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Sak 29/14    Protokoll BU-møte 27.02.2014  
 
Arkivsak: 201400001 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 24.04.14 29/14  
 
PROTOKOLL BU-MØTE 27.02.2014  
 
 
Vedlagt er protokoll fra Bydelsutvalgets møte 27.februar 2014 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Protokoll fra BU-møte 27.02.2014 godkjennes 
 
 
 
 
Maria Brattebakke       Madelene Stolpe 
bydelsdirektør        spesialkonsulent 
 
 
Vedlegg 
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Sak 30/14    Protokoller fra AU  
 
Arkivsak: 201400002 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 24.04.14 30/14  
 
PROTOKOLLER FRA AU  
 
Vedlagt er protokoller fra Arbeidsutvalgets møter 13.mars og 10.april 2014 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Protokoller fra AU-møter 13.03. og 10.04.2014 tas til orientering 
 
 
 
 
Maria Brattebakke       Madelene Stolpe 
bydelsdirektør        spesialkonsulent 
 
 
Vedlegg 
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Sak 31/14    Behov for tjenester og boliger til personer med funksjonshemminger i Bydel 
Stovner i perioden 2014-2018  
 
Arkivsak: 201000355 
Arkivkode: 371.2 
Saksbehandler: Harlem Marthe Kari 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomitéen 07.04.14 35/14  
Råd for funksjonshemmede 09.04.14 28/14  
Arbeidsutvalget 10.04.14 32/14  
Bydelsutvalget 24.04.14 31/14  
 
 
BEHOV FOR TJENESTER OG BOLIGER TIL PERSONER MED 
FUNKSJONSHEMMINGER I BYDEL STOVNER I PERIODEN 2014-2018  
 
Sammendrag: 
Sak om behov boliger og dagtilbud til personer med utviklingshemming ble fremmet i bydelsutvalget 
første gang i juni 1997, sak 367/97, og deretter årlig. Personer med øvrige funksjonshemminger er 
kartlagt, i forbindelse med Boligsosial handlingsplan og Boligbehovsplan for Oslo. 
 
Området har vært behandlet i BU i sak 112/2010 og i sak 64/2011 hvor det har blitt skissert mulige 
strategier og tiltak bydelen må iverksette på kort og lengre sikt. Den politiske behandlingen er fulgt opp 
med verbalvedtak i bydelens budsjett og årsplan for 2011 og 2012. Verbalvedtak 11 i bydelens budsjett 
og årsplan for 2013 ga føringer for boliglokalisering til funksjonshemmede. Siste behandling i BU var i 
sak 63/2013. 
 
Vedtak ved siste behandling: 
 

1. Den fremlagte saken legges til grunn for det videre arbeidet med 
      planlegging og utvikling av tjenestetilbudet til personer med funksjonshemminger i Bydel 

            Stovner. 
 

2. Administrasjonen bes kartlegge fremtidige behov for personene som ikke har opplyst om de 
ønsker bolig og tjenester i fremtiden.  
 

3. Administrasjonen bes fortsette arbeidet med de konkrete planene for 
      etablering av nye botiltak og eventuell ombygging av eksisterende boliger, også med tanke på  
     avlastningsplasser for personer med multifunksjonshemming.  

 
 
 
 
Saksframstilling: 
Det er pr. 31.12.2013 registrert 174 personer med utviklingshemming og 76 personer med andre 
funksjonshemninger i Bydel Stovner. Dette er en økning på 18 fra 31.12.12. Økningen er hovedsakelig i 
aldersgruppen 0-13 år. 
 
 Utviklingshemming Fysisk 

funksjonshemming 
Autismespekter Totalt 

Utviklingshemming 174   174 
Øvrige med 
funksjonshemming 

 37 39 76 
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I autismespekteret menes i denne tabellen personer som ikke har diagnosen utviklingshemming i 
kombinasjon med autisme. Oversikten over personer med fysiske funksjonshemminger og diagnoser i 
autismespekteret er ikke fullstendig. 
 
Botiltak pr. 31.12.2013 
Bydelen gir tilbud til 74 egne innbyggere med utviklingshemming eller fysisk funksjonshemming i eller 
i 
tilknytning til samlokaliserte boliger, i barnebolig og i private borettslag. Det er stor variasjon når det 
gjelder størrelsen på bydelens 6 samlokaliserte boliger; 3 har 5 leiligheter, de øvrige fra 12 til 20. I 
tillegg 
kommer Tangerudbakken borettslag med 7 beboere og Hvitveisenga borettslag med 11 beboere. 
Bydelen driver en avlastnings- og barnebolig med 6 plasser, hvorav 4 barnebolig. En leilighet i 
Stovnerbakken187 benyttes til avlastning. 
 
Driftsutgifter knyttet til botiltakene er i inneværende år budsjettert til 83,6 mill kr, og til 
avlastnings- og barneboligen 15,6 mill kr. Det kjøpes tilbud i botiltak utenfor bydelen til 13 personer i 
målgruppen, og avlastning i bolig til 3. 40 personer med utviklingshemming over 18 år er bosatt i 
foreldrehjemmet.  
 
Dagtilbud/VTA pr. 31.12.2013 
Bydelen har to dagsenter for målgruppen. Haugenstua dagsenter gir tilbud til personer med 
utviklingshemming, multifunksjonshemminger og autisme, samt etterskoletidtilbud for personer i 
videregående skole. Stigenga dagsenter gir tilbud til personer med fysiske funksjonshemminger. 
Personalressurser og driftsutgifter knyttet til Haugenstua dagsenter med 40 brukere med dagtilbud 
og 4 personer med etterskoletidtilbud er 14,3 mill kr. i inneværende år. Stigenga dagsenter har totalt 
19 brukere hvorav13 bor på Stigenga. Brukerne har ulike antall dager på dagsenteret varierende 
fra 1 – 4 dager i uken. Utgiftene knyttet direkte til dagsenteret er ca 0,6 mill. Resten av 
bemanningsbehovet dekkes av sambruk mellom boligen og dagsenteret. Det kjøpes 28 plasser i varig 
tilrettelagtarbeid (VTA) for målgruppen, og 6 plasser i private dagsentra. Alle som har søkt har pr. i dag 
et dagtilbud. 6 nye brukere har fått dagtilbud i 2013.  
 
 
Behov registrert for perioden 2014 - 2018. 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 Sum 
Bolig m/tjenester 7 7 1 5 2 22 
Dagtilbud 11/6* 6 4 5 7 33/28 
VTA 7 3 2 3 4 19 
 
* = Usikkert behov 
 
 
For dagtilbud og VTA er det usikkerhet knyttet til fordelingen pr. år, da det er avhengig om den enkelte 
får et 4. eller 5. skoleår. Fra høsten 2014 er det avklart at 6 personer vil avslutte videregående skole og 
være i behov av et dagtilbud. Det ser ut til at 7 personer vil være i behov av VTA- tilbud.   
 
Det knytter seg usikkerhet til tallene også når det gjelder behov for bolig med tjenester, hovedsakelig 
knyttet til tidspunktene for når behovene må dekkes. De tar heller ikke høyde for en eventuell tilflytting 
til bydelen. Det er 2 personer som ønsker et annet botilbud enn det de har i dag, 1 av disse får dekket 
dette i 2014. 25 personer har ikke gitt uttrykk for et boligbehov, eller foreldrene ønsker at de blir boende 
hjemme. 11 personer ønsker ikke bolig, men hvor det allikevel kan bli aktuelt grunnet foreldrenes alder.  
 
Det er bosatt 1 person i 2013. Det er avholdt 2 dialogmøter med ulike pårørendegrupper; ett om behov 
for tjenester i framtiden i henhold til BU-vedtak fra 2013, og ett om lavterskeltilbud.  
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Behov for boligavlastning 
Omfanget av boligavlastning er svakt økende, og varierer mellom de 3 gruppene nevnt i første tabell. 
Det har vært en økning av behovet både innenfor personer i autismespekteret og med 
multifunksjonshemming. Bydelen har ikke etablert nye tilbud i 2013, men det har vært sirkulasjon i 
brukergruppen ved at noen har flyttet fra bydelen og nye kommet til.   
 
Status og vurdering 
Det er et jevnt økende behov for dagtilbud. Haugenstua dagsenter fikk utvidet lokalene i 2011 og 2012, 
men det vil fremdeles være behov for å øke arealene for å møte behovet i de nærmeste årene. Det er 
planlagt at en utgruppe vil få sin base i Vestlisvingen 196, dette frigjør noe plass i Haugenstua 
dagsenter.  
 
Det har i 2013 vært til sammen 2 ledige leiligheter i bydelens samlokaliserte omsorgsboliger deler av 
året. 9 av leilighetene på Stigenga bebos av bydelens egne innbyggere, og 11 selges til andre bydeler. 
Omsorgsboligen i Stovner senter 16 har nylig flyttet til Jacobine Ryes vei 13. 
 
I tråd med økte behov i målgruppen vil det i de nærmeste årene være behov for en økt bemanning både 
knyttet til nye botilbud, nye 
dagsenterplasser, samt for avlastnings- og barneboligtilbudet.  Det er behov for en avlastningsbolig for 
personer med multifunksjonshemming. Bydelen har ikke lykkes i å løse dette i 2013.  
 
Etter erfaring med drift av samlokaliserte boliger i flere år er det bydelsdirektørens vurdering at disse 
boligene bør være av en viss størrelse. Dette både av hensyn til beboernes behov for nettverk og trivsel 
samt faglige og organisatoriske forhold for bydelen som drifter. Det er i dag krav fra overordnede 
myndigheter om faglig forsvarlighet og kvalitet i tiltakene.  
 
På grunnlag av de erfaringer som er gjort med bosetting og andre tiltak til målgruppen de siste 
årene, vil med bydelen fortsette å utrede og vurdere hvorvidt andre kombinasjoner av tjenester 
kan dekke familienes behov. Dette også for om mulig utsette boligbehovet, særlig hos de 
yngste. 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

1. Den fremlagte saken legges til grunn for det videre arbeidet med 
planlegging og utvikling av tjenestetilbudet til personer med funksjonshemminger i 
Bydel Stovner. 

2. Administrasjonen bes videreføre dialogmøter med brukere og foresatte for å kartlegge 
fremtidige behov for bolig og tjenester i fremtiden.  

3. Administrasjonen bes videreføre arbeidet med de konkrete planer for 
etablering av nye botiltak og eventuell ombygging av eksisterende boliger, også med 
tanke på avlastningsplasser for personer med multifunksjonshemming.  

 
 
 
 
Maria Brattebakke       Marthe-Kari Harlem 
bydelsdirektør        enhetsleder 
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Sak 32/14    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 24.04.14 32/14  
 
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 33/14    Kultur- og frivillighetsmidler 2014 - forslag til fordeling  
 
Arkivsak: 201400087 
Arkivkode: 855 
Saksbehandler: Behring Andreas Mjærum 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Oppvekst- og kulturkomitéen 08.04.14 24/14  
Arbeidsutvalget 10.04.14 33/14  
Bydelsutvalget 24.04.14 33/14  
 
 
KULTUR- OG FRIVILLIGHETSMIDLER 2014 - FORSLAG TIL FORDELING  
 
Sammendrag: 
Bydel Stovner har etablert ordningen med kultur- og frivillighetsmidler for å stimulere til 
aktivitet, inkludering, deltagelse, opplevelser og engasjement blant bydelens befolkning. 
Midlene ble lyst ut 26.02.14. med frist 17.03.14. Totalt har det innkommet 65 søknader som til 
sammen søker om 1,8 millioner kroner. Søknadene er fordelt på fire kategorier, og inndelt i fem 
ulike typer for å sikre likebehandling. Totalt foreslås det utdelt 421 000 kroner. Fullstendig 
oversikt over innstillingen finnes i vedlegg 1. I tillegg foreslås det to justeringer av 
tildelingskriteriene. 
 
Saksframstilling: 
I budsjett og årsplan for 2014 avsatte bydelsutvalget kroner 400.000 til kultur- og 
frivillighetsmidler. I tråd med tidligere vedtak ses dette i sammenheng med frie 
Groruddalsmidler som benyttes til de inngåtte partnerskapsavtaler og finansiering av konkrete 
tiltak for å muliggjøre deltakelse for flere.  
 
I tråd med tidligere BU-vedtak legges følgende retningslinjer til grunn for tildelingen: 
Tilskuddenes formål: 
Støtteordningen har til hensikt å fremme aktivitet, inkludering, deltagelse, opplevelser og engasjement blant 
bydelens befolkning. Alle søknader må ha til hensikt å oppfylle formålet. 

Hvem kan søke: 
Tilskudd gis til frivillige lag, organisasjoner og grupper. 
Søkere må ha sin tilknytning i Bydel Stovner. 

Religiøse og politiske organisasjoner kan ikke søke om ordinær driftstøtte. 
De kan allikevel motta støtte når aktiviteten er utenfor organisasjonens kjerneområde, og i tråd med formålet for 
støtteordningen. 

Det kan søkes støtte til tiltak innenfor følgende kategorier: 
1. Barn og unge 
2. Idrett 
3. Nærmiljøtiltak 
4. Kulturtiltak/arrangementer 

 For tilskuddordningen gjelder: 
1. Søknadsskjema skal benyttes. 
2. Tiltaket det søkes midler til må ivareta formålet for støtteordningen. 
3. Tiltak for barn og unge prioriteres. 
4. Tiltak det søkes midler til må gjennomføres i bydelen. 
5. Tiltakene må utløse et vesentlig innslag av frivillig innsats. 
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6. Søknader fra større idrettslag, organisasjoner og menigheter må sendes samlet, og i prioritert rekkefølge. 
Dersom det er flere søknader fra en organisasjon/lag/gruppe/menighet vil hovedleder bli bedt om å foreta 
en prioritering. 

7. Skoleturer kommer normalt ikke inn under ordningen. 
8. Regnskap og rapport leveres etter gjennomførte aktiviteter. Eget skjema benyttes. 
9. Midlene utlyses i lokalavisene og er tilgjengelig på bydelens nettsider. 
10. Midlene kan ikke benyttes til lønn/honorar. 
11. Enkeltvedtak kan påklages til Oslo kommunes klagenemnd etter forvaltningslovens ledd § 28.2 ledd. 

 
Utlysning 
Bydel Stovner lyste ut kultur- og frivillighetsmidler den 26.02.2014 gjennom annonse i 
lokalaviser, informasjon på informasjonspunktet på Stovner senter og opprettelse av et eget 
«nettsted» på Bydelens nettsider som også ble profilert som nyhetssak. I tillegg ble det sendt ut 
e-post til tidligere søkere med påminnelse om å søke. Fristen ble satt til 17.03.14. 
Søknadsskjemaet som ble benyttet er digitalt, med mulighet for å levere papirversjon.  
 
Bydel Stovner mottok til sammen 65 søknader innen fristen. Til sammen ble det søkt om 
1 822 900 kroner i støtte til ulike prosjekter. Det er en overvekt av søknader til arrangementer i 
ulik størrelse og varighet.  
 
Det kan søkes om tilskudd i tre kategorier. Dette er barn og unge, kulturtiltak/arrangementer, 
nærmiljøtiltak og idrett. I søknadsskjemaet blir søker selv bedt om å kategorisere søknaden. Det 
er ikke foretatt noen justeringer av den kategorien søker selv har plassert seg i. Tabellen 
nedenfor viser fordelingen av søknadene. 
 

Kategori Antall søkere Søknadssum 
Barn og unge 19 825 000 
Idrett 10 237 000 
Kulturtiltak/arrangement 30 571 500 
Nærmiljøtiltak 6 189 400 

 

 

 
Det ble utarbeidet en praksis ved fjorårets tildeling med å operere med ulike type søknader for å 
sikre best mulig likebehandling. Det benyttes følgende typer og følgende summer: 
 
Type Standardsum 
Lite arrangement 2 000 kr 
Medium arrangement 5 000 kr 
Stort arrangement 10 000 kr 
Driftsstøtte voksen 3 000 kr 
Driftsstøtte barn og unge 5 000 kr 
Prosjekt vurdering 

 
I behandlingen av søknadene er disse kategoriene og summene benyttet. Riktignok med unntak 
av der søker selv søker om mindre enn det kategorien tilsier.  
 
Forslag til fordeling 
Basert på gjennomgang av søknadene og kategorisering av søknader i ulike søknadstyper 
foreslås en fordeling slik det fremgår av tabellen nedenfor. 
 
Kategori Antall søkere Søknadssum Tilsagn 
Barn og unge 19 825 000 110 500 
Idrett 10 237 000 81 000 
Kulturtiltak/arrangement 30 571 500 168 500 
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Nærmiljøtiltak 6 189 400 41 000 
 
Oversikt over søknader og forslag til tildeling fremgår av vedlegg 1. 
 
Totalt er det tre søkere som ikke har levert rapport for 2013, og det foreslås at de ikke innvilges 
støtte for i år. I tillegg er det en organisasjon som ikke har benyttet midlene for 2013 i tråd med 
forutsetningene som heller ikke foreslås tildelt midler. Videre er det noen organisasjoner som 
har sitt virke utenfor bydelen. Videre foreslås det at det ikke innvilges støtte til studieturer. I 
vurderingen av søknader fra idrettslagene har vi valgt å se søknaden som gjelder Liastua for seg 
selv, og ikke som en direkte del av Høybråten og Stovner Ils øvrige søknad.  
 
I tillegg har Bydel Stovner mottatt en søknad i en annen sammenheng som vi har valgt å 
behandle i forbindelse med kultur- og frivillighetsmidlene. Det er menighetene i Groruddalen 
som sammen har søkt om midler for et kulturhistorisk opplegg for skolebarn i alle 
Groruddalsbydelene med utgangspunkt i oldtidsveien på Stovner. Vi er ikke kjent med utfallet 
av behandlingen i de andre bydeler, men foreslår at de innvilges en støtte på 20.000 kr.  
 
Forslag til justering av retningslinjene 
Bydelsutvalget har tidligere vedtatt retningslinjene som er gjeldene for kultur- og 
frivillighetsmidlene. I behandlingen av årets søknader ser en et behov for en klargjøring på to 
punkter. Dette gjelder studieturer/reiser og søknader fra foreldreutvalg. Fordi dette ikke er 
klargjort, men praktisert de senere år foreslås, det en presisering av retningslinjene for senere 
tildeling. 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

1. Bydelsutvalget slutter seg til forslaget til fordeling av kultur- og frivillighetsmidler slik 
det fremgår av vedlegg 1. 

2. Bydelsutvalget ber administrasjonen innarbeide at studieturer og lignende, samt at 
foreldreutvalg ikke faller innenfor ordningen i retningslinjene for senere tildeling. 

 
 
 
 
Maria Brattebakke      Andreas M. Behring 
Bydelsdirektør      programleder 
 
 
Vedlegg: 

1. Liste over foreslått tildeling 
2. Utfyllende søknadstekst 
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Sak 34/14    Salgsbevilling etter eierskifte - REMA 1000 Haugenstua  
 
Arkivsak: 201100297 
Arkivkode: 944.4 
Saksbehandler: Beier Reidunn Myster 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomitéen 07.04.14 36/14  
Arbeidsutvalget 10.04.14 34/14  
Bydelsutvalget 24.04.14 34/14  
 
SALGSBEVILLING ETTER EIERSKIFTE - REMA 1000 HAUGENSTUA  
 
Saken gjelder 
Bydel Stovner mottok 26.3.2014 «Søknad om bevilling» i forbindelse ved eierskifte ved Rema 
1000 Haugenstua, Garver Ytteborgs vei 98 (NAE-ref: SLAB-2014-00585). 
 
Frist for uttalelse er fire uker etter mottakelse av sak til uttalelse.  
 
Saksopplysninger 
Det er mottatt søknadsskjema fra Næringsetaten om ny bevilling for følgende virksomhet: 
 
Søker: Majdek Dagligvare AS. 
Adresse: Rema 1000 Haugenstua, Garver Ytteborgs vei 98, 0977 Oslo 
Bevillingssøker/Firma/organisasjon/navn: Majdek Dagligvare AS 
Organisasjonsnummer: 913212789  
 
Firmaet er relativt nylig registrert i foretaksregisteret (11.2.2014) og ledes av daglig leder Roger 
Andersen Madjek. 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Ved vurdering skal det i hht alkoholloven § 1-7 a legges vekt på antall salgs- og skjenkesteder, 
stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk - og ordensmessige forhold, næringspolitiske 
hensyn, og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. 
 
Bydelen uttaler seg i hht Helse- og omsorgsloven § 3-3 om helsefremmende og forebyggende 
arbeid, jfr Folkehelseloven § 5 om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen, 
1 ledd c (kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn, som kan ha innvirkning 
På befolkningens helse) - og skal uttale seg til stedets karakter og om det er kjente klager på støy 
og uro. Dersom det foreligger klager på støy og uro vedlegges kopi av slike. 
 
Vurdering 
Bydelsutvalget er vel kjent med de samfunnsmessige og individuelle skader alkoholbruk kan 
innebære, og således opptatt av det ansvar som ligger i salg av alkohol samt at aldersgrenser nøye 
overholdes. 
 
Bydelsutvalget har i sin vurdering lagt til grunnalkoholloven§ 1-7a hvor vekt legges på antall 
salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige 
forhold, næringspolitiske hensyn og hensyn til lokalmiljøet for øvrig. 
 
Det legges til grunn for vurdering i saken at det ikke er kommet "merknader" som vil være 
Relevant for behandling etter Helse- og omsorgsloven eller folkehelseloven. Forhold som 
Reguleres i annet lovverk, er ikke relevant ved vurdering av alkoholloven §§1-7 og 1– 7a. 
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Firmaet er relativt nylig registrert i foretaksregisteret (11.2.2014) og ledes av daglig leder Roger 
Andersen Madjek. Det foreligger ikke opplysninger om foretaket av relevans for behandlingen i 
denne saken. Bydelsutvalget finner å kunne anbefale det nye tiltaket. 
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Stovnerbydelsutvalg finner å kunne anbefale at følgende virksomhet får 
salgsbevilling: 
 
Stedets navn Rema 1000 Haugenstua 
Adresse Garver Ytteborgs vei 98, 0977 Stovner 
Bevillingssøker/organisasjon/navn Majdek Dagligvare AS 
Organisasjonsnummer 913212789 
  
 
 
 
 
Maria Brattebakke                                                        Johan Torper 
bydelsdirektør                                                               bydelsoverlege 
 
 
Vedlegg 
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Sak 35/14    Salgsbevilling etter eierskifte-Rema 1000 Nedre Rommen  
 
Arkivsak: 200800401 
Arkivkode: 945.5 
Saksbehandler: Trondhjem Rune 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 24.04.14 35/14  
 
SALGSBEVILLING ETTER EIERSKIFTE-REMA 1000 NEDRE ROMMEN  
 
Saken gjelder 
Bydel Stovner mottok 3.4.2014 fra Næringsetaten (ref. FOREL-2014-00676), søknad om 
salgsbevilling fra Irra Mardal AS etter eierskifte ved Rema 1000 Nedre Rommen, Nedre 
Rommen 1. Frist for uttalelse er satt til 28 dager.  
 
Saksopplysninger 
Det er mottatt søknadsskjema fra Næringsetaten (Sak nr 01128), i forbindelse med eierskifte i 
følgende virksomhet: 
Søker: Rema 1000 Nedre Rommen 
Adresse: Nedre Romen 1, 0988 Oslo 
Bevillingssøker/Firma/organisasjon/navn: Irra Mardal AS 
Organisasjonsnummer 913177908 
 
Hjemmelsgrunnlag og vurderingsgrunnlag 
Ved vurdering skal det i hht alkoholloven § 1-7 a legges vekt på antall salgs- og skjenkesteder, 
stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk - og ordensmessige forhold, næringspolitiske 
hensyn, og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. 
 
Bydelen uttaler seg i hht Helse- og omsorgsloven § 3-3 om helsefremmende og forebyggende 
arbeid, jfr Folkehelseloven § 5 om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i 
kommunen, 1 ledd c (kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn, som kan 
ha innvirkning på befolkningens helse) - og skal uttale seg til stedets karakter og om det er 
kjente klager på støy og uro. 
Dersom det foreligger klager på støy og uro vedlegges kopi av slike. 
 
Vurdering 
Bydelsutvalget er vel kjent med de samfunnsmessige og individuelle skader alkoholbruk kan 
innebære, og således opptatt av det ansvar som ligger i salg av alkohol samt at aldersgrenser 
nøye overholdes. Det er foretatt en grundig vurdering ut fra hensynet til miljø, boligområder, 
barn, unge og eldre, samt den totale belastning i strøket. 
 
Bydelsutvalget har i sin vurdering lagt til grunnalkoholloven§ 1-7a hvor vekt legges på antall 
salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk – og ordensmessige 
forhold, næringspolitiske hensyn og hensyn til lokalmiljøet for øvrig. 
 
Det legges til grunn for vurdering i saken at det ikke er kommet ”merknader” som vil være 
relevant for behandling etter Helse- og omsorgsloven eller Folkehelseloven. Forhold som 
reguleres i annet lovverk, er ikke relevant ved vurdering av alkoholloven§§1-7 og1– 7a. 
 
