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Følgende saker ble behandlet: 
 
 
Saksnummer Tittel 
1.  Åpent kvarter 
2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
3.  Godkjenning av protokoll fra møte 12.11.13 
4. BUK 13/25 Budsjett 2014 
5. BUK 13/26 Økonomioppfølging pr 31. oktober 2013 
6. BUK 13/27 Skolefrokost - ekstern finansiering 
7. BUK 13/28 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 

2014 
8. BUK 13/29 Forslag til møteplan 1. halvår 2014 
9.  Orienteringssaker 
10.  Eventuelt 
 
 

 

1. Åpent kvarter 

1. Torgeir Holgersen, foreldrerepresentant for Maridalsveien barnehage, hadde et 
innlegg i forhold til forslag til kutt i faglederstillinger i BUK 13/25 «Budsjett 
2014».  
 
Torgeir Holgersen gav uttrykk for at et kutt i faglederstillingene ikke er et 
ansvarlig kutt, da det vil resultere i at bydelen gir barna et dårligere tilbud enn i 
dag. Han fremholdt at når man kutter 4,5 faglederstillinger vil det føre til at andre 
ansatte må overta deres oppgaver. Det betyr at færre personer er til stede og ser 
barna. Han pekte også på at i bydel Sagene finnes det mange barn som har et 
særlig behov for oppfølging, og at det vil bli vanskelig å gi et godt tilbud til disse 
barna dersom man kutter faglederstillinger. 

 
2. Leder i Barne- og ungdomsrådet, Magnus Bjørnbekk, fremla barne- og 

ungdomsrådet sin uttalelse i forhold til BUK 13/25 «Budsjett 2014».  
 

Barne- og ungdomsrådet (BUR) stiller seg negative til nedleggelsen av UngMedia. 
BUR mener at dersom man først skal kutte i Ungdomstiltakene, så vil det være 
mer hensiktsmessig å kutte ut utekontaktene. Utekontaktene har mindre 
tilknytning til ungdomsmiljøer enn ønsket. Det viser seg at få ungdommer vet om 
og/eller har møtt utekontaktene. Dette tyder på at tilbudet ikke fungerer så godt 
som forventet.  

UngMedia derimot er et godt etablert og godt fungerende tilbud som mange unge 
bruker. UngMedia er et trygt og velkjent tilbud for unge, med god dokumentasjon 
når det kommer til antall brukere. Det jobbes godt forebyggende, noe som kan føre 
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til at behovet for å fange opp utsatt ungdom blir mindre. Å opprettholde tilbudet 
UngMedia kan føre til at man ikke vil trenge utekontaktene i like stor grad. 
Nedleggelse av UngMedia kan føre til reparasjon senere, noe som er dyrt, mens 
forebygging i forkant er billig. 

Leder i Barne- og ungdomsrådet, Magnus Bjørnbekk, fremla barne- og 
ungdomsrådet sin uttalelse i forhold til BUK 13/29 «Forslag til møteplan 1. halvår 
2014». 

BUR mener at kuttet i antall møter hemmer det viktige kontinuerlige arbeidet i 
rådet. Det ble fremholdt at det vil være en bedre løsning at medlemmer i BUR får 
mindre lønn per møte, mot at man øker antallet møter. De samlede honorarutgifter 
vil dermed være uendret, samtidig som man får avholdt flere møter. Dette vil for 
eksempel gjøre det lettere å gjennomføre planleggingen av Ungdomshøring 2014. 
 

3. Mareke Bardal, foreldrerepresentant for Lilleborg barnehage, hadde et innlegg i 
forhold til forslag til kutt i faglederstillinger i BUK 13/25 «Budsjett 2014».  
 
