
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Møteinnkalling 3/14 

 
 
Møte: Råd for funksjonshemmede  
Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Torsdag 20. mars 2014 kl. 17.30     
Sekretariat: Administrasjonen  
 

 
SAKSKART  

 
 
 
Åpen halvtime 
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av sakskart 
 
 
Saker til behandling 
Sak 22/14    Protokoll RFF-møte 20.02.2014 
Sak 23/14    Protokoll fra BU-møte 27.02.2014 
Sak 24/14    Årsrapport tilsynsutvalg II for 2013 
Sak 25/14    Orienteringssaker 
Sak 26/14    Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thor Hansen         Bjørn Haraldsen 
leder          avdelingssjef 

 
 
 





 
Sak 22/14    Protokoll RFF-møte 20.02.2014  
 
Arkivsak: 201400021 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Råd for funksjonshemmede 20.03.14 22/14  
 
PROTOKOLL RFF-MØTE 20.02.2014  
 
 
 
Vedlagt er protokoll fra møte i Råd for funksjonshemmede 20.februar 2014 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Protokoll fra RFF-møte 20.02.2014 godkjennes 
 
 
 
 
 
Madelene Stolpe 
spesialkonsulent 
 
 
Vedlegg 
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Sak 23/14    Protokoll fra BU-møte 27.02.2014  
 
Arkivsak: 201400022 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Råd for funksjonshemmede 20.03.14 23/14  
 
PROTOKOLL FRA BU-MØTE 27.02.2014  
 
 
Vedlagt er protokoll fra møte i Bydelsutvalget 27.februar 2014 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Protokoll fra BU-møte 27.02.2014 tas til orientering 
 
 
 
Madelene Stolpe 
spesialkonsulent 
 
 
Vedlegg 
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Sak 24/14    Årsrapport tilsynsutvalg II for 2013  
 
Arkivsak: 200800450 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Harlem Marthe Kari 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomitéen 10.03.14 28/14  
Arbeidsutvalget 13.03.14 28/14  
Eldreråd 17.03.14 27/14  
Råd for funksjonshemmede 20.03.14 24/14  
Bydelsutvalget 27.03.14  
 
 
 
ÅRSRAPPORT TILSYNSUTVALG II FOR 2013  
 
 
Saksframstilling: 
Vedlagt følger årsrapport fra tilsynsutvalg II for 2013. Tilsynsutvalget dekker Stigenga 
dagsenter, Haugenstua dagsenter og Vestlisvingen avlastnings- og barnebolig. Det har vært 
foretatt 2 anmeldte og 1 uanmeldt besøk. Alle besøkene er initiert av utvalget. 
 
Utvalget har snakket med brukere og ansatte. Av årsrapporten fremgår at brukerne tilsynet har 
snakket med var fornøyde. Utvalget vurderer forholdene under sitt område som svært gode, og 
at tjenestene drives i samsvar med krav fastsatt i lov, forskrift og kommunale retningslinjer. 
 
Det påpekes at informasjon oppslått på tjenestestedene om tilsynsutvalgets sammensetning var 
mangelfull eller manglende, samt at ringeklokke ikke er i orden på Vestlisvingen avlastnings- 
og barnebolig.  
 
Administrasjonen vil sørge for at riktig informasjon er oppslått på tjenestestedene, samt at 
oppdatert informasjon om Tilsynsutvalg II sendes brukere bosatt hos foreldre. Ringeklokke for 
Vestlisvingen avlastnings- og barnebolig er ved hovedinngangen i Vestlisvingen 196. 
Administrasjonen vil vurdere om det er behov for ytterligere ringeklokker i bygget.  
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Årsrapport fra tilsynsutvalg II og administrasjonens kommentarer tas til orientering. 
Tilsynsutvalget utfører et viktig arbeid ved å påpeke forhold og medvirke til bedre tjenester for 
brukerne. 
 
 
 
 
Maria Brattebakke      Marthe-Kari Harlem  
bydelsdirektør       enhetsleder  
 
Vedlegg  
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Sak 25/14    Orienteringssaker  
 
Arkivsak: 201400022 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Råd for funksjonshemmede 20.03.14 25/14  
 
ORIENTERINGSSAKER  
 
 
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Råd for funksjonshemmede tar informasjonen til orientering 
 
 
 
Madelene Stolpe 
spesialkonsulent 
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Sak 26/14    Eventuelt  
 
Arkivsak: 201400023 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Råd for funksjonshemmede 20.03.14 26/14  
 
EVENTUELT  
 
 
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
X 
 
 
 
Madelene Stolpe 
spesialkonsulent 
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 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 2/14 