Firmaet er relativt nylig registrert i foretaksregisteret og ledes av daglig leder Iren Thøgersen Mardal. 
Det foreligger ikke opplysninger om foretaket av relevans for behandlingen i denne saken. 
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Anbefaling gis under forutsetning av at virksomheten utøves i tråd med den til enhver tid 
gjeldende alkohollovgivning med dertil hørende forskrifter. 
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Stovnerbydelsutvalg finner å kunne anbefale at følgende virksomhet får 
salgsbevilling: 
 
Stedets navn Rema 1000 Nedre Rommen 
Adresse Nedre Rommen 1, 0988 Oslo 
Bevillingssøker/organisasjon/navn Irra Mardal AS 
Organisasjonsnummer 913177908 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Brattebakke                                                        Johan Torper 
bydelsdirektør                                                               bydelsoverlege 
 
 
Vedlegg 
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Sak 36/14    Overføring fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett  
 
Arkivsak: 201400067 
Arkivkode: 186.1 
Saksbehandler: Birkeland Arild 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 10.04.14 35/14  
Bydelsutvalget 24.04.14 36/14  
 
 
OVERFØRING FRA DRIFTSBUDSJETT TIL INVESTERINGSBUDSJETT  
 
Saksframstilling: 
Bydelsutvalget har tidligere vedtatt kjøp av el-biler til bruk i bydelens tjenester der el-biler 
dekker behovet. I denne saken ble det også redegjort for barnevernets behov for fortsatt bruk av 
biler med forbrenningsmotor. I tillegg er det et behov for hjemmetjenesten å ha to mindre biler 
med forbrenningsmotor. For å sikre at alle el-bilene er fulladet til dag- og kveldsskift, foreslås 
to biler med forbrenningsmotor til bruk i nattjenesten. 
 
Anskaffelsen foreslås løst ved at Bydel Stovner inngår avtale med nåværende leasingselskap 
om kjøp av 5 biler med lav kilometerstand som har vært i bydelens tjeneste de siste tre år. 
 
Denne anskaffelsen av fem biler er kostnadsberegnet til kroner 810.000,- 
 
Bydel Stovner har budsjettmessig dekning til å finansiere denne anskaffelsen ved å overføre 
ubrukte midler fra mindreforbruket i 2013 til investeringsbudsjettet.  
 
Det vises til Oslo kommunes økonomireglement hvor følgende budsjettfullmakter er delegert til 
bydelsutvalgene: 
 
4.2  Budsjettforutsetninger/-regler 

c  Bydelsutvalget kan vedta budsjettjustering mellom driftsbudsjettet og 
investeringsbudsjettet for investeringer i inventar, transportmidler og utstyr som 
i sin helhet skal finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet. 

  
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Det overføres kr. 810.000 fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet 
 
 
Maria Brattebakke       Winnie Bolstad 
bydelsdirektør        avd.sjef økonomi 
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Sak 37/14    Regnskap og prognose per februar  
 
Arkivsak: 201400193 
Arkivkode: 122.2 
Saksbehandler: Johnsen Svein Rune 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 10.04.14 36/14  
Bydelsutvalget 24.04.14 37/14  
 
 
REGNSKAP OG PROGNOSE PER FEBRUAR  
Utarbeidelse av prognose så tidlig på året vil alltid utgjøre en viss usikkerhet. Eksempelvis vil 
et merforbruk etter to måneder på 1 mill. utgjøre 6 mill. i prognostisert merforbruk ved årets 
slutt.  Som tabellen under viser, ligger bydelen an til et merforbruk inklusiv økonomisk 
sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet på 13,8 millioner kroner før korrigeringer. Dette 
beløpet må korrigeres for bruk av overført mindreforbruk fra 2013, reserve og manglende 
refusjonsinntekter knyttet til sykepenger. Med disse korrigeringene ligger bydelen an til et 
mindreforbruk på 18,0 mill. kroner. Med hensyn til at bydelen gikk inn i 2014 med 19,6 mill. 
kroner i overført mindreforbruk fra 2013, innebærer dette et prognostisert reelt årsresultat for 
2014 på 1,6 mill. kroner i merforbruk.  
 
Tabellen under viser regnskapsoversikt for februar med prognose for 2014 for hele bydelen.  
 

A
rt

Bydelen totalt uten sosialhjelp Regn hittil Forbr. %
Progn.  Pr. 

31.12.14
Årets 

budsjett Avvik
0 0 Lønn og sosiale utgifter 119 355 19,02 % 646 509 627 569 -18 940
1 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 39 731 13,40 % 296 404 296 589 185
3 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 26 737 18,69 % 153 236 143 070 -10 165
4 4 Overføringsutgifter 5 501 23,26 % 25 030 23 651 -1 380
5 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner 17 102 0 -102
U SUM UTGIFT 191 341 17,54 % 1 121 281 1 090 879 -30 402
6 6 Salgsinntekter -12 463 19,77 % -62 480 -63 038 -557
7 7 Refusjoner -14 331 14,84 % -118 110 -96 594 21 516
8 8 Overføringsinntekter -2 140 -2 140 0 2 140
9 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner 0 0 0 0
I SUM INNTEKT -28 934 18,13 % -182 730 -159 632 23 098

NETTO UTGIFT ek sl. Øk .sosialhjelp og KVP 162 407 17,44 % 938 550 931 247 -7 303
Økonomisk sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet 16 238 17,18 % 101 043 94 543 -6 500
NETTO UTGIFT ink . Øk .sosialhjelp 178 645 17,42 % 1 039 593 1 025 790 -13 803

Overførbart mindreforbruk fra 2013 19 600
Bruk av reserve/avsetning 7 203
Manglende sykepengerefusjonsinntekter 5 000

Prognostisert mindreforb. pr 31.12.14  etter korrigeringe 18 000  
 
 
 
Mer- / mindreforbruk fordelt pr. enhet vises i grafen nedenfor: 
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Generelle kommentarer 
Det er i prognosen tatt hensyn til alle kjente utgifter og inntekter. Økonomisk sosialhjelp ligger 
an til et merforbruk på 8,0 mill. kroner, det forventes et mindreforbruk på 
kvalifiseringsprogrammet på 1,5 mill. kroner.  
 
Stabsenhetene 
Det er et prognostisert mindreforbruk totalt på stabsenhetene på 4,8 mill. kroner. Avsetning til 
tidlig pensjonering er i prognosen satt lik budsjett. Mindreforbruket skyldes i hovedsak 
felleskostnader plassert sentralt som skal viderefordeles senere i året. 
 
Avdeling for forvaltning og hjemmetjenester 
Avdeling for forvaltning og hjemmetjenester har et prognostisert merforbruk på 5,9 mill ved 
utgangen av februar måned. Hjemmesykepleien har høye lønnsutgifter de to første månedene, 
dette gjelder begge distrikt. Pr februar ligger hjemmetjenesten an til et merforbruk på 4,2 mill. 
kroner. Bruk av sykehjemsplasser har vært høyt i begynnelsen av 2014. Som nedenstående graf 
viser, bruker bydelen i underkant av 10 plasser mer enn måltallet for 2014.  Tross høyere 
forbruk av sykehjemsplasser enn måltall, medfører prisreduksjon for sykehjemsplasser i 
henhold til bystyrets vedtak av 11. desember 2013, et prognostisert merforbruk på 1,3 mill. 
kroner. Det er i denne prognosen forutsatt reduksjon i kjøp av sykehjemsplasser. 
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Barnehageenheten 
Barnehageenheten ligger an til et merforbruk på 2,3 mill. kroner. Merforbruket skyldes 
hovedsakelig kostnader knyttet til støttepedagoger. Det er i prognosen for oppholdsbetaling 
forutsatt full finansiering av gratis kjernetid. Videre er det forutsatt statstilskudd til to-språklig 
assistenter på 3,4 mill kroner.  
 
Barnevernstjenesten 
Det er i prognosen lagt til grunn kjente utgifter og inntekter. Utgifter til plasseringer kan svinge 
ut fra saker som til enhver tid kommer opp. Pr februar ligger barnevernet an til et merforbruk 
på 9,5 mill kroner. Gjennomsnittlig brutto døgnpris ligger høyt i årets to første måneder, som 
grafen under viser.   
 

 
 
 
 
 
 
Antall oppholdsdøgn i institusjon var synkende i siste kvartal av fjoråret. Den positive 
utviklingen har fortsatt i årets to første måneder. 

 

   17 



 
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten ligger an til et mindreforbruk på 1,1 mill. kroner, som 
hovedsakelig skyldes mindreforbruk på lønn. Det er i prognosen forutsatt at budsjettert 
inntektskrav knyttet til fastlønnstilskudd til fysioterapeutene blir innfridd. Det er videre 
hensyntatt en forventet inntekt på vaksinering på 0,5 mill. kroner. 
  
Enhet for bo- og dagtilbud 
Enhet for bo- og dagtilbud har et prognostisert mindreforbruk på 1,1 mill. kroner. Det er i 
prognosen forutsatt at kostnader knyttet til Kollektiv for enslige mindreårige flyktninger blir 
refundert.  
 
Enhet for psykisk helse 
Det ligger an til et prognostisert mindreforbruk på 0,1 mill. kroner på enhet for psykisk helse. 
  
Sosialtjenesten 
Sosialtjenesten eksklusiv økonomisk sosialhjelp og KVP, ligger an til budsjettmessig balanse. 
Det er i prognosen forutsatt at Introduksjonsprogrammet for nye flykninger går i balanse.  
 
Enhet for fritidstilbud barn og unge 
Enhet for fritidstilbud barn og unge ligger an til et mindreforbruk på 2,9 mill. kroner. 
 
Enhet for fritidstilbud kultur og lokalsamfunnsarbeid 
Enhet for fritidstilbud barn og unge ligger an til en mindreforbruk på 0,4 mill. kroner, 
hovedsakelig knyttet til lønn. 
 
 
 
 
 
 
Økonomisk sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet  
Økonomisk sosialhjelp ligger an til å gå med et merforbruk på 8,0 mill. kroner, og 
kvalifiseringsprogrammet ligger an til et mindreforbruk på 1,5 mill. kroner.  
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Som grafen over viser, er snitt antall klienter med utbetaling pr måned høyt sammenlignet med 
samme periode i de fire foregående år. Gjennomsnittlig utbetaling pr. klient er også høyt for 
årets to første måneder, se nedenstående graf. Satsing på kostnadsreduserende tiltak forventes å 
få effekt senere i 2014. 
 

 
 
 
 
Mer-mindreforbruk pr. KOSTRA-funksjon 
Mer- mindreforbruk inklusiv økonomisk sosialhjelp og KVP pr. februar fordelt på KOSTRA-
funksjon og funksjonsområde:  
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FO/ 
Funksjon Navn funksjon

Mer-/ 
mindreforbruk

120 Administrasjon 3 008
241 Diagnose, behandling, rehabilitering 749
242 Råd, veiledning og sosial forebygge -38
385 Andre kulturaktiviteter 3 334
FO 1 7 054
201 Førskole -2 322
FO 2A -2 322
251-252 Barnevernstiltak i og utenfor familen -9 586
FO 2B -9 586
232 Forebygging- skole og helsestasjon 566
253 Pleie- omsorg, hjelp i institusjon -4 155
254 Pleie- omsorg, hjelp i hjemmet 1 141
FO 3 -2 449
276 Kvalifiseringsprogrammet 1 500
281 Økonomisk sosialhjelp -8 000
FO 4 -6 500

Sum mer-/ mindreforbruk bydelen -13 803  
 
Tabellen viser merforbruk inklusiv økonomisk sosialhjelp og KVP før korrigeringer. Som 
tabellen viser, er de største utfordringene knyttet til funksjonsområdene 2B - Oppvekst og 4 - 
Økonomisk sosialhjelp og KVP. 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar regnskapsoversikt med prognose pr. februar 2014, slik det fremgår av dette 
dokumentet, til etterretning.  
 
 
 
 
 
 
Maria Brattebakke       Winnie Bolstad 
bydelsdirektør        avd.sjef økonomi 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Oversikt over regnskap og prognose pr enhet 
Lønnsoversikt pr. enhet 
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Sak 38/14    Endring av representanter for Fremskrittspartiet  
 
Arkivsak: 201100470 
Arkivkode: 027.1 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 24.04.14 38/14  
 
ENDRING AV REPRESENTANTER FOR FREMSKRITTSPARTIET  
 
Da Nils J. Jørgensen har meldt seg ut av partiet har det fremkommet ønske fra Stovner 
Fremskrittsparti om å gjøre endringer i representasjonen til Eldrerådet, samt driftsstyrene ved 
Haugenstua, Haugen og Høybråten skole og Haugen skoles skolemiljøutvalg. 
 
 
Endringene er som følger: 
 
Nils J. Jørgensen (FrP) fratrer som representant i følgende råd, styrer og utvalg: 
 
Stovner Eldreråd (varamedlem) 
Driftsstyret Haugenstua skole (varamedlem) 
Driftsstyret Haugen skole (varamedlem) 
Driftsstyret Høybråten skole (medlem) 
Skolemiljøutvalget Haugen skole (varamedlem) 
 
Følgende oppnevnes som nye representanter for Fremskrittspartiet: 
 
Stovner Eldreråd – Ann-Magret Stokke (FrP) (nytt varamedlem) 
Driftsstyret Haugenstua skole – Jan Erik Eliassen (FrP) (nytt varamedlem) 
Driftsstyret Haugen skole – Rune Madsen (FrP) (nytt varamedlem) 
Driftsstyret Høybråten skole – Olav Mellum (FrP) (nytt medlem) 
Skolemiljøutvalget Haugen skole – Christel Gundelach (FrP) (nytt varamedlem) 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

1. Nils J. Jørgensen (FrP) fratrer sine verv i Bydel Stovners råd, styrer og utvalg 
2. Bydelsutvalget oppnevner nye representanter for Fremskrittspartiet som følger: 

Stovner Eldreråd – Ann-Magret Stokke (FrP) (nytt varamedlem) 
Driftsstyret Haugenstua skole – Jan Erik Eliassen (FrP) (nytt varamedlem) 
Driftsstyret Haugen skole – Rune Madsen (FrP) (nytt varamedlem) 
Driftsstyret Høybråten skole – Olav Mellum (FrP) (nytt medlem) 
Skolemiljøutvalget Haugen skole – Christel Gundelach (FrP) (nytt varamedlem) 
 

 
 
 
 
 
Maria Brattebakke        Madelene Stolpe 
bydelsdirektør         spesialkonsulent 
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Sak 39/14    Protokoller til orientering  
 
Arkivsak: 201400002 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 24.04.14 39/14  
 
PROTOKOLLER TIL ORIENTERING  
 
 
Vedlagt er følgende protokoller: 
 
Helse- og sosialkomiteens møter 10.03. og 07.04.2014 
Oppvekst- og kulturkomiteens møter 11.03. og 08.04.2014 
Miljø-, plan- og samferdselskomiteens møte 11.03 og 08.04.2014 
Ungdomsrådets møte 10.03.2014 
Rådet for funksjonshemmedes møte 20.03. og 09.04.2014 
Medbestemmelsesutvalgets møte 17.03. og 07.04.2014 
Eldrerådets møte 17.03.2014 
 
 
Følgende protokoller omdeles i møtet: 
Ungdomsrådets møte 07.04.2014 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget tar protokollene til orientering. 
 
 
 
 
Maria Brattebakke        Madelene Stolpe 
bydelsdirektør        BU-sekretær 
 
 
 
Vedlegg 
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Sak 40/14    Eventuelt  
 
Arkivsak: 201400003 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 24.04.14 40/14  
 
EVENTUELT  
 
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
X 
 
 
 
 
Maria Brattebakke       Madelene Stolpe 
bydelsdirektør        spesialkonsulent 
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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 
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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 
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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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 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 

 Administrasjonen 
 

 
 

Protokoll 3/14 

 

 

Møte: Arbeidsutvalget  

Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Torsdag 13. mars 2014 kl. 18.00     

Sekretariat: Administrasjonen  

 

 

Møteleder: Rashid Nawaz (A)  

   

Tilstede: Brit Axelsen (A), Per Opsahl (H), Jan Arild 

Linja (F)  

 

 

Tilstede som  

observatør: 

 

Tore Ludt (SV) 

 

 

Forfall: 

 

Karl P. Olsen (A) 

 

   

Som vara møtte: Athithan Kumarasamy (A  

   

I tillegg møtte: Spesialkonsulent Reidunn Myster Beier  

   

Møtesekretær: bydelsdirektør Maria Brattebakke  

 

Åpen halvtime. Det var ingen personer til stede. 

 

Innkalling godkjent 

Sakskart godkjent 

 

Saker behandlet under møte 

Sak 25 /14  Protokoll AU-møte 13.02.2014 
Sak 26 /14  Protokoll fra BU-møte 27.02.14 

Sak 27 /14  Høring - forslag til endring av forskrift om tildeling av kommunal bolig 
Sak 28 /14  Årsrapport tilsynsutvalg II for 2013 
Sak 29 /14  Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale. offentlig 

ettersyn av planprogram - Lørenskog vinterpark 
Sak 30 /14  Eventuelt 
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Sak 25 /14  Protokoll AU-møte 13.02.2014 

 

Vedtak (enstemmig) 

Protokoll fra AU-møte 13.02.2014 godkjennes 

 

 

 

Sak 26 /14  Protokoll fra BU-møte 27.02.14 

 

Vedtak (enstemmig) 

Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 27.02.2014 tas til orientering. 

 

Vedtak: Saken settes på BU-kartet 

 

Sak 27 /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 
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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.  

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 A til uttalelse fra Oppvekst – og kulturkomiteen ( vedtatt med 5 ( 3 A, 1 H og 

1 V) mot 2 (1 SV og 1 Frp) som støtter bydelsdirektørens forslag: 

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. 

 

Vedtak (4 stemmer for ( 3 A og 1 H ) mot 1 stemme (Frp): 

Bydelsutvalgets arbeidsutvalg 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 28 /14  Årsrapport tilsynsutvalg II for 2013 

 

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. 

 

Vedtak: Saken settes på BU-kartet 

 

 

Sak 29 /14  Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale. 

offentlig ettersyn av planprogram - Lørenskog vinterpark 

 

Arbeidsutvalget ba om at administrasjonen forsterke sin bekymring for konsekvensene av 

planforslaget, dersom tiltaket blir gjennomført i henhold til høringsdokumentene.  

 

Jan Arild Linja (Frp) ba om protokolltilførsel hvor det fremgår at FrP er positive til tiltaket, 

men ser at gjennomføringen vil kunne gi store ulemper i form av trafikk og forurensning. 

 

Endelig vedtak er etter dette: 

 

Vedtak (enstemmig) 

Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg har, som del av Oslo kommune med grense til 

planområdet, mottatt «Varsel om oppstart av planarbeid for forhandlinger om 

utbyggingsavtale. Offentlig ettersyn av planprogram». 
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Arbeidsutvalget finner at tiltaket omfatter aktiv utvikling av ca 130 daa. inkl. 10 daa i Marka, 

i nabokommunen Lørenskog. Arealet som planlegges benyttet til Lørenskog Vinterpark er, i 

gjeldende Kommunedelplan for Ødegården, avsatt til friareal (95 daa) samt allmennyttig 

formål/barnehage (25 daa). 

 

Det er viktig å opprettholde turdrag og sentrale krysningspunkter i området. 

 

Arbeidsutvalget vil vise til rekkefølgebestemmelsene i Kommunedelplan Ødegården, hvor det 

er krav til løsning på de lokale infrastrukturutfordringene – og som ved planforslagets 

endring i arealbruk må gjøres gjeldende i denne saken. 

 

Bydelsutvalgets arbeidsutvalg finner at det kan bli en utfordring i det videre arbeidet å 

oppfylle krav i naturmangfoldsloven og krav til vern av vassdrag, da tiltaket har flere 

områder med spesielle kvaliteter samt behov for lukking av Svarttjernbekken. 

 

Arbeidsutvalget er spesielt opptatt av at tilrettelegging for kollektiv ferdsel må være sentralt i 

tiltak i tettbygde strøk, gjerne med shuttlebuss til anleggene eller egen tog/t-banestasjon som 

del av skihallen. 

 

P-plasser anbefales lagt under bygningskroppene for å spare friareal, samtidig bør 

bygningene tilpasses topografien for å unngå å dominere terrenget. 

 

Arbeidsutvalget imøteser videre arbeid hvor hensyn miljøhensyn (støy, forurensning, natur, 

kultur, stråling mv.), så vel som hensyn til barn og unge i planlegging vektlegges og hvor det 

redegjøres for Fylkesmannens krav i forhold til Markaloven. 

 

Arbeidsutvalget finner at folkehelseaspektet er lite belyst, og oppfatter at planforslaget i 

hovedsak retter seg mot organiserte/konkurransepregete miljø innen vinteridrett. Dette vil 

være viktige tema i det videre arbeidet. 

 

Arbeidsutvalget viser til pågående regionale plansamarbeid innen areal- og transport for 

Oslo og Akershus, og finner at det i liten grad fremgår av høringssaken hvordan tiltaket skal 

bidra til å fremme regional bærekraft. Slik bydelen oppfatter saken legges det opp til 

bilbaserte tiltak, hvor parkeringsanleggene som illustreres i saken underbygger at tiltaket kan 

bidra til nok et trafikkgenererende storanlegg på bygrensen.  

 

Arbeidsutvalget ser med sterk bekymring på de konsekvenser planlagt tiltak kan ha dersom 

det gjennomføres i henhold til planprogrammet. AU forutsetter at bydelen skal være 

høringsinstans i det videre arbeidet, da tiltaket vil kunne få store trafikale og miljømessige 

konsekvenser.   

 

Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg viser for øvrig til saken i sin helhet. 

 

Protokolltilførsel: FrP har i utgangspunktet et positivt syn på tiltaket, men ser at det har store 

ulemper. 

 

 

Sak 30 /14  Eventuelt 

 

A) Bydelsdirektøren foreslår at BU- møtet 23.mars avlyses da det ikke foreligger saker til 

behandling. AU slutter seg til forslaget.   
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B) Athithan Kumarasamy (A): Parkeringsproblemer ved Sulthan /busstoppet ved Stovner 

Senter.  Administrasjonen følger opp saken med Ruter. 

 

C) Brit Axelsen (A): Spørsmål knyttet til eventuell markering av Ragna Maries vei på 

Rommen. Saken ble tatt opp i 2013 i tilknytning til stemmerettsjubileet. 

Administrasjonen følger opp saken og kommer tilbake til OKK med forslag til 

markering . 

 

D)  Per Opsahl (H): Fått klager på at parkeringsplasser på Stovnerskogen sykehjem er er 

tilgjengelige for besøkende. Administrasjonen følger opp saken med SYE/OBY. 

 

E) Rashid Nawaz (A): Ber administrasjonen om å arbeide for en røykefri arbeidsplass og 

sikre at bydelens biler f. eks. er røykefrie. Ber administrasjonen om sammen med 

organisasjonene og AMU, å lage en framdriftsplan for arbeidet. Henviser til Bydel 

Sagene som har klart oppdraget. AU slutter seg til forslaget. 

 

F) Rashid Nawaz (A): Informasjon fra dagens besøk på Verdenshuset Haugenstua av 

Stortingets kommunal – og forvaltningskomite. 

 

G) Bydelsdirektøren: Frivillighetssentralen vil presentere en forestilling i samarbeid med 

ungdommer fra bydelen på neste møte i OKK 08.04.( på Verdenshuset Haugenstua). 

 

 

Dokumenter omdelt i møtet: 

 Protokoll HSK-møte 10.03.2014 

 Protokoll MPS-møte 11.03.2014 

 Protokoll OKK-møte 11.03.2014 

 Nytt sakskart 

 Sak 29/14 – Varsel om oppstart av planarbeid Lørenskog Vinterpark 

 E-post fra Sykehjemsetaten vedr. videreføring av driftsstyrene ved kommunale 

sykehjem 

 Brev fra Groruddalen Miljøforum vedr. Per Kroghs vei 2 

 Brev fra Plankontoret for Groruddalen vedr. forslag om nedleggelse av 

møtevirksomheten i programgruppe 1 – Groruddalssatsningen  

 Kommuneplan for Oslo – Høringsutkast del 1 og del 2 

 Kommuneplan for Oslo – Høringsdokument, forslag til justeringer og endringer av 

markagrensen 

 Brev omdelt som omhandler svar fra statsråd Bent Høie vedrørende 

lokalsykehusfunksjonen og øyeblikkelig hjelp for pasienter fra bydelene Grorud, 

Stovner og Alna. 

 

Møtet ble avsluttet kl.19.10 

 

Bydel Stovner, 13.03.14 

 

 

Rashid Nawaz         Maria Brattebakke 

nestleder         bydelsdirektør 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 4/14 

 
 
Møte: Arbeidsutvalget  
Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Torsdag 10. april 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Karl P. Olsen (A)  
   
Tilstede: Rashid Nawaz (A), Brit Axelsen (A), Per 

Opsahl (H), Jan Arild Linja (F) 
 

   
Observatører: Tore Ludt (SV), Anne Bjerke (V)  
   
   
 
   
Møtesekretær: bydelsdirektør Maria Brattebakke  
   
 
Åpen halvtime. Det var ingen personer til stede. 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 31 /14  Protokoll AU 13.03.2014 
Sak 32 /14  Behov for tjenester og boliger til personer med funksjonshemminger i Bydel 
Stovner i perioden 2014-2018 
Sak 33 /14  Kultur- og frivillighetsmidler 2014 - forslag til fordeling 
Sak 34 /14  Salgsbevilling etter eierskifte - REMA 1000 Haugenstua 
Sak 35 /14  Overføring fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett 
Sak 36 /14  Regnskap og prognose per februar 
Sak 37 /14  Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 ii 



 
Sak 31 /14  Protokoll AU 13.03.2014 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Protokoll fra møte i AU 13.03.2014 godkjennes 
 
Vedtak: Saken settes på BU- kartet 
 
Sak 32 /14  Behov for tjenester og boliger til personer med funksjonshemminger i Bydel 
Stovner i perioden 2014-2018 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

1. Den fremlagte saken legges til grunn for det videre arbeidet med 
planlegging og utvikling av tjenestetilbudet til personer med funksjonshemminger i 
Bydel Stovner. 

