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Møte: Arbeidsutvalget  

Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, inngang A, 2. et.  

Møtetid: Torsdag 04. desember 2014 kl. 17.00     

Sekretariat: 23 47 99 64  

 

 

Møteleder: 

Knut Røli 

  

   

Tilstede: 

Knut Røli (A), leder 

Arvid Berg-Hansen (A) 

Wenche Andrea Andberg (A) 

Børge Ingvaldsen (H) 

Nils-Petter Komperud (FrP) 

Jon-Terje Bekken (V), observatør 

Mohammad Arif (SV), observatør 

  

   

Forfall:   

Ingunn Gjerstad (SV), observatør 

 

  

Som vara møtte:   

Mohammad Arif (SV), observatør 

 

  

I tillegg møtte:   

Tore Olsen Pran, bydelsdirektør 

Solveig Sommer Holm, ass. bydelsdirektør 

 

  

Møtesekretær:   

Gro Leander Nordaas 

 

Åpen halvtime 

Det var ingen fremmøtte til åpen halvtime.  

 

Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent.  

 

Godkjenning av sakskart 

Sakskartet ble godkjent.  

 



 

 ii 

Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2014 

Protokollen ble godkjent.  

 

 

Orientering om Oslo kommunes nye nettsider v/Ellen Willadsen 

Ellen Willadsen presenterte og orienterte om Oslo kommunes nye nettsider.  
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Sak 43 /14  Økonomisk status pr. oktober 2014 

 

Bydelsdirektør Tore Olsen Pran orienterte om saken.  

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Økonomisk status pr. oktober tas til orientering. 

 

Innstilling (enstemmig): 

Økonomisk status pr. oktober tas til orientering. 

 

 

Sak 44 /14  Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 og 
økonomiplan 2015 - 2018 

 

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 inklusive tilleggsinnstilling 2 ble delt ut.  

Spørsmål fra Knut Røli besvart av bydelsadministrasjonen ble delt ut og gjennomgått.  

 

AU ønsker at et notat om Haugentunet (A1) sendes gruppelederne.  

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Bydelsdirektørens forslag fremgår av vedlagte budsjettdokument. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 oversendes 

bydelsutvalget uten innstilling.  

 

 

Sak 45 /14  Nye bibliotek- og møteplassfunksjoner på Furuset ; 
forslag til leieavtale samt samarbeidsavtale med 
Kulturetaten 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
1. Bydelsutvalget slutter seg til forslag til leieavtale med Etatbygg Furuset AS og ber 

bydelsdirektøren fremme saken for godkjenning i byrådet 

 

2. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt til å utarbeide partnerskapsavtale med 

Kulturetaten 

 

3. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren iverksette tiltak for å flytte Læringssenteret i 

Gransdalen 29, Furuset Frivilligsentral og deler av Bydel Alnas ungdomstiltak på Furuset 

til Trygve Lies plass 1 A, når nødvendige godkjenninger foreligger. Dette bør også 

omfatte gjennomgang av de aktuelle tjenestene for å sikre at samlokalisering bidrar til 

samarbeidsformer og tjenesteutvikling som gir enda bedre og mer tilgjengelige tilbud til 

brukere i Bydel Alna. 

 

Innstilling (enstemmig): 

1. Bydelsutvalget slutter seg til forslag til leieavtale med Etatbygg Furuset AS og ber 

bydelsdirektøren fremme saken for godkjenning i byrådet 
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2. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt til å utarbeide partnerskapsavtale med 

Kulturetaten 

 

3. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren iverksette tiltak for å flytte Læringssenteret i 

Gransdalen 29, Furuset Frivilligsentral og deler av Bydel Alnas ungdomstiltak på Furuset 

til Trygve Lies plass 1 A, når nødvendige godkjenninger foreligger. Dette bør også 

omfatte gjennomgang av de aktuelle tjenestene for å sikre at samlokalisering bidrar til 

samarbeidsformer og tjenesteutvikling som gir enda bedre og mer tilgjengelige tilbud til 

brukere i Bydel Alna. 

 

 

Sak 46 /14  Forstudien til prosjektet "Alnaaktiv" - et samarbeid 
mellom Bydel Alna og KAREA KF 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Bydelsutvalget tar sluttrapport fra forstudien til orientering. 

 

Innstilling (enstemmig): 

Bydelsutvalget tar sluttrapport fra forstudien til orientering. 

 

Informasjon fra bydelsdirektøren 

 

Salg av barnehager 

Bydelsdirektøren orienterte om status for salg av barnehager i bydelen – om hvilke 

barnehager som er solgt til hvilke firma. Ansatte og foreldre er informert i dag.  

 

Tilsyn 

Det har vært tilsyn fra Fylkesmannen når det gjelder folkehelsearbeidet i bydelen.  

Det var ingen avvik. Det har også vært tilsyn med hjemmetjenesten, som også var positivt. 

Rapportene legges fram for bydelsutvalget. 

 

Eventuelt 

 

Tidspunkter for bydelsutvalget   

Tidspunkt for budsjettkonferanse og avslutningsmarkering for bydelsutvalget i 2015 bør 

settes. Tidspunkt for fotografering av bydelsutvalget bør også bestemmes, helst i februar.  

Det blir juleavslutning for bydelsutvalget etter møte 16. desember 2014. 

 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

Rapport er sendt på høring. Knut Røli har foreslått at det holdes en temakveld i slutten av 

januar. Det var ønske om at arbeidsgruppens presentasjon sendes ut på forhånd.  

 

 

Bydel Alna, 05.12.2014 

 

 

 

Knut Røli       Gro Leander Nordaas 

leder        sekretær 


