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Åpen halvtime 
Godkjenning av innkalling 
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Saker til behandling 
Sak 49/14    Protokoll AU 08.05.2014 
Sak 50/14    Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 22.05.14 
Sak 51/14    Status for verbalvedtak pr. 01.06.14, (ettersendes/omdeles i møte) 
Sak 52/14    Regnskap og prognose per april, (ettersendes/omdeles i møte) 
Sak 53/14    Midtveisevaluering av informasjonspunktet på Stovner senter 
Sak 54/14    Sommerfullmakter 2014 
Sak 55/14    Ny vararepresentant Stovner Eldreråd 
Sak 56/14    Orienteringssaker 
Sak 57/14    Eventuelt 
Sak 58/14    Leieavtale Stovner Frivilligsentral, (blått kart) 
 
 
 
 
 
 
Bydel Stovner 
 
 
 
Karl P. Olsen        Maria Brattebakke 
leder         bydelsdirektør 
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Sak 49/14    Protokoll AU 08.05.2014  
 
Arkivsak: 201400004 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 05.06.14 49/14  
 
PROTOKOLL AU 08.05.2014  
 
 
 
Vedlagt er protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 08.mai 2014 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Protokoll fra AU 08.05.2014 godkjennes 
 
 
 
 
Maria Brattebakke        Madelene Stolpe 
bydelsdirektør         spesialkonsulent 
 
 
Vedlegg 
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Sak 50/14    Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 22.05.14  
 
Arkivsak: 201400001 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Aas Turid 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 05.06.14 50/14  
 
PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 22.05.14  
 
 
Vedlagt er protokoll fra Bydelsutvalgets møte 22.05.14 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 22.05.14 tas til orientering 
 
 
 
Maria Brattebakke      Turid Aas 
Bydelsdirektør      fagkonsulent 
 
 
 
Vedlegg 
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Sak 51/14    Status for verbalvedtak pr. 01.06.14  
 
Arkivsak: 201300157 
Arkivkode: 121.0 
Saksbehandler: Aas Turid 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 05.06.14 51/14  
 
STATUS FOR VERBALVEDTAK PR. 01.06.14  
 
 
 
Omdeles i møte 
 
 
 
Turid Aas 
fagkonsulent 
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Sak 52/14    Regnskap og prognose per april  
 
Arkivsak: 201400193 
Arkivkode: 122.2 
Saksbehandler: Johnsen Svein Rune 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 05.06.14 52/14  
Bydelsutvalget 19.06.14  
 
REGNSKAP OG PROGNOSE PER APRIL  
 
Som tabellen under viser, ligger bydelen an til et merforbruk inklusiv økonomisk sosialhjelp og 
kvalifiseringsprogrammet på 13,5 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 april med prognose for 2014 for hele bydelen.  
 

Ar
t 

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

31.12.14 
Årets 

budsjett Avvik 
0 0 Lønn og sosiale utgifter 236 662 37,62 % 654 087 629 128 -24 959 
1 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 86 276 29,06 % 295 086 296 859 1 774 
3 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 55 092 38,35 % 157 202 143 661 -13 542 
4 4 Overføringsutgifter 10 508 38,69 % 28 510 27 158 -1 353 
5 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner 17 0,68 % 2 551 2 500 -51 
U SUM UTGIFT 388 556 35,35 % 1 137 436 1 099 306 -38 130 
6 6 Salgsinntekter -21 055 33,40 % -63 649 -63 038 612 
7 7 Refusjoner -28 051 29,53 % -118 196 -94 999 23 197 
8 8 Overføringsinntekter -6 037   -3 277 0 3 277 
9 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner 0   0 0 0 
I SUM INNTEKT -55 144 34,89 % -185 123 -158 037 27 086 
  NETTO UTGIFT eksl. Øk.sosialhjelp og KVP 333 412 35,42 % 952 313 941 269 -11 044 
  Økonomisk sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet 33 353 35,28 % 97 043 94 543 -2 500 
  NETTO UTGIFT ink. Øk.sosialhjelp 366 765 35,41 % 1 049 356 1 035 812 -13 544 
              
    Overførbart mindreforbruk fra 2013   19 600 
    Bruk av reserve/avsetning     7 944 
    Manglende sykepengerefusjonsinntekter   4 000 
              

    
Prognostisert mindreforb. pr 31.12.14  etter 
korrigeringer 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 4,0 mill. kroner, det forventes et mindreforbruk på 
kvalifiseringsprogrammet på 1,5 mill. kroner.  
 
Stabs-enhetene 
Det er et prognostisert mindreforbruk totalt på stabsenhetene på 5,8 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 8,3 mill ved 
utgangen av april måned. Hjemmesykepleien har høye lønnsutgifter i alle måneder i årets første 
tertial, dette gjelder begge distrikt. Pr april ligger hjemmetjenesten an til et merforbruk på 5,3 
mill. kroner. Bruk av sykehjemsplasser har vært høyt i begynnelsen av 2014, men viser positiv 
utvikling. Som nedenstående graf viser, bruker bydelen 8 plasser mer enn måltallet pr april. 
Tross høyere forbruk av sykehjemsplasser enn måltall, medfører prisreduksjon for 
sykehjemsplasser i henhold til bystyrets vedtak av 11. desember 2013, et prognostisert 
merforbruk på 0,3 mill. kroner. Det er i denne prognosen også forutsatt videre reduksjon i kjøp 
av sykehjemsplasser. 
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Barnehageenheten 
Barnehageenheten ligger an til et merforbruk på 6,1 mill. kroner. Merforbruket skyldes 
merforbruk på lønn, dette gjelder i de fleste barnehagene, samt støtteped/ass. 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 april ligger barnevernet an til et merforbruk på 
8,6 mill kroner. Gjennomsnittlig brutto døgnpris ligger høyt i årets første tertial, men viser 
positiv utvikling, som grafen under viser.   
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Samtlige av årets fire første måneder ligger under gjennomsnittet av antall oppholdsdøgn i 
institusjon i 2013. 

 
 
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten ligger an til et mindreforbruk på 1,2 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 0,7 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 0,9 mill. kroner på enhet for psykisk helse. 
  
Sosialtjenesten 
Sosialtjenesten eksklusiv økonomisk sosialhjelp og KVP, ligger an 0,1 mill i mindreforbruk. 
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 en mindreforbruk på 2,4 mill. kroner. 
 
Enhet for fritidstilbud kultur og lokalsamfunnsarbeid 
Enhet for fritidstilbud barn og unge ligger an til en mindreforbruk på 0,9 mill. kroner, 
hovedsakelig knyttet til lønn. 
 
 
 
Økonomisk sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet  
Økonomisk sosialhjelp ligger an til å gå med et merforbruk på 4,0 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, 1. 
tertial i inneværende år ligger på samme nivå som 1. tertial 2013, som var rekordhøyt, se 
nedenstående graf. Satsing på kostnadsreduserende tiltak forventes å gi effekt senere i 2014. 
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Mer-mindreforbruk pr. kostra-funksjon 
Mer- mindreforbruk inklusiv økonomisk sosialhjelp og KVP pr. april fordelt på kostra-funksjon 
og funksjonsområde:  
 
FO/ 
Funksjon Navn funksjon

Mer-/ 
mindreforbruk

120 Administrasjon 2 384
241 Diagnose, behandling, rehabilitering 1 533
242 Råd, veiledning og sosial forebygge 94
385 Andre kulturaktiviteter 3 337
FO 1 7 348
201 Førskole -6 152
FO 2A -6 152
251-252 Barnevernstiltak i og utenfor familen -8 651
232 Forebygging- skole og helsestasjon 598
FO 2B -8 053
253 Pleie- omsorg, hjelp i institusjon -4 884
254 Pleie- omsorg, hjelp i hjemmet 697
FO 3 -4 187
276 Kvalifiseringsprogrammet 1 500
281 Økonomisk sosialhjelp -4 000
FO 4 -2 500

Sum mer-/ mindreforbruk bydelen -13 544  
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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. april 2014, slik det fremgår av dette 
dokumentet, til etterretning.  
 