Det ble fremholdt at det er svært viktig at barnehagene har en ledelse å forholde 
seg til. Mindre bemanning vil også føre til dårligere oppfølging av sykemeldte. 
Det vil også bli vanskeligere å få barnehagen til å gå rundt når ansatte er syke, da 
man ikke setter inn vikarer med en gang. Det ble påpekt at 
grunnbemanningsavtalen i barnehagene utvannes når man ikke kan sette inn 
vikarer når ansatte er syke. Det er mange barn i bydel Sagene som trenger spesiell 
oppfølging, og et kutt i faglederstillinger er et kutt i tilbudet til de barna som 
trenger noe ekstra. Et slikt kutt kan også føre til at færre førskolelærere ønsker seg 
til bydelen. Bydel Sagene er kjent for å ha et godt fagmiljø i barnehagene, men 
dette kan bli mindre attraktivt når man kutter i fagstillinger. Det er viktig at 
politikerne i bydel Sagene sier fra til politikerne som er lenger opp i systemet om 
at grensen for kutt er nådd. 
 

4. Marianne Tveite, representant fra Maridalsveien barnehage, hadde et innlegg i 
forhold til forslag til kutt i faglederstillinger i BUK 13/25 «Budsjett 2014». 
 
Marianne Tveite sa seg enig i de foregående innleggende vedrørende kutt i 
faglederstillinger, og poengterte også at et kutt i ungdomstilbudet UngMedia kan 
bli dyrt i form av at forebygging er billig og reparasjon er dyrt. 
 

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

3. Godkjenning av protokoll fra møte 12.11.13 

Godkjenning av protokoll fra møtet 12.11.13 ble enstemmig godkjent. 
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4. BUK 13/15   Budsjett 2014 

 
Bydelsdirektørens forslag: 

 
1. Budsjett 2014 vedtas i.h.t. tabellen nedenfor og med de tillegg (tall- og verbalvedtak) 
som følger av bydelsutvalgets budsjettvedtak. Bydelsdirektør gis fullmakt til å plassere 
endringene på rett enhet, kostra og formålskapittel. 
 
Tabell 14: Forslag til vedtak budsjett Bydel Sagene 2014                                                                         mill 
kr 

Funksjonsområder 
  

Brutto 
utgifter 

Inntekter 
  

Netto 
Utgifter 

Sum FO1    Helse, sosial og nærmiljø 207 447 -54 856 152 592 
Sum FO2A Barnevarn 410 254 -58 703 351 551 
Sum FO2B Oppvekst 146 447 -4 960 141 487 
Sum FO3    Pleie og omsorg 450 771 -65 516 385 256 
Sum FO4    Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet 113 328 -7 937 105 391 
Sum bydel 1 328 247 -191 971 1 136 276 
 
2. Budsjettet vedtas pr. enhet og pr. kostrafunksjon i.h.t. spesifikasjonene i del 2 og 3. 
3. Salderinger for 31 mill vedtas i.h.t. spesifikasjonen i tabell 11. 
4. Det opprettes 1 årsverk som folkehelsekoordinator.  
5. 2 engasjementer ved Enhet for tilrettelagte tjenester (ETT) omgjøres til 2 faste 
stillinger. 
6. Det inndras 20,7 årsverk: 
 
Stillinger Enhet / avdeling Antall årsverk 
Helse- og miljøkonsulent Bydelsdirektør    1 
HR-personalkonsulent HR-personal og administrasjonsservice    1 
IKT-konsulent HR-personal og administrasjonsservice    1 
Konsulentstilling HOS-avdeling    1 
Psykologstilling Sagene lokalmedisinske senter    1 
Saksbehandler Søknadskontoret BOU    1 
Fagledere Barnehageenhetene      4,5 
Ungdomsarbeidere Ungdomstiltak   3 
Hjemmehjelpere Møllehjulet bosenter   2 
Hjemmehjelpere Hjemmetjenesten      3,5 
Førstekonsulent Økonomiservice   1 
Lønningskonsulent Økonomiservice      0,7 
SUM     20,7 