2. Administrasjonen bes videreføre dialogmøter med brukere og foresatte for å kartlegge 
fremtidige behov for bolig og tjenester i fremtiden.  

3. Administrasjonen bes videreføre arbeidet med de konkrete planer for 
etablering av nye botiltak og eventuell ombygging av eksisterende boliger, også med 
tanke på avlastningsplasser for personer med multifunksjonshemming.  

 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet. Enhetsleder inviteres for å gi informasjon om 
lavterskeltilbud. 
 
 
Sak 33 /14  Kultur- og frivillighetsmidler 2014 - forslag til fordeling 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 

1. Bydelsutvalget slutter seg til forslaget til fordeling av kultur- og frivillighetsmidler slik 
det fremgår av vedlegg 1. 

2. Bydelsutvalget ber administrasjonen innarbeide at studieturer og lignende, samt at 
foreldreutvalg ikke faller innenfor ordningen i retningslinjene for senere tildeling. 

 
Vedtak: Settes på BU-kartet 
 
 
Sak 34 /14  Salgsbevilling etter eierskifte - REMA 1000 Haugenstua 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Stovner bydelsutvalg finner å kunne anbefale at følgende virksomhet får 
salgsbevilling: Rema 1000 Haugenstua 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 35 /14  Overføring fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Det overføres kr. 810 000 fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 

 1 



 
 
Sak 36 /14  Regnskap og prognose per februar 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar regnskapsoversikt med prognose pr. februar 2014, slik det fremgår av dette 
dokumentet, til etterretning.  
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 37 /14  Eventuelt 
 

A) Rashid Nawaz (A): Belysningen under gangbrua mellom Haugenstua og Smedstua er 
ramponert. Ber administrasjonen om å følge opp med eier av området hva som bør 
gjøres med belysningen. 

B) Brit Axelsen (A): Bademeldingen skal behandles i Bystyret. Henstiller partiene om å 
følge opp saken med sine representanter i bystyret. 

C) Tore Ludt (SV): Viser til oppslag i Akers Avis Groruddalen angående forsøpling i 
bydelen. Ber administrasjonen om å etablere en informasjonsordning som gjør det lett 
for publikum å melde fra om forsøpling. 

D) Jan Arild Linja (F):Tok opp spørsmålet om forsøpling og om det kan utarbeides en 
oversikt over hvilke etater/borettslag/sameier som har ansvar for ulike offentlige rom. 
Viser for øvrig til at NSB- bilettautomat ikke fungerer på begge sider av sporene 
Høybråten stasjon. Ber administrasjonen om å følge opp. 

 
x 
 
Dokumenter omdelt i møtet: 

• Protokoll HSK-møte 07.04.2014 
• Protokoll MPS-møte 08.04.2014 
• Protokoll OKK-møte 08.04.2014 
• Ferdigstilling av vei- Ruths vei 4. Brev fra PBL. 
• Saksfremlegg : Overføring fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett. 
• Saksfremlegg: Regnskap og prognoser pr. februar 2014. 

 
Møtet ble avsluttet kl.19.15. 
 
Arbeidsutvalget, 10.04.2014 
 
 
 
Karl P.Olsen        Maria Brattebakke 
Leder         bydelsdirektør 
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Kultur- og frivillighetsmidler 2014 - vedlegg med 
utfyllende søknad 

Navn på 
lag/organisasjon/gruppe: Beskrivelse 

60 Pluss Stovner 

Stovner 60 Pluss ble startet i mars 2008. Stovner 60 pluss er et 
organisert opplegg for eldre normalt friske og aktive mennekser. Det 
er et tilbud som gir deltakerne sosial kontakt og glede i hverdagen, 
samt helse for kroppen. Stovner 60 pluss har fått støtte fra Oslo 
idrettskrets 60 pluss til driften fra 2008. Utgangspunktet er at trening 
og samvær er gratis for deltakerne.    Stovner 60 pluss møtes hver 
torsdag klokken 11 på nedre fossum gård i lokalene til 
frivilligsentralen. Vi starter samværet med å gå på tur på minimum 
en time, deretter samles vi inne i kafeen hvor det serveres gratis 
kaffe og vafler. Ledergruppa, som består av seks aktive frivillige 
kvinner, har ansvar for å steke vafler og koke kaffe fra ca. klokken 
09.00 til klokken 11.00, samt rydde opp etter samlingen.    
Deltakerne deles inn i tre grupper, gruppe 1 går raskt, gruppe 2 går 
noe saktere og gruppe 3 er åpen for personer med gangproblemer, 
dårlig pust og evt. andre lidelser som gjøre at de beveger seg sakte, 
men allikevel ønsker å få komme på tur.     Foruten turer i 
nærmiljøet har vi i 2013 hatt utflukter til Losby, Groruddalsparken og 
Steinbruvannet. Reisene blir arrangert ved at vi enten tar t-bane 
samlet eller vi kjører med private biler. I mai feiret vi 60pluss sitt 5 
års jubileum med stor og vellykket fest på Golfkroa for 80 glade 
vandrere. Vi avsluttet med julefest for 80 personer på Stovner 
eldresenter.    Stovner 60 pluss har blitt et meget populært tiltak. I 
2013 hadde vi 130 registrert medlemmer, og gjennomsnittlig 
fremmøte var mellom 60 og 70 stykker uansett vær og føreforhold. 
Holdningen hos gruppen er "det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige 
klær". Vårt problem nå er at vi vokser ut av lokalene på Nedre 
Fossum gård og er på utkikk etter nye og større lokaler.     Planene 
for 2014 er å fortsette med turer i all slags vær, videre vil vi prøve å 
arrangere noen turer "ut i det blå" av litt lengre varighet, samt turer 
hvor vi benytter privatbiler til utfartssteder utenfor Stovner bydel. 
Subsudiert sommerfest og julemiddag er også tilbud vi ønsker å 
videreføre. Finner vi aktuelle foredragsholdere vil vi invitere disse til 
enkelte av våre kaffesamlinger etter gjennomførte turer. Vi har fått 
støtte fra Bydel Stovner tidligere, siste i 2012, men overså 
søknadsfristen i 2013. Vi håper imidlertid at bydelen kan gi oss 
støtte til disse tiltakene. 

Høybråten Skoles 
Strykeorkester 

Vi søker med dette om støtte til Seminar for de tre orkestrene i 
Groruddalen:  Grorudskolenes strykeorkester (GSSO), 
Tonsenhagen skoles strykeorkester (TSSO), og oss selv, 
Høybråten skoles strykeorkester (HSSO).    De fire siste årene har 
strykeorkestrene i Groruddalen gjennomført en felles seminarhelg i 
mars med påfølgende konsert. Seminarene har hver gang høstet 
meget god kritikk av så vel deltagere som publikum. Alle orkestrene 
anser etter hvert denne felleskonserten som en av de viktigste 
musikalske begivenhetene på terminlisten.     Ansvaret for 
gjennomføringen går på rundgang mellom våre orkestre. Det er 
foreldrene som står for gjennomføringen ved frivillig og ulønnet 
arbeid. Tonsenhagen skoles strykeorkester har ansvaret i 2014.      
Vi har tidligere mottatt noe støtte fra bydel Stovner til arrangementet 
og søker i år igjen med håp om at det kan invilges. Vi har forsøkt 
hvert år å holde egenandelene lave for deltagerne, og vi har hatt 
meget godt oppmøte. Vi håper å kunne holde egenandelen nede 
også i fremtiden men dette er såklart vanskelig om man skal 
engasjere dyktige pedagoger og inspiratører. Noe som blir veldig 
viktig når så mange barn blir samlet.     Her følger en 



kostnadsoversikt og et budsjett for hele helgen basert på erfaringen 
tidligere år:    Kostnader:  Lønn instruktører: NOK 20.000,-  Leie 
Rødtvet kirke: NOK 5.000,- (2.500 x 2)  Mat: NOK 4.500,-  Div./ 
plakater etc. : NOK 2.000,-  Sum: NOK 31.500,-    Budsjett 
(estimert):  Støtte fra bydelene Bjerke, Stovner, Grorud: NOK 
20.000,-  Annen støtte (ev. oslo musikkråd): NOK   6.500,-  
Egenandel: NOK   5.000,-  Sum: NOK 31.500,-       Med vennlig 
hilsen    Ernst Simon Glaser (styreleder - HSSO) 

Nordlys Kvinne Forening 

FESTIVAL: NEI TIL MOBBING OG RASISME    Vi skal arrangere et 
festival som skal trekke oppmerksomhet til mobbing og rasisme. I 
siste tid har vi merket at flere ungdommer og spesielt de fra 
minoritetsgrupper sliter med mobbing og rasisme. det er flere 
nyheter som kommer om ungdommer som tar selvmord eller har 
psykiske lidelser. Det er flere som mister motivasjon og vilje til å ta 
utdanning pga av de sliter i skolen eller i nærmiljø. Det påvirker ikke 
bare deres helse men også deres fremtid. Så derfor vil vi både 
danne et oppmerksomhet og vil bidra til at flere tenker for å jobbe 
mot dette. Denne festivalen vil bare bli en begynnelse av prosjektet 
våres. Vi vil ha flere tiltak/arrangementer/prosjekter som  vil bidra til 
å jobbe mot dette. Festivalen vil både få andre til å bli bevist på 
dette temaet og prøve å trekke flere med oss til å jobbe for dette. 
Ungdommer skal arbeide i 8 uker om å lage dikt lesning,skuespill 
visning, plakater, brosjyrer, bilder til galleri, foredrag og valg av 
musikk, videovisning og dans. Det skal bli servering av pizza eller 
middag med drikke i festival dagen. Ungdommer skal få veiledning 
og rådgivning under forarbeidet. Med dette tiltaket vil vi inkludere 
barn og ungdommers nærmiljø med å holde dem bevist og gi 
kunnskap om dette temaet.     festivalen skal holdes 15. Juni 2014 
Søndag. Vi skal leie et lokal i Stovner. festivalen skal være kl :15:00 
- 18:00.  Det er også mulighet for at vi skal ha festivalen i et åpent 
område (park, utested, eller lignende)    19.04 informasjon og 
veiledning  26,04: valg av musikk og dikt  03,05: valg av teater 
forestilling og øvelse  10,05:  valg av teater forestilling og øvelse  
18,05: utflukt i stovner hvor vi tar bilder av stovner (til galleri)  24,05: 
valg av bilder  (kansje fri pga en annen arrangement?)  31,05:  lage 
plakat og brosjyre  07,06: lage kort filmer om mobbing og rasisme  
14,06: siste forberedelser. sjekk på at vi har alt av utstyr (kostyme, 
materiale, innkjøp, alt i orden med servering, lokalet er i orden  osv)    
Vi deler grupper i henhold til hva de vil jobbe mest med. Dikt 
lesning, teater, sanger, dans, lage plakat og brosjyre osv. Alle får 
velge en av disse temaene og forberede eller arbeide i disse møte 
dagene med sine egne temaer. Disse møtedagene skal være sjekk 
og kontroll på at alle er i rett vei. Det blir som øvelses tid mest på de 
temaene. Ellers blir alle bransjene fordelt på første møte dag hvor 
ungdommer velger hva de vil arbeide med.     Vi vil inkludere flere 
foreninger som kan jobbe sammen med oss. Frem til nå har vi 
forhånd avtalt med 5 foreninger som kan samarbeide med oss 
dersom vi får innvilget prosjektet. 



Høybråten KFUK-KFUM-
speidere 

Vi planlegger et prosjekt for å få medlemmene våre til å bli mer 
inspirerte og  jobbe mot et felles mål og få kontakt med speidere fra 
andre land. Måten å få til denne kulturutvekslingen, er et 
ukesprosjekt i Norge hvor vi skal delta på en stor samling, hvor 
støtte fra dere gjør det lettere å delta. For at deltakelse skal være 
mulig for alle trenger vi å anskaffe en god del utstyr som vil være 
tilgjengelig for alle, også de speiderne vi skal ha som gjester fra 
andre land (som Japan og Australia). En slik kulturutveksling har en 
stor verdi, og vil gjøre det lettere og mer inspirerende å arbeide mot 
dette felles målet. Og ved å jobbe tett mot et felles mål vil alle som 
deltar forsøke å få med seg flere deltakere på prosjektet og i 
kjølvannet etter det, slik at vi blir flere som kan delta på ett 
tilsvarende prosjekt sommeren etter.    Men for å delta på et slikt 
prosjekt trenger vi en god del utstyr, midler til forberedende og 
evaluerings samlinger og promoteringsutstyr samt felles profilutstyr 
under samlingen. Så det søker vi om støtte til.    Vi søker også om 
støtte til parkkvelden på Høybråten, hvor vi stiller med en populær 
aktivitet for alle ungene som stikker innom. 

Aurora ungdoms Forening 

Matkurs fra verdenskjøkkenet    I Norge lever vi i flerkulturelt land. 
Det er en mangfoldig rikdom av verdens kjøkkenet. Ungdommer 
trenger å bringe tid sammen for å kunne integrere og forstå 
hverandre. For å kunne være sammen trenger de møtesteder. Det 
må være møtesteder som trekker deres interesse. Derfor har vi 
valgt noe som de både synes det er kjekt og vil gi noe mening i 
deres liv. De vil både kunne lage mat av de forskjellige landene 
hvor de kan dele med sine miljøer venner og kjente og de kan dele 
sine erfaringer om sitt samarbeid med andre. For å danne et forhold 
som inneholder, empati, respekt, forståelse og kjærlighet trenger de 
arena /møtested hvor de kan oppleve det sammen. Dette prosjektet 
vil være en anledning for dette.     Programmet skal vare i 3 
måneder hver søndag i lokalet (kjøkkenet) vi holder i Tokerudberget 
41, 0986. Vi skal lage maten, spise sammen og ha diskusjonstund 
hvor vi diskuterer om de forskjellige kulturene. Hovedtemaer på den 
dagen skal være det landet som vi lager maten av. Vi skal diskutere 
om likheter og ulikheter både generelt kultur og mat kulturen. Vi skal 
sammenligne med det norske kjøkkenet og den aktuelle kjøkkenet 
på den dagen. I slutten av prosjektet skal vi dele ut en oppskrift 
brosjyre som skal deles ut til deltakere som de har dannet sammen. 
Det skal være bilder av dem også slik at de føler seg inkludert. De 
skal kjenne gleden av å produsere et materiale sammen.     Dagens 
kjøkken:    07.09.14 : Meksikans mat  14.09.14: Italiensk mat  
21.09.14: Tyrkisk mat  28.09.14: Pakistansk mat  05.10.14: Indisk 
mat  12.10.14: Kinesisk mat  19.10.14: Norsk mat  26.10.14: 
Bosnisk mat  02.11.14: Tatarisk mat  09.11.14:   Anotoliensk mat    
Vi skal ta både bilder og videoer av stundene under kursene. I 
sutten av programmet skal vi lage videoklipp som vi deler til 
deltakere. Lage brosjyre av oppskriftene og dele det ut til deltakere.  
Ansvarlige skal møte 2 timer før kursene begynner slik at de kan 
både gå gjennom planene og evaluere prosjektets situasjon. Vi har 
skrevet ned en ansvarsfordeling. Når prosjektet blir innvilget skal vi 
ha møte med engang for å kunne sette i gang. Vi har lagt plakat, 
begynt å skrive oppskrifter og lagt handleliste for de forskjellige 
dagene. All forarbeid er gjort, det er bare siste møte som skal til når 
prosjektet blir innvilget.  Diskusjons temaer skal skrives ned fra 
Secil Dastan til de forskjellige dagene. Informasjon om de 
forskjellige landene også skal forhånd arbeides og vi skal lage 
Powerpoint for disse frem til neste møte som er satt til 04.05.2014.    
Ansvarsfordeling    Nurten yilmaz  Planlegging  Innkjøp, regnskap   
Være med i kursene   Rapport skriving Evaluering    Secil Dastan   
Holde kursene   Lede diskusjonene   Rengjøring   Skrive 
oppskriftene  Evaluering    Aysegul Bardakci   Teknisk tilberedning 



(printe, kopiere, videredigering, ta bilder, lage brosjyre)   Evaluering    
Havva yilmaz   Sende mail, utlyse informasjon i sosiale medier, 
henge plakater   Delta i kursene   rengjøring   Evaluering    Feyza 
Turkkahraman   Hjelpe kursholder secil dastan   Lage plakater   
Regnskap og oppfølging   Delta i kursene   Evaluering    Aysenur 
Ceviz   Tilberedning til kursene (kjøkken)  Hjelpe Secil Dastan 
ledning av diskusjonene  Fylle og vurdere spørreskjemaer   Delta i 
kursene   Evaluering 

Høybråten, Fossum og Stovner 
menighet 

Bydel Stovner er ein fargerik og mangfaldig bydel, kor menneske 
med ulik kulturell og religiøs bakgrunn lever side om side. 
Menigheten er ein viktig møtestad og kulturberar for menneske i 
bydelen.  Menigheten er kjenneteikna ved eit rikt musikkliv, og i 
kyrkjas regi skjer kulturarbeid og kulturformidling på mange felt. 
Religionsdialog er ein del av menighetens arbeid. Menigheten tok i 
2010 initiativ til ei Kvinnegruppe for dialog, saman med 
Internasjonal KvinneKlubb på Haugenstua. Dialoggruppa opnar opp 
for kulturutveksling mellom menneske som før ikkje kjente "ein 
muslim" eller "ein nordmann". Dette er kulturarbeid som skaper 
kontakt og er eit viktig førebyggjande tiltak i den forstand at det 
fremjar  trygge, bærekraftige  og fredelege nærmiljø.I samtalane 
som finn stad, blir menneske kjende med kvarandres historie, kultur 
og tradisjon.  Dialoggruppa er dialogisk og kulturformdidlande 
mellom kvinner frå ulike kulturar og religiøse bakgrunnar. Vidare er 
dialoggruppa ein møtestad for kvinner i ulike aldrar, og slik sett er 
det også ein unik generasjonsdialog som finn stad i gruppa. Eldste 
deltakar er 70 år, yngste 21 år.     Dialoggruppa ynskjer å reisa til 
Istanbul i oktober 2014. Formålet er utveksla erfaringar med 
dialoggrupper som arbeider for kulturutveksling, forståing og fred på 
tvers av kulturelle og religiøse skilje. Dette er viktig lærdom å ta 
med tilbake til bydel Stovner og Noreg. Me vil veldigf gjerne bidra 
på bydelens arrangement- fortelja om erfaringane me har gjort oss- 
dokumentera reisa.     Det er vanskeleg å rekna kor mange 
menneske som har glede og nytte av dette prosjektet. Det er cirka 



10 kvinner direkte involvert, men kvar kvinne er målberar og 
formidlar til sitt miljø; arbeidsstad og menighet 

Stovner Frivilligsentral 

I forbindelse med flytting av Stovner Frivilligsentral til nye lokaler i 
underetasjen på Fossum Kirke ønsker vi f.o.m. høsten 2014 å 
utvide "Tirsdags-lunsjen" som er en av de allerde godt etablerte 
dagaktivitetene på frivilligsentralen. Lunsjen organiseres i dag stort 
sett av frivillige, med støtte fra ansatte. Deltakerne på lunsjen er i 
hovedsak andre frivillige og brukere (etnisk norske kvinner og menn 
i alderen 40 - 75 år) som har vært tilknyttet frivilligsentralen gjennom 
mange år. Det er i dag mellom 10 - 20 deltakere på lunsjen, og 
ambisjonen er at antallet deltakere på sikt økes til mellom 20 - 30 
deltakere. For å gjøre frivilligsentralen mer kjent, for å fremme 
aktivitet og for å skape et ytterligere frivilligengasjement i bydelen, 
ønsker vi å rekruttere flere frivillige, blant annet dem av bydelens 
beboere som har en annen kulturell bakgrunn. Vi ser for oss en mer 
inkluderende og flerkulturell "Tirsdags-luns" som serverer mat fra 
ulike nasjonaliteter, og som i hovedsak organiseres av en 
ressusgruppe bestående av mer erfarne frivillige som allerede er 
tilknyttet frivilligsentralen, samt nye frivillige med ulik kulturell 
bakgrunn. Ressursgruppen bestående av 10 frivillige og 2 - 3 
ansatte skal sammen planlegge, organisere og gjennomføre 
tirsdagslunsjene i 'turnus'. Det rekrutteres frivillige til 
ressursgruppen våren 2014 og første planleggingsmøte er tenkt 
avholdt i juni. Frivilligsentralens samarbeidspartner(e) i prosjektet vil 
være to engasjerte diakoner i Høybråten, Fossum og Stovner sokn 
som allerede har fått henvendelser fra ulike potensielle frivillige som 
ønsker å være engasjert i prosjektet. PMV (Primærmedisinsk 
Verksted) som drivies i regi av Kirkens Bymisjon Oslo, og som er et 
senter der det utvikles aktiviteter og metoder for helsefremmende 
arbeid i et flerkulturellt fellesskap, vil bidra i rekrutteringen av 
kvinner med en annen kulturell bakgrunn fra 
Stovner/Groruddalsområdet. 

Høybråten Skoles Musikkorps 

Høybråten skoles musikkorps (HSMK) søker om støtte til innkjøp av 
nye regnfrakker og instrumenter.     HSMK er et unikt tilbudt i 
nærmiljøet for barn og ungdommer å drive med musikk i fellesskap 
med andre på tvers av alder. Styret jobber stadig med å utvikle 
korpset videre for å opprettholdet et spennende nivå som tiltrekker 
enda flere musikanter. De siste årene har vi også tatt opp 
musikanter fra skoler i nærheten som ikke selv har eget korps, og 
tilbudet strekker seg derfor utenfor egen skolekrets.    I fjor 
oppdaterte korpset uniformene, og fremstår nå som et helt nytt 
korps i gatene. Regnfrakkene er imidlertid av eldre årgang, og vi 
søker derfor bydelen om kr 20 000 til nye regnfrakker.    En del av 
korpsets planlagte investeringer i år er ny tuba, bassklarinett og 
klokkespill. Dette er instrumenter som er vesentlig dyrere i innkjøp 
enn resten av instrumentparken, og vi søker om kr 30 000 som 
bidrag til disse investeringene. Instrumentene vil bli et viktig tilskudd 
til korpsets musikalske uttrykk, og de bidrar også til å la musikanter 



som har spilt lenge i korpset få nye utfordringer. Det å tilby gode 
musikanter mulighet til å gå videre er et viktig tiltak for å kunne 
beholde dem i korpset.      Samlet søknadssum: kr 50 000,- 

Høybråten, Fossum og Stovner 
sokn 

FN-konsert i Stovner kirke fredag 24.oktober 2014!  kl.18:00 - 20:00    
Dette er den 7-ende FN-konserten som blir arrangert.  Det har vært 
svært godt oppmøte. Konserten har med musikere og sangere med 
bakgrunn fra mange forskjellige land, bosatt både i og utenfor Bydel 
Stovner.    Det arrangeres en kafe parallellt  med konserten og det 
er fakkeltog med parolene Fred - Frihet - Forsoning. Fakkeltoget går 
mellom Stovner kirke og en av de andre kirkene. I 2014 står 
Høybråten kirke for tur som vertskap for en Ekumenisk 
Fredsgudstjeneste kl.21:00.    Kostanadene til konserten har 
primært vært honorar til musikere og sangere og annonsering. 

Høybråten og Stovner IL - 
Innebandy 

Vi er en innebandy klubb som holder til i Groruddalen, vi har gjerne 
lyst til å fortsette med dette. Dette begynner å bli dyrt i HSIL, vi 
risikerer at medlemmer går over til andre klubber. Dette er ganske 
synd fordi HSIL Innebandy er en klubb som har holdt ut lenge i 
dalen vår, en fin alternativklubb for mennesker som ikke "passer" 
inn i andre klubber i nærområdet. 

Høybråten og Stovner IL - 
Seniorgutta 

Kjøpe inn nye benker til uteområdene ved Liastua. Få ordnet med 
skilter ved boområder i bydelen man skal sette opp for å informere 
og motivere til tur i marka. Benkene skal også ha skilter med 
informasjon og motivasjon til videre tur i marka. Vi vil også 
tilrettelegge for å bearbeide egen mat ved Liastua. Dette er 
populært for alle.     Seniorgutta driver Liastua på frivillig basis. All 
vedlikehold og aktiviteter de arrangerer går på frivillig dugnad, og 
de gjør en kjempejobb med dette. Liastua kan bli brukt av alle i og 
utenfor bydelen og er et veldig populært område. Det blir også mye 
brukt av skoler og barnehager i bydelen. Området blir mye brukt 
under alle årstider og det er personer i alle aldre som benytter seg 
av plassen. 



