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Sak 57/14    Protokoll BU-møte 22.05.2014  
 
Arkivsak: 201400001 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 19.06.14 57/14  
 
PROTOKOLL BU-MØTE 22.05.2014  
 
 
Vedlagt er protokoll fra møte i Bydelsutvalget 22.mai 2014 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Protokoll fra BU-møte 22.05.2014 godkjennes 
 
 
 
Maria Brattebakke       Madelene Stolpe 
bydelsdirektør        spesialkonsulent 
 
 
 
Vedlegg 
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Sak 58/14    Protokoll AU-møte 05.06.2014  
 
Arkivsak: 201400002 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 19.06.14 58/14  
 
PROTOKOLL AU-MØTE 05.06.2014  
 
 
 
Vedlagt er protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 05.juni 2014 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Protokoll fra AU-møte 05.06.2014 tas til orientering 
 
 
 
 
Maria Brattebakke       Madelene Stolpe 
bydelsdirektør        spesialkonsulent 
 
 
 
Vedlegg 
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Sak 59/14    Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2014 - restmidler  
 
Arkivsak: 201200015 
Arkivkode: 124.2 
Saksbehandler: Stoller Linda 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 19.06.14 59/14  
 
NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM 2014 - 
RESTMIDLER  
 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyste 6.mai 2014 i overkant av 30 millioner 
kroner i restmidler til «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom». 
Ordningen har som formål å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og 
ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn 
og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av 
foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 
 
Kommuner/bydelersom ønsker å søke må oppfylle følgende krav: 

• Ordningen må gjøres kjent på kommunens/bydelens nettsider og/eller i lokalavisen slik 
at også private og frivillige instanser har mulighet til å søke 

• Kommunen skal foreta en administrativ og politisk prioritering og vurdering av alle 
søknadene 

• Hver kommune/bydel må ha en kontaktperson for tilskuddsordningen 
• Kommunen må sette seg inn i rundskrivet som regulerer tilskuddsordningen og veileder 
• Bufdirs søknadsskjema skal benyttes av alle søkere 
• Kommunen/bydelen skal sende inn alle innkomne søknader og prioriteringer. 

 
 
Bydel Stovner har gjort ordningen kjent på sine internettsider. Søkere som fikk tilskudd i første 
runde er orientert om muligheten til å søke om styrking av eksisterende tiltak. 
 
Bydel Stovner har mottatt 8 søknader innen fristen med en total søknadssum på kr. 1 355 690,- 
Søknadene kan knyttes til overordnede planer for barne- og ungdomsarbeidet og det søkes om 
prosjektmidler til tiltak i noen av Bydel Stovners mest levekårsutsatte områder. 
  
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Administrasjonens søknad til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om restmidler til tiltak 
mot barnefattigdom i 2014 godkjennes. 
 
Maria Brattebakke                                                                           Stine Fritz Hals 
bydelsdirektør                                                                                  avdelingssjef 
 
 
 
Vedlegg: Forside for innsending av søknader, prioritering 
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               Søknader, 8 stk. 
 

 4 



 
Sak 60/14    Rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser - 
innspill til plan 2015-2016  
 
Arkivsak: 200600180 
Arkivkode: 342 
Saksbehandler: Harlem Marthe Kari 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Råd for funksjonshemmede 11.06.14 47/14  
Bydelsutvalget 19.06.14 60/14  
 
 
RULLERING AV HANDLINGSPLAN FOR MENNESKER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSER - INNSPILL TIL PLAN 2015-2016  
 
Sammendrag: 
Oslo kommune utarbeider sentral handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser som 
danner utgangspunkt og gir føringer for bydelenes planer. I tråd med føringene i Bystyrets sak 
297/09 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser skal planen rulleres annethvert 
år.  
 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester har i brev av 02.05.2014 bedt om innspill til 
rullering av handlingsplanen. Det bes om innspill til følgende: 
 

• hva som bør videreføres av tiltak og innsatsområder 
• utfordringer og tiltak som bør inn i planen og som gjenspeiler behov for å videreutvikle 

enkeltområder.  
 
Bydelene bes om å innhente uttalelser fra bydelens råd for funksjonshemmede og eldreråd. 
Frist for innsending av forslag, synspunkter og kommentarer er satt til 20.06.14. Det bes også 
om tilbakemelding på tiltak som planlegges gjennomført i 2014.  
 
Råd for funksjonshemmede og eldrerådet i Bydel Stovner har samarbeidet om tilbakemelding 
vedrørende rulleringen, og fremmer en felles uttalelse i saken. Denne behandles i de respektive 
råds møter i juni. Uttalelsen fra rådene er vedlagt saken til bydelsutvalget, og vil vedlegges 
bydelens tilbakemelding til byrådsavdelingen.  
 
 
Saksframstilling: 
Bydel Stovner har utarbeidet sin lokale plan på grunnlag av den sentrale planen. Tiltakene er 
satt ut fra den sentrale planen basert på lokale forhold. Det ble utarbeidet en utkvitteringsliste 
for planperiode 2012-2013. Vedlagt er foreløpig utkvittering av lokal plan for perioden 2013-
2014. Bydelens prioriterte tiltak i planperioden fremgår av denne.  
 
Administrasjonen har følgende forslag til tilbakemelding til byrådsavdelingen: 
 
 
 
Innsatsområde: Kunnskap om mennesker med funksjonsnedsettelser 
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Innsatsområdet bør videreføres. Bydel Stovner vurderer at tiltakene som fremmer felles praksis 
i bydelene, kompetansenettverk, bruker-/pårørendeundersøkelse og brukermedvirkning 
videreføres.   
 
Innsatsområde: Rehabilitering og habilitering 
Innsatsområdet bør videreføres, men det bør vurderes om innsatsområde Individuell plan bør 
innlemmes i dette fremfor å være et eget innsatsområde. Bydelen er for øvrig opptatt av at 
tiltakene som fremmer felles praksis og forenklete søknadsprosesser og informasjon bør 
videreføres. I tillegg tiltakene som omhandler brukermedvirkning, kompetanseutvikling, 
foreldreveiledning og utprøving av tiltak i gruppe.  
 
Innsatsområde: Arbeid og sysselsetting 
Bydel Stovner ser det som vesentlig å opprettholde og utvikle hensiktsmessige virkemidler for 
å fremme arbeid og sysselsetting. Innsatsområdet bør videreføres. 
 
Innsatsområde: Bolig – eget hjem 
Tiltakene som fremmer selvstendighet, bruk av boligvirkemidler og differensierte tilbud bør 
videreføres. Innsatsområdet bør videreføres som eget område. 
 
Innsatsområde: Individuell plan 
Det bør vurderes om innsatsområdet skal innlemmes i området Rehabilitering og habilitering. 
Tiltakene bør videreføres. 
 
Innsatsområde: Transport 
Bydel Stovner anser at Oslo kommunes plan fortsatt bør ha et stort fokus på tilgjengelighet i 
offentlige kommunikasjonsmidler og organisering av tilrettelagt transport. Tiltakene må speile 
dette. 
 
Innsatsområde: Frivillighet 
Det vurderes at samarbeid med frivillig sektor er et viktig virkemiddel i målet om et likeverdig 
kulturtilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser. I andre europeiske land ses en større 
bruk av frivillige og/eller ideelle organisasjoner i tilbudet til mennesker med 
funksjonsnedsettelser enn i Norge. Utredning av virkemidler for å øke frivilligheten bør 
vurderes som et tiltak i planen.  
 
 
Bydel Stovner har igangsatt eller gjennomført alle lokale tiltak i planperioden.  
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tilslutter seg administrasjonens forslag til uttalelse vedrørende rullering av 
handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser. 
 
 
 
 
 
Maria Brattebakke       Marthe-Kari Harlem 
bydelsdirektør       enhetsleder 
 
 
Vedlegg:  Brev fra byrådsavdelingen 

 6 



Foreløpig utkvittering av lokal handlingsplan 
  Råd for funksjonshemmede og eldrerådets uttalelse  
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Sak 61/14    Midtveisevaluering av informasjonspunktet på Stovner senter  
 
Arkivsak: 201300231 
Arkivkode: 061.0 
Saksbehandler: Behring Andreas Mjærum 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Ungdomsrådet 02.06.14 23/14  
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 11.06.14 48/14  
Bydelsutvalget 19.06.14 61/14  
 
 
 
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 
bemannet det. Totalt har 20 ulike personer bemannet punktet, hvorav 8 av dem har vært 
frivillige. 
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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. 
 
 
Vedlegg: Midtveisevaluering informasjonspunkt Stovner senter 
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Sak 62/14    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 62/14  
 
 
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 
 
 

   17 



 
Sak 63/14    Bydel Stovner - Budsjettjustering pr juni 2014  
 
Arkivsak: 201400301 
Arkivkode: 121.0 
Saksbehandler: Grønningen May Britt 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 19.06.14 63/14  
 
BYDEL STOVNER - BUDSJETTJUSTERING PR JUNI 2014  
 
 

1. Innledning 
Dette dokumentet er inndelt i følgende hoveddeler: 
 

1. Innledning 
2. Justering i bydelsrammen foretatt av byrådet/ bystyret (eksternt budsjett).  
3. Justering av budsjett på enhetene 
4. Forslag til vedtak 

 
 
 

2. Justering i henhold til byrådets og bystyrets vedtak 
Etter bystyrets tilleggsinnstilling har bydelens budsjett for 2014 (Dok 3/2014) en total ramme 
på: 
 
 
 
  Drift Øk.sosialhj. Sum 
U.kap. 7167 bydel Stovner       
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon 956 180   956 180 
14 Overføringsutgifter   69 610 69 610 
Netto driftsutgifer - DOK 3 etter BU-vedtak 956 180 69 610 1 025 790 
 
 
I BU sak av 12.12.2013 vedtok bydelsutvalget å øke aktive tiltak med 3,6 mill. kroner, med 
dekning i økonomisk sosialhjelp som reduseres tilsvarende.  
 
Omdisponert 3,6 Millioner kroner  

 
Tall i 1000 kr 

  Drift Øk.sosialhj. Sum 
U.kap. 7167 bydel Stovner       
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon 959 780   959 780 
14 Overføringsutgifter   66 010 66 010 
Netto driftsutgifer - DOK 3 etter BU-vedtak 959 780 66 010 1 025 790 
Etter dette er det justert som følger: 
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Justering av bydelsrammen 2014 Drift Øk.sosialhj. Sum
Byrådssak 94/14 - Effekt av regnskapet 2013 25 677 25 677
Komm.dir sak10 - Gratis kjernetid i barnehage 4 412 4 412
Byrådens sak 1029 - Groruddalssatsingen 2014 1 875 1 875
Komm.dir sak 11 - Språkforst. minioritetsspråklige barn i førskolealder 1 595 1 595
Komm.dir sak 12 - Språkstim. tiltak barn i bhg-alder 2 155 2 155
Byrådens sak 14 - Tilskudd til drift av senior/eldresentrene i 2014 580 580
Komm.dir sak 24 - Boligsosialt utviklingsprogram 1 500 1 500
Komm.dir sak 26 - Lokale yrkesrettede norskopplæringstiltak 1 860 1 860
Komm.dir sak 7 - Fordeling av ungdomsmidler på kap 308 60 60
Sum eksterne budsjettjusteringer 39 714 0 39 714
Ny netto driftsutgift 999 494 66 010 1 065 504  
 
 
2.1 Byrådens sak 94/14 – Revidert budsjett 2014 - effekt av regnskap 2013 mv. 
Byrådet legger med dette frem sak om revidering av Oslo kommunes årsbudsjett for 2014. 
Saken gjelder primært effekter av regnskapsresultatet for 2013.  
 
Etter økonomireglementet skal virksomheter som har merforbruk i 2013 innenfor 5% regelen 
(merforbruk opptil 4 % for bydelen), selv dekke dette inn i 2014. Tilsvarende skal virksomheter 
med mindreforbruk få godskrevet dette. Byrådet foreslår fremføring av mer- mindreforbruk i 
tråd med økonomireglementets bestemmelser. 
 
Saken er under behandling av bystyret med forslag om å øke Stovners budsjett på kr 25 677 
000. I det totale beløpet ligger kr. 5 982 000 som er statlige og kommunale øremerkede midler. 
Se tabell under (tall i 1000).  
 

Mindreforbruk 2013 19 695 
Øremerkede overføringer (statlige og kommunale) 5 982 
Sum overført Bydel Stovner 2013 25 677 

 
 
 
2.2 Komm.dir sak 10 – Fordeling av statlige midler til Gratis kjernetid i barnehage 
Bydelene Gamle Oslo, Alna, Stovner Grorud, Bjerke og Søndre Nordstrand mottar midler til 
gratis kjernetid i barnehage 20 timer per uke for alle 4- og 5- åringer. Midlene er fordelt etter 
antall 4- og 5- åringer bydelen har per 01.01.2014. Saken gjelder for 1. halvår 2014 og er 
behandlet med en økning av bydel Stovners budsjett med kr 4.412.000 
 
 
2.3 Byrådssak 1029/14 Groruddalssatsingen 2014 – Budsjettering og fordeling av midler 
Groruddalssatsingen er Oslo kommunes og statens innsats for å bedre miljø, samferdsel, 
bomiljø og oppvekstvilkår i Groruddalen. Hovedmålet for satsingen er bærekraftig byutvikling, 
synlig miljøopprustning, samt bedre livskvalitet og levekår for beboerne. I denne saken foreslås 
det å fordele kr 50,0 mill til nærmere angitte tiltak og prosjekter. Bydel Stovner mottar totalt kr 
1,875 mill fordelt på kr 0,75 mill til rammetilskudd områdeløft Stovner sentrumsområde, kr 
0,625 mill til styrket levekårssatsing – Stovner og kr 0,5 mill til frie midler.  
 
 
2.4 Komm.dir sak 11 – Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant 
minoritetsspråklige barn i førskolealder. 
Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen for første halvår i Oslo kommune er på kr 
16,6 mill. Antall minoritetsspråklige barn som går i barnehage pr 15.12.2013 er grunnlaget til 
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videre fordeling til bydelene. Bydel Stovner mottar 1,595 mill. kroner for å bedre 
språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn for første halvår 2014. 
 
2.5 Komm.dir sak 12 – Språkstimulerende tiltak for barn i barnehagealder 
Det gis midler til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i 
barnehagealder fordelt til bydelene. Tildeling fordeles etter antall barn 1-5 år med 
innvandrerbakgrunn i bydelene (KOSTRA tall per 1.1.2014) Bydel Stovner mottar totalt 2,155 
mill. kroner. 
 
2.6 Byrådens sak 14 – Avsetninger eldre, fordeling av tilskudd til drift av 
senior/eldresentrene i 2014 
Det er avsatt kr 15 mill. i tilskudd for drift av eldresentre på kap.304, Bydelene – avsetninger 
eldre. Det er politisk enighet om at midler som er avsatt til dette formål skal fordeles til 
bydelene i forhold til bydelenes egne avsetninger til senior-/eldresenter. Ved beregning av 
fordelingen er budsjett 2014 tatt som utgangspunkt. Bydel Stovner mottar kr 580.000 til 
Stovner eldresenter. 
 
