
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Møteinnkalling 3/14 

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

Møtetid: Tirsdag 11. mars 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 

 
SAKSKART  

 
 
 
Åpen halvtime 
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av sakskart 
 
 
Saker til behandling 
Sak 16/14    Protokoll fra OKK-møte 11.02.14 
Sak 17/14    Høring - forslag til endring av forskrift om tildeling av kommunal bolig 
Sak 18/14    SalTo arbeidet i Bydel Stovner 2013 og prioriteringer i 2014 
Sak 19/14    Orienteringssaker 
Sak 20/14    Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brit Axelsen         Ingebjørg Mjåland 
leder          avdelingsleder 

 
 
 





 
Sak 16/14    Protokoll fra OKK-møte 11.02.14  
 
Arkivsak: 201400013 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Oppvekst- og kulturkomitéen 11.03.14 16/14  
 
PROTOKOLL FRA OKK-MØTE 11.02.14  
 
 
Vedlagt er protokoll fra møte i Oppvekst- og kulturkomiteen 11.februar 2014. 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Protokoll fra OKK-møte 11.02.2014 godkjennes. 
 
 
 
 
Madelene Stolpe 
spesialkonsulent 
 
 
 
Vedlegg 
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Sak 17/14    Høring - forslag til endring av forskrift om tildeling av kommunal bolig  
 
Arkivsak: 201100457 
Arkivkode: 371.0 
Saksbehandler: Mjåland Ingebjørg 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Oppvekst- og kulturkomitéen 11.03.14 17/14  
Arbeidsutvalget 13.03.14  
 
HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM TILDELING AV 
KOMMUNAL BOLIG  
 
 
Bakgrunn: 
Bystyrets helse- og sosialkomite behandlet i møte 22.1.2014 privat forslag fra Tone Tellevik 
Dahl (A) datert 2.9.2013 – Endring av forskrift for tildeling av kommunal bolig § 11:  
I saker hvor søker har forsørgeransvar skal barnets beste legges til grunn. 
 
Komiteen har også bedt om høringsuttalelse på to forslag fra Høyre og Venstre: 

1. Byrådet legger inn ”barns-beste-vurderingen” inn i instruks til ”forskrift om tildeling 
av kommunal bolig” knyttet til § 11. 

2. Byrådet legger inn ”vold i nære relasjoner vurderingen” inn i instruks til ”forskrift om 
tildeling av kommunal bolig” knyttet til § 11. 

 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester ber om høringsinstansenes vurdering av 
forslagene til endring i forskrift om tildeling av kommunal bolig med tilhørende instruks. 
Høringsfristen settes til 17.03.2014. Brev fra byrådsavdelingen følger vedlagt. 
 
Saksframstilling: 
I forskriften for tildeling av kommunal bolig gis det regler om rettigheter og plikter knyttet til 
søknad om kommunal bolig og grunnkrav for å kvalifisere for kommunal bolig. Gjennom 
instruksen gis det regler om hvordan bydelenes saksbehandling og tildeling av en konkret bolig skal 
gjøres. Vurdering av hva som er egnet bolig og bomiljø, gjøres best ved tildeling av den konkrete 
boligen, altså etter at positivt vedtak om kommunal bolig er fattet.  
 
