
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 1/14 

 
 
Møte: Bydelsutvalget  
Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Torsdag 30. januar 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Karl P. Olsen (A)  
   
Tilstede: Rashid Nawaz (A), Brit Axelsen (A), 

Sigrun Torbo Benbow (A), Athithan 
Kumarasamy (A), Sumathi Wijeyaraj (A), 
Pia Cathrine Sandberg (A), Bjørn Hallme 
(A), Per Opsahl (H), Rana Tariq (H), 
Ingelin Kristin Nord (H), Jan Arild Linja 
(F), Tore Ludt (SV), Mariwan Ahmadi (V), 
Bjørn Hallme (A) 

 

   
Forfall: Christel Gundelach (F)  
   
Som vara møtte: Olav Mellum (F)  
   
I tillegg møtte: Enhetsleder Stine Fritz Hals og 

programleder Groruddalssatsningen Signe 
Høeg 

 

   
Møtesekretær: Madelene Stolpe  
 
Åpen halvtime. Det var ingen personer til stede. 
Innkalling godkjent. 
Sakskart godkjent. 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 1 /14    Protokoll BU-møte 12.12.13 
Sak 2 /14    Protokoll fra AU-møte 16.01.2014 
Sak 3 /14    Sluttrapportering på Områdeløftet Haugenstua 
Sak 4 /14    Brukerundersøkelse i barnehagene 2013 
Sak 5 /14    Kjøp av elektriske biler - Bydel Stovner 
Sak 6 /14    Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Tilskuddsordningen åpne 
møteplasser - søknad 

 
 



Sak 7 /14    Nytt valgoppgjør Eldreråd og Tilsynsutvalg I 
Sak 8 /14    Bydelsutvalgets tilsynsansvar. Oppfølging av Kommunerevisjonsrapport 12/2013 
Sak 9 /14    Årsrapport 2013 - Miljø-, plan og samferdselskomiteen 
Sak 10 /14  Protokoller til orientering 
Sak 11 /14  Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ii 



 
Sak 1 /14    Protokoll BU-møte 12.12.13 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra BU-møte 12.12.2013 godkjennes. 
 
 
Sak 2 /14    Protokoll fra AU-møte 16.01.2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Bydelsutvalget tar protokoll fra AU-møte 16.01.2014 til orientering. 
 
 
Sak 3 /14    Sluttrapportering på Områdeløftet Haugenstua 
 
Vedtak (enstemmig) 
Bydelsutvalget er svært tilfredse med administrasjonens arbeid og godkjenner sluttrapporteringen 
av Områdeløftet på Haugenstua, slik den fremkommer av vedleggene i denne sak.  
 
 
Sak 4 /14    Brukerundersøkelse i barnehagene 2013 
 
Vedtak (enstemmig) 
Bydelsutvalget tar saken om brukerundersøkelsen for 2013 til orientering. 
 
 
Sak 5 /14    Kjøp av elektriske biler - Bydel Stovner 
 
Vedtak (enstemmig) 

1. Bydel Stovner anskaffer i alt 16 el-biler til bruk for bydelens tjenester 
2. Det overføres kr. 2 500 000 fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet 

 
 
Sak 6 /14    Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Tilskuddsordningen åpne 
møteplasser - søknad 
 
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 7 /14    Nytt valgoppgjør Eldreråd og Tilsynsutvalg I 
 
Vedtak (enstemmig) 

1. Erling Rimstad taper sin valgbarhet til bydelens råd og utvalg som følge av utflytting 
fra bydelen. 

2. Lilly Walle rykker opp fra varamedlem til nytt fast medlem i Eldrerådet. 
3. Inggard Nilsen rykker opp fra varamedlem til nytt fast medlem i Tilsynsutvalg I 
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4. Bydelsutvalget gir Eldrerådet fullmakt til å selv utnevne representanter til de to ledige 
plassene som varamedlem i henholdsvis Eldrerådet og Tilsynsutvalg I, innenfor 
rammene som gis i Reglement for bydelene(BYS363/2003). 

 
 
Sak 8 /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. 

6. Bydelsutvalget ber HSK og OKK ha minst et årlig felles møte med tema som 
berører begge komiteer. 

 
 
Sak 9 /14    Årsrapport 2013 - Miljø-, plan og samferdselskomiteen 
 
Vedtak (enstemmig) 
Årsrapport fra Miljø-, plan- og samferdselskomiteen godkjennes. 
 
 
Sak 10 /14  Protokoller til orientering 
 
Vedtak (enstemmig) 
Bydelsutvalget tar protokollene til orientering. 
 