2.7 Komm.dir sak 24 – Fordeling av kompetansetilskudd (2011-2012) for arbeid med 
boligsosialt utviklingsprogram 
Byrådsavdelingen deltar sammen med bydelene Bjerke, Stovner, Grorud og Alna i husbankens 
boligsosiale utviklingsprogram. Tilskuddene viderefordeles etterskuddsvis og bydel Stovner 
har mottatt 1,5 mill. kroner for arbeid utført i 2011 og 2012. 
 
 
2.8 Komm.dir sak 26 - Lokale yrkesrettede norskopplæringstiltak 
Det er i 2014 avsatt 22,0 mill for å stimulere økt aktivitet i kvalifiseringsprogramordningen. 
Første tildeling i denne saken ble tildelt i komm.dir sak 35/2012 og var ment å dekke 
aktiviteten for 3. tertial 2012 og 1.tertial 2013. Bevilgningen er videreført i 2013 og i 2014. 
Denne sak fordeler 2. og 3. tertial 2014 samt 1. tertial 2015. Bydel Stovner tildeles 1 860 000 
kroner.  
 
 
2.9 Komm.dir sak 7 – Fordeling av ungdomsmidler på kap.308 
I vedtatt budsjett 2013 er det på kap.308 Bydelene avsatt totalt kroner 6,713 mill til de formål 
som er fastsatt til Ung i Oslo. Bydel Stovner mottar midler på kr 60.000 til lokale og regionale 
sene lørdagskveldstiltak for ungdom. 
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3. JUSTERING BUDSJETT PÅ ENHETENE  
 
3.1 Endring av KOSTRA 
Bydelen har fått sentrale føringer vedrørende KOSTRA funksjon 120. Dette kom for sent 
til at denne ble hensyntatt i budsjettprosessen. Justeringen gjelder dette. Bydelen foreslår 
å fordele i henhold til vedlegg 1. 
  
3.2 Strategisk ledelse 
Det foreslås følgende justeringer på enheten: 
 

Ref. Sted Art Navn

fra merinntekt/ 
mindreutg.               
(økte  innt./ red. 
utgifter)

til   mindreinnt./ 
merutgifter                       
(red.innt./økte  utg.)

75166 Vedlikehold
1 11000 Driftskostnader 1 000

Totalt 1 000 0  
 
1. Dette gjelder BU sak 5/14 kjøp av elektriske biler.  
 
 
3.3 Personal og organisasjonsenheten 
Det foreslås følgende justeringer på enheten: 
 

Ref. Sted Art                        Navn

fra merinntekt/ 
mindreutgift               
(økte innt/ red.utg.)

til  mindreinnt./ 
merutgifter                       
(red.innt./økte utg.)

75155 FELLES PERSONALKOSTNADER
1 11000 Driftsutgifter 1 500

75488 FELLES PERSONAL OG ORG.ENHETEN
2 11430 Informasjonsenheten 300

Totalt 1 800 0  
 
1. Dette gjelder BU sak 5/14 kjøp av elektriske biler. 
2 Ved en inkurie ble ikke kostnadene flyttet fra Personal og organisasjonsenheten til enhet for 
Kultur og lokalsamfunnsarbeid i budsjettprosessen. 
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3.4 Avd. for forvaltning og hjemmetjenester 
Det foreslås følgende justeringer på enheten: 
 

Ref. Sted Art Navn

fra merinntekt/ 
mindreutgift               
(økte innt/ red.utg.)

til  mindreinnt./ 
merutgifter                       
(red.innt./økte utg.)

75244 KJØP AV SYKEHJEMSPLASSER
1 12994 Andre kjøp fra andre bydeler 4 502

Totalt 0 4 502  
 

1. Justeringen gjelder økning av budsjett kjøp sykehjemsplasser. Dekning tas i bystyrets 
vedtak om prisreduksjon. 
 
 
3.5 Barnehageenheten 
Det foreslås følgende justeringer på enheten: 
 

Ref. Sted Art Navn

fra merinntekt/ 
mindreutgift               
(økte innt/ red.utg.)

til  mindreinnt./ 
merutgifter                       
(red.innt./økte utg.)

75374 Åpen Barnehage
1 10100 Lønn i faste stillinger 610                             
1 10170 Påløpne feriepenger 73                               
1 10900 Pensjonsinskudd i Oslo pensjonsforsikring AS 110                             
1 10990 Arbeidsgiveravgift 111                             

75403 Gratis kjernetid
1 14793 Gratis kjernetid 3 096                          

75461 Haugenstua Skoles barnehage
1 14793 Gratis kjernetid 59                               

75464 Christiania Kulturbarnehage
1 14793 Gratis kjernetid 108                             

75465 Starveien Barnehage
1 14793 Gratis kjernetid 157                             

75528 Vestliskaret barnehage
1 14793 Gratis kjernetid 88                               

75208 Morsmålstrenere
2 17070 Tilskudd tospråkelig 1 595                          

Totalt 0 6 007  
 
1. Komm.dir sak 10: Fordeling av statlige midler til Gratis kjernetid i barnehage  
2.  Komm.dir.sak 11 Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant 
minoritetsspråklige barn i førskolealder. 
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3.6 Sosialtjenesten 
Det foreslås følgende justeringer på enheten: 
 

Ref. Sted Art Navn

fra merinntekt/ 
mindreutgift               
(økte innt/ red.utg.)

til  mindreinnt./ 
merutgifter                       
(red.innt./økte utg.)

75392 Prosjekter sosial
1 10300 Lønn engasjement 1 000
1 10370 Påløpte feriepenger 200                             
1 10900 Pensjonsinnskudd i Oslo pensjonskasse AS 120                             
1 10990 Arbeidsgiveravgift 340                             
1 11000 Driftsutgifter 200                             

Totalt 0 1 860  
 
1. Justeringen gjelder kommunaldirektørens sak 26 vedrørende lokale yrkesrettede 
norskopplæringstiltak.  
 

 
3.7 Fritidstilbud barn og ungdom  
Det foreslås følgende justeringer på enheten 

Ref. Sted Art Navn

fra merinntekt/ 
mindreutgift               
(økte innt/ red.utg.)

til  mindreinnt./ 
merutgifter                       
(red.innt./økte utg.)

7550 FELLES FRITIDSTILBUD BARN OG UNGDOM
1 10100 Lønn faste stillinger 431
1 10170 Påløpne feriepenger 52
1 10900 Pensjonskostnader 136
1 10990 arbeidsgiveravgift 87

Totalt 706 0  
 
1. Ved en inkurie ble ikke lønnsmidler justert til korrekt enhet i budsjettprosessen.   
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3.8 Kultur og lokalsamfunnsarbeid  
Det foreslås følgende justeringer på enheten 
 

Ref. Sted Art Navn

fra merinntekt/ 
mindreutgift               
(økte innt/ red.utg.)

til  mindreinnt./ 
merutgifter                       
(red.innt./økte utg.)

75515 FELLES KULTUR OG LOKALSAMFUNNSARBEID
1 10100 Lønn faste stillinger 431
1 10170 Påløpne feriepenger 52
1 10900 Pensjonskostnader 136
1 10990 arbeidsgiveravgift 87
2 11430 Informasjonsutgifter 300

Totalt 0 1 006  
 
 
1. Ved en inkurie ble ikke lønnsmidler justert til korrekt enhet i budsjettprosessen.   
2. Ved en inkurie ble ikke kostnadene flyttet fra Personal og organisasjonsenheten til enhet for 
Kultur og lokalsamfunnsarbeid i budsjettprosessen. 
 
 
 
 
4. BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Driftsbudsjettet til bydel Stovner justeres i henhold til dette dokumentet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Brattebakke   Winnie Bolstad
  
bydelsdirektør    avd.sjef økonomi 
 
 
 
 
Vedlegg: Budsjettjustering av KOSTRA 120 
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Sak 64/14    Status for verbalvedtak pr 1.6.2014  
 
Arkivsak: 201300157 
Arkivkode: 121.0 
Saksbehandler: Mjåland Ingebjørg 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Oppvekst- og kulturkomitéen 03.06.14 34/14  
Bydelsutvalget 19.06.14 64/14  
 
 
 
STATUS FOR VERBALVEDTAK PR 1.6.2014  
 
Sammendrag: 
Det vises til vedtatt budsjett for 2014. Det legges her frem sak om status for verbalvedtak 
pr.1.6.2014 for punktene 

• Barn i området Stovner sentrum 
• Treffsted for ungdom 
• Juniortilbud 

 
Saksframstilling: 
Det vises til avsnittet om brukere med særskilte behov, punktene c og d.  
Det rapporteres på følgende: 
 

• Barn i området Stovner sentrum. 
 
«Bydelsutvalget viser til rapport fra kartlegging av barn som bor i området omkring Stovner 
sentrum og ber administrasjonen om å legge til rette for aktiviteter for barn, både gjennom å 
etablere aktivitetsområder på kommunens ute – og innearealer og videreutvikle samarbeidet 
med Stovner bibliotek til en bærekraftig møteplass for barn og unge inkludert 
juniorvirksomhet». 
 
Status pr 1.6.2014: 
Tiltaket #Biblo ble etablert høsten 2013 og har åpent tre dager i uken, mandag, tirsdag 15.30 – 
19 og torsdag. Torsdag er det juniortilbud 17 – 19 og utvidet ungdomstilbud19 – 21.  
Det lages månedsplaner i samarbeid med ungdommen. Det er våren 2014 startet yogakurs for 
jenter etter initiativ fra noen av jentene som bruker biblioteket og #Biblo har samarbeidet med 
Stovner frivilligsentral om prosjektet Forum teater. I forbindelse med rekruttering av ungdom 
til tiltaket har det vært gjennomført to forestillinger for brukerne.  
Ellers er det mye spillaktiviteter på biblioteket, både brettspill og dataspill. Tilbudet har vært 
godt besøkt i vinterhalvåret, men utover våren har besøkstallene gått ned. De ansatte på #Biblo 
planlegger mer aktivitet på uteområdet rundt biblioteket frem mot sommeren for å synliggjøre 
tilbudet og komme i kontakt med målgruppen i området. 
Kartlegging av aktiviteten viser at tiltaket har hatt totalt 417 deltakere siden oppstart, fordelt på 
21 åpne dager. Det har vært 166 deltakere (40%) under 14 år og 214 deltakere (51%) over 14 
år. 
   

• Treffsted for ungdom 
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«Bydelsutvalget legger til grunn at nye flerbrukslokaler i Fossum kirke i løpet av 2014 kan bli 
et møtested for både barn og unge. Administrasjonen bes om å legge til rette for etablering av 
tilbud til ungdom hvor ungdommen selv settes i stand til å drifte tiltaket etter opplæring og 
bistand fra bydelen. 
Bydelsutvalget ber også om at bydelen som ledd i områdesatsingen i Stovner sentrum inngår 
samarbeid med nærliggende skoler og idrettsorganisasjoner og utvikler samarbeidsmodeller 
som særlig retter seg mot fritidstilbudet til ungdom.» 
 
Status: 
Bydel Stovner mottar tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet under ordningen 
Barne –og ungdomstiltak i større bysamfunn. Det er opprettet et engasjement som prosjektleder 
for perioden 1.8.2014 til 1.9.2016. Stillingen er nylig lyst ut og det forventes ansettelse i første 
del av juni. 
 
Det er kartlagt at området Stovner sentrum har mange barn og dermed behov for lokale tiltak 
og møteplasser. Målet er at Bydel Stovner innen 2017 skal ha utviklet et helhetlig 
ungdomstilbud i Stovner sentrum hvor flere eksisterende møteplasser skal få nytt innhold og 
inngå som en del av en helhet i Ungdomsgata på Stovner.  
Prosjektets oppgave er å utvikle nye tilbud og metoder med vekt på samarbeid mellom 
kommunen og frivillige aktører, utabeide planer, sikre gjennomføring og rapportere på 
framdrift, kvalitet og økonomi. Arbeidet vil bestå av oppsøkende kontakt, samarbeid og 
medvirkning med barn og unge og andre aktører, offentlige og frivillige. Prosjektet forankres 
og organiseres i oppvekstavdelingen. Stilling som prosjketleder er lyst ut og tiltredelse 
planlegges i løpet av september.  
Stovner frivilligsentral har nylig flyttet til nye lokaler i Fossum kirke og har dermed plassert 
seg midt i det aktuelle området. Utviklingen i området vil foregå i nært samarbeid med Stovner 
frivilligsentral, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner og representanter fra brukergruppen 
barn og unge. 
 

• Juniortilbud: 
«I dag er det etablert juniortilbud (barn fra 1. til 7. klasse) på Stig, Høybråten, 
og Vestli skoler. Videre er det juniortilbud som er flyttet fra Fossum Aktivitetshus til 
Biblioteket. Bydelsutvalget ber om at bydelsadministrasjonen ser på mulighetene for å etablere 
dette også på Haugen, Stovner og Rommen skoler i samarbeid med skolenes FAUer.» 
 
Status: 
Juniortilbudet omfatter barn fra 4. til 7.klasse. Det er også aktiviteter for mellomtrinnet på 
Rommen, bl.a. dansekurs samt aktiviteter på Verdenshuset Haugenstua. 
Nå er alle tilbud for junior stengt for semesteret, med unntak av #Biblo. På grunn av 
begrensede lønnsmidler er semesteret kortet ned. Samarbeidet med FAU har bestått av møter i 
forkant av igangsetting av aktiviteter. Vi har ikke klart å få foreldre til å påta seg ansvar i 
forbindelse med drift av tilbudene, men foreldre vært involvert i noen ferier og på FAU vært 
behjelpelig med en spørreundersøkelse på skolen og rekruttering til aktiviteten.  
 
Det er noen utfordringer knyttet til bemanning av juniortilbudet. De ansatte lønnes med 
prosjektmidler og i år har det vært begrensede midler. Det er utlyst restmidler i 
tilskuddsordningen «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» og #Biblo søker om 
bemanning og aktivitetsmidler til tiltaket.  
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Redegjørelse om status for verbalvedtakene pr 1.6.2014 tas til orientering. 
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Maria Brattebakke     Ingebjørg Mjåland 
bydelsdiektør      avdelingssjef 
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Sak 65/14    Status for verbalvedtak pr. 01.06.14  
 
Arkivsak: 201300157 
Arkivkode: 121.0 
Saksbehandler: Aas Turid 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 05.06.14 51/14  
Bydelsutvalget 19.06.14 65/14  
 
 
STATUS FOR VERBALVEDTAK PR. 01.06.14  
 
 
 
Vedlagt følger status for verbalvedtak pr 01.06.2014 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget tar status for verbalvedtak til orientering. 
 
