
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 6/14 

 
 
Møte: Oppvekst- og kulturkomitéen  
Møtested: Barnevernet, Nedre Rommen 5  

Møtetid: Tirsdag 03. juni 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: Adminisatrsjonen  
 
 
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: Laila Nikolaisen (A)  
   
I tillegg møtte: Avdelingssjef Stine Fritz Hals, 

barnevernsjef Karen Margrete Grenstad, 
programleder for områdeløft Andreas M 
Behring og Salto-koordinator Tove S 
Christiansen (til sak 37/14) 

 

   
Møtesekretær: avdelingssjef Ingebjørg Mjåland  
 
Åpen halvtime. Det var ingen  personer til stede. 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 33 /14  Protokoll OKK 06.05.2014 
Sak 34 /14  Status for verbalvedtak pr 1.6.2014 
Sak 35 /14  Oppfølging av barneverntjenesten juni 2014 
Sak 36 /14  Sykefravær i barnehageseksjonen 
Sak 37 /14  SaLTo Trygghetsprogram 
Sak 38 /14  Nøkkeltall 2014 
Sak 39 /14  Midtveisevaluering av informasjonspunktet på Stovner senter 
Sak 40 /14  Orienteringssaker 
Sak 41 /14  Eventuelt 
Sak 42 /14  Bydelsprisen 2014 
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Sak 33 /14  Protokoll OKK 06.05.2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra OKK 06.05.2014 godkjennes 
 
 
Sak 34 /14  Status for verbalvedtak pr 1.6.2014 
Komiteen ber administrasjonen undersøke med FAU ved de aktuelle skoler om de ønsker å 
samarbeide om fritidstilbud til barn på skolene. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Redegjørelse om status for verbalvedtakene pr 1.6.2014 tas til orientering. Administrasjonen 
følger opp komiteens anmodning. 
 
 
Sak 35 /14  Oppfølging av barneverntjenesten juni 2014 
Karen Margrete Grenstad orienterte om barnevernets satsing på faglig utvikling og redegjorde 
for de ulike faglige programmene som benyttes i barnevernets arbeid. Det ble også gitt en kort 
innføring i gangen i en undersøkelsessak, med krav til frister og dokumentasjon. Komiteen 
var opptatt av hvordan den faglige satsingen gir effekt på barnevernets resultater. Betyr den 
faglige styrkingen at barnevernet kommer tidligere inn i sakene og arbeider mer målrettet med 
tiltak? Komiteen vil følge opp i sitt neste tilsynsmøte effekten av de faglige tiltakene, både på 
kvalitet og økonomi.  
 
Vedtak (enstemmig) 

1. Komiteen har som tilsynsmyndighet gjennomgått satsingen på det faglige arbeidet i 
Stovner barneverntjeneste, basert på statusrapport, samt tatt til etterretning 
administrasjonenes orientering. 

2. Komiteen vil følge opp i sitt neste tilsynsmøte effekten av de faglige tiltakene, både på 
kvalitet og økonomi.  

 
 
 
Sak 36 /14  Sykefravær i barnehageseksjonen 
Stine Fritz Hals orienterte. 
 
Vedtak (enstemmig) 

• Oppvekst- og kulturkomiteen tar saken om sykefravær i barnehageseksjonen til 
orientering.  

• Oppvekst- og kulturkomiteen ber administrasjonen om å komme tilbake med en 
grundigere gjennomgang av arbeidet med sykefraværet i barnehageseksjonen høsten 
2014.  

 
 
Sak 37 /14  SaLTo Trygghetsprogram 
1.betjent ved Stovner politistasjon, Roy Cato Einarson og Tove S Christiansen orienterte om 
trygghetsprogrammet – en veileder for systematisk oppfølging av unge ofre for kriminalitet. 
Programmet er utviklet i et samarbeid mellom Manglerud politistasjon og bydelene 
Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø. Programmet er en del av Salto handlingsprogram 
og tas nå i bruk ved Stovner politistasjon. 
 
Vedtak (enstemmig) 
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Informasjon om Trygghetsprogrammet tas til orientering. 
 
 
Sak 38 /14  Nøkkeltall 2014 
Antall meldinger i barnevernet er stabilisert etter en kraftig økning i mars måned. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Nøkkeltallene pr 31.05.2014 tas til etterretning. 
 
 
Sak 39 /14  Midtveisevaluering av informasjonspunktet på Stovner senter 
Andreas Behring orienterte. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Bydelsutvalget tar saken til orientering, og slutter seg til de anbefalinger som fremkommer i 
vedlegget. 
 
 
Sak 40 /14  Orienteringssaker 

• Orientering fra råd og utvalg. 
Ingen saker 

• Øvrig orientering. 
Ingebjørg Mjåland gjennomgikk oversikt over aktuelle saker til komiteen for høsten 
2014.06.05 
 
Som ledd i stemmerettjubileet for kvinner i 2013, ble det bestemt av komiteen for 
jubileet at en vei skulle få kvinnenavn.  MPS fulgte opp dette med å navnsette Ragna 
Maries vei øverst på Vestli. 
Dette skal markeres på Bånkalldagen 24.8.  Ragna Marie var den siste husfrua på 
Bånkall gård, og kjent for sine kanelboller.  Disse serveres på Bånkalldagen.   
 

 
Vedtak (enstemmig) 
Oppvekst- og kulturkomiteen tar informasjonen til orientering. 
 
 
Sak 41 /14  Eventuelt 
Ingen saker 
 
Vedtak (enstemmig) 
 
 
 
Sak 42 /14  Bydelsprisen 2014 
Unntatt offentlighet jfr Offentleglova § 15. 
 
Aktuelle kandidater ble gjennomgått. 
  
Vedtak (enstemmig) 
Oppvekst- og kulturkomiteen vedtar tildeling av Bydelsprisen for 2014. Prisen deles ut under 
en markering på Haugenstua 14.juni. Prisvinner offentliggjøres ikke for dette. 
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Dokumenter delt ut i møtet: 
Sommer på Stovner – ferieaktiviteter til familier. 
 

 
Møtet ble avsluttet kl. 20.45 
 
Bydel Stovner, 03.06.2014 
 
 
 
Brit Axelsen        Ingebjørg Mjåland 
leder         avdelingssjef 
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