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Møtebok 

 
 
Utvalg: Barne- og ungekomiteen 
Møtedato: 25.03.2014 
Tidspunkt: 18:00 
Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud 
  
 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Repr Vara for 
Therese Karlsen NESTL AP  
Vegar Andersen MEDL AP  
Camilla Johannessen MEDL H  
Zahra Eggeh Hassen MEDL R  
Gry Bruland Larsen 1. vara SV Marianne Engelstad 
Robert Wennerstrøm 1. vara FRP Marianne Nordli 
Alva Eide 1. vara V Gisle Bruknapp 
    
Alva Eide (V) forlot møtet etter behandling av BUK 14/5. 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Navn Funksjon Repr 
Marianne Nordli MEDL FRP 
Gisle Bruknapp MEDL V 
Marianne Engelstad LEDER SV 
Chris Madssen 2. vara V 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
 
Hilde Graff – avdelingsdirektør for barn og unge 
Hilde Marie Myrvold – barnevernleder.  
 
Møteleder: Therese Karlsen 
Møtesekretær: Helen Bergstøl Norvalls 

 

Internett: 
www.bsa.oslo.kommune.no 

 

 
 

 

Bydel Sagene 

 

 

Post- og besøksadresse: 
Thorvald Meyers gate 7 
0555 Oslo 

 

Telefon:  02180 
Telefaks: 23 47 40 01 
 

Giro: 1315 01 00253 
Org.nr.: 974 778 726 

 

E-post:  
postmottak@bsa.oslo.kommune.no 

 

Oslo kommune 
Bydel Sagene 
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Følgende saker ble behandlet: 
 
 
Saksnr Tittel 
1.  Åpent kvarter 
2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
3.  Godkjenning av protokoll fra møte 28.01.14 
4. BUK 14/4 Økonomioppfølging per 28. februar 2014 
5. BUK 14/5 Justert budsjett 2014 
6. BUK 14/6 Fastleger og reservasjonsadgang 
7. BUK 14/7 Familiens hus til «NYE familiens hus» 
8. BUK 14/8 Årsmelding for Barne- og ungdomsrådet 2013 
9.  Orienteringssaker 
10.  Eventuelt 
 
 

 

1. Åpent kvarter 

1. Atle Briseid og Marianne Tveit hadde et innlegg tilknyttet BUK-sak 14/7 
«Familiens hus til NYE familiens hus». Briseid og Tveit har dannet en 
aksjonsgruppe for å beholde «Åpen barnehage» slik den er per i dag. De 
fremførte at de har opplevd et svært stort engasjement for dette oppropet, og 
de opplever at mange vil bidra. Tveit og Briseid møtte sammen med 3 kvinner 
som hver for seg fortalte sin historie om egen situasjon knyttet til dagens 
tilbud i «åpen barnehage» (Familiegruppa). De påpekte at Familiegruppa er et 
tilbud som bydelen ikke har råd til å miste, da det har vært et svært viktig 
tilbud for dem og mange andre. Videre fremholdt Briseid og Tveit at det er 
viktig å ha et tilbud til personer som ikke har definerte særskilte behov. De 
presiserte at det er vanskelig å vite brukernes behov på forhånd, og at det er 
viktig å ha et tilbud som ikke er stigmatiserende. Det er viktig og kunne møte 
opp å føle seg normal. I tillegg ble det fremført at utskiftning av personale er 
uheldig, da det er snakk om personlige relasjoner mellom mennesker som er 
bygd opp gjennom år. Aksjonsgruppa mener at det er bra å bygge ut tilbudet 
sammen med barnevern, men at de ansatte i Familiens hus og Åpen barnehage 
bør tas med i det nye tilbudet. De er redde for at barneverntiltak vil bli 
prioritert med det nye tilbudet, og at det vil være høy terskel for 
minoritetsfamiliene, og at de dermed vil la være å møte opp til det nye 
tilbudet. Briseid og Tveit opplyste at de møtte sammen med 4 personer fra 
minoritetsfamilier som støtter opp om aksjonsgruppen. 

 
2. En av tilhørerne (som selv ikke var bosatt i bydel Sagene) hadde et innlegg 

tilknyttet forslaget om å legge ned Trialtiltaket i Bydel Sagene. Det ble 
fremført at Trialtiltaket styrker bydelen, og at det er viktig med denne type 
tilbud i forhold til å forebygge kriminalitet, og få barn og ungdom til å bli mer 
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strukturerte, samt ta initiativ og ansvar. Det ble lest opp et innlegg fra 
Dagsavisen om at slike tilbud generelt er positivt for forebygging. 
 