Bydel Stovner har i alt 567 kommunalt disponerte boliger. Disse eies og driftes av det 
kommunale foretaket Boligbygg Oslo KF. Bydel Stovner har tildelingsrett i henhold til 
gjeldende forskrift. Det er flere grupper særlig vanskeligstilte som skal kunne tildeles 
kommunale bolig. Forslaget har kommet blant annet på bakgrunn av flere oppslag i media om 
tøffe oppvekstforhold for barn som bor i kommunale boliger.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende høringsuttalelse:  
Stovner bydelsutvalg vurderer forslaget om forskriftsendring som problematisk. Dagens praksis 
er at så langt det er mulig tas det hensyn til om det er barn i familiene som skal bosettes eller 
ikke. Problemet i bydelen er imidlertid stor mangel på kommunale boliger og sammensetning 
av boligmassen. De kommunale boligene er ofte samlokalisert i bygårder og blokker. I Stovner 
bydel er de kommunale boligene i all hovedsak konsentrert i tre boligblokker som tidligere var 
trygdeboliger samt en kombinasjon av trygdebolig og personalbolig. Fordelingen av 
leilighetstyper, med flest 2-roms leiligheter er slik at disse boligene egner seg best for 
husholdninger med få personer. Det er i all hovedsak leiligheter i de kommunale boligblokkene 
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som benyttes. Det foretas i tillegg noe innleie i kommunal regi samt at kommunen har kjøpt 
noen få familieboliger isprengt ordinær boligmasse. Der det finnes en blanding av små og store 
leiligheter vil barnefamilier alltid prioriteres til de større leilighetene, mens de mindre 
leilighetene blir tildelt enslige. Enslige søkere som får innvilget kommunal bolig, tilhører i stor 
grad de kategoriene som instruksen til forskriften sier at skal prioriteres (flyktninger, 
mennesker med psykiske lidelser eller rusproblemer, mennesker på vei ut av institusjoner som 
fengsel og rehabiliteringsinstitusjoner). Den største utfordringen når det gjelder bosetting av 
barnefamilier i kommunale boliger er derfor selve sammensetningen av den kommunale 
boligmassen.  
En del barnefamilier hjelpes også til å skaffe seg bolig i det private boligmarkedet, noe som 
uansett vil være et nødvendig supplement til de kommunale boligene. Behovet for boliger er 
større en den kommunale boligmassen kan dekke. 
 
Med den mangelen på kommunale boliger som bydelen har, vil bydelen i mange tilfeller få en 
bo-miljø problematikk. Mangelen på kommunale boliger fører også til at søkere som oppfyller 
hovedkriteriene, men som ikke har en sosialmedisinsk tilleggsproblematikk, svært sjelden vil få 
innvilget kommunal bolig i bydelen. Problemstillingen blir da hva som er barnets beste når 
valget i realiteten står mellom bolig i belastet boområde opp mot ingen fast bolig.  
Med gjeldende forskrift for tildeling av kommunal bolig tas det allerede hensyn til 
sammensetningen i beboermassen når det gjelder barnefamilier, så langt dette er mulig. Det er 
også utviklet kompenserende tiltak i noen bomiljøer. En forskriftsendring vil i praksis medføre 
at bydelen ikke kan bosette barnefamilier i de heleide kommunale boligblokkene. 
 
Stovner bydelsutvalg  vil derfor ikke støtte forslaget om en endring i forskriften. Vår vurdering 
er at gjeldende regelverk gir god anledning til å ta hensyn til «barns beste», i tråd med 
barnekonvensjonen, som allerede har lovstatus i norsk lovverk.  Det er selve sammensetningen 
av den kommunale boligmassen kombinert med målgruppen for tildeling av kommunal bolig 
som er hovedutfordringen. 
 
Stovner bydelsutvalg anbefaler at ”vold i nære relasjoner vurdering” skal inn i instruksen til 
forskriften. Dette bør imidlertid tas inn som en gruppe som skal prioriteres inn i kommunale 
boliger i instruksen til forskrifts § 8.  
Rutinene for tildeling av kommunale boliger i Oslo kommune (rundskriv 19/2007) bør 
imidlertid vurderes, da muligheten for å tildele alternativ bolig til voldsutsatte er begrenset. 
Bydelene kan innenfor dagens regelverk kun tildele boliger innenfor egne grenser og dette kan 
føre til en uønsket geografisk nærhet til voldsutøver.  
 
 
 
Maria Brattebakke      Ingebjørg Mjåland 
bydelsdirektør       avdelingssjef 
 
Vedlegg: Brev fra byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester Høring- forslag til endring av 
forskrift om tildeling av kommunal bolig. 
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Sak 18/14    SalTo arbeidet i Bydel Stovner 2013 og prioriteringer i 2014  
 
Arkivsak: 201400014 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Oppvekst- og kulturkomitéen 11.03.14 18/14  
 