 
 
Maria Brattebakke        Ingebjørg Mjåland 
bydelsdirektør         avdelingssjef 
 
 
 
Vedlegg 
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Sak 66/14    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 66/14  
 
 
 
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 67/14    Sommerfullmakter 2014  
 
Arkivsak: 201200301 
Arkivkode: 026.1 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 05.06.14 54/14  
Bydelsutvalget 19.06.14 67/14  
 
 
 
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 68/14    Protokoller til orientering  
 
Arkivsak: 201400002 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 19.06.14 68/14  
 
PROTOKOLLER TIL ORIENTERING  
 
Vedlagt er følgende protokoller: 
 
Helse- og sosialkomiteens møte 02.06.2014 
Oppvekst- og kulturkomiteens møte 03.06.2014 
Miljø-, plan- og samferdselskomiteens møte 03.06.2014 
Ungdomsrådets møte 02.06.2014 
Eldrerådets møte 10.06.2014 
 
 
Følgende protokoll omdeles i møtet: 
 
Rådet for funksjonshemmedes møte 11.06.2014 
Medbestemmelsesutvalgets møte 16.06.2014 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget tar protokollene til orientering. 
 
 
 
 
Maria Brattebakke        Madelene Stolpe 
bydelsdirektør        spesialkonsulent 
 
 
 
Vedlegg 
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Sak 69/14    Eventuelt  
 
Arkivsak: 201400003 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 19.06.14 69/14  
 
EVENTUELT  
 
 
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
X 
 
 
 
Madelene Stolpe 
spesialkonsulent 
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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 
 
 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 6/14 

 
 
Møte: Arbeidsutvalget  
Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Torsdag 05. juni 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Karl P. Olsen (A)  
   
Tilstede: Rashid Nawaz (A), Brit Axelsen (A), Per 

Opsahl (H), Jan Arild Linja (Frp) 
 

   
Forfall: Tore Ludt (SV) og  Mariwan Ahmadi (V)  
   
Som vara møtte: Atgeir Flø Rasmussen (SV) og Hege 

Nålsund (V ) 
 

   
I tillegg møtte: Programleder Groruddalsatsingen Andreas 

Mjærum Behring 
 

   
Møtesekretær: bydelsdirektør Maria Brattebakke  
 
Åpen halvtime. Det var ingen personer til stede. 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
Saker behandlet under møte 
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 
Sak 52 /14  Regnskap og prognose per april 
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 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 ii 



 
Sak 49 /14  Protokoll AU 08.05.2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra AU 08.05.2014 godkjennes 
 
 
Sak 50 /14  Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 22.05.14 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 22.05.14 tas til orientering 
 
 
Sak 51 /14  Status for verbalvedtak pr. 01.06.14 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Redegjørelse om status for verbalvedtakene pr 1.6.2014 tas til orientering. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
Sak 52 /14  Regnskap og prognose per april 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar regnskapsoversikt med prognose pr. april 2014, slik det fremgår av dette 
dokumentet, til etterretning.  
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
Sak 53 /14  Midtveisevaluering av informasjonspunktet på Stovner senter 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar saken til orientering, og slutter seg til de anbefalinger som fremkommer i 
vedlegget. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
Sak 54 /14  Sommerfullmakter 2014 
 
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. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
Sak 55 /14  Ny vararepresentant Stovner Eldreråd 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

 1 



Bydelsutvalget godkjenner Terje Hagen som ny vararepresentant for Eldresenteret i Stovner 
Eldreråd. 
 
Vedtak: Saken settes på BU-kartet 
 
Sak 56 /14  Orienteringssaker 
 

1) Skolebehovsplan forventes å komme på høring før ferien. Bydelsdirektør følger opp 
saken. 

2) Åpning av Haugenstua torg 14.juni kl.14.00.Utdeling av Bydelsprisen. 
3) Stabburet på Nedre Fossum Gård er ferdigrehabilitert og delvis drengstua. Det blir en 

enkel markering med barnehagen 20.juni kl.11.00. 
 
Vedtak (enstemmig): 
Informasjonen tatt til orientering. 
 
Sak 57 /14  Eventuelt 
 
Ingen saker til eventuelt 
 
x 
 
Dokumenter omdelt i møtet: 

• Saksfremlegg sak 51/14 
• Saksfremlegg sak 52/14 
• Protokoll HSK 2/6-14 
• Protokoll MPS 3/6-14 
• Protokoll OKK 3/6-14 
• Brev fra PBE – Varsel om opphør av bruk – varsel om tvangsmulkt – Haavard 

Martinsens vei 5 
• Brev fra PBE – Garver Ytterborgs vei 111B 
• Brev fra Høybråten Velforening – Høringsuttalelse, forslag til detaljregulering av 

Høybråtenveien 52 
 

 
Møtet ble avsluttet kl.19.30 
 
Bydel Stovner, 05.06.2014 
 
 
Karl P. Olsen        Maria Brattebakke 
Leder         bydelsdirektør 
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 Oslo kommune 
 Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 

  
  

 

 

 

    

Byrådsavdeling for eldre og 

sosiale tjenester 

Postadresse:   

 Rådhuset, 0037 Oslo   

    

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

 

 

Bydel 1-15  

Rådet for funksjonshemmede 

Det sentrale eldreråd 

Rådet for innvandrerorganisasjoner 

Helseetaten  

Velferdsetaten 

Barne- og familieetaten 

FFO post@ffo.no  

SAFO post@safo.no  

 
 

   Dato:  02.05.2014 

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Arkivkode: 

 201005332-69 Truus Greuter Bøe, 23 46 11 56 343 

 

RULLERING AV HANDLINGSPLAN FOR MENNESKER MED 

FUNKSJONSNEDSETTELSER – INNSPILL TIL PLAN 2015 - 2016 
 

Vi viser til bystyrets behandling av sak 297/09 Handlingsplan for mennesker med 

funksjonsnedsettelser i møte 21.10.2009. Med utgangspunkt i føringene i saken skal 

handlingsplanen rulleres annethvert år.  

 

I forbindelse med rullering av handlingsplanen ønskes det innspill til planarbeidet knyttet til 

hva som bør videreføres av tiltak og innsatsområder. Videre er avdelingen interessert i 

utfordringer og tiltak som bør inn i planen og som gjenspeiler behov for å videreutvikle enkelt 

områder.  

 

Vi ber bydelen om å innhente uttalelser fra bydelens råd for funksjonshemmede og eldreråd. 

Forslag til nye tiltak og innsatsområder, synspunkter og kommentarer sendes byrådsavdelingen 

innen 20.06.2014. 

 

Vedlagt følger en oversikt over gjeldende innsatsområder og tiltak. Er tiltak planlagt 

gjennomført i løpet av 2014, ber vi om en tilbakemelding på dette også.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Endre Sandvik 

kommunaldirektør 

Elisabeth Vennevold 

pleie- og omsorgssjef 

 

Godkjent og ekspedert elektronisk 

  

Vedlegg: Oversikt over innsatsområder og tiltak i gjeldende plan 

 

 

Oslo kommune
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 

Bydel 1-15
Rådet for funksjonshemmede
Det sentrale eldreråd
Rådet for innvandrerorganisasjoner
Helseetaten
Velferdsetaten
Barne- og familieetaten
FFO post@ffo.no
SAFO post@safo.no

Dato: 02.05.2014

Deres ref.: Vår ref. (saksnr): Saksbeh.: Arkivkode:
201005332-69 Truus Greuter Bøe, 23 46 11 56 343

RULLERING AV HANDLINGSPLAN FOR MENNESKER MED
FUNKSJONSNEDSETTELSER —INNSPILL TIL PLAN 2015 - 2016

Vi Viser til bystyrets behandling av sak 297/09 Handlingsplan for mennesker med
funksjonsnedsettelser i møte 21.10.2009. Med utgangspunkt i føringene i saken skal
handlingsplanen rulleres annethvert år.

I forbindelse med rullering av handlingsplanen ønskes det innspill til planarbeidet knyttet til
hva som bør videreføres av tiltak og innsatsområder. Videre er avdelingen interessert i
utfordringer og tiltak som bør inn i planen og som gjenspeiler behov for å videreutvikle enkelt
områder.

Vi ber bydelen om å innhente uttalelser fra bydelens råd for funksjonshemmede og eldreråd.
Forslag til nye tiltak og innsatsområder, synspunkter og kommentarer sendes byrådsavdelingen
innen 20.06.2014.

Vedlagt følger en oversikt over gjeldende innsatsområder og tiltak. Er tiltak planlagt
gjennomført i løpet av 2014, ber vi om en tilbakemelding på dette også.

Med vennlig hilsen

Endre Sandvik Elisabeth Vennevold
kommunaldirektør pleie- og omsorgssjef

Godkjent og ekspedert elektronisk

Vedlegg: Oversikt over innsatsområder og tiltak i gjeldende plan

Byrådsavdeling for eldre og Postadresse:
sosiale tjenester

Rådhuset, 0037 Oslo

E-post: postmottak@byr.os1o.kommune.no



Administrasjonen Bydel Stovner 

Karl Fossums vei 30 

1085 Stovner 

 

 

Stovner råd for funksjonshemmede (RFF) 

v/Harald Korsgaard, leder 

 

Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser  

 

Det vises til Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser, og som rulleres annet 
hvert år. (jfr. handlingsplan, vedtatt av bystyret 21.10.2009, sak 297) 

Denne handlingsplanen er et viktig grunnlagsdokument for mennesker med 
funksjonsnedsettelser. Dette dokumentet er derfor et svært nyttig verktøy når tillitsvalgte 
skal arbeide til beste for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. 

RFF er kjent med at ny handlingsplan skal gjelde f.o.m. 2012, og at fristen for tilbakemelding 
til Helse- og velferdsetaten er 1. juni 2011. 

RFF har følgende kommentarer til  noen punkter: 

Tiltak 1:  RFF har ikke kjennskap til gjennomføring og status for tiltaket, men har fått 
tilbakemeldinger om at lovens bestemmelser ikke er tilstrekkelig kjent blant flere ansatte. 
RFF mener at det er viktig å videreføre tiltaket og gjøre det bedre kjent blant de ansatte. 

Tiltak 3:  RFF vil kommentere tiltak 3 selv om det ikke er oppført med tanke på 
kommentarer, påpeker RFF betydningen av det. Det anbefales at dette tiltaket presenteres 
snarest for de berørte parter dersom rulleringen skal være operativ fra 1. januar 2012. 

Tiltak 4:  RFF mener, på generelt grunnlag, at tilbudene til mennesker med 
funksjonsnedsettelse skal være sammenlignbare og likeverdige fra bydel til bydel. Når det 
gjelder Bydel Stovner, sitter ikke RFF inne med god nok kunnskap om tiltaket i bydelen, men 
anbefaler at det videreføres. 

Tiltak 7:  RFF har fått flere tilbakemeldinger om at søknader om å få tildelt 
støttekontakttimer og/eller avlastningstimer ikke er innvilget eller blitt redusert. RFF mener 



at ordningen bør styrkes, slik at den funksjonshemmede og familiens reelle behov blir 
dekket. 

Tiltak 9:  RFF er meget opptatt av at brukerperspektivet skal komme tydelig frem i viktige 
dokumenter; blant annet i strategisk plan for universell utforming, og mener derfor at 
oppfølging er tvingende nødvendig. Innspill fra bydelenes råd for funksjonshemmede og 
funksjonshemmedes organisasjoner bør innhentes. 

Tiltak 12:  Etter det kjennskap RFF har, er tilbudet av helse- og omsorgstjenester til 
funksjonshemmede og kronisk syke noe forskjellig fra bydel til bydel. RFF mener, på generelt 
grunnlag, at standarden og omfanget av tjenestene må være så omfattende at det bidrar til 
selvstendighet og livskvalitet. Tiltaket må fortsette og må være likeverdig i alle bydeler. 

Tiltak 18: RFF viser til bystyrets enstemmige vedtak av 25. august 2010 som forholder seg til 
Husbankens veileder (2009) som har fra 4 til maks 8 boenheter som norm. Status synes å 
være at verken Oslo kommune sentralt eller bydelene forholder seg til dette 
bystyrevedtaket. Tiltakspunktet må presiseres og videreføres. 

Tiltak 19 og 20:  RFF har forstått at individuell plan, IP, er brukerens plan, og at brukeren, 
eventuelt pårørende eller verge, skal ha vesentlig innvirkning på utforming av planen. IP er 
hjemlet i lovverket; RFF mener at det er av avgjørende betydning at loven etterleves fullt ut, 
dvs. at planenes punkter følges opp både i tidsmessig og ressursmessig sammenheng. Av 
dette følger at tiltakene videreføres.  

 

 

Oslo, 30.05.2011 

 

Vennlig hilsen 

Harald Korsgaard (sign,)                                                          Thor Henriksen (sign.) 

 

  

 



HANDLINGSPLAN FOR MENENSKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER-—
RULLERING 2012-2014 BYSTYRESAK 280/12

TILTAK, ANSVARLIG BYRÅDSAVDELING

Tiltakspunkter skal gjennomføres i perioden 2012 - 2014

23













 

HANDLINGSPLAN FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER - 
RULLERING 2012-2014 BYSTYRESAK 280/12 

 
 

TILTAK, ANSVARLIG BYRÅDSAVDELING 
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Innsatsområde: Kunnskap om mennesker med funksjonsnedsettelser 
 

Nr Tiltak Ansvarlig 
byrådsavdeling 

Merknad 

1 informere alle aktuelle virksomheter og skoler sine berørte 
ansatte om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og Lov 
om universell utforming. 