3. Cecilie Haug hadde et innlegg til fordel for å opprettholde Trialtiltaket i 
bydelen, der det ble henvist til at prosjektet styrker bydelen, og til at tilbudet 
vil være svært vanskelig å bygge opp igjen dersom det nedlegges. 
 

4. Unni Thrane Nielsen informerte om at hun har sendt ut et skriv til alle 
folkevalgte vedrørende BUK-sak 14/5 «Justert budsjett 2014». Skrivet gjelder 
forslaget om å redusere fysioterapi-tilbudet til barn 0-18 år i Bydel Sagene 
med 1 årsverk. 
 

5. Anders Minken hadde et innlegg knyttet til nedlegging av Trialtiltaket i Bydel 
Sagene. Han la vekt på at Trialtiltaket er et svært vesentlig arbeid som burde 
opprettholdes. Minken påpekte at nedleggelse vil ha en negativ effekt hvis 
man tenker langsiktig og vil investere i fremtiden, og at dette er et tiltak man 
har klart å bygge opp gjennom mange år med arbeid, som vil være vanskelig å 
bygge opp igjen senere dersom det legges ned nå. 
 

6. Helge Ruden støttet opp om de foregående innleggene angående Trialtiltaket. 
Ruden jobber selv med Trialgruppa i Bydel Sagene. Ruden fremførte at han 
synes det er vanskelig å stille ulike tilbud opp mot hverandre. Tiltaket har hatt 
stor betydning for barn og ungdom som har vært med i Trialgruppa. Han 
påpekte at Trialtiltaket burde vært et byomfattende tiltak, og at bydelen ikke 
vil klare å bygge opp igjen tilbudet dersom det tas bort. Ruden mente at 
medvirkning i denne saken ikke har vært tilfredsstillende. 
 

7. Bjørn Ervinger støttet opp om de foregående innleggene vedrørende 
Trialtiltaket. Han mente at det var svært positivt at lederen for Trialgruppa i 
Torshovdalen aktivitetshus (Helge Ruden) har inkludert ungdommer som ikke 
bor i bydel Sagene, da Trialtiltaket i Bydel Sagene er rettet mot ungdom fra 
bydelen. Det ble fremholdt at dette er et unikt tilbud som bydelen ikke vil få til 
å bygge opp igjen dersom det legges ned nå. Trialtiltaket er et tilbud som har 
gjort en forskjell. 
 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

 

3. Godkjenning av protokoll fra møte 28.01.14 

Protokoll fra møtet 28.01.14 ble enstemmig godkjent. 
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4. BUK 14/4  Økonomioppfølging per 28. februar 2014 

Barne og unge komiteens behandling: 
 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK(enstemmig): 

 Barne- og ungekomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
 Økonomioppfølging per 28. februar 2014 tas til etterretning. 
 

 

5. BUK 14/5  Justert budsjett 2014 

Bydelsdirektørens forslag: 
 
Bydelsutvalget vedtar følgende endringer i budsjettet for 2014 (tall i 1 000 kr): 
 
  Økning Reduksjon 

440 Barnevern 3 700   

501 Søknadskontor HOS 2 158   

810 Økonomisk sosialhjelp 2 500   

Dekning merforbruk 5 400   

301 HOS-sjef tjenester   250 

310 Enhet for fleksible 

tjenester   1 000 

311 Legesenter   1 100 

321 Sosialtjenesten   1 850 

401 BOU søknadskontor   250 

411 Akerselva resultatenhet   1 550 

429 Ungdom   2 250 

431 Helsestasjonen   1 050 

490 BOU-sjef resultatansvar   383 

501 Søknadskontor HOS   1 710 

521 Hjemmetjenesten   600 

580 Eldresenter og frivillighet   900 

601 KON-avdeling   800 

611 Enhet for bærekraft   65 

  13 758 13 758 

 
Bydelsutvalget vedtar inndragning av de stillinger som følger av saksframstillingen. 
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Barne og unge komiteens behandling: 
 

Therese Karlsen (AP) foreslo at BUK ikke realitetsbehandler saken, men sender den 
videre til behandling i AU og BU. 
 
VOTERING: 
 
Det ble stemt over Therese Karlsen (AP) sitt alternative forslag opp mot 
bydelsdirektørens forslag. 
 
Bydelsdirektørens forslag falt med 7 stemmer (enstemmig). 
 

