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Protokoll 1/14 

 

 

Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen  

Møtested: Furuset senter, Bydelssalen inngang A - 2.etg.  

Møtetid: Tirsdag 11. februar 2014 kl. 17.00  

Sekretariat: 93861147  

 

 

Møteleder: Arvid Berg-Hansen (A)  

   

Tilstede: Arvid Berg-Hansen (A), leder 

Elisabeth Jørgensen (A) 

Sahra Jaber (A)  

Uzma Khan (A) 

Jon-Terje Bekken (V) 

Grethe Østhell (FrP) 

 

 

Forfall: Ekrem Ari (H)  

   

Som vara møtte: Ingen  

   

I tillegg møtte: Ellen Liljedahl, avdelingsdirektør, Halvor 

Voldstad, seksjonssjef 

 

   

Møtesekretær: Eivind Fivelsdal  

 

 Åpen halvtime 

Det møtte ingen til Åpen halvtime 

 

 Godkjenning av innkalling 

Godkjent 

 

 Godkjenning av sakskart 

Godkjent med tillegg av ny sak 6/14 

 

 Informasjon fra bydelsadministrasjonen 

Ellen Liljedahl informerte om prosessen med konkurranseutsetting/salg av tre 

barnehager i Bydel Alna.  
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Sak 1 /14    Søkerliste til barnehagene i Bydel Alna 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

Sak om søkerliste til barnehagene i Bydel Alna tas til orientering. 

 

Votering: 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

OKK tar sak om søkerliste til barnehagene i Bydel Alna til orientering. 

 

Sak 2 /14    Konseptskisse for nye bibliotek- og møteplassløsninger 
på Furuset 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

Bydelsutvalget tar konseptskissen for nye biblioteks- og møteplassløsninger på Furuset til 

orientering og ber bydelsdirektøren om å videreføre samarbeidet med Kulturetaten ved å: 

 

• Legge til rette for flytting av virksomheter som Furuset frivilligsentral, 

Læringssenteret i Gransdalen 29 og deler av ungdomstiltakene på Furuset til Furuset 

senter, som del av konseptet for fremtidige bibliotek- og møteplassløsninger.  Arbeidet 

skal omfatte utredning av organisasjonsmodell samt driftsfølgevirkninger ved 

samlokalisering og baseres på aktiv medvirkning fra brukere og medarbeidere.  

 

• Utrede behov og muligheter for framtidig leieavtale med gårdeier som omfatter 

ombygging av lokaler i Trygve Lies plass 1 A.   

 

• Utarbeide nødvendig grunnlagsmateriale for forhåndsgodkjenning av prosjektet i 

henhold til retningslinjer for tilskudd til kulturhus.. 

 

• Fornye samarbeidsavtale med Kulturetaten basert på premissene ovenfor. 

 

Votering: 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

OKK støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak ved at bydelsutvalget tar konseptskissen for 

nye biblioteks- og møteplassløsninger på Furuset til orientering og ber bydelsdirektøren om å 

videreføre samarbeidet med Kulturetaten ved å: 

 

• Legge til rette for flytting av virksomheter som Furuset frivilligsentral, 

Læringssenteret i Gransdalen 29 og deler av ungdomstiltakene på Furuset til Furuset 

senter, som del av konseptet for fremtidige bibliotek- og møteplassløsninger.  Arbeidet 

skal omfatte utredning av organisasjonsmodell samt driftsfølgevirkninger ved 

samlokalisering og baseres på aktiv medvirkning fra brukere og medarbeidere.  

 

• Utrede behov og muligheter for framtidig leieavtale med gårdeier som omfatter 

ombygging av lokaler i Trygve Lies plass 1 A.   
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• Utarbeide nødvendig grunnlagsmateriale for forhåndsgodkjenning av prosjektet i 

henhold til retningslinjer for tilskudd til kulturhus.. 

 

• Fornye samarbeidsavtale med Kulturetaten basert på premissene ovenfor. 

 

Sak 3 /14    TRYGGHETSPROGRAM FOR UNGE SOM HAR VÆRT 
UTSATT FOR KRIMINALITET  I BYDEL ALNA - PILOT 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. Bydelsdirektøren foreslår at Bydel Alna i samarbeid med Stovner politistasjon etablerer 

Trygghetsprogram for Bydel Alna som et pilotprosjekt slik det er beskrevet i saken. 