 
 
Møte: Råd for funksjonshemmede  
Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Torsdag 20. februar 2014 kl. 17.30     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Thor Hansen (SAFO)  
   
Tilstede: Anette Trondal Johansen (A), Harald 

Korsgaard (SAFO), Thor Henriksen (FFO), 
Merete Whist (FFO), Karin Hoel (FFO), 
Steinar Kildal (FFO) 

 

   
Forfall:   
   
Som vara møtte: Bjørg Pedersen (SAFO)  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Marthe-Kari Harlem  
 
Åpen halvtime. Det var 0 personer til stede. 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 14 /14  Protokoll fra RFF-møte 23.01.14 
Sak 15 /14  Protokoll fra BU-møte 30.01.14 
Sak 16 /14  Flytting av Stovner frivilligsentral 
Sak 17 /14  Årsrapport Råd for funksjonshemmede 
Sak 18 /14  Årsmelding for Helse- og sosialkomiteen 
Sak 19 /14  Årsberetning og årsstatistikk 2013. 
Sak 20 /14  Orienteringssaker 
Sak 21 /14  Eventuelt 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 ii 



 
Sak 14 /14  Protokoll fra RFF-møte 23.01.14 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra RFF-møte 23.01.14 godkjennes. 
 
 
Sak 15 /14  Protokoll fra BU-møte 30.01.14 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra BU-møte 30.01.14 tas til orientering. 
 
 
Sak 16 /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 17 /14  Årsrapport Råd for funksjonshemmede 
 
Vedtak (enstemmig) 
1. Årsrapport 2013 fra råd for funksjonshemmede godkjennes. 
2. Rapporten oversendes bydelsutvalget til orientering. 
 
 
Sak 18 /14  Årsmelding for Helse- og sosialkomiteen 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen vedtar årsmelding for 2013. 
 
 
Sak 19 /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.  
 
Råd for funksjonshemmede mener årsberetningen og tertialstatistikken gir et godt og 
realistisk uttrykk for situasjonen i Bydel Stovner. 
 
 
Sak 20 /14  Orienteringssaker 
Følgende ble omdelt: 

• Hverdagsrehabilitering 
• Årsmelding fra Oslo sentrale råd for funksjonshemmede 
• Invitasjon til fellesmøte for rådene for funksjonshemmede i Oslo 

 
Det ble stilt et spørsmål knyttet til arbeid med bydelens budsjett. 
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Vedtak (enstemmig) 
Råd for funksjonshemmede tar informasjonen til orientering. 
 
 
Sak 21 /14  Eventuelt 
Ingen saker 
 
Vedtak (enstemmig) 
X 
 
 
 
 

 
Møtet ble avsluttet kl.19.00 
Bydel Stovner, 20.02.14 
 
 
 
Thor Hansen         Marthe-Kari Harlem 
leder         sekretær 
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 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 2/14 

 
 
Møte: Bydelsutvalget  
Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Torsdag 27. februar 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),  

 

   
Forfall: Christel Gundelach (F)  
   
Som vara møtte: Ombir Upadhyay (F)  
   
I tillegg møtte: Avdelingssjef Ingebjørg Mjåland, 

økonomisjef Winnie Bolstad, 
Spesialkonsulent Reidunn Myster Beier, 
personal- og organisasjonssjef Kari 
Rongved og prosjektleder Andreas M. 
Behring 

 

   
Møtesekretær: Madelene Stolpe  
 
Åpen halvtime. Det var 6 personer til stede. 
 
Geir Myrvang fra skatemiljøet på Haugenstua holdt et innlegg hvor han appellerte til 
bydelsutvalget om å kjempe for nytt skateanlegg i Haugenhallen. 
 
Bjørn Tuvnes fra Rommen Vel anmodet bydelsutvalget om å sikre vedlikehold og bevaring 
av gamle Rommen skole. 
 
Randi Werner Erichsen fra Aker sykehus’ venner anmoder bydelsutvalget om å ikke 
glemme Aker sykehus. Uttrykte bekymring for dagens sykehussituasjon i bydelen og ba 

 
 



spesielt om at nærliggende tomt til Aker sykehus fremdeles må være regulert til 
sykehusformål i ny kommuneplan. 
 