Høybråten og Stovner IL - Turn 

Kjøp av utstyr og leie av hall for å opprettholde treningstilbud  - 
HSIL Turn søker om støtte til fra Stovner bydels frivillighetsmidler 
2014      Deler av det eksisterende utstyret er meget slitt og må 
byttes ut. HSIL Turn får redusert treningstiden på Haugen skole fra 
høsten av, og ønsker å leie turnhall som kompenserer for tap av 
treningstid, og samtidig gi turnerne et bedre treningstilbud.    Høy 
bom      kr 15 000,-  Tjukkas     kr 10 000,-  Kostnad for leie av hall 
med grop:  2. halvår 2014   ca  kr 50 000.-  Budsjett for å 
opprettholde dagens antall treningstimer, tilsvarer 50 timer med en 
timepris på kr 1.000.- per time. Ved flere treningstimer, som er 
ønskelig, må budsjettet økes).     Vi søker med dette om støtte på  kr 
35.000.- til ovennevnte tiltak.     Hvem får glede av tiltakene    Nytt 
utstyr og treningsmuligheter vil komme mange av bydelens barn og 
ungdom til gode:   • HSIL Turn har i dag ca 286 medlemmer, og 
majoriteten av medlemmene er i alderen 2-19 år, bosatt i hele 
bydelen.   • HSIL Turn inviterer alle barn i bydelen til å delta på en 
ukes turnleir i sommerferien, oppslutning ca. 50 barn hver sommer  
• HSIL turn tilbyr turn som et tilbud til barn i aktivietsskolen på 
Haugen skole. Målet er å utvide dette tilbudet til flere skoler.     Mer 
om klubbens turntilbud     Partier:  • Foreldre- og barnparti, for barn i 
alderen 2-4 år  • Turnskole 4-14 år   • Konkurransepartier innen 
troppsgymnastikk og apparatturn, 8-19 år. Konkurransepartiet er en 
viktig kanal for rekruttering av nye turnere.   • Aerobic for voksne 
flere ganger i uken og seniortrim (60+) på dagtid en gang i uken.    
Andre tilbud  De øvrige tilbudene fra HSIL Turn bidrar spesielt til å 
introdusere barn og unge for fysisk aktivitet, og fremmer helse, 
trivsel og fellesskap blant barna, som kanskje ellers ikke ville stiftet 
bekjentskap med idrett(en). Dette inkluderer tilbudet i 
aktivitetsskolen på Haugen Skole og den årlige turnleiren i 
sommerferien, for barn i 1.-7. klasse (invitasjon til Haugen skole, 
Høybråten skole, Stig skole, Stovner skole, Bakås skole, Furuset 
skole m.fl.).     Generelt om behov for støtte til HSIL Turn    Det 
finnes i Oslo i dag ingen egen kommunal turnhall, selv om turn er 
den 4. største idretten i Norge. Klubben må derfor selv leie 
gymsaler, og haller som er spesialtilpasset apparatene, og kjøpe 
inn alt eget utstyr.    Utstyrsparken inkluderer bl.a. matter, tjukkaser 
(stort behov pga. sikring etc.), bommer, tumblingbane, bukker, 
trampetter og skranke, for å nevne noen.     Til tross for at driften er 
meget kostnadskrevende, er klubben opptatt av at turning skal være 
et tilbud for alle. Det jobbes derfor med å holde de faste kostnadene 
nede, slik at deltageravgiften ikke skal stenge ute barn og ungdom 
fra familier som har trang økonomi. Klubben er derfor helt avhengig 
av stor frivillig innsatsen fra medlemmer og foresatte, samtidig som 
det er behov for privat og offentlig støtte for å kunne opprettholde 
målsettingen om å kunne gi et tilbud til alle som ønsker å være med 
på aktivitetene. Dette er spesielt viktig for at tilbudet skal kunne nå 
et tverrsnitt av befolkningen i vår flerkulturelle bydel.      Vi håper på 
en positiv behandling av søknaden. 

Høybråten og Stovner IL - 
Håndballgruppa 

Vi søker støtte til midler for å kunne bygge opp et godt og 
inkluderende håndballskoletilbud for aldersgruppen 5-7 år. Styret i 
HSIL-håndball har besluttet å satse på en aktiv håndballskole for de 
yngste håndballspillerne i vårt område fra høsten 2014. 
Inneværende år har det ikke vært noen egen håndballskole, fordi 
det har vært utfordrende å finne egnede trenere og 
ressurspersoner. Fra og med høsten 2014 er det besluttet å satse 
på å la erfarne ressurspersoner/trenere fra klubben til å igangsette 
håndballskolen. Foreldregruppa skal involveres godt fra 
begynnelsen, og planen er å rekruttere noen av disse til 
treneroppgaver og oppmannsoppgaver underveis, med mål om at 
de kan overta. Yngre og egnede spillere i klubben blir trukket inn 
som hjelpetrenere.    Midlene er planlagt brukt til 



rekrutteringsarbeid, hall-leie, kursing av ressurspersoner, innkjøp av 
utstyr (baller, drakter, egnet lek-/spillmateriell), og påmeldingsavgift 
til egnede turneringer/cuper i nærområdet. 

HAUGEN SKOLEKORPS 

Uniformer - Vi trenger til nye og nåværende medlemmer, de vi har 
er gamle og utslitte.    Rekrutteringskonsert - Vi trenger stadig flere 
medlemmer for at korpset skal bestå i fremtiden. Denne konserten 
vil arrangeres, enten på skolen hvor vi øver, eller annet sted i 
nærmiljøet.    Kostymer til drill - Drilltroppen konkurrerer flere ganger 
i året, bla fikk de 2. plass i NM i 2013. Det kreves at de har 
forskjellige kostymer til hver konkurranse, og vi trenger nye for å 
kunne delta i 2014 også.    Sommertur - vi har  ikke hatt råd til 
sommertur de siste par årene. Dette er noe av det viktigste vi gjør 
ila året. Det er viktig for det sosiale samhold og integrering. Vi har 
mange fremmedkulturelle i vårt korps. Det er mange familier som 
ikke har råd til å sende barna på tur, derfor er det viktig at korpset 
kan være med å bidra økonomisk slik at flest mulig kan være med.    
Reisebortseminar - vi ønsker å ta med barna på seminar. Dette er 
viktig for læring og mestring av det musikalske. 

Stovner Hagelag 

Sølker for å kunne fortsette aktiviteten som i tidligere år. 
Medlemmene trives med det. Laget er tilsluttet Hageseløskapet 
gjennom fylkeslaget i Oslo. Ble stiftet i 1980 med formål om å 
fremme interessen for hagesaken.  For å holde medlemstallet oppe, 
og for å få godt frammøte på på møter og arrangement, må vi sørge 
for gode foredrag og kyndige aktører. Betaløingen for disse har økt 
de siste årene. I 2013 brukte vi kr 9000,- til dette formålet. Det blir 
nok like mye, om ikke mer, for inneværende år. Det er denne 
utgiften vi søker om tilskudd til.Vi må ellers nevne at vi i alle år har 
utført dugnader på utearealene til Stovner Velhus, og Nedre 
Fossum gård. Vi deltar også i SuperRusken. Det går ut på at det 
plukkes søppel på fortau og veier i bydelen. Deltok på jubileet på 
Jesperudjorde 2013.  Det ville glede oss veldig om vi mottar et 
positivt svar på søknaden.    Inger Johanne Andersen 

Stovnerkammeratene - 
Dametrimmen 

Synkende aktivitet, og det opplyses at årsaken til dette er 
kostnadene i forhold til aktivitet. Dette gjelder spesielt for damer fra 
andre kulturer.  Har utgifter til leie av lokaler, og instruktører. 

Bånkall gårds venner 

Familiearrangement på Bånkall gård i slutten av august.  
Arrangementet fokuserer på:  - gamle håndverktradisjoner  - 
gårdens historie  - barneaktiviteter  - sang/musikk  - bruk at 
steinovnen  - Groruddalen Historielag - aktiviteter  - underholdning  - 
runderidning med hest 

Groruddalen revmatikerforening 

I mai skal vi ha et åpent møte, der temaet er "Faktakunnskap om 
medisinmissbruk" ( Eva Borka fra Diakonhjemmets sykehus)  Møtet 
holdes i bydel Grorud. 

Vestli/Stovner 
eensjonistforening 

Vi har to dagsturer i året, som vi sponser med ca 30 %.  Vår- og 
høsttur 

Norsk Tamilsk Kultur Senter 

Vi i Norsk Tamilsk Kultur Senter søker om støtte til utstillings messe 
som vi skal arrangere i August 2014. Vi skal  ha utstillinger av klær, 
smykker, maleri, kulturelle og verdifulle gjenstander fra forfedrenes 
levevis. Vi skal også ha workshop hvor vi lærer bort grunnleggende 
tamilsk dans og påføring av saree. Det vil også være fremført 
musikk i klassiskform av unge artister fra Oslo og Akershus. For å 
få til hele arrangementet trenger og håper vi på støtte fra Stovner 
bydel og Oslo kommune. 



Somalisk Stovner 
Ungdomsklubb 

Våre aktiviteter og arrangementer er noen tradisjonelle som vi er 
kjent for men også noen nye som medlemmene gir forslag til.    
Dette inkluderer:    - Fotballturnering  - Tusenfryd  - Festlig 
arrangementer  - Sommer avslutting   - Svømming for kvinner og 
jenter  - Bordtennis turnering på Haugenstua scene    Vi bruker alltid 
inntekten vi får på en måte som strekker seg til medlemmer som 
mulig. 

FUR familie ungdom og 
rådgivning, en av prosjekt i 
TRVS 

1.Vold i nære relasjoner:  Dag seminar, veiledning, oppfølging  
2.Kriminalitetsforebyggende tiltak  bant ungdommer: Seminar, 
veiledning,   Ulike grupper innen innvandre miljø har problemer i 
familiene og barn og ungdommene deres. Deltakerne skal forstå 
vold ikke løser konflikter og kunnskapen vil forebygge 
voldskriminalitet. Denne kunnskapen vil gi målgruppen innsikt i at 
vold er skadelig for barna, også det å være vitne til vold. Det må 
gjøres et endringsarbeid i holdningene til foresatte. Alternativene 
blir tydeliggjort.     Flere familier i det innvandre miljøet sliter 
barneoppdragelse og regulering og grensesetting at  overfor barna i 
det norske samfunn. foreldrene kjenner kun til og praktiserer sin 
egen oppfatning av riktig barneoppdragelse, og trenger kunnskap 
om alternativene. Det har vært mange barnevern saker blant annet 
målgruppen vår og mange har mistet foreldre ansvar av sine barn.  
Dette skaper redsel og frykt i det miljøet overfor barnevernet.    
Kriminalitet f.eks. barna ran  blant ungdommer er begynt å øke, her 
må vi gjør noe med ungdommer: seminar, samtale, veiledning, 
workshop, gi innblikk om frivillige innsatsen, gi sjansen for å mestre 
ting som er de er opptatt av, gi mer info. om studie valg,  Informere 
barn om norske lov og regler og hvilke konsekvenser blir når man 
ikke holde med regler. Det har vært fler omtaler om norske media 
om kriminalitet spesielt i Groruddalen område, Stovner bydel også 
rapportert  at kriminaliteten var høy. Derfor er det viktig at vi må gjør 
noe blant ungdommer.   Vi har tenkt å samarbeide med 
barnevernet, SALTO, Sovner politiet og andre frivillige 
organisasjoner. Vi har tenkt å invitere familieveileder og psykologer 
til seminaret. 

Sengkathir Sportsklubb 

Hei vi ønsker støtte til 2 prosjekter:     1) Vi ønsker støtte til barn og 
unge mellom 5 − 23 år som er medlem av klubben vår. De skal 
delta i konkuranse innen friidrettsaktivitet arrangert av Tamil 
Shangam i juli og august 2014 på Haugenstua bane. Vi trenger 
støtte til å kjøpe treningsklær, utstyr og mat. I tillegg må vi betalte 
avgift pr barn og trenger penger til dette. Ungdom og elever skal 
trene i forkant av konkuransen og vi trenger penger til å dekke for 
treningslokale og treningsutstyr.      2) Vi skal arrangere en helg 
med fritidsaktiviteter for barn og unge mellom 5 − 23 år i august 
2014. Vi skal arrangere ulike aktiviteter som ballkast, badminton, 
disko-kasting, lengdehopp osv. I tillegg skal det være Quiz relatert 
til sport og en liten avslutning for alle deltakende medlemmer på 
slutten av helga. Hensikten er å motivere barn og unge til å trene 
mer. 



Foreningen Stig Gård 

Stig Gård har gjennom partnerskapsavtale med Bydelen fått i 
oppdrag av bydelen å arrangere årets Mini-Mela festival. Det er på 
det rene at det ikke har vært budsjettert nok midler til dette 
arrangementet, men at det måtte søkes om ytterligere midler for å 
kunne gjennomføre festivalen på en god måte.    Stig Gård ønsker å 
endre profilen sin til å rette seg mere mot barn og unge,  inspirert av 
festivaler som Mini-Øya og "Verdens kuleste dag"     Vi søker midler 
til å gjennomføre denne profilutvidelsen.    Vi har allerede booket 
sanger og dikter Sarah Ramin Osmundsen, kjent hovedrolle og 
manusforfatter for forestillingen "Patty og ulven" med Oslo 
Filharmonien på Konserthuset 2012.    Vi ønsker også å booke 
underholdning og aktiviteter som:    -Inspira science center som 
fremfører spektakulære vitenskapsshow fra scenen, med smell, 
tørris, luftraketter og flytende nitrogen.     - og/eller Forskerfabrikken 
til å ha stand med spennende forsøk for barna.    - Mega sjakk med 
sjakkforbundet ledet av Ellen Karlsen (landslagsutøver i sjakk og 
søster til Magnus Karlsen)    -"Lag ditt eget mini-skateboard med 
kunstnerkollektivet "Woodland" fra Øvre Fossum Gård.    -Henna-
maling     -Organisert trampoline og sumobryting i drakter til barna.    
I tillegg til å videreføre de lokale elementene (som the Planet og 
Stovner Rockefabrikk) som har gjort MiniMela til det viktige 
knutepunktet  festivalen er for nærmiljøet, tror vi at denne 
profilutvidelsen vil bidra til å omfavne flere fra hele bydelen,  og 
kunne utvide det frivillige engasjementet i bydelen. 

Høybråten Maleklubb 

Høybråten Maleklubb er registrert i Frivillighetsregisteret med 
org.nr. 911563746  Maleklubben ønsker å arrangere utstilling også i 
år, på Folkvang på Høybråten.  Deltagerne deler ut 3000 løpesedler 
i postkassene på Høybråten. Alle maler også et maleri som gis til 
utlodding. I tillegg til selve maleriutstillingen ønsker vi å "spe på" til 
utgiftene med også å selge egenprodusert håndarbeid. Vi selger 
også kaffe og vafler for å dekke utgifter. Vi deler vakter under 
utstillingen.   2014 er jubileumsår for maleren Theodor Kittelsen og 
maleklubben har dette som årets prosjekt. (Vi fikk kun positive 
tilbakemeldinger på Prosjekt Munch i fjor) I den anledning ønsker vi 
å ta medlemmene med på utflukt med omvisning i Kittelsen-
utstilling i Blaafarveværket og Lauvlia i Modum. Vi kjører i private 
biler for å spare utgifter til reise.   I forbindelse med Kittelsen 
prosjektet ønsker vi også å arrangere et kurs for å få bedre 
forståelse for Kittelsens kunst. Etter kurs ønsker vi også en 
korrigering på maleriene våre før vi stiller dem i utstillingen.  I følge 
budsjett basert på fjorårets priser og ca. priser for utflukt, vil 
underskudd bli kr. 8200,- 

Østre Aker Husflidslag 

1, Husflidslagets primøre oppgaver er å ivareta gamle 
håndverkstradisjonernog videreføre disse. En viktig oppgave i en tid 
hvor alt er i rask endring. Vårt lag ønsker å lære mer om de 
forskjellige håndverkene, historien og hvordan vi skal ta vare på 
dette i vår tid. Vi ønsker derfor å kunne leie inn gode 
foredragsholdere, og personer som evt. kan kurse oss i emnet.  Vår 
økonomi tillater ikke dette da det meste av vår inntekt kommer fra 
entre og lotteri på våre medlemsmøter.    2. Vårt lag trenger også 
nye medlemmer. Vi vil gjerne få med oss unge som er interessert i 
vårt arbeid. Vi vil også gjerne ha med oss innvandrere, som i tillegg 
til at det er positivt også kan bidra med kultur og håndverk fra sitt 
land.  Vi er på nett, men det er ikke nok. Vi ønsker å gå ut med 
annonser og plakateer for å synliggjøre oss. Og det koster penger - 
pernger vi ikke har. 

Fargerikt Kulturforening 
Kultrurelle aktiviteter som musikk, dikt, litterære møte og sosiale 
arrangementer. 



Sveiva Innebandy 

Trener/leder og dommer utdanning.    Sveiva Innebandy ønsker å 
fremstå som en profesjonell klubb med vekt på å ha gode 
trenere/ledere og dommere. Vi mener at gode trenere bidrar til å 
sikre barns lyst og engasjement til å holde på med fysisk aktivitet i 
mange år fremover samt det å ha fokus på gode holdninger.  NIF 
har kommet med nye retningslinjer angående det å ha utdannede 
trenere og dette ser vi på som veldig positivt. Men det vil også 
medføre økte kostnader på utdanning.   Sveiva er opptatt av et godt 
utviklingsmiljø, der trivsel og vennskap er en viktig del av barnas 
møte med innebandy. Vi ønsker å forsøke å organisere treningen på 
en slik måte at man fremmer fellesskap og trivsel, og samtidig kan 
tilrettelegge for ulike nivåer på deltakerne slik at alle opplever 
utfordring og alle opplever mestring. For å få til dette trenger man 
gode ledere/trenere.    Det er et krav til Sveiva om at vi stiller med et 
visst antall dommere og vi ønsker å utdanne flere nye dommere i 
tiden fremover. Det at barn utdanner seg til dommere ser vi på som 
veldig positivt. 

Sveiva Innebandy 

Rekruttering av yngre spillere    Klubben har erfart at mange barn 
ønsker å prøve innebandy. Men at de ikke ønsker å kjøpe inn utstyr 
før de er trygge på sitt valg. Sveiva Innebandy er derfor nødt til å 
kjøpe inn lånekøller og briller til utlån.  Vi ser også for oss noe 
markedsføring for å opplyse om vårt tilbud.  Sveiva Innebandy har 
deltatt ved forskjellige introduksjons tiltak ved 
skoler/aktivitetsskoler. Vi ønsker å øke denne aktivitet, noe som da 
krever at vi har utlån av køller, briller og diverse annet utstyr. Vi er 
også blitt forespurt fra Vestli IL om vi kan ta på oss å arrangere flere 
av deres all idrett arrangement fremover. Dette ser vi på som veldig 
positivt og vi har allerede sagt ja til dette.    Vi har trenger også flere 
innebandymål da vi ofte er veldig mange i hallen samtidig og vi 
deler banen i mindre halvdeler. På det meste kan en håndballbane 
deles opp i 4 mindre baner.  Baller til å bruke på trening er 
forbruksvare og det hadde vært fint med litt støtte til vårt arbeid med 
å få flere barn i området med på innebandy. 

Sveiva Innebandy 

Klubbutvikling    Sveiva Innebandy ønsker å fremstå som en seriøs 
klubb der alle er velkomne. Enten om du ønsker å satse eller om du 
bare vil være med for å ha det gøy. Sveiva ønsker å ha lag i alle 
aldersklasser og vi ønsker å utvide vårt tilbud til alle.   Vi har nylig 
utarbeidet en virksomhetsplan som vi ønsker å implementere i alle 
ledd i vår organisasjon.   Vi ønsker å gjøre klubben mere kjent i 
nærmiljø slik at flere barn og unge kan få informasjon om at Sveiva 
innebandy ønsker alle med på laget. Sveiva skal være en klubb for 
alle noe som gjenspeiles i vår virksomhetsplan.  Sveiva skal speile 
bydelens befolkning. Det å få med enda flere med 
minoritetsbakgrunn er en viktig del vi kommer til å jobbe med 
fremover. Vi ønsker å starte opp et prosjekt som går på nettopp det 
med å få med disse i fysisk aktivitet. For å klare dette ser vi for oss 
å skaffe informasjon/opplæring fra eksterne som har lykkes med 
dette andre steder.   Vi ønsker også å styrke vår satsning på El-
innebandy. I den forbindelse er det viktig at vi har gode 
oppbevaringsmuligheter til disse spesial stoler de bruker. Vi hadde 
trengt å få satt opp en vegg i rommet der de står i dag for å sikre at 
ikke alle har adgang til disse. 

Alnaelvas venner 

Det settes ut fakler langs Alna fra Kværner til Grorud, og vandringen 
foregår mellom 19.00-22.30.  Slik vi ser det er vandringen en feiring 
av to av de tingene som gjør det bra å bo i Groruddalen:  1) Den 
fine naturen - først og fremst langs Alna.  2) Det rike frivillige 
kulturlivet.  Langs hele veien bidrar kor, orkestre, og andre grupper 
og enkeltpersoner med  kulturelle innslag. Dette er i sin helhet 
basert på frivillighet, og ingen får betalt, bortsett fra at 
speidergrupper de siste to årene har fått betalt for oppgaver som 
tellekorps.    Lysvandringen vil bli gjennomført 25. september fra kl. 



19.00-22.30.  Våren og høsten frem til 25. september vil bli brukt til 
rekruttering av frivillige innslag og informasjon om lysvandringen. 
Ettermiddag/tidlig kveld 25. september vil bli brukt til utsetting og 
tenning av fakkelbokser, med opprydding påfølgende dag. 

Øvre Fossum gård 

Søknad om midler til å arrangere kunstutstilling på Øvre Fossum 
Gård under Oslo Open 2014.    Vi søker her om midler til å sette 
istand en utstilling på Øvre Fossum gård som del av det offisielle 
utstillingsprogrammet til årets Oslo Open. Utstillingen går av 
stabelen Lørdag 26 og Søndag 27 April, med besøk av 
internasjonale kuratorer allerede fra 21 April.    Om Øvre Fossum 
Gård:  Det er omtrent et år siden vi startet arbeidet med å etablere 
ØFG som en kulturarena på Stovner. Kunstakademiet i Oslos 
avgangsutstilling i fjor lanserte gården som institusjon/visningsrom. 
Tidligere har denne årlige utstillingen vært huset av store aktører, 
som for eksempel Stenersenmuseet og Kunstnernes Hus. Kunst av 
høyt nivå trakk på samme tid den etablerte scenen i byen og 
lokalbefolkningen på Stovner gjennom hele mai. Utstillingen ble en 
suksess og basert på denne suksessen og hard jobbing i etterkant 
har vi fått sikret oss en plass i programmet til årets Oslo Open.     Vi 
planlegger å sette i stand en utstilling på gården med våre egne og 
eksterne kunstnere. Vi vil åpne opp gården for publikum de aktuelle 
dagene. Vi vil i tillegg til å vise kunst på gården også holde 
workshops for barn og en liten café. Oppå dette vil Øvre Fossum 
Gård være representert i videoprogrammet på Cinemateket med 
videoverk fra prosjektet Woodland som er en skateboardfabrikk 
som holder til på ØFG.    Om Oslo Open:  Oslo Open er en 
kunstnerstyrt festival som ble etablert i år 2000 av en rekke større 
kunstinstitusjoner for å gi kunstnere en alternativ arena å synes på, 
og en mulighet til å bli oppdaget utenfor de etablerte institusjonene.  
410 kunstnere deltar på årets Oslo Open og kunstnere åpner sine 
atelierdører for byens befolkning. Oslo Open byr på et unikt og 
uformelt møte mellom kunstnere og publikum på kunstnernes egen 
arbeidsplass, atelieret.    Oslo Open sender rundt sine besøkende 
kuratorer, og de venter så langt besøk fra INDEX Stockholm, 
Charlottenborg, Aahus, TATE St Ives, Liverpool Biennalen, Vilnius 
Triennalen, Berlin Kunsthalle, Bonniers Konsthall, Wien Kunsthalle, 
Madrid, Paris, Sveits, Frieze, The Garage Moskva m.fl. 
Utenriksdepartementet setter sammen egne kunstpresse reiser fra 
Paris, Moskva og andre steder. Dette kan virkelig være en mulighet 
for å trekke internasjonal kunstnerisk oppmerksomhet til Øvre 
Fossum gård her på Stovner.     I tillegg vil interessert 
kunstpublikum fra Oslo sentrum ta veien til stovner, og øvre Fossum 
Gård for å få med seg kunsten der. Dette vil også bli en god 
anledning for de lokale å komme på kunstutstilling, drikke en kopp 
kaffe og spise vafler i kunstneriske omgivelser, mens barna lager 
minibrett.     Siden årets Oslo Open er en så stor satsing, vil vi også 
gjerne gjøre vårt beste for å utnytte denne unike muligheten.   Å ha 
en slik utstilling er noe både vi og bydelelen vil gavne mye på.  Vi vil 
igangsette dette uansett, allikevel ville det være godt å få litt 
økonomisk drahjelp til å gjøre sluttresultatet best mulig.     Stipulert 
budsjett for utstillingen:  Maling til veggene.                                                                 
1.200,-  Maleutstyr: Pensler / ruller                                                      
1.300,-  Materialer til å bygge skulpturer i hagen                                    
4.000,-  Skruer.                                                                                  
1.000,-  Transport av kunstverk.                                                          
3.000,-  Rammer til bilder                                                                    
3.000,-  Plakater til å henge i nærmiljøet                                              



1.500,-   midler til å trykke minikatalog/flyveblad/visittkort.                     
3.000,-    Sum:                                                                                   
18.000,- 

FUB Stovner (Foreldreutvalget 
for barnehager i bydel Stovner) 

Foreldreutvalget for Stovnerbarnehagene (FUB Stovner) er en 
foreldredrevet gruppe for alle de kommunale barnehagene i 
bydelen, som jobber for kvalitet og foreldreengasjement i 
barnehagen. Vi mener at barnehagene i bydelen vår er tjent med en 
foreldregruppe som står sammen for å sikre barna våre en trygg og 
god barnehage.  Vi er opptatt av alle forhold som påvirker 
barnehagehverdagen til barna våre.      Vi har stor tro på at et godt 
samarbeid mellom foreldre og barnehagen er viktig for kvaliteten i 
barnehagen. Men også samarbeid foreldre imellom har vi tro på. 
Derfor ønsker vi støtte til å arrangere et tema-møte for foreldre og 
barn i bydelen, gjerne i samarbeid med noen av barnehagene. 
Forslag til tema er språkutvikling, kosthold eller mobbing. Dersom 
man parallelt kan tilby passing/lek/ aktivtet for barn, tror vi at vi kan 
få flere foreldre til å komme. F.eks at vi kan leie en tryllekunstner/ 
klovn noe som er morsomt, ved siden av det mere faglige. Og så 
hadde det vært veldig fint med noe servering:) 

Atelierfelleskapet Galleri 
Høybråten 

Galleri Høybråten er et atelierfelleskap med 10 medlemmer, i dag. 
Vi jobber for å få flere med oss. Vi bidrar selv med betaling av 
husleie kr. 9300,-/mnd. og strøm ca. kr. 6000,-/år.  Vi bruker lokalet 
flittig, både for å utvikle oss selv innen malekunsten, og for å holde 
kurs i ulike maleteknikker for maleinteresserte på Høybråten og i 
nærområdet, og vi ønsker å starte med innførings-kurs for barn.  I 
tillegg arrangerer vi hver uke "Strikkekafe" i Kaffekroken vår, hvor vi 
engasjerer oss i "Strikk for livet" (strikking til prematurbabyer). Dette 
også for å skape et miljø/treffpunkt for folk på Høybråten på 
formiddagen. Interesserte kan også alltid komme innom i vårt 
levende atelier mens vi maler.   To ganger i året holder vi utstilling i 
Galleriet. Dette for å motivere til kunstnerisk utvikling, vise hva vi 
holder på med og for å trekke nye malere til oss, og øke interessen 
for maling, samt å lage et samlingspunkt.  Til utstillingen har vi 



behov for utstillingsvegger. Disse koster kr. 5000,-/stk. og vi søker 
om penger til 2 stk. I tillegg søker vi om penger til markedsføring kr. 
2000,- (trykking av løpesedler som vi selv legger i postkasser på 
Høybråten)  og inventar til Kaffekroken kr. 2000,- (bl.a. til hylle til 
kunstbøker og tidsskrifter, som besøkende kan låne, samt til 
oppbevaring av garn vi har bidratt med selv, og til ferdig strikkede 
plagg som vi sender til Strikk for Livet). Vi søker også kr. 2000,- til 
utstyr til malekurs for barn, her bidrar vi med lokalet og egeninnsats 
som malelærere . Vi ønsker ikke at foreldrene skal behøve å betale 
så mye for disse kursene... 