 
7. Priser på korttids- og halvdagsplasser i barnehagene økes med 3,1%. 
8. Priser på utleie av parker og torgplasser økes med 3,1%. 
9. Innenfor rammen av de begrensninger som følger av bydelsutvalgets fullmakter, 
    delegeres det til bydelsdirektør følgende fullmakter for 2014: 
 

a) Fullmakt til å sette opp endelig budsjett i henhold til bydelsutvalgets vedtak 
b) Fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom kostrafunksjoner innenfor de  
    enkelte funksjonsområdene  
c) Fullmakt til å inngå og si opp avtaler vedrørende kjøp og salg av varer og tjenester 

          innenfor de rammer som følger av bydelsutvalgets vedtak 
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      d) Fullmakt til å overføre stillinger og midler fra funksjonsområde 1 og 4 til       
      nyopprettet Enhet for fleksible tjenester under funksjonsområde 3 
 
10. Det kreves ikke egenandel for trygghetsalarmer.  
11. Pris for tilleggstjenester fra hjemmetjenesten settes til kr. 454 pr. time. 
12. Det omdisponeres 5,1 mill fra sosialhjelp til Utviklingssenteret: 2,1 mill til 
vta/bonuslønn, 
0,6 mill til lønnstilskudd, 0,6 til mill bokonsulent, 0,6 mill til introduksjonsordning, 0,6 
mill til introduksjonsstønad og 0,6 mill til drift og egenandeler statsprosjekter.  
Det omdisponeres 5,7 mill fra sosialhjelp til sosialtjenesten: 1,8 mill til stillinger i 
forvaltning og 3,9 mill til kjøp av rusplasser. 
 
 
Barne- og ungekomiteens behandling: 
 
Marianne Engelstad (SV) foreslo at man først skulle fremme alle tallforslag, verbalforslag 
og merknader etter størrelse og deretter behandle alle tallforslag, verbalforslag og 
merknader. 
  
Forlaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Tallforslag 
 
Therese Karlsen (Ap) fremmet på vegne av AP, R, SV og MDG følgende tallforslag: 
 
TB1 Ungdomstiltak (BUK) – kr. 2.000.000 
 
Bydelsutvalget ønsker å opprettholde dagens tilbud ved Ung Media og bevilger kr. 
2.000.000 til dette formålet. 

 
TB 2 Svømmeundervisning – kr. 150.000 
 
Barne- og ungdomsrådet har uttrykt bekymring for mangelfull svømmeopplæring i 
bydelen. Bydelsutvalget ønsker å sette av kr. 150.000 til svømmeundervisning og ber 
samtidig direktøren om å komme tilbake til bydelsutvalget med en sak om hvordan dette 
kan gjennomføres. 

 
TB 3 Vikarbudsjett i barnehagene – kr. 383.000 
 
Tilstrekkelig og god bemanning i barnehagene er viktig både for barna og de ansatte. Det 
gir økt fleksibilitet og bedrer kvaliteten. Det foreslås derfor å sette av kr. 383.000 til blant 
annet vikarbruk i barnehagene. 

 
Audun R. Danielsen (H) og Alva Eide (V) fremmet tilsvarende tallforslag som TB1. 
 
Marianne Nordli (FRP) informerte om at FRP sine tallforslag fremmes i BU. 
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Verbalvedtak 
 
Therese Karlsen (Ap) fremmet på vegne av AP følgende forslag til vedtak: 
 
VB 1 Barnehager 
 
Barnehagene i bydelen er i dag organisert i 5 barnehageenheter med en enhetsleder i hver 
enhet. Bydelen har lenge satset på «nært lederskap», men bydelsutvalget ønsker en 
evaluering av organiseringen av barnehagene i bydelen og ber direktøren komme tilbake 
med en sak om dette. 
 
VB 2 Ungdomstiltak 
 
Ungdomstiltakene er i dag lokalisert på flere forskjellige steder i bydelen. På alle disse 
stedene må det betales husleie og det påløper andre kostnader som f.eks. vasking. 
Bydelsutvalget ber direktøren om å utrede om ungdomstiltakene kan lokaliseres et sted i 
bydelen og at man på den måten kan spare husleieutgifter og om det er mulig å ta ut 
synergieffekter av en slik samlokalisering. I utredningen må det også tas med om andre 
enheter i bydelen kan innordnes i en slik samlokalisering. Bydelsutvalget ber direktøren 
om å komme tilbake med en sak om dette. 
 
