterød, rådet for funksjonshemmede, viste til sak 64, hvor hun savnet noe om 
kontakt med pårørende.  
 
Hun mente sak 66 skulle stått på sakslista til rådet. 
 
Hun spurte om bydelens befolkning blir godt nok informert når komitemøter avvikles 
andre steder enn på samfunnshuset. 
 
Hun mente mange brukerundersøkelser har for få svar til at det kan trekkes konklusjoner. 
Hun ba derfor om at det vurderes hva som kan gjøres for å få opp svarprosenten. 
 
Hun beklaget at firmaet Samres har fått ny fire års kontrakt på TT-reiser da dette i dag 
fungerer dårlig. 
 
 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Hans Otto Watne påpekte at det på sakslista sto saker «var til behandling» i stedet for «er    
til behandling». 
 
Med denne presisering ble innkalling og saksliste enstemmig godkjent  

 
3. Godkjenning av protokoll fra møte 23. oktober 2014 
 
Protokollen ble enstemmig godkjent. 
 
4. BU 14/44 Økonomioppfølging per 30. september 2014 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Økonomioppfølging per 30. september 2014 tas til etterretning. 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig) 
Økonomioppfølging per 30. september 2014 tas til etterretning. 

 
 
Bydelsutvalgets behandling:  
Atle Hillestad hadde ordet. 
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VEDTAK (enstemmig) 

Økonomioppfølging per 30. september 2014 tas til etterretning 

5. BU 14/64 Høring – Ny finansiering av sykehjemsplasser 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget i Sagene støtter byrådets innstilling (alternativ 2) da omlegging vil gi et mer 
reelt bilde av hva en sykehjemsplass faktisk koster sammenlignet med alternative 
omsorgstilbud. Den foreslåtte finansieringsmodellen vil derfor være et riktig økonomisk 
insitament i en utvikling av byens omsorgstilbud i tråd med statlige føringer og Oslo 
kommunes seniormelding. 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Bydelsutvalgets behandling:  
Marius Trana og Karina Hellum hadde ordet. 

VEDTAK (enstemmig) 

Bydelsutvalget i Sagene støtter byrådets innstilling (alternativ 2) da omlegging vil gi et 
mer reelt bilde av hva en sykehjemsplass faktisk koster sammenlignet med alternative 
omsorgstilbud. Den foreslåtte finansieringsmodellen vil derfor være et riktig økonomisk 
insitament i en utvikling av byens omsorgstilbud i tråd med statlige føringer og Oslo 
kommunes seniormelding. 

 

6. BU 14/65 Utkvittering av verbalvedtak VH2 - Hindring av 
sykehjemsinnleggelser 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget tar saken til orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Bydelsutvalgets behandling:  
Kjell Omdal Erichsen og Karina Hellum hadde ordet  

 VEDTAK (enstemmig) 

 Bydelsutvalget tar saken til orientering. 
 

7. BU 14/66  Utkvittering av verbalvedtak VH3 og VH4 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget tar saken til orientering. 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Bydelsutvalgets behandling:  
Hans Otto Watne hadde ordet.  

 VEDTAK (enstemmig) 

 Bydelsutvalget tar saken til orientering. 

8. BU 14/67 Tilskudd til grønne aktiviteter og tiltak - høst 2014 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
1. MILJØSTIFTELSEN BELLONA gis et tilskudd på kr 25 000.  
2. NOAH – for dyrs rettigheter gis et tilskudd på kr 20 000.  
3. SAIFF gis et tilskudd på kr 25 000. 
4. BJØLSEN BAKERI gis ikke tilskudd. 
 
Kultur- og nærmiljøkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt. 
 
Bydelsutvalgets behandling:  
Siri Mittet ba om at hennes habilitet ble vurdert på grunnlag av verv som styreleder i Gruten 
AS som har søkt tilskudd. Hun ble vurdert som inhabil og fratrådte.  
 
Stian Haraldsen er beboer i et borettslag som søker midler og ba om at hans habilitet ble 
vurdert. Han ble vurdert som ikke inhabil. 
 
Hans Otto Watne hadde ordet. 

 VEDTAK (enstemmig) 

1. MILJØSTIFTELSEN BELLONA gis et tilskudd på kr 25 000.  
2. NOAH – for dyrs rettigheter gis et tilskudd på kr 20 000.  
3. SAIFF gis et tilskudd på kr 25 000. 
4. BJØLSEN BAKERI gis ikke tilskudd. 

9. BU 14/68 VK9 Kartlegging av sykkelparkering og informasjon om 
sykkelstrategi 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget tar saken om sykkelparkeringsplasser og sykkelstrategi til orientering. 
 
Kultur- og nærmiljøkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Bydelsutvalgets behandling:  
Siri Mittet hadde ordet. 
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 VEDTAK (enstemmig) 

 Bydelsutvalget tar saken om sykkelparkeringsplasser og sykkelstrategi til orientering. 

10. BU 14/69 VB9 Digital mobbing 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
Barn- og ungekomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Bydelsutvalgets behandling:  
Marianne Engelstad, Kjell Omdal Erichsen og Therese Karlsen hadde ordet. 

 VEDTAK (enstemmig) 

 Saken tas til orientering. 
 

11. BU 14/70 Nytt valgoppgjør for Bydelsutvalget i Bydel Sagene - 
Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, 
Miljøpartiet De Grønne og Fremskrittspartiet 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget tar valgoppgjøret til etterretning. 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 VEDTAK (enstemmig) 

 Bydelsutvalget tar valgoppgjøret til etterretning. 

 

12. BU 14/71 Strategisk plan for ekstern informasjon og 
kommunikasjon - VA 4 Informasjonsarbeid 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget tar forslaget til strategisk plan for ekstern informasjon og kommunikasjon til 
orientering. 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Bydelsutvalgets behandling:  
Marius Trana hadde ordet. 
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 VEDTAK (enstemmig) 

 Bydelsutvalget tar forslaget til strategisk plan for ekstern informasjon og 
 kommunikasjon til orientering. 
 
13.  Spørretimen 

Det var ingen spørsmål til spørretimen. 
 

14.  Orienteringssaker 
Bydelsdirektørens budsjettforslag legges fram i morgen, 21. november. Spørsmål BU 
måtte ha til forslaget, før den politiske behandling, kan på vanlig måte sendes 
bydelsdirektøren på epost. De vil bli besvart fortløpende, med kopi til alle BUs 
representanter. 
 

15.  Eventuelt 
Det var ingen saker under eventuelt. 
 

 
 
BYDEL SAGENE 
Bydelsutvalget 
 
Helge Stoltenberg      Atle Hillestad 
leder        møtesekretær   
      
 
 
  
  
 


