
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Stovner ungdomsråd 

 
Protokoll 5 /14 

 
 
Møte: Ungdomsrådet  
Møtested: Rommen skole og kultursenter  

Møtetid: Mandag 05. mai 2014 kl. 16.30     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Hanya Barakzahi  
   
Tilstede: Hanya Barakzahi, Ali Hussin Jafar Al-

Jabri, Aref Barakzahi, Ragni Flagstad 
 

   
Forfall: Himani Rohatgi, Saba Rezai, Susan 

Hussein, Athithan Kumarasamy 
 

   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Linda Stoller  
 
 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 15 /14  Protokoll fra UR-møte 07.04.14 
Sak 16 /14  Folkehelseplan 2014-2018 Bydel Stovner 
Sak 17 /14  Utkast til kommuneplan Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn. Offentlig 
ettersyn 
Sak 18 /14  Treffsted for ungdom 
Sak 19 /14  1,5 mill til hva du vil - søknader 
Sak 20 /14  Orienteringssaker 
Sak 21 /14  Eventuelt 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 ii 



 

Sak 15 /14  Protokoll fra UR-møte 07.04.14 
 
Vedtak(enstemmig) 
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 07.04.14 godkjennes 
 
 

Sak 16 /14  Folkehelseplan 2014-2018 Bydel Stovner 
 
 Vedtak(enstemmig) 
Folkehelseplan 2014-2018 Bydel Stovner vedtas. 
 
 

Sak 17 /14  Utkast til kommuneplan Oslo mot 2030 - Smart, trygg og 
grønn. Offentlig ettersyn 

 
 
Vedtak(enstemmig) 
Stovner ungdomsråd støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak. som i sin uttalelse leggervekt 
på tema som spesielt avgår bydelen og har følgende bemerkninger til utkast til 
«Kommuneplan Oslo mot 2030 – Smart, trygg og grønn»:. 
 
Smart: 

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

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

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

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

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

 
Trygg: 

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

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

 
Grønn: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet. 
 
 
 
 

Sak 18 /14  Treffsted for ungdom 
 
Vedtak(enstemmig) 
Stovner ungdomsråd deltar i arbeidet med å utvikle et treffsted for ungdom i 
flerbrukslokalene i Fossum kirke. Ungdomsrådet ønsker 1- 2 representanter i 
prosjektgruppen som har ansvar for «Ungdomsgata på Stovner» og at ytterligere 2 
ungdommer, uorganisert eller tilknyttet en organisasjon, tas med i utviklingsarbeidet. 
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Sak 19 /14  1,5 mill. til hva du vil - søknader 
 
Vedtak(enstemmig) 
Stovner ungdomsråd støtter Stovner Frisbeeklubb sitt prosjekt med å opprette en 
diskogolfbane i forbindelse med opprusting av Jesperudområdet med kr.15 000,- 
 
 

Sak 20 /14  Orienteringssaker 
 
Informasjon fra SUR 
Sentralt ungdomsråd jobber med to av de prioriterte sakene fra Ungdommens bystyremøte. 
  

1) Flere sengeplasser til bostedsløse 
2) Anonym retting og vekk med trynefaktoren 

 
Arbeidsgruppene i Sentralt ungdomsråd planlegger ulike aksjoner for å få fokus på temaene. 
14.mai aksjoneres det for saken om «Anonym retting» utenfor Rådhuset, hvor deltakerne 
markerer standpunkt ved å male spørsmålstegn i ansiktet.  
I saken om flere sengeplasser til bostedsløse ønsket man en «Sov ute»- aksjon. Dette ble 
senere endret, men Sentralt ungdomsråd har vært aktiv og drevet informasjonsarbeid om 
saken 
 
Arbeidsgruppene i SUR er åpen for alle. Har du en sak du brenner for, møt opp på møtene til 
arbeidsgruppen i UngInfo sine lokaler i Møllergata(bak Glassmagasinet). 
.  
Vedtak 
Ungdomsrådet tar informasjonen til orientering 
 
 

Sak 21 /14  Eventuelt 
 
 
 
 
Møte ble hevet 19.00 
 
 
Stovner ungdomsråd 
 
 
Hanya Barakzahi                                                                   Linda Stoller 
nestleder                                                                                sekretær 
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