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Møteinnkalling 

 
 
 
 
Utvalg: Arbeidsutvalget 
Møtedato: 12.05.2014 
Møtested: Sagene samfunnshus, River'n   
Tidspunkt: 18:00 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Internett: 
www.bsa.oslo.kommune.no 

 

 
 

 

Bydel Sagene 
 

 

Post- og besøksadresse: 
Thorvald Meyers gate 7 
0555 Oslo 

 

Telefon:  02180 
Telefaks: 23 47 40 01 
 

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

 

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

 

Oslo kommune 
Bydel Sagene 
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Følgende saker var til behandling: 
 
 
Saksnr Tittel 
1.  Åpent kvarter 
2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
3.  Godkjenning av protokoll fra møte 31.03.14 
4. AU 14/14 Økonomioppfølging per 31. mars 2014 
5. AU 14/15 Kvartalsrapport per 31. mars 2014 
6. AU 14/16 Ungdomstiltaket trial 
7. AU 14/17 Forslag til møteplan 2. halvår 2014 
8. AU 14/18 Søknad om fritak fra verv i Kultur- og nærmiljøkomiteen. Oppnevning av 

nytt 1. varamedlem. 
9. AU 14/19 Oppnevning av nestleder av Tilsynsutvalg 2 
10.  Orienteringssaker 
11.  Eventuelt 
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Møtebok  

 
 
Utvalg: Arbeidsutvalget  
Møtedato: 31.03.2014 
Tidspunkt: 18.00 
Møtested: Sagene samfunnshus Trinserud 
  
 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Repr Vara for 
Helge Stoltenberg LEDER AP  
Ole Jørgen Nyhagen NESTLEDER SV  
Eli Eriksen Sveen MEDLEM AP  
Kjell Omdal Erichsen MEDLEM H  
Sten Ånnerud MEDLEM V  
Hans Otto Watne   OBSERVATØR FRP  
Eldar Aldernæs Hanson OBSERVATØR R  
 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
 
Marius Trane, bydelsdirektør 
Atle Hillestad, avdelingsdirektør, økonomi 
 
Møteleder: Helge Stoltenberg  
Møtesekretær: Atle Hillestad 
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr  

1.  Åpent kvarter 

2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 

3.  Godkjenning av protokoll fra møte 10.03.2014 

4. AU 14/8 Økonomioppfølging per 28. februar 2014 

5. AU 14/9 Tekniske budsjettjusteringer 

6. AU 14/10 Justert budsjett 2014 

7. AU 14/11 Familiens hus til «NYE familiens hus» 

8. AU 14/12 Søknad om fritak fra verv i Barne- og ungekomiteen. Oppnevning av 
nytt medlem. 

9.  Orienteringssaker 

10.  Eventuelt 

1. Åpent kvarter 

Atle Tingnes Briseid og Marianne Tveit, brukere av familiens hus, ønsket å bevare tiltaket slik 
det er i dag. De har dannet aksjonsgruppe og 630 har skrevet under på opprop. Tiltaket betyr mye 
for mange familier og er viktig for manges livskvalitet etter fødsel. De påpekte spesielt 
familiegruppene og betydningen av å treffe andre i samme situasjon. Familiens hus er et godt 
tiltak for vanlige folk med vanlige problemer som ikke får hjelp andre steder 

Glenn Thomas Thommesen, bruker av familiens hus, opplyste at hans familie hadde hatt stor 
nytte av tiltaket i en vanskelig periode etter fødsel. De hadde blitt tatt i mot på en måte som er 
mye enklere enn i annet hjelpeapparat. Legges tiltaket ned, kan en kan en miste kontakt med 
familier som trenger støtte og dette kan bli mer kostbart enn dersom disse må måtte søke 
hjelpeapparatet seinere.  

Solveig Hegsand, bruker av familiens hus, hadde som adoptivmor til to  fått uvurderlig hjelp i 
åpen barnehage og familiegruppa i Åsenhagen. Hun fryktet at kompetansen vil forsvinne hvis 
tiltaket legges ned. 

Marianne Tveit, bruker av familiens hus, viste til at åpen barnehage kan bidra til at man tidlig 
oppdager hvem som trenger mer hjelp. Hun mente Nye familiens hus ikke vil ha kapasitet til å ta 
de lettere sakene. Huset brukes mye av minoritetsfamilier som dermed også møter norske 
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familier. Terskelen for å søke hjelp vil bli høyere i Nye familiens hus. De personlige ressursene 
må tas vare på.  I åpen barnehage treffer en 4 - 500 familier i året med to ansatte.  

Tom Nitschke, bydelspolitiet, opplyste at det er lite ungdomsproblemer i Sagene. Han tror det 
skyldes et godt ungdomstilbud. Trialprosjektet har opparbeidet enormt med kompetanse på 
belastet ungdom og denne vi forsvinne for godt dersom tiltaket legges ned. Han mente det har 
gått dårlig med svært få av de som har vært med. Det viktigste med prosjektet er at ungdom som 
er i faresonen har blitt plukket ut og fått et tilbud som lærer dem folkeskikk og samarbeide. 

David Moland-Wulff, lærer på Bjølsen skole, mente kravene til elevene blir stadig høyere i 
akademisk forstand og at det derfor også trengs tilbud til de som har andre ønsker og ambisjoner. 
Trial er i denne sammenheng unikt når det gjelder å lære mestring og konsentrasjon og kan bidra 
til å åpne andre utdanningsveier for brukergruppa. 