 
 
 
 
 
Maria Brattebakke       Winnie Bolstad 
bydelsdirektør        økonomisjef 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Oversikt over regnskap og prognose pr enhet 
Lønnsoversikt pr. enhet 
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Sak 53/14    Midtveisevaluering av informasjonspunktet på Stovner 
senter  

 
Arkivsak: 201300231 
Arkivkode: 061.0 
Saksbehandler: Behring Andreas Mjærum 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomitéen 02.06.14  
Ungdomsrådet 02.06.14  
Miljø-, plan- og samferdselskomitéen 03.06.14 25/14  
Oppvekst- og kulturkomitéen 03.06.14 39/14  
Arbeidsutvalget 05.06.14 53/14  
Råd for funksjonshemmede 12.06.14  
Bydelsutvalget 19.06.14  
 
Tidligere vedtak i saken: 
Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. 
 
MIDTVEISEVALUERING AV INFORMASJONSPUNKTET PÅ STOVNER SENTER  
 
Sammendrag: 
Bydel Stovner etablerte gjennom områdeløft Stovner sentrum en tilstedeværelse på Stovner 
senter den 10. desember 2013. Piloten varer ut 2014, og dette er en midtveisevaluering av 
arbeidet. Totalt har punktet hatt 6500 brukere i perioden 10.12.14 til og med 30.04.14. Det 
anbefales å arbeide videre med å få flere til å bruke punktet i sitt ordinære informasjonsarbeid, 
samt arbeide videre med teknisk utvikling.  
 
Saksframstilling: 
Områdeløft Stovner sentrum igangsatte høsten 2013 arbeidet med å etablere et 
informasjonspunkt på Stovner senter. Bakgrunnen for etableringen er FAFOs anbefalinger om å 
forsterke informasjonsarbeidet på Stovner senter fordi det er den mest effektive 
kommunikasjonskanalen på Stovner. Informasjonspunktet åpnet 10. desember 2013, og det er i 
programplanen for 2014 vedtatt drift ut 2014. Deretter skal ordningen evalueres. Nå har 
informasjonspunktet vært i drift et halvt år, og denne saken er en statusrapport for arbeidet. 
 
Målsettingen for pilotperioden er å forsøke ut ulike metoder og driftsmodeller for 
tilstedeværelse på Stovner senter innen utgangen av 2014, samt få erfaringer med samarbeid 
med frivillige organisasjoner og prøve ut hvordan en tilstedeværelse bidrar til 
informasjonsflyten internt i Bydel Stovner. 
 
Informasjonspunktet er designet for en papirløs tilværelse med fokus på bruk av teknologiske 
løsninger og en arena for mellommenneskelig dialog. Punktet innholder tre interaktive nettbrett 
som er låst til visse nettsider, en touchfølsom skjerm som fungerer som reklameplakat og en 
kontorplass som muliggjør en tilstedeværelse for ansatte hvor en kombinerer annet arbeid med 
tilstedeværelse. 
 
Informasjonspunktet har vært bemannet alle tirsdager, onsdager og torsdager i perioden. 
Bemanningen har primært bestått av prosjektleder for informasjonspunktet, men også andre har 
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bemannet det. Totalt har 20 ulike personer bemannet punktet, hvorav 8 av dem har vært 
frivillige. 
 
Denne midtveisevalueringen er basert på data i perioden 10. desember til og med 30. april. I 
den perioden har det vært om lag 6.500 brukere. Det tilsvarer over 60 om dagen. Det er 
nettbrettene som står for den største mengden brukere. I tabellen nedenfor bruken fremstilt. 
 
Type besøk Tilgjengelighet Antall dager Total bruk Bruk pr. 

dag 

Henvendelser på betjente dager Tirsdag onsdag og torsdag 
fra 12-18 

54 378 7 

Kampanjer i regi av andre 10 kampanjer 21 825 40 

Egne kampanjer 1 kampanje 3 56 19 

Medvirkning Jesperud 1 medvirkningsprosess 3 218 73 

Nettbrett I senterets åpningstid 104 5000 48 

Total bruk  104 6477 62 

 
Kampanjer, stands og medvirkning er tiltak som fungerer godt. Informasjonspunktet gir en god 
ramme for dialog med mennesker om konkrete emner. Informasjonspunktet er minst besøkt når 
det er bemannet uten annen aktivitet.  
 
Bydelens egne tjenester har i for liten grad benyttet informasjonspunktet til å informere om sine 
aktiviteter, tjenester og prosesser til å kunne få til en god evaluering av egnetheten. Imidlertid 
har medvirkningsprosessen knyttet til Jesperud vist at informasjonspunktet er en god 
medvirkningsarena. Både betjent og ubetjent. 
 
Informasjonspunktet får mange gode tilbakemeldinger fra senteret, tjenestene og befolkningen. 
Likevel må det må arbeides videre med utvikling av punktet både innholdsmessig og 
organisatorisk frem til evalueringen for å kunne gi et fullverdig bilde, og bidra til å «knekke 
koden» for å få til en enda større bruk av tilbudet. Ikke minst må det arbeides videre med å få 
til tekniske løsninger som reduserer bemanningsbehovet.  
 
Det anbefales å arbeide videre med en noe mer redusert åpningstid, men en mer aktiv 
tilstedeværelse. Både bydelsutvalget, ledere i bydelens organisasjon og frivillige organisasjoner 
må bruke punktet aktivt for å høste erfaringer som gir et godt beslutningsgrunnlag etter 
gjennomført pilot. 
 
I den vedlagte rapporten er en mer detaljert evaluering og anbefaling om videre utvikling.  
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 
Bydelsutvalget tar saken til orientering, og slutter seg til de anbefalinger som fremkommer i 
vedlegget. 
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Vedlegg: Midtveisevaluering informasjonspunkt Stovner senter 
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Sak 54/14    Sommerfullmakter 2014  
 
Arkivsak: 201200301 
Arkivkode: 026.1 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 05.06.14 54/14  
Bydelsutvalget 19.06.14  
 
SOMMERFULLMAKTER 2014  
 
Sammendrag: 
 
Bydelsutvalget har ingen møter i perioden 19.06.-18.09.2014. (Arbeidsutvalget har møte 
04.09.) 
Erfaringsmessig mottar bydelen saker i løpet av ferietiden med høringsfrister som ikke kan 
vente 
til ordinær behandling i komiteer og utvalg. Selv om administrasjonen tilstreber å få utsatt 
høringsfristene, vil det likevel være saker som må behandles innenfor bydelsutvalgets 
fullmaktsområder. 
Administrasjonen foreslår derfor at det gis fullmakter til bydelsutvalgets leder og de 
medlemmer i 
bydelsutvalget som ved ordinær behandling av saken vil ha et komiteansvar og et politisk 
gruppeansvar. 
 
Saksframstilling: 
 
Bydelsdirektøren fremmer i denne saken forslag til fullmakter, slik at saker som må behandles i 
bydelen i løpet av ferietiden/før ordinært bydelsutvalgsmøte ikke forsinkes. 
Bydelsdirektøren anbefaler at det fattes samme vedtak for fullmakter i 2014 som i 2013. 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget gir bydelsutvalgets leder, bydelsutvalgets nestleder og komiteenes ledere 
fullmakt til å treffe vedtak i saker som har høringsfrister/er hastesaker som ikke kan vente 
til ordinær behandling i bydelsutvalget. 
Bydelsdirektørens saksfremlegg skal sendes gruppelederne i de politiske partiene til 
uttalelse før avgjørelser tas i tillegg til bydelsutvalgets leder, nestleder og komiteenes 
ledere. 
Vedtak fattet på sommerfullmakter skal fremlegges bydelsutvalget til orientering i første 
mulige møte. 
 