VB 3 Sykefravær i barnehagene 
 
Bydelsutvalget er kjent med at det er svært høyt sykefravær i enkelte av bydelens 
barnehageenheter. Bydelsutvalget mener det er viktig at administrasjonen arbeider 
målrettet for å få ned sykefraværet i barnehagene. Bydelsutvalget ber om en sak hvor 
administrasjonen gjør rede for hvilke konsekvenser det høye fraværet har for brukere og 
ansatte i barnehagene og vi ber om å få vite hva administrasjonen gjør for å senke 
sykefraværet i barnehagene. 
 
VB 4 Barnevern 
 
Bydelsutvalget har tidligere pekt på forbedringsområder i bydelens oppfølging av barn i 
fosterhjem. Dette har blitt bedre. Bydelsutvalget mener det er viktig at de barna vårt 
barnevern overtar omsorgen for skal få best mulig oppfølging. Dette er viktig, en rapport 
fra Riksrevisjonen viser eksempelvis at barnevernsbarn i institusjon får en mangelfull 
skolegang, noe som gjør voksenlivet vanskeligere. Bydelsutvalget ønsker en bred 
gjennomgang a bydelens barnevern. Vi ønsker at det settes klare målsetninger og 
resultatmål for barnevernets arbeid. Vi ønsker at bydelens barnevern undersøker mulige 
tiltak for å minske kostnadene ved institusjonsplasseringer. Blant tiltakene som bør 
vurderes er forsterket samarbeid med andre bydeler og om det finnes alternative løsninger 
til kjøp av dyre institusjonsplasser. 
 
Audun R. Danielsen (H) fremmet på vegne av H følgende forslag til vedtak: 
 
VB 5 UngMedia 
 
Bydelsutvalget støtter videreføring av ungdomstilbudet UngMedia og verdsetter det 
arbeidet som gjøres for ungdom gjennom dette tilbudet. Sett i forhold til antall brukere er 
imidlertid kostnadene relativt høye. Bydelsutvalget ber derfor bydelsdirektøren legge 
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frem en sak om hvordan tilbudet kan utvides til flere brukere innenfor eksisterende 
rammer.    
 
Audun R. Danielsen (H) fremmet på vegne av H og SV følgende forslag til vedtak: 
 
VB 6 Utekontaktene 
 
I budsjettet for 2012 valgte bydelsutvalget å styrke bydelens utekontakter fra to 50 % 
stillinger til to 100 % stillinger. Bydelsutvalget begrunnelse var at utekontakter i 
samarbeid med de andre tjenestene vil kunne gi både trygghet og forebygge. Det tar lang 
tid å bygge opp en slik tjeneste slik at den fungerer optimalt, men Bydelsutvalget er 
likevel bekymret for om tiltaket fungerer slik det var tenkt. Bydelsutvalget ber 
bydelsdirektøren legge frem en sak som beskriver utekontaktens virksomhet og resultater, 
samt hvilke tiltak som kan iverksettes for å bedre effekten av tilbudet. 
 
Audun R. Danielsen (H) fremmet på vegne av H følgende forslag til vedtak: 
 
VB 7 Helsestasjonen 
 
Bydelsutvalget ber bydelsdirektør komme tilbake med en sak om helsestasjonens 
oppfølging av småbarn på 2år- og 4års-kontroll. Det er ønskelig med en statistikk på hvor 
mange som kommer til disse kontrollene, hvilke tiltak som settes inn for å fange opp de 
som ikke kommer og om helsestasjonene praktiserer 3års-kontroll for utsatte barn. 
 
Marianne Engelstad (SV) fremmet på vegne av SV følgende forslag til vedtak: 
 
VB 8 Barn med atferdsproblemer 
 
Bydelsutvalget ser med bekymring på at bydelen merker en økning i atferdsproblematikk 
hos stadig flere og stadig yngre barn i bydelen. Atferdsproblemer, særlig hos barn og 
ungdom, skaper store problemer for personen selv og for andre. Bydelsutvalget ber derfor 
direktøren komme tilbake med en sak om arbeidet med barn med atferdsproblemer. 
Bydelsutvalget ber også om at det i saken settes spesielt fokus på arbeidet med de yngste 
barna med denne utfordringen.  
 