Bjørn Eivind Winger, tidligere bruker og ansatt på trial, hadde selv hatt stor nytte av tiltaket. 
Det er viktig å holde ungdommer i prosjektet lenge. Trialtiltaket er en gulrot for guttene i 
bydelen. Det er mange frivillige i tiltaket og de lærer ikke bare ungdommene å kjøre trial. Det 
dreier seg også om sosial læring. 

Sara Hemmer, frivillig på trialprosjektet, omdelte et opprop som deltakerne hadde skrevet under 
på. Prosjektet gir stabilitet og voksenkontakt og gode resultater.  

Helge Ruden, leder av trialtiltaket, mente tiltaket treffer de som trenger det. Forslaget om 
nedleggelse burde vært tatt opp med de ansatte på et tidligere stadium. Om nødvendig kan også 
prosjektet drives billigere. Tiltaket burde vært byomfattende og ikke på bydel.  

Unni Trane Nielsen, tillitsvalgt for fysioterapeutene, mente dekningen på barnefysioterapi i 
bydelen er dårligere enn i alle andre bydeler og spesielt at det er for dårlig tilbud til 
habiliteringsbarn. Det blir feil i kutte i statssubsidierte lovpålagte tjenester.  

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
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3. Godkjenning av protokoll fra møte 10.03.2014 

Protokollen ble enstemmig godkjent. 

 

4. AU 14/8 Økonomioppfølging per 28. februar 2014 

VEDTAK (enstemmig) 

Arbeidsutvalget tilrår bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 

Økonomioppfølging pr 28. februar 2014 tas til etterretning. 

 

5.  AU 14/9 Tekniske budsjettjusteringer  
 
  VEDTAK (enstemmig) 

Arbeidsutvalget tilrår bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 

Bydelsutvalget tar til etterretning tekniske budsjettjusteringer som følge av sentralt 
pålegg om fordeling av administrasjonskostnader, samt oppfølging av fullmakt gitt 
i budsjettvedtaket for 2014 om etablering av Enhet for fleksible tjenester ved 
overføring av ressurser fra øvrige enheter. 
 
 

6. AU 14/10 Justert budsjett 2014 
 Bydelsdirektør justerte sitt forslag på følgende to punkter: 

 
- 111 Direktør med stab reduseres med 400 000 
- 311 Legesenter reduseres med 700 000 
 
Bydelsutvalgets leder foreslo å realitetsbehandle saken direkte i bydelsutvalget. 

 
VEDTAK:  
Saken behandles direkte i bydelsutvalget. 
 

 
7. AU 14/11 Familiens hus til «Nye familiens hus 

 
Ole Jørgen Nyhagen foreslo på vegne av AP, SV og MDG følgende tillegg til 
bydelsdirektørs innstilling: 

 
1) Åpen barnehage videreføres som et generelt tilbud til bydelens befolkning. 
2) De stillingene som i dag er knyttet til Åpen barnehage opprettholdes. 
3) «Nye familiens hus» opprettes. 
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4) Arbeidsutvalget ber administrasjonen om å legge fram en bemanningsplan 
for «Nye familiens hus» i overensstemmelse med punkt 1. og 2. i forslaget. 

 
Bydelsdirektørs forslag og Nyhagens tilleggsforslag ble begge enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK (enstemmig) 

  Arbeidsutvalget tilrår bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
  1. «NYE familien hus» opprettes i tråd med forslaget. 

2. Det opprettes en enhetsleder i tilknytning til tiltaket i tråd med forslaget. 
3. Det opprettes 3 fagkonsulent/familieveilederstilliger i tråd med forslaget. 
4. En faglederstilling/koordinator stilling inndras i tråd med forslaget 
5. En pedagogisk lederstilling inndras i tråd med forslaget 
 

 
1) Åpen barnehage videreføres som et generelt tilbud til bydelens 

befolkning. 
2) De stillingene som i dag er knyttet til Åpen barnehage opprettholdes. 
3) «Nye familiens hus» opprettes. 
4) Arbeidsutvalget ber administrasjonen om å legge fram en 

bemanningsplan for «Nye familiens hus» i overensstemmelse med 
punkt 1. og 2. i forslaget. 

 
 
8. AU 14/12 Søknad om fritak fra verv i Barne- og ungekomiteen. Oppnevning av nytt 

medlem. 
 

VEDTAK (enstemmig) 
Arbeidsutvalget tilrår bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
1. Gisle Bruknapp (V) fritas fra sitt verv som medlem i Barne- og ungekomiteen 
for resten av valgperioden. 
2.  Alva Eide (V) oppnevnes som nytt medlem i Barne- og ungekomiteen. 
 
Nytt varamedlem oppnevnes direkte i bydelsutvalget 
 

9. Orienteringssaker 
a) Det ble orientert om dom i Oslo tingrett i tvistesak mellom Bydel Sagene og Toten 

barnevern- og kompetansesenter 
b) Utdeling av Lovisaprisen vil bli avgjort ved e-postmøte mellom AUs medlemmer og 

observatører. 
 

10. Eventuelt 
Det var ingen saker under eventuelt. 
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BYDEL SAGENE 
Arbeidsutvalget 
 
Helge Stoltenberg    Atle Hillestad 
møteleder     møtesekretær 
 


