
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Oppvekst- og kulturkomiteen 

 
Protokoll 3/14 

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

Møtetid: Tirsdag 11. mars 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Brit Axelsen (A)  
   
Tilstede: Sigrun Torbo Benbow (A), Elisabeth 

Myrhol (SV), Ombir Upadhyay (F), Rashid 
Nawaz (A), Anne Bjerke (V) 

 

   
Forfall: Rana Tariq (H)  
   
Som vara møtte: Vera Vendsbo (H)  
   
I tillegg møtte: Enhetsleder Stine Fritz Hals, Ali Hussin 

Jafar Al.jabri (UR),  Salto- koordinator 
Tove S Christiansen og Roy Cato Einarsen 
fra Stovner politi, til sak 18/14. 

 

   
Møtesekretær: avdelingssjef Ingebjørg Mjåland  
 
Åpen halvtime:  Det var ingen personer til stede 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
Saker behandlet under møte 
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 
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Sak 16 /14  Protokoll fra OKK-møte 11.02.14 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra OKK-møte 11.02.2014 godkjennes. 
 
 
Sak 17 /14  Høring - forslag til endring av forskrift om tildeling av kommunal bolig 
 
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 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.  
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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.  
 
 
Forslag fra AP om endring av vedtaket: 
Oppvekst- og kulturkomiteen støtter prinsippet om at barns beste legges inn i forskrift for 
tildeling av kommunal bolig §11. 
Forskriften er en presisering av plikter kommunen allerede har da Barnekonvensjonen har 
vært en del av norsk lov siden 1991. 
 
 
Vedtak (vedtatt med 5 stemmer, 3 AP, 1 H og 1 V mot  SV og Frp 1 stemme) 
Oppvekst og kulturkomiteen tar bydelsdirektørens innstilling til etterretning. Flertallet støtter 
prinsippet om at barns beste legges inn i forskrift for tildeling av kommunal bolig §11. Og 
viser til at dette er en presisering av plikter kommunen allerede har da Barnekonvensjonen 
har vært en del av norsk lov siden 1991. 
 
 
 
Sak 18 /14  SalTo arbeidet i Bydel Stovner 2013 og prioriteringer i 2014 
Tove S Christiansen og Roy Cato Einarsen orienterte om arbeidet med oppfølging av 
barneransakene og om det kriminalitetsforebyggende arbeidet i bydelen. Det er særlig viktig å 
fange opp de unge under 18 år. Politiet og bydelens tjenester har et godt samarbeid. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Oppvekst- og kulturkomiteen tar informasjonen om SaLTo-arbeidet i bydelen til orientering. 
 
 
Sak 19 /14  Orienteringssaker 

• Orientering fra råd og utvalg 
Ombir Upadhyay (F) orienterte fra møte i ISU. Referat sendes ut til OKKs 
medlemmer. 

• Brit Axelsen(A) orienterte om befaring på Tokerud skole, tennisbanen og deputasjon 
til Rådhuset for badeanlegg på Stovner. 

• Ingebjørg Mjåland orienterte om at bydelen har fått positivt svar på søknad om 
prosjektet Ungdomsgata på Stovner under ordningen åpne møteplasser fra Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

 
Vedtak (enstemmig) 
Oppvekst- og kulturkomiteen tar informasjonen til orientering. 
 
 
Sak 20 /14  Eventuelt 
 

1) NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM 2014 - 
SØKNADER BYDEL STOVNER 

 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet(Bufdir) forvalter tilskuddsordningen mot 
barnefattigdom. Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe 
fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for 
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å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer som 
ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 
Alle landets kommuner samt 8 utvalgte bydeler i Oslo er invitert til å søke. 
 
Bydel Stovner har i 2014 mottatt 12 søknader med en total søknadssum på kr.4 195 300,- 
Søknadene er i tråd med de føringer som ligger i tilskuddsordningen og overordnede 
plandokument i Bydel Stovner. 
 
I søknad for 2014 er følgende tiltak foreslått prioritert: 
 
1. Aktiv ferie og fritid 
2. ROS Arena 
3. Svømming 
4. Åpen hall 
5. Ung i Jobb 
6. Fokus på egen fremtid 
7. Stovner filmverksted 
8. Gateklok 
9. S.T.O.L.T  
10. Deltakelse i lokalsamfunnet 
11. Familie og fritidstilbud for barnefamilier 
12. Tine fotballskole 
 
De prioriterte søknadene fulgte som vedlegg i saken 
 
 

2) NØKKELTALL  
 

Nøkkeltall for barnehager og barnevern ble lagt frem. Det er ønskelig med et skille mellom 
yngre og eldre barn når det gjelder antall oppholdsdøgn i barnevernet. 
 
Vedtak (enstemmig) 

1) Administrasjonens søknad til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om tilskudd til 
tiltak mot barnefattigdom for 2014 godkjennes 

2) Administrasjonen følger opp saken. 

 
Møtet ble avsluttet kl. 19.30 
Oppvekst- og kulturkomiteen, 10.03.14 
 
 
Brit Axelsen        Ingebjørg Mjåland 
leder         avdelingssjef 
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