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Sak 1/14      OKF-protokoll november 2013  
 
Arkivsak: 201300089 
Arkivkode: PROT 
Saksbehandler: Kristin Kaus 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Oppvekst- kultur- og frivillighetskomiteen 19.03.14 1/14  
 
OKF-PROTOKOLL NOVEMBER 2013  
 

Protokoll 9/13 
 

 
Møte: Oppvekst- kultur- og frivillighetskomiteen  
Møtested: Akersbakken 27, kantina  

Møtetid: Onsdag 20. november 2013 kl. 18.00     
Sekretariat: 23475252  
 

 
Møteleder: Runa Fjellanger (R) 
  
Tilstede: Lars Erik Becken (H) 
 Vegard Wennesland (A)  

Siv-Ellen Østengen (V) 
 

Forfall: Margrethe Gustavsen (SV) 
  
Som vara møtte:  
  
I tillegg møtte:  
  
Møtesekretær: Kjersti Halvorsen 
 
Åpen halvtime 
Ingen møtte 
 
Godkjenning av innkalling 
Godkjent 
 
Godkjenning av sakskart 
Godkjent 
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Sak 20 /13  OKF-protokoll oktober 2013 
  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Godkjent 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 

Sak 21 /13  Privat drift av kommunale barnehager 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar saken til orientering. 
 
Behandling: 
Endringsforslag fra Runa Fjellanger (R) og Vegard Wennesland (A);  
Bydelsutvalget er positive til at det kommer en barnehage i Hausmannsgate 37-39. 
Bydelsutvalget ønsker imidlertid ikke privat kommersiell drift av barnehagen. 
 
Votering: 
Forslaget til bydelsdirektøren falt med stemmene fra A og leders dobbeltstemme. 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget er positive til at det kommer en barnehage i Hausmannsgate 37-39. 
Bydelsutvalget ønsker imidlertid ikke privat kommersiell drift av barnehagen. 
 

Sak 22 /13  Handlingsplan forebyggende barne- og ungdomsarbeid 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget vil at handlingsplanen og håndboken legges frem for Bydelsutvalget i en 
oppdatert versjon høsten 2014. En evaluering av bruken og nytten av planen, og håndboken 
legges frem i samme sak. 
 
Behandling: 
Tilleggsforslag fra Oppvekst-, kultur og frivillighetskomiteen:  
Bydelsutvalget godkjenner handlingsplanen og håndboken. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget godkjenner handlingsplanen og håndboken. 
Bydelsutvalget vil at handlingsplanen og håndboken legges frem for Bydelsutvalget i en 
oppdatert versjon høsten 2014. En evaluering av bruken og nytten av planen, og håndboken 
legges frem i samme sak. 
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Referatsaker 
 
Periode: 23. oktober 2013 - 20. november 

2013 
  

   
Sak nr. Arkivsak Tittel 
   
3/13 201301043-5 Fredningssak kulturminneloven - Møllergata skole Gnr/Bnr 

208/445, Møllergata 49 - høring 
   
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Godkjent 
 
 
 
 
 
 



   3 

 

Sak 2/14      Reviderte vedtekter for kommunale barnehager, februar 
2014  

 
Arkivsak: 201200196 
Arkivkode: 323 
Saksbehandler: Charlotte Aronsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Oppvekst- kultur- og frivillighetskomiteen 19.03.14 2/14  
Bydelsutvalget 25.03.14 20/14  
 
REVIDERTE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER, FEBRU AR 2014  
 
Sammendrag: 
I 2012 fastsatte Bydel St. Hanshaugen supplerende vedtekter for de kommunale barnehagene i 
henhold til barnehageloven § 7 og barnehageforskriften § 1. Med bakgrunn på endringer i 
barnehageledelsen og ettersom bydelen har utvidet driften med to barnehager siden 2012 anses 
det som hensiktsmessig å revidere vedtektene. 
 
Tidligere vedtak i saken: 
Sak 10/12 i Oppvekst-, kultur- og frivillighetskomiteen 
Sak 21/12 i Bydelsutvalget 
Vedtak: Bydelsutvalget tar sak om supplerende vedtekter for kommunale barnehager til 
orientering. 
 
Saksframstilling: 
I 2012 fastsatte bydelen supplerende vedtekter for de kommunale barnehagene i henhold til 
barnehageloven § 7 og barnehageforskriften § 1. Siden 2012 har bydelen overtatt driften av to 
nye barnehager og det har skjedd endringer i barnehageledelsen, med bakgrunn av dette anses 
det som hensiktsmessig å revidere vedtektene til de kommunale barnehagene.  
 
Oppvekstseksjonen har utarbeidet en felles mal hvor det tas utgangspunkt i å konkretisere den 
enkelte barnehages bestemmelser. De lokale bestemmelsene er et supplement til et utdrag av 
barnehageloven § 7 og barnehageforskriften § 1 som vist nedenfor. 
 
Barnehageloven (bhl.) § 7, fjerde ledd 
 
Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger 
som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder: 
a) eierforhold, 
b) formål, jf. §§ 1 og la 
c) opptakskriterier 
d) antall medlemmer i samarbeidsutvalget 
e) barnehagens åpningstid 
 
Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo kommune 
(barnehageforskriften ) § 1, tredje ledd 
 
Vedtektene skal i medhold av barnehageloven§ 7 fjerde ledd gi opplysninger om alle 
Forhold som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen, herunder: 
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a) bestemmelse om leke- og oppholdsareal pr. barn 
b) bestemmelse om barnehagens daglige åpningstid 
c) henvise til eller gjengi dokumentasjon av barnehagens internkontrollsystem 
d) informasjon om barnehagen har plasser tilrettelagt for barn under1 år 
e) antall medlemmer i samarbeidsutvalget 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget vedtar reviderte vedtekter for kommunale barnehager. 
 
 
 
Ellen Oldereid 
bydelsdirektør 
 
 
Vedlegg: 
Supplerende vedtekter for 14 kommunale barnehager 
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Sak 3/14      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 

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 
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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 
bydelsdirektør 
 
 