SALTO ARBEIDET I BYDEL STOVNER 2013 OG PRIORITERINGER I 2014  
 
 
I 2013 har oppfølgingen av barneranerne og ofrene preget siste halvåret av SaLTo arbeidet. 
Vi opplevde et høyt antall barneran på våren og sommeren der til sammen 19 mistenkte er 
tiltalt for å ha ranet mobiler fra yngre barn og ungdom.  Det har preget mediebildet og den 
generelle trygghetsfølelsen blant barn og unge er truet.  Politiet dannet egen ransgruppe som 
jobbet intenst med avhør og oppklaring, mens bydelens ulike tjenester som helsestasjonen, 
barnevernet og enhet for ungdom, kultur og fritid sammen med SaLTo gikk inn for en tett 
oppfølging i sommerferien og utover høsten.  Ofrene fikk oppfølging av skolehelsetjenesten og 
psykolog.  Rettsakene foregikk i Tingretten. Ofrene har avgitt forklaring i retten og de gir 
utrykk for at de fortsatt føler seg utrygge i sitt nærmiljø. Mange av de dømte er under 18 år, 
mens noen er over 18 år.  Dom og straff falt i februar 2014. SaLTo vil stå for oppfølgingen ut 
hele 2014 for å få de unge til å bli lovlydige og fortsette skole og arbeid. Det er kun gjennom 
det tverrfaglige arbeidet dette kan lykkes på en god måte. I 2013 var det kun én person som 
hadde gjentatt kriminalitet.  Stovner politistasjon, SaLTo koordinatorene i Groruddalen og 
områdedirektørene i Utdanningsetaten arrangerte et trygghetsmøte med såkalt kafedialog på 
Stovner politistasjon.  Møtets tema var   
Trygghet for barn og unge i Groruddalen.  Her deltok 47 ungdommer fra alle 4 bydelene og 
heldigvis var hovedinntrykket at de fleste føler seg trygge på skolen og nærmiljøet, men at de 
er klar over at det er enkelte ungdom som ruser seg, driver kriminalitet og oppleves som en 
gruppe på siden av det vanlige ungdomsmiljøet.   
 
SaLTo arbeidet har for øvrig fortsatt i de etablerte SaLTo arbeidsgruppene med Rommen skole, 
Tokerud skole og Haugenstua skole og distrikt. Her inngår en økning i vår innsats i ART 
metodikken om å styrke sosiale ferdigheter i skoletid hos elever på ungdomsskolene. Ny 
framgangsmåte med å skolere alle elevene på utvalgte klassetrinn i samarbeid med skolene, har 
gitt ART arbeidet et løft.  
 
Ny SaLTo arbeidsgruppe er dannet på Stovner videregående skole. Her er det først og fremst 
cannabis/hasjrøyking i skolemiljøet som er satt på dagsorden, og det er innledet en dialog med 
Utdanningsetaten om bl.a. bruk av narkotikahund.  
 
Gjennom SaLTo styringsgruppe og Salto arbeidsgrupper ivaretas det forebyggende rus- og 
kriminalitetsarbeidet vis a vis målgruppen 12-23 år i bydelen.  Det er det tverretatlige og 
tverrfaglige samarbeidet med lokal kunnskap om ungdomsmiljøet som vektlegges av 
samarbeidspartnerne.  Handlingsprogrammet for SaLTo i Oslo rulleres hvert år, og det lokale 
arbeidet tar utgangspunkt i de ulike tiltakene i planen. Ikke alle tiltakene er like relevante for 
vår bydel, og blir da ikke prioritert. Det vi har prioritert, er forebygging av kriminalitet på nett. 
Dette har skjedd gjennom en tverrfaglig «nettgruppe» bestående av Redd Barna, det 
byomfattende prosjektet Jenter som ofre og lovbrytere, Feltteamet Alna og Ungdomsrådene 
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med venner, representanter fra skole, Stovner frivilligsentral, barneverntjenesten og enhet for 
ungdom, kultur og nærmiljø.  Arbeidet ble støttet av Justisdepartementet. 
 
Vi har trykket en egen rapport, som er et resultat av flere samlinger med ungdommene fra 
Groruddalsbydelene.  Den heter  Tilgjengelige, tøffe og trygge? i tillegg er det laget to små 
filmer som er lagt på YouTube: Nett er fett, men det finnes ingen slett.  Slagord og filmideer, 
samt skuespillere og innspilling er skjedd i samarbeid med ungdom og Almedie i bydel Alna. 
En stor lanseringsfest ble avholdt 30. november på Rommen scene.  Rapporten vil bli brukt vis 
a vis ansatte, foresatte og skolene og omdeles i møtet. 
 
