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Møteinnkalling 

5/14 

 

 

 

Møte: 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 

Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Rødkleiva, inngang på baksiden av bygget. 

Møtetid: 28.08.2014 kl. 17:00 

Sekretariat: 23 47 60 64 

 

 

 

SAKSKART 

 

 

Opprop 

Åpen halvtime 

Godkjenning av innkalling 

Godkjenning av sakskart 

Informasjon 

Eventuelt 

Saker til behandling 

19/14 14/00018-9 
Protokoll fra møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 12. 

juni 2014 
3 

20/14 14/00622-2 
Rapport fra brukerundersøkelse i barneverntjenesten 

2013/2014 
4 

21/14 13/01277-3 
Forslag om nye humper og endring av fartsgrenser på 

skoleveier 
5 

22/14 14/00839-2 Ostadalsveien - forslag til ombygging av humper i 6 
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forbindelse med reasfaltering 

23/14 14/00862-1 Søknad om støtte til nytt klubbhus for IL Heming 8 

24/14 14/00787-2 Forslag til frivilligprisen 2014, Oslo kommune 10 

25/14 14/00063-9 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 25. august 2014 11 

26/14 14/00323-5 
Informasjonssaker til møte i Barn-, ungdom- og 

kulturkomiteen 28. august 2014 
12 

    

 

Bydel Vestre Aker 

 

 

 

Jane Steenbuch (H) 

leder 
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Saker til behandling 

19/14 Protokoll fra møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 12. juni 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00018-9 

Arkivkode.  027.9  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 28.08.2014 19/14 

 

 

Saksframstilling: 
Protokoll fra møte i barn-, ungdom- og kulturkomiteen 12. juni 2014 til godkjenning. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen godkjenner protokollen fra møte 12. juni 2014. 

 

Vedlegg:  

Protokoll 
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20/14 Rapport fra brukerundersøkelse i barneverntjenesten 2013/2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00622-2 

Arkivkode.  321.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 28.08.2014 20/14 

2 Bydelsutvalget 04.09.2014 148/14 

 

 

Saksframstilling: 
I regi av Helseetaten gjennomførte barneverntjenesten i Oslo en brukerundersøkelse i 

2013/2014 med tema Hjelpetiltak i barnevernet. 1345 barn og unge i Oslo var med i 

spørreskjemaundersøkelsen. Formålet var å måle barn og unges tilfredshet med 

barneverntjenesten. 

 

Barneverntjenesten i Bydel Vestre Aker sendte ut skjema til alle klienter i aktuelle 

undersøkelsesgrupper fra 9 – 18 år. 

 

Svarprosenten totalt i Oslo var meget lav, 9.6 %. Det betyr at den ikke gir noen klare svar 

hvorvidt barn/unge med hjelpetiltak i barneverntjenesten i Oslo er fornøyd. Allikevel gir 

undersøkelsen en pekepinn på hva som kan være problematiske områder. 

 

Hovedandelen av svarene er positive.  

På spørsmålet «Alt i alt, så har hjelpen jeg har fått fra barneverntjenesten gjort at jeg har det 

bedre» Svarte 63 % positivt. 

På «alt i alt» spørsmål har 24 % svart at de ikke er enig i at hjelpen har gjort at de har fått det 

bedre. 

 

Helseetaten anbefaler at man vurderer andre typer undersøkelser en kvantitative for å få bedre 

svar. Dette støttes av vår barneverntjeneste. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg tar resultatene av brukerundersøkelsen gjennomført av 

barneverntjenesten i Oslo 2013/2014 med tema Hjelpetiltak i barnevernet til orientering.  

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Rapport fra brukerundersøkelsen. 

 
 

  

http://www.oslo.kommune.no/getfile.php?mmfileid=1837291
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21/14 Forslag om nye humper og endring av fartsgrenser på skoleveier 

 
Arkivsak-dok. 13/01277-3 

Arkivkode.  615.6  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 25.08.2014 53/14 

2 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 28.08.2014 21/14 

3 Bydelsutvalget 04.09.2014 139/14 

 

 

Saksframstilling: 
Bydelen mottok følgende brev fra Bymiljøetaten 19.06.2014 vedrørende sikring av 

skoleveier: 

 

«I forbindelse med budsjettposten "Aksjon skolevei- foreslås fartssoningstiltak i forbindelse 

med skoleveier til Bogstad. Slemdal og Sørkedalen skoler. 

