
 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Alna 

 Bydelsadministrasjonen 

Protokoll 6/14 

 

 

Møte: Helse- og sosialkomiteen  

Møtested: Bydelssalen  

Møtetid: Onsdag 03. desember 2014 kl. 17.00     

Sekretariat: 90281954  

 

 

Møteleder: Børge Ingvaldsen  

   

Tilstede: Børge Ingvaldsen (H) 

Wenche Andberg (A) 

Anne Britt Skarbø (V) 

Tor Arthur Iversen (FrP) 

Monir Jaber (A) 

Ingunn Gjerstad (SV) 

 

 

Ikke møtt: Shahid Dar (A)    

   

Møtesekretær: Anne Langaard Jensen   

 

Åpen halvtime 

Det var ingen fremmøtte til åpen halvtime.  

 

Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent.  

 

Godkjenning av sakskart 

Sakskartet ble godkjent.  

 

Godkjenning av protokoll fra møte 29.10.2014 

Protokollen ble godkjent.  

 

Saker behandlet under møte 

Sak 29 /14  Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018   
Sak 30 /14  Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser - rullering 2015 - 

2016   

Sak 31 /14  Prosjektevaluering - sluttrapport NAV Alna  

Sak 32 /14  Rapport fra tilsynsutvalget Alna nord  
Sak 33 /14  Rapport fra tilsynsutvalget Alna nord - Haugentunet boliger, avlastning   
Sak 34 /14  Rapporter fra tilsynsutvalget Alna sør   
 



 

 

Sak 29 /14  Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 og 
økonomiplan 2015 - 2018 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Bydelsdirektørens forslag fremgår av vedlagte budsjettdokument. 

 

Helse- og sosialkomiteen fattet følgende enstemmige vedtak 

Helse- og sosialkomiteen viser til kommentarene til budsjettet fra eldrerådet og rådet for 

funksjonshemmede. Helse- og sosialkomiteen støtter deres uttalelser. 

 

Helse- og sosialkomiteen undrer seg over at ikke bydelsadministrasjonen stiller seg til 

rådighet med informasjon om budsjettet. Fagkomiteen vil gå dypere inn i saksfeltet og trenger 

en grundig gjennomgang for å komme med innspill til den videre budsjettbehandling. 

 

 

Sak 30 /14  Lokal handlingsplan for mennesker med 
funksjonsnedsettelser - rullering 2015 - 2016 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak  

1. Rullering av handlingsplanen med de foreslåtte tiltakene vedtas. 

2. Handlingsplanen rulleres høsten 2016. 

 

Innstilling (enstemmig):  

1. Rullering av handlingsplanen med de foreslåtte tiltakene vedtas. 

2. Handlingsplanen rulleres høsten 2016. 

 

 

Sak 31 /14  Prosjektevaluering - sluttrapport NAV Alna 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Bydelsutvalget tar Sluttrapport «NAV i Alna» til orientering. 

 

Innstilling (enstemmig):  

 Sluttrapport «NAV i Alna» tas til orientering. 

 

 

Sak 32 /14  Rapport fra tilsynsutvalget Alna nord 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Rapport fra tilsynsutvalget Alna nord tas til orientering. 

 

Helse- og sosialkomiteen fattet følgende enstemmige vedtak 

Rapport fra tilsynsutvalget Alna nord tas til orientering. 

 

 



 

 

Sak 33 /14  Rapport fra tilsynsutvalget Alna nord - Haugentunet 
boliger, avlastning 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Rapport fra tilsynsutvalget Alna nord – Haugentunet boliger tas til orientering. 

 

Helse- og sosialkomiteen fattet følgende enstemmige vedtak 

Rapport fra tilsynsutvalget Alna nord – Haugentunet boliger tas til orientering. 

 

 

Sak 34 /14  Rapporter fra tilsynsutvalget Alna sør 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Rapportene fra tilsynsutvalget Alna sør tas til orientering. 

 

Helse- og sosialkomiteen fattet følgende enstemmige vedtak 

Rapportene fra tilsynsutvalget Alna sør tas til orientering. 

 

 

Orienteringssaker 

 Protokoll fra eldrerådets møte 01.12.2014 

 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 01.12.2014 

 

 

Eventuelt 

 Helse- og sosialkomiteen ønsker referatene fra dialogmøtene for relevante enheter. 

 

 Temaer for våren 2015: 

11.02.2015     Bestillerkontoret – utskrivninger fra sykehusene, samarbeid med  

     Diakonhjemmet og Lovisenberg 

25.03.2015 Skolehelsetjenesten, Hellerud vgs.  

Helsestasjon for ungdom 

Arbeidet med psykisk helse 

03.06.2015 Demensarbeidet  

 

 

 

Bydel Alna, 08.12.2014 

 

 

 

 

Børge Ingvaldsen     Anne Langaard Jensen  

leder       sekretær 

 

 