Bydelens OT arbeid – oppfølging av drop-out elever, foregår ved at flere tjenester kontakter 
elevene, og SaLTo koordinator er bydelens OT kontakt. Arbeidsgruppen ”Ungdom i fokus” har 
kontaktet flere ungdom i løpet av 2013.  Utdanningsetaten har utarbeidet rutiner som forplikter 
bydelene, skolene og NAV til å gjøre et grundig oppfølgingsarbeid.  Rutinene er forankret i de 
aktuelle byrådsavdelingene og forplikter alle parter.  Rutinene er presentert på egen fagdag i 
NAV og i Ungdom i fokusgruppen.  
 
Bydelen har benyttet 4 plasser i prosjektet Groruddalsprosjektet STOLT der bydelen bidro med 
300.000 kr. Tilbudet er i regi av Bydel Alna og representerer tett oppfølging av utsatt ungdom 
over 18 år.  
 
Forebygging av voldelig ekstremisme har vært prioritert og det er utarbeidet egen veileder: 
Veileder ved bekymring – Hvordan forebygge og håndtere hatkriminaltitet og voldelig 
ekstremisme blant unge.  
 
SaLTo er også pådriver i fritidstilbudene for barnefamilier i bydel Stovner. 
Dette har resultert i tilbudet «Sommer på Stovner» som ga utsatte og vanlige barnefamilier et 4 
ukers tilbud om dagsturer og hytteturer i lokalmiljøet og Oslo’s omegn.  Til sammen deltok 152 
deltakere på tilbudet, og det fikk svært god tilbakemelding. 
 
 
Salto arbeidet 2014 
Bygger på «SaLTo handlingsprogram 2014-2017» vedtatt av Politirådet i Oslo med følgende 
innsatsområder: 

• Sikre trygge og inkluderende skoler – motvirke fravær og frafall 
• Tett og mål rettet oppfølging av unge lovbrytere, gjengangere, nettverk og gjenger 
• Forebygging, beredskap og oppfølging av konflikter, vold, seksuelle overgrep og 

hatkriminalitet. 
• Forebygging av utvalgte målgrupper og arenaer 
• Informasjon, metode- og kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring 

 
 
Noen av utfordringene i bydelen: 
Først og fremst står tett oppfølging av barneranerne med skole, utdanning, arbeid og fritid 
sentralt i tillegg til avtjening av samfunnsstraff og betingede dommer. 
Ungdom i 9. og  10. trinn på ungdomsskolen  og  1.VG ligger nederst på alkoholstatistikken 
sammenlignet med Oslo ved selvrapporterte undersøkelser, mens de samme undersøkelsene viser at 
vi topper mobbestatistikken (NOVA – Ung i Oslo, Tormod Øia).  Ungdomsarbeiderne i bydelen er 
bekymret for bruk av cannabis og en liberal holdning hos ungdom til illegale rusmidler.  Vi får 
oftere rapporter om kriminalitet på sosiale medier, slik som trusler, mobbing, seksualisering og 
identitetsfrarøvelse.  
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Likeledes har vi fokus på økende hatkriminalitet på sosiale medier. 

Gjennom Salto arbeidsgrupper rundt Tokerud, Haugenstua/Haugen og Rommen ungdomsskoler, 
følger vi med trender og utfordringer i ungdomsmiljøene.  Vi ser også at ungdom dropper ut av 
videregående skole eller ikke benytter skoleretten sin til videregående utdanning. Hver av elevene 
blir kontaktet. Noen av dem har valgt arbeid, mens andre har meldt seg til NAV for å få hjelp til å 
komme videre med kompetanseheving, mens andre igjen dessverre er uten lærlingeplass, arbeid, 
utdanning el. annet dagtilbud. Noen sliter med dårlig psykisk helse, voldstraumer, dårlig selvtillit, 
angst, spillavhengighet. 
 