Erfaringene samles og gjøres tilgjengelig for Justis- og beredskapsdepartementet via 

politiet. Ordingen evalueres årlig i forbindelse med ordinær årsrapportering.  

 

2. Bydelsdirektøren foreslår at rollen som lokal koordinator for Trygghetsprogram legges til 

bydelens SLT-koordinator (SaLTo).   

 

Votering: 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

Oppvekst- og kulturkomitèen støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak i sak om 

Trygghetsprogram for unge som har vært utsatt for kriminalitet i Bydel Alna – pilot.   

 

Sak 4 /14    Tilskudd til frivillighet og lokalt engasjement; festivaler, 
Alnaskolen m.m. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Sak om diverse festivaler og Alnaskolen i 2014 tas til orientering. 

 

Votering: 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

Oppvekst- og kulturkomitèen tar sak om festivaler og Alnaskolen i 2014 til orientering. 

 

Sak 5 /14    Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad 
Bydel Alna 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

Bydel Alna søker Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin nasjonale 

tilskuddsordning mot barnefattigdom etter følgende prioriteringer: 

 

1. Bydelene Alna, Grorud, Bjerke og Stovner søker hver kr. 470.000 til et 

kriminalitetsforebyggende sysselsettings- og integreringsprosjekt -S.T.O.L.T. - rettet 

mot ungdom. Søknad nr. 1. 
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2. Bydel Alna ved fritidsklubbene, Enhet kultur, møteplasser og frivillighet, søker om kr. 

600.000 til støtte for ferie og fritidstiltak for barn og unge. Søknad nr. 11. 

 

3. Bydel Alna, Furuset ungdomssenter, søker om kr. 500.000 til aktiviteter etter skoletid. 

Tiltaket inngår i et forebyggingsprogram og i et tverrfaglig/tverretatlig samarbeid. 

Søknad nr. 13. 

4. Nordre Lindeberg gård søker om kr. 152.900 til prosjektet «Minibønder etter skoletid» 

for tilbud til barn/unge en ettermiddag i uken. Søknad nr. 10. 

 

5. Østmarka Rytterklubb/ Stiftelsen Alna Ridesenter søker om støtte til kultur- og 

fritidsaktiviteter for barn med nedsatt funksjonsevne. Søknadssum kr. 133.400.  

Søknad nr. 3. 

 

6. Bydel Alnas Musikkverksted søker om kr. 300.000 til et lavterskeltilbud til barn og 

unge som ønsker å lære å spille et instrument, med tilgang til øvingsrom, instrumenter 

og instruktør. Tilbudet omfatter også lydstudio med kurs. Søknad nr. 9. 

 

7. Foreldregruppen på Teisen, Bryn, Ulven og Fjellhus i Bydel Alna, søker om kr. 90.000 

til danseundervisning på Bryn skole. Tiltaket vil gjennomføres i samarbeid med 

foreldrene i området og bydelen. Søknad nr. 12. 

 

8. Østmarka Rytterklubb/ Stiftelsen Alna Ridesenter søker om kr 522.000 støtte til ferie- 

og aktivitetstilbud med hesteaktiviteter til barn av fattige familier i Oslo Øst. Tiltaket 

rettes primært mot barn av foreldre på Kvalifiseringsprogrammet og 

minoritetsspråklige barn. Søknad nr. 4 og 5. 

 

9. Furuset Allidrett søker om kr.500.000 til juniorklubb på Gran grendeskole og i Furuset 

Forum, et fritidstilbud for elever fra 1. til 4.klasse fra Gran, Haugen og Furuset skole. 

Søknad nr. 2. 

 

10. «Mennesker i Fokus» - en frivillig organisasjon for integrering og inkludering av 

innvandrerbefolkningen i det norske samfunn. Det søkes om ferietilbud med kurs hvor 

rammen for aktiviteten er en båttur Oslo /Kiel for familier. Søknadssum kr. 136.000. 

Søknad nr. 8. 

 

11. ILM – INNKLUDERING, LIKESTILLING & MILJØ søker om støtte til et 2 dager 

reiseseminar hvor rammen for aktiviteten er en båttur Oslo /Kiel for barn, unge og 

familier. Søknadssum kr. 102.420. Søknad nr. 7. 

 

12.      ILM – INNKLUDERING, LIKESTILLING & MILJØ – søker om kr 75.800 til kultur-  

og  fritidstiltak (musikk og data) for barn, ungdom og foreldre. Søknad nr. 6. 