 
Maria Brattebakke      Madelene Stolpe 
bydelsdirektør       spesialkonsulent 
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Sak 55/14    Ny vararepresentant Stovner Eldreråd  
 
Arkivsak: 201100425 
Arkivkode: 026.1 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 05.06.14 55/14  
Bydelsutvalget 19.06.14  
 
NY VARAREPRESENTANT STOVNER ELDRERÅD  
 
 
Saksframstilling: 
 
Da Stovner Eldresenters vararepresentant til Eldrerådet har gått bort, foreligger det forslag på 
en ny representant fra Eldresenteret. Forslag på nytt varamedlem er Terje Hagen. 
Foreslått representant er valgbar i henhold til Reglement for bydelene. 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget godkjenner Terje Hagen som ny vararepresentant for Eldresenteret i Stovner 
Eldreråd. 
 
 
 
 
Maria Brattebakke       Madelene Stolpe 
bydelsdirektør        spesialkonsulent 
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Sak 56/14    Orienteringssaker  
 
Arkivsak: 201400005 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 05.06.14 56/14  
 
ORIENTERINGSSAKER  
 
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Informasjonen fra administrasjonen tas til orientering. 
 
 
 
 
Madelene Stolpe 
spesialkonsulent 
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Sak 57/14    Eventuelt  
 
Arkivsak: 201400006 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 05.06.14 57/14  
 
EVENTUELT  
 
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
X 
 
 
 
Madelene Stolpe 
spesialkonsulent 
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Sak 58/14    Leieavtale Stovner Frivilligsentral  
 
Arkivsak: 200600347 Unntatt off. 
Arkivkode: 356.6 § 23.2 ledd 
Saksbehandler: Aas Turid 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 05.06.14 58/14  
 
LEIEAVTALE STOVNER FRIVILLIGSENTRAL  
 
 
Omdeles i møtet, saken er unntatt offentlighet 
 
 
 
 
Turid Aas 
fagkonsulent 
 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 5/14 

 
 
Møte: Arbeidsutvalget  
Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Torsdag 08. mai 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), Mariwan Ahmadi (V)  
   
   
   
Møtesekretær: Reidunn Myster Beier, administrasjonen.   
 
Åpen halvtime. Det var ingen personer til stede 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 38 /14  Protokoll AU 10.04.14 
Sak 39 /14  Protokoll BU-møte 24.04.14 
Sak 40 /14  Varsel om gjenopptatt planarbeid for Ringnesveien 50 (Romsås Gård) 
Sak 41 /14  Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 14.4 - 2.6.2014. Forslag til detaljregulering 
- Høybråtenveien 52 
Sak 42 /14  Utkast til kommuneplan Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn. Offentlig 
ettersyn 
Sak 43 /14  Forslag til endringer av markagrensen - offentlig ettersyn 
Sak 44 /14  Folkehelseplan 2014-2018 Bydel Stovner 
Sak 45 /14  Demensplan 2014-2017 
Sak 46 /14  Kvartalsrapport og statistikk 1.kvartal 2014 - Bydel Stovner 
Sak 47 /14  Eventuelt 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 ii 



 
Sak 38 /14  Protokoll AU 10.04.14 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra AU 10.04.14 godkjennes 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 39 /14  Protokoll BU-møte 24.04.14 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra BU-møte 24.04.2014 tas til orientering. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 40 /14  Varsel om gjenopptatt planarbeid for Ringnesveien 50 (Romsås Gård) 
 
Vedtak (4 stemmer for ( 3 A og 1 H ) 1 stemme mot (1 F) 
Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg har følgende kommentarer til «Varsel om gjenopptatt 
planarbeid og justert planavgrensning for Ringnesveien 50 (Romsås Gård): 
 

1. Varslet planområdet ligger inne i Kommuneplan for Oslo 2030, jfr Temakart T 4, 
bestemmelse § 7.6 Naturmiljø. Plankart 1 viser at området skal byutvikles, helt eller 
delvis, noe som kan innebære motstridende interesser for deler av arealet. Begge kart 
skal bli juridisk bindende (kartsnitt vedlegges). 

2. Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg har gjennomgått begrunnelse for endring i 
avgrensing av planområdet, jfr Rambølls notat nr 4 (vedlagt). Området foreslås 
båndlagt for regulering etter plan- og bygningsloven, men utbredelse av arealet må 
avklares i forhold kommuneplanen. 

3. Arbeidsutvalget viser til pågående arbeid «Planprogram for Nedre Rommen», som 
forventes lagt ut til offentlig ettersyn sommeren 2014 (pbe-sak 2010006924), og gjør 
oppmerksom på at de to planområdene er overlappende. 

4. Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg har merket seg at notatet påpeker at området 
generelt preges av søppel og hageavfall, noe bydelen også bemerket i sin uttalelse av 
26.7.2008. Båndlegging av arealet må ikke føre til ytterligere forsøpling gjennom 
mangel på tilsyn og forvaltning, men innebære plan for forvaltning og drift. 

5. Bydel Stovner gjør for ordens skyld oppmerksom på at Statens vegvesen fortsatt ikke 
har tatt endelig stilling til om Fossumdiagonalen skal etableres, samt at Yara har 
virksomhet som krever sikkerhetssone i området. 

 
 
 
Sak 41 /14  Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 14.4 - 2.6.2014. Forslag til 
detaljregulering - Høybråtenveien 52 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Stovner bydelsutvalg har mottatt «Høybråtenveien 52, Stovner. Planforslag til offentlig 
ettersyn – Detaljregulering» til uttalelse. 
 
Stovner bydelsutvalg finner at planforslaget er i tråd med føringene i S 4220, småhusplanen, 
og at en ny detaljreguleringsplan som bygger på Småhusplanens krav, kan gi planområdet en 
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best mulig tilpasset utnyttelse samt gode uteoppholdsareal. Det forutsettes at BYA 24 % 
overholdes. 
 
Videre bemerker bydelsutvalget: 
Planforslaget innebærer to avkjørsler i stedet for en, noe som hindrer gjennomgangstrafikk 
på tomten og fordeler trafikk til lokalt veinett. Bydelsutvalget ber om at siktforhold og krav til 
avstand til naboer overholdes, og av hensyn til barns sikkerhet/skolevei opprettholder 
bydelsutvalget tidligere innspill om opparbeidelse av fortau i Fredheimveien. 
 
Bydelsutvalget finner å kunne godta avsatt utforming av utomhusareal, men finner at dersom 
det velges en to-faseutbygging, må fellesområdet ferdigstilles som del av første byggetrinn for 
slik å sikre barn og beboere fellesareal med kvalitet til lek og opphold.  
 
Bydelsutvalget bemerker at krav til støy og evt radon må sikres med tilstrekkelig avbøtende 
tiltak. 
 
Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet, hvor reguleringsbestemmelsene 
bestemmelsene gjennomgås. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
 
Sak 42 /14  Utkast til kommuneplan Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn. Offentlig 
ettersyn 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Stovner bydelsutvalg legger i sin uttalelse vekt på tema som spesielt avgår bydelen og har 
følgende bemerkninger til utkast til «Kommuneplan Oslo mot 2030 – Smart, trygg og grønn»:. 
 
Smart: 

• Plankart 1, Hovedkartet, angir juridisk bindende arealformål – bydelsutvalget har 
ingen bemerkninger utover området for Alnabruterminalen; som bør planlegges flyttet 
på sikt da dette er en plan for langsiktig utvikling (jfr arealbruksstrategi 2030 og 
2050). 

• Stovner er tilfreds med at områder på Stovner og Rommen er kommet inn i 
kommuneplanen som prioriterte, stasjonsnære byutviklings- og 
transformasjonsområder i ytre by, i perioden fram mot 2030 (tabell 3.3). 
Befolkningsvekst utløser behov for teknisk og sosial infrastruktur, 

• Bydelsutvalget konstaterer at plankartet har hovedformål «bebyggelse og anlegg» og 
at det skal benyttes rekkefølgekrav for sikring av teknisk infrastruktur, blågrønn 
struktur, offentlige rom, energiforsyning, leke- og idrettsareal mv. 

• Bydelsutvalget merker seg at det er krav om felles planlegging, områderegulering av 
Stovner sentrum og Nedre Rommen, noe bydelsutvalget anser som en fordel ut fra 
helhetsperspektivet. 

• Bydelsutvalget finner at folkehelse ikke er gitt tilstrekkelig fokus i kommuneplanen. 
Hvis byvekst skal signalisere attraktivitet, er det «smart» å signalisere helseaspektet i 
byutvikling for å skape gode levekår.  