Innkalling godkjent. 
Sakskart godkjent. 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 12 /14  Protokoll BU-møte 30.01.2014 
Sak 13 /14  Protokoll AU-møte 13.02.14 
Sak 14 /14  Budsjettjustering 2013 - orientering 
Sak 15 /14  Regnskap 2013 
Sak 16 /14  Evaluering av ressursfordelingsmodell grunnskoler - høringssvar 
Sak 17 /14  Høring vedrørende plan for skate-tilbud og anlegg - Innspill fra bydelen 
Sak 18 /14  Flytting av Stovner frivilligsentral 
Sak 19 /14  Årsberetning og årsstatistikk 2013. 
Sak 20 /14  Årsmelding for Helse- og sosialkomiteen 
Sak 21 /14  Årsrapport 2013 for oppvekst- og kulturkomiteen 
Sak 22 /14  Årsrapport Råd for funksjonshemmede 
Sak 23 /14  Årsrapport 2013 fra tilsynsutvalg I - Stovnerskogen sykehjem 
Sak 24 /14  Årsmelding Stovner Eldreråd 2013 
Sak 25 /14  Endringer i Stovner skoles skolemiljøutvalg 
Sak 26 /14  Orientering om Startmøte 2014 
Sak 27 /14  Protokoller til orientering 
Sak 28 /14  Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ii 



 
Sak 12 /14  Protokoll BU-møte 30.01.2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra BU-møte 30.01.14 godkjennes. 
 
 
Sak 13 /14  Protokoll AU-møte 13.02.14 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra AU-møte 13.02.14 tas til orientering. 
 
 
Sak 14 /14  Budsjettjustering 2013 - orientering 
 
Vedtak (enstemmig) 
Bydelsutvalget tar sak vedrørende "Budsjettjustering 2013" til orientering. 
 
 
Sak 15 /14  Regnskap 2013 
 
Vedtak (enstemmig) 
1. Regnskapet for bydel Stovner for 2013 godkjennes med et mindreforbruk på kr. 

25.679.100,-. 
2. Mindreforbruket på kr. 25.679.100,- avsettes på konto 75165-Justeringer. Øremerkede 

midler utgjør kr. 5.983.476,- og blir fordelt senere. Mindreforbruket på kr. 19.695.625,- 
avsettes på konto 75165 som bufferavsetning og utgjør økonomisk beredskapsplan for 
2014 

 
 
Sak 16 /14  Evaluering av ressursfordelingsmodell grunnskoler - høringssvar 
 
Vedtak (enstemmig) 
1. Endring av skolens basisbeløp. Stovner bydelsutvalg er enig i at alle skoler uavhengig av 

skoletype bør få høyere basisbeløp. Stovner bydelsutvalg er videre enig i at basisbeløpet 
bør dekke 85 prosent av de anslåtte smådriftsulempene for en gjennomsnittlig liten skole. 
På bakgrunn av dette finnes det incentiver for å optimalisere driften. 

 
2. Justering i forholdet mellom elevsats på barne- og ungdomstrinn. Ved oppjustering av 

basisbeløpet for alle skoletyper er det behov for å nedjustere elevsatsen. Stovner 
bydelsutvalg mener at forholdet mellom elevsats på barne- og ungdomstrinn bør 
nedjusteres til 10,3 %. 

 
3. Ressurser til små skoler.  Stovner bydelsutvalg tilslutter seg bortfall av småskoletillegg. 
 
4. Endring i kriterier i sosiodemografisk tildeling (tildeling til spesialundervisning). Stovner 

bydelsutvalg mener at tildeling til spesialundervisning, 75 prosent av sosiodemografisk 
tildeling bør settes ut fra en kombinasjon av inntektsnivå og utdanningsnivå. Videre 
mener bydelsutvalget at skolene bør kompenseres for bruk av assistenter ut fra andel av 
elever på første og andre trinn, andel hjelpestønader og inntektsnivå (25 prosent av 
sosiodemografisk tildeling). Stovner bydelsutvalg mener de foreslåtte kriteriene vil fange 
opp behovene til spesialundervisning på en tilfredsstillende måte. 
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5. Særskilte tildelinger utenom ressursfordelingsmodellen. Stovner bydelsutvalg mener at 
slike særskilte tildelinger bør holdes utenfor en ressursfordelingsmodell og tildeles 
særskilt til målgruppen. 
 

6. Stovner bydelsutvalg mener at elementene i forslag til alternativ ressursmodell oppfattes 
som rettferdig, kjent for skolene, enkel å operere, etterprøvbar og basert på objektive 
kriterier. 

 
 
 
Sak 17 /14  Høring vedrørende plan for skate-tilbud og anlegg - Innspill fra bydelen 
 
Tore Ludt (SV) fremmet forslag om å endre nest siste avsnitt i vedtaket for å sikre større 
tydelighet i forhold til arbeidet som allerede er gjort på dette området. Forslaget ble 
enstemmig innlemmet i endelig vedtak. 
 