VB 9 Digital mobbing blant barn og unge 
 
Digital mobbing er blitt et økende problem for barn og unge. Dette er også et økende 
problem i bydelen. Tradisjonell mobbing er vanskelig nok å oppdage, men mobbing på 
nett og i sosialmedier er ofte enda mer skjult. Derfor er det svært viktig at de som jobber 
med barn og unge har den kompetansen og de verktøyene som skal til for å oppdage 
denne typen mobbing. Bydelsutvalget ber direktøren komme tilbake med en sak om 
hvordan det i bydelen arbeides med digital mobbing og forebygging av dette. 
Bydelsutvalget ber om at saken også inneholder en redegjørelse om hva som finnes av 
kompetanse og ressurser innen dette feltet i bydelen og hvordan disse kan styrkes og 
videreutvikles.  
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VB 10 Barnetråkk  

Bydelsutvalget mener Barnetråkket som ble gjennomført ved Bjølsen skole høsten var et 
godt tiltak. Barna fikk der en god mulighet til å medvirke til utviklingen av eget nærmiljø. 
Bydelsutvalget ser fram til at alle skolene gjennomfører slike tiltak for elever i den rette 
aldersgruppen. Dette kan gi oss nyttig kunnskap om hvordan barn opplever nærmiljøet 
sitt. Bydelsutvalget ber administrasjonen komme tilbake med en sak der en sammenlikner 
resultatene fra skolene og legger fram en prioritert liste over tiltak for å øke trivselen og 
trygghetsfølelsen til barna. Saken bør også inneholde et kostnadsoverslag over tiltakene. 
 

Merknader 
 
Therese Karlsen (AP) fremmet på vegne av AP følgende merknader: 
 
MB 1 Barnevern 
 
Bydel Sagene har et stort og omfattende barnevern. Disse medlemmene er glade for at vi 
har et godt barnevern som jobber godt med de sakene som oppstår. Det er viktig at 
barnevernet alltid setter barna først og har mulighet til å gripe tidlig inn i saker. Med store 
kutt til bydelene i Oslo setter man også kvaliteten på barnevernstjenestene på prøve. Disse 
medlemmene mener at bydelene i Oslo har behov for større rammer også for å 
opprettholde sine barnevernstjenester og for å kunne ta vare på de svakeste og mest 
utsatte barna. 

 
MB 2 Barnefattigdom 
 
I bydel Sagene vokser det opp en del barn i fattige familier. Forskning viser at dette er 
uheldig for barna i deres senere liv. Disse medlemmene er glade for at bydelen jobber 
systematisk og tverrfaglig med denne problemstillingen. 

 
MB 3 Kvalitet i barnehagene 
 
Barn oppholder seg i mange timer i barnehagene våre. Det er derfor viktig at kvaliteten i 
barnehagene er høy. Disse medlemmene mener det er spesielt uheldig at byrådet i Oslo 
legger opp til store kutt i driften av barnehagene. Dette vil få konsekvenser for den 
kvaliteten vi kan ha i våre barnehager. I bydel Sagene har vi sett konsekvensen av 
byrådets kutt ved at vi nå må si opp 4 fagledere i våre barnehager. Disse medlemmene 
beklager dette. 

 
MB 4 Deltagelse i barnehager 
 
Vi har i vår bydel en høy deltagelse i barnehagene. Opp mot 90 % av våre barn går i 
barnehager og dette er et høyt tall. Likevel er disse medlemmene bekymret over de barna 
som ikke år i barnehager. Det er viktig at barn både lærer seg norsk før skolestart, de blir 
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kjent med norsk kultur og at de lærer seg å omgås andre barn. Disse medlemmene mener 
det er viktig at bydelen fortsetter sin aktive rekruttering til barnehagene i bydelen. 