 
Trygg: 
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• Bydelsutvalget vil bemerke til Plankart 2, Sikrings- og faresoner og Temakart T 6, 

Storulykke, at full transformasjon og byutvikling på Nedre Rommen innebærer at 
kommunen må ta stilling til Yaras virksomhet og plassering i videre planer.  

• Bydelsutvalget vil videre bemerke at Statnetts og Hafslunds luftspenn må fjernes eller 
legges i bakken sammen med annen teknisk infrastruktur i byutviklingsområdet Nedre 
Rommen. 

• Bydelsutvalget har merket seg at et mindre areal ved Garver Ytteborgs vei er markert 
som kvikkleireområde og at dette må hensyntas ved utvikling av arealet. 

• Trygghet til tjenester med kvalitet, kan bli utfordrende kommunen/bydelene også 
budsjettmessig, og den kommende delbydelen Rommen vil utløse behov for nye 
kommunale og private tjenester til 10 000 – 15 000 mennesker, eller tilsvarende en 
vanlig norsk kommune. 

 
Grønn: 

• Temakart T 1, Støy, har markert stilleområder som primært ligger i Alna Miljøpark i 
Stovner bydel. Ingen bemerkninger.  

• Temakart T2/T3, Luftforurensning er foreslått retningsgivende, og bydelsutvalget 
oppfatter at dette har sammenheng med avvikssoner markert i T 1. Bydelsutvalget vil 
bemerke at tilfredsstillende luftkvalitet er vesentlig sett i et folkehelseperspektiv.,  

• Bydelsutvalget finner at forslag til avvikssone, slik den er utformet, er i strid med 
planens fokus på folkehelsesatsing og anbefaler generelt at byutvikling skal skje i tråd 
med statlig gjeldende regelverk/grenseverdier for støy- og luftforurensning. 
Bydelsutvalget finner likevel å kunne anbefale at avvikssoner kan opprettes på 
definerte utviklingsknutepunkt.  

• Bydelsutvalget behandler «Forslag til endring i av Markagrensen» som egen sak. I 
kommuneplanen innføres «aktivitetssone» i Marka, som markerer mulighet for 
etablering av tiltak innen idrett og friluftsliv mot byggesonen. Bydelsutvalget 
anbefaler forslaget. 

• Temakart T 4, Naturmiljø, viser at Tokerudtjern, Tokerudbekken og Tangerud er 
områder med spesielle kvaliteter etter naturmangfoldsloven og plan- og 
bygningsloven. Bydelsutvalget har ingen bemerkninger til de avmerkede områdene. 

• Temakart T 5, Kulturminnevern – ingen bemerkninger. 
• Temakart T 7 Blågrønnstruktur i byggesonen anbefales med merknad om at det er 

ønskelig med krysningspunkt v/Ragnhild Schibbyes vei framfor Bånkall, jfr innspill 
ved høring av Grønnplanen. Bydelsutvalget er tilfreds med at «Grøntplan for Oslo» 
nå inngår i kommuneplanen. 

• T 7 markerer videre behov for parkanlegg i småhusområdene, og bydelsutvalget anser 
dette vanskelig da byutvikling i disse områdene innebærer hagefortetting og 
nedbygging av private grønne områder.  

• Bydelsutvalget vil bemerke at all byutvikling må innebære forsterket kollektivsatsing. 
Spesielt må det satses på skinnegående trafikk, og det må vurderes om Gjøvikbanen 
kan flyttes fra sin trase i Nordmarka til befolkningstette områder i Groruddalen.  

 
 
Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet med de endringer som fremgår av MPS protokoll 4/14 sak 
18/14. 
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Sak 43 /14  Forslag til endringer av markagrensen - offentlig ettersyn 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Stovner bydelsutvalg har mottatt «Forslag til justeringer og endringer av marka grensen» til 
høring.  
Bydelsutvalget har følgende bemerkninger: 

1. Stovner bydelsutvalg tiltrer foreslått endring i lokalitet 15 Tangerud, dvs 
markagrensen skal følge Markaplanen og ikke kommunegrensen, slik at et areal på 
5,4 daa innlemmes i marka. 

2. Bydelsutvalget er positive til utvidelse av markagrensen ved Bånkall, slik at 123 daa 
fra byggesonen innlemmes i marka. 

3. Stovner bydelsutvalg er positive til at område i Ravnkollen endres fra marka til 
byggesone, da dette vil kunne bidra positivt til utviklingen i delbydel Romsås i Grorud 
bydel.  

4. Til pkt punkt 2 og 3, vil Stovner bydelsutvalg presisere at uttalelse fra Grorud 
bydelsutvalg skal tillegges sterkest vekt, da lokalitetene ligger i denne bydelen. 

 
Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 44 /14  Folkehelseplan 2014-2018 Bydel Stovner 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Folkehelseplan 2014-2018 Bydel Stovner vedtas. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
Sak 45 /14  Demensplan 2014-2017 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Demensplan 2014- 2017 vedtas. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
 
 
Sak 46 /14  Kvartalsrapport og statistikk 1.kvartal 2014 - Bydel Stovner 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget tar 1. kvartalsrapportering 2014 med måltall slik det fremgår av vedleggene 
til etterretning. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet (eventuelle spørsmål sende administrasjonen i god tid før 
møtet)  
 
 
Sak 47 /14  Eventuelt 
 
Administrasjonen meldte at følgende saker er under arbeid og legges frem til BU: 
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A) Stovner Eldresenter AL – Årsregnskap 2013 
 
Vedtak: Settes på BU-kartet 
 
B ) Høybråten Frivillighetssentral – Årsregnskap 2013 
 
Vedtak: Settes på BU-kartet 
 
C) Varsel om oppstart planarbeid for Karen Platous vei, Rommen. Gnr 97/ Bnr 6 
 
Vedtak: Settes på BU-kartet 
 
D) Rashid Nawaz etterspurte fremdrift for Linjeparken, samt stilte spørsmål om når 
Sentergata (garasjetaket) ble åpnet for ferdsel med bil. 
 
Vedtak: Administrasjonens redegjøring ble tatt til orientering; 
Administrasjonen redegjorte for pågående planarbeid for Linjeparken og opplyste om planlagt 
oppstart av gjennomføring i nov.- des. 2014. Garasjetaket vil på grunn av vektbegrensning 
ikke åpne for annet en gang-/sykkelbruk i tråd med reguleringsformålet. 

 
Dokumenter omdelt i møtet: 

• Protokoll fra HSK-møte 05.05.2014 
• Protokoll fra MPS-møte 06.05.2014 
• Protokoll fra OKK-møte 06.05.2014 

 
 
Møtet ble avsluttet kl. 1900 
 
Bydel Stovner, 08.05.2014 
 
 
 
Karl P. Olsen        Reidunn Myster Beier 
leder         sekretær 
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 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

Protokoll 4/14 
 
 
Møte: Bydelsutvalget  
Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Torsdag 22. mai 2014 kl. 18.00     
Sekretariat:   
 
 
Møteleder: Karl P. Olsen (A)  
   
Tilstede: Rashid Nawaz (A), Brit Axelsen (A), 

Athithan Kumarasamy (A), Sumathi 
Wijeyaraj (A), Pia Cathrine Sandberg (A), 
Per Opsahl (H), Rana Tariq (H), Ingelin 
Kristin Nord (H), Jan Arild Linja (F), Tore 
Ludt (SV), Mariwan Ahmadi (V), Bjørn 
Hallme (A) 

 

   
Forfall: Sigrun Torbo Benbow (A), Christel 

Gundelach (F) 
 

   
Som vara møtte: Grete Andberg (A), Ombir Upadhyay (F)  
   
I tillegg møtte: ass. bydelsdirektør Elisabeth Borrebæk, 

avdelingssjef økonomi Winnie Bolstad, 
bydelsoverlege Johan Torper og 
spesialkonsulent Reidunn Myster Beier 

 

   
Møtesekretær: Madelene Stolpe  
 
 
Åpen halvtime. Det var 13 personer til stede. 8 personer tok ordet. 
 
