
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 1/14 

 
 
Møte: Oppvekst- og kulturkomitéen  
Møtested: Glassmøterommet, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Tirsdag 14. januar 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Rana Tariq (H)  
   
Tilstede: Sigrun Torbo Benbow (A), Ombir 

Upadhyay (F), Rashid Nawaz (A), Anne 
Bjerke (V) 

 

   
Forfall: Brit Axelsen (A), Elisabeth Myrhol (SV)  
   
Som vara møtte: Laila Nikolaisen (A), Else Marie Mjærum 

(SV) 
 

   
I tillegg møtte: Enhetsleder Stine Fritz Hals, fungerende 

leder for enhet for ungdom, kultur og 
nærmiljø og Ali Hussin Jafar Al.jabri (UR) 

 

   
Møtesekretær: Avdelingssjef Ingebjørg Mjåland  
 
Åpen halvtime. Det var ingen personer tilstede. 
 
Innkalling godkjent. 
Sakskart godkjent. 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 1 /14    Protokoll fra OKK-møte 26.11.13 
Sak 2 /14    Brukerundersøkelse i barnehagene 2013 
Sak 3 /14    Sluttrapportering på Områdeløftet Haugenstua 
Sak 4 /14    Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Tilskuddsordningen åpne 
møteplasser - søknad 
Sak 5 /14    Bydelsutvalgets tilsynsansvar. Oppfølging av Kommunerevisjonsrapport 12/2013 
Sak 6 /14    Orienteringssaker 
Sak 7 /14    Eventuelt 
 
 

 
 





 
Sak 1 /14    Protokoll fra OKK-møte 26.11.13 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra møte i OKK 26.11.13 godkjennes. 
 
 
Sak 2 /14    Brukerundersøkelse i barnehagene 2013 
Stine Fritz Hals orienterte. Undersøkelsen foregår på nett og er tilgjengelig på flere språk. Det 
er noe økt deltakelse i Bydel Stovners barnehager sammenliknet med 2012. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Oppvekst- og kulturkomiteen tar saken om brukerundersøkelsen for 2013 til orientering. 
 
 
Sak 3 /14    Sluttrapportering på Områdeløftet Haugenstua 
Komiteen ga ros til det arbeidet som er nedlagt i forbindelse med områdesatsingen på 
Haugenstua. 
Vedtak (enstemmig) 
Bydelsutvalget godkjenner sluttrapporteringen av Områdeløftet på Haugenstua, slik den 
fremkommer av vedleggene i denne sak.  
 
 
Sak 4 /14    Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Tilskuddsordningen åpne 
møteplasser - søknad 
Innen fristen var det innkommet i alt fire søknader innenfor denne tilskuddsordningen. 
Administrasjonen gjennomgikk de fire søknadene som er prioritert, to fra bydelen og to 
eksterne. 
Vedtak (enstemmig) 

1. Administrasjonens søknad til barne-, ungdoms og familiedirektoratet om tilskudd til 
Åpne møteplasser for 2014 godkjennes.  

2. Oppvekst- og kulturkomiteen forelegges en orienteringssak om fordeling av tilskudd 
til Åpne møteplasser for 2014 når søknaden er behandlet i barne-, ungdoms og 
familiedirektoratet.  

 
 
Sak 5 /14    Bydelsutvalgets tilsynsansvar. Oppfølging av Kommunerevisjonsrapport 
12/2013. 
 
Vedtak (enstemmig) 

1. Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag til oppfølging av 
bydelsutvalgets tilsynsansvar, slik det fremgår av saken. 

2. Bydelsutvalget fastsetter årlig i første møte etter at budsjett er vedtatt hvilke 
områder som skal ha et særskilt tilsyn i komiteene. 

3. Bydelsutvalget forelegges protokoller fra komiteens tilsyn  og årsrapport i første 
møte påfølgende år. 

4. Bydelsutvalget vedtar at HSK og OKK i 2014 har et spesielt tilsyn med  Stovner 
NAV og Stovner barnevern. 

5. Bydelsutvalget tar til etterretning at nøkkeltallsoversikt til bydelsutvalgets møter 
utgår fra og med 2014. 

 
 
Sak 6 /14    Orienteringssaker 
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Orientering fra råd og utvalg: 
Ingen saker 
 
Øvrige orienteringssaker: 
Ingebjørg Mjåland orienterte om: 

• Forslag til fordypningstemaer på OKK-møtene i 2014. Innspill fra komiteen 
innarbeides. 

• I forbindelse med barneransakene er det utarbeidet en oversikt over bydelens ulike 
tilbud til ungdom, etter henvendelse fra Akers Avis. Oversikten ble delt ut. 

• Bydelen vil i 2014 samle tjenestene til barn og unge (barnehager, barnevern og 
ungdom og fritid) i en egen oppvekstavdeling. 

• Det opprettes en stabsenhet for lokalsamfunn og kultur.  
 
Vedtak (enstemmig) 
Oppvekst- og kulturkomiteen tar informasjonen til orientering. 
 
 
Sak 7 /14    Eventuelt 
Ingen saker. 
 
x 
 
Dokumenter omdelt i møtet: 

• Oversikt over bydelsvise og byomfattende tilbud for ungdom i Bydel Stovner. 
• Sluttrapport områdeløft Haugenstua 2007 – 2013. 

 
 

 
Møtet ble hevet kl. 18.55 
 
OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN 
 
 
 
Rana Tariq        Ingebjørg Mjåland 
nestleder        avdelingssjef 
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