Groruddalen Frie Filmere 

Groruddalen Frie Filmere skal sommeren 2014, produsere 
kortfilmen "Patrick" med Gafur Dogu som regissør.  Gafur Dogu er 
en Stovner-regissør, bosatt i Maria Dehlisvei på Haugenstua. Gafur 
Dogu har studert film ved Norges Kreative Fagskole og jobbet som 
prod.assistent. Produsent er Geir Bergersen oppvokst på 
Vesthellinga/ Stovner med leielighet Gangstuveien/Kalbakken.  Geir 
Bergersen har siden han startet i Groruddalen Lokal-TV i 1982, 
jobbet som fjernsynsprodusent i TV2, NRK, TV3 og NRK2, i tillegg 
til å jobbe med reklamefilm, kortfilmer og spillefilmutvikling.    
Kortfilmen "Patrick" er en norsk barnefilm som skildrer drabantbyliv 
sett gjennom en 10-11 år gammel gutts øyne.  I filmen har vi 
ambisjon om å jobbe tett med juniorklubben på Verdenshuset på 
Haugenstua, og rekruttere skuespiller der.  Vi vil i løpet av april /mai 
som et ledd i dette holde et "filmskuespiller" kurs over 5 uker, åpent 
for inntil 12 deltakere.    Vi vil også til opptaket av "Patrick" 
rekruttere 2-3 , unge i alderen 13-18 år, som er interessert i å være 
med som praktikanter på filmproduksjonen.  Målet er at dette skal 
være unge fra Haugenstua / Stovner som videre kan utvikle egne 
prosjekter.    Vi vil jobbe med et semi-profesjonelt team på 
dugnadsbasis, men vil lønne noen profesjonelle på lys og lydmiks 
for å få profesjonelt resultat.  Skuespillere vil i all hovedsak prøves å 
finnes i Groruddalen / Stovner. 

Stovner bydelskor 

Stovner bydelskor består for tiden av 52 sangere med tilknytning til 
Stovner bydel og deltar i det kulturelle miljøet i bydelen og 
nærmiljøet ved flere arrangementer. Vi holder konserter, 
underholder på sykehjem og deltar i noen kirkelige aktiviteter. Alle 
våre konserter med unntak av julekonserten er gratis for bydelens 
befolkning.    Koret har et lite budsjett og finansieres av 
medlemskontigent fra sangerne, inntekter av kake- og kaffesalg ved 
konserter og noe loddsalg.       I våres skal det gjennomføres et 
korseminar i stemmebruk for å gjøre koret bedre og gi 
kormedlemmene inspirasjon til å fortsette.      I forbindelse med 
sommeravslutningen, ønsker koret å flytte den avsluttende 
konserten ut av kirken og f.eks benytte Rommen scene e.l. i 
bydelen. Dette vil påføre koret ekstra kostnader.    Vi søker derfor 
midler for å gi oss disse mulighetene. 

SAZPROMOTION/ETIOPISK 
NORSK KANAL 

Vi skal lage Etiopisk musikk på Verdenshallen Stovner, 
Haugenstua. Vi vil invitere en av de Etiopisk musikk klubben i Oslo 
og de skal vise forsjelige type Etiopisk musikker. De skal vise 
Amiharisk, Oromo, Guragegna og Tigregna Etiopisk musikker. Vi 
skal invitere folk fra dette åmrdet. Vi har samme arbied avtale med 
Verdenshallen og vi har pratert for å lage en arrangment i uni 2014. 
Sazpromotion/Etiopisk Norsk kanal skal delta på arrangmenten 
med overnavente program. I tillage vi skal også lager Etiopisk 
tradasjonalle kaffe og mat. Etiopisk Norsk Kanal ETNK skal filme 
arrangmenten og publisere på www.etnk.co. De some kommer ikke 
på arrangmenter kan få muligheter for å se på arrangmenten. Vi 



skal også arrangere dikter. Det er mange Etiopisk kunster i Oslo. Vi 
skal invitere minest 3 dikter og det bli publisere på www.etnk.co. Vi 
har god erfaring i arrangere kultural kveld med dikt og musik og folk 
liker det veldig godt, se eksemplere på www.etnk.co/drammapoem 

Den Etiopisk Forening i Norge 

Innsperring og motivering dag for Barna, ungdom og foreldrene    
Foreldrene, barna og ungdom vil bli inviterte f fra Etiopia, Eritrea, 
Somalia og Pakistan foreninger vil bli invitert til konferanse. To 
representativere hver forening vil presentere erfaringen deres om 
hva de gjør nå hvordan klarte de for å studere på universitet, hva de 
anbefale til barna og ungdom. I tillegge et profesjonelt lærer vil 
presentere om hva forelderens engasjement i barna utdanninga kan 
være. Ungdom og barna skal få for å fortelle planen deres når de 
blir voksene. Deltakere skal få tid for å spørre og dele erfaringene 
deres. Det fire foreninger bli kontaktet for å nå medlemmene deres i 
konferansen. Konferansen skal brukes Verdenshall på Bydel 
Stovner.          Konferanse skal bli påVerdenshall på Bydel stovner 
Juli 15. 2014. Vi forventer minst 60 mennesker for å delta på 
tiltaket.  Det vil en og en hal time danse og musikk konkurranse og 
to timer diskusjon og presentasjon. Deltakere skal høre, spør og 
dele erfaringen deres. Vi skal ta kontakt daglig lederne i juni minst 3 
uker før konferansen sjeid. Vi skal lage reklame, lei ut konferanse 
rommet, og ta kontakt med de som innvandrere bakgrunn som har 
studerte på universitet og har god job nå skal forklare hvordan de 
klarte det. I tillegge barna og ungdom skal forklare planen deres. 

NARTHANA KAVIYAA 
Dansesenter 

Hei,    Narthana Kaviyaa Dansesenter er en aktiv dansegruppe med 
barn fra alder 03 - 18 i Stovner Bydel. Vi lærer Sør Indisk Klassisk 
dans, folkedans og Moderne dans med Teori. Og vi jobber mot en 
pensum liste. Vi samarbeider  med en eksamensgruppe som heter 
"Oriental EXAM BORD LONDON" i London og Barne fra vår 
dansesenter tar eksamen en gang i året. Denne eksamen er delt 
opp i 9 grad. Vi skal arrangere en danseforestilling for de elevene 
som har fullført Diplom grad dvs.9 grad for foreldre og gjester. Vi 
har leid "ROMMEN SCENE". Og vi vil få besøk av artister fra 
England. Det vil være en "LIVE DANSEKONSERT". Denne 
forestillingen vil vare i 3 timer.   Dette vil koste. Dermed søker vi 
frivillighetsmidler til dette prosjektet.   Denne konserten vil være 
den, 16.august.    Vi håper på positivt svar fra dere.     mvh  Kalyany 
& Thaya   91869483 

NARTHANA KAVIYAA 
Dansesenter 

Hei,    Vi er en dansegruppe som tilhører Stovner Bydel. Våres 
danseaktivitetene foregår på NedreFossum Gård ukentlig. Vi har 
tenkt å feire våres 10 års Jubileum den,04.Oktober.2014 med en 
stor dansekonsert. Vi har Leid Lillestrøm Kultursenter. og forventer 
ca 600 gjester. Av denne grunnen ønsker vi å søke 
frivillighetsmidler fra dere.  Vi har satt opp et budsjett på 100.000 kr 
for Lokalet/Artister/Hostymer/øvelselokalet og div.styremøter med 
mat og drikke.     Vi håper på et positiv svar fra dere.    mvh  
Kalyany & Thaya 

Gågjengen Stovner 

Gågjengen ble startet av noen frivillige for 18 år siden. Vi møtes på 
Liastua hver onsdag. Det er intet medlemsskap, man kommer når 
det passer.  På Liastua selger vi kaffe og vafler og hele salget går til 
Liastua v/Seniorgutta i HSIL. Vi har derfor ingen direkte inntekter, 
men har et vinlotteri og dette gir litt inntekt som brukes til forskjellige 
ting, for eksempel godtgjørelse til foredragsholdere. Vi har også 
brukt noe til underholdning, inngangspenger på museer, 
ekskursjoner etc.  Vi arrangerer turer, dagsturer og turer som går 
over flere dager. Alt dette betales av den enkelte deltager. I tillegg 



forsøker vi å ha en "gåtur" en torsdag i måneden i byen eller 
nærområdet, noe som er meget populært.  Et eventuelt bidrag kan 
for eksempel brukes til flere foredragsholdere, sang- og 
musikkarrangementer, turer, inngangspenger etc. 

Høybråten Velforening 

-Parkkveld, 3. juni 2014.  Tradisjonsrik, sosial sammenkomst, med 
innslag av underholdning, salgsboder,aktiviteter for barn og voksne. 
Hvert år stiller Høybråtens beboere trofaste opp i hundretall.    -
Julegrantenning 1. søndag i advent  Denne er også et tradisjonsrikt 
arrangement, som hvert år samler  Høybråten-folket til markering av 
starten på advents-tiden.  Sang- og musikkinnslag, taler og med 
høydepunktet når lysene i en av de "fast-boende" granene i parken 
tennes.  Barnas høydepunkt er nok når nissen kommer på besøk.  
Omfanget av arrangementet illustreres ved at det hvert år pakkes 
ca. 400 nisse-gaver til barna.    Frivillig innsats for disse to 
arrangementene anslås til rundt 150 timer.. 

Stovner Frisbeeklubb 

Stovner Frisbeeklubb ønsker å bidra til å gi befolkninga i Stovner 
Sentrumsområde en mulighet til å bedrive en sosial og 
helsefremmende aktivitet i umiddebar nærhet til eget bo-område og 
nærmiljø, ved å besørge for en familievennlig diskgolfbane på 
området bak og rundt Stovner Idrettshall, også kjent som "Stokken". 
Fokuset på denne banen vil være å gi beboere, i alle aldere, en 
aktivitet som omtrent ikke koster noe å bedrive. Det er behov for en 
frisbee og aktiviteten kan utføres med søsken, foreldre, 
besteforeldre, kjæreste, venn eller helt alene.   Det vil også være en 
flott aktivitet for skolenes elever, Tokerud Ungdomsskole og 
Stovner Vgs, som en kroppsøvningsaktivitet!  Stovner Frisbeeklubb 
ønsker, hvis dette blir en realitet, å ha åpning av banen 8. juni 2014 
i forbindelse med Disksportens dag. Arrangementet ønskes da 
avholdt på Jesperudjordet med blant annet 6 x Verdensmester og 
Mesternes Mester-kjenning Sune Wentzel som hovedatraksjon. For 
nærmere og eventuelt mer informasjon, ta kontakt! 

Vestli IL 

1. Trener og dommerutd håndball kr 5000,-  Med spesielt fokus på 
yngre personer, slik at flere ungdom får en plass i idretten.  2. 
Fotballcup på Jesperudjordet. kr 10000,-  Her inviteres lag fra 
Groruddalen, og barn og voksne knytter bånd til orgnaisert idrett. 
Flott dag for bydelen å se positiv aktivitet på Jesperudjordet.  3. 
Støtte til BRING(nasj. mesterskap) G98. kr 15000  Eneste "store" 
guttelaget i Groruddalen for håndball, og viktig å beholde for 
rekrutteringen.  4.Allidrett for jenter. kr 5000,-   Lavterskeltilbud for 
jenter som ikke har en plass i ordinær idrett.  Drives av kvinner, og 
er KUN åpent for jenter.  5.Åpen dag for de minste kr 5000,-  Bli 
kjent med håndball, godt for rekruttering  6. Vestli IL da kr 5000,-  
En feiring av Vestli IL, med turneringer for Vestli IL spillere, og 
konkurranser og aktivitet for alle. Foregår på Jesperudjordet.  7. 
Avslutning for junioravdeling i håndballen kr 5000.  
Sommer/vinteravslutninger for alle spillerene. 

Mental Helse Stovner 

Høsten 2014 fyller Mental Helse Stovner 10 år, og da ønsker vi i 
forbindelse med Verdensdagen i oktober å lage en ekstra 
markering. I den sammenheng vil vi invitere musikere til å spille, 
politikere i regjeringen, Rådhuset i Oslo og i bydel Stovner og 
servere litt god mat.  Samtidig benytter vi anledningen til å spre 
opplysning om psykiske helseutfordringer og til å formidle dette til 
aviser og digitale medier. Vi vil også arrangere temakvelder for alle 
interesserte. Vi legger også vekt på å arrangere aktiviteter for 
medlemmer og alle interesserte i høytider, helger og sommerferier 
når mange av tilbudene er stengt.   Ellers kan vi opplyse at 
lokallaget har vært mye i mediene, bl.a. i Akers avis og på digitale 



medier. Vedlagt følger årsberetningen for 2013. 

Groruddalen Historielag 

Lokalhistorisk vandring fra Liastua langs pilegrimsleden over 
Gjelleråsen.  Guidingen starter med servering av pilegrimssuppe 
etter gudstjenesten på Liastua. Dette gjør vi for å skape 
oppmerksomhet om pilegrimsleden i Gjelleråsmarka. 

Groruddalen Historielag 

Utgivelse av Groruddalen Historielags årbok for 2014. Inneholder 
lokalhistoriske artikler og bilder fra bydel Stovner og de andre tre 
bydelene. En årbokkomite  jobber på frivillig basis uten noen form 
for kompensasjon. Årboka skaper tilhørighet til bydelen, og ved å 
trekke historien bakover vil man få en bedre tilknytning til det 
området man bor i. Dette er spesielt viktig i en bydel med mange 
innvandrere. 

Groruddalen Historielag/Bånkall 
gård 

Tilskudd til bånkalldagen søndag 24.8. 2014. Bånkalldagen er et 
miljøskapende tiltak som retter oppmerksomheten mot kulturminnet 
Bånkall gård. Her blir det stor aktivitet for barn og voksne. 
Bakerovnen skal være i drift, sang og musikk samt foredrag av en 
som kjenner stedet godt, Arnfinn Bondkald. 

Lions Club Oslo Høybråten 

Lions Club Oslo Høybråten arrangerer hvert år Lionsdagene på 
Høybråten. Arrangementet er delt i tre deler.  - Foredrag på skolene 
mot rusmidler for elever og foresatte.  - Skirenn for barn inntil 12 år.  
- Konsert i Høybråten kirke for alle.    Denne søknaden gjelder støtte 
til kirkekonserten.  Kirkekonserten holdes en søndag kveld der det i 
år var en Jazz kvintett. Tidligere år har det vært med storband eller 
kor. Det er gratis adgang for alle. Kirken tar inn en kollekt som 
normalt går til ungdomsarbeid. LC Oslo Høybråten har tatt alle 
utgiften til musikere, annonsering o.l.    Totalt beløper kostnadene 
på ca kr 25.000 og vi har tillatt oss å søke om støtte til hele 
arrangementet. 

Lions Club Oslo Høybråten 

LC Oslo Høybråten arrangerer hvert år Lionsdagene på Høybråten. 
Arrangementene er delt i tre.  - Foredrag mot rusmidler på skolene 
for elever og foresatte  - Skirenn for barn inntil 12 år.  - Konsert i 
Høybråten kirke for alle.    Alle arrangementene er gratis for alle.     
Denne søknaden gjelder støtte til skirennet for barn.    Skirennet 
arrangeres med kjørte løyper ved Høybråten kirke. Det har vært en 
deltagelse med opptil 242 barn. Sist var det 194 deltagere.  
Løypene er med egne løypeflagg, start- og målseil. Egen startklokke 
og spesielle startnumre som får barna til å føle at de går et viktig 
skirenn. Etter målgang får alle barna medalje og diplom. Pølse med 
lompe og saft hører også med.    Kostnadene i forbindelse med 
arrangementene løper seg til ca kr 25.000. Der medaljer, diplomer 
og startnumre utgjør den største delen.  Vi har tillatt oss å søke om 
støtte til hele arrangementet. 

Fossum KFUK-KFUM speidere 

Speidergruppa har noe klatreutstyr og 3 ledere har Bratt-kort og kan 
sikre ved klatring, men dette gir oss for liten kapasitet når vi har 
klatring som aktivitet med flere speidere.    Nå ønsker vi å delta på 
Klatre-kurs med de eldste ungdommene og arrangere klatre-dag for 
alle speiderne. Senere ønsker vi også å gi tilbud om klatredag for 
familiene.    Nybegynnerkurs ungdom 10-15 år, 5 deltagere a kr. 
890, kr 4450,-  Nybegynnerkurs  + ledekurs over 15 år, 2x 7 
deltagere a kr 790, totalt kr 11060,-    Oppfriskingsdag 15 deltagere 
a kr. 150,-, totalt kr 2250,-    Klatredag på klatresenter for hele 
speidergruppa:  32 deltagere a ca kr. 150,-, totalt kr. 4800,-  4 
Instruktører a kr. 500, totalt kr. 2000,-  Totalt for klatredag kr                  
6800,-    Totale utgifter blir kroner 24 560,- 



Home Start Familiekontakten 
Kirkens Bymisjon 

Home-Start-familiekontakten ( HSF) er et  familiestøtteprogram for 
familier med minst et barn under skolealder.  HSF sitt formål er å 
forebygge kriser og sammenbrudd i familier gjennom frivillig 
innsats. I dagens samfunn føler mange seg isolert og har begrenset 
nettverk. Familier flytter mer og noen barn har lite kontakt md 
besteforeldre og andre slektninger. Vi erfarer at mange foreldre 
føler seg usikre og ensomme i omsorgsrollen. Gjennom å støtte 
foreldrene bidrar vi til å trygge barns oppvekst.  HSF er basert på 
frivillig innsats. Frivillige besøker familiene i deres eget hjem en 
gang pr. uke, 2-4 timer. De frivillige tilbyr støtte, vennskap og 
praktisk hjelp. Hjelpen skal være er et supplement til eventuell hjelp 
fra det offentlige. Støtten er gratis for familien. De frivillige 
gjennomgår et 24-timers forberedelseskurs, og får oppfølging og 
veiledning av en betalt koordinator. Koordinator kobler frivillige til 
familier som ønsker hjelp og støtte. Familiene må ha minst ett barn 
under skolealder. Hjelpen er tidsbegrenset og evalueres jevnlig. De 
frivillige får dekket utgifter til transport.   Vi har fått redusert vårt 
tilskudd fra Oslo kommune til drift og søker derfor om et tilskudd til 
de bydelene vi tilbyr Home start Familiekontakten. Vi har tilbudt 
tiltaket i bydel Stovner i flere år, I 2013 har vi lyktes i å bistå hele 9 
familier over lengre tid med en frivillig støtteperson til 
småbarnsfamilier og har også rekruttert 4 frivillige familiekontakter. 

Stasjonsfjellet Skole 10 klasse 

Tur til Auschwitz med Hvite Busser for 10 klasse ved Stasjonsfjellet 
skole. Turen finner sted i tidsrommet 20.09-27.09. 2014. Vi reiser ca 
85 elever sammen med seks lærere og et tidsvitne som har vært 
fange ved Sachsenhausen under krigen. Det er tiende året turen 
finner sted. Elevene jobber med stoffet i 9 og 10 klasse på skolen. 
Det er fokus på å bevisstgjøre elevene i forhold til rasisme og hva 
dette kan føre til. Det er viktig mener vi å møte elevene med 
kunnskap og opplevelser for å forebygge rasisme og bygge opp 
sunne holdninger mot rasisme.    Turen kommer på ca 6000,- pr 
elev. Dette er delvis dekket inn av elevene selv ved dugnader. 

Proffene 

Proffene er et fargerikt band med 8 psykisk utviklingshemmede. Vi 
har gledet folk i alle aldre med våre opptredener i inn- og utland. Ut 
fra responsen vi har fått fra media og publikum, har vi virkelig fått til 
det helt siden starten i 1988. "Noen spør om vi er en sånn derre 
"Dissimilis-greie"", sier Trond Nordvik, spesialpedagog og 
bandleder. Vi var riktignok medlem av Dissimilis på slutten av 80-
tallet, men svaret fra Trond er: "Neida, for de er mer sånn musikk- 
og teatergruppe mens vi faktisk er Norges eldste band med psykisk 
utviklingshemmede. Vi bruker heller ikke fargekoder for tonene som 
Dissimilis gjør - vi har det i hodet og i hjertet".    Vi har nå i over 25 
år drevet vår gledesspredning mot flere fordommer enn de fleste av 
oss hanskes med. Vi har som målsetting å skape et bedre samfunn 
ved å endre holdninger, fjerne fordommer og ved å vise at ekte 
glede gjør menneskene positive. En gang trampet Gro Harlem 
Brundtland takten. Proffene var kalt inn til å spille for et landsmøte, 
og noen mener landsmoderen satt der med en tåre i øyekroken.    
Proffene har klippekort på fjernsyn og festivaler, utenlandsturneer 
og en egen Grieghall-fest. I 1991 utga vi "På vei med Proffene" på 
kassett. Cd-en "En dag" ble utgitt i 1994, mens "Handsfree" kom i 
2001. På "Handsfree" finner vi sangen "Vinterbarn" - med Sissel 
Kyrkjebø - som lå 9 uker på Norsktoppen. Ellers har vi også sunget 
med Jan Eggum, samarbeidet med Tish Hinojosa - berømt 
amerikansk sangerinne fra Texas - samt en rekke andre artister. I 
tillegg har vi vært på Norge Rundt og på Tande P-show. Vi har spilt i 
regjeringsbygget og utenfor Stortinget. Vi har også vært på Norden-
turné og to ganger i USA.    Nå, i 2014, har vi holdt på å spre glede 
og musikk i over 25 år og skal ha flere konserter utover året. Vi 
lanserte vår siste CD kalt "Full Kontroll" med Jan Eggum høsten 
2012. Vi skal også i år ha flere konserter hvor vi sprer mer glede. 



Damini House of Culture 

Damini HoC arrangerer store forestillinger i slutten av hvert 
semester slik at alle som har vært på kurs eller lengre undervisning. 
Dette for at barna og ungdommene skal ha en motivasjon til å lære 
dansene.     Hver av semestrene tar vi for oss forskjellige temaer. Vi 
underviser danser som har noe med temaet å gjøre. Vår semesteret 
2014 er temaet "Bollywood through agaes". Alle instruktørene 
velger et tiår og underviser danser fra den tiden. De setter sammen 
da de kostymer, koreografier og unike elementer fra perioden. På 
slutten av semestret setter vi alle  dansene sammen til en 
familieforestilling på ca 1 time. På slutten av forestillingen får alle 
utøverne en liten takke gave fra Damini som er med på motivere 
dem til å fortsette videre med dans. Vi håper på å ha forestillingen 
14 eller 15 juni.    Til høst semesteret 2014 er mulig at vi har temaet 
"Indias festivals", der vi underviser danser relatert til indiske 
festivaler, slik som Holi, Diwali, Janamastmi og Navratre. Gjennom 
slike temaer får barna og ungdommene lært mye om Indias historie, 
mytologi, og kulturen. De får en relasjon til feiringene vi har her i 
Norge og de får fort en forståelse og respekt for sin bakgrunn. Vi 
håper på ha forestillingen 13 eller 14 desember.     Det er minimum 
40 stykker som deltar i en slik oppsetning.     Forestillingen vil være 
gratis for publikum og er tenkt til å ta plass på Rommen Scene. 