 
Randi Werner Erichsen hadde en bemerkning til sak 45/14 - Utkast til kommuneplan, og 
henstiller bydelsutvalget om å stemme i mot en «aktivitetssone» i Markas randsone, slik 
forslag til plan foreslår. Videre ba Werner Erichsen på vegne av Lillomarkas venner og 
beboergruppen «Bevar skogen på Romsås» bydelsutvalget om å stemme i mot 
bydelsdirektørens innstilling til vedtak i sak 46/14, der det heter at Stovner bydelsutvalg er 
positive til endring av et område i Ravnkollen fra marka til byggesone.  
Uttalelsene var skriftliggjort og ble omdelt til bydelsutvalget. 
 



Thor Henriksen snakket på vegne av Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede og hadde 
bemerkninger til sak 43/14 og 44/14. I forhold til sak 43/14 ble det understreket at 
Folkehelseplanen skal være rullerende og ikke må bli et statisk dokument. Videre ble det 
kommentert at eldre og funksjonshemmede ikke er nevnt som egne grupper i forslag til plan, 
men det påpektes videre at mange av planens mål og tiltak var allmenngyldige og overførbare 
til de ovennevnte grupper. Avslutningsvis ble det påpekt at rådene savner et punkt om støy 
knyttet til luftfartstrafikk i Folkehelseplanen. 
Til sak 44/14 – Demensplan, viste Henriksen til protokoll fra møter i Eldrerådet hvor planen 
tidligere har vært til behandling. Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede slutter seg til 
bydelsdirektørens forslag om å vedta begge planene, med de bemerkninger som følger av 
protokoller fra rådenes siste møter. 
 
Fredrik Arentz fra Miljøpartiet De Grønnes lokallag i Groruddalen oppfordret 
bydelsutvalget i sak 46/14 til å gå i mot endring av område i Ravnkollen fra marka til 
byggesone. Det ble argumentert med at området har stor verdi for eksempelvis 
funksjonshemmede, barn og andre grupper som har utfordringer med å bevege seg lenger inn i 
Lillomarka. 
 
Til sak 48/14 – Varsel om oppstart planarbeid for Karen Platous vei – tok henholdsvis Svein 
Rommen, nabo av den aktuelle tomten og Frank Edvardsen, leder Rommen vel ordet for å 
be bydelsutvalget følge bydelsdirektørens innstilling om å opprettholde tomten som friareal 
og boligområde. Rommen viste til at ved behandling av opprinnelig sak om bygging av 
religiøst senter på nabotomten, ble det lagt til grunn at parkering skulle skje under 
bygningskroppen, ikke på tilstøtende tomteareal. Det legges til grunn et langt større antall 
brukere av senteret i dagens sak enn i den opprinnelige saken, noe han mente burde være 
grunnlag for å behandle saken om bygging av senteret på nytt. Rommen vel ved Frank 
Edvardsen presenterte en proklamasjon som ble omdelt til bydelsutvalget, hvor det ble 
spesielt trukket frem at senteret vil kunne få mye større besøksmasse enn tidligere antatt og 
det uttrykkes bekymring for risiko for støy og opptøyer i tilknytning til dette. 
 
Videre i samme sak tok tre representanter for eierne av den aktuelle tomten, henholdsvis 
representanter fra Tamilsk ressurssenter og Norges Hindu Kultursenter, ordet. Det ble først 
underrettet om religiøse regler for utforming av et slikt tempel som vanskeliggjør bygging av 
garasjeanlegg under bygningskroppen. Videre argumenteres det med at det vil være svært 
vanskelig, og kostnadskrevende, å få nok parkeringsplasser på eksisterende tomteareal, og at 
det derfor er nødvendig å få regulert nabotomten til parkering. Det ble understreket at 
grøntarealet skal ivaretas på best mulig måte.  
Det ble påpekt at byggingen av tempelet er resultatet av årelangt arbeid blant den tamilske 
befolkningen og at senteret vil være en ressurs til glede for tamiler i hele Oslo, ikke bare i 
Stovner bydel.  
Avslutningsvis ble påstandene om stor tilstrømming av mennesker og tilhørende bråk 
tilbakevist. Det ble understreket at det kun ved høytidsfeiringer vil være stor pågang av 
mennesker. Det daglige besøket til tempelet ble anslått til å ligge mellom 50 og 100 personer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 41 /14  Protokoll BU-møte 24.04.2014 
Sak 42 /14  Protokoll fra AU 08.05.2014 
Sak 43 /14  Folkehelseplan 2014-2018 Bydel Stovner 
Sak 44 /14  Demensplan 2014-2017 
Sak 45 /14  Utkast til kommuneplan Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn. Offentlig 
ettersyn 
Sak 46 /14  Forslag til endringer av markagrensen - offentlig ettersyn 
Sak 47 /14  Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 14.4 - 2.6.2014. Forslag til detaljregulering 
- Høybråtenveien 52 
Sak 48 /14  Varsel om oppstart planarbeid for Karen Platous vei, Rommen, Gnr 97/Bnr 6 
Sak 49 /14  Groruddalen Golfkro AS- Ny serverings- og skjenkebevilling 
Sak 50 /14  Kvartalsrapport og statistikk 1.kvartal 2014 - Bydel Stovner 
Sak 51 /14  Høybråten Frivillighetssentral - Årsregnskap 2013 
Sak 52 /14  Stovner Frivillighetssentral - Årsregnskap 2013 
Sak 53 /14  Stovner Eldresenter AL - Årsregnskap 2013 
Sak 54 /14  Protokoller til orientering 
Sak 55 /14  Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
  





 
Sak 41 /14  Protokoll BU-møte 24.04.2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra BU-møte 24.04.2014 godkjennes. 
 
 
Sak 42 /14  Protokoll fra AU 08.05.2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra AU-møte 08.05.2014 tas til orientering 
 
 
Sak 43 /14  Folkehelseplan 2014-2018 Bydel Stovner 
 
Vedtak (enstemmig) 
Folkehelseplan 2014-2018 Bydel Stovner vedtas. 
 
 
Sak 44 /14  Demensplan 2014-2017 
 
SV ved Tore Ludt la frem forslag om tilleggspunkt i vedtaket. Det var enighet i 
bydelsutvalget om å ta dette inn som et punkt 2, og man gikk til avstemming på 
bydelsdirektørens forslag og tilleggsforslag fra SV samlet. 
 
Vedtak (enstemmig) 

1. Demensplan 2014- 2017 vedtas. 
2. Bydelsutvalget ber om at Helse- og sosialkomiteen hver høst blir forelagt en status på 

tiltakene i Demensplanen. 
 
 
Sak 45 /14  Utkast til kommuneplan Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn. Offentlig 
ettersyn 
 
Bydelsutvalget ble fremlagt et nytt forslag til vedtak, fremsatt av Miljø-, plan og 
samferdselskomiteen. Det ble anbefalt av Arbeidsutvalget i møte 8/5-14 at bydelsutvalget 
slutter seg til dette vedtaksforslaget (endringer fremgår av markering). 
Videre ble det lagt frem en tilleggsinnstilling fra administrasjonen for å forsikre seg mot 
uklarheter knyttet til regulering av området for bygging av «Haugenhallen». 
 
Tilleggsforslag: 
Grønn: (nytt punkt):  

• Bydel Stovner ber om at aktuelt areal avsatt i Kdp Alna Miljøpark til Haugenhallen 
avmerkes på kommuneplan (KP) kart T7, slik at det definerte området for 
Haugenhallen får formål som samsvarer med bystyrets vedtak av 15.5.2013, sak 154, 
pkt 2: Haugenstua skatepark – tillegg til § 17: I friområde – idrettspark, mellom Østre 
Aker vei og jernbanen, tillates etablert idrettsanlegg/hall for skating. 