VEDTAK (enstemmig): 
 Barne- og ungekomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
 Saken behandles ikke i BUK, men sendes videre til AU og BU. 

 

6. BUK 14/6  Fastleger og reservasjonsadgang 

Alva Eide (V) forlot møtet før behandling av denne saken. 
 
Bydelsdirektørens forslag: 
 
1. Bydelsutvalget tar saken til orientering. 
2. Det foreligger ikke lokale forhold i Bydel Sagene som tilsier behov for et særlig 
høringssvar i denne saken. 
 
 
Barne og unge komiteens behandling: 

 
Vegar Andersen (AP) fremmet et alternativt forslag til punkt 2 i bydelsdirektørens 
forslag: 
 

1. Bydelsutvalget i bydel Sagene anbefaler at regjeringen forkaster forslaget om 
reservasjonsordning for fastleger. 

2. Om reservasjonsrett skal innføres må det være kommunene som skal kunne 
bestemme hvor vidt fastleger skal kunne få reservasjonsrett. 

3. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å sende høringsuttalelsen til helse- og 
omsorgsdepartementet, samt at det sendes Bystyret til orientering. 

 
Camilla Johannessen (H) fremmet et tilleggsforslag til punkt 2 i bydelsdirektørens 
forslag: 
 
Allikevel mener BU at spørsmålet om hvilke rettigheter og plikter pasienter og 
helsepersonell skal ha må være opp til de nasjonale myndigheter å avgjøre. BU 
anbefaler at det ikke innføres en ordning hvor fastleger gis mulighet til å reservere seg 
fra å henvise til abort, uavhengig av om forvaltningen av ordningen ligger til 
kommunale eller nasjonale myndigheter.  
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VOTERING: 
 
Det ble stemt over punkt 1 i bydelsdirektørens forslag: 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble stemt over punkt 2 i bydelsdirektørens forslag sammen med Camilla 
Johannessen sitt tilleggsforslag opp mot Vegar Andersen (AP) sitt alternative forslag 
til vedtak: 
 
Bydelsdirektørens forslag og Camilla Johannessen (H) sitt tilleggsforslag falt med 2 
(1H, 1FRP) mot 4 (AP, 1SV,1R) stemmer. 
 
 

VEDTAK:  
 Barne- og ungekomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
  

1. Bydelsutvalget tar saken til orientering. 
 

2. Bydelsutvalget i bydel Sagene anbefaler at regjeringen forkaster 
forslaget om reservasjonsordning for fastleger. 

 
3. Om reservasjonsrett skal innføres må det være kommunene som skal 

kunne bestemme hvor vidt fastleger skal kunne få reservasjonsrett. 
 

4. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å sende høringsuttalelsen til 
helse- og omsorgsdepartementet, samt at det sendes Bystyret til 
orientering. 

 

7. BUK 14/7  Familiens hus til «NYE familiens hus» 

Bydelsdirektørens forslag: 
 
1. «NYE familien hus» opprettes i tråd med forslaget.  
2. Det opprettes en enhetsleder i tilknytning til tiltaket i tråd med forslaget. 
3. Det opprettes 3 fagkonsulent/familieveilederstilliger i tråd med forslaget. 
4. En faglederstilling/koordinator stilling inndras i tråd med forslaget 
5. En pedagogisk lederstilling inndras i tråd med forslaget 
 
 
Barne og unge komiteens behandling: 

 
Therese Karlsen (AP) foreslo at BUK ikke realitetsbehandler saken, men sender den 
videre til behandling i AU og BU. 
 
 
 



7 
 

VOTERING: 
 
Det ble stemt over Therese Karlsen (AP) sitt alternative forslag opp mot 
bydelsdirektørens forslag. 
 
Bydelsdirektørens forslag falt med 6 stemmer (enstemmig). 
 

VEDTAK (enstemmig): 
 Barne- og ungekomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
 Saken behandles ikke i BUK, men sendes videre til AU og BU. 

 

8. BUK 14/8  Årsmelding for Barne- og ungdomsrådet 2013 

Barne og unge komiteens behandling: 
 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK(enstemmig): 

 Barne- og ungekomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
 Årsmelding for Barne- og ungdomsrådet 2013 tas til orientering. 

 

9. Orienteringssaker 

Det var ingen orienteringssaker. 

 

10. Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt. 

 

BYDEL SAGENE 
Barne- og ungekomiteen 

 
Therese Karlsen      Helen Bergstøl Norvalls 
møteleder       møtesekretær 
 