 
Sak 11 /14  Eventuelt 
 

1. ENDRING AV REPRESENTANTER I STYRE, RÅD OG UTVALG 
 
Saksframstilling: 
 
Det er fra Fremskrittspartiets partigruppe fremkommet ønske om å endre representanter i 
driftsstyrene til Høybråten og Haugen skole, skolemiljøutvalget ved Haugen skole og 
Friluftslivets samarbeidsutvalg. 
 
De foreslåtte endringene er som følger: 
 
Driftsstyret Høybråten skole: Nils J. Jørgensen (FrP) erstatter Jan Arild Linja (Frp) som 
medlem. 
Driftsstyret Haugen skole: Olav Mellum (FrP) rykker opp fra varamedlem til medlem, Nils J.  
  Jørgensen (FrP) rykker ned fra medlem til varamedlem. 
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Skolemiljøutvalget Haugen skole: Olav Mellum (FrP) erstatter Jan Arild Linja (Frp) som 
medlem, 
  Nils J. Jørgensen (FrP) erstatter Rune Madsen (FrP) som varamedlem 
Friluftslivets samarbeidsutvalg: Rune Madsen (FrP) erstatter Per Wiklund (FrP) som 
varamedlem 
 
 
I tillegg mangler nå representanter i skolemiljøutvalget ved Tokerud skole. Dette har tidligere 
vært besatt av representanter fra Fremskrittspartiet, men for å sikre en jevnere fordeling 
mellom representasjonen i skolenes driftsstyrer og skolemiljøutvalg, foreslås det at 
representanter for skolemiljøutvalget ved Tokerud skole oppnevnes fra et av partiene som har 
representanter i skolens driftsstyre. Dette innebærer da at medlem og varamedlem velges fra 
Arbeiderpartiet, Høyre eller Sosialistisk Venstreparti. 
 
 
 
Vedtak (enstemmig) 

1) Nils J. Jørgensen (FrP) erstatter Jan Arild Linja (Frp) som medlem i driftsstyret ved 
Høybråten skole 

2) Olav Mellum (FrP) rykker opp fra varamedlem til medlem, mens Nils J.  
Jørgensen (FrP) rykker ned fra medlem til varamedlem i driftsstyret ved Haugen skole 

3) Olav Mellum (FrP) erstatter Jan Arild Linja (Frp) som medlem og Nils J. Jørgensen 
(FrP) erstatter Rune Madsen (FrP) som varamedlem i skolemiljøutvalget ved Haugen 
skole 

4) Rune Madsen (FrP) erstatter Per Wiklund (FrP) som varamedlem i Friluftslivets 
samarbeidsutvalg 

5) Det skal oppnevnes ett nytt medlem og ett nytt varamedlem til skolemiljøutvalget ved 
Tokerud skole. Disse oppnevnes i neste møte i Arbeidsutvalget. 

 
2. Brit Axelsen (Ap) : 

           Henstilte alle representanter om å påvirke sine partifeller i bystyret i forhold til den   
           fremlagte bademeldingen og mulighetene for å få et bad i bydelen. 
 

3. Jan Arild Linja (FrP): 
           Etterlyste informasjon om oppfølging av ofrene i barneranssaken. Dette vil bli grundig     
           gjennomgått av administrasjonen og politiet på møte i Oppvekst- og kulturkomiteen  
           11.03.2014 
 

4. Jan Arild Linja (FrP): 
          Ba administrasjonen om å henvende seg til bymiljøetaten for å gjøre oppmerksom på  
          svært dårlig fremkommelighet grunnet brøytekanter og parkerte biler på flere av  
          bydelens veier. Det var bred politisk enighet om dette problemet. 
 

5. Sigrun Torbo Benbow  og Rashid Nawaz (A): 
Ber administrasjonen om å overbringe en stor takk til ansatte i Haugenstua barnehage 
for all deres ekstra innsats i tilknytning til innflyttingen i den nyrehabiliterte  
barnehagen. 

 
6. Bydelsdirektør Maria Brattebakke :  

Kort informasjon om regnskapsresultat for 2013.  
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Dokumenter omdelt i møtet: 

• Budsjett og årsplan for Bydel Stovner 2014 

• Sak til eventuelt 11/14 – Endring av representanter i styrer, råd og utvalg 

• Protokoll fra UR 13.01.2014 

• Protokoll fra RFF 23.01.2014 

• Protokoll fra MBU 20.01.2014 

 
 
Møtet ble avsluttet kl. 19.50 
 
Bydel Stovner, 30.01.14 
 
 
Karl P. Olsen        Maria Brattebakke 
Leder         bydelsdirektør 
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