TorshovKorpset 

Torshov skole ble startet i 1878 som en privatskole. I 1892 overtok 
staten skolen som da ble den første statlige spesialskole for barn 
med sammensatte lærevansker. Skolen, og i nyere tid korpset, har 
hele tiden utviklet seg i grunnleggeren Johan Anton Lippestads ånd; 
fokus på mulighetene - ikke problemene og fokus på individet - ikke 
funksjonshemmingen. Som følge av HVPU- reformen ble skolen 
nedlagt i 1991, men er blitt videreført som et kompetansesenter for 
barn og ungdom med lærevansker.     Torshovkorpset er så vidt vi 
vet verdens eldste og største korps hvor alle musikantene har 
sammensatte lærevansker eller en annen utviklingshemming. 
Korpset ble stiftet i 1972.  Korpset har holt mange konserter i inn og 
utland, bla. i Finlandiahuset i Helsinki, i Universitetets aula i Oslo, 
flere konserter i Oslo Konserthus og i Håkons-hallen i Bergen. 
Korpset har spilt sammen med gruppen Brazzz Bros under 
premieutdelingen ved Paraolympics på Lillehammer i 1994.  Den 
største opplevelsen var da korpset spilte for nesten 10.000 tilhørere 
i Stadthalle i Wien sommeren 1983.  . Begeistringen var enorm. Fra 
denne opptredenen laget NRK et opptak som samme år vant 
UNICEFs Prix-Jeunesse - en TV-pris som gis årlig for beste barne- 
og ungdomsprogram.  Ved alle korpsets konserter legges det vekt 
på at det er musikantene sammen med dirigenten som skal opptre 
på scenen uten hjelpere.  Det er musikantene som skal vise at de 
VIL og KAN! I dag består korpset av ca 75 musikere i alderen 8 – 50 
år.  Mange av dem har vært elever ved Torshov Skole, og noen har 
vært med helt fra starten i 1972.   Etter alle disse årene med 
humørfylt og glad musikk vet vi at vi har satt spor etter oss - og det 
gir oss mye å kunne glede andre ved å spre vår musikk og 
underholdning. Vår dirigent dirigent fra starten og gjennom mange 
år Erik Kvebæk døde 7 august 2008 og er dypt savnet. Han fikk en 
rekke priser for sitt arbeid for psykisk utviklingshemmede: 
Kulturprisen i Lørenskog Kommune, Teskjekjerringprisen i 1980 
med Torshov Korpset, Kiwanis International Europa distrikt Nordens 
ærespris i 1985, Jonasprisen for sine pedagogiske metoder i 2000, 
Ole Brumm-prisen i 2002 for Ole Brumms livsfilosofi som er 
omsorg, fellesskap og vennskap og sist, men ikke minst så fikk han 
H.M.Kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats for Torshov 
Korpset i 1986.  Vi har fått fire instruktører til å fortsette hans arbeid.  
Vi ønsker å få flere barn til å spille musikk og rekrutterer til 
barnegruppa.  Vi har i år spredt glede og musikk i over 40 år så vi 
vet at dette er bra for både barn og voksne. 



Jazz på Vardeheim 

Jazz på Vardeheim har med 28 års virksomhet etablert seg som 
bydelens mest populære og stabile kulturtilbud. Minst åtte ganger 
hvert eneste år arrangeres det klubbkvelder hvor noen av landes 
fremste jazzutøvere kommer og spiller. Det vanligste er at 
konsertene varer fra klokken 21:00 til ca. 23:30, men enkelte band 
har holdt det gående med fengende jazz til nærmere midnatt. 
Klubbkveldene er åpne for alle. Medlemmene betaler kr. 50,- i 
inngangspenger, ikke-medlemmer kr. 150,-.    Jazz på Vardeheim 
betaler kr. 1.400 i lokalleie og kr. 1.000 i skjenkeavgift for hver 
klubbkveld. I 2014 er det inngått avtale om arrangering av 9 
klubbkvelder. Lokalleie og skjenkeavgift vil dermed beløpe seg til kr. 
21.600.   Den omsøkte støtten forutsettes benyttet til delvis dekning 
av disse utgiftene.    Gjennomsnittstall pr. klubbkveld, basert på de 
siste tre års drift viser:  Billettinntekter kr. 3.830  Netto overskudd fra 
barsalg kr. 2.650  Sum inntekter: kr. 6.480    Honorar musikk: kr. 
7.500  Lokalleie kr. 1.400  Skjenkeavgift: kr. 1.000  Sum utgifter kr. 
9.900    Underskuddet dekkes gjennom frivillig medlemskontingent, 
utlodding av CD’er og den årlig ”gratiskonserten”. 

Tribal Troopers v/Jenny 
Staurset 

Hauken-I-Redet 16 er en danseforestilling som har vært arrangert 
årlig av Tribal Troopers under ledelse av Jenny Staurset. Vi har 
tidligere vært på Kultursalen i Nedre Fossum Gård.     Forestillingen 
arrangeres av jentene fra 5. trinn på Rommen skole, The Rebel 
Force, under ledelse av Jenny L. Staurset. The Rebel Force bidrar 
med flere dansenumre, og de gjør mesteparten av jobben med å 
organisere forestillingen underveis. Mange andre frivillige bidrar 
også med dugnadsarbeid, et fåtall av disse mottar honorar - det har 
kun blitt gitt honorar til makeupartister sponset av frifond teater.    
På forestillingen deltar et 30-talls dansere fra mange ulike sjangre; 
her møtes både profesjonelle og nybegynnere til felles danseglede. 
Alle dansere, også profesjonelle, stiller opp frivillig og gratis. 
Forestillingen rekrutterer alltid nye dansere!    Jeg, Jenny jobber 
med å skape gode møter for jentene hvor jeg har satt et krav om 
nulltoleranse for mobbing i sosiale medier. Jeg trener med jentene 
hver uke året rundt. Jeg organiserer kostymer til dem og sørger for 
at de har alt de trenger av utstyr. Alt dette er selvsagt gratis for 
jentene.    Selve forestillingen skaper et møtepunkt med 
demokratisk potensiale. Barn og voksne med ulike språk, kulturer 
og bakgrunner møtes for å se, utøve og oppleve dans. Vi var 144 
betalende publikum, 25 frivillige og 32 dansere under årets 
forestilling.     Jeg har lyst til å inkludere flere lag og organisasjoner 
til å sammen skape et større møteplass for bydelens beboere.     
Forestillinges eventuelle overskudd vi gå til Homa Lime 
Ressurssenter i Kenya hvor vi er med på å bygge bibliotek, 
helsestasjon mm. 

Øst Cricket Klubb 

Øst Cricketklubb ble stiftet i 2011, er et lag som hovedsakelig består 
av unge spillere mellom 13 - 22 år og er fra Stovner.     Klubben er 
et idrettslag som deltar i tredje divisjon inn i Cricketforbundet, som 
er et særforbund for administrering av cricket i Norge.   Kubben 
søker støtten  til Barn og ungdoms utvikling til klubben ,tildelt midler 
skal  bli brukt til kjøpt av utstyr, sesongavgifter 2014, dommeravgift, 
årsavgift 2014 og innendørs turneringer i vinter . 



One People 

Verdensfest / FN-dagsmarkering i Bydel Stovner.  Sted: Nedre 
Fossum Gård.    Sammen for respekt, toleranse og samhandling på 
FN-dagen  DET Å LÆRE AV HVERANDRES KULTURELLE 
UTGANGSPUNKT…    Integrering av mennesker skjer som en 
konsekvens av at mennesker ønsker å søke sammen, for å lære av 
hverandre. Dette gjelder uavhengig av både sosiale 
omgangsformer, kulturell bakgrunn og religiøs tro. I et godt                      
integreringsperspektiv sørges det for at mennesker kan treffes på 
naturlige måter, slik at de får være seg selv, men også slik at de 
læres av hverandre. God integrering bygger på gjensidig respekt for 
forskjellighet. Følelsen av å lære om andres situasjon står helt 
sentralt. Denne kunnskapen og opplevelse av fellesskap er 
utgangspunkt for videre positiv vekst.    Intensjonen er å feire alle 
kulturer som er representert i bydelen på en positiv måte på FN-
dagen 24.oktober. Først og fremst vil festen fokusere på mangfoldet 
på Stovner, og Groruddalen generelt, ved at  mange forskjellige 
kulturelle uttrykk blir presentert og inkludert i en felles markering.    
Vi ønsker å bygge opp et positivt omdømme og styrke troen på 
fremtiden for alle i dette spennende området av Oslo. Vi ønsker å 
bidra til å snu trenden media har skap ved mye negativ omtale av 
Groruddalen. Dette gjøres ved å vise at mangfoldet i dette området 
av Oslo er en reell berikelse, som gir mange muligheter for 
fremtiden.     ”Verdensfesten” blir en møteplass for alle som bor på 
Stovner og omliggende områder, og blir en begynnelse på arbeidet 
med å gjøre Stovner om til en smeltedigel av fremtidsrettet 
positivitet. ”Verdensfesten” vil kunne bidra til å bedre forståelsen for 
at forskjellighet skaper grobunn for samhold, slik at en spennende 
framtid, på tvers av kulturene blir resultatet.    Mål:  Gi befolkningen 
på Stover og omliggende distrikter en dag med god musikk, mat og 
kultur der alle deltar, i respekt for hverandre    Å vise frem 
ressursene og mulighetene innbyggerne i Groruddalen har og kan 
tilby hverandre.    Se på resultatene våre lokalsamfunn vil nyte godt 
av når vi møter hverandre med respekt og toleranse for 
forskjelligheter, og på de synergiene som oppstår når mennesker 
med ulik kulturell og sosiale bakgrunn samhandler.    Spesielt å 
involvere og aktivisere innvandrerfamiliene til et ”eierskap” i 
utviklingen av egne lokalsamfunn.    Å legge grunnlaget for en økt 
forståelse for hverandre og stimulere til nye og bredere former for 
samarbeid.    Pengene som søkes skal gå til gjennomføring, innkjøp 
av mat og honorar til artister 

Stovner ariyalai ungdoms 
organisasjon 

Vi er et nytt organisasjon og dannet ifjor  av  ungdommer fra 
Stovner / etterkommere fra Srilanka for å ta værepå vårt kultur og 
denne forbindelse vil arrangere et kultrel innslag stortstil 6 des i 
Rommen, den er åpen for alle ungdommer i bydelen tillegg kultrele 
innslag fra andre kulturer også kommer.    Vi trenger hjelp fra dere 
for å rielisere vårt plan. den kommer til innsprere andre invandrer 
ungdommer i bydelen. 

Stovner tamil sports klubb 

Klubbens Idrett arrangemang blir 31 mai ,1 juni i Stovner bane og 6-
9 juni  i Rommen sletta.  Bydelen barn og ungdommer deltar både 
Friidrett og fotball disse dager og spesielt fokusert på invandrer 
ungdommer og jenter. deltakelse er gratis slik at alle får lov til å 
delta.  klubben dekker 2/3 del av utgiftene og søker kun 1/3 del fra 
bydelen.  vår tidligere erfaring stor deltakelse fra bydelens 
uorganiserte ungdomer som vil prøve ut friidrett og fotball  Under 
disse arrangemanger vi ønsker også invitere folk fra Bydelen.  Dette 
er en tiltakk vi driver hvert år frivillig basis, resten av penger 
sammler vi fra dougnader og knatinsalg. derfor viktig vi får oss 
støtte fra bydelen vi søkte om. 



Teaterskolen i Oslo - Frilynt 
Norge 

Teaterskolen er et konsept startet og utviklet av organisasjonen 
Frilynt Norge, norges raskest voksende teaterorganisasjon for barn 
og ungdom. Med over sine 10.000 medlemmer så Frilynt Norge på 
problemet hos mange av lokallagene som sleit med fulle kurs og 
lange ventelister. Det ble starten og motivasjonen for teaterskolen, 
som ble startet i Drammen og Sandefjord i 2008 med hvert sitt 
respektive ungdomsstyre.    Målet var enkelt. Alle som ville drive 
med fotball hadde denne muligheten. Slik var det nødvendigvis ikke 
med kulturtilbudene rundt omkring, og vi ønsket å gi flere barn og 
unge muligheten igjennom teaterskolen!    Frilynt Norge er en 
inovativ organisasjon med masse unge folk som ønsker å bidra og 
skape vekst. Derfor var det ikke vanskelig for oss å starte opp på 
Stovner i Oslo da vi fikk en hendvendelse på dette, og samtidig 
hadde dyktige instruktører i nærområdet. 08.Januar 2014 ble 
teaterskolen i Oslo en realitet, og per d.d er det 12 barn som øver 
hver onsdag fra 18-19.30.  Ambisjonen er å vokse å utvikle tilbudet, 
så lenge tilstrømmingen av barn og ungdom er stor nok.    
Teaterskolen skal ikke være en konkurent til allerede eksisterende 
foreninger og barneteatre i nærområdet, men et suplement som 
rendyrker faget. Derfor skiller vi oss ut ved at foreldrene ikke 
engasjeres i dugnadsarbeid som snekring, kostymesying osv. Vi 
setter ikke opp store produksjoner med enorme budsjetter og krav 
til billettinntekter. Fokus ligger i læring, og resultatet vises i mindre 
små interne visninger for inviterte foreldre og venner. På 
teaterskolen i Oslo vil disse visningene finne sted på Rommen 
scene.     Teaterskolen skal veksle mellom ulike kurs og emner, og 
temaer kan være skuespillerteknikk, scenekamp, teatersminke, 
teatersport, sang og dans, dukketeater, maskelaging mm. Det blir 
leid inn spesial instruktører til de ulike emnene.    I dag har 
teaterskolen over 250 elever fordelt på teaterskolen i Drammen, 
Sandefjord, Hønefoss og Oslo.    Søknaden om midler på 10.000 kr 
skal primært brukes til å dekke underskuddet på lønnsutgiftsiden til 
kursinstruktørene. 

 



Kultur- og frivillighetsmidler 2014 
Navn på 
lag/organisa
sjon/gruppe: 

Antall 
medle
mmer Kategori 

Søknad
ssum Søker om 

Tildelings
kategori 

Foreslå
tt 
tildelin
g 

Krav/b
egrunn
else 

60 Pluss 
Stovner 

130 Idrett 5000 Støtte til 
foredragsholde
re, servering 
og turer 

Driftsstøtte 
voksne 

3000 0 

Høybråten 
Skoles 
Strykeorkester 

26 Barn og 
ungdom 

7000 Fellesseminar 
med 
Groruddals-
orkestere. 
Støtte til mat, 
instruktører, 
informasjon 
mv. 

Medium 
arrangeme
nt 

5000 0 

Nordlys Kvinne 
Forening 

451 Barn og 
ungdom 

35000 Støtte til 
festival med 
forberedelse 

medium 
arrangeme
nt 

5000  

Høybråten 
KFUK-KFUM-
speidere 

48 Barn og 
ungdom 

30000 Utvekslingspro
sjekt med 
andre land. 
Søker om 
støtte til 
gjennomføring 
og utstyr, samt 
informasjonsar
beid. I tillegg 
støtte til 
deltakelse på 
parkkveld 

prosjekt 7500 0 

Aurora 
ungdoms 
Forening 

189 Barn og 
ungdom 

31000 Matprosjekt 
med mat fra 
ulike land, og 
utvgivelse av 
oppskriftsbok 

Medium 
arrangeme
nt 

5000  

Høybråten, 
Fossum og 
Stovner 
menighet 

10 Kulturtilta
k/arrange
menter 

20000 Støtte til 
studietur til 
Istanbul, og 
drift av 
dialoggruppe 
for kvinner 

Driftsstøtte 
voksen - 
Det gis 
ikke støtte 
til reise 

2000 Det gis 
ikke 
støtte til 
reise 

Stovner 
Frivilligsentral 

60 Nærmiljøt
iltak 

42000 Utvidelse av 
tilbudet med 
"tirsdagslunsj" 
i forbindelse 
med flytting til 
nye lokaler 

medium 
arrangeme
nt 

5000 0 

Høybråten 
Skoles 
Musikkorps 

73 Barn og 
ungdom 

50000 Støtte til 
innkjøp av nye 
regnfrakker 
(20000), tuba 
og 
bassklarinett 
(30000) 

prosjekt 20000 regnfrak
ker 

1 
 



Høybråten, 
Fossum og 
Stovner sokn 

15000 Kulturtilta
k/arrange
menter 

12000 Gjennomføring 
av FN-konsert 
og fakkeltog. 

stort 
arrangeme
nt 

10000 0 

Høybråten og 
Stovner IL - 
Innebandy 

40 Idrett 25000 Søker om 
driftsmidler 

driftsstøtte 
barn og 
unge 

0 0 

Høybråten og 
Stovner IL - 
Seniorgutta 

100 Nærmiljøt
iltak 

54000 Innkjøp av 
benker, skilt, 
tilrettelegging 
for 
matservering 
på Liastua 

prosjekt 20000 0 

Høybråten og 
Stovner IL - 
Turn 

286 Barn og 
ungdom 

35000 Støtte til 
kompenserend
e halleie i 
forbindelse 
med 
ombygging av 
Haugenstua 
skoles hall. 
Muliggjør alle 
andre tilbud 

driftsstøtte 
barn og 
unge 

5000 0 

Høybråten og 
Stovner IL - 
Håndballgrupp
a 

122 Idrett 10000 etablere 
håndballskoletil
bud 

Prosjekt 10000 0 

HAUGEN 
SKOLEKORPS 

40 Barn og 
ungdom 

227000 Støtte til 
innkjøp av 
uniformer. 
Støtte til 
innkjøp av 
kostymer for 
drill. Støtte til 
rekrutteringsko
nsert. 
Sommertur og 
bortreisesemin
ar 

Prosjekt 20000 uniforme
r 

Stovner 
Hagelag 

76 Kulturtilta
k/arrange
menter 

8000 Søker støtte til 
å gjennomføre 
møter 
(foredragshold
ere) 

medium 
arrangeme
nt 

5000 0 

Stovnerkamm
eratene - 
Dametrimmen 

17 Idrett 5000 Støtte til 
lokaler og 
instruktører 

driftsstøtte 
voksen 

3000 0 

Bånkall gårds 
venner 

190 Kulturtilta
k/arrange
menter 

15000 Familiearrange
ment på 
Bånkall gård 

Prosjekt 15000 0 

Groruddalen 
revmatikerfore
ning 

600 Kulturtilta
k/arrange
menter 

6000 Støtte til møte 
om 
medisinbruk 

lite 
arrangeme
nt 

2000 0 

Vestli/Stovner 
eensjonistfore
ning 

66 Nærmiljøt
iltak 

5000 Støtte til 
dagsturer 

driftsstøtte 
voksen 

3000 0 
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Norsk Tamilsk 
Kultur Senter 

58 Kulturtilta
k/arrange
menter 

50000 Utstillingsmess
e (smykker, 
kunst, 
historiske 
gjenstander) 

medium / 
stort 
arrangeme
nt 

0 ikke 
rapport i 
fjor 

Somalisk 
Stovner 
Ungdomsklubb 

45 Barn og 
ungdom 

25000 Diverse 
aktiviteter som 
fester, 
tusenfrydtur, 
svømming og 
bordtennis 

Driftssøtte 
barn og 
unge 

5000 0 

FUR familie 
ungdom og 
rådgivning, en 
av prosjekt i 
TRVS 

200 Barn og 
ungdom 

40000 Arbeid med 
vold i nære 
relasjoner, og 
kriminalitetsfor
ebyggende 
arbeid. Støtte 
til seminar 

medium / 
stort 
arrangeme
nt 

0 ikke 
rapport i 
fjor 

Sengkathir 
Sportsklubb 

229 Idrett 30000 Støtte til 
deltakelse i 
konkurranse 
(utstyr og 
avgifter) og 
ungdomsarran
gement 

dritsstøtte 
barn og 
unge 

5000 0 

Foreningen 
Stig Gård 

0 Barn og 
ungdom 

100000 Profilutvidelse 
Mini-mela 

har fått 
midler 
gjennom 
partnerska
psavtalene 

0 0 

Høybråten 
Maleklubb 

25 Nærmiljøt
iltak 

5400 Arrangere 
utstilling og 
opplæring 

medium 
arrangeme
nt 

5000 0 

Østre Aker 
Husflidslag 

167 Kulturtilta
k/arrange
menter 

12000 Støtte til 
møter/foredrag
shodlere, og 
støtte til 
annonsering/pr
ofilaktiviteter 
for å rekruttere 
flere 

Prosjekt 10000 rekrutter
ing 

Fargerikt 
Kulturforening 

25 Kulturtilta
k/arrange
menter 

25000 kulturaktivitete
r 

stort 
arrangeme
nt 

10000 0 

Sveiva 
Innebandy 

335 Idrett 40000 Støtte til 
trener, leder 
og 
dommerutdann
ing 

prosjekt 10000  

Sveiva 
Innebandy 

335 Barn og 
ungdom 

25000 Støtte til utstyr 
til utlån 

prosjekt 10000 0 

Sveiva 
Innebandy 

335 Idrett 40000 Støtte til 
klubbutviklings
prosess 

prosjekt 15000 0 

Alnaelvas 
venner 

135 Kulturtilta
k/arrange
menter 

15000 Støtte til 
lysvandring 

prosjekt 15000 0 
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Øvre Fossum 
gård 

5 Kulturtilta
k/arrange
menter 

18000 Støtte til 
kunstutstilling 

stort 
arrangeme
nt 

10000 0 

FUB Stovner 
(Foreldreutval
get for 
barnehager i 
bydel Stovner) 

  Barn og 
ungdom 

10000 Støtte til 
temamøte 

0 0 utenfor 
rammen 
for 
ordninge
n 

Atelierfelleska
pet Galleri 
Høybråten 

10 Kulturtilta
k/arrange
menter 

16000 utstillingsutstyr
, 
arrangementer 
og andre 
aktiviteter 

driftsstøtte 
voksen 

3000 0 

Groruddalen 
Frie Filmere 

23 Kulturtilta
k/arrange
menter 

10000 Støtte til å 
produsere 
kortfilmen 
«Patrick» 

prosjekt 10000 ? 