 
Bydelsutvalget gikk til avstemming på disse to forslagene samlet. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak er etter dette 
 



Stovner bydelsutvalg legger i sin uttalelse vekt på tema som spesielt avgår bydelen og har 
følgende bemerkninger til utkast til «Kommuneplan Oslo mot 2030 – Smart, trygg og grønn»: 

 

Smart: 

• Plankart 1, Hovedkartet, angir juridisk bindende arealformål – bydelsutvalget har 
ingen bemerkninger utover området for Alnabruterminalen; som bør planlegges flyttet 
på sikt da dette er en plan for langsiktig utvikling (jfr arealbruksstrategi 2030 og 
2050). 

• Stovner er tilfreds med at områder på Stovner og Rommen er kommet inn i 
kommuneplanen som prioriterte, stasjonsnære byutviklings- og 
transformasjonsområder i ytre by, i perioden fram mot 2030 (tabell 3.3). 
Befolkningsvekst utløser behov for teknisk og sosial infrastruktur, herunder også 
sikring av areal til sykehusformål ved tidligere Aker sykehus. 

• Bydelsutvalget konstaterer at plankartet har hovedformål «bebyggelse og anlegg» og 
at det skal benyttes rekkefølgekrav for sikring av teknisk infrastruktur -  herunder 
vann- og avløp, blågrønn struktur, offentlige rom, energiforsyning, leke- og 
idrettsareal mv. 

• Bydelsutvalget merker seg at det er krav om felles planlegging, områderegulering av 
Stovner sentrum og Nedre Rommen, noe bydelsutvalget anser som en fordel ut fra 
helhetsperspektivet. 

• Bydelsutvalget finner at folkehelse ikke er gitt tilstrekkelig fokus i kommuneplanen. 
Hvis byvekst skal signalisere attraktivitet, er det «smart» å signalisere helseaspektet i 
byutvikling for å skape gode levekår.  

 

Trygg: 

• Bydelsutvalget vil bemerke til Plankart 2, Sikrings- og faresoner og Temakart T 6, 
Storulykke, at full transformasjon og byutvikling på Nedre Rommen innebærer at 
kommunen må ta stilling til Yaras virksomhet og plassering i videre planer.  

• Bydelsutvalget vil videre bemerke at Statnetts og Hafslunds luftspenn må fjernes eller 
legges i bakken sammen med annen teknisk infrastruktur i byutviklingsområdet Nedre 
Rommen. 

• Bydelsutvalget har merket seg at et mindre areal ved Garver Ytteborgs vei er markert 
som kvikkleireområde og at dette må hensyntas ved utvikling av arealet. 

• Trygghet til tjenester med kvalitet, kan bli utfordrende kommunen/bydelene også 
budsjettmessig, og den kommende delbydelen Rommen vil utløse behov for nye 
kommunale og private tjenester til 10 000 – 15 000 mennesker, eller tilsvarende en 
vanlig norsk kommune. 



 
 

Grønn: 

• Temakart T 1, Støy, har markert stilleområder som primært ligger i Alna Miljøpark i 
Stovner bydel. Ingen bemerkninger.  

• Temakart T2/T3, Luftforurensning er foreslått retningsgivende, og bydelsutvalget 
oppfatter at dette har sammenheng med avvikssoner markert i T 1. Bydelsutvalget vil 
bemerke at tilfredsstillende luftkvalitet er vesentlig sett i et folkehelseperspektiv.,  

• Bydelsutvalget finner at forslag til avvikssone, slik den er utformet, er i strid med 
planens fokus på folkehelsesatsing og anbefaler generelt at byutvikling skal skje i tråd 
med statlig gjeldende regelverk/grenseverdier for støy- og luftforurensning. 
Bydelsutvalget finner likevel å kunne anbefale at avvikssoner kan opprettes på 
definerte utviklingsknutepunkt.  

• Bydelsutvalget behandler «Forslag til endring i av Markagrensen» som egen sak. I 
kommuneplanen innføres «aktivitetssone» i Marka, som markerer mulighet for 
etablering av tiltak innen idrett og friluftsliv mot byggesonen. Bydelsutvalget 
anbefaler forslaget. 

• Temakart T 4, Naturmiljø, viser at Tokerudtjern, Tokerudbekken og Tangerud er 
områder med spesielle kvaliteter etter naturmangfoldsloven og plan- og 
bygningsloven. Bydelsutvalget har ingen bemerkninger til de avmerkede områdene. 

• Temakart T 5, Kulturminnevern – ingen bemerkninger. 

• Temakart T 7 Blågrønnstruktur i byggesonen anbefales med merknad om at det er 
ønskelig med krysningspunkt v/Ragnhild Schibbyes vei framfor Bånkall, jfr innspill 
ved høring av Grønnplanen. Bydelsutvalget er tilfreds med at «Grøntplan for Oslo» 
nå inngår i kommuneplanen. 

• T 7 markerer videre behov for parkanlegg i småhusområdene, og bydelsutvalget anser 
dette vanskelig da byutvikling i disse områdene innebærer hagefortetting og 
nedbygging av private grønne områder.  

• Bydelsutvalget vil bemerke at all byutvikling må innebære forsterket kollektivsatsing. 
Spesielt må det satses på skinnegående trafikk, og det må vurderes om Gjøvikbanen 
kan flyttes fra sin trase i Nordmarka til befolkningstette områder i Groruddalen. I 
tillegg ber Stovner bydelsutvalg om T-bane på tvers via sammenkobling mellom T-
bane 5 og 2, mellom Stovner og Ellingsrud. 

• Bydel Stovner ber om at aktuelt areal avsatt i Kdp Alna Miljøpark til Haugenhallen 
avmerkes på kommuneplan (KP) kart T7, slik at det definerte området for 
Haugenhallen får formål som samsvarer med bystyrets vedtak av 15.5.2013, sak 154, 
pkt 2: Haugenstua skatepark – tillegg til § 17: I friområde – idrettspark, mellom Østre 
Aker vei og jernbanen, tillates etablert idrettsanlegg/hall for skating. 

 



Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet. 

 

Vedtak (enstemmig) 
Stovner bydelsutvalg legger i sin uttalelse vekt på tema som spesielt avgår bydelen og har 
følgende bemerkninger til utkast til «Kommuneplan Oslo mot 2030 – Smart, trygg og grønn»: 

 

Smart: 

• Plankart 1, Hovedkartet, angir juridisk bindende arealformål – bydelsutvalget har 
ingen bemerkninger utover området for Alnabruterminalen; som bør planlegges flyttet 
på sikt da dette er en plan for langsiktig utvikling (jfr arealbruksstrategi 2030 og 
2050). 

• Stovner er tilfreds med at områder på Stovner og Rommen er kommet inn i 
kommuneplanen som prioriterte, stasjonsnære byutviklings- og 
transformasjonsområder i ytre by, i perioden fram mot 2030 (tabell 3.3). 
Befolkningsvekst utløser behov for teknisk og sosial infrastruktur, herunder også 
sikring av areal til sykehusformål ved tidligere Aker sykehus. 

• Bydelsutvalget konstaterer at plankartet har hovedformål «bebyggelse og anlegg» og 
at det skal benyttes rekkefølgekrav for sikring av teknisk infrastruktur -  herunder 
vann- og avløp, blågrønn struktur, offentlige rom, energiforsyning, leke- og 
idrettsareal mv. 

• Bydelsutvalget merker seg at det er krav om felles planlegging, områderegulering av 
Stovner sentrum og Nedre Rommen, noe bydelsutvalget anser som en fordel ut fra 
helhetsperspektivet. 

• Bydelsutvalget finner at folkehelse ikke er gitt tilstrekkelig fokus i kommuneplanen. 
Hvis byvekst skal signalisere attraktivitet, er det «smart» å signalisere helseaspektet i 
byutvikling for å skape gode levekår.  

 

Trygg: 

• Bydelsutvalget vil bemerke til Plankart 2, Sikrings- og faresoner og Temakart T 6, 
Storulykke, at full transformasjon og byutvikling på Nedre Rommen innebærer at 
kommunen må ta stilling til Yaras virksomhet og plassering i videre planer.  

• Bydelsutvalget vil videre bemerke at Statnetts og Hafslunds luftspenn må fjernes eller 
legges i bakken sammen med annen teknisk infrastruktur i byutviklingsområdet Nedre 
Rommen. 

