
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Alna 

 Bydelsadministrasjonen 

Møteprotokoll  

 

 

Møte: Arbeidsutvalget  

Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, inngang A  

Møtetid: Torsdag 22. januar 2015 kl. 17.00     

Sekretariat: 23 47 99 64  

 

 

Møteleder: 

Knut Røli 

  

   

Tilstede:   

Knut Røli (A), leder 

Wenche Andrea Andberg (A) 

Arvid Berg-Hansen (A) 

Børge Ingvaldsen (H) 

Nils-Petter Komperud (FrP) 

 

  

Forfall:   

Ingunn Gjerstad (SV), observatør 

Jon-Terje Bekken (V), observatør 

 

  

Som vara møtte: 

Ingen 

  

   

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.  

 

Godkjenning av protokoll fra møte 04.12.2014  

Protokollen ble godkjent.  



 

 

 Informasjon fra bydelsdirektøren 
 

 Driftssituasjonen i julehøytiden 

Det har vært en rolig jul. Driften har gått som normalt.  

 

 Økonomisk status 

Bydelsdirektøren orienterte om økonomisk status.  Det går mot et mindreforbruk på ca. 

29-30 mill kroner. Omstillingene bydelen har igangsatt virker.  

 

 Salg av barnehager i Bydel Alna 

Bydelsdirektøren orienterte om status i avhendingsprosessen.  

 

 Språk i barnehager 

Bydelsdirektøren orienterte om et prosjekt for å styrke språk i barnehager. Det er avsatt 

2,5 mill kroner til 2 barnehager i Bydel Alna og 2 barnehager i Bydel Stovner til dette. 

Det er en «språkpakke» som tidligere med hell er brukt i skolen og nå tilpasses 

barnehager. Midlene blir delt på Utdanningsetaten og bydelene.  

 

 Karihaugen 

Det har vært et møte med Selvaag og Bydel Alna og Bydel Stovner om planer for 

Karihaugveien 22. Prospektet sendes elektronisk når det foreligger.  

 

 Bibliotekkonsept 

Forslag til husleieavtale er sendt byrådet.  

Det er planlagt åpning 01.11.2015. 

 

 Tveten gård 

Rapport med status for rehabiliteringen legges fram i neste AU.  

 

 Innovasjon i Bydel Alna 

Folder ble delt ut. Det kommer egen sak om innovasjonssatsingen i neste AU.  

 

 Kostnadstilpasningsprosjekt  

Prosjekt i avdeling Helse og mestring. Rapport inneholder tiltak og skal først behandles i 

ledergruppa.  

 

 Alna tjenestekontor 

Det arbeides med organisering av arbeidet.  

 

 Kvalifisering for arbeid - AlnaAktiv 

Et prosjekt skal se på bruk av bydelens tjenestesteder til aktivitet for NAV-klienter 

utenfor arbeidsmarkedet. 

 

 Alna renhold og tekniske sentral 

Det skal opprettes en ekstra lederstilling. Nytilsatt person starter i løpet av et par uker.  

 

 Plan for oppfølging av verbalvedtak 

Liste over verbalvedtak ble gjennomgått. 

 

 Prøveordningen med driftsstyrer i sykehjemmene avsluttes.  

Brev med bystyrets vedtak ble tatt til orientering.  

 



 

 

 Tildelingsbrev 

Tildelingsbrev 2015 til bydelene fra byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester  

ble delt ut og tatt til orientering.  

 

 

Eventuelt 
 

Møtelokale til politisk virksomhet 

Det må finnes et alternativt lokale til politisk møtevirksomhet mens ombygging pågår. 

 

Åpent møte om Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
Det holdes møte i bydelssalen 29.01.2015. Det kommer en representant Akershus 

fylkeskommune og Plan- og bygningsetaten for å orientere. Forslag til høring skal behandles  

i bydelsutvalget 26. februar d.å.  

 

Vedtak fra bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker 

Bydelen har mottatt brev fra bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker med støtte til Alna 

bydelsutvalg i forbindelse med uttalelsen om delt bydelsdirektør.  

 

Dialogmøter 2015 

Dialogmøtene må snart planlegges. Knut Røli og Solveig Sommer Holm følger opp. 

 

Temamøter før møter i bydelsutvalget 

Det var forslag om å invitere representanter fra Furuset og Haugerud seniorsentre og Tveten 

gård til BU 16. april d.å. 

 

Årsmøte for frivilligsentralene 

Det var enighet om å undersøke når årsmøte for frivilligsentralene må avholdes i forhold til 

frist for innsending av regnskap m.v. Administrasjonen undersøker også om bydelsutvalget 

kan delegere årsmøtet til oppvekst- og kulturkomiteen. 

 

Avslutning for bydelsutvalget 

Det holdes avslutning for bydelsutvalget 4. eller 5. november d.å. Det undersøkes om 

avslutningen kan være på Furuset seniorsenter. Leder sender e-post om arrangementet.  

 

 

 

 

 

Knut Røli        Gro Leander Nordaas    

leder        sekretær   