 

1. Bogstad skole: Nye humper foreslås i Ekraveien (2 stk.). Linhusveien (1 stk.) og 

Nordengveien (1 stk.). 

2. Slemdal skole: Ny hump foreslås i Frognerseterveien mellom Risalléen og 

Dagaliveien. 

3. Sørkedalen skole: Fartsgrense 50 km/t foreslås i Sørkedalsveien og Wyllerveien. 

 

Tiltakene er vist på vedlagte kart (3 stk.) og foreslås med bakgrunn i ønsker fra skolene. 

 

Endring av farsgrenser og etablering av nye humper vil kreve et vedtak fra Byråden for miljø 

og samferdsel. Før eventuelt vedtakssak sendes byrådsavdelingen skal Bydelsutvalget, 

Politiet, Fellesutvalget for utrykningspersonell og Ruter få mulighet til å uttale seg til 

forslagene. BYM ber om uttalelse til forslagene innen 01.09.2014. Er ingen tilbakemelding 

mottatt innen fristens utløp oppfatter BYM det dit hen at Bydelsutvalget ikke har 

bemerkninger til forslagene.» 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg er svært opptatt av sikring av barnas skolevei og støtter forslagene 

som skissert av Bymiljøetaten. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Bymiljøetaten av 19.06.2014 med kart 
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22/14 Ostadalsveien - forslag til ombygging av humper i forbindelse med 

reasfaltering 

 
Arkivsak-dok. 14/00839-2 

Arkivkode.  612.7  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 25.08.2014 54/14 

2 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 28.08.2014 22/14 

3 Bydelsutvalget 04.09.2014 140/14 

 

 

Saksframstilling: 
Bydelen mottok brev fra Bymiljøetaten (BYM) 07.08.2014 vedrørende Ostadalsveien - 

forslag om ombygging av humper i forbindelse med reasfaltering. 

 

Ostadalsveien vil få nytt asfaltdekke i løpet av sensommeren/høsten 2014 Busselskapet som 

kjører bussruten har i den forbindelse foreslått at humpene i traseen bygges om til 

fartsdempere tilpasset buss. I traseen Ostadalsveien-Aslakveien ligger det tilsammen 8 

humper dimensjonert for 30 km/t. 7 stk. i Ostadalsveien og 1 stk. i Aslakveien. Humper 

dimensjonert for 30 km/t er svært brutale å passere for buss og andre tunge kjøretøy. Ved 

anlegg av nye humper i buss og viktige utrykningstraseer med fartsgrense 30 km/t har BYM 

de siste årene derfor foreslått humper dimensjonen 40 km/t. 

 

Busselskapet har foreslått at humpene vurderes ombygd til minihumper (todelte humper som 

busser og andre større kjøretøy med stor avstand mellom hjulene ikke må kjøre over). BYMs 

erfaringer med minihumper er at disse sjeldent fungerer som forutsatt. Minihumper er 

avhengig av flere forhold (en bestemt veibredde, at parkering og f eks at brøytekanter ikke 

medfører at veibredden blir smalere). Ofte må bussen allikevel kjøre over humpen. Er veien 

for bred/ har kjørbar skulder, kjører bilister ofte utenfor humpen. Minihumper blir raskere slitt 

enn vanlige humper og krever hyppigere vedlikehold. 

 

BYM ønsker med bakgrunn i nevnte forhold ikke at det etableres minihumper. BYM foreslår 

at de 7 humpene i Ostadalsveien bygges om til vanlige humper dimensjonert for 40 km/t i 

forbindelse med at veien får nytt asfaltdekke. Aslakveien står ikke på årets asfaltplan, men det 

er også ønskelig å bygge om humpen her pga. bussrutene. 

