
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 2/14 

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

Møtetid: Tirsdag 11. februar 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Brit Axelsen (A)  
   
Tilstede: Elisabeth Myrhol (SV), Ombir Upadhyay 

(F),  
 

   
Forfall: Rana Tariq (H), Sigrun Torbo Benbow (A), 

Anne Bjerke (V) 
Rashid Nawaz (A) 

   
Som vara møtte: Vera Vendsbo (H), Laila Nikolaisen (A)  
   
I tillegg møtte: enhetsleder Stine Fritz Hals, enhetsleder 

Karen Margrete Grenstad, 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 8 /14    Protokoll fra OKK-møte 14.01.2014 
Sak 9 /14    Flytting av Stovner frivilligsentral 
Sak 10 /14  Kultur- og frivillighetsmidler - evaluering av endring i 2013 og utlysning 2014 
Sak 11 /14  Oppfølging av barneverntjenesten januar 2014 
Sak 12 /14  Årsberetning og årsstatistikk 2013. 
Sak 13 /14  Årsrapport 2013 for oppvekst- og kulturkomiteen 
Sak 14 /14  Orienteringssaker 
Sak 15 /14  Eventuelt 
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Sak 8 /14    Protokoll fra OKK-møte 14.01.2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra OKK-møte 14.01.2014 godkjennes. 
 
 
Sak 9 /14    Flytting av Stovner frivilligsentral 
 
Vedtak (enstemmig) 
Det anbefales at Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag om flytting av Stovner 
frivilligsentral fra Nedre Fossum gård til nye lokaler i Fossum kirke. 
 
 
Sak 10 /14  Kultur- og frivillighetsmidler - evaluering av endring i 2013 og utlysning 
2014 
Komiteen vurderer den nye ordningen som god, men henstiller til administrasjonen å finne 
fleksible løsninger for organisasjoner som ikke har anledning til å forskuttere det beløpet de 
har søkt, for eksempel i form av en andel av tilskuddet som forskudd. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Bydelsutvalget tar denne saken til orientering. 
 
 
Sak 11 /14  Oppfølging av barneverntjenesten januar 2014 
Enhetsleder Karen Margrete Grenstad ga en grundig orientering om barnevernets arbeid, 
gjennom organisering, beskrivelse av arbeids- og ansvarsområde. Hun ga videre en 
beskrivelse av de grep som er tatt for å komme tidlig nok inn, arbeide grundig og systematisk 
i undersøkelsesfasen, ha gode lokale tiltak samt øke andel fosterhjemsplasseringer til fordel 
for institusjonsplasseringer.  
Det vises for øvrig til beskrivelse i saksfremlegget der det beskrives hvilke budsjettmessige 
utfordringer tjenesten har.  
 
Vedtak (enstemmig) 

1. Oppvekst- og kulturkomiteen har som tilsynsmyndighet gjennomgått og vurdert 
bydelens barneverntjeneste basert på forelagte statusrapport, samt tatt til etterretning 
administrasjonens ROS analyse av tjenesteområdene. 

2. Barneverntjenesten følges opp av OKK 2 ganger i inneværende halvår. Til neste møte 
før sommeren skal det gis en status innenfor følgende områder: 

• Oversikt over meldinger og arbeidet med oppfølging av meldingene i 
barneverntjenesten. Hvor mange fører til hjelpetiltak og hvilke. 

• Status og effekt av innsatsteamets arbeid for å forebygge plasseringer 
• Status og kontroll av bruk av institusjonsplasser og varigheten av disse. 
 

 
Sak 12 /14  Årsberetning og årsstatistikk 2013. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Bydelsutvalget avgir slik årsberetning og årsstatistikk for 2013 som fremgår av vedlegg til 
saken og som uttrykk for bydelens aktivitetsnivå i 2013.  
 
 
Sak 13 /14  Årsrapport 2013 for oppvekst- og kulturkomiteen 
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En feil i årsrapporten rettes. Grunnlovsjubileet erstattes med stemmerettsjubileet. 
 
Vedtak (enstemmig) 

1. Årsrapport for Oppvekst- og kulturkomiteen for 2013 godkjennes med endring. 
2. Årsrapporten forelegges Bydelsutvalget til orientering. 

 
 
Sak 14 /14  Orienteringssaker 

• Orientering fra råd og utvalg: 
o Vera Vendsbo (H) orienterte fra  møte i styringsgruppen for SALTO. Fokus på 

familievold og oppfølging av barneransakene. 
• Øvrige orienteringssaker: 

o Elisabeth Myrhol (SV) orienterte om markering på Vestli T banestasjon i 
forbindelse med avduking av kunstprosjekt laget av barn i 3.klasse ved Vestli 
skole. Svært vellykket med kunstneriske innslag fra barna. Gave fra bydelen på 
kr 3000 ble godt mottatt. 

o Ali Hussin Jafar Al.jabri (UR): Ungdomsrådet er opptatt av markedsføring av 
bydelens svømmekurs. 

o Ingebjørg Mjåland orienterte om status for psykologtjenesten i 
skolehelsetjenesten. 

 
Vedtak (enstemmig) 
Oppvekst- og kulturkomiteen tar informasjonen til orientering. 
 
 
Sak 15 /14  Eventuelt 
Elisabeth Myrhol (SV) viste til sak 56/13 Markering av grunnlovsjubileet. Hvordan arbeider 
bydelen videre med dette? Administrasjonen orienterte om at bydelen ikke på egenhånd vil 
arrangere noe eget i anledning jubileet, men det er tatt kontakt med historielaget og Stovner 
menighet i saken. Bydelen kan evt gi økonomisk støtte til et arrangement i regi av frivillige 
organisasjoner. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Administrasjonen følger opp saken. 
 
 

 
Møtet ble avsluttet kl.20.15 
 
OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN 
 
 
 
Brit Axelsen       Ingebjørg Mjåland 
leder        avdelingssjef 
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