 

Votering: 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

Oppvekst- og kulturkomitèen støtter bydelsdirektørens forslag om at Bydel Alna søker Barne-

, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin nasjonale tilskuddsordning mot barnefattigdom 

etter følgende prioriteringer: 
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1. Bydelene Alna, Grorud, Bjerke og Stovner søker hver kr. 470.000 til et 

kriminalitetsforebyggende sysselsettings- og integreringsprosjekt -S.T.O.L.T. - rettet 

mot ungdom. Søknad nr. 1. 

 

2. Bydel Alna ved fritidsklubbene, Enhet kultur, møteplasser og frivillighet, søker om kr. 

600.000 til støtte for ferie og fritidstiltak for barn og unge. Søknad nr. 11. 

 

3. Bydel Alna, Furuset ungdomssenter, søker om kr. 500.000 til aktiviteter etter skoletid. 

Tiltaket inngår i et forebyggingsprogram og i et tverrfaglig/tverretatlig samarbeid. 

Søknad nr. 13. 

4. Nordre Lindeberg gård søker om kr. 152.900 til prosjektet «Minibønder etter skoletid» 

for tilbud til barn/unge en ettermiddag i uken. Søknad nr. 10. 

 

5. Østmarka Rytterklubb/ Stiftelsen Alna Ridesenter søker om støtte til kultur- og 

fritidsaktiviteter for barn med nedsatt funksjonsevne. Søknadssum kr. 133.400.  

Søknad nr. 3. 

 

6. Bydel Alnas Musikkverksted søker om kr. 300.000 til et lavterskeltilbud til barn og 

unge som ønsker å lære å spille et instrument, med tilgang til øvingsrom, instrumenter 

og instruktør. Tilbudet omfatter også lydstudio med kurs. Søknad nr. 9. 

 

7. Foreldregruppen på Teisen, Bryn, Ulven og Fjellhus i Bydel Alna, søker om kr. 90.000 

til danseundervisning på Bryn skole. Tiltaket vil gjennomføres i samarbeid med 

foreldrene i området og bydelen. Søknad nr. 12. 

 

8. Østmarka Rytterklubb/ Stiftelsen Alna Ridesenter søker om kr 522.000 støtte til ferie- 

og aktivitetstilbud med hesteaktiviteter til barn av fattige familier i Oslo Øst. Tiltaket 

rettes primært mot barn av foreldre på Kvalifiseringsprogrammet og 

minoritetsspråklige barn. Søknad nr. 4 og 5. 

 

9. Furuset Allidrett søker om kr.500.000 til juniorklubb på Gran grendeskole og i Furuset 

Forum, et fritidstilbud for elever fra 1. til 4.klasse fra Gran, Haugen og Furuset skole. 

Søknad nr. 2. 

 

10. «Mennesker i Fokus» - en frivillig organisasjon for integrering og inkludering av 

innvandrerbefolkningen i det norske samfunn. Det søkes om ferietilbud med kurs hvor 

rammen for aktiviteten er en båttur Oslo /Kiel for familier. Søknadssum kr. 136.000. 

Søknad nr. 8. 

 

11. ILM – INNKLUDERING, LIKESTILLING & MILJØ søker om støtte til et 2 dager 

reiseseminar hvor rammen for aktiviteten er en båttur Oslo /Kiel for barn, unge og 

familier. Søknadssum kr. 102.420. Søknad nr. 7. 

 

12. ILM – INKLUDERING, LIKESTILLING & MILJØ – søker om kr. 75.800 til kultur 

og fritidstiltak (musikk og data) for barn, ungdom og foreldre. Søknad nr. 6. 

 

Sak 6 /14    Åpningstider i barnehagene 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Oppvekst- og kulturkomiteen tar saken om åpningstider i barnehagene til orientering. 
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Votering: 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

Oppvekst- og kulturkomiteen tar sak om åpningstider i barnehagene til orientering. 

 

 

 

 

 Eventuelt 

Neste møte i Oppvekst- og kulturkommiteen er flyttet til Onsdag 26. mars 2014. Møtet 

avholdes på Ellingsrud fritidsklubb. 

 

 

 

Oslo, 12.02.2014 

 

 

 

 

 

 

Arvid Berg-Hansen       Eivind Fivelsdal 

leder         møtesekretær 

 