Vedtak (enstemmig) 
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) for Haugenhallen 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 med støyømfiendlige 
omgivelser, 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 (siste side i høringsdokumentet) i 
høringsdokumentet, har prioritert Haugenhallen/Haugenstua skatehall som oppfølgingstema. 
Haugenhallen som er ett av ti prioritert anlegg i PIF 2013 – 2016,(Byrådssak 41/13, kap 6) 
og bydelsutvalget ber om at manglende status i høringsdokumentets tabell 4 korrigeres. 
Saken allerede er godt forankret i ulike planvedtak samt i Stovner Bydelsutvalg. 
 
Bydelsutvalget viser til skateanlegget på Haugenstua som viktig for bydelens 
omdømmebyggende arbeid, og at det er bydelens best besøkte barne- og ungdomstiltak: Det 
er likevel behov for nytt, sikkert anlegg uten fare for helsekomplikasjoner grunnet ytre miljø 
(luft forurensning, elektromagnetiske felt og jordforurensning), som utgjør en potensiell fare 
ved dagens plassering.  
 
Det nåværende anlegget på Haugenstua er i dag et av byens best besøkte ungdomstilbud. De 
over 40.000 besøkende på dagens midlertidige skatehall har et sterkt behov for en permanent 
arena. Skaterne på Haugenstua har vært sentrale både med hensyn til etablering og utvikling 
av dagens anlegg, i utviklingen av det nye konseptet, og i arbeidet med å finne egnet tomt som 
ikke medfører støy for andre. I tillegg har skaterne vært opptatt av å finne en tomt nær 
kollektivtransport på Haugenstua. Den aktuelle tomten er vedtatt avsatt til skateanlegg i 
kommunedelplanen for Alna miljøpark og er en lokalisering både nærmiljøet og skaterne er 
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meget tilfreds med. Bydelsutvalget mener realisering av Haugenhallen vil gi skatemiljøet, 
Haugenstua og Stovner et betydelig løft. 
 
Stovner bydelsutvalg ber om at Haugenhallen prioriteres høyt i det videre arbeid. 
Bydelsutvalget ber Bymiljøetaten benytte den allerede utarbeidede konseptvalgutredningen, 
som er gjennomført av Bydel Stovner, som grunnlag for arbeidet. Områdeløft Haugenstua 
som finansierte bydelens arbeid med Haugenhallen, er avsluttet og tiltaket må løftes inn i 
ordinært kommunalt arbeid med tanke på gjennomføring.  
 
Bydelsutvalget viser for øvrig til saksfremlegget i sin helhet. 
 
 
 
Sak 18 /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 19 /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 20 /14  Årsmelding for Helse- og sosialkomiteen 
 
Vedtak (enstemmig) 
Bydelsutvalget slutter seg til følgende: 
Helse- og sosialkomiteen vedtar årsmelding for 2013. 
 
 
Sak 21 /14  Årsrapport 2013 for oppvekst- og kulturkomiteen 
 
Vedtak (enstemmig) 
Bydelsutvalget slutter seg til følgende: 
1. Årsrapport for Oppvekst- og kulturkomiteen for 2013 godkjennes. 
2. Årsrapporten forelegges Bydelsutvalget til orientering. 
 
 
Sak 22 /14  Årsrapport Råd for funksjonshemmede 
 
Vedtak (enstemmig) 
Bydelsutvalget slutter seg til følgende: 
1. Årsrapport 2013 fra råd for funksjonshemmede godkjennes. 
2. Rapporten oversendes bydelsutvalget til orientering. 
 
 
Sak 23 /14  Årsrapport 2013 fra tilsynsutvalg I - Stovnerskogen sykehjem 
 

 3 



Vedtak (enstemmig) 
Bydelsutvalget slutter seg til følgende: 
Årsrapporten for 2013 fra Tilsynsutvalg I er vurdert og behandlet i henhold til bydelens 
ansvar for tilsyn ved sykehjem. 
 
 
Sak 24 /14  Årsmelding Stovner Eldreråd 2013 
 
Vedtak (enstemmig) 
Årsmelding for Stovner Eldreråd 2013 godkjennes. 
 
 
Sak 25 /14  Endringer i Stovner skoles skolemiljøutvalg 
 
Vedtak (enstemmig) 
1. Surendra Mahendrarajah (H) fratrer som medlem og Rune Jensen (H) fratrer som 

varamedlem i Stovner skoles SMU. 
2. Bydelsutvalget oppnevner Ramin Oddin (H) som medlem og Inger Lervik (H) som 

varamedlem i Stovner skoles SMU. 
 