• Bydelsutvalget har merket seg at et mindre areal ved Garver Ytteborgs vei er markert 
som kvikkleireområde og at dette må hensyntas ved utvikling av arealet. 



 
• Trygghet til tjenester med kvalitet, kan bli utfordrende kommunen/bydelene også 

budsjettmessig, og den kommende delbydelen Rommen vil utløse behov for nye 
kommunale og private tjenester til 10 000 – 15 000 mennesker, eller tilsvarende en 
vanlig norsk kommune. 

 

Grønn: 

• Temakart T 1, Støy, har markert stilleområder som primært ligger i Alna Miljøpark i 
Stovner bydel. Ingen bemerkninger.  

• Temakart T2/T3, Luftforurensning er foreslått retningsgivende, og bydelsutvalget 
oppfatter at dette har sammenheng med avvikssoner markert i T 1. Bydelsutvalget vil 
bemerke at tilfredsstillende luftkvalitet er vesentlig sett i et folkehelseperspektiv.,  

• Bydelsutvalget finner at forslag til avvikssone, slik den er utformet, er i strid med 
planens fokus på folkehelsesatsing og anbefaler generelt at byutvikling skal skje i tråd 
med statlig gjeldende regelverk/grenseverdier for støy- og luftforurensning. 
Bydelsutvalget finner likevel å kunne anbefale at avvikssoner kan opprettes på 
definerte utviklingsknutepunkt.  

• Bydelsutvalget behandler «Forslag til endring i av Markagrensen» som egen sak. I 
kommuneplanen innføres «aktivitetssone» i Marka, som markerer mulighet for 
etablering av tiltak innen idrett og friluftsliv mot byggesonen. Bydelsutvalget 
anbefaler forslaget. 

• Temakart T 4, Naturmiljø, viser at Tokerudtjern, Tokerudbekken og Tangerud er 
områder med spesielle kvaliteter etter naturmangfoldsloven og plan- og 
bygningsloven. Bydelsutvalget har ingen bemerkninger til de avmerkede områdene. 

• Temakart T 5, Kulturminnevern – ingen bemerkninger. 

• Temakart T 7 Blågrønnstruktur i byggesonen anbefales med merknad om at det er 
ønskelig med krysningspunkt v/Ragnhild Schibbyes vei framfor Bånkall, jfr innspill 
ved høring av Grønnplanen. Bydelsutvalget er tilfreds med at «Grøntplan for Oslo» 
nå inngår i kommuneplanen. 

• T 7 markerer videre behov for parkanlegg i småhusområdene, og bydelsutvalget anser 
dette vanskelig da byutvikling i disse områdene innebærer hagefortetting og 
nedbygging av private grønne områder.  

• Bydelsutvalget vil bemerke at all byutvikling må innebære forsterket kollektivsatsing. 
Spesielt må det satses på skinnegående trafikk, og det må vurderes om Gjøvikbanen 
kan flyttes fra sin trase i Nordmarka til befolkningstette områder i Groruddalen. I 
tillegg ber Stovner bydelsutvalg om T-bane på tvers via sammenkobling mellom T-
bane 5 og 2, mellom Stovner og Ellingsrud. 



• Bydel Stovner ber om at aktuelt areal avsatt i Kdp Alna Miljøpark til Haugenhallen 
avmerkes på kommuneplan (KP) kart T7, slik at det definerte området for 
Haugenhallen får formål som samsvarer med bystyrets vedtak av 15.5.2013, sak 154, 
pkt 2: Haugenstua skatepark – tillegg til § 17: I friområde – idrettspark, mellom Østre 
Aker vei og jernbanen, tillates etablert idrettsanlegg/hall for skating. 

 

Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet. 

 
 
 
Sak 46 /14  Forslag til endringer av markagrensen - offentlig ettersyn 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Stovner bydelsutvalg har mottatt «Forslag til justeringer og endringer av marka grensen» til 
høring.  
Bydelsutvalget har følgende bemerkninger: 

1. Stovner bydelsutvalg tiltrer foreslått endring i lokalitet 15 Tangerud, dvs 
markagrensen skal følge Markaplanen og ikke kommunegrensen, slik at et areal på 
5,4 daa innlemmes i marka. 

2. Bydelsutvalget er positive til utvidelse av markagrensen ved Bånkall, slik at 123 daa 
fra byggesonen innlemmes i marka. 

3. Stovner bydelsutvalg er positive til at område i Ravnkollen endres fra marka til 
byggesone, da dette vil kunne bidra positivt til utviklingen i delbydel Romsås i Grorud 
bydel.  

4. Til pkt punkt 2 og 3, vil Stovner bydelsutvalg presisere at uttalelse fra Grorud 
bydelsutvalg skal tillegges sterkest vekt, da lokalitetene ligger i denne bydelen. 

 
Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet. 
 
Votering: 
Forslag til vedtak ble tatt opp til avstemming punktvis. 
Punkt 1 ble vedtatt med 13 (Ap, H, SV og V) mot 2 (FrP) 
Punkt 3 ble vedtatt med 13 (AP, H og FrP) mot 2 (SV og V)  
 
Vedtaket er etter dette følgende 
Stovner bydelsutvalg har mottatt «Forslag til justeringer og endringer av marka grensen» til 
høring.  
Bydelsutvalget har følgende bemerkninger: 

5. Stovner bydelsutvalg tiltrer foreslått endring i lokalitet 15 Tangerud, dvs 
markagrensen skal følge Markaplanen og ikke kommunegrensen, slik at et areal på 
5,4 daa innlemmes i marka. 

6. Bydelsutvalget er positive til utvidelse av markagrensen ved Bånkall, slik at 123 daa 
fra byggesonen innlemmes i marka. 

7. Stovner bydelsutvalg er positive til at område i Ravnkollen endres fra marka til 
byggesone, da dette vil kunne bidra positivt til utviklingen i delbydel Romsås i Grorud 
bydel.  

8. Til pkt punkt 2 og 3, vil Stovner bydelsutvalg presisere at uttalelse fra Grorud 
bydelsutvalg skal tillegges sterkest vekt, da lokalitetene ligger i denne bydelen. 

 
Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet. 



 
 
 
Sak 47 /14  Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 14.4 - 2.6.2014. Forslag til 
detaljregulering - Høybråtenveien 52 
 
Vedtak (enstemmig) 
Stovner bydelsutvalg har mottatt «Høybråtenveien 52, Stovner. Planforslag til offentlig 
ettersyn – Detaljregulering» til uttalelse. 
 
Stovner bydelsutvalg finner at planforslaget er i tråd med føringene i S 4220, småhusplanen, 
og at en ny detaljreguleringsplan som bygger på Småhusplanens krav, kan gi planområdet en 
best mulig tilpasset utnyttelse samt gode uteoppholdsareal. Det forutsettes at BYA 24 % 
overholdes. 
 
Videre bemerker bydelsutvalget: 
Planforslaget innebærer to avkjørsler i stedet for en, noe som hindrer gjennomgangstrafikk 
på tomten og fordeler trafikk til lokalt veinett. Bydelsutvalget ber om at siktforhold og krav til 
avstand til naboer overholdes, og av hensyn til barns sikkerhet/skolevei opprettholder 
bydelsutvalget tidligere innspill om opparbeidelse av fortau i Fredheimveien. 
 
Bydelsutvalget finner å kunne godta avsatt utforming av utomhusareal, men finner at dersom 
det velges en to-faseutbygging, må fellesområdet ferdigstilles som del av første byggetrinn for 
slik å sikre barn og beboere fellesareal med kvalitet til lek og opphold.  
 
Bydelsutvalget bemerker at krav til støy og evt radon må sikres med tilstrekkelig avbøtende 
tiltak. 
 
Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet, hvor reguleringsbestemmelsene 
bestemmelsene gjennomgås. 
 