Alle  

2 Pålegge alle virksomheter å  utarbeide egne 
handlingsplaner for mennesker med funksjonsnedsettelser 

   

Alle  

 med konkrete tiltak på denne planens satsingsområder   

3 Pålegge alle virksomhetene å  rapportere i sine 
årsmeldinger og årsberetninger om hvordan de har fulgt 

   

Alle  

 opp sine planer for mennesker med funksjonsnedsettelser, 
 

  
 Byrådet skal rapportere i sin årsmelding om oppfølging av 

 
  

 kommunens plan   
4 gjennomføre en aktivinformasjonskampanje rettet mot 

kommunens virksomheter om hvordan en kan øke andelen 
Finans  

 mennesker med funksjonsnedsettelser i jobb (5% regelen)   
5 Kreve at alle aktuelle byrådssaker har en vurdering av 

sakens konsekvenser for mennesker med 
funksjonsnedsettelse 

Byrådsleders 
kontor 

 

6 Etablere og videreutvikle et nettverk for 
  

Eldre og sosiale  
 kompetanseheving, erfaringsutveksling og læring for ansatte 

i bydeler/etater som arbeider med 
k  d f k j d l  

tjenester  

7 gjennomføre jevnlige  bruker- og pårørende undersøkelser Eldre og sosiale  
 blant mennesker med funksjonsnedsettelser som har tjenester  
 botilbud fra kommunen, og evaluere resultatene med 

påfølgende tiltakskjede 
  

8 Evaluere gjeldende retningslinjer for bruken av ledsagerbevis Eldre og sosiale  
   og evt justere disse tjenester  

9 årlig utarbeide en samlet rapport med informasjon fra 
virksomhetenes årsmeldinger og årsberetninger, knyttet til 

Eldre og sosiale 
tjenester 

 

 resultatene av satsningen i denne handlingsplanen   
10 gi brukere informasjon om likemannsarbeidet, som utføres 

i regi av funksjonshemmedes organisasjoner 
Eldre og sosiale 
tjenester 

 

Nytt 
pkt 

Den reelle deltagelse og brukermedvirkning på system- 
og individnivå skal styrkes 

  

 
 
 

Innsatsområde:  Rehabilitering og habilitering 
 

Nr Tiltak Ansvarlig 
byrådsavdeling 

Merknad 

11 Arbeide aktivt for å legge til rette for vedlikehold, 
erfaringsutveksling og utvikling av kompetanse 

Eldre og sosiale 
tjenester 
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12 styrke støttekontaktordningen o g  
b r u k e r m e d v i r k n i n g   gjennom forsøk med 
alctivitetsgruppe, i samarbeid med frivillige organisasjoner 
og gjennom  egne aktivitetskalendere 

Eldre og sosiale 
tjenester 

 

13 Gjennomføre aktiv brukermedvirkning i alle 
aktuelle saker i samarbeid med 
brukere/pårørende/verger 

Eldre og sosiale 
tjenester 

 

 

14 arbeide aktivt  for at tilbudet av helse- og sosialtjenester til 
mennesker med funksjonsnedsettelser og kronisk syke skal 
ha et omfang og en kvalitet som bidrar til selvstendighet og 
livskvalitet 

Eldre og sosiale 
tjenester 

15 gjennomgå ordningen med omsorgslønn og 
avlastningstilbud til personer som tar ansvar 
for 
pleietrengende familiemedlemmer, med sikte på at tilbudene 

          

Eldre og sosiale 
tjenester 

16 Forenkle søknadsprosessene for helse- og 
omsorgstjenester til barn/unge/voksne med nedsatt 
funksjonsevne.Det forutsettes at Rådet for 
funksjonshemmede blir involvert i dette arbeidet 

Eldre og sosiale 
tjenester 

17 systematisk arbeide for at informasjon om kommunale tiltak 
og annen relevant informasjon for familier med ham med 
nedsatt funksjonsevne, blir gjort tilgjengelig på en forståelig 
og lett tilgjengelig måte 

Eldre og sosiale 
tjenester i 
samarbeid med 
Kultur og 
utdanning 

18 i samarbeid med bydel Bjerke, bydel Østensjø, Helseetaten 
og Helsedirektoratet utarbeide en plan om hvordan 
erfaringer fra Familieveiviserprosjektet  kan implementeres i 
flere bydeler. Det forutsettes at arbeidet gjøres i samarbeid 
med f un ks j on sh emme de s  or ganisasjoner 

Eldre og sosiale 
tjenester 

 
19 Utarbeide program for foreldreveiledning (ICDP) for 

foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne, slik at alle 
bydelene kan ha et tilbud om veiledningsgrupper 

Eldre og sosiale 
tjenester 

20 sikre kontinuitet i personalet som jobber med brukere med 
store bistandsbehov 

Eldre og sosiale 
tjenester 

21 Arbeide for at rehabilitering innen psykisk helse kommer 
høyere på dagsorden. Konferanser om emnet må  
arrangeres som en del av dette arbeidet 

Eldre og sosiale 
tjenester 

 

Innsatsområde: Arbeid og sysselsetting 
 

Nr Tiltak Ansvarlig 
byrådsavdeli 
ng 

Merknad 

22 Arbeide for at 5 prosent av alle nyansatte skal være 
mennesker med funksjonsnedsettelser 

Alle  

28  



23 Arbeide for at virksomhetene oppfordrer mennesker med 
funksjonsnedsettelser  til å søke stillinger der det er mulig 

Alle Finans 
utformer 
standard 
tekst 

24 I samarbeid med NAV delta i ordninger med mentorer for 
oppfølging av mennesker med funksjonsnedsettelser 

Eldre og 
sosiale 
tjenester 

 

 

    
25 Etablere en traineeordning for mennesker med 

funksjonsnedsettelser og evaluere denne 
innen 01.07.15 

Alle Utredes av 
Eldre og 
sosiale 
tjenester 
med bistand 
fra Finans 

26 Arbeide for at virksomhetene innkaller minst en 
kvalifisert søker med funksjonsnedsettelse, så sant det er 
noen slike søkere, til ansettelsesintervju ved utlysning av 

 

Alle  

27 Kan utgå Alle  

28 Oppfordre virksomheter til å tilrettelegge for sommerjobber 
til studenter og skoleelever med funksjonsnedsettelser 

Alle  

29 Utarbeide et notat om hvordan veiledere og arbeidsloser 
kan anvendes for personer med psykiske lidelser i 
arbeidslivet, og evaluere dette tiltaket 

Eldre og 
sosiale 
tjenester 

 

 

Innsatsområde: Bolig - eget hjem 
 

Nr Tiltak Ansvarlig 
byrådsavdeling 

Merknad 

30 Ha et variert og brukertilpasset boligtilbud til mennesker · 
med funksjonsnedsettelser. 

Eldre og sosiale 
tjenester 

Med 
bistand av 
Kultur og 
næring 

31 Ha differensierte boligtiltak og boformer 
tilpasset individuelle behov og utfordringer for 
hele livsløpet 

Eldre og sosiale 
tjenester 

Med 
bistand av 
Kultur og 
næring 

32 Bruke den statlige finansieringsordningen aktivt for 
kjøp, etablering og tilpasning av boliger. 

Eldre og sosiale 
tjenester 

 

33 Legge avgjørende vekt på brukermedvirkning, slik at 
mennesker med funksjonsnedsettelser på fritt grunnlag 
skal kunne flytte fra ett tilbud til et annet, både 
innenfor bydelen og mellom bydelene.  

Eldre og sosiale 
tjenester 
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34 satse på tilrettelagte boliger til mennesker med 
funksjonsnedsettelser  i etablerte boligområder, for 
brukere som kan nyttiggjøre seg av et slikt botilbud 

Eldre og sosiale 
tjenester 

Med 
bistand av 
Kultur og 
næring 

35 Ved samlokalisering må den enkelte boenhet være en 
del av det ordinære bomiljø, og etableres i nært 
samarbeid med bydel, brukere og pårørende.  

Eldre og sosiale 
tjenester 

Med 
bistand av 
Kultur og 
næring 

 

    
36 ved samlokalisering etablere noen fellesarealer som kan 

benyttes av leietakere til felles alctiviteter 
Eldre og sosiale 
tjenester 

Med 
bistand av 
Kultur og 
næring 

37 gjøre det mulig å velge bolig som ikke er samlokalisert 
med andre mennesker med funksjonsnedsettelser. 
Alternativer skal gjøres kjent for brnkeme, i henhold til 
gjeldende regler 

Eldre og sosiale 
tjenester 

 

38 i de tilfeller der brukere selv ønsker å opprette egne 
boligløsninger, slik som på Tangerudbakken, bidra til at 
bydelene tilrettelegger for at slike prosjekter kan 
realiseres 

Eldre og sosiale 
tjenester 

 

39 i løpet av 2015 kartlegge behov for boliger til mennesker 
med funksjonsnedsettelser og utarbeide en rullerende 
boligbehovsplan for mennesker med 
funksjonsnedsettelser etter modell av 
sykehjemsbehovsplanen  og skolebehovsplanen. 
Boligbehovsplanen legges frem med budsjettet for 2015 

Eldre og sosiale 
tjenester 

Utført 

 

Innsatsområde: Individuell plan 
 

Nr Tiltak Ansvarlig 
byrådsavdeling 

Merknad 
   

40 Sørge for at informasjon om individuell plan er 
tilgjengelig for brukere og pårørende 

Eldre og sosiale 
tjenester 

41 Sikre at koordinatoren innehar nødvendig kompetanse på 
å koordinere brukernes behov, v u r d e r e  k v a l i t e t e n  
p å  t j e n e s t e n e  i  p l a n e n samt styrke opplæring av 

    

Eldre og sosiale 
tjenester 

 

42 Sikre at tjenester og tiltak i den enkeltes individuelle plan 
blir gjennomført som bestemt 

Eldre og sosiale 
tienester 

 

44 Sikre at det legges vekt på arbeid og arbeidsrettede 
tiltak i den individuelle planen 

Eldre og sosiale 
tjenester 

 

 

Innsatsområde:  Transport 
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Nr Tiltak Ansvarlig 
byrådsavdeling 

Merknad 

44 Arbeide for forbedring av 
alternative 

 

Eldre og sosiale 
tjenester 

 

45 Utarbeide en byrådssak om ny TT ordning i budsjett 
for 2015 

Eldre og sosiale 
tjenester 

 

 

Innsatsområde:  Frivillighet 
 

Nr Tiltak Ansvarlig 
byrådsavdeling 

Merknad 

46 Videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner 
for å bedre tilbud som inkluderer alle personer uansett 
alder 

Kultur og næring 
og Eldre og sosiale 
tjenester 

 

47 Arbeide for at mennesker med 
funksjonsnedsettelser får en aktiv fritid med mulighet for 
deltagelse i fysiske, kulturelle og åndelige aktiviteter 

Miljø og 
samferdsel 

 

48 Styrke dialogen med organisasjonene om kommunens 
innretning av sine tilskudd på helse- og sosialområdet 

Eldre og sosiale 
tjenester 
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 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Bydelsadministrasjonen 

 

Innspill fra 
arbeidsgruppe 

 
 
Arkivsak: 200600180  
Arkivkode: 342  

Saksbeh: Haraldsen Bjørn  
   
Saksgang Møtedato  
Eldreråd 10.06.2014  
Råd for funksjonshemmede 11.06.2014  
 
 

INNSPILL FRA FELLES ARBEIDSGRUPPE FOR RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE OG 
ELDRERÅDET VEDRØRENDE:  
 
RULLERING AV HANDLINGSPLAN FOR MENNESKER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSER - INNSPILL TIL PLAN 2015 - 2016 

 
Råd for funksjonshemmede og Eldrerådet i Bydel Stovner har samarbeidet om rullering av 
handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse og fremmer en likelydende uttalelse i 
saken.  
 
Begge rådene mener at nåværende innsatsområder er viktige og må videreføres. Rådene 
mener også at de oppførte tiltakene er relevante og må videreføres. Unntaket er at tiltak 26 og 
27 er like, så et av disse kan fjernes. 
 
Rådene mener det er behov for et nytt tiltak om brukermedvirkning, og dette bør inngå i 
innsatsområde 1. Rådene mener videre at teksten i noen av tiltakene bør justeres for å bli mer 
målrettet. Dette fremgår av vedlagte oversikt. 
 
Arbeidsgruppens forslag til vedtak 
Råd for funksjonshemmede/Eldrerådet i Bydel Stovner anbefaler at bydelsutvalget vedtar at 
nåværende innsatsområder med tiltakene som fremgår av vedlagte oversikt må videreføres. 
 
 
 
 
Thor Hansen        Thor Henriksen 
Leder Råd for funksjonshemmede     Leder Eldrerådet 
 
 

 
 
 



   

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Bydelsadministrasjonen 
  

 
 
 

 

FORELØPIG UTKVITTERING INNSATSOMRÅDER – MÅL OG TILTAK 
LOKAL HANDLINGSPLAN FOR MENNESKER MED 

FUNKSJONSNEDSETTELSER 2013-2014 
 

Kunnskap om funksjonsnedsettelser  

Område Tiltak Ansvar Oppstart/frist Evaluering/utkvittering 
Følge diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven 

• Gjøre alle ansatte 
kjent med og bevisst 
på diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven 

• Følge opp bydelens 
plan for mangfold og 
likestilling 

Alle ledere i Bydel 
Stovner 

Kontinuerlig • Tiltaket er gjennomført. 
Oppfølges kontinuerlig. 

 
 
 
• Tiltaket er gjennomført. 
• Oppfølges kontinuerlig 

Bidra til å minske 
diskriminering i 
lokalmiljøet 

• Samarbeide med 
bydelens råd for 
funksjonshemmede og 
funksjonshemmedes 
organisasjoner 

Bydelsdirektørens 
ledergruppe 

Kontinuerlig • Tiltaket er gjennomført. 
• Oppfølges kontinuerlig 

Bidra til at informasjon 
gjøres tilgjengelig for alle 

• Informasjon lages i 
hensiktsmessig 
format; på papir og 
nett 

• Utarbeide kortfattet 
informasjonsbrosjyre 

Aktuelle ledere  
 
 

2013 • Tiltaket gjennomført. Ligger på 
nett. Informert i ledermøter.  

 
 
 
• Ikke gjennomført. Vurderes som 

 
 
 



 
 

om lokal 
handlingsplan 

unødvendig. Planen i seg selv er 
nok. 

Brukermedvirkning • Gjennomføre jevnlig 
bruker- og pårørende- 
undersøkelsen blant 
mennesker med 
funksjonsnedsettelser 
som har botilbud i 
Bydel Stovner 

• Samarbeide med 
bydelens råd for 
funksjonshemmede og 
brukerorganisasjoner 
på systemnivå. 

• Sentralt initiert 
 
 
 
 
 
 

• Aktuelle 
enhetsledere 

• Årlig 
 
 
 
 
 
 
• I aktuelle saker 

• Ikke gjennomført.  
 
 
 
 
 
 
• Tiltaket er gjennomført. 
• Oppfølges kontinuerlig 

 
 

Rehabilitering og habilitering – bydelens tjenester 

Område Tiltak Ansvar Oppstart/frist Evaluering/utkvittering 
Legge til rette for 
tverrfaglig arbeid rundt 
barn 
 
 

• Utvikle/utvide 
Tverrfaglig 
ressurssenter for barn 
og familier 
 
 
 

• Oppfordre pårørende 
til funksjonshemmede 
barn å søke 
barnehageplass 

• Aktuelle 
enhetsledere 

 
 
 
 
 
• Tjenesteytere i 

aktuelle tjenester 

• 2013 
 
 
 
 
 
 
• Kontinuerlig 

• Tiltaket er delvis gjennomført. Det 
er igangsatt et prosjekt for 
veiledning av familier med barn 
med funksjonshemminger og 
atferdsutfordringer ( se 
foreldreveiledning) 

 
• Kontinuerlig.  

Skape møteplasser • Arrangere 
temakvelder for 

Aktuelle enhetsledere 2 ganger pr. år. • Avholdt 2 temakvelder i regi av 
Enhet for psykisk helse.  
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pårørende og ansatte • 1 temakveld i regi av 
Temakveldgruppen avholdes i mai 
2014. 

Gruppetilbud til barn av 
psykisk syke eller 
rusavhengige 

• SMIL-gruppa skal 
være et møtested for 
samtale, aktivitet og 
gode 
mestringsopplevelser 
som styrker barnas 
selvfølelse 

Enhetsleder psykisk 
helse 

2013 • Tiltaket er gjennomført  

Være rustet til å møte 
fremtidige utfordringer på 
området 

• Kartlegge behov hos 
personer med 
funksjonsnedsettelser  

Aktuelle enhetsledere Årlig • Tiltaket er gjennomført i 2013 og 
2014.  