Mål og tiltak: 
For å imøtekomme ovenstående utfordringer, er det viktig at alle innen skole, politi, barnevern, 
helse, NAV, fritidssektoren, foresatte og organisasjoner, har tilstrekkelig kompetanse til å oppdage 
risikofaktorer, adferd og handlinger som kan føre til kriminalitet.  Ungdom som endrer venner, 
klesstil, skulker skolen, trekker seg ut av normale sosiale arenaer, kan være på vei inn i uønsket 
utvikling. Uansett foresatt, ansatt eller frivillig, må vi ta vare på ungdommene våre og gi dem rett 
veiledning i noen sårbare situasjoner og år.  Det er kun gjennom et godt og tett tverrfaglig 
samarbeid vi kan endre en negativ kriminalitetsutvikling.  Samarbeidet mellom de ulike tjenester, 
skolene og politiet må sies å være svært godt, men må alltid ha som mål å bli enda bedre.  
 
I 2014 vil SaLTo spesielt ha fokus på: 

- Videreutvikle den tette oppfølgingen av barneranerne sammen med utvalgte og dedikerte 
ansatte i de samarbeidende etater og enheter. 

- Utvikle nytt forebyggende samarbeid med ungdomsskolene og videregående for å 
forebygge cannabisbruk. 

- Arbeide systematisk med forebygging av mobbing sammen med elever, foresatte og 
ansatte.   

- Utvikle det tverrfaglig Salto arbeidsgruppe rundt Stovner videregående skole. 
- Hjelpe til med etablering av « Nav i skolen» på Stovner videregående skole 
- Følge den nye «Oslostandarden» for frafall i videregående skole som OT kontakt 
- Implementere SaLTo arbeidet som en naturlig del av oppvekstarbeidet i bydelen, med.bl.a. 

vektlegging av strategiplanen for barne- og ungdomsarbeidet i bydelen 
- Fortsette forebygging av æresvold og ekstrem kontroll. 
- Utvikle arbeidet knyttet til SaLTo Rommen, SaLTo Tokerud og SaLTo Haugenstua 
- Forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme 
- Samarbeide med SaLTo i Groruddalen om rutiner for god oppfølging av Unge gjengangere 
- Bidra til læringsarenaer for utsatt ungdom i Stovner senterdistrikt i samarbeid med  

Stovner frivilligsentral og Enhet for Ungdom, kultur og nærmiljø der det legges vekt på 
ungdommens egen medvirkning 

- Fortsette og utvikle arbeidet med forebygging av kriminalitet på nettet, bl.a. med Redd 
Barna 

- Bidra til gode familieaktiviteter i fritid og ferier i samarbeid med organisasjoner og Stovner 
frivilligsentral 

- Være pådriver i informasjonsarbeidet om barne- og ungdomstilbudene overfor foresatte 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Oppvekst- og kulturkomiteen tar informasjonen om SaLTo-arbeidet i bydelen til orientering. 
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Maria Brattebakke       Tove Christiansen 
bydelsdirektør        SaLTo-koordinator 
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Sak 19/14    Orienteringssaker  
 
Arkivsak: 201400014 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Oppvekst- og kulturkomitéen 11.03.14 19/14  
 
ORIENTERINGSSAKER  
 

• Orientering fra råd og utvalg 
• Øvrige orienteringssaker 

 
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Oppvekst- og kulturkomiteen tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
 
Madelene Stolpe 
spesialkonsulent 
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Sak 20/14    Eventuelt  
 
Arkivsak: 201400015 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Oppvekst- og kulturkomitéen 11.03.14 20/14  
 
EVENTUELT  
 
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
X 
 
 
 
 
Madelene Stolpe 
spesialkonsulent 
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 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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Oslo kommune
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Høringsinstanser etter liste

Deres ref: Vår ref (saksnr):

201304227-8

Saksbeh:

Tilde Knudtzon, 23 46 14 06

Dato: 04.02.2014

Arkivkode:

024

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM TILDELING AV
KOMMUNAL BOLIG

Helse og sosialkomiteen behandlet i møte den 22.01.2014 privat forslag fra Tone Tellevik
Dahl (A) datert 02.09.2013 —Endring av forskrift om tildeling av kommunal bolig.