Stovner 
bydelskor 

52 Kulturtilta
k/arrange
menter 

3500 Søker støtte til 
å gjennomføre 
konsert 

medium 
arrangeme
nt 

3500 0 

SAZPROMOTIO
N/ETIOPISK 
NORSK KANAL 

3 
privat
e 
organi
zasjon 

Kulturtilta
k/arrange
menter 

30000 Søker om 
støtte til å lage 
etiopisk 
arrangement 

lite 
arrangeme
nt 

0 Har ikke 
brukt 
midler i 
tråd med 
retningsl
injer i 
fjor. 

Den Etiopisk 
Forening i 
Norge 

130 Barn og 
ungdom 

30000 Søker om 
støtte til 
motiveringsdag 
for barn og 
unge 

lite 
arrangeme
nt 

3000 0 

NARTHANA 
KAVIYAA 
Dansesenter 

65 Kulturtilta
k/arrange
menter 

50000 Søker om 
støtte til 
danseforestillin
g på Rommen 
Scene 

stort 
arrangeme
nt 

10000 0 

NARTHANA 
KAVIYAA 
Dansesenter 

65 Kulturtilta
k/arrange
menter 

100000 Søker om 
støtte til 10 års 
jubileum på 
Lørenskog hus 

stort 
arrangeme
nt 

0 utenfor 
bydelen 

Gågjengen 
Stovner 

60 Kulturtilta
k/arrange
menter 

5000 Støtte til turer, 
foredrag m.m. 

Driftsstøtte 
voksen 

3000 0 

Høybråten 
Velforening 

440 Nærmiljøt
iltak 

8000 Støtte til 
arrangement i 
Høybråtenpark
en 

Stort 
arrangeme
nt 

8000 0 

Stovner 
Frisbeeklubb 

34 Nærmiljøt
iltak 

75000 Støtte til å 
anlegge 
frisbeegolfbane 
på Jesperud 

Prosjekt 0 ses i 
sammen
heng 
med 
prosjekt 
«jesperu
d» i 
områdel
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øft 

Vestli IL 866 Idrett 50000 Støtte til trener 
og 
dommerutdann
ing, fotballcup 
på Jesperud, 
cup for G98 
allidrett for 
jenter, åpen 
dag for de 
minste, Vestli 
IL-dagen og 
avslutning 
håndballen 

prosjekt 
og 
arrangeme
nt 

25000 fotballcu
p 
(10000), 
allidrett 
for 
jenter 
(5000), 
åpen 
dag for 
de 
minste 
(5000), 
Vestli IL-
dagen 
(5000) 

Mental Helse 
Stovner 

54 Kulturtilta
k/arrange
menter 

20000 Støtte til 10 
års markering 
og 
temakvelder 

medium 
arrangeme
nt og 
prosjekt 

10000 0 

Groruddalen 
Historielag 

500 Kulturtilta
k/arrange
menter 

2000 Lokalhistorisk 
vandring med 
gudstjeneste 
på Liastua 

Stort 
arrangeme
nt 

2000 0 

Groruddalen 
Historielag 

500 Kulturtilta
k/arrange
menter 

10000 Utgivelse av 
historelagets 
årbok med 
tilhørende 
arrangementer 

stort 
arrangeme
nt 

10000 0 

Groruddalen 
Historielag/Bå
nkall gård 

500 Kulturtilta
k/arrange
menter 

15000 Støtte til 
bånkalldagen 

stort 
arrangeme
nt 

0 se annen 
søknad 

Lions Club 
Oslo 
Høybråten 

39 Kulturtilta
k/arrange
menter 

25000 Støtte til å 
arrangere 
Lionsdagene - 
kirkekonsert 

Medium 
arrangeme
nt 

5000 0 

Lions Club 
Oslo 
Høybråten 

39 Barn og 
ungdom 

25000 Støtte til å 
arrangere 
skirenn som 
del av 
lionsdagene 

Stort 
arrangeme
nt 

10000 0 

Fossum KFUK-
KFUM speidere 

32 Barn og 
ungdom 

15000 Støtte til 
opplæring og 
gjennomføring 
av klatredag 

driftsstøtte 
barn og 
unge 

5000 0 

Home Start 
Familiekontakt
en Kirkens 
Bymisjon 

0 Barn og 
ungdom 

100000 støtte til 
gjennomføring 
av program for 
forbygging av 
kriser og 
sammbrudd i 
familier 

prosjekt 0 har ikke 
mottatt 
rapport 
for i fjor 
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Stasjonsfjellet 
Skole 10 
klasse 

85 Barn og 
ungdom 

30000 Støtte til 
Polen-tur 

prosjekt 0 utenfor 
rammen
e av 
ordninge
n 

Proffene 16 Kulturtilta
k/arrange
menter 

15000 Støtte til 
konserter og 
arrangementer 

Stort 
arrangeme
nt 

0 utenfor 
rammen
e 

Damini House 
of Culture 

122 Kulturtilta
k/arrange
menter 

20000 Støtte til to 
forestillinger 
på Rommen 
scene 

Stort 
arrangeme
nt 

10000 0 

TorshovKorpse
t 

78 Kulturtilta
k/arrange
menter 

15000 Søker om  
driftsstøtte og 
rekrutteringstil
tak 

driftsstøtte 
barn og 
unge 

0 utenfor 
bydelen 

Jazz på 
Vardeheim 

152 Kulturtilta
k/arrange
menter 

9000 Søker om 
støtte til å 
gjennomføre 
åtte 
kulturkvelder 

driftsstøtte 
voksne 

3000 Forutsett
es ikke 
benyttet 
til 
skjenkin
g 

Tribal Troopers 
v/Jenny 
Staurset 

13-
200 

Kulturtilta
k/arrange
menter 

15000 Søker om 
støtte til å 
gjennomføre 
danseforestillin
g 

stort 
arrangeme
nt 

10000 0 

Øst Cricket 
Klubb 

34 Idrett 10000 Støtte til 
innkjøp av 
utstyr, avgifter 
og 
innendørsturne
ring 

Driftsstøtte 
barn og 
ungdom 

5000 utstyr 

One People 250 Kulturtilta
k/arrange
menter 

10000 Støtte til 
gjennomføring 
av FN-
dagsmarkering 

Medium 
arrangeme
nt 

5000 0 

Stovner 
ariyalai 
ungdoms 
organisasjon 

102 Kulturtilta
k/arrange
menter 

20000 Støtte til 
kulturarrange
ment for å ta 
vare på kultur 

medium 
arrangeme
nt 

5000 0 

Stovner tamil 
sports klubb 

394 Idrett 22000 Støtte til 
idrettsarrange
ment/tiltak 

driftsstøtte 
barn og 
unge 

5000 0 

Teaterskolen i 
Oslo - Frilynt 
Norge 

12 Barn og 
ungdom 

10000 Støtte til 
teaterskole 

prosjekt 10000 0 

SUM 24072   182290
0 

    401000   

 

6 
 





Oslo kommune
Næringsetaten

Stovner
postmottak@bsr.oslo.kommune.no

Dato: 26.03.2014

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
SLAB-2014-00585 Throndsen, Synnøve 00766

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra Majdek Dagligvare AS om salgsbevilling etter
eierskifte ved Rema 1000 Haugenstua, Garver Ytteborgs vei 98.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Næringsetaten ber om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg om stedets karakter og
oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 4 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden. I den forbindelse minner vi bydelen på
verbalvedtak fattet i Bystyret 11.12.2013, H73. Frist for høringsuttalelse på søknader om salgs- og
skjenkebevillinger Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse
på søknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved
behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke for
høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fjerde år.

Med hilsen

Synnøve Throndsen
saksbehandler

fl
Næringsetaten Adresse: Telefon:02 180 Org.nr:979594887

Tollbugata27,3. etg. Telefaks:23460050
inngangOvreslottsgt. Internett:www.nae.oslo.kommune.no
Postboks745Sentrum E-post:postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106OSLO



 

 

DETALJER OM SØKNAD OM SALgsBEVILLING VED FORESPØRSEL  

OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE 

 

 

Saksnr: 00766 

 
1. BEVILLINGSSTEDET 

Stedets navn 

Rema 1000 Haugenstua 

Telefon 

  

Gateadresse 

Garver Ytteborgs vei  98 

Postnr. 

0977 

Bydel 

Stovner  

 

 
2. SØKER 

Firma/organisasjon/navn 

Majdek Dagligvare AS 

Organisasjonsnr/Personnr søker 

913212789 

Selskapsform 

 

Postadresse 

c/o Rema 1000 Haugenstua 

Postnr. 

0977 

Poststed 

OSLO 

Telefon 

  

 

 
3. SØKNADSDETALJER 

Søknad om 

Salgsbevilling etter eierskifte 

Beskrivelse 

Salgsbevilling etter 
eierskifte  

Åpningstid inne 

  

Skjenketid inne 

  

Åpningstid ute 

  

Skjenketid ute 

  

 

 

Vedlegg: Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for  

 

 

 

 

 

 

Godkjent og ekspedert elektronisk 



 

  
 Oslo kommune 
 Næringsetaten 

  
  

 

 

    
Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887 
 Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50  
 inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommune.no 
 Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no 
 0106 OSLO   

 

Bydel Stovner  
postmottak@bsr.oslo.kommune.no 
 
   Dato: 03.04.2014 
    
Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode: 

 FOREL-2014-00676 Svarød, Cecilie  01128 

 
SØKNAD OM BEVILLING 
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra Irra Mardal AS om salgsbevilling etter 
eierskifte ved REMA 1000 Nedre Rommen, Nedre Rommen 1. 
 
I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på 
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige 
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. 
 
Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt 
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger. 
 
Næringsetaten ber om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg om stedets karakter og 
oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke 
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a. 
 
Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen, 
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.  
 
Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 4 uker innen 
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden. I den forbindelse minner vi bydelen på 
verbalvedtak fattet i Bystyret 11.12.2013, H73. Frist for høringsuttalelse på søknader om salgs- og 
skjenkebevillinger Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse 
på søknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved 
behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke for 
høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fjerde år. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Cecilie Svarød  
saksbehandler 
 
 
 
 

Oslo kommune
Næringsetaten 

Bydel Stovner
postmottak@bsr.oslo.kommune.no

Dato: 03.04.2014

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:

FOREL-2014-00676 Svarød, Cecilie 01128

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detalj skjema vedrørende søknad fra Irra Mardal AS om Salgsbevilling etter
eierskifte ved REMA 1000Nedre Rommen, Nedre Rommen 1.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bla. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Næringsetaten ber om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg om stedets karakter og
oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 4 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden. I den forbindelse minner vi bydelen på
verbalvedtak fattet i Bystyret 11.12.2013, H73. Frist for høringsuttalelse på søknader om salgs- og
skjenkebevillinger Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasj on, skal avgi høringsuttalelse
på søknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved
behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke for
høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fjerde år.

Med hilsen

Cecilie Svarød
saksbehandler

Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887
Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50

inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommune.no
Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no

0106 OSLO



 
 

DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL  
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE 
 
 

Saksnr: 01128 

 
1. BEVILLINGSSTEDET 
Stedets navn 

REMA 1000 Nedre Rommen 

Telefon 

  

Gateadresse 

Nedre Rommen 1 

Postnr. 

0988 

Bydel 

Stovner  

 
 
2. SØKER 
Firma/organisasjon/navn 

Irra Mardal AS 

Organisasjonsnr/Personnr søker 

913177908 

Selskapsform 

AS 

Postadresse 

Rema 1000 Nedre Rommen 

Postnr. 

0988 

Poststed 

OSLO 

Telefon 

92400171 

 
 
3. SØKNADSDETALJER 
Søknad om 

Eierskifte - Salg 

Beskrivelse 

salgsbevilling 

Åpningstid inne 

  

Skjenketid inne 

  

Åpningstid ute 

  

Skjenketid ute 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

















 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Helse- og sosialkomiteen 

 
Protokoll 3/14 

 
 
Møte: Helse- og sosialkomitéen  
Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Mandag 10. mars 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Tore Ludt (SV)  
   
Tilstede: Pia Cathrine Sandberg (A), Athithan 

Kumarasamy (A), Ingelin Kristin Nord (H), 
Grete Andberg (A), Hege Nålsund (V), Jan 
Arild Linja (F) 

 

   
   
   
   
   
I tillegg møtte: Avdelingssjef Bjørn Haraldsen  
   
Møtesekretær: Ass. bydelsdirektør Elisabeth Borrebæk  
 
Åpen halvtime. Det var ingen personer til stede 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 25 /14  Protokoll fra HSK-møte 10.02.2014 
Sak 26 /14  Utkast til Demensplan 2014 - 2017 for Bydel Stovner 
Sak 27 /14  Orientering om hverdagsrehabilitering 
Sak 28 /14  Årsrapport tilsynsutvalg II for 2013 
Sak 29 /14  Nøkkeltallsrapportering 
Sak 30 /14  Orienteringssaker 
Sak 31 /14  Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 ii 



 
Sak 25 /14  Protokoll fra HSK-møte 10.02.2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra HSK-møte 10.02.2014 godkjennes 
 
 
Sak 26 /14  Utkast til Demensplan 2014 - 2017 for Bydel Stovner 
 
Bjørn Haraldsen orienterte. Planen er et foreløpig utkast som presenteres for Helse- og 
sosialkomiteen og Eldrerådet for innspill i planprosessen. Oslo kommune har under 
utarbeiding en overordnet plan for kommunen. Føringer fra denne vil innbakes i bydelens 
plan når de foreligger. 
 
Etter gjennomgang av utkastet hadde komiteen en del innspill for vurdering av om disse kan 
innpasses i planen uten at det påvirker planens lengde.  Planen vil bli forelagt komiteen i 
endelig form før sommeren. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Det presenterte utkastet til «Demensplan 2014- 2017 for Bydel Stovner» tas til orientering. 
Komiteens innspill vurderes tatt inn i planen. 
 
 
Sak 27 /14  Orientering om hverdagsrehabilitering 
 
Avdelingssjef Bjørn Haraldsen orienterte. Hverdagsrehabilitering handler om at brukeren 
følges opp intensivt over en kortere periode i eget hjem på områder som gir opplevelse av 
egenmestring i hverdagen.  
 
Aktuelle brukere vil være personer som skrives ut fra sykehus og korttidsopphold, eller 
brukere med plutselig oppstått funksjonssvikt, men som ved intens oppfølging kan unngå 
innleggelse. 
 
Det planlegges etablert et tverrfaglig mestringsteam i hvert av hjemmetjenestens to distrikter. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tar informasjonen om hverdagsrehabilitering til orientering. 
 
 
Sak 28 /14  Årsrapport tilsynsutvalg II for 2013 
 
Vedtak (enstemmig) 
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. 
 
 
Sak 29 /14  Nøkkeltallsrapportering 
 
Nøkkeltallene ble gjennomgått. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tar nøkkeltallene til orientering med følgende kommentar: 
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Komiteen registrerer at igangsatte tiltak i sosialtjenesten så langt ikke har bidratt til 
reduksjon i antall klienter eller gjennomsnittlig utbetaling pr. klient. Komiteen er kjent med 
de nye tiltak som nå iverksettes i tjenesten, og ber om en gjennomgang av effekt av tidligere 
tiltak, og nye tiltak i neste planlagt møte med tjenesten. 
 
 
Sak 30 /14  Orienteringssaker 
 

• Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester planlegger å legge fram en sak om vold 
i nære relasjoner i løpet av 1.kvartal i år. Bydelene er bedt om å vente med å lage 
lokale planer. 

• Det planlegges oppstart av støttekontakt i gruppe for funksjonshemmede. Foresatte er 
invitert til møte 

• Det ble sendt ut link til rullering av Sykehjemsbehovsplan, nyttig lesning! 
• Yoga for ungdom (kvinner) er en del av tilbudet ved #biblo (samarbeid mellom 

biblioteket og bydelen), og har stor oppslutning. 
• Hjemmetjenesten har fra 10.03.2014 innført arbeidstøy for ansatte. Bjørn Haraldsen 

demonstrerte antrekket. 
 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tar informasjonen til orientering. 
 
 
Sak 31 /14  Eventuelt 
 
Grete Andberg (AP) hadde spørsmål knyttet til om bydelen har kvalitetsutvalg.  
 
Bydelen har lokale kvalitetsutvalg i hjemmetjenesten og i enhet for bo- og dagtilbud ( vedr. 
tiltak til funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede). 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tar informasjonen til orientering. 
 
 
 

 
Møtet ble avsluttet kl. 19.50 
Stovner, 10.03.14 
 
 
 
Tore Ludt        Elisabeth Borrebæk 
leder         ass.bydelsdirektør 
 
 
 
Omdelt: 
Reviderte utgaver av informasjon om tilsynsutvalgene 
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 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 4/14 

 
 
Møte: Helse- og sosialkomitéen  
Møtested: Stovnerskogen sykehjem  

Møtetid: Mandag 7. april 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Tore Ludt (SV)  
   
Tilstede: Pia Cathrine Sandberg (A), Athithan 

Kumarasamy (A), Ingelin Kristin Nord (H), 
Grete Andberg (A), Hege Nålsund (V), Jan 
Arild Linja (F) 

 

   
   
   
   
   
I tillegg møtte: Enhetsleder NAV Mari Nysæther, 

enhetsleder Helsestasjonen Jorunn Opsahl, 
enhetsleder Bo og dagtilbud Marthe-Kari 
Harlem 

 

   
Møtesekretær: Ass. bydelsdirektør Elisabeth Borrebæk  
 
Åpen halvtime. Det var ingen personer tilstede. 
Innkalling godkjent. 
Sakskart godkjent. 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 1 /14    Protokoll fra HSK-møte 25.11.2013 
Sak 2 /14    Sluttrapportering på Områdeløftet Haugenstua 
Sak 3 /14    Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Stovnerskogen sykehjem 07.10.13 
Sak 4 /14    Anmeldt tilsyn ved Stovnerskogen sykehjem 10.12.13 
Sak 5 /14    Rapportering for bruk av trivselsmidler i 2013 
Sak 6 /14    Fordeling av trivslesmidler for 2014 
Sak 7 /14    Bydelsutvalgets tilsynsansvar. Oppfølging av Kommunerevisjonsrapport 12/2013 
Sak 8 /14    Orienteringssaker 
Sak 9 /14    Eventuelt 
 
 

 
 





 
Før ordinært møte ble satt orienterte institusjonssjef Mette Noreng om Stovnerskogen 
sykehjem. Sykehjemmet drives etter Lottemodellen. Sykehjemmet har 148 langtidsplasser 
fordelt på 7 avdelinger. Bydel Stovner disponerer for tiden 87 av sykehjemsplassene.  Det ble 
utdelt orientering om sykehjemmet. 
 
Områdedirektør Sølvi Karlstad orienterte om arbeidet med korttidssykehjem, og om 
konsekvensen av omlegging av prismodell, sannsynligvis gjeldende fra 2015. Omleggingen 
medfører blant annet at etter at bydelen har innvilget langtidsopphold i sykehjem er det 
Sykehjemsetaten som avgjør hvilken type plass (ordinær, skjermet, mm) pasienten legges inn 
på. Alle langtidsplasser i sykehjem er nå enerom. Ektepar som ønsker det kan fortsatt bo på 
samme rom. Alle sykehjem skal gjennomføre et kompetanseprogram i lindrende behandling, 
og det skal etableres etikkontakter  på hver avdeling for å sikre bruk av verktøy for etisk 
refleksjon. 
 
Sak 32 /14 Protokoll fra HSK-møte 25.11.2013 
Bemerkning til sak 30/14 Orienteringssaker. Prikkpunkt 2 skal være: det planlegges oppstart 
av støttekontakt i gruppe for funksjonshemmede 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra HSK-møte 25.11.2013 godkjennes med overnevnte presisering. 
 
 
Sak 33 /14 Brukerundersøkelse i NAV 
 
Enhetsleder Mari Nysæther orienterte. Det gjennomføres brukerundersøkelser hvert annet år. 
Brukerundersøkelsen gjaldt servicen i mottaksområdet i en avgrenset tidsperiode. 
Undersøkelsen viser klar forbedring på flere områder. NAV stat og NAV sosial samarbeider 
om oppfølging av undersøkelsen. Av forbedringsområder nevnes eksempelvis 
telefontilgjengelighet som et område som bør ses på ut fra tilbakemeldingene i undersøkelsen. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tar informasjonen til orientering og er fornøyd med utviklingen av 
service i mottaksområdet på NAV. 
 
Sak 34 /14 Oppfølging av fylkesmannens rapport ang. helsestasjonsstjenesten for barn 
0-6 år 
 
Enhetsleder Jorunn Opsahl orienterte. I fjor høst fikk 4 bydeler tilsyn fra Fylkesmannen. Alle 
bydelene fikk avvik for ikke å følge Veilederen. Som en følge av tilsynsbesøkene styrket 
byrådet helsestasjonstjenesten. Bydel Stovner ble styrket med 2 stillinger, og er i gang med å 
lukke avvikene. Avviksrapportering er kvalitetssikret, og avvik påregnes lukket innen 
1.september.  
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tar saken og informasjon til orientering. 
 
 
Sak 35 /14 Behov for tjenester og boliger til personer med funksjonshemminger i Bydel 
stovner i perioden 2014 -2018 
Enhetsleder Marthe-Kari Harlem omdelte og  gjennomgikk den årlige kartleggingen, og 
informerte om ulike tiltak som enten er under etablering eller planlegging for gruppen, 
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herunder egen utegruppe for eldre personer med utviklingshemming, «frisk og rask», 
støttekontakt og avlastningstiltak i gruppe.  
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tar informasjonen til orientering. 
 
 
Sak 36 /14 Salgsbevilling etter eierskifte – REMA 1000 Haugenstua 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse-og sosialkomiteen anbefaler bydelsutvalget å anbefale følgende virksomhet for 
salgsbevilling: 
 
Stedets navn Rema 1000 Haugens 
Adresse Garver Ytteborgs vei 98 0977 Stovner 
Bevillingssøker/organisasjonen/navn Majdek Dagligvare AS 
Organisasjonsnummer 913212789 
. 
 
 
Sak 37 /14 Nøkkeltall HSK pr mars 20114 
Nøkkeltall for Helsestasjon er valg i henhold til avvikene i Fylkesmannens rapport. 
Nøkkeltall for NAV viser en fortsatt økning i antall sosialhjelpsmottakere og økning i 
gjennomsnittlig utbetaling pr klient. Enhetsleder Mari Nysæther redegjorde for de tiltak NAV 
igangsetter, herunder bl a bistand til at personer kan få nedsatt skatt, nye inntaksprosedyrer til 
KVP, endret inndeling av fordeling av klienter.  
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tar nøkkeltallene til orientering 
 
Sak 38 /14 Orienteringssaker 
 

1. Enhetsleder Marthe-Kari Harlem orienterte om et prosjekt som omhandler oppsøking, 
veiledning og informasjon til foresatte med funksjonshemmede barn og som har en 
annen bakgrunn enn norsk. Helse – og sosialkomiteen vil få egen sak om prosjektet 
senhøstes. 

2. Bydelen vil sammen med Helseetaten delta i et forskningsprosjekt som omhandler 
demens og pårørendestøtte ved hjelp av teknologi. 

3. Besøk til samlokaliserte boliger i Jacobine Ryes vei utsettes til høsten. 
4. Statens helsetilsyn og fylkesmennene gjennomførte i 2009-2012 en større satsing på 

tilsyn med helse- og omsorgstjenester til eldre. Satsingen omfattet både kommunale 
tjenester og spesialisthelsetjenester. Link til Helsetilsynets rapport finnes på: 
 
http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2014/helsetilsynetrapport1
_2014.pdf 

 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tar informasjonen til orientering. 
 
Sak 9 /14 Eventuelt 
Ingen saker 
x 
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http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2014/helsetilsynetrapport1_2014.pdf
http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2014/helsetilsynetrapport1_2014.pdf


 
Møtet ble hevet kl. 20.05 
 
Bydel Stovner, 07.04.14 
 
 
 
Tore Ludt        Elisabeth Borrebæk 
leder         ass.bydelsdirektør 
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 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 1 stemme 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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 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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 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Miljø-, plan og samferdselskomiteen 

 

 
 

Protokoll 2/14 
 
 
Møte: Miljø-, plan- og samferdselskomitéen  
Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Tirsdag 11. mars 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder:   
   
Tilstede: Per Opsahl (H), Bjørn Hallme (A), Sumathi 

Wijeyaraj (A), Britt Lindhart (A), Atgeirr 
Flø Rasmussen (SV), Frithjof Funder (V),  

 

   
Forfall: Olav Mellum (F)  
   
Som vara møtte: ingen  
   
I tillegg møtte: Reidunn Myster Beier og Andreas M 

Behring fra administrajonen 
 

   
Møtesekretær: Reidunn Myster Beier  
 
Åpen halvtime 
 
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av sakskart 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 7 /14    Protokoll fra møte i MPS 14.01.14 
Sak 8 /14    Årsberetning og årsstatistikk 2013. 
Sak 9 /14    Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale. offentlig 
ettersyn av planprogram - Lørenskog vinterpark 
Sak 10 /14  Eventuelt 
Sak 11 /14  Orienteringssaker 
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Sak 7 /14    Protokoll fra møte i MPS 14.01.14 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra MPS møte 14.01.14 godkjennes 
 
 

Sak 8 /14    Årsberetning og årsstatistikk 2013. 
 
 
Vedtak (enstemmig) 
MPS anbefaler at bydelsutvalget avgir slik årsberetning og årsstatistikk for 2013 som fremgår 
av vedlegg til saken og som uttrykk for bydelens aktivitetsnivå i 2013.  
 
 

Sak 9 /14    Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om 
utbyggingsavtale. offentlig ettersyn av planprogram - 
Lørenskog vinterpark 

 
 
Vedtak (enstemmig) 
MPS anbefaler at det fattes følgende vedtak: Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg har, som 
del av Oslo kommune med grense til planområdet, mottatt «Varsel om oppstart av planarbeid 
for forhandlinger om utbyggingsavtale. Offentlig ettersyn av planprogram». 
 
Arbeidsutvalget finner at tiltaket omfatter aktiv utvikling av ca 130 daa. inkl. 10 daa i Marka, 
i nabokommunen Lørenskog. Arealet som planlegges benyttet til Lørenskog Vinterpark er, i 
gjeldende Kommunedelplan for Ødegården, avsatt til friareal (95 daa) samt allmennyttig 
formål/barnehage (25 daa). 
 
Det er viktig å opprettholde turdrag og sentrale krysningspunkter i området. 
 
Arbeidsutvalget vil vise til rekkefølgebestemmelsene i Kommunedelplan Ødegården, hvor det 
er krav til løsning på de lokale infrastrukturutfordringene – og som ved planforslagets 
endring i arealbruk må gjøres gjeldende i denne saken. 
 
Bydelsutvalgets arbeidsutvalg finner at det kan bli en utfordring i det videre arbeidet å 
oppfylle krav i naturmangfoldsloven og krav til vern av vassdrag, da tiltaket har flere 
områder med spesielle kvaliteter samt behov for lukking av Svarttjernbekken. 
 
Arbeidsutvalget er spesielt opptatt av at tilrettelegging for kollektiv ferdsel må være sentralt i 
tiltak i tettbygde strøk, gjerne med shuttlebuss til anleggene eller egen tog/t-banestasjon som 
del av skihallen. 
 
P-plasser anbefales lagt under bygningskroppene for å spare friareal, samtidig bør 
bygningene tilpasses topografien for å unngå å dominere terrenget. 
 



 2 

Arbeidsutvalget imøteser videre arbeid hvor hensyn miljøhensyn (støy, forurensning, natur, 
kultur, stråling mv.), så vel som hensyn til barn og unge i planlegging vektlegges og hvor det 
redegjøres for Fylkesmannens krav i forhold til Markaloven. 
 
Arbeidsutvalget finner at folkehelseaspektet er lite belyst, og oppfatter at planforslaget i 
hovedsak retter seg mot organiserte/konkurransepregete miljø innen vinteridrett. Dette vil 
være viktige tema i det videre arbeidet. 
 
Arbeidsutvalget viser til pågående regionale plansamarbeid innen areal- og transport for 
Oslo og Akershus, og finner at det i liten grad fremgår av høringssaken hvordan tiltaket skal 
bidra til å fremme regional bærekraft. Slik bydelen oppfatter saken legges det opp til 
bilbaserte tiltak, hvor parkeringsanleggene som illustreres i saken underbygger at tiltaket kan 
bidra til nok et trafikkgenererende storanlegg på bygrensen.  
 
Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg viser for øvrig til saken i sin helhet. 
 
 

Sak 10 /14  Eventuelt 
A) Bjørn Hallme (AP) stilte spørsmål om hvilke krav til parkering som ble gjeldende ved 

ombygging av enebolig til hybler, da dette medførte økt gateparkering.  
 

B) Britt Lindhart (AP) viste til at Stigengbakken var mørk, og ba om at det kom lys i 
mastene. 