Styrke 
støttekontaktordningen 
gjennom forsøk med 
aktivitetsgruppe 

• Vurdere behov og 
interesse for en slik 
gruppe. Vurdere 
bydelens dagsenter 
som møtearena. 

Aktuelle enhetsledere 2013 • Tiltaket er gjennomført. Det 
arbeides med oppstart av grupper i 
2014.  

Arbeide for at 
rehabilitering innen 
psykisk helse kommer 
høyere på dagsorden 

• Arrangere konferanse 
om samarbeid med 
spesialisthelse- 
tjenesten og 
brukerorganisasjoner 

• Enhetsleder 
psykisk helse 

2013 • Tiltaket er gjennomført 

Legge til rette for 
brukermedvirkning, 
samarbeid med hjemmet 
og bidra til å sikre 
medvirkning fra foresatte 

• Følge opp 
gruppeveiledning av 
foreldre i samarbeid 
med Ahus 

• Avholde årlige 
samarbeidsmøter 
og/eller 
ansvarsgruppemøter 
for personer med 

• Fagteam barn 
 
 
 
• Aktuelle 

enhetsleder 

2013 
 
 
 
Kontinuerlig 

• Tiltaket ble igangsatt, men 
avsluttet grunnet manglende 
oppmøte fra foreldre. 

 
• Tiltaket gjennomføres 

kontinuerlig 
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langvarige og 
sammensatte behov 
som mottar tjenester 
fra bydelen 

Foreldreveiledning • Videreføre tilbud om 
foreldreveiledning 
(ICDP), også til 
foreldre med barn som 
har nedsatt 
funksjonsevne. 
 

• Iverksette 2-årig 
prosjekt for veiledning 
i hjemmet til familier 
som har særskilte 
behov 

• Aktuelle 
enhetsledere 

• Leder for 
tverrfaglig 
ressurssenter for 
barn og familier 
 

• Aktuelle 
enhetsledere 

• Leder for 
tverrfaglig 
ressurssenter for 
barn og familier 

2013 
 
 
 
 
 
 
2013 
 
 
 
 
 
 

• Tiltaket er gjennomført 
 
 
 
 
 
 
• Tiltaket er igangsatt 

Bidra til muligheter for 
meningsfylte 
fritidsaktiviteter 

• Fortsette å ha en lav 
terskel for å innvilge 
ledsagerbevis 

• Leder 
forvaltnings-
seksjonen 

 
 
 

Kontinuerlig • Tiltaket er gjennomført 

 

Arbeid og sysselsetting 

Område Tiltak Ansvar Oppstart/ frist Evaluering/utkvittering 
Opprettholde og utvikle 
hensiktsmessige 
virkemidler 

• Følge opp IA-avtalen 
• Bruk av offentlige 

støtteordninger for 
tilrettelegging 

• Personal-
avdelingen og 
ansvarlige ledere 

 

Kontinuerlig Tiltaket gjennomføres kontinuerlig som 
en del av bydelens IA-arbeid.. 
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Legge til rette for og 
oppfordre personer med 
funksjonsnedsettelser til å 
søke aktuelle stillinger i 
bydelen 

• Kartlegge hvilke 
arbeidsområder/-
steder som kan være 
aktuelle  

• Vurdere muligheter 
ved utlysning av 
stillinger 

• ”Vilje viser vei” til 
aktuell målgruppe 

• Personer med 
utviklingshemming 
tilbys dagtilbud 
utenfor hjemmet 

• Enhetsledere i 
samarbeid med 
personal-
avdelingen 

 
 
 
• Enhet for psykisk 

helse 
• Forvaltnings-

seksjonen/Inntaks
-team for 
funksjons-
hemmede 

Kontinuerlig • Tiltaket er delvis gjennomført. 
Vurderes kontinuerlig 

 
 
• Tiltaket er gjennomført 
 
 
• Tiltaket er gjennomført 
 
• Tiltaket er gjennomført 
 

Bolig – eget hjem 

Område Tiltak Ansvar Oppstart/ frist Evaluering/utkvittering 
Skape gode levekår, og 
legge til rette for 
inkludering gjennom 
hensiktsmessige 
boligforhold 

• Aktivt gjøre bruk av 
boligpolitiske 
virkemidler som lån 
og tilskudd 

• Boligtilbud som 
styrker selvstendighet 
og mulighet til å delta 
i samfunnet 

• Enhetsleder 
Boligenheten og 
aktuelle 
enhetsledere 

• Tjenesteledere i 
botiltakene 

Kontinuerlig • Tiltaket er gjennomført ved at det 
vurderes i hver enkelt sak. 

 
 
 
• Tiltaket er på dagsorden 

kontinuerlig i botiltakene. 
 

Så langt det er mulig tilby 
botilbud som den enkelte 
ønsker og søker om 

• Kartlegge boligbehov 
hos ulike 
brukergrupper 

• Behandle saker i 
Inntaksteam for 
personer med 

• Aktuelle 
enhetsledere 

 
• Avdelingssjef for 

forvaltning og 
hjemmetjenester 

• Årlig  
 
 
• Kontinuerlig 
 
 

• Tiltaket er gjennomført i 2013 og 
2014 

 
• Tiltaket gjennomføres kontinuerlig 
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funksjonshemminger 
• Utrede behov for 

etablering av 
nye/endrede botilbud 

 
• Bydelens 

ledergruppe 

 
• 2013 

 
• Tiltaket er delvis gjennomført. 

Behov meldes byrådsavdeling og 
kommunalt foretak i løpet av 2014. 

 

 

Individuell plan 

Område Tiltak Ansvar Oppstart/frist Evaluering/utkvittering 
Gi brukere med 
langvarige og koordinerte 
tjenester informasjon om 
individuell plan.  
 

• Informasjonsbrosjyre 
om individuell plan er 
tilgjengelig på flere 
språk  

• Bidra til at bruker og 
pårørende deltar aktivt 
i utarbeidelse av 
planene 

• Brukere som allerede 
er tildelt koordinator 
og ansvarsgruppe skal 
tilbys individuell plan 

• Sikre at arbeid og 
arbeidsrettede tiltak er 
innsatsområder i 
individuell plan, de 
dette er naturlig 

• Aktuelle 
tjenesteytere 

Kontinuerlig • Tiltak gjennomført i regi av 
helsestasjonen.  

 
 
• Tiltaket er gjennomført. 
 
 
 
• Oppfølges kontinuerlig 
 
 
 
• Tiltaket er igangsatt 

Videreutvikle og styrke 
bydelens 
koordinatorkorps 

• Skolere flere ansatte 
ift. koordinering av 
ansvarsgrupper. 

• Avholde temakvelder 

• Avdeling for 
hjemmetjenester 
og forvaltning  

• Aktuelle 

Kontinuerlig • Tiltaket gjennomført.  
 
 
• Tiltaket gjennomført planperiode. 
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og koordinatorforum. 
 

enhetsledere 

Sørge for at alle 
koordinatorer har 
kunnskap og kompetanse 
om individuell plan  

• Tema på 
koordinatorforum 

 
• Individuell- og 

gruppeopplæring av 
koordinatorer 

 
• IP i lommeformat 

• Avdeling for 
hjemmetjenester 
og forvaltning 

• Aktuelle 
enhetsledere 

Oppstart 1. halvår 
2012 

• Tiltaket gjennomført 
 
 
• Tiltaket igangsatt 
 
 
 
• Tiltaket gjennomført, hovedsakelig 

i NAV. 
 

Transport 

 
Område Tiltak Ansvar Oppstart/frist Evaluering/utkvittering 
Offentlig 
kommunikasjon, transport  
og tilgjengelighet i 
bydelen  

• Gjennomgå og 
oppdatere tidligere 
kartlegging 
vedrørende  
tilgjengelighet knyttet 
til transportmidler og 
sentrene i bydelen. 

• Gjøre retningslinjer 
for TT-ordningen 
kjent for bestiller- og 
utførerfunksjonene i 
bydelen  

• Aktuelle 
enhetsledere   

• Plan- og 
utviklingsenheten 

 
 
 
• Aktuelle 

enhetsledere 

2013 
 
 
 
 
 
 
2. halvår 2013 

• Tiltaket er delvis gjennomført 
 
 
 
 
 
 
• Tiltaket er gjennomført 

 

 7 



 
 

Frivillighet 

 
Område Tiltak Ansvar Oppstart/frist Evaluering/utkvittering 
Legge til rette for og 
videreutvikle frivilling 
engasjement 

• Ivareta samarbeidet 
med frivillige 
ressurser i bydelen 
gjennom møter med 
aktuelle lag og 
foreninger. 

Bydelsledelsen Kontinuerlig • Tiltaket påbegynt 

Tilrettelegge ordinære 
kultur og fritidsaktiviteter 
for mennesker med 
funksjonsnedsettelser 

• Fysisk tilrettelegging  Enhetsleder, Enhet 
for ungdom, kultur og 
nærmiljø 

Kontinuerlig • Tiltaket gjennomført. Kontinuerlig 
fokus.  

 

 

 
Stovner 08.05.14 
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Tilleggsrapportering til 1. tertialrapport 2011.  Status 
verbalvedtak m.v. 
Det vises til vedtatt budsjett for 2014. Det fremlegges med dette sak for bydelsutvalget om 
status for verbalvedtak pr 1.6.2014. 
 

Status for verbalvedtakene:  
Endrede rammebetingelser. Langsiktig perspektiv. 

«Bydelsutvalget legger til grunn for budsjett 2014, strategier for mer effektiv drift og 
kostnadsreduksjoner slik det fremkommer i strategidokumentet «Budsjett - og strategiarbeid 
2014 – 2017». Bydelsutvalget vil særlig fremheve betydningen av å ha et forebyggende 
perspektiv i alle tjenesteområder for gjennom tidlig innsats å kunne forhindre eller utsette 
kostnadskrevende tiltak. Bydelsutvalget vil som følge av dette anmode administrasjonen om i 
sterkere grad trekke brukerne med i utformingen av tjenestene og legge vekt på brukernes 
potensiale i egeninnsats. 

a. Bydelsutvalget tar til etterretning varslet om fortsatt stramme økonomiske rammer i 
økonomiplanperioden 2014 – 2017. Bydelsutvalget ber administrasjonen starte opp 
forberedelser til budsjett 2015 tidlig i 2014 for å sikre en grundig gjennomføring av 
sparetiltak som vil gi effekter i 2015.  

Bydelsutvalget tar til etterretning at bydelen i tilleggsinnstillingen har fått et 
ytterligere rammekutt på 3 millioner kroner for 2014 som er innarbeidet i budsjettet. I 
tillegg vil staten fra 2014 øke den kommunale medfinansieringen for enslige 
mindreårige flyktninger med 20 %.  

b. Ved eventuell styrking i bydelens ramme som følge av Bystyrets budsjettbehandling 
ber Bydelsutvalget om at økningen legges til den avsatte buffer for å styrke bydelens 
økonomiske beredskap i 2014. 

c. Bydelsutvalget henstiller administrasjonen om å tilpasse bemanningen i kollektiv for 
enslige mindreårige flyktninger til den reduserte rammen. Bydelsutvalget ber 
administrasjonen i samarbeid med organisasjonene å komme tilbake til bydelsutvalget 
med forslag til mer langsiktige sparetiltak og tiltak som kan iverksettes i 2014, dette 
for å styrke avsatt buffer og være i forkant av reduksjoner i 2015. Bydelsutvalget ber 
om å bli forelagt en statusrapport for arbeidet før sommeren 2014.» 

 

Omstilling – og effektiviseringstiltak 

«Bydelsutvalget ber administrasjonen videreføre arbeidet med effektiviserings - og 
omstillingstiltak slik at bydelen får handlingsrom til å møte nye behov og tilpasse seg varslede 



budsjettrammer. Det er viktig at et slikt arbeid foregår i en partssammensatt gruppe og at 
brukerorganisasjoner er høringsinstans.» 

 

Status: 

Det vises til seminar med bydelsutvalget i april 2014 hvor bydelsutvalget ble orientert om 
administrasjonens arbeid med omstillings-  og effektiviseringstiltak som vil gi spareeffekt på 
kort og lengre sikt. Strategi- og refleksjonsdokument «Bydel Stovner mot 2017»,  er en 
plattform for tiltak som kan tilpasse aktivitetsnivået til de forventede rammer som er varslet i 
økonomiplanperioden fram til 2017. 

Strategidokumentet omhandler tiltak på kort, mellomlang og lang sikt og er forankret i en 
partssammensatt styringsgruppe. 

Arbeidet omfatter bl.a. følgende: 

• Rydding i praksis i forhold til hovedavtalen. (Arbeidstid, flexitid, bruk av overtid, 
vikarbruk med mer). Bydelen skal ikke ha romsligere praksis enn sentralt avtaleverk 

• Tiltak som kan få ned kostnadsomfanget i tjenester med høyt merforbruk. 

• Avklare grensesnittet mellom avdelingene. Behov for å formalisere ansvarsforhold for 
å unngå «gråsoner og ingenmannsland». Når enhetsmodellen er forlatt som 
organisasjonsform, må avdelingene ha tydelige samarbeidsrutiner som formaliserer 
ansvar og hensikt.  

• Stryrke kompetansen i tverrfaglig samarbeid. Befolkningens behov er sammensatte og 
må møtes med en helhetlig tilnærming. De færreste av bydelens brukere har behov for 
bare en tjeneste. Det er mer å «hente» hos hverandre og dette gir mer effektiv 
ressursutnyttelse på tvers av tjenestene. 

• Forebyggende innsats er god økonomi. Tidlig målrettet intervensjon og mer treffsikre 
forebyggende tiltak må etableres. Større samarbeid med frivillige lag og 
organisasjoner. 

• Mestring av eget liv som faglig fokus. Hjelp til selvhjelp mål for all tjenesteutøvelse. 
Mobilisering av egne ressurser, brukermedvirkning.   

Arbeidet som er igangsatt er en forberedelse til budsjettarbeidet 2015, men har samtidig et 
mer langsiktig mål for å sikre et aktivitetsnivå i tråd med forventede rammer fram mot 2017. 

De endrede rammevilkårene fra staten til drift av kollektiv for enslige mindreårige 
flyktninger medfører økte utgifter for bydelen. Ett kollektiv ble avviklet i forbindelse med 
budsjettet for 2014, det andre avvikles pr 1.7.2014. De yngste beboerne overføres til tiltak i 
barnevernet, de som er over 18 år etableres i selvstendige boforhold. 

 



Organisasjon  

«Bydelsutvalget ber administrasjonen om å gjennomføre nødvendige organisasjonsmessige 
endringer /tilpasninger som kan sikre befolkningens behov for tjenester. 

Det kan bety at enheter med overlappende/likeartede tjenester samorganiseres i større 
enheter/avdelinger. 

Bydelsutvalget ber om å bli forelagt en sak til orientering om organisatoriske endringer/ 
pågående endringsarbeid innen sommeren 2014.» 

Status: 

Organisasjonen er endret fra enhetsmodellen til avdelinger. 

 

a. Barnehager  

«Kvalitet i barnehagene kjennetegnes av nok ansatte med god kompetanse.  