Komiteen har bedt byrådet om å sende Tone Tellevik Dahls endringsforslag på høring.
Forslaget lyder:

"Arbeiderpartiet viser til flere oppslag fra Barneombudet og UNICEF om det uholdbare i at
barn bor i store kommunale boliggårder med krevende bomiljø, hvor personer med rus og
psykiatriutfordringer preger beboermassen.

Bystyret har ved flere anledninger påpekt viktigheten av at barnefamilier får tilbud om bolig i
egnede boområder. Både i bystyremelding 2/2008 Sosiale boligvirkemidler og nå senest i
februar i Boligbehovsplanen påpeker bystyret følgende:

"Små barn tilbringer mye tid i nærmiljøet sitt, og påvikres dermed av kvaliteten på bomiljøet.
Ved tildeling av kommunale boliger må det legges vekt på åfinne en bolig til familien i et godt
oppvekstmiljø, helst i bomiljøet uten store konsentrasjoner av kommunale boliger"
(bystyremelding 2/2008)

"Det er nødvendig å redusere den store konsentrasjonen av boligene, for å redusere
belastningene på bomiljøet, infrastrukturen i området og beboerne selv. Ikke minst er det viktig
å forhindre dårlige oppvekstvilkår for barn som vokser opp i kommunale boliger"
(Boligbehovsplanen 2013-2016)

På tross av tydelige politiske signaler fra Bystyret om hvordan både Boligbygg KF og
boligkontorene i bydelene skal sørge for at barnefamilier får tilbud om bolig i mer
barnevennlige omgivelser, gjør Byrådet lite.

Bystyret vet at kommunen disponerer alt for få boliger som egner seg for barnefamilier. Derfor
bor alt for mange også på døgnovernattingssteder eller i leiligheter kommunen selv mener er
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sosiale tjenester

Rådhuset, 0037 Oslo
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uegnet for familien. Ved vurdering av tildeling av kommunal bolig til personer med forsørgeransvar 
bør man legge ”barns beste” til grunn når vedtak fattes og valg av leilighet skal gjøres. Dette forholdet 
bør inn i forskriften.  
 
Hensikten med å ta inn et krav om dette er å tydeliggjøre at barns beste også har relevans når det 
gjelder vedtak om tildeling av boliger, ikke bare i saker som omhandler barn spesifikt. 
 
Sikring av barns beste i saksbehandlingen gjøres på flere måter i dagens regelverk. Eksempelvis finner 
vi et krav om vurderingen av barnets beste under saksbehandling i barneloven. I barnevernloven ligger 
kravet om vurderingen av barnets beste under kapittelet ”særlige hensyn”. 
 
Vi vil også vise til Fylkesmannen i Oslo og Akershus forventninger til kommunal planlegging i 2013, 
hvor det fremgår at hensynet til barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle kommunale 
beslutninger. 
Se side 4 
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Plan%20og%20bygg/Fylkesmannens%2
0forventningsbrev%202013.pdf 
 
Tone Tellevik Dahl (A) fremmer følgende private forslag: 
 
Endring av forskrift for tildeling av kommunal bolig § 11 
Vedtak: 
Tillegg: I saker hvor søker har forsørgeransvar skal barnets beste legges til grunn.” 
 
Komiteen har også bedt om høringsuttalelse på to forslag fra Høyre og Venstre: 
 

1. Byrådet legger inn ”barns-beste-vurderingen” inn i instruks til ”forskrift om tildeling 
av kommunal bolig” knyttet til § 11. 

 
2. Byrådet legger inn ”vold i nære relasjoner vurderingen” inn i instruks til ”forskrift om 

tildeling av kommunal bolig” knyttet til § 11. 
 
Vi ber om høringsinstansenes vurdering av forslagene til endring i forskrift om tildeling av 
kommunal bolig med tilhørende instruks. Høringsfristen settes til 17.03.2014 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Endre Sandvik 
kommunaldirektør 

Siri Persson 
fung. sosialtjenestesjef 

  
  
Godkjent og ekspedert elektronisk  
 
 
Vedlegg: Høringsinstanser etter liste  
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