 
 
 
 
Sak 48 /14  Varsel om oppstart planarbeid for Karen Platous vei, Rommen, Gnr 97/Bnr 
6 
 
Det ble opplyst om at to av Arbeiderpartiets representanter var fristilt til å stemme på tvers av 
sin partigruppe.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak  
Stovner bydelsutvalg mottok 7.5.2014 «Varsel om oppstart av planarbeid for Karen Platous 
vei, Rommen, Gnr/bnr 97/6» med hensikt å omregulere fra friareal/byggeområder for boliger 
til parkeringsplass. Bydelsutvalget har følgende bemerkninger: 
 

1. Bydelsutvalget anbefaler at gjeldende regulering S-2302av 14.3.1978, friområde og 
byggeområde for boliger, opprettholdes. 

2. Bydelsutvalget begrunner sitt standpunkt som følger: 
- Sikker skolevei for Rommen skoles barn i alderen 6 – 16 år 
- Nye tiltak i området nær Alna Miljøpark/bydelens stille område, må bygges med 

parkering under terreng for å opprettholde en grønn profil 



- Gode skjermede boligtomter i en bydel preget av utfordringer mht støy og 
forurensning må benyttes til boligformål, ikke biler. 

- Bruk av kollektivtransport er avgjørende for at kommunen skal nå sine klimamål; 
det er bussholdeplass både på Trondheimsveien (regionale) og Fossumveien samt 
tilgjengelig T-banestasjon på Rommen. Bydelen har i tillegg et godt utbygget 
gang- og sykkelveinett både regionalt og lokalt. 

 
3. Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet. 

 
Votering: 
Vedtatt med 11 (6 Ap, H, SV og V) mot 4 (2 Ap og FrP) stemmer 
 
Vedtaket er etter dette som følger 
Stovner bydelsutvalg mottok 7.5.2014 «Varsel om oppstart av planarbeid for Karen Platous 
vei, Rommen, Gnr/bnr 97/6» med hensikt å omregulere fra friareal/byggeområder for boliger 
til parkeringsplass. Bydelsutvalget har følgende bemerkninger: 
 

1. Bydelsutvalget anbefaler at gjeldende regulering S-2302av 14.3.1978, friområde og 
byggeområde for boliger, opprettholdes. 

2. Bydelsutvalget begrunner sitt standpunkt som følger: 
- Sikker skolevei for Rommen skoles barn i alderen 6 – 16 år 
- Nye tiltak i området nær Alna Miljøpark/bydelens stille område, må bygges med 

parkering under terreng for å opprettholde en grønn profil 
- Gode skjermede boligtomter i en bydel preget av utfordringer mht støy og 

forurensning må benyttes til boligformål, ikke biler. 
- Bruk av kollektivtransport er avgjørende for at kommunen skal nå sine klimamål; 

det er bussholdeplass både på Trondheimsveien (regionale) og Fossumveien samt 
tilgjengelig T-banestasjon på Rommen. Bydelen har i tillegg et godt utbygget 
gang- og sykkelveinett både regionalt og lokalt. 

 
3. Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet. 

 
 
Sak 49 /14  Groruddalen Golfkro AS- Ny serverings- og skjenkebevilling 
 
Vedtak (enstemmig) 
Stovner bydelsutvalg finner å kunne anbefale at følgende virksomhet får serverings- og 
skjenkebevilling: 
 
  
Stedets navn Groruddalen golfkro 
Adresse Karen Platous vei 33, 0988 Oslo 
Bevillingssøker/driftsselskap Groruddalen Golfkro AS 
Organisasjonsnummer 913371879 
Åpningstid inne til kl 02.00 med skjenketid inne til kl 01.30 
Åpningstid ute til kl 24.00 med skjenketid ute til 23.30 
 
 
Sak 50 /14  Kvartalsrapport og statistikk 1.kvartal 2014 - Bydel Stovner 
 
Vedtak (enstemmig) 



 
Bydelsutvalget tar 1. kvartalsrapportering 2014 med måltall slik det fremgår av vedleggene 
til etterretning. 
 
 
Sak 51 /14  Høybråten Frivillighetssentral - Årsregnskap 2013 
 
 Vedtak (enstemmig) 

1. Regnskapet for Høybråten Frivillighetssentral for 2013 tas til etterretning. 
2. Merforbruket/underskuddet på kr 344,- forutsettes dekket av Høybråten 

Frivillighetssentral. 
3. Årsrapport fra Høybråten Frivillighetssentral tas til orientering. 

 
 
 
Sak 52 /14  Stovner Frivilligsentral - Årsregnskap 2013 
 
Vedtak (enstemmig) 

1. Regnskapet for Stovner Frivilligsentral for 2013 tas til etterretning. 
2. Merforbruket/underskuddet på kr 231.329,- forutsettes dekket av Stovner 

Frivilligsentral drevet av Kirkens bymisjon, Oslo. 
3. Årsrapport fra Stovner Frivilligsentral tas til orientering. 

 
 
 
Sak 53 /14  Stovner Eldresenter AL - Årsregnskap 2013 
 
Vedtak (enstemmig) 
 

1. Regnskapet for Stovner eldresenter for 2013 tas til etterretning 
2. Merforbruket/underskuddet kr 14.437,- dekkes av Stovner Eldresenter egenkapital. 

Samtidig gjør man oppmerksom på at størrelsen på driftstilskuddet vil bli vurdert i 
forhold til de innsparinger bydelen vil være pålagt i forbindelse med budsjettet for 
2015.   

3. Årsmeldingen fra Stovner Eldresenter tas til orientering. 
 
 
 
Sak 54 /14  Protokoller til orientering 
 
Vedtak (enstemmig) 
Bydelsutvalget tar protokollene til orientering. 
 
 
 
 
Sak 55 /14  Eventuelt 
 
Bydelsdirektøren orienterte om  

• Åpningsfest av torget på Haugenstua 14.juni 
• Sak om uttalelse til skolebehovsplan er nært forestående og vil forhåpentligvis komme 

innen siste møte før sommeren 
Det ble videre orientert om 



• Byutviklingskomiteen har varslet befaring på tomten for Tokerud skole 28/5 kl. 11.00 
• Det legges opp til samarbeidsmøte med velforeningene på første møte i 

Arbeidsutvalget etter sommeren 
 
Vedtak (enstemmig) 
Informasjonen ble tatt til orientering 
 
 
 
Dokumenter omdelt i møtet: 

• Protokoll fra møte i Råd for funksjonshemmede 15.05.2014 
• Vel-Nytt Høybråten velforening 
• Forslag til vedtak fra MPS, sak 45/14 
• Saksfremlegg – tilleggsforslag fra administrasjonen, sak 45/14 
• Vedlegg til sak 48/14 – Proklamasjon fra Rommen vel 
• Innspill til sak 46/14 fra Beboergruppen «Bevar skogen på Romsås» 
• Innspill til sak 46/14 fra Lillomarkas venner 

 
Møtet ble avsluttet kl. 21.00 
 
Bydel Stovner, 19.05.2014 
 
 
Karl P. Olsen         Maria Brattebakke 
leder          bydelsdirektør 
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	1. Varslet planområdet ligger inne i Kommuneplan for Oslo 2030, jfr Temakart T 4, bestemmelse § 7.6 Naturmiljø. Plankart 1 viser at området skal byutvikles, helt eller delvis, noe som kan innebære motstridende interesser for deler av arealet. Begge ka...
	2. Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg har gjennomgått begrunnelse for endring i avgrensing av planområdet, jfr Rambølls notat nr 4 (vedlagt). Området foreslås båndlagt for regulering etter plan- og bygningsloven, men utbredelse av arealet må avklares...
	3. Arbeidsutvalget viser til pågående arbeid «Planprogram for Nedre Rommen», som forventes lagt ut til offentlig ettersyn sommeren 2014 (pbe-sak 2010006924), og gjør oppmerksom på at de to planområdene er overlappende.
	4. Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg har merket seg at notatet påpeker at området generelt preges av søppel og hageavfall, noe bydelen også bemerket i sin uttalelse av 26.7.2008. Båndlegging av arealet må ikke føre til ytterligere forsøpling gjennom...
	5. Bydel Stovner gjør for ordens skyld oppmerksom på at Statens vegvesen fortsatt ikke har tatt endelig stilling til om Fossumdiagonalen skal etableres, samt at Yara har virksomhet som krever sikkerhetssone i området.

	22.05.14 BU
	Midtveisevaluering- infopunkt