Bydelsutvalget vil beholde dagens bemanningsnorm. 

Bydelsutvalget ber om at ingen kommunale barnehager i bydel Stovner selges eller 
konkurranseutsettes. Et viktig argument mot salg er at ansattes lønns- og pensjonsbetingelser 
kan bli dårligere.»  

 

 



Status: 

Bydelen følger bemanningsnormen. Bydelen har en høy andel pedagogiske ledere, p.t er det 
10 dispensasjoner fra utdanningskravet som barnehagelærer/førskolelærer. Flere av disse har 
annen faglig bakgrunn/høyskoleutdanning.  

Bydelsutvalget har tidligere bemerket sammenhengen mellom sykefravær og 
kompetanse/tilbud til barna. OKK vil til høsten få en sak om sykefraværet i barnehagene.  

 

Brukere med særskilte behov 

a. Tidlig innsats til hjemmeboende funksjonshemmede barn og unge 

«Bydelsutvalget ber administrasjonen om å styrke forebyggende tiltak til hjemmeboende 
funksjonshemmede barn og unge, og etablere lavterskeltilbud som kan utsette behovet for mer 
kostnadskrevende tiltak. Bydelsutvalget forutsetter en tett dialog med brukere og foresatte.» 

Status: 
Det er arbeidet med oppstart av lavterskeltilbud med støttekontakt i gruppe og avlastning i 
gruppe med Haugenstua dagsenter  som base på ettermiddag/kveld og i helger. 
Støttekontakttilbudet er startet opp. Følgende er gjennomført/planlagt i 1. halvår: 

• Kartlegging av aktuelle brukere uten effektuerte vedtak. 
• Møte med aktuelle brukere/foresatte med omvisning på Haugenstua dagsenter avholdt 

26.03.14 
• Hjemmebesøk til aktuelle brukere i første pulje 12 personer  
• Møte med støttekontakter/rekruttering av nye – juni 2014 
• Oppstartsmøte med brukere og forestatte – juni 2014 
• Første ordinære støttekontaktgruppe uke 35. 

 
Samme prosess vedr. avlastning i gruppe igangsettes 2. halvår.   
 

b. Bomiljøet i kommunale boliger 

«Bydelsutvalget legger til grunn at bomiljøarbeidet i bydelens kommunale boliger styrkes 
både gjennom handlingsplan for «BOSO» og gjennom områdesatsingen for Stovner 
Sentrumsområde. Bydelsutvalget forutsetter at bomiljøarbeidet på sikt dimensjoneres og 
organiseres slik at det er tilstedeværelse også utover ordinær dagtid. Det må videre vurderes 
hvilken arbeidstid (turnus)som er mest hensiktsmessig for å nå de mål som settes. 

Bydelsutvalget ber administrasjonen om å fremme en sak som beskriver modeller for 
bomiljøarbeid som sikrer tjenester på de tidspunkt av døgnet da det er størst behov. Saken 
skal beskrive hvordan de totale bemanningsressurser i Stovner senter 14 – 16 best kan 
samhandle for å dekke brukergruppenes behov. Erfaringene fra og mulighetene for å utnytte 
«Værestedet» skal vektlegges. Saken fremmes for bydelsutvalget innen sommeren 2014. 



Det forutsettes et tett samarbeid med Boligbygg (BBY) for å bidra til et bedre bomiljø i 
kommunens boliger og som bl.a. bygger på erfaringer høstet gjennom prosjektet Boligbrua og 
bruk av bomiljøoppfølgere.» 

Status: 

Arbeidet med bomiljøet i de kommunale boligene er innarbeidet i BOSOs handlingsplan for 
2014. Arbeidet sees i sammenheng med områdesatsingen i Stovner sentrumsområde. 

Det er gjennomført et arbeidsseminar våren 2014 med representanter for bydelens tjenester og 
Boligbygg Oslo KF som eier av byggene. Det ble gjennomført en analyse der en så på 
muligheter og begrensninger, styrker og svakheter ved boligkomplekset og tjenestene som 
ytes der. Tekniske løsninger for adgangskontroll og nøkkelsystemer ble drøftet.  En 
arbeidsgruppe arbeider videre med mulige modeller for drift, men vekt på sikkerhet, 
tilstedeværelse og god utnyttelse av de kommunale og frivillige ressursene.  Arbeidet er 
omfattende og det må arbeides med både kortsiktige og langsiktige tiltak. Det anbefales at 
arbeidet organiseres i et prosjekt der en vurderer metoden tjenestedesign.  

 

Barn i området Stovner sentrum.  

«Bydelsutvalget viser til rapport fra kartlegging av barn som bor i området omkring Stovner 
sentrum og ber administrasjonen om å legge til rette for aktiviteter for barn, både gjennom å 
etablere aktivitetsområder på kommunens ute – og innearealer og videreutvikle samarbeidet 
med Stovner bibliotek til en bærekraftig møteplass for barn og unge inkludert 
juniorvirksomhet.» 

Status: 
Barne- og ungdomstilbudet  #Biblo startet som et samarbeid mellom Stovner bibliotek og 
bydelens ungdomsarbeidere høsten 2013. Bibliotek og bydel driver sammen et tiltak 15 timer 
pr uke.  
 

c. Treffsted for ungdom 

«Bydelsutvalget legger til grunn at nye flerbrukslokaler i Fossum kirke i løpet av 2014 kan bli 
et møtested for både barn og unge. Administrasjonen bes om å legge til rette for etablering av 
tilbud til ungdom hvor ungdommen selv settes i stand til å drifte tiltaket etter opplæring og 
bistand fra bydelen. 

Bydelsutvalget ber også om at bydelen som ledd i områdesatsingen i Stovner sentrum inngår 
samarbeid med nærliggende skoler og idrettsorganisasjoner og utvikler samarbeidsmodeller 
som særlig retter seg mot fritidstilbudet til ungdom. 

I dag er det etablert juniortilbud (barn fra 1. til 7. klasse) på Stig, Høybråten, 

og Vestli skoler. Videre er det juniortilbud som er flyttet fra Fossum Aktivitetshus til 
Biblioteket. Bydelsutvalget ber om at bydelsadministrasjonen ser på mulighetene for å 



etablere dette også på Haugen, Stovner og Rommen skoler i samarbeid med skolenes 
FAUer.» 

Status: 
Bydelen har søkt og fått  prosjektmidler  fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 
til utvikling av møteplasser for barn og unge i Stovner sentrumsområde. Det er innvilget støtte 
til prosjektleder for perioden 1.8.2014 til 1.9 2016. Stillingen er lyst ut og ansettelse vil 
foretas før ferien. 
Det vises for øvrig til egen sak som forelegges Oppvekst- og kulturkomiteen, AU og BU. 

 

d. Sysselsetting  

«Bydelsutvalget tar til etterretning at deler av bydelens befolkning har omfattende 
levekårsutfordringer knyttet til bolig, helse, språk, utdanning og arbeid. Dette er en 
utfordring for hele virkemiddelapparatet i NAV, både det statlige og det kommunale. 
Groruddalsbydelene, NAV Oslo og IMDI har nylig inngått en intensjonsavtale om 
sysselsetting der målene blant annet er å sikre en god og effektiv kvalifisering av innvandrere 
og utnyttelse av virkemidler på tvers av sektorene. 

Bydelsutvalget ber bydelen være en pådriver i arbeidet for å utvikle gode modeller med 
tydelige ambisjoner for kvalifisering og sysselsetting, gjennom ulike kvalifiseringstiltak, med 
særlig vekt på lokal språkopplæring og arbeidstrening i bedrift. Bydelsutvalget tar til 
orientering at Fossum aktivitetshus benyttes til modellutvikling og forsøk med åpne tilbud til 
befolkningen og ber om at det fremlegges en sak om status i dette arbeidet innen utgangen av 
første tertial 2014.» 

Status: 
Det er opprettet en egen arbeidsgruppe på tvers av de samarbeidende bydeler og 
virksomheter, og det er arbeidet med datainnsamling fra ulike tjenester samt gjennomgang av 
eksisterende kunnskap. Videre er det gjennomført to samlinger med ledere og fagpersoner fra 
samarbeidspartnerne. Dette har resultert i en forstudierapport med samling av kunnskap om 
emnet, og en prosjektplan for neste prosjektfase.  

Det vil bli arbeidet med å pilotere fellestiltak og metoder, samt undersøke hva en kan gjøre 
felles for å samle ressursene. Bydel Alna har det operative prosjektoppfølgingsansvaret. Målet 
er innen utgangen av 2014 å ha utredet og kommet frem til løsninger en vil prøve ut i praksis. 
Det er søkt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  IMDi om videre finansiering. Det arbeides 
med forankring i de aktuelle virksomheter og i overordnede organer.  

 

 

Helse 

a. Utviklingsprosjekt «Nye mødre»  



«Bydelsutvalget viser til gode erfaringer fra prosjektet STORK. Bydelsutvalget ber 
administrasjonen legge ny kunnskap til grunn for videreutvikling av helsestasjonens arbeid 
rettet mot mor og barn, og støtter forslaget om å igangsette et nytt utviklingsprosjekt knyttet 
til gruppen «nye mødre», i første omgang som en pilot. 

Bydelsutvalget ber om å bli holdt løpende orientert om de erfaringer som høstes og om 
eventuelle endringer i praksisbehov som registreres.  

Bydelsutvalget ber STORK Groruddalen videreføre arbeidet inn mot barnehagene som en 
naturlig forlengelse av arbeidet på helsestasjonen. Barnehagenes ansatte, barn og familier 
involveres for å bedre kosthold og øke fysisk aktivitet.» 

 

Status: 

Pilotprosjektet Nye mødre er etablert pr juni, og de første hjemmebesøkene er gjennomført. 
Rekruttering av interesserte mødre skjer fortløpende. Pilotprosjektet som varer ut 
inneværende år skal utvikle gode modeller og tilnærmingsmåter for hjemmebesøk. Tre 
helsesøstre er med i piloten, og «Nye mødre» er nå inne i en pilotprosjektfase som skal gå 
over en periode på ca åtte måneder. Hovedmål for pilotprosjektet er å:  

• utvikle gode gjennomførbare modeller for rekruttering, rutiner for hjemmebesøk og 
relasjonsbygging.  

• identifisere og utvikle gode tilnærmingsmåter for å adressere relevante temaer og 
utfordringer nye mødre opplever ved det å bli mor.  

• utforme og tilpasse tilbudet etter brukernes behov – for å gi størst mulig gevinst for 
mødrene.  

Pilotprosjektet er godt i gang. Tre helsesøstre gjennomfører hjemmebesøkene. Prosjektleder 
har sammen med styringsgruppe utarbeidet en prosjektskisse, som vil gjelde hele 
prosjektperioden, samt pilot. Målet for piloten er å rekruttere 20 mødre for å se om metoden 
hjemmebesøk er hva mødre ønsker. Pr i dag har 10 mødre sagt ja til å få besøk av helsesøster 
fra uke 28 i svangerskapet.   
 
Det er gjort avtale med Helseetaten om å overføre ansvaret for prosjektet fra Bydel Stovner til 
Helseetaten, som ser nytten av at et slikt prosjekt kan ha stor overføringsverdi til Oslo som 
helhet. Når det gjelder søknad om midler til videre drift av prosjektet vil man være aktive opp 
mot statlige og kommunale instanser. 
Oslo kommune ved Helseetaten vil søke om penger til en doktorgrad som bidrag til videre 
økonomisk finansiering av prosjektet. Evaluering av piloten vil skje fra Samfunnsmedisinsk 
fakultet. 
 

STORK: 

I to barnehageteam har barnehagens pedagogiske personell og de øvrige ansatte sett på 
hvordan barnehagene jobber opp mot de nasjonale retningslinjene for fysisk aktivitet og 
kosthold, hva som bør endres og hvordan endringen kan implementeres i de 
rammene barnehagene har i sitt arbeid. Det er gjennomført tilstedeværelse på foreldremøter 



med konkrete tips og informasjon om viktigheten av sunt kosthold og nok fysisk aktivitet. 
Prosjektmedarbeider er mye ute i barnehagene og leker med barna og gir tips til nye 
aktiviteter til de ansatte. Det er utarbeidet aktivitets-permer som gis til den enkelte barnehage. 
Det er tilrettelagt for aktivitetsdager etter barnehagetid og i helger slik at foreldre og søsken 
kan oppleve å være sammen med barna på tur og i aktivitet.  
Det skal utvikles et kurstilbud til foreldre med små barn sammen med tannhelsetjenesten, 
barnehageenheten og helsestasjonen  hvor det skal være fokus på kost, måltidsrytme, 
grensesetting og tannpleie. Det planlegges å gjennomføre to kurs i løpet av høsten. Alle tiltak 
utvikles med tanke på at de kan gjennomføres med den kompetansen som allerede fins i Bydel 
Stovner.  
 

b. Folkehelseplanen  

«Bydelsutvalget tar til etterretning at folkehelseplanen vil ha sin forankring i to 
hovedsatsingsområder; Arbeid og utdanning og barn og unge. Bydelsutvalget forutsetter bred 
deltakelse i utforming av mål og tiltak og at planen forelegges råd og utvalg til innspill før 
den endelige planen behandles. 

Bydelsutvalget ber administrasjonen sørge for at barnehageområdet kan være en arena hvor 
barn og foreldre stimuleres til å fokusere på kosthold og fysisk aktivitet og betydningen av 
samspill med omsorgspersoner. Tidlig tilknytning og samspill mellom foreldre og barn er 
grunnleggende for barns utvikling og deres psykiske helse.» 

Status: 

Bydelens folkehelseplan ble vedtatt i bydelsutvalget 22.05.14. Prosess for arbeidet, mål og 
tiltak er i samsvar med bydelsutvalgets forutsetninger og påpekninger. 

Når det gjelder tidlig tilknytning mellom foreldre og barn vil noen barnehager 
(småbarnsavdelinger) starte med en tilpasset opplæring innenfor COS (Circle of security) som 
er et program som bygger på tilknytningsteori. Styrene og assisterende styrere får informasjon 
om opplegget 5. juni, og det er planlagt «kick off» i september.  

 

c) Hjemmerehabilitering  

«Bydelsutvalget er kjent med de gode resultater som foreligger fra rehabiliteringstiltaket 
Balansekunst på Haugenstua for hjemmeboende eldre. Bydelsutvalget forutsetter at tiltaket 
videreføres i 2014. Videre ber bydelsutvalget om at det som et trinn i rehabiliteringskjeden 
iverksettes tverrfaglig hjemmerehabilitering for personer med rehabiliteringspotensiale, men 
som ikke kan benytte Balansekunst. Dette for å unngå reinnleggelser, og for at de eldre kan 
greie seg bedre i eget hjem.» 

 

 



Status: 

Det er vedtatt at det i hjemmetjenesten skal etableres tverrfaglige mestringsteam. 
Mestringsteamet skal gi omfattende tjenester i en kort periode for å trene den enkelte til selv å 
mestre de funksjoner som er viktige for at vedkommende skal klare seg selv hjemme. Et 
mestringsteam vil bestå av fysioterapi, ergoterapi og pleieressurser. Det første 
Mestringsteamet er planlagt å være operativt i september. 