 
MB 5 Ungdomstiltak 
 
Selv om ungdomstiltak ikke er en lovpålagt tjeneste og selv om bydelens økonomi er 
stram, har bydel Sagene et relativt godt utbygd ungdomstilbud. Disse medlemmene mener 
at dette har vært riktig å prioritere. Antall ungdommer vil i vår bydel i årene framover 
fortsette å øke og disse medlemmene mener derfor at ungdomstilbud også i årene 
fremover må være et område som bør prioriteres. 

 
MB 6 Skolefrokost 
 
Bydel Sagene startet et forsøk i 2013 med gratis skolefrokost på 2 av skolene i bydelen. 
Disse medlemmene mener dette er et riktig og viktig tilbud og er glade for at vi også i 
2014 fortsetter dette prosjektet. Disse medlemmene er kritiske til at den nye regjeringen 
har besluttet å legge ned utvalget for folkehelse, fysisk aktivitet og mat i barnehage og 
skole. Disse medlemmene mener at kunnskap er bra og viktig og hadde derfor sett at 
utvalget kunne fått fullført sin jobb. 

 

Audun R. Danielsen (H) informerte om at H fremmer sine merknader i BU. 
 
 
VOTERING: 
 
Tallforslag 
 

Det ble stemt over AP, SV, MDG og R sitt tallforslag TB 1: Forslaget ble vedtatt med 6 

(2AP, 1V, 1SV, 1R, 1H) stemmer mot 1 stemme (1FRP). 

Det ble stemt over AP, SV, MDG og R sitt tallforslag TB 2: Forslaget ble vedtatt med 5 

(2AP, 1V, 1SV, 1R) stemmer mot 2 stemmer (1H, 1FRP). 

Det ble stemt over AP, SV, MDG og R sitt tallforslag TB 3: Forslaget ble vedtatt med 4 

(2AP, 1SV, 1R) stemmer mot 3 stemmer (1H, 1FRP, 1V). 

Verbalvedtak 

Det ble stemt over AP sine verbalvedtak (VB 1 – VB 4): Forslagene ble vedtatt med 5 

(2AP, 1V, 1SV, 1R) stemmer mot 2 stemmer (1H, 1FRP). 
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Det ble stemt over H sitt verbalvedtak VB 5: Forslaget falt med 5 (2AP, 1SV, 1R, 1FRP) 

mot 2 (1H, 1V) stemmer. 

Det ble stemt over H og SV sitt verbalvedtak VB 6: Forslaget ble vedtatt med 6 (2AP, 1V, 

1SV, 1R, 1H) stemmer mot 1 stemme (1FRP). 

Det ble stemt over H sitt verbalvedtak VB 7: Forslaget falt med 5 (2AP, 1SV, 1R, 1V) 

mot 2 (1H, 1FRP) stemmer. 

Det ble stemt over SV sitt verbalvedtak VB 8: Forslaget ble vedtatt med 4 (2AP, 1SV, 

1R) stemmer mot 3 stemmer (1H, 1FRP, 1V). 

Det ble stemt over SV sitt verbalvedtak VB 9: Forslaget ble vedtatt med 6 (2AP, 1V, 1SV, 

1R, 1FRP) stemmer mot 1 stemme (1H). 

Det ble stemt over SV sitt verbalvedtak VB 10: Forslaget ble vedtatt med 6 (2AP, 1V, 

1SV, 1R, 1H) stemmer mot 1 stemme (1FRP). 

Merknader: 

SV, V og R tilsluttet seg MB 1 fremmet av AP. 

SV, V, H og R tilsluttet seg MB 2 fremmet av AP. 

SV, og V tilsluttet seg MB 3 og MB 4 fremmet at AP. 

SV, V, H og R tilsluttet seg MB 5 fremmet av AP. 

SV, og R tilsluttet seg MB 6 fremmet av AP. 