 

Asfalteringen skal etter planen være ferdig i uke 35. og det er ønskelig å få på plass humpene 

før vinteren. BYM ber derfor om en uttalelse så snart som mulig og senest innen 1. 

september. Er ingen tilbakemelding mottatt innen fristens utløp oppfatter BYM del dit hen at 

det ikke er bemerkninger til forslaget. Vedtakssak vil deretter bli sendt Byråden for miljø og 

samferdsel som fatter det endelige vedtak. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg støtter Bymiljøetatens forslag til ombygging av humpene i 

Ostadalsveien/Aslakveien slik at de bedre tilpasses bussene. 
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Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Bymiljøetaten av 07.08.2014. 
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23/14 Søknad om støtte til nytt klubbhus for IL Heming 

 
Arkivsak-dok. 14/00862-1 

Arkivkode.  565  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 18.08.2014 18/14 

2 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 28.08.2014 23/14 

3 Bydelsutvalget 04.09.2014 151/14 

 

 

Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte 18.08.2014 sak 18/14 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Saken behandles i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen og i Bydelsutvalget. 

 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 18.08.2014 og fattet følgende vedtak 

Saken behandles i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen og i Bydelsutvalget. 

 

Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
Terje Bjøro (V) fremmet følgende sak: 

 

Vestre Aker Bydelsutvalg anmoder byrådet ved byrådsleder Stian B. Røsland, byråd Guri 

Melby og byråd Eirik Lae Solberg om å støtte søknaden fra idrettslaget Heming om 

økonomisk bidrag til nytt klubbhus. Heming fyller 100 år i 2016. Klubben har efter hvert 

vokst til å bli Norges største fleridrettslag med mer enn 5300 medlemmer og 28 fast ansatte. 

Her er både bredde og topp. Daglig får flere hundre barn og unge idrettsopplevelser innen 

fotball, alpint, friidrett, terrengsykling div div!! Klubben har tett samarbeid med andre 

klubber. Her er synergi. Her er samarbeid. Her er idrettsglede. Her er fysisk og psykisk vekst. 

Her er et fremragende forebyggende arbeid. Klubben arbeider tett på Midtstuen 

ungdomsskole og Persbråten vgs som har egen idrettslinje. Ledelsen ved de to skolene kan 

ikke få fullrost Heming nok. Heming favner. Her er rom for alle. Klubben tar seg godt av 

psykisk utviklingshemmede.  Vi vil også minne om det viktige lavterskeltilbudet til alle barn 

fra 4 til 12 år. 

 

Klubbhuset er fra 1968, her er det et sterkt behov for oppgradering. For å kunne realisere et 

nytt funksjonelt klubbhus er klubben helt avhengig av en spleis mellom ulike aktører. 

Økonomisk støtte fra Oslo kommune er helt nødvendig i tillegg til donasjoner etc. Her er det 

snakk om engangsstøtte, ikke støtte til drift.  På vegne av bydelens barn og unge og for å få 

realisert et bedre idrettsmiljø og bedre folkehelse ber vi om at prosjektet støttes. 
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Venstres forslag til vedtak 
Vestre Aker Bydelsutvalg anmoder byrådet ved byrådsleder Stian B. Røsland, byråd Guri 

Melby og byråd Eirik Lae Solberg om å støtte søknaden fra idrettslaget Heming om 

økonomisk bidrag til nytt klubbhus. Heming fyller 100 år i 2016. Klubben har efter hvert 

vokst til å bli Norges største fleridrettslag med mer enn 5300 medlemmer og 28 fast ansatte. 

Her er både bredde og topp. Daglig får flere hundre barn og unge idrettsopplevelser innen 

fotball, alpint, friidrett, terrengsykling div div!! Klubben har tett samarbeid med andre 

klubber. Her er synergi. Her er samarbeid. Her er idrettsglede. Her er fysisk og psykisk vekst. 

Her er et fremragende forebyggende arbeid. Klubben arbeider tett på Midtstuen 

ungdomsskole og Persbråten vgs som har egen idrettslinje. Ledelsen ved de to skolene kan 

ikke få fullrost Heming nok. Heming favner. Her er rom for alle. Klubben tar seg godt av 

psykisk utviklingshemmede.  Vi vil også minne om det viktige lavterskeltilbudet til alle barn 

fra 4 til 12 år. 

 

Klubbhuset er fra 1968, her er det et sterkt behov for oppgradering. For å kunne realisere et 

nytt funksjonelt klubbhus er klubben helt avhengig av en spleis mellom ulike aktører. 

