
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Oppvekst- og kulturkomiteen 

 
Protokoll 4/14 

 
 
Møte: Oppvekst- og kulturkomitéen  
Møtested: Cafeen, Haugenstua torg, Ole Brumms vei 1  

Møtetid: Tirsdag 8.april  2014 kl. 18.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Brit Axelsen (A)  
   
Tilstede: Rana Tariq (H), Sigrun Torbo Benbow (A), 

Elisabeth Myrhol (SV), Ombir Upadhyay 
(F), Anne Bjerke (V) 

 

   
Forfall: Rashid Nawaz (A)  
   
Som vara møtte: Eva Semmerud (A)  
   
I tillegg møtte: Avdelingssjef Stine Fritz Hals, Ali Hussin 

Jafar Al.jabri (UR), administrativ leder 
Linda Stoller, programleder Andreas M 
Behring, kulturkonsulent Bjørn Holm og 
daglig leder Verdenshuset Haugenstua 
Bente Fedreheim. 

 

   
Møtesekretær: avdelingssjef Ingebjørg Mjåland  
 
Åpen halvtime: Det var ingen personer til stede 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 22 /14  Protokoll fra OKK-møte 11.03.14 
Sak 23/14  Orientering om Verdenshuset Haugenstua 
Sak 24 /14  Kultur og frivillighetsmidler 2014 - forslag til fordeling 
Sak 25 /14  Orienteringssaker 
Sak 26 /14  Eventuelt 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 ii 



 
Møtet ble innledet med en forestilling av Forum teater i regi av Stovner frivilligsentral. 
Ungdom fra bydelens ungdomsskoler fremførte egenprodusert teaterforestilling etter modell 
fra forum teater, et interaktivt teater som involverer tilskuere i aktuelle 
problemløsningssituasjoner. 
 
Sak 22 /14  Protokoll fra OKK-møte 11.03.14 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra OKK-møte 11.02.2014 godkjennes. 
 
 
Sak 23 /14  Orientering om verdenshuset Haugenstua 
Bente Fedreheim orienterte om aktiviteten på verdenshuset Haugenstua. Det er totalt 22 
organisasjoner som bruker huset regelmessig, i tillegg kommer organisasjoner som bruker 
lokalene mer sporadisk. Det foregår aktiviteter alle ukens dager og det er mange tilbud til barn 
og unge. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
Sak 24 /14  Kultur- og frivillighetsmidler 2014 – forslag til fordeling 
 
Vedtak (enstemmig) 

1. Oppvekst- og kulturkomiteen slutter seg til bydelsdirektørens forslag til fordeling av 
kultur- og frivillighetsmidler slik det fremgår av vedlegg 1. 

2. Oppvekst- og kulturkomiteen slutter seg til bydelsdirektørens forslag om å be 
administrasjonen innarbeide at studieturer og liknende, samt foreldreutvalg ikke faller 
innenfor ordningen i retningslinjene for senere tildeling. 

 
 
Sak 19 /14  Orienteringssaker 

• Orientering fra råd og utvalg 
Ingen aktuelle møter. Komiteen ber administrasjonen undersøke om medlemstallene i 
bydelens idrettslag er synkende 

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

1) Sigrun Torbo Benbow (A) reiste spørsmål om det er mulig å påvirke tidspunktene for 
når gaterenhold foretas i nærheten av bydelen skoler. Det oppleves utrygt når dette 
skjer i det barna kommer til skolen. 
Administrasjonen opplyste at dette arbeidet settes ut til private entreprenører og at 
oversikt over tidspunkt for gaterenhold på aktuelle adresser er tilgjengelig på 
Bymiljøetatens nettsider. 

 
2) Eva Semmerud (A) refererte til oppslag i Aftenposten om barn av innvandrere som 

sendes til hjemlandet for lengre perioder. Hun tok opp bekymring rundt dette og 
omfanget av dette ved bydelens skoler. 
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3) NØKKELTALL  

 
Nøkkeltall for barnehager og barnevern ble lagt frem. Ingebjørg Mjåland opplyste om at det 
fra neste vil møte bli laget et saksfremlegg med  kommentar til nøkkeltallene. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Administrasjonen følger opp sakene. 

 
Møtet ble avsluttet kl.20.30  
 
Oppvekst- og kulturkomiteen, 08.04.14 
 
 
 
 
Brit Axelsen        Ingebjørg Mjåland 
leder         avdelingssjef 
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