
 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Alna 

 Bydelsadministrasjonen 

Protokoll 3/14 

 

 

Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen  

Møtested: Furuset senter, Bydelssalen inngang A - 2. et.  

Møtetid: Tirsdag 20. mai 2014 kl. 18.00  

Sekretariat: 938 61 147  

 

 

Møteleder: Arvid Berg-Hansen (A)  

   

Tilstede: Arvid Berg-Hansen (A), leder 

Elisabeth Jørgensen (A) 

Sahra Jaber (A)  

Uzma Khan (A) 

Ekrem Ari (H) 

Jon-Terje Bekken (V) 

Grethe Østhell (FrP) 

 

 

I tillegg møtte: Ellen Liljedahl, avdelingsdirektør  

   

Møtesekretær: Eivind Fivelsdal  

 

 Åpen halvtime 

Det møtte ingen til Åpen halvtime. 

 

 Godkjenning av innkalling 

Godkjent 

 

 Godkjenning av sakskart 

Godkjent 

 

 Godkjenning av protokoll fra møte 26. februar 

Godkjent 

 

 Informasjon fra bydelsadministrasjonen 

Avdelingsdirektør Ellen Liljedahl orienterte om barnehagetilbudet.  

 

Saker behandlet under møte 

Sak 8 /14    Oppdragsbrev 2014 - utdyping av vedtatt budsjett for FO2A- Barnehager ............ 2 
Sak 9 /14    Vedlikeholdsbehov i barnehagene .......................................................................... 2 
Sak 10 /14  Behov for vikarer i de kommunale barnehagene .................................................... 2 

Sak 11 /14  Fordeling av tilskudd fra Nasjonal tilskuddsordning mor barnefattigdom 2014 .... 3 



 
 

Sak 8 /14    Oppdragsbrev 2014 - utdyping av vedtatt budsjett for 
FO2A- Barnehager 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Oppvekst- og kulturkomiteen tar saken om oppdragsbrev 2014 til orientering. 

 

Votering: 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

Oppvekst- og kulturkomiteen tar saken om oppdragsbrev 2014 til orientering. 

 

 

Sak 9 /14    Vedlikeholdsbehov i barnehagene 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Bydelsutvalget tar saken om vedlikehold av kommunale barnehager til orientering. 

 

Votering: 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

1. OKK ser med bekymring på manglende vedlikehold og opprustning av barnehagene.  

 

2. OKK ber bydelsadministrasjonen tilskrive byrådet der det bes om at Omsorgsbygg KF 

tilføres tilstrekkelige midler til å ta tak i det vedlikeholdsetterslepet som er avdekket i 

bydelens barnehager. Brevet sendes med kopi til partigruppene i bystyret. 

 

3. OKK tar saken om vedlikehold av kommunale barnehager til orientering. 

 

Sak 10 /14  Behov for vikarer i de kommunale barnehagene 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Bydelsutvalget tar saken om behov for vikarer i de kommunale barnehagene til orientering. 

 

Votering: 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

OKK tar sak om behov for vikarer i de kommunale barnehagene til orientering. 

 

 

 

 

 



 

Sak 11 /14  Fordeling av tilskudd fra Nasjonal tilskuddsordning mor 
barnefattigdom 2014 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Oppvekst – og kulturkomiteen tar sak om fordeling av tilskudd fra nasjonal tilskuddsordning  

mot barnefattigdom 2014 til orientering. 

 

Votering: 

Enstemmig 

 

Vedtak: 
1. Oppvekst – og kulturkomiteen ber bydelsadministrasjonen orientere om prioriteringen 

av de nye søknadene som sendes i forbindelse med utlysningen av restmidler i 

ordningen. 

 

2. Oppvekst – og kulturkomiteen tar sak om fordeling av tilskudd fra nasjonal 

tilskuddsordning mot barnefattigdom 2014 til orientering 

 

 

 

 Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt. 

 

 

 

 

 

Oslo, 23.05.14 

 

 

 

 

 

Arvid Berg-Hansen       Eivind Fivelsdal 

leder         møtesekretær 

 