Økonomisk støtte fra Oslo kommune er helt nødvendig i tillegg til donasjoner etc. Her er det 

snakk om engangsstøtte, ikke støtte til drift. På vegne av bydelens barn og unge og for å få 

realisert et bedre idrettsmiljø og bedre folkehelse ber vi om at prosjektet støttes. 

 

 
Vedlegg: 

Saksdokumenter 
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24/14 Forslag til frivilligprisen 2014, Oslo kommune 

 
Arkivsak-dok. 14/00787-2 

Arkivkode.  356.6  

Saksbehandler Jeannette Wold 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 25.08.2014 56/14 

2 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 28.08.2014 24/14 

3 Helse- og sosialkomiteen 28.08.2014 38/14 

4 Bydelsutvalget 04.09.2014 152/14 

 

 

Saksframstilling: 
 

Hvert år, rundt den internasjonale Frivillighetsdagen 5. desember, deles Frivillighetsprisen ut 

til en initiativrik person, lokal forening eller en gruppe som har gjort en bemerkelsesverdig 

innsats for samfunnet rundt seg. Prisen arrangeres av Frivillighet Norge, og deles ut direkte på 

TV2 God Morgen Norge. Frivillighetsprisens mål er å sette fokus på det arbeidet noen 

mennesker legger ned for andre, men også å skape engasjement rundt frivillig arbeid, og 

fremme organisasjonene bak de nominerte. Prisen skal synliggjøre frivillighetens verdi 

gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.  

Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe. som har utmerket seg 

med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.  

Forslag til kandidater skal være begrunnet 

 

Hvert fylke innstiller en kandidat til den nasjonale Frivillighetsprisen.  

Bydelenes frist for oversendelse til Velferdsetaten settes til 5. 9.2014.  

Velferdsetaten vil videre, i samarbeid med Kulturetaten, lage en innstilling som oversendes 

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester for avgjørelse. Deretter sendes kommunens 

forslag til kandidat til den nasjonale juryen som velger ut fem kandidater fra de 19 fylkene. 

Kandidatene presenteres, og stemmes på av seerne utover høsten i TV2s program «God 

morgen Norge». Prisen deles ut på FNs internasjonale frivillighetsdag 5.12.2014. 

Det er naturlig at bydelene vurderer om kandidater som i år eller tidligere år er blitt tildelt en 

lokal bydelspris (kultur, miljø, frivillighet etc) vil falle innenfor kriteriene til 

Frivillighetsprisen.  

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar saken om Frivillighetsprisen 2014 til orientering 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg: 

Brev fra velferdsetaten av 03.07.2014 
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25/14 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 25. august 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00063-9 

Arkivkode.  027.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 28.08.2014 25/14 

 

 

Saksframstilling: 
Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 25. august 2014 sendes på e-post til komiteens 

medlemmer så snart den foreligger. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen tar protokollen fra Ungdomsrådet 25. august 2014 til 

orientering.  

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Protokollen fra Ungdomsrådets møte 25.08.2014 
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26/14 Informasjonssaker til møte i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 28. 

august 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00323-5 

Arkivkode.  026.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 28.08.2014 26/14 

 

 

Saksframstilling: 
Følgende informasjonssaker vedlegges: 

 

1. Brev fra Liv Birkeland Flugsrud av 20.06.2014 vedrørende Villsvinet utenfor Slemdal 

skole har en mer berømt tvillingbror i Firenze. 

2. Brev fra Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning av 25.06.2014 vedrørende 

Oppfølgingsspørsmål vedrørende salg av barnehager – spørsmål fra Elin Volder Rutle 

(R) og Bjørnar Moxnes (R). 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
1. Brev fra Liv Birkeland Flugsrud av 20.06.2014 vedrørende Villsvinet utenfor Slemdal 

skole har en mer berømt tvillingbror i Firenze. 

2. Brev fra Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning av 25.06.2014 vedrørende 

Oppfølgingsspørsmål vedrørende salg av barnehager – spørsmål fra Elin Volder Rutle 

(R) og Bjørnar Moxnes (R). 

 

 

Tas til orientering. 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

1. Brev fra Liv Birkeland Flugsrud av 20.06.2014  

 

2. Brev fra Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning av 25.06.2014  

 


