
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 1/14 

 
 
Møte: Arbeidsutvalget  
Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Torsdag 16. januar 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Karl P. Olsen (A)  
   
Tilstede: Rashid Nawaz (A), Sigrun Torbo Benbow 

(A), Per Opsahl (H), Jan Arild Linja (Frp), 
 

 

Til stede som 
observatør: 

 
Tore Ludt (SV), Mariwan Ahmadi (V) 

 

 
Forfall: 

 
Brit Axelsen (A) 

 

   
Som vara møtte: Sigrun Torbo Benbow (A  
   
I tillegg møtte: Spesialkonsulent Reidunn Myster Beier  
   
Møtesekretær: bydelsdirektør Maria Brattebakke  
 
Åpen halvtime. Det var ingen tilstede. 
 
Innkalling godkjent. 
Sakskart godkjent. 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 1 /14    Protokoll fra AU-møte 28.11.13 
Sak 2 /14    Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 12.12.13 
Sak 3 /14    Nettplan Stor-Oslo. Innspill til konseptvalg og kvalitetssikring 
Sak 4 /14    Sluttrapportering på Områdeløftet Haugenstua 
Sak 5 /14    Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Tilskuddsordningen åpne 
møteplasser - søknad 
Sak 6 /14    Årsrapport 2013 - Miljø-, plan og samferdselskomiteen 
Sak 7 /14    Bydelsutvalgets tilsynsansvar. Oppfølging av Kommunerevisjonsrapport 12/2013 
Sak 8 /14    Brukerundersøkelse i barnehagene 2013 
Sak 9 /14    Eventuelt 
 

 
 





 
Sak 1 /14    Protokoll fra AU-møte 28.11.13 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra AU-møte 28.11.13 godkjennes. 
 
 
Sak 2 /14    Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 12.12.13 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 12.12.2013 tas til orientering. 
 
 
Sak 3 /14    Nettplan Stor-Oslo. Innspill til konseptvalg og kvalitetssikring 
 
Vedtak (enstemmig) 
Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg har mottatt plan og bygningsetatens henvendelse hvor 
bydelen blir bedt om innspill til konseptvalgutredning og kvalitetssikring for Nettplan Stor – 
Oslo. 
 
Arbeidsutvalget finner at Statnett har gjort et grundig arbeid med konseptvalgutredningen 
(KVU), men rent faglig må bydelen støtte seg på Det Norske Veritas AS kvalitetssikring av 
KVU.  
 
Bydelsutvalgets arbeidsutvalg velger likevel å komme med innspill fordi saken anses å være 
av stor lokal og regional viktighet: 
 

1. Nettplan for Stor – Oslo og Kommuneplan for Oslo (forventet lagt ut til offentlig 
ettersyn i januar 2014) må samhandle slik at en kan sikre fremtidig byutvikling i Oslo 
samtidig som det etableres tilstrekkelig, miljøvennlig strømforsyning og linjeføringer 
som ikke er til hinder for god arealbruk, jfr bystyresak 73/13. 
 

2. Arbeidsutvalget tiltrer anbefaling av konsept 3 spenningsoppgradering til 420 kV på 
bakgrunn av de vurderinger og beregninger som viser at det er samfunnsøkonomisk 
lønnsomt å investere i nytt nett og at nettstrukturen i anbefalt konsept er robust med 
hensyn til fremtidig effektforbruk og teknologi. 
 

3. Arbeidsutvalget finner at KVU burde ha sett på kabling i tillegg til luftlinjeløsninger, 
da arbeidsutvalget mener dette vil være et vesentlig moment både i et 
byutviklingsperspektiv og et nettutviklingsperspektiv; konseptet da ville gitt tydeligere 
forskjeller i kost-nytte i forbindelse med selve konseptenes beslutningsgrunnlag. 
 

4. Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg viser til bydelens store belastning når det gjelder 
Statnetts eksisterende linjeføringer som berører eksisterende boligområder, men i 
enda større grad en kommende byutvikling på Nedre Rommen (Statnetts to luftspenn 
samt Hafslunds ene linjeføring).  
Arbeidsutvalget har forstått at oppgradering av eksisterende nett mot Fåberg er 
prioritert, jfr Nettutviklingsplan 2013. Arbeidsutvalget ber derfor om at det i videre 
arbeid med Nettplan Stor-Oslo prioriteres tiltak som reduserer bydelens belastning, 
og at oppgradering i henhold til konseptvalg 3 skjer gjennom kabling og etter føre-
var-prinsippet av helsehensyn hvor byutvikling tas inn som avgjørende faktor.  
 

5. Det vises til saksfremlegget i sin helhet.   
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Sak 4 /14    Sluttrapportering på Områdeløftet Haugenstua 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget godkjenner sluttrapporteringen av Områdeløftet på Haugenstua, slik den 
fremkommer av vedleggene i denne sak.  
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 5 /14    Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Tilskuddsordningen åpne 
møteplasser - søknad 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

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.  

 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 6 /14    Årsrapport 2013 - Miljø-, plan og samferdselskomiteen 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Årsrapport fra Miljø-, plan- og samferdselskomiteen godkjennes. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 7 /14    Bydelsutvalgets tilsynsansvar. Oppfølging av Kommunerevisjonsrapport 
12/2013. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

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. 

 
AU ber om at følgende forslag til punkt 6 fra HSK tas med : 
Bydelsutvalget ber HSK og OKK ha et årlig felles møte med tema som berører begge 
komiteer. 
 
Vedtak:Saken settes på BU-kartet 
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Sak 8 /14    Brukerundersøkelse i barnehagene 2013 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Oppvekst- og kulturkomiteen tar saken om brukerundersøkelsen for 2013 til orientering. 
 
AU ber administrasjonen om at tall fra Oslosnittet tas med i saksfremlegget. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 9 /14    Eventuelt 
 

A) Bydelsdirektøren ber om at sak knyttet til anskaffelse av el-biler settes på sakskartet.  
 

B) Reidunn Myster Beier: Orienterte om at bademeldingen vil komme på høring i mars. 
 

C) Reidunn Myster Beier: Åpning av kunstutsmykking på Vestli T-bane 29.01. kl.12.00 – 
13.00. 
 

D) Reidunn Myster Beier: Plan – og bygningsetaten skal ha medvirkningsmøte knyttet til 
Linjeparken hvor Ungdomsrådet og eldrerådet er invitert. 06.02. kl.16.30 – 18.30. 
 

E) Rashid Nawaz (A): Spørsmål om ferdigstillelse av Haugenstua barnehage. Ros til 
ansatte for deres ekstrainnsats. 

 
Dokumenter omdelt i møtet: 

• Korrespondanse vedrørende opprettelse av sykehusnemd i Bydel Østensjø 
• Brev fra PBE vedr. elektronisk utsendelse av planforslag til offentlig ettersyn 
• Brev fra Rommen vel til PBE vedr. Karen Platous vei 
• Brev fra Bymiljøetaten vedr. Oslo kommunes skoger 
• Brev fra adm. til Bystyrets sekretariat vedr. suppleringsvalg Bydel Stovner 
• Tertialstatistikk for bydelene pr 31.08.2013 
• Sluttrapport Områdeløftet Haugenstua 

 
 

Møtet ble hevet kl.19.00 
 
Bydel Stovner, 16.01.14 
 
 
 
Karl P. Olsen        Maria Brattebakke 
leder         bydelsdirektør 
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