 

d) Omfang av hjemmetjenester  

«Bydelsutvalget er kjent med at flere brukere med omfattende vedtak ikke benytter tilståtte 
timer fullt ut i det omfang vedtaket angir. Dette kan indikere at vedtaket ikke fullt ut er i 
samsvar med behovet.  Bydelsutvalget ber administrasjonen gjennomgå vedtakene for å sikre 
at disse er i samsvar med behovet hos den enkelte. Videre ber bydelsutvalget 
administrasjonen gjennomgå og vurdere egen praksis ved første gangs fastsetting av vedtak. 
Bydelsutvalget ber om få forelagt en sak før sommeren 2014 om hva gjennomgangen har vist 
og hvilke konsekvenser det har i det videre arbeidet.» 

Status: 

Alle vedtak om praktisk bistand er gjennomgått og revurdert i forhold til hva den enkelte 
bruker benytter. Dette, sammen med en økning i antall brukere som velger privat leverandør 
av praktisk bistand, gjør at bydelen pr i dag har overkapasitet på praktisk bistand og har satt i 
gang en prosess for å tilpasse tjenesten til behovet. 

I hjemmesykepleien har man kontinuerlig fokus på omfanget av vedtak. Det er ukentlige 
drøftingsmøter mellom søknadskontoret og utfører, det er gjennomført besøk i annen bydel, 
og særlig vedtaksfatting, gjennomgang og forståelse av førstegangsvedtak er gitt mye 
oppmerksomhet. Det er i dag bedre samsvar mellom vedtakstid og den tiden utfører vurderer 
er nødvendig.  

Innenfor bo- og dagtilbud gjennomgås flere områder, og sammen med Bestiller vurderer man 
samarbeidsrutiner mellom bestiller og utfører, hvilke vedtak som skal revurderes og drøfter 
omfang og standard på tjenestene. 
 

Organisasjonen/ansatte  

a. Sykefravær 

«Bydelsutvalget er kjent med at det arbeides systematisk for å redusere sykefraværet i Bydel 
Stovners tjenester. 

Bydelsutvalget legger til grunn at Bydel Stovner som en IA virksomhet, stiller krav både til 
seg selv som arbeidsgiver og til arbeidstakerne. Bydelsutvalget forutsetter at arbeidsgiver, så 
langt det lar seg gjøre, legger til rette for at ansatte med redusert arbeidsevne fortsatt kan 
være i arbeid og at ansatte forplikter seg til å medvirke i dette arbeidet. Sykefravær påvirker 



kvaliteten på den tjenesten bydelene gir til befolkningen og til arbeidsmiljøet på 
arbeidsplassen. Bydelsutvalget ber administrasjonen videreføre sitt systematiske arbeid med å 
redusere sykefraværet, med spesielt fokus på tjenester som har vedvarende høyt sykefravær.» 

Status: 
Avdeling for personal-  og organisasjon bistår ledere systematisk ved å følge opp 
langtidssykemeldte på et tidligere tidspunkt enn tidligere. NAV anmodes om å avholde dialog 
2 og dialog 3 møter tidligere dersom det er behov for å få avklart behov for tilrettelegging, 
arbeidsutprøving evnt omplassering. I tillegg til arbeidsutprøving i egen virksomhet benytter 
Bydel Stovner seg av KAREA, senter for karriereutvikling, for individuell veiledning samt 
arbeidsevnevurdering. KAREA eies av Oslo kommune. 

Personalavdelingen samarbeider spesielt tett med ledere i hjemmetjenesten og 
barnehageenheten. Ansattes funksjons- og arbeidsevne i forhold til arbeidsoppgaver 
kartlegges tidlig i sykemeldingsperioden. På denne måten vil sykmelder få et bedre grunnlag 
for å vurdere mulighet for gradert sykemelding  

Bydel Stovner vil i løpet av sommeren forberede arbeidet med å utarbeide ny lokal IA plan i 
samarbeid med organisasjonene. 

 

b. Kompetanse 

«I henhold til «Oslo kommunes personalpolitiske strategi» skal kommunen jobbe systematisk 
og strategisk med kompetanse i virksomhetene. Riktig kompetanse hos ansatte er en 
forutsetning for at Bydel Stovner kan levere gode tjenester til befolkningen. Kompetanse 
handler om det potensialet som ligger i de ansatte og deres evne til å møte dagens og 
framtidens oppgaver, krav og utfordringer. 

Innenfor pleie- og omsorgstjenestene gir samhandlingsreformen de ansatte nye utfordringer. 
Ny kompleksitet i brukernes behov krever annen og ny kompetanse som søkes løst ved 
kompetansehevende tiltak, etisk kompetanseheving, innføring av behovsprøvd bemanning og 
rekruttering. 

Barnehagene i Bydel Stovner har hatt en stabil bemanning over mange år og har ansatte med 
høy gjennomsnittsalder. Innen få år vil rekruttering av ansatte til barnehagene være et 
sentralt tema. Det vil være en utfordring å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft / alt 
arbeidskraft med relevant kompetanse.  Ansatte i barnehagene møter andre utfordringer enn 
tidligere. Andelen faglærte må økes og man bør vurdere om annen kompetanse bør erstatte 
noe av dagens bemanning i barnehagene. 

Bydelsutvalget ber derfor administrasjonen sikre rekruttering og riktig sammensetning av 
kompetanse i samsvar med endrede behov. Bydelsutvalget ber administrasjonen utarbeide en 
overordnet kompetanseplan for Bydel Stovner som viser til de kompetansekrav bydelen står 
overfor, den kompetansen Bydel Stovner besitter, og fremtidens behov. Kompetanseplanen må 
vise hvordan Bydel Stovner kan utvikle og omstille eksisterende kompetanse, alternativt 



rekruttere ny kompetanse i henhold til nye krav. Bydelsutvalget legger til grunn at arbeidet 
skjer i nært samarbeid med ansattes organisasjoner, og at det legges til rette for å supplere 
egen fagkompetanse med annen relevant utdannelsesbakgrunn.» 

Status:  

Medbestemmelsesutvalget (MBU) har vedtatt at det opprettes arbeidsgrupper innenfor de 
ulike avdelinger (avdeling for oppvekst, NAV sosial og innenfor pleie – og 
omsorgstjenestene) der oppdraget er å kartlegge hva Bydel Stovner trenger av kompetanse 
hos ansatte for å møte fremtidens utfordringer. For å ha bedre forutsetning for å styrke 
ansattes kompetanse på de riktige områder og for å sikre riktig rekruttering gjennomføres en 
kartlegging av ansattes real – og formalkompetanse. 

Resultatet av det arbeidet som gjøres i arbeidsgruppene, danner grunnlag for en overordnet 
kompetanseplan for Bydel Stovner. Arbeidsgrupper og overordnet styringsgruppe for 
kompetanseutvikling består av representanter for både arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Bedre norskkunnskaper. 

«Gode norskkunnskaper er en forutsetning for at Bydel Stovner kan levere gode tjenester til 
befolkningen. Mange ansatte i Bydel Stovner har ikke tilfredsstillende ferdigheter i norsk. For 
å møte de krav til språkferdigheter som kreves for å utføre arbeidet sitt godt og /eller 
forsvarlig, gir bydelsutvalget sin støtte til de tiltak som er satt i system med språkopplæring 
av ansatte i barnehagene og i pleie- og omsorgstjenestene. 

Bydelsutvalget ber administrasjonen videreføre arbeidet med lokale språkopplæringstiltak og 
forsterke opplæringen ytterligere. Bydelsutvalget legger til grunn at erfaringer fra 
pilotprosjekt i norskopplæring videreføres i 2014.» 

Status norskopplæring: 

Norskopplæring for ansatte baserer seg på erfaringer fra prosjektet i 2013. 
Våren 2014 har 30 ansatte fra barnehageenheten og enhet for bo og dagtilbud deltatt ut fra 
samme metode. De har vært inndelt i 7 veiledningsgrupper med hver sin lokale veileder. Det 
benyttes digital kartleggingstest i forkant og etterkant av opplæringen.  

13 ansatte fra hjemmetjenesten og barnehageenheten har deltatt på opplæring i NorskPluss 
med innleid lærer fra Skullerud VO. Dette er deltakere fra pilotprosjektet i 2013 og har 
gjennom dette tilbudet mulighet til å bestå krav om Norskprøve 3  

Videre planer: 

Bydel Stovner vil høsten 2014 utvide samarbeidet med Skullerud VO, da med to grupper. Det 
vil bli en klasse for nivå A2 (norskprøve 2) og en gruppe B1 (norskprøve 3). Tilbudet til 
ansatte går over 20 uker (4 t pr. uke). Begge gruppene benytter nettressurs som samtidig gir 
ansatte god erfaring i å beherske dataverktøy. 

 



c. Uønsket deltidsarbeid 

«Bydelsutvalget ber administrasjonen i samarbeid med arbeidstakernes organisasjoner 
intensivere arbeidet for å redusere omfanget av uønsket deltidsarbeid.» 

Status: 

Bydel Stovner har i vår tatt initiativ til drøftingsmøte med organisasjonene om bruken av 
deltid. Det er avholdt to møter der målet har vært å utarbeide retningslinjer for hvordan 
redusert bruk av deltidsstillinger kan oppnås, jmf. Oslo kommunes fellesbestemmelser § 
2.1,5.ledd. Retningslinjene beskriver leders og arbeidstakers ansvar for å nå målet med å sikre 
større eller hele stillinger for deltidsansatte. En liten detalj sjekkes ut før retningslinjene er på 
plass. 
 

Trivselsfremmende tiltak. 

«Det settes av 520 000 kr til trivselsfremmende tiltak. Midlene fordeles mellom 
omsorgsboligene og andre botiltak, dagsentrene og de tidligere trygdeboligene i bydelen med 
videre. Midlene skal kunne brukes til kulturtiltak, utflukter eller andre tiltak som kan øke 
beboernes og brukernes livskvalitet og trivsel. Helse- og sosialkomiteen fordeler potten 
mellom de forskjellige tjenestestedene etter innstilling fra bydelsdirektøren. Det forutsettes at 
det er utstrakt brukermedvirkning når det bestemmes hva pengene skal brukes til på det 
enkelte tjenestested.» 

Status: 

 Midler til trivselsfremmende tiltak er fordelt i henhold til vedtak i Helse- og sosialkomiteen. 
Brukermedvirkning er godt innarbeidet når det gjelder bruk av midlene. Mange benytter 
midlene til aktiviteter, turer, sommer- og juletilstelninger. Det rapporteres til Helse- og 
sosialkomiteen i desember/januar på bruken av midlene.  

 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 6/14 

 
 
Møte: Helse- og sosialkomitéen  
Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Mandag 02. juni 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Tore Ludt (SV)  
   
Tilstede: Pia Cathrine Sandberg (A), Athithan 

Kumarasamy (A), Ingelin Kristin Nord (H), 
Grete Andberg (A), Hege Nålsund (V), Jan 
Arild Linja (F) 

 

   
Forfall:   
   
   
   
I tillegg møtte: Enhetsleder Mari Nysæther, seksjonsleder 

Thu Nguyen, enhetsleder Tone Andersen, 
avdelingssjef Bjørn Haraldsen 

 

   
Møtesekretær: ass. bydelsdirektør Elisabeth Borrebæk  
 
Åpen halvtime. Det var ingen personer til stede 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 47 /14  Protokoll HSK 05.05.2014 
Sak 48 /14  Status psykisk helsearbeid 
Sak 49 /14  Orientering om prosjekt "Rask Psykisk Helsehjelp" 
Sak 50 /14  Status sosialhjelp - sosialhjelpsutviklingen 
Sak 51 /14  Orientering om seniorveiledertjenesten i Bydel Stovner 
Sak 52 /14  Oppsummering av Balansekunst som tiltak 
Sak 53 /14  Evaluering av pårørendeskolen for pårørende til personer med demens 
Sak 54 /14  Rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser -innspill til 
plan 2015-2016 
Sak 55 /14  Rapport fra uanmeldt besøk i Vestlisvingen avlastnings- og barnebolig 16.03.14 
Sak 56 /14  Rapport fra uanmeldt besøk i Stigenga dagsenter 16.03.14 
Sak 57 /14  Rapport fra uanmeldt besøk på Haugenstua dagsenter 16.03.14 

 
 



Sak 58 /14  Nøkkeltall 2014 
Sak 59 /14  Orienteringssaker 
Sak 60 /14  Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ii 



 
Møte startet med en gratulasjon og blomsterhilsen til Grete Andberg som fylte rundt tall i 
mai! 
 
Sak 47 /14  Protokoll HSK 05.05.2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra HSK 05.05.2014 godkjennes 
 
 
Sak 48 /14  Status psykisk helsearbeid 
Enhetsleder Tone Andersen orienterte om enhetens arbeid. Det ble vist til ny veileder 
«Sammen om mestring» fra Helsedirektoratet (2014) hvor det gjennomgående er lagt vekt på 
at brukeren skal være viktigste aktør.    
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tar presentasjonen til orientering. 
 
 
Sak 49 /14  Orientering om prosjekt "Rask Psykisk Helsehjelp" 
 
Prosjektet har fått midler fra Helsedirektoratet og starter opp 1.september. Helsedirektoratet 
legger tydelige føringer for prosjektet både  når det gjelder kompetanse hos de som skal drive 
prosjektet, samt omfang av tilbudet til den enkelte i prosjektet. En status vil bli forelagt Helse- 
og sosialkomiteen når prosjektet har vært i drift en periode. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse og Sosialkomiteen tar informasjon om prosjekt «Rask Psykisk Helsehjelp» til 
orientering 
 
 
Sak 50 /14  Status sosialhjelp - sosialhjelpsutviklingen 
Enhetsleder Mari Nysæther og seksjonsleder Thu Nguyen redegjorde for utviklingen i 
sosialhjelpsutbetalinger som er bekymringsfull. Prognosen er forverret siden april. Alle 
ansatte er involvert i arbeid med å redusere antall sosialhjelpsmottakere og stønadsbehov, 
arbeidet foregår på flere fronter. Stønadskontroll, aktive tiltak og kontroll over saksmengde og 
saksbehandlingstid er særlig sentrale områder. Groruddalsbydelene og Nav tiltak samarbeider 
om å tilpasse kvalifiseringstiltak til befolkningens behov. Ny intern organisering med 
temabaserte roder i oppfølgingsseksjonen er gjennomført fra mai, det er for tidlig å se effekt 
av dette. 
 
Vedtak (enstemmig) 

1. Helse- og sosialkomiteen har som tilsynsmyndighet gjennomgått og vurdert bydelens 
sosialtjeneste basert på forelagte statusrapport, samt tatt til etterretning 
administrasjonens ROS analyse av tjenesteområdene. 

2. Helse- og sosialkomiteen merker seg den negative utviklingen innen 
sosialhjelpsutbetaling, og vil i neste møte følge opp effekten av iverksatte tiltak. 

