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Møteinnkalling 
 
 
 
 
Utvalg: Barne- og ungekomiteen 
Møtedato: 27.05.2014 
Møtested: Helsestasjonen, Sandakerveien 33 C, 1. etasje (møt opp ved hovedinngang)   
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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Til behandling foreligger: 
 
 
Saksnr Tittel 
1.  Åpent kvarter 
2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
3.  Godkjenning av protokoll fra møte 06.05.14 
4. BUK 14/13 Økonomioppfølging per 30. april 
5. BUK 14/14 Strategisk plan for Bydel Sagene 2014-16 
6. BUK 14/15 Helsestasjon – oppfølging av barn ved 2 og 4 års kontroll 
7.  Orienteringssaker 
8.  Eventuelt 
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Møtebok 

 
 
Utvalg: Barne- og ungekomiteen 
Møtedato: 06.05.2014 
Tidspunkt: 18:00 
Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud 
  
 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Repr Vara for 
Marianne Engelstad LEDER SV  
Therese Karlsen NESTL AP 
Vegar Andersen MEDL AP 
Camilla Johannessen MEDL H 
Marianne Nordli MEDL FRP 
Zahra Eggeh Hassen MEDL R 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Navn Funksjon Repr 
Alva Eide  MEDL V 
Thomas Wendelborg  1. vara V 
Chris Madssen 2. vara V 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
 
Hilde Graff – avdelingsdirektør for barn og unge 
 
 
 
 
 
Møteleder: Marianne Engelstad 
Møtesekretær: Helen Bergstøl Norvalls 
 

 

Internett: 
www.bsa.oslo.kommune.no 

 

 
 

 

Bydel Sagene 
 

 

Post- og besøksadresse: 
Thorvald Meyers gate 7 
0555 Oslo 

 

Telefon:  02180 
Telefaks: 23 47 40 01 
 

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

 

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

 

Oslo kommune 
Bydel Sagene 
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Følgende saker ble behandlet: 
 
 
Saksnr Tittel 
1.  Åpent kvarter 
2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
3.  Godkjenning av protokoll fra møte 25.03.14 
4. BUK 14/9 Økonomioppfølging per 31. mars 2014 
5. BUK 14/10 Kvartalsrapport per 31. mars 2014 
6. BUK 14/11 Ungdomstiltaket trial 
7. BUK 14/12 Forslag til møteplan 2. halvår 2014 
8.  Orienteringssaker 
9.  Eventuelt 
 
 

1. Åpent kvarter 

Morten Flattum, frivillig representant for Trialgruppa i Bydel Sagene, hadde et 
innlegg. Flattum leverte ut et skriv vedrørende Trialgruppa på vegne av Helge Ruden, 
da Ruden selv ikke har mulighet til å uttale seg under åpent kvarter som ansatt i Bydel 
Sagene.  
 
Flattum uttalte at det fortsatt er feil i den informasjonen Flattum og Ruden har mottatt 
fra bydelsdirektøren i denne saken. Flattum sa videre at det er viktig at ansatte 
informeres før sakspapirene legges ut på nettet. Flattum argumenterte for at man bør 
finne en felles løsning som gjør at Trialgruppa kan opprettholdes.  

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

 

3. Godkjenning av protokoll fra møte 25.03.14 

Protokoll fra møtet 25.03.14 ble enstemmig godkjent. 

 

4. BUK 14/9  Økonomioppfølging per 31. mars 2014 

Barne og unge komiteens behandling: 
 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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VEDTAK (enstemmig): 
 Barne- og ungekomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
 Økonomioppfølging per 31. mars 2014 tas til etterretning. 

 

5. BUK 14/10  Kvartalsrapport per 31. mars 2014 

Barne og unge komiteens behandling: 
 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK(enstemmig): 

 Barne- og ungekomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014 tas til etterretning. 

 

6. BUK 14/11  Ungdomstiltaket trial 

Bydelsdirektørens forslag: 
 
Bydelsdirektør innstiller på at Trial-tiltaket avvikles. 
 
Bakgrunnen for innstillingen er: 

• Bydelen har ikke fått respons på søknaden til byrådsavdelingen om å gjøre 
tiltaket byomfattende med sentral finansiering. 

• De frivillige har ikke kapasitet til å påta seg mer enn de allerede gjør pr. dags 
dato. 

• En reduksjon i bemanning og flytting av Trialtiltaket vil gi brukerne et 
vesentlig redusert tilbud både når det gjelder kvalitet og omfang. 

• Det har ikke lykkes å finne ytterligere ekstern finansiering av tiltaket. 
• Bydelen har ikke mottatt positiv respons fra andre bydeler på henvendelsen 

om kjøp av plasser. 
 
Barne- og unge komiteens behandling: 
 
Camilla Johannessen (H) fremmet et alternativt forslag til vedtak: 
 
«Trialtiltaket opprettholdes ut 2014 i påvente av avklaring av byomfattende 
finansiering og/ eller salg av plasser til andre bydeler.» 
 
Marianne Engelstad (SV) fremmet et alternativt forslag til vedtak: 
 
«Bydelsdirektørens forslag avvises. Saken behandles ikke i BUK men sendes videre 
til behandling i BU. Det er ønskelig med et saksfremlegg som har en bedre 
talloversikt.» 
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VOTERING: 
 
Det ble stemt over bydelsdirektørens forslag: 
 
Forslaget falt med 6 stemmer (enstemmig). 
 
Det ble stemt over Camilla Johannessen (H) sitt alternative forslag: 
 
Forslaget falt med 2 (1H, 1FRP) mot 4 (2AP, 1SV, 1R) stemmer. 
 
Det ble stemt over Marianne Engelstad (SV) sitt alternative forslag: 
 
Forslaget ble vedtatt med 4 (2AP, 1SV, 1R) mot 2 (1H, 1FRP) stemmer. 
 

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

Bydelsdirektørens forslag avvises. Saken behandles ikke i BUK men 
sendes videre til behandling i BU. Det er ønskelig med et saksfremlegg 
som har en bedre talloversikt. 

 
Merknad: 
Camilla Johannessen (H) ba om å få protokollført følgende spørsmål til 
bydelsdirektøren: 
 
Har salg av plasser til andre bydeler blitt tatt opp på bydelsdirektørenes sektormøte 
eller skal dette tas opp i nærmeste fremtid?1 

 

7. BUK 14/12  Forslag til møteplan 2. halvår 2014 

Barne og unge komiteens behandling: 
 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK (enstemmig): 

 Barne- og ungekomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
 Møteplan for 2. halvår 2014 vedtas. 

                                                 
1 Det har ikke vært avholdt sektordirektørmøte etter at saken om Trial ble behandlet i Bydelsutvalget  
3. april. Neste sektordirektørmøte er 13. juni. 
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8. Orienteringssaker 

Hilde Graff orienterte om at første del av barnehageopptaket er ferdig, og at det er 
flere søkere enn i fjor. Det vil komme mer info om dette når andre del av opptaket er 
ferdig. 

 

9. Eventuelt 

Marianne Engelstad forhørte seg med komiteens medlemmer om det er ønskelig å 
legge neste møte i BUK til Helsestasjonen som har lokale i Sandakerveien 33 C. 
Komiteens medlemmer ønsket dette. Det legges opp til at neste møte i BUK avholdes 
på Helsestasjonen, og at komiteens medlemmer får en omvisning og en presentasjon 
av Helsestasjonen i forkant av møtet. 

 

BYDEL SAGENE 
Barne- og ungekomiteen 

 
Marianne Engelstad      Helen Bergstøl Norvalls 
møteleder       møtesekretær 
 
 


