
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 2/14 

 
 
Møte: Arbeidsutvalget  
Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Torsdag 13. februar 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Karl P. Olsen (A)  
   
Tilstede: Sigrun Torbo Benbow (A), Brit Axelsen 

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

 

Tilstede som 
observatør: 

Tore Ludt (SV), Mariwan Ahmadi (V)  

 
Forfall: 

 
Rashid Nawaz(A) 

 

   
Som vara møtte: Sigrun Torbo Benbow (A),   
   
I tillegg møtte: Spesialkonsulent Reidunn Myster Beier  
   
Møtesekretær: bydelsdirektør Maria Brattebakke  
 
Åpen halvtime. Det var ingen til stede. 
Innkalling godkjent. 
Sakskart godkjent. 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 10 /14  Protokoll fra AU-møte 16.01.2014 
Sak 11 /14  Protokoll fra BU-møte 30.01.2014 
Sak 12 /14  Tokerud skole, Inga Bjørnsons vei 1 A, Bydel Stovner - Skole og flerbrukshall 
Sak 13 /14  Høring vedrørende plan for skate-tilbud og anlegg - Innspill fra bydelen 
Sak 14 /14  Evaluering av ressursfordelingsmodell grunnskoler - høringssvar 
Sak 15 /14  Flytting av Stovner frivilligsentral 
Sak 16 /14  Regnskap 2013 
Sak 17 /14  Budsjettjustering 2013 - orientering 
Sak 18 /14  Årsberetning og årsstatistikk 2013. 
Sak 19 /14  Årsmelding for Helse- og sosialkomiteen 
Sak 20 /14  Årsrapport 2013 for oppvekst- og kulturkomiteen 
Sak 21 /14  Årsrapport Råd for funksjonshemmede 

 
 



Sak 22 /14  Årsmelding Stovner Eldreråd 2013 
Sak 23 /14  Årsrapport 2013 fra tilsynsutvalg I - Stovnerskogen sykehjem 
Sak 24 /14  Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ii 



 
Sak 10 /14  Protokoll fra AU-møte 16.01.2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra AU-møte 16.01.2014 godkjennes. 
 
 
Sak 11 /14  Protokoll fra BU-møte 30.01.2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 30.01.2014 tas til orientering. 
Administrasjonen retter opp protokollen. 
 
 
Sak 12 /14  Tokerud skole, Inga Bjørnsons vei 1 A, Bydel Stovner - Skole og 
flerbrukshall 
 
Vedtak (enstemmig) 
Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg viser til byrådssak 11/14 «Konsekvenser av vedtak om 
flerbrukshall for prosjektene Tokerud skole, Løren skole og Vollebekk skole – omgjøring av 
bystyrets vedtak»: 
 
Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg ber om at bystyrets vedtak i sak 404/13 Skolebehovsplan 
2014 – 2014 vedtakspunkt 14 opprettholdes, slik at det kan etableres flerbrukshall ved 
Tokerud skole. 
 
 
Sak 13 /14  Høring vedrørende plan for skate-tilbud og anlegg - Innspill fra bydelen 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Stovner bydelsutvalg er tilfreds med å ha mottatt «Høring vedrørende plan for skatetilbud og 
– anlegg» fra Bymiljøetaten. Parallelt med Bymiljøetatens oppdrag har Bydel Stovner 
gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) etter oppdrag fra Byrådsavdeling for eldre og 
sosiale tjenester, med bakgrunn i bydelens aktive skatemiljø og behovet for tilfredsstillende 
lokaler og lokalisering.  
 
Bydelen finner et sammenfallende fokus på viktigheten av egnede områder og hva som må til 
for å skape vellykkede tiltak. Gjennom bydelens arbeid/medvirkningsprosess har skaterne vist 
at de er bevisst sin idrett hvor støy kan oppleves som et negativt element og viktigheten av et 
godt tilbud nær kollektivtrafikk.  
 
Stovner bydelsutvalg er skeptisk til etablering av skateanlegg i byrom, men en kommende 
KVU vil også omhandle gjeldende regelverk og veiledninger for støy, noe som vil avdekke 
hvorvidt dette kan anses som god etablering. 
 