 
Marianne Engelstad (SV) foreslo at budsjettforslaget fra bydelsdirektøren ikke behandles 
i BUK, men behandles direkte i Bydelsutvalget. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

 
VEDTAK: 
Barne- og ungekomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 

 
  TB1 Ungdomstiltak (BUK) – kr. 2.000.000 
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Bydelsutvalget ønsker å opprettholde dagens tilbud ved Ung Media og 
bevilger kr. 2.000.000 til dette formålet. 

 
TB 2 Svømmeundervisning – kr. 150.000 

 
Barne- og ungdomsrådet har uttrykt bekymring for mangelfull 
svømmeopplæring i bydelen. Bydelsutvalget ønsker å sette av kr. 
150.000 til svømmeundervisning og ber samtidig direktøren om å 
komme tilbake til bydelsutvalget med en sak om hvordan dette kan 
gjennomføres. 

 
TB 3 Vikarbudsjett i barnehagene – kr. 383.000 

 
Tilstrekkelig og god bemanning i barnehagene er viktig både for barna 
og de ansatte. Det gir økt fleksibilitet og bedrer kvaliteten. Det foreslås 
derfor å sette av kr. 383.000 til blant annet vikarbruk i barnehagene. 

 
VB 1 Barnehager 

 
Barnehagene i bydelen er i dag organisert i 5 barnehageenheter med 
en enhetsleder i hver enhet. Bydelen har lenge satset på «nært 
lederskap», men bydelsutvalget ønsker en evaluering av 
organiseringen av barnehagene i bydelen og ber direktøren komme 
tilbake med en sak om dette. 

 
VB 2 Ungdomstiltak 

 
Ungdomstiltakene er i dag lokalisert på flere forskjellige steder i 
bydelen. På alle disse stedene må det betales husleie og det påløper 
andre kostnader som f.eks. vasking.. Bydelsutvalget ber direktøren om 
å utrede om ungdomstiltakene kan lokaliseres et sted i bydelen og at 
man på den måten kan spare husleieutgifter og om det er mulig å ta ut 
synergieffekter av en slik samlokalisering. I utredningen må det også 
tas med om andre enheter i bydelen kan innordnes i en slik 
samlokalisering. Bydelsutvalget ber direktøren om å komme tilbake 
med en sak om dette. 

 
VB 3 Sykefravær i barnehagene 

 
Bydelsutvalget er kjent med at det er svært høyt sykefravær i enkelte 
av bydelens barnehageenheter. Bydelsutvalget mener det er viktig at 
administrasjonen arbeider målrettet for å få ned sykefraværet i 
barnehagene. Bydelsutvalget ber om en sak hvor administrasjonen 
gjør rede for hvilke konsekvenser det høye fraværet har for brukere 
og ansatte i barnehagene og vi ber om å få vite hva administrasjonen 
gjør for å senke sykefraværet i barnehagene. 
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VB 4 Barnevern 
 

Bydelsutvalget har tidligere pekt på forbedringsområder i bydelens 
oppfølging av barn i fosterhjem. Dette har blitt bedre. Bydelsutvalget 
mener det er viktig at de barna vårt barnevern overtar omsorgen for 
skal få best mulig oppfølging. Dette er viktig, en rapport fra 
Riksrevisjonen viser eksempelvis at barnevernsbarn i institusjon får 
en mangelfull skolegang, noe som gjør voksenlivet vanskeligere. 
Bydelsutvalget ønsker en bred gjennomgang a bydelens barnevern. Vi 
ønsker at det settes klare målsetninger og resultatmål for barnevernets 
arbeid. Vi ønsker at bydelens barnevern undersøker mulige tiltak for å 
minske kostnadene ved institusjonsplasseringer. Blant tiltakene som 
bør vurderes er forsterket samarbeid med andre bydeler og om det 
finnes alternative løsninger til kjøp av dyre institusjonsplasser. 

 
VB 6 Utekontaktene 

 
I budsjettet for 2012 valgte bydelsutvalget å styrke bydelen 
utekontakter fra to 50 % stillinger til to 100 % stillinger. 
Bydelsutvalget begrunnelse var at utekontakter i samarbeid med de 
andre tjenestene vil kunne gi både trygghet og forebygge. Det tar lang 
tid å bygge opp en slik tjeneste slik at den fungerer optimalt, men 
Bydelsutvalget er likevel bekymret for om tiltaket fungerer slik det var 
tenkt. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge frem en sak som 
beskriver utekontaktens virksomhet og resultater, samt hvilke tiltak 
som kan iverksettes for å bedre effekten av tilbudet. 
 