 
 
Sak 51 /14  Orientering om seniorveiledertjenesten i Bydel Stovner 
 
Vedtak (enstemmig) 
Orienteringen om bydelens seniorveiledertjeneste tas til orientering. 
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Sak 52 /14  Oppsummering av Balansekunst som tiltak 
 
Vedtak (enstemmig) 
Oppsummeringen om Balansekunst etter 5 kurs tas til orientering. 
 
 
Sak 53 /14  Evaluering av pårørendeskolen for pårørende til personer med demens 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen vil gi honnør for arbeidet og støtter dette videre. Rapporten fra 
første kurs ved pårørendeskolen for pårørende til personer med demens tas til orientering. 
 
 
Sak 54 /14  Rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser -
innspill til plan 2015-2016 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tilslutter seg administrasjonens forslag til tilbakemelding til 
byrådsavdeling for eldre og sosiale tjeneste. 
 
 
Sak 55 /14  Rapport fra uanmeldt besøk i Vestlisvingen avlastnings- og barnebolig 
16.03.14 
 
Vedtak (enstemmig) 
Rapport fra Tilsynsutvalg II etter uanmeldt tilsyn i Vestlisvingen avlastnings- og barnebolig, 
samt administrasjonens kommentarer tas til orientering.  
 
 
Sak 56 /14  Rapport fra uanmeldt besøk i Stigenga dagsenter 16.03.14 
 
Vedtak (enstemmig) 
Rapport fra Tilsynsutvalg II etter uanmeldt besøk i Stigenga dagsenter, samt 
administrasjonens kommentarer tas til orientering.  
 
 
Sak 57 /14  Rapport fra uanmeldt besøk på Haugenstua dagsenter 16.03.14 
 
Vedtak (enstemmig) 
Rapport fra tilsynsutvalg II etter uanmeldt besøk ved Haugenstua dagsenter, samt 
administrasjonens kommentarer tas til orientering.  
 
 
Sak 58 /14  Nøkkeltall 2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Nøkkeltallene pr 31.05.2014 tas til etterretning. 
 
 
Sak 59 /14  Orienteringssaker 
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a) Det har vært et møte med styret i bydelens pensjonistforening. De planlegger å 

gjennomføre noen enkle sosiale tilstelninger i Garver Ytteborgs vei 91 fra høsten. 
b) Byrådet har avgitt Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, Byrådssak 80/14. Planen 

skal følges opp av bydelene med egne lokale planer. Bydelen avventer brev med 
føringer for arbeidet. 

 
Vedtak (enstemmig) 
Informasjonen fra administrasjonen tas til orientering. 
 
 
Sak 60 /14  Eventuelt 

a) Bydelsutvalgets vurdering av sykehjemstjenester 
Kommunerevisjonen ønsker bydelsutvalgenes vurdering av omleggingen til egen 
sykehjemsetat. Frist 1. september. Saken var oversendt komiteen samme dag som 
møtet, og ble ikke behandlet i møte. Administrasjonen tilskriver Kommunerevisjonen 
og ber om få utsatt frist for tilbakemelding til etter BU-møtet 18.september. 

 
b) Fordypningstema til høsten 

Sekretæren noterte innspill, herunder status for «Nye mødre», fellesmøte med OKK 
om barnevern, oppfølging av sosialtjenesten, status lavterskeltilbud iverksatt i Bo- og 
dagtilbud, hverdagsrehabilitering. 
 

a) Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen vil behandle saken i sitt første møte 1.september 2014.  

 
b) Vedtak (enstemmig) 
Sekretær utarbeider forslag og oversender leder og nestleder. 

 
 
Dokumenter omdelt i møte: 

• Sak: Kommunerevisjonen – kommunens organisering av sykehjemstjenester 
• Brev til renovasjonsetaten: Forsøpling på returpunkt – et økende problem 
• Nøkkeltall for mai 

 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 20.25 
 
Bydel Stovner, 02.06.2014 
 
 
 
Tore Ludt        Elisabeth Borrebæk 
leder         ass. Bydelsdirektør 
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 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 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 ii 



 
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) 

 1 



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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 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 5/14 

 
 
Møte: Miljø-, plan- og samferdselskomitéen  
Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Tirsdag 03. juni 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Per Opsahl (H)  
   
Tilstede: Bjørn Hallme (A), Atgeirr Flø Rasmussen 

(SV), Frithjof Funder (V)  
 

   
Forfall: Britt Lindhart (A), Sumathi Wijeyaraj (A), 

Olav Mellum (F) 
 

   
Som vara møtte: Tove Ståhl (A), Jan Arild Linja (F)  
   
I tillegg møtte: Reidunn Myster Beier, administrasjonen. 

Arne Even Aasgaard, Bymiljøetaten til sak 
24/14. 

 

   
Møtesekretær: spesialkonsulent Reidunn Myster Beier  
 
Åpen halvtime:      Det var 1 person til stede. 
 
Lars Kjemphol, talsmann for kunstnergruppen på Øvre Fossum Gård, orienterte om et 
økende forfall av våningshuset som de leier via Kulturetaten. Utvendig er treverket i ferd med 
å råtne og preges av svartsopp. Han ber om hjelp til å redde hovedhuset før kostnadene blir 
for omfattende.  
 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 23 /14  Protokoll fra møte i MPS 06.05.14 
Sak 24 /14  Bymiljøetaten orienterer 
Sak 25 /14  Midtveisevaluering av informasjonspunktet på Stovner senter 
Sak 26 /14  Eventuelt 
Sak 27 /14  Orienteringssaker 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 ii 



 
Sak 23 /14  Protokoll fra møte i MPS 06.05.14 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra møte i MPS 06.05.14 godkjennes 
 
 
Sak 24 /14  Bymiljøetaten orienterer 
Bymiljøetaten gav en generell innføring i etatens organisering og arbeidsområder, samt en 
grundig gjennomgang av hva som gjennomføres på bakgrunn av gjeldende driftskontrakt i 
perioden 1.9.2013 – 31.8.2017. Hadeland Maskindrift AS har ansvar for området Oslo nord. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Bymiljøetatens informasjon tas til orientering. 
 
 
Sak 25 /14  Midtveisevaluering av informasjonspunktet på Stovner senter 
 
Vedtak (enstemmig) 
MPS tar saken til orientering, og slutter seg til de anbefalinger som fremkommer i vedlegget. 
 
 
Sak 26 /14  Eventuelt 
 

A) Bjørn Hallme (A) ba om at det ble gjort tiltak for å sikre universell utforming av 
bussholdeplassen «Solbakken alle» v/Folkvangveien/Høybråtenveien. Passasjerer går 
rett i grøfta ved avstigning, og det skaper problem for eldre og brukere av 
hjelpemidler.   

 
B) Jan Arild Linja (F) fremmet forslag om tiltak for å skape sikker skolevei i 

Stovnerfaret. Smal vei og tett parkering gir farlige forhold for barna ved Stovner skole. 
 

C) Frithjof Funder (V) fremmet forslag om ryddetiltak langs Ellingsrudelva, for å øke 
attraktiviteten og skape et trivelig grøntmiljø.   
 

Vedtak (enstemmig) 
Administrasjonen vil følge opp sakene 
 
 
Sak 27 /14  Orienteringssaker 
 
Administrasjonen orienterte om følgende: 

• Feiring av nytt torg og bydelspris lørdag den 14. juni fra kl 1300 
• Bånkalldagen 24.8 blir også en markering av Ragna Maries vei, navnsatt i 2013 - året 

for stemmerettsjubileet. 
• 1.6 var frist for å søke midler til større prosjekt i Groruddalssatsingen.  Bymiljøetaten 

har søkt om midler til Linjeparken, Gatelys over Rommensletta og tiltak på 
Jesperudjordet (vi har mottatt kopi). 

 
MPS- leder orienterte om Byutviklingskomiteens befaring på Tokerud skole 28.5.2014. 
 
Vedtak (enstemmig) 
MPS tar informasjonen til orientering 
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Dokumenter delt ut i møtet: 

• Plan og bygningsetaten: Kopi av varsel om opphør av bruk – Varsel om Tvangsmulkt. 
Haavard Martinsens vei 5. (Jfr MPS sak 21/14) 

• Plan og bygningsetaten: Garver Ytteborgs vei 111B, gnr/bnr 105/223. Forslag til 
midlertidig forbud mot tiltak, til byutviklingskomiteen. 

• Høybråten Velforening: Kopi av uttalelse til PBE – Høringsuttalelse – forslag til 
detaljregulering av Høybråtenveien 52. 

• Renovasjonsetaten: Tilbakemelding på henvendelser om forsøpling på returpunkt. 
 

 
Møtet ble avsluttet kl. 20.05 
 
 
 
Bydel Stovner, 03.06.2014 
 
 
Per Opsahl        Reidunn Myster Beier 
leder         sekretær 
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 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 5/14 

 
 
Møte: Eldreråd  
Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Tirsdag 10. juni 2014 kl. 13.30     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Thor Henriksen (Eldres)  
   
Tilstede: Grete Andberg (A), Jonna Ragnif (Menig), 

Magne Gjelseth (Pensj), Marry Håberget 
(Pensj) 

 

   
Forfall:   
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte: Astrid Olaug Larsen (Pensj)  
   
Møtesekretær: Seksjonsleder  Kjersti Lyster  
 
Åpen halvtime. Det var ingen  personer til stede. 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 36 /14  Protokoll fra ER-møte 12.05.14 
Sak 37 /14  Protokoller til orientering 
Sak 38 /14  Orientering om seniorveiledertjenesten i Bydel Stovner 
Sak 39 /14  Oppsummering av Balansekunst som tiltak 
Sak 40 /14  Evaluering av pårørendeskolen for pårørende til personer med demens 
Sak 41 /14  Rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser -innspill til 
plan 2015-2016 
Sak 42 /14  Orienteringssaker 
Sak 43 /14  Eventuelt 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 ii 



 
Sak 36 /14  Protokoll fra ER-møte 12.05.14 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra ER-møte 12.05.2014 godkjennes. 
 
 
Sak 37 /14  Protokoller til orientering 
 
Vedtak (enstemmig) 
Eldrerådet tar protokollene til orientering 
 
 
 
Sak 38 /14  Orientering om seniorveiledertjenesten i Bydel Stovner 
 
Vedtak (enstemmig) 
Orienteringen om bydelens seniorveiledertjeneste tas til orientering. 
 
 
Sak 39 /14  Oppsummering av Balansekunst som tiltak 
 
Vedtak (enstemmig) 
Oppsummeringen om Balansekunst etter 5 kurs tas til orientering. 
Eldrerådet er meget godt fornøyd med opplegget rundt Balansekunst 
 
 
Sak 40 /14  Evaluering av pårørendeskolen for pårørende til personer med demens 
 
Vedtak (enstemmig) 
Rapporten fra første kurs ved pårørendeskolen for pårørende til personer med demens tas til 
orientering. 
Eldrerådet er meget godt fornøyd med opplegg og gjennomføring av pårørendeskolen 
 
 
 
 
Sak 41 /14  Rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser -
innspill til plan 2015-2016 
 
Vedtak (enstemmig) 

• Eldrerådet avgir følgende uttalelse: 
Eldrerådet i Bydel Stovner anbefaler at bydelsutvalget vedtar at nåværende 
innsatsområder med tiltakene som fremgår av vedlagte oversikt må videreføres 

 
 
Sak 42 /14  Orienteringssaker 
 
Vedtak (enstemmig) 
Terje Hagen, Stovner Eldresenter; er oppnevnt som nytt varamedlem i Eldrerådet. 
Orientering fra råd og utvalg 
Eldrerådet tar informasjonen til orientering 
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Sak 43 /14  Eventuelt 
 
Vedtak (enstemmig) 
Eldrerådet ved leder Thor Henriksen og medlem Magne Gjelseth gjør henvendelse til 
administrasjonen med forespørsel om adkomsten til Høybråten Fysikalske Institutt er etter 
gjeldende regler og forskrifter 
 
 
 
 

 
Møtet ble avsluttet kl. 15.00 
 
Bydel Stovner, 10.06.2014 
 
 
Thor Henriksen       Kjersti Lyster 
Leder         sekretær 
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 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Stovner ungdomsråd 

 
Protokoll 6 /14 

 
 
Møte: Ungdomsrådet  
Møtested: Rommen skole og kultursenter  

Møtetid: Mandag 02. juni 2014 kl. 16.45    
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Susan Hussein  
   
Tilstede: Susan Hussein, Himani Rohatgi, Hanya 

Barakzahi, Ali Hussin Jafar Al-Jabri, Aref 
Barakzahi  

 

   
Forfall: Ragni Flagstad  
   
Som vara møtte: Hedvik Johanne Høyvik  
   
I tillegg møtte: Athithan Kumarasamy  
   
Møtesekretær: Linda Stoller  
 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 22 /14  Protokoll fra UR-møte 05.05.14 
Sak 23 /14  Midtveisevaluering av informasjonspunktet på Stovner senter 
Sak 24 /14  Orienteringssaker 
Sak 25 /14  Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





 

Sak 22 /14  Protokoll fra UR-møte 05.05.14 
 
Vedtak(enstemmig) 
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 05.05.14 godkjennes. 
 
 

Sak 23 /14  Midtveisevaluering av informasjonspunktet på Stovner 
senter 

 
Vedtak(enstemmig) 
 
Ungdomsrådet  tar saken til orientering, og slutter seg til de anbefalinger som fremkommer i 
vedlegget. 
 
 

Sak 24 /14  Orienteringssaker 
Informasjon fra SUR 
Arbeidsgruppen i Sentralt ungdomsråd som jobber med saken om anonym retting, prioritert 
av Ungdommens bystyremøte, har gjennomført en aksjon foran rådhuset. Saken ble dekket av 
journalist og bilder fra aksjonen ligger på nettet. 
 
SaLTo  
Susan har vært på møte i SaLTo styringsgruppe. Statusrapport for SaLToarbeidet ble 
gjennomgått. Politiet informerte blant annet om aksjon som ble gjennomført på Stovner vgs.   
 
Livredningskurs 
Ungdomsrådet har fått mulighet til å melde seg på Livredningskurs arrangert av Aktiv Ferie 
og Fritid på Idrettshøyskolen onsdag 18.juni kl. 9 – 15. 
Frist for tilbakemelding er onsdag 4.juni. 
 
Vedtak(enstemmig) 
Ungdomsrådet tar informasjonen til orientering 
 
 

Sak 25 /14  Eventuelt 
 
Informasjons- og dialogmøte 2014 
Informasjons- og dialogmøte gjennomføres i forbindelse med valg av nye representanter til 
Stovner ungdomsråd. Valget skal være gjennomført på skolene og nye representanter klar til 
ungdomsrådsmøte 27.10.14. Onsdag 20.august kl.17.00 starter planlegging av møte. Vi 
kommer tilbake til møtested. 
 
 
Møte hevet kl.19.00 
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Stovner ungdomsråd 
 
 
Susan Hussein                                                                            Linda Stoller 
leder                                                                                            sekretær 
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