Stovner bydelsutvalg noterer seg at ett av flere mål i høringsdokumentet, har prioritert 
Haugenhallen/Haugenstua skatehall som oppfølgingstema. Bydelsutvalget ber også om at 
tiltaket kommer inn som prioritert anlegg i PIF 2013 – 2016, da det synes å mangle status i 
tabell 4 og, saken allerede er godt forankret i ulike planvedtak samt i Stovner Bydelsutvalg. 
 
Skateanlegget på Haugenstua er viktig for bydelens omdømmebyggende arbeid og er 
bydelens best besøkte barne- og ungdomstiltak: Det er likevel behov for nytt, sikkert anlegg 
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uten fare for helsekomplikasjoner grunnet ytre miljø (luft forurensning, elektromagnetiske felt 
og jordforurensning), som er en fare ved dagens plassering.  
 
Bydelsutvalget viser for øvrig til saksfremlegget i sin helhet. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
 
Sak 14 /14  Evaluering av ressursfordelingsmodell grunnskoler - høringssvar 
 
Saken er ikke ferdig behandlet. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 15 /14  Flytting av Stovner frivilligsentral 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Det anbefales at Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag om flytting av Stovner 
frivilligsentral fra Nedre Fossum gård til nye lokaler i Fossum kirke. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 16 /14  Regnskap 2013 
 
Saksfremlegg er ikke ferdig behandlet. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
Sak 17 /14  Budsjettjustering 2013 - orientering 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget tar sak vedrørende "Budsjettjustering 2013" til orientering. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 18 /14  Årsberetning og årsstatistikk 2013. 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget avgir slik årsberetning og årsstatistikk for 2013 som fremgår av vedlegg til 
saken og som uttrykk for bydelens aktivitetsnivå i 2013.  
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 19 /14  Årsmelding for Helse- og sosialkomiteen 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
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Helse- og sosialkomiteen vedtar årsmelding for 2013. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 20 /14  Årsrapport 2013 for oppvekst- og kulturkomiteen 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

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

 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 21 /14  Årsrapport Råd for funksjonshemmede 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
1. Årsrapport 2013 fra råd for funksjonshemmede godkjennes. 
2. Rapporten oversendes bydelsutvalget til orientering. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 22 /14  Årsmelding Stovner Eldreråd 2013 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Årsmelding for Stovner Eldreråd 2013 godkjennes. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 23 /14  Årsrapport 2013 fra tilsynsutvalg I - Stovnerskogen sykehjem 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Årsrapporten for 2013 fra Tilsynsutvalg I er vurdert og behandlet i henhold til bydelens 
ansvar for tilsyn ved sykehjem. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 24 /14  Eventuelt 
A) Tore Ludt (SV): Viser til sak 11/14 - Endring av representanter i styrer, råd og utvalg 

punkt 5 som omhandler oppnevning av medlem og varamedlem til skolemiljøutvalget ved 
Tokerud skole.  

 
Vedtak (enstemmig) 
AU oppnevner som medlem Jens Helgebostad (SV) og som varamedlem Else Marie Mjærum 
(SV) til skolemiljøutvalget ved Tokerud skole. 
 
B) Spesialkonsulent Reidunn Myster Beier: Høring vedrørende plan for skate- tilbud og 

anlegg. Innspill fra bydelen. 
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Vedtak: Saken settes på BU- kartet 
 
C) Spesialkonsulent Reidunn Myster Beier: Bademeldingen. BU- leder og komitelederne 

deltar i deputasjon 03.mars.  
 

D) Bydelsdirektør Maria Brattebakke: Spørsmål knyttet til Årsberetningen  ønskes oversendt 
administrasjonen v/BU- sekretær innen onsdag 26.02. 

  
Dokumenter omdelt i møtet: 

• Protokoll fra HSK-møte 10.02.2014 
• Protokoll fra OKK-møte 11.02.2014 
• Brev fra Aspekt AS vedrørende OL i Groruddalen og Nordbyen 2020 
• Sakspapirer vedrørende skateanlegg 

 
 

Møtet ble hevet kl. 19.00 
 
Bydel Stovner, 13.02.14 
 
 
Karl P. Olsen          Maria Brattebakke 
leder         bydelsdirektør 
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