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Sak 3/14      UR-protokoll februar 2014  
 
Arkivsak: 201400083 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Kristin Kaus 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Ungdomsrådet 18.03.14 3/14  
 
UR-PROTOKOLL FEBRUAR 2014  
 
 

Protokoll 1/14 
 

 
Møte: Ungdomsrådet  
Møtested: Vinkel, Akersbakken 27  

Møtetid: Tirsdag 11. februar 2014 kl. 16.30     
Sekretariat: 932 40 273  
 
 
Møteleder:  Ingrid Walseth Frøyen  
   
Tilstede:  
 

Vemund Rundberget  
Ingunn Halsebakke 
Kristoffer F. Hudson 
Hermann Voss 
Eira Frost Klepp 
Paula Grünfeld   
Tuva Greaker 

 

   
Forfall:   
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær:  Ida Elisabeth Myrene  
 
Åpen halvtime 
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av sakskart 
Informasjon  
Eventuelt 
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Sak 1 /14    UR-protokoll desember 2013 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Godkjent 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 
 

Sak 2 /14    Navnsetting av ny grunnskole på Fagerb org 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget støtter Utdanningsetatens forslag til navn på ny ungdomsskole. Navnet på den 
nye ungdomsskolen blir Fagerborg skole. 
 
Behandling: 
Ungdomsrådet støtter forslaget til navn på den nye ungdomsskolen.  
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 
 
Ungdomsrådets egne saker 
 
UR har følgende utkast til årshjul: 
 
Februar 

- Ungdommens bystyremøte 4. og 13. februar 
- SUR-hyttetur 

 
Mars 

- UKM 19. mars 
- Ungdomsundersøkelse for å kartlegge ungdommens trivsel i bydelen  

 
April  

- Ungdomshøring. Basert på resultatene fra ungdomsundersøkelsen 
 
Juni 

- Haugenfestivalen 18.juni i parken på St.Hanshaugen 
 
August/september 

- Valg av nye representanter til UR 
- Opplæring av nye representanter. Hyttetur? 
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Ansvarsfordeling: 
 

- Kristoffer  og Ingunn lager utkast til et skriv til ungdomsskolene med informasjon om 
ungdomshøringen.  
 

- Eira og Paula lager forslag til innhold og program for høringen. 
 

- Vemund og Tuva utformer utkast til ungdomsundersøkelsen 
 

- Ungdomsundersøkelsen- og høringen skal arbeides med på facebooksiden til 
ungdomsrådet.  

 
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Godkjent 
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Sak 4/14      Barnevernseksjonen - rapportering for  3. tertial 2013  
 
Arkivsak: 201400721 
Arkivkode: 320 
Saksbehandler: André Neby 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Ungdomsrådet 18.03.14 4/14  
Oppvekst- kultur- og frivillighetskomiteen 19.03.14 3/14  
Bydelsutvalget 25.03.14 21/14  
 
BARNEVERNSEKSJONEN - RAPPORTERING FOR 3. TERTIAL 2013  
 
Sammendrag: 
Barnevernseksjonen i Bydel St. Hanshaugen mottar bekymringsmeldinger vedrørende barns 
oppvekstsvilkår daglig. Barnevernsloven setter krav til gjennomført behandlingstid etter mottak 
av melding. For å sikre at barnets interesser blir ivaretatt pålegges også barnevernet å foreta 
undersøkelser og utarbeide tiltaks- og omsorgsplaner. 
 
Saksframstilling: 
 
Undersøkelsesplikt: 
Etter barnevernloven har barneverntjenesten både rett og plikt til å foreta nødvendige 
undersøkelser for å finne ut hvilke forhold barn og unge lever under. Undersøkelsesplikten er 
regulert i barnevernloven.  
 
Når Barnevernseksjonen i bydelen mottar en melding skal seksjonen snarest, og senest innen en 
uke, gjennomgå meldingen for å vurdere hvorvidt meldingen gir grunnlag for undersøkelse 
etter barnevernsloven. Det skilles ikke på om melding er fremsatt skriftlig eller muntlig, eller 
om melder er offentlig ansatt eller privatperson. 
 
Mener barnevernseksjonen det er rimelig grunn til å anta det foreligger forhold som kan gi 
grunnlag for tiltak etter barnevernloven skal det snarest foretas nærmere undersøkelser. 
Besluttes det å gjennomføre en undersøkelse bør familien informeres om dette, og om 
bakgrunnen for at det igangsettes en undersøkelse. Etter barnevernsloven § 4-3 er det 
tilstrekkelig å foreta en undersøkelse hvis barneverntjenesten har rimelig grunn til å anta at 
barnet på bakgrunn av forhold i hjemmet, eller av andre grunner, har behov for et hjelpetiltak 
etter barnevernsloven. 
En melding skal være ferdig undersøkt, og konkludert, senest innen 3 måneder. 
 