VB 8 Barn med atferdsproblemer 

 
Bydelsutvalget ser med bekymring på at bydelen merker en økning i 
atferdsproblematikk hos stadig flere og stadig yngre barn i bydelen. 
Atferdsproblemer, særlig hos barn og ungdom, skaper store 
problemer for personen selv og for andre. Bydelsutvalget ber derfor 
direktøren komme tilbake med en sak om arbeidet med barn med 
atferdsproblemer. Bydelsutvalget ber også om at det i saken settes 
spesielt fokus på arbeidet med de yngste barna med denne 
utfordringen.  

 

VB 9 Digital mobbing blant barn og unge 
 
Digital mobbing er blitt et økende problem for barn og unge. Dette er 
også et økende problem i bydelen. Tradisjonell mobbing er vanskelig 
nok å oppdage, men mobbing på nett og i sosialmedier er ofte enda 
mer skjult. Derfor er det svært viktig at de som jobber med barn og 
unge har den kompetansen og de verktøyene som skal til for å oppdage 
denne typen mobbing. Bydelsutvalget ber direktøren komme tilbake 
med en sak om hvordan det i bydelen arbeides med digital mobbing og 
forebygging av dette. Bydelsutvalget ber om at saken også inneholder 
en redegjørelse om hva som finnes av kompetanse og ressurser innen 
dette feltet i bydelen og hvordan disse kan styrkes og videreutvikles.  
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VB 10 Barnetråkk  
 

Bydelsutvalget mener Barnetråkket som ble gjennomført ved Bjølsen 
skole høsten var et godt tiltak. Barna fikk der en god mulighet til å 
medvirke til utviklingen av eget nærmiljø. Bydelsutvalget ser fram til 
at alle skolene gjennomfører slike tiltak for elever i den rette 
aldersgruppen. Dette kan gi oss nyttig kunnskap om hvordan barn 
opplever nærmiljøet sitt. Bydelsutvalget ber administrasjonen komme 
tilbake med en sak der en sammenlikner resultatene fra skolene og 
legger fram en prioritert liste over tiltak for å øke trivselen og 
trygghetsfølelsen til barna. Saken bør også inneholde et 
kostnadsoverslag over tiltakene. 

 

5. BUK 13/16   Økonomioppfølging pr 31. oktober 2013 

Barne- og ungekomiteens behandling: 
 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

VEDTAK(enstemmig): 
 Barne- og ungekomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
  
 Økonomirapport pr 31. oktober 2013 tas til etterretning. 
 

6. BUK 13/17   Skolefrokost - ekstern finansiering 

Barne- og ungekomiteens behandling: 
 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

VEDTAK(enstemmig): 
 Barne- og ungekomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
 Bydelsutvalget tar saken til orientering. 
 
 

7. BUK 13/18   Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn  

- søknad om støtte for 2014 

Barne- og ungekomiteens behandling: 
 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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VEDTAK(enstemmig): 
 Barne- og ungekomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 

Bydelsutvalget støtter bydelens søknad om tilskudd til ovennevnte aktiviteter 
og tilbud, i nevnte prioriterte rekkefølge. 

 

8. BUK 13/19   Forslag til møteplan 1. halvår 2014 

Barne- og ungekomiteens behandling: 
 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

VEDTAK(enstemmig): 
 Barne- og ungekomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
 Møteplan for 1. halvår 2014 vedtas. 
 

9. Orienteringssaker 

Det var ingen orienteringssaker. 
 

10.  Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt. 
 
 
 
 

BYDEL SAGENE 
Barne- og ungekomiteen 
 
Marianne Engelstad     Helen Bergstøl Norvalls 
møteleder       møtesekretær 

 
 
 
 