 
Sak 26 /14  Orientering om Startmøte 2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Bydelsutvalget tar referat fra Startmøtet 2014 til etterretning. 
 
 
Sak 27 /14  Protokoller til orientering 
 
Vedtak (enstemmig) 
Bydelsutvalget tar protokollene til orientering. 
 
 
Sak 28 /14  Eventuelt 
 

1. Tore Ludt (SV) stilte spørsmål vedrørende inneklimaet på Stig skole og hvorvidt det 
arbeides med å snarlig forbedre dette. 
Administrasjonen informerte om at Utdanningsetaten nå har tatt tak i dette og lovet 
videre fremdrift i løpet av kommende 2-ukers periode. 
Per Opsahl (H) bekreftet bevegelse i denne saken i kraft av sin rolle som politisk 
representant i skolens driftsstyre. 

2. Athithan Kumarasamy (A) stilte spørsmål om hva som skjer med gamle Fossum 
skole. 
Administrasjonen informerte om at de ikke vet konkret hva lokalene vil brukes til i 
fremtiden, men forsikrer om at de er en del av planprogrammet for Rommen og 
veiledende plan for offentlig rom på Stovner. Saken følges opp. 

3. Jan Arild Linja (FrP) stilte spørsmål vedrørende parkeringsregulering i området rundt 
bydelsadministrasjonen og Stovnerhallen. Dagens skilt i Karl Fossums vei 30 kan 
være misvisende og parkeringsbestemmelsene utenfor Stovner skole overholdes ikke, 
og blir heller ikke ofte etterprøvd av Bymiljøetaten. 
Administrasjonen  følger opp saken. 
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Følgende dokumenter ble omdelt i møtet: 

• Oppdatert sakskart 
• Sak 25/14 – Endringer i Stovner skoles skolemiljøutvalg 
• Sak 26/14 – Orientering om Startmøte 2014 
• Brev fra PBE – Underretning om vedtatt kommunedelplan for Alna Miljøpark 
• Brev og bystyrevedtak vedrørende Nettplan Stor Oslo – KVU og ekstern 

kvalitetssikring. Oslo kommunes uttalelse 
• Brev fra PBE – Vedrørende uavklart veistatus i Bydel Stovner – Ruths vei 4 
• Forslag fra Sosialistisk Venstreparti i sak 17/14 
• Protokoll fra UR 10.02.2014 
• Protokoll fra RFF 20.02.2014 

 

 
Møtet ble avsluttet kl. 20.00 
Bydel Stovner, 25.02.14 
 
 
Karl P. Olsen        Maria Brattebakke 
leder         bydelsdirektør 
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Stovner Bydel

Bydelsadministrasjonen

Karl Fossumsvn. 30

0985 Oslo

Oslo, 06.02.14.

Årsrapport Tilsynsutvalg II.

Tilsynsutvalg Il hadde i året 2013 følgende medlemmer:

Medlemmer: Per Wiklund leder frem til oktober, Jan Arild Linja overtok da som nyvalgt leder.

Per Bremer og Rita Reed.

Varamedlemmer: Helle Bergsjø frem til oktober, Christel Gundelach overtok som varamedlem.

Sidsel Torbo og Tore Ludt.

Tilsynsutvalg Il dekker Stigenga og Haugenstua dagsenter og Vestlisvingen avlastning og barnebolig.

Det ble foretatt 2 anmeldte og et uanmeldt besøk i 2013. Per Wiklund ledet et tilsyn den 27.05.13.

Christel Gundelach ledet et uanmeldt tilsyn besøk den 08.11.13. Jan Arild Linja ledet et anmeldt tilsyn

den 13.12.13.

Tilsynsbesøkene kan ikke gjøres samtidig fordi Haugenstua og Stigenga er dagsentere og ved

Vestligsvingen er brukerne bare tilstede på ettermiddag og kveld.

Alle besøk er initiert av tilsynsutvalget

Under besøkende har utvalget snakket med brukere og de ansatte. Det er ikke alle brukere

som vil snakke med utvalget dette respekter vi. Utvalget vurderer forholdene under

tilsynsområdet Il i år 2013 som svært gode, og de drives i samsvar med krav fastsatt i lov,

forskrifter og kommunale retningslinjer.

Brukerne ved alle stedene Haugenstua Stigenga og Vestligsvingen virker svært fornøyde og

utvalget har også i år 2113 hatt lite å rapportere.

Informasjonen om tilsynsutvalgets nye medlemmer var mangelfull og manglet noen steder.

Ringeklokke var ikke i orden på Vestligsvingen Avlastningsbolig bør ordnes.

For Tilsynsutvalg

Jan Arild Linja
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