Tiltaksplaner: 
Barnevernet skal utarbeide en tiltaksplan når det blir vedtatt hjelpetiltak etter barnevernsloven, 
og likeledes ved omsorgsovertakelse og plassering uten samtykke fra barnet selv eller 
pårørende. Ved plassering etter vedtak i fylkesnemnda skal tiltaksplanen følge vedtaket fra 
fylkesnemnda. 
En tiltaksplan skal tydeliggjøre hva som er barnets særlige behov, og vise til hvordan disse skal 
imøtekommes. En tiltaksplan har som regel kortere tidsperspektiv enn en omsorgsplan.  
Ved endring i barnets behov skal også tiltaksplanen evalueres og endres. Utarbeidelse av, og en 
endring i tiltaksplanen skal i så stor grad som mulig skje i samarbeid med barnet selv. 
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Den faglige kvaliteten i barnevernseksjonen styrkes gjennom bruk av tiltaksplaner. 
Utarbeidelsen av tiltaksplaner øker bevisstheten om, og synliggjør at det må være en 
sammenheng mellom behovene som skal imøtekommes og tiltakene som iverksettes. 
Tiltaksplanene sikrer også at tiltak settes i et tidsperspektiv, og gis en realistisk varighet. Den 
aktive bruken av tiltaksplanene i barnevernseksjonen sikrer også evaluering av barnets 
situasjon og utvikling, og blir en kvalitetskontroll på om iverksatte tiltak fungerer som 
ønskelig. 
 
Omsorgsplaner: 
Når et barn kommer inn under omsorg skal barnevernseksjonen utarbeide to typer 
omsorgsplaner. Den første, som beskriver plan for barnets omsorgssituasjon, skal ligge ved når 
sak vedrørende omsorgsovertakelse legges frem for fylkesnemnda. Den andre omsorgsplanen, 
plan for barnets fremtidige omsorgssituasjon, skal utarbeides senest to år etter at barnet har 
kommet inn under omsorg vedtatt av barnevernet.  
 
En omsorgsplan skal vise hvilke planer barnevernseksjonen har for barnets fremtid. I dette 
ligger planer for hvor barnet skal bo og vokse opp, og hvilken relasjon og kontakt det skal ha 
med sin familie. Det skal også komme tydelig frem i omsorgsplanen om barnet har særlige 
behov som må følges opp, og da særlig med tanke på barnets fremtidige omsorgssituasjon.  
Omsorgsplanen skal ha et langsiktig perspektiv.  
 
Barn som er under barnevernets omsorg skal ha en omsorgsplan, og intensjonen bak dette er at 

1. omsorgsplanen skal bidra til å gi økt forutsigbarhet 
2. omsorgsplanen skal gi klarere retning og kontinuitet i arbeidet med plasseringen av 

barnet 
3. omsorgsplanen skal bidra til å understøtte dialog og tydelighet mellom de involverte 

parter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnevernseksjonen i Bydel St. Hanshaugen mottok i 2013 meldinger fra ulike offentlige 
instanser og privatpersoner. Totalt kom det inn 252 bekymringsmeldinger. Hvem som har sendt 
bekymringsmelding fordeler seg på følgende vis: 
 
Type melder Antall 
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meldinger 
Andre 8 
Andre offentlige instanser 9 
Asylmottak/UDI/innv.myndighet 5 
Barnehage 20 
Barnet selv 4 
Barneverntjeneste 28 
Barnevernsvakten 43 
Familie for øvrig 1 
Familievernkontor 1 
Frivillige org./idrettslag 0 
Helsestasjon/skolehelsetjeneste 2 
Krisesenter 1 
Lege/sykehus 14 
Mor/far/foresatte 19 
Naboer 9 
Politi/lensmann 46 
PPT 0 
Psykisk helsevern barn/ung/voksen 10 
Skole 30 
Sosialkontortjeneste 1 
Utekontakt/fritidsklubb 1 
 
Sum 

 
252 

 
Av disse ble 201 konkludert med undersøkelse. For hele 2013 resulterte disse undersøkelsene i 
69 vedtak. 
 