 
 
Vedtak 

A) Administrasjonen orienterte om at det ved innvendige endringer i eksisterende boliger, 
som ikke utløste krav til bruksendring eller annen behandling etter gjeldende 
regelverk, ikke var hjemler i dagens planlovgivning til å kreve opparbeidelse nye 
parkeringsplasser. 

B) Administrasjon vil kontakte Bymiljøetaten i anledning saken 
 
 

Sak 11 /14  Orienteringssaker 
 

A) Områdeløftkoordinator Andreas M Behring orienterte om Områdeløft Stovner 
sentrum, med særlig vekt på «Veiledende plan for offentlig rom (VPOR) 
Stovnersentrum» og «Planprogram for Nedre Rommen». Begge tiltak er initiert av 
bydelen gjennom Groruddalssatsingen, men videreføres nå på plansaksnivå av Plan- 
og bygningsetaten 

 
B) Administrasjonen orienterte om befaring 12.3.2014 ved Tokerud skole – Kultur og 

utdanningskomiteen, i forkant av behandling av byrådssak 11/14 (vedr. flerbrukshall ved 
Tokerud skole) 

 
Vedtak 
MPS tok sakene til orientering. 
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Dokumenter delt ut i møtet 
MPS-sak 10/14: 

Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale. Offentlig ettersyn av 
planprogram Lørenskog Vinterpark (plandokumenter og saksfremlegg delt ut i møtet) 

Delt ut i møtet:  

• Byrådsavdeling for byutvikling, Plankontoret i Groruddalen: nedleggelse av møtevirksomhet i 
Programgruppe 1 – Groruddalssatsingen. 

• Byrådsavdeling for byutvikling: Nettplan Stor Oslo – Konseptvalgutredning (KVU) og ekstern 
kvalitetssikring. Oslo kommunes uttalelse. 

• Plan og bygningsetaten: Underretning om vedtatt Kommunedelplan for Alna miljøpark.  

• Plan og bygningsetaten: Vedrørende uavklart veistatus i bydel Stovner – Ruths vei 4 

• Groruddalen Miljøforum: Per Kroghs vei 2 – oppstart av detaljregulering – uttalelse. 

 
Møtet ble hevet kl 20.05 
 
 
 
MILJØ-, PLAN- OG SAMFERDSELSKOMITEEN  
 
 
 
Per Opsahl       Reidunn Myster Beier 
leder        sekretær 
 
 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 3/14 

 
 
Møte: Miljø-, plan- og samferdselskomitéen  
Møtested: Glassmøterommet, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Tirsdag 08. april 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Per Opsahl (H)  
   
Tilstede: Bjørn Hallme (A), Britt Lindhart (A), 

Atgeirr Flø Rasmussen (SV), Frithjof 
Funder (V), Olav Mellum (F) 

 

   
Forfall: Sumathi Wijeyaraj (A)  
   
Som vara møtte: Karl P. Olsen (A)  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Reidunn Myster Beier  
 
Åpen halvtime 
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av sakskart 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 12 /14  Protokoll 
Sak 13 /14  Orienteringssaker 
Sak 14 /14  Eventuelt 
 
 
Befaring utendørs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





 
Sak 12 /14  Protokoll 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra møtet i MPS 11.03.14 godkjennes 
 
 
 
Sak 13 /14  Orienteringssaker 
 

A) Administrasjonen orienterte om at Bydel Stovner har mottatt melding fra Plan- og 
bygningsetaten med bekreftelse fra Omsorgsbygg KF om fullføring av Ruths vei. 
Arbeidene skal være fullført innen september 2014 

B) Administrasjonen har mottatt varsel fra Bymiljøetaten om oppstart av arbeider i 
Stovnerbakken/Stovnerfaret i uke 13. Arbeidet ble startet i fjor høst og skal nå 
ferdigstilles. 

 
Vedtak (enstemmig) 
MPS tar informasjonen til orientering 
 
 
Sak 14 /14  Eventuelt 
 
X 
 
 
MPS hadde åpnet møte med befaring gjennom bydelens områder som er aktuelle i 
forbindelse med: 
 

• Kommuneplan for Oslo – Oslo mot 2030, som ligger ute til offentlig ettersyn 
• Veiledende plan for offentlig rom i Stovner sentrum, som legges ut til off. ettersyn i 

sommer 
• Planprogram for Nedre Rommen, som legges ut til off. ettersyn i sommer 
• Groruddalssatsingens områdeløft: Sentergata, Gang-sykkelvei Fossumveien Nord, 

Rommensletta skulpturpark, Haugenhallen, Haugenstua Torg og kafe, Gang-sykkelvei 
rute Østre Akervei gjennom Haugenstua, Smedstuaparken, Parsellhagene, nye 
Haugenstua skole.  

 
Turen startet og sluttet i Karl Fossums vei 30. 
Det var 21 deltakere inkludert komiteens deltakere. 
 
 
Møtet ble hevet kl 20.20 
 
 
 
MILJØ-, PLAN- OG SAMFERDSELSKOMITEEN  
 
 
Per Opsahl       Reidunn Myster Beier 
leder        sekretær 
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 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 3/14 

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

Møtetid: Torsdag 20. mars 2014 kl. 17.30     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Thor Hansen (SAFO)  
   
Tilstede: Harald Korsgaard (SAFO), Thor Henriksen 

(FFO), Karin Hoel (FFO), Steinar Kildal 
(FFO) 

 

   
Forfall: Anette Trondal Johansen (A), ), Merete 

Whist (FFO) 
 

   
   
   
   
Møtesekretær: avdelingssjef Bjørn Haraldsen  
   
 
Åpen halvtime. Det var ingen personer til stede 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
Saker behandlet under møte 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





 
Sak 22 /14  Protokoll RFF-møte 20.02.2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra RFF-møte 20.02.2014 godkjennes 
 
 
Sak 23 /14  Protokoll fra BU-møte 27.02.2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra BU-møte 27.02.2014 tas til orientering 
 
 
Sak 24 /14  Årsrapport tilsynsutvalg II for 2013 
 
Vedtak (enstemmig) 
Årsrapport fra tilsynsutvalg II og administrasjonens kommentarer tas til orientering.  
 
Sak 25 /14  Orienteringssaker 
 

A. Det ble orientert om møter  vedrørende temakvelder for pårørende til 
funksjonshemmede i bydelen 

B. Det ble orientert og gitt innspill til fellesmøte for rådene i Groruddalen 
C. Det ble orientert om arbeidet knyttet til Hverdagsmestring i bydelen 

 
Vedtak (enstemmig) 
Råd for funksjonshemmede tar informasjonen til orientering og ber leder og sekretær følge 
opp planleggingen av fellesmøte for rådene i Groruddalen. 
 
 
Sak 26 /14  Eventuelt 
 
Ingen saker 
x 
 

 
Møtet ble avsluttet kl. 18.15 
 
Råd for funksjonshemmede, 20.03.14 
 
 
 
 
Thor Hansen        Bjørn Haraldsen 
leder         avdelingssjef 
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 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 4/14 

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

Møtetid: Onsdag 09. april 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:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Bjørn Haraldsen  
 
Åpen halvtime 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 27 /14  Protokoll RFF 20.03.2014 
Sak 28 /14  Behov for tjenester og boliger til personer med funksjonshemminger i Bydel 
Stovner i perioden 2014-2018 
Sak 29 /14  Orienteringssaker 
Sak 30 /14  Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





 
Sak 27 /14  Protokoll RFF 20.03.2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra møte i RFF 20.03.2014 godkjennes 
 
 
Sak 28 /14  Behov for tjenester og boliger til personer med funksjonshemminger i Bydel 
Stovner i perioden 2014-2018 
 
Vedtak (enstemmig) 
 
Råd for funksjonshemmede ber bydelsutvalget fatte følgende vedtak: 

1. Den fremlagte saken legges til grunn for det videre arbeidet med 
planlegging og utvikling av tjenestetilbudet til personer med funksjonshemminger i 
Bydel Stovner. 

2. Administrasjonen bes videreføre dialogmøter med brukere og foresatte for å kartlegge 
fremtidige behov for bolig og tjenester i fremtiden.  

3. Administrasjonen bes videreføre arbeidet med de konkrete planer for 
etablering av nye botiltak og eventuell ombygging av eksisterende boliger, også med 
tanke på avlastningsplasser for personer med multifunksjonshemming.  

 
 
Sak 29 /14  Orienteringssaker 
 
Rådets sekretær orienterte om at Råd for funksjonshemmede vil få ny sekretær fra høsten. Det 
vil være enhetsleder i Enhet for psykisk helse Tone Andersen 
 
Vedtak (enstemmig) 
Råd for funksjonshemmede tar informasjonen til orientering 
 
 
Sak 30 /14  Eventuelt 
 
Tidspunkt for fellesmøtet for rådene i Groruddalen må endres på grunn av at lokalene ikke var 
ledige. Nye datoer ble foreslått og sekretæren jobber videre med disse. Foreløpig invitasjon 
sendes ut når datoene er  på plass.  
 
x 

 
Møtet ble avsluttet kl. 18.20 
 
Råd for funksjonshemmede,  09.04.2014 
 
 
 
 
Thor Hansen        Bjørn Haraldsen 
Leder         avdelingssjef 
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 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø 

 
Protokoll 3/14 

 
 
Møte: Ungdomsrådet  
Møtested: Rommen skole og kultursenter  

Møtetid: Mandag 10. mars 2014 kl. 16.45     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Ali Hussin Jafar Al-Jabri  
   
Tilstede: Ragni Flagstad, Himani Rohatgi, Aref 

Barakzahi, Ali Hussin Jafar Al-Jabri 
 

   
Forfall: Susan Hussein, Hanya Barakzahi, Saba 

Rezai 
 

   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte: Athithan Kumarasamy  
   
Møtesekretær: Linda Stoller  
 
 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 8 /14    Protokoll fra UR-møte 10.02.14 
Sak 9 /14    Orienteringssaker 
Sak 10 /14  Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





 

Sak 8 /14    Protokoll fra UR-møte 10.02.14  
 
Vedtak(enstemmig) 
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 10.02.14 godkjennes. 
 
 

Sak 9 /14    Orienteringssaker 
Haugen skole 
Elevrådet på Haugen skole har rapportert på gjennomføring av skoleball for elevene på 
ungdomstrinnet. De melder om 80 % oppslutning fra elevene. En av hovedårsakene til den 
gode oppslutningen mener elevrådet har sammenheng med tilskuddet fra ungdomsrådet som 
gjør at egenandelen for elevene kan holdes på et lavt nivå. 
 
 
Vedtak(enstemmig) 
Ungdomsrådet tar informasjonen til orientering 
 
 

Sak 10 /14  Eventuelt 
Ungdommens kulturmønstring(UKM) 
Søndag 16.mars kl.13 – 16 gjennomføres UKM på Rommen scene. Ungdomsrådet inviteres 
til å delta som medarrangører og kan melde seg til følgende oppgaver: 

• jury 
• publikumsvert 
• konferansier 
• artistvert 

Ansvarlig for arrangementet må ha tilbakemelding senest 12.03.14 
 
Rommen skole 
Elevrådet på Rommen skole har søkt Stovner ungdomsråd om kr.15 000,- i støtte til 
vinterball.  
 
Ung Medbestemmelse 
Odrun Misje, koordinator for Ung Medbestemmelse, i UngOrg ønsker å besøke alle lokale 
ungdomsråd i Oslo for å bli bedre kjent og høre mer om hva de lokale ungdomsrådene 
arbeider med. Hun foreslår å komme til Stovner mandag 7.april. 
 
Vedtak(enstemmig) 

1. Stovner ungdomsråd deltar på Ungdommens kulturmønstring med en representant til 
juryen og en publikumsvert. 

2. Stovner ungdomsråd støtter vinterball på Rommen skole med inntil kr.15 000,- mot at 
rapport og regnskap fra arrangementet sendes ungdomsrådet. 

3. Stovner ungdomsråd inviterer Odrun Misje til neste møte 
 
 
 
Møte ble hevet 18.30 
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Stovner ungdomsråd 
 
 
Susan Hussein                                                                                Linda Stoller 
leder                                                                                                sekretær 

 2 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Eldrerådet 

 
Protokoll 3/14 

 
 
Møte: Eldreråd  
Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Mandag 17. mars 2014 kl. 13.30     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Thor Henriksen (Eldres.)  
   
Tilstede: Grete Andberg (A), Jonna Ragnif (Menig), 

Magne Gjelseth (Pensj),  
 

   
Forfall: Marry Håberget (Pensj)  
   
Som vara møtte: Bjørg Kluge (Pensj)   
   
I tillegg møtte: Nils J. Jørgensen (F)  
   
Møtesekretær: Bente Bjerkebro  
 
Åpen halvtime. Det var ingen  personer til stede. 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 22 /14  Protokoll ER-møte 17.02.2014 
Sak 23 /14  Protokoller til orientering 
Sak 24 /14  Nøkkeltallsrapportering 
Sak 25 /14  Utkast til Demensplan 2014 - 2017 for Bydel Stovner 
Sak 26 /14  Orientering om hverdagsrehabilitering 
Sak 27 /14  Årsrapport tilsynsutvalg II for 2013 
Sak 28 /14  Årsmelding fra det sentrale eldreråd 
Sak 29 /14  Referat fra drøftingsmøte med Stovner politi 
Sak 30 /14  Eventuelt 
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Sak 22 /14  Protokoll ER-møte 17.02.2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra Eldrerådets møte 17.02.13 godkjennes 
 
 
Sak 23 /14  Protokoller til orientering 
 
Vedtak (enstemmig) 
Eldrerådet tar protokollene til orientering. 
 
 
Sak 24 /14  Nøkkeltallsrapportering 
 
Vedtak (enstemmig) 
Eldrerådet tar nøkkeltallene til orientering. 
 
 
Sak 25 /14  Utkast til Demensplan 2014 - 2017 for Bydel Stovner 
 
Vedtak (enstemmig) 
Eldrerådet mener at Demensplan 2014- 2017 for  Bydel Stovner beskriver situasjonen i 
bydelen og skisserer tiltak og tilbud for både brukere og deres pårørende. 
En god plan kan alltid gjøres bedre så Eldrerådet har følgende forslag til presiseringer: 

• Prosjektstillingen som demenskoordinator omgjøres til fast stilling. 
• Etableringen av demensteam påskyndes. 
• Videreutdanning av personell i demensomsorg blir fast post på bydelens 

utdanningsplan. 
• Pårørendeskolen blir fast årlig tilbud. 

Eldrerådet anbefaler at Bydelsutvalget vedtar Demensplanen med forannevnte justeringer.   
 
 
Sak 26 /14  Orientering om hverdagsrehabilitering 
 
Vedtak (enstemmig) 
Eldrerådet  tar informasjonen om hverdagsrehabilitering til orientering. 
 
 
Sak 27 /14  Årsrapport tilsynsutvalg II for 2013 
 
Vedtak (enstemmig) 
Årsrapport fra tilsynsutvalg II og administrasjonens kommentarer tas til orientering.  
 
 
Sak 28 /14  Årsmelding fra det sentrale eldreråd 
 
Vedtak (enstemmig) 
Eldrerådet tar årsmeldingen til orientering. 
 
 
Sak 29 /14  Referat fra drøftingsmøte med Stovner politi 
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Vedtak (enstemmig) 
Eldrerådet tar henvendelsen fra Stovner politi til orientering og svarer på denne innen 
utgangen av mars 2014. 
 
 
Sak 30 /14  Eventuelt 
 
Vedtak (enstemmig) 

1. Tilgjengelighet på Høybråten fysikalske institutt 
Eldrerådet påpeker at inngangspartiet ikke oppfyller reglene for universell utforming ( dør 
som vender innover) og ber administrasjonen følge opp saken.  
 

2. Manglende ledige  parkeringsplasser  for besøkende og ansatte ved Stovnerskogen 
sykehjem 

Eldrerådet ber bydelsadministrasjonen ta problemet opp med Sykehjemsetaten 
 

3. Nav Stat og Nav kommune inviteres til et møte i Eldrerådet.. 
 
 
 
 

 
Møtet ble avsluttet kl. 15.05 
Stovner Eldreåd, 17.03.14 
 
 
 
Thor Henriksen        Bente Bjerkebro 
leder          sekretær 
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 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 MBU 

 
Protokoll 3/14 

 
 
Møte: Medbestemmelsesutvalget  
Møtested: Glassmøterommet, Karl Fossums vei 30, inng. 

B 
 

Møtetid: Mandag 17. mars 2014 kl. 13.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Bydelsdirektør Maria Brattebakke  
   
Tilstede: Fra arbeidsgiversiden: Ass. bydelsdirektør Elisabeth Borrebæk, 

avdelingssjef Bjørn Haraldsen, enhetsleder Jorunn N. Opsahl og 
enhetsleder Stine Fritz Hals 
Fra arbeidstakersiden: Petter Eriksen FS, Jane H. Brenden FS, Homeira 
Saffar HTV/FS og Bjørg Hansen FS 

 

   
Forfall: Fra arbeidsgiversiden: personal- og organisasjonssjef Kari Rongved 

Fra arbeidstakersiden: Kari Anne Storm UdF 
 

   
Som vara møtte: Ingen fra arbeidsgiversiden. Fra arbeidstakersiden Kersti Wiborg NSF  
   
I tillegg møtte: Enhetsleder Karen M. Grenstad til sak 22/14  
   
Møtesekretær: Spesialkonsulent Sølvi Næss  
 
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av sakskart 
Vedtak: Innkalling og sakskart godkjent 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 18 /14  MBU protokoll 17.02.2014 
Sak 19 /14  AMU protokoll 06.03.2014 
Sak 20 /14  Ny oppvekstavdeling 
Sak 21 /14  Organisasjonsendring - ny avdeling Helse og mestring 
Sak 22 /14  Endret organisering av Stovner barneverntjeneste 
Sak 23 /14  Orientering om endringer i arbeidsoppgaver i enhet for bo- og dagtilbud 
Sak 24 /14  Evaluering av organisasjonsendringer i Avdeling for forvaltning og 
hjemmetjenester 
Sak 25 /14  Saker til oppfølging i MBU 
Sak 26 /14  Orienteringssaker 
Sak 27 /14  Eventuelt 
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Sak 18 /14  MBU protokoll 17.02.2014 
 
Avdelingssjef Ingebjørg Mjåland deltok i møtet. Protokollen ble rettet. 
 
Vedtak (enstemmig): 
MBU godkjenner MBU protokoll fra 17.02.2014. 

Sak 19 /14  AMU protokoll 06.03.2014 
 
Vedtak (enstemmig): 
MBU tar AMU protokoll 06.03.14 til orientering. 

Sak 20 /14  Ny oppvekstavdeling 
 
Vedtak (enstemmig): 

1. MBU slutter seg til bydelsdirektørens forslag om å samorganisere barnevernet, 
barnehageenheten og deler av Enhet for ungdom-kultur og nærmiljø i en egen 
oppvekstavdeling 

2. MBU slutter seg til de forslag til organisering som fremkommer av saksframlegget  
3. MBU slutter seg til de anbefalinger arbeidsgruppen har gjort og ber om at disse 

gjennomføres 
4. Organiseringen iverksettes fra det tidspunkt bydelsdirektøren bestemmer 
5. Organiseringen evalueres et år etter iverksetting og skal også omfatte 

arbeidsmiljømessige konsekvenser 
6. Saken settes på oversikten over saker til oppfølging 

Sak 21 /14  Organisasjonsendring - ny avdeling Helse og mestring 
 
Vedtak (enstemmig): 

1. Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal utrede hvilke enheter og tiltak 
som kan inngå i en ny avdeling helse og mestring. Arbeidet sluttføres innen 1.juni 

2. Det partssammensatte utvalg består av 8 representanter, 4 fra organisasjonene og 4 
fra arbeidsgiversiden, samt HVO 

3. Saken settes på oversikten over saker til oppfølging 
 

Petter Eriksen melder inn representanter i partssammensatt utvalg fra organisasjonene til 
Elisabeth Borrebæk. 

Sak 22 /14  Endret organisering av Stovner barneverntjeneste 
 
I sakens siste avsnitt endres i første setning internt til eksternt. Protokoll nr. 2 til saken ble 
utdelt. 
Vedtak (enstemmig): 

1. Seksjon for fag- og tiltaksutvikling avvikles, og stilling som seksjonsleder omgjøres til 
stilling som fagutvikler ved tjenesten. Stillingen tilbys tidligere seksjonsleder.. 

2. Det opprettes en ny seksjon for omsorg, og fosterhjemsteam og 
korttidsfosterhjemsteam legges til denne seksjonen. En konsulentstilling i 
korttidsfosterhjemsteamet omgjøres til seksjonsleder for den nye seksjonen 
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3. Det opprettes en stilling som teamleder i innsatsteamet. Ressursen tas fra akutt- 
uteteamet ved at en av miljøterapeutstillingene der gjøres om til teamleder 

4. Det nedsettes en arbeidsgruppe som får i oppdrag å vurdere vektingen av ressursbruk 
mellom akutt- og uteteam og innsatsteamet 

5. Det etableres en ungdomsbase med representanter fra ungdom og fritid, psykisk helse, 
skolehelsetjenesten og barneverntjenesten, plassert i barneverntjenestens lokaler. 
Barneverntjenesten tildeles koordineringsansvaret. Ungdomsbasen organiseres som 
en matrise, og lederne i tjenestene som avgir ressurser vil danne styringsorganet.  

Sak 23 /14  Orientering om endringer i arbeidsoppgaver i enhet for 
bo- og dagtilbud 
 
Vedtak (enstemmig): 

1. MBU tar orientering om endringer i arbeidsoppgaver i Enhet for bo- og dagtilbud til 
orientering 

2. Saken settes på oversikten over saker til oppfølging 
 
Sak 24 /14  Evaluering av organisasjonsendringer i Avdeling for 
forvaltning og hjemmetjenester 
 
Vedtak (enstemmig): 

1. MBU tar evalueringen av organisasjonsendringene i Avdeling for forvaltning og 
hjemmetjenester til orientering 

2. Saken anses ferdig og fjernes fra oversikten over saker til oppfølging 

Sak 25 /14  Saker til oppfølging i MBU 
 
Vedtak (enstemmig): 
MBU tar saker til oppfølging til orientering. Oppdatert oversikt vil foreligge i april. 

Sak 26 /14  Orienteringssaker 
 
Ingen saker 

Sak 27 /14  Eventuelt 
 
Ingen saker 
 
 
Dokumenter delt ut i møtet: 
 

• AMU protokoll fra 06.03.14 
• Protokoll til sak 22/14 

 
Slutt: kl.13.50 
 
 
Maria Brattebakke      Petter Eriksen 
leder        sekretær 
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 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 MBU 

 
Protokoll /14 

 
 
Møte: Medbestemmelsesutvalget  
Møtested: Glassmøterommet, Karl Fossums vei 30, 

inng.B 
 

Møtetid: Mandag 07. april 2014 kl. 13.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Bydelsdirektør Maria Brattebakke  
   
Tilstede: Fra arbeidsgiversiden: Ass. bydelsdirektør Elisabeth Borrebæk, 

avdelingssjef Bjørn Haraldsen, personal- og organisasjonssjef 
Kari Rongved, enhetsleder Jorunn N. Opsahl 
Fra arbeidstakersiden: Petter Eriksen FS, Homeira Saffar 
HTV/FS, Kari Anne Storm UdF, Bjørg Hansen FS 

 

   
Forfall: Fra arbeidstakersiden: Jane H. Brenden FS  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
   
   
Møtesekretær: Spesialkonsulent Sølvi Næss  
 
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av sakskart 
Vedtak: Innkalling og sakskart godkjent 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 28 /14  MBU protokoll 17.03.2014 
Sak 29 /14  Omgjøring av stilling fra miljøarbeider til helsefagarbeider i Vestlisvingen 196 - 
botiltak 
Sak 30 /14  Strategidokument "Fremtidens Stovner 2014-2017". Sak til drøfting og 
ideutveksling. 
Sak 31 /14  Saker til oppfølging i MBU 
Sak 32 /14  Orienteringssaker 
Sak 33 /14  Eventuelt 
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Sak 28 /14  MBU protokoll 17.03.2014 
 
Vedtak (enstemmig): 
MBU godkjenner MBU protokoll 17.03.2014. 

Sak 29 /14  Omgjøring av stilling fra miljøarbeider til 
helsefagarbeider i Vestlisvingen 196 - botiltak 
 
Vedtak (enstemmig): 
En stilling for miljøarbeider 80,99 % omgjøres til stilling for helsefagarbeider. 

Sak 30 /14  Strategidokument "Fremtidens Stovner 2014-2017". Sak 
til drøfting og ideutveksling. 
 
Vedtak (enstemmig): 
 

1. MBU tar utkast til strategidokument til orientering og vil gi innspill og ideer til 
dokumentet der hvor utvalget ser behov for presiseringer og tilføyelser 

2. MBU slutter seg til bydelsdirektørens forslag om å nedsette en partssammensatt 
styringsgruppe og ulike arbeidsgrupper som kan jobbe med enkeltområder både i 
2014 og videre fremover mot 2017. Det bes om at det partssammensatte arbeidet 
kommer i gang før sommeren 2014 

Sak 31 /14  Saker til oppfølging i MBU 
 
Vedtak (enstemmig): 
MBU tar saker til oppfølging til orientering. Oppdatert oversikt vil foreligge i mai. 

Sak 32 /14  Orienteringssaker 
 
Kari Rongved orienterte om status i arbeidet med en røykfri Bydel Stovner. 

Sak 33 /14  Eventuelt 
 
Ingen saker 
 
 
 
 

 
Slutt kl.14.20 
 
 
 
Maria Brattebakke      Petter Eriksen 
leder        sekretær 
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