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Jane Steenbuch (H) 
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Saker til behandling 

27/14 Protokoll fra møte i barn-, ungdom- og kulturkomiteen 28. august 

2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00018-11 

Arkivkode.  027.9  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 08.10.2014 27/14 

 

 

Saksframstilling: 
Protokoll fra møte i barn-, ungdom- og kulturkomiteen 28. august 2014 til godkjenning. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen godkjenner protokollen fra møte 28. august 2014. 

 

Vedlegg:  

Protokoll 

 

 
 

 

  

http://www.oslo.kommune.no/getfile.php?mmfileid=1861739
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28/14 Status barnehager pr sept 14 

 
Arkivsak-dok. 14/00900-1 

Arkivkode.  323.0  

Saksbehandler Edith Aars 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 08.10.2014 28/14 

2 Bydelsutvalget 16.10.2014 172/14 

 

 

Saksframstilling: 
 

Hovedopptaket 

Alle med rett til plass ble ivaretatt i hovedopptaket,  noen fikk plass i barnehager de ikke 

hadde søkt på. Det er etter at hovedopptaket er avsluttet fortsatt noe ledighet i kommunale og 

private barnehager for barn over og under tre år. Flere av barnehagen har tatt inn småbarn på 

storebarnsplasser. Det jobbes kontinuerlig med opptak og ledighet annonseres på våre 

nettsider.  Det er kun i forbindelse med hovedopptaket at barn kan tilbys plass i barnehager de 

ikke har søkt. Under det løpende opptaket kan vi ikke gi tilbud der det ikke er søkt.  Vi 

informerer alle som tar kontakt om at de kan endre søknaden sin, og om hvilke barnehager 

som har ledig plasser. Pr dd er det 97 barn på søkerlisten som ønsker plass innen utgangen av 

året. Vi erfarer at det blant de som står på venteliste er mange søkere til barnehager hvor det 

ikke er ledighet, det gjelder spesielt for kommunale barnehager i bydelens ytterkanter. 

 

Kapasitet pr. 30.09 Antall barn i barnehage Ledige plasser  

Private barnehager 1574 5 små / 12 store 

Kommunale barnehager 1288 9 små / 16 store 

Totalt 2862 14 små / 28 store 

Venteliste/ønsker oppstart pr 31.10   1-2 år 3-5 år 

Barn uten plass  40 15 

Kjent etablering /avvikling Antall plasser  

(storebarnsekv) 

dato 

Mumrikken fam. bhg  -16 (8 små) Juli 14 

Grimelund fam.bhg -16 (8 små) Okt 14 

Tråkka -84 Aug 15 

Holmenveien /Ekelyveien +234 Aug 15 

 + 118 store / 59 små  

 

Holmenveien/Ekelyveien  

Rehabilitering av sveitservillaen er i full gang og den gamle bygningsmassen er revet.  

 

Private barnehager 

Byrådet vedtok den 11.09 å gi kommunal garanti til Røa menighet, for lån til bygging  

av ny 6-avd barnehage. 

Norlandia har en søknad inne om rammetillatelse for bygging av en 4-avd barnehage i den 

gamle smøreboden i Tomm Murstadbakken 2, med planlagt oppstart høst 2015. 
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Salg av barnehager;  

Prosessen er noe forsinket, frist for tilbud er 24.10 med forventet overtakelse 1. kvartal 2015. 

Det er gjennomført befaring i de tre barnehagene for interesserte og flere av de kjente 

aktørene stilte. Bemanningssituasjonen i de tre berørte barnehagene er nå stabil. 

 

Antall dispensasjoner 

Det er hver høst en stor pågang av søknader om dispensasjon fra kravet om 

barnehagelærerutdanning.  Det vi registrerer et at det er en svak nedgang i barnehagene, og vi 

ligger i underkant av 20 % med innvilget dispensasjon.  Tallene er relativt like for kommunale 

og private barnehager. Flere av de kommunale barnehagene har nå barnehagelærere i alle 

pedagogisk lederstillingene. Der det er dispensasjoner er det gjerne flere samtidig, det samme 

bilde ser vi i de private barnehagene.  Vi har noen få barnehager hvor vi har sett oss nødt til å 

stoppe opptaket i påvente av at kvalifisert personale er ansatt, eller dispensasjon er innvilget.  

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg tar status barnehager pr. september 2014 til orientering 

 

 

 

 
Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 
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29/14 Tertialrapport og tertialstatistikk pr. 31.08.2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00003-10 

Arkivkode.  101.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 08.10.2014 29/14 

2 Helse- og sosialkomiteen 09.10.2014 42/14 

3 Bydelsutvalget 16.10.2014 166/14 

 

 

Saksframstilling: 
Vedlagt følger tertialrapport og tertialstatistikk pr. 31.08.2014. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar tertialrapport og tertialstatistikk pr. 31.08.2014 til orientering.  

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Tertialrapport 

 

Tertialstatistikk 

 

 
 

 

  

http://www.oslo.kommune.no/getfile.php?mmfileid=1861742
http://www.oslo.kommune.no/getfile.php?mmfileid=1861745
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30/14 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 6. oktober 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00063-11 

Arkivkode.  027.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 08.10.2014 30/14 

 

 

Saksframstilling: 
Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 6.oktober 2014 sendes på e-post til komiteens medlemmer 

så snart den foreligger. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen tar protokollen fra Ungdomsrådet 6. oktober 2014 til 

orientering. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Protokollen fra Ungdomsrådets møte 25.08.2014 
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31/14 Informasjonssaker til Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 8. 

oktober 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00323-7 

Arkivkode.  026.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 08.10.2014 31/14 

 

 

Saksframstilling: 
Følgende informasjonssaker vedlegges: 

 

1. Brev fra Fylkesmannen av 02.09.2014 vedrørende Ikke medhold – klage på 

godkjenning av Kongeørnen barnehage. 

2. Brev fra Byrådsavdeling for eldre og bydelene av 15.09.2014 vedrørende Svar på 

spørsmål fra Ivar Johansen (SV) vedrørende tilsynsansvar for å sikre kvalitet og 

rettssikkerhet ved bruk av private institusjoner. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
1. Brev fra Fylkesmannen av 02.09.2014 vedrørende Ikke medhold – klage på 

godkjenning av Kongeørnen barnehage. 

2. Brev fra Byrådsavdeling for eldre og bydelene av 15.09.2014 vedrørende Svar på 

spørsmål fra Ivar Johansen (SV) vedrørende tilsynsansvar for å sikre kvalitet og 

rettssikkerhet ved bruk av private institusjoner. 

 

Tas til orientering. 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

Bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

1. Brev fra Fylkesmannen av 02.09.2014  

 

2. Brev fra Byrådsavdeling for eldre og bydelene av 15.09.2014  

 

 

http://www.oslo.kommune.no/getfile.php?mmfileid=1861748
http://www.oslo.kommune.no/getfile.php?mmfileid=1861751