For tredje tertial 2013 var tallene: 
 

1. 87 meldinger 
2. 61 undersøkelser 
3. 86 % hadde tiltaksplan 
4. 100 % hadde omsorgsplan 

 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar saken til orientering 
 
 
 
Ellen Oldereid 
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Sak 5/14      Høring Plan for skate-tilbud og anleg g i Oslo  
 
Arkivsak: 201002409 
Arkivkode: 565 
Saksbehandler: Elin Løvseth 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Ungdomsrådet 18.03.14 5/14  
Miljø- og byutviklingskomiteen 19.03.14  
Bydelsutvalget 25.03.14 22/14  
 
HØRING PLAN FOR SKATE-TILBUD OG ANLEGG I OSLO  
 
Saksframstilling: 
Bydelen har mottatt på høring utkast til plan for skatetilbud og –anlegg i Oslo.For nærmere 
beskrivelse av planen , historikk, anleggsituasjonen, lokalisering av nye anlegg  og anbefalinger 
vises til vedlagt plan.  
Planen er utarbeidet i dialog med skatemiljø og bydelene i Oslo. Planen sendes på høring til 
aktuelle interessenter for å sikre innhold og forslag til nye anlegg og områder for skateboard. 
I planen fremgår at Oslo mangler en fullskala skatepark og at byen har et langt dårligere 
skatetilbud enn andre land og byer som det er naturlig å sammenligne seg med.  
Bydel Stovner har i dag en mindre innendørs skatehall, Haugenhallen. Haugenhallen har ca 
40.000 besøkende årlig. Foruten Haugenhallen er det nærmeste innendørstilbudet for ungdom i 
Oslo Arena Bekkestua i Bærum kommune. Denne er svært godt besøkt, med ca 100.000 årlig 
besøkende.  
Utendørsanlegg finnes på Jordal og det finnes også en del gode, mindre skatespots- anlegg og 
ramper rundt i Oslo , blant annet på Torshov, Marienlyst, Vika og i Gamlebyen. I tillegg finnes 
det også streetspots rundt om i byen.  
  
Bydelsdirektørens vurdering  
Saken har vært til administrativ intern høring i bydelen. 
Bydelsdirektøren viser til tidligere dialog med Bymiljøetaten om mulige områder for skating i 
bydelen. Bydelsdirektøren fastholder tidligere innspill til planen, hvor det påpekes at det i 
bydelen finnes få områder hvor det kan legges tilrette for skatetilbud  og anlegg. Dette fordi 
bydelen ønsker å fastholde avstandsgrensen mellom slike anlegg og boligbebyggelse. I bydelen 
er det i dag en skaterampe på Marienlyst. Denne er plassert nærmere boligbebyggelse enn 100 
meter, og har derfor vært til plage for de nærmeste naboene. Tiltak som tidsbegrensninger og 
avlåsning av rampen benyttes her.  
 
Bydelen mener at det området som best egner seg i bydelen er St.Hanshaugen park, nivået/ 
området syd for parkserveringen. Dette området ligger avskjermet til og i tilstrekkelig  avstand 
fra boligbebyggelse.  
 
Utover dette kan bydelen ikke se at det er områder i bydelen som er egnet for større anlegg.  
Når det gjelder etablering av mindre tilbud, så er dette noe som bør vurderes i forbindelse med 
skolene i bydelen. Bydelen vil også i forbindelse med eventuell rehabilitering av parkanlegg 
kunne se på om det kan være muligheter for innpassing av enkeltelementer,streetspots, egnet 
for skating. 
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De i planen skisserte skateanleggene i Kubaparken og på Voldsløkka ligger i kort avstand fra 
bydelsgrensen, og bydelen mener at disse anleggene bør kunne benyttes av bydelens 
befolkning. Bydelen vil derfor anbefale en prioritering av disse anleggene.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 
Bydelsutvalget viser til tidligere dialog med Bymiljøetaten om mulige områder for skating i 
bydelen. Bydelsutvalget fastholder at det i bydelen finnes få områder hvor det kan legges 
tilrette for skatetilbud og -anlegg. Dette fordi bydelen ønsker å fastholde avstandsgrensen 
mellom slike anlegg og boligbebyggelse.  
 
Bydelsutvalget mener at det området som best egner seg i bydelen er St.Hanshaugen park, 
nivået/ området syd for parkserveringen. Dette området ligger avskjermet til og i tilstrekkelig  
avstand fra boligbebyggelse.  
 
Utover dette kan bydelsutvalget ikke se at det er områder i bydelen som er egnet for større 
anlegg.  
Når det gjelder etablering av mindre tilbud, så er dette noe som bør vurderes i forbindelse med 
skolene i bydelen. Bydelen vil også i forbindelse med eventuell rehabilitering av parkanlegg 
kunne se på om det kan være muligheter for innpassing av enkeltelementer, streetspots, egnet 
for skating. 
 
De i planen skisserte skateanleggene i Kubaparken og på Voldsløkka ligger i kort avstand fra 
bydelsgrensen, og bydelsutvalget mener at disse anleggene bør kunne benyttes av bydelens 
befolkning. Bydelsutvalget vil derfor anbefale en prioritering av disse anleggene.  
 
 
 
 
Ellen Oldereid 
bydelsdirektør 
 
 
Vedlegg: 
Høring vedrørende plan for skatetilbud og –anlegg  
 
 
 


