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Møteinnkalling 

7/14 

 

 

 

Møte: 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 

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

Møtetid: 06.11.2014 kl. 17:00 

Sekretariat: 23 47 60 64 

 

 

 

 

SAKSKART 

 

 

Opprop 

Åpen halvtime 

Godkjenning av innkalling 

Godkjenning av sakskart 

Informasjon 

 

Eventuelt 

Saker til behandling 

32/14 14/00018-13 
Protokoll fra møte i barn-, ungdom- og kulturkomiteen 8. oktober 

2014 
3 

33/14 14/01048-1 Kulturprisen 2014 4 

34/14 14/01049-1 Frivillighetsprisen 2014 5 

35/14 14/00063-13 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 3. november 2014 6 
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Bydel Vester Aker 

 

 

 

Jane Steenbuch (H) 

leder 
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Saker til behandling 

32/14 Protokoll fra møte i barn-, ungdom- og kulturkomiteen 8. oktober 

2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00018-13 

Arkivkode.  027.9  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 06.11.2014 32/14 

 

 

Saksframstilling: 
Protokoll fra møte i barn-, ungdom- og kulturkomiteen 8. oktober 2014 til godkjenning. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen godkjenner protokollen fra møte 8. oktober 2014.  

 

Vedlegg:  

Protokoll 

 

 
 

 

  

http://www.oslo.kommune.no/getfile.php?mmfileid=1882929
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33/14 Kulturprisen 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/01048-1 

Arkivkode.  859  

Saksbehandler Jeannette Wold 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 06.11.2014 33/14 

2 Bydelsutvalget 13.11.2014 200/14 

 

 

Saksframstilling: 
Bydelsutvalget tildeler hvert år Kulturpris for Bydel Vestre Aker.. Prisen skal gå til en person, 

gruppe eller kulturvirksomhet, som gjennom lengre tid har gjort en særlig fremragende 

innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i bydelen 

Invitasjon til å komme med forslag til kandidater til årets Kulturpris ble utlyst i lokalpressen 

og på bydelens nettsider med frist 20.10.14. Følgende forslag er kommet: 

 

Voksen skoles musikkorps: 

Korpset er en av de største i Oslo og dermed en av de største i landet. Det ble stiftet 

24.11.1958. 

Korpset består av ca 80 musikanter fordelt på hovedkorps, juniorkorps og aspirantkorps. 

Korpset er kjent for å spille alle typer musikk hvilket gir en variert musikkunnskap for 

deltakerne. 

De har i flere år deltatt i Oslomesterskapet og har vunnet konkurransen i 2007, 2008 og 2009. 

Korpset arrangerer konserter, både i egen regi og sammen med andre. I denne forbindelse kan 

nevnes ABBA konserten i 2004 hvor også sangere og dansere fra lokalmiljøet deltok. Det ble 

holdt fire konserter med smekkfulle hus. 

 

Et år fikk man besøk fra afrikanske musikere som ga korpset ny inspirasjon. I 2008 ble det 

avholdt en konsert over temaet filmmusikk sammen med CADA. 

Norsk Tipping hadde en konkurranse i 2007 hvor folk skulle komme frem med sine 

Drømmer. Voksen skoles musikkorps deltok og var en av vinnerne med sitt prosjekt "Coolest 

i gaten". Korpset var med på flere opptredener på TV i denne forbindelse. 

Musikkorpset rekrutterer musikanter fra Voksen skole og Bogstad skole. 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
AU gir barn-, ungdom- og kulturkomiteen fullmakt til å innstille til bydelsutvalget kandidat til 

årets kulturpris. 

 

 

Jan O. Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Voksen skoles musikkorps 

  

http://www.oslo.kommune.no/getfile.php?mmfileid=1882932
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34/14 Frivillighetsprisen 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/01049-1 

Arkivkode.  356.6  

Saksbehandler Jeannette Wold 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 06.11.2014 34/14 

2 Bydelsutvalget 13.11.2014 201/14 

 

 

Saksframstilling: 
Bydelsutvalget opprettet i 2013 Frivilligpris for Bydel Vestre Aker. Prisen kan tildeles årlig til 

en person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats i bydelen. 

Invitasjon til å komme med forslag til kandidater til årets Kulturpris ble utlyst i lokalpressen 

og på bydelens nettsider med frist 20.10.14. Det er kommet inn ett forslag: 

 

Nic Berg, IL Heming: 

Nic Berg har i mange år sittet i Heming Fotballs styre, de siste fire årene som styreleder og 

medlem av Hovedstyret i IL Heming. 

I hans periode har Nic sørget for bidragsytere og finansiering til tre kunstgressbaner på 

Heming, og et revitalisert uteområde. Nic er utømmelig mht gode og «umulige» ideer for å 

gjøre Hemingbanen til et enda bedre sted å være, og hans gjennomføringsevne er unik. 

Nic har også på eget initiativ og tid vært ansvarlig for kioskdriften og gjort Hemingskiosken 

til en del av den helhetlige positive opplevelsen av Heming. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
AU gir barn-, ungdom- og kulturkomiteen fullmakt til å innstille til bydelsutvalget kandidat til 

årets kulturpris. 

 

 
 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

 

Vedlegg:  

Frivillighetsprisen Nic Berg 

 

  

http://www.oslo.kommune.no/getfile.php?mmfileid=1882935
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35/14 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 3. november 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00063-13 

Arkivkode.  027.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 06.11.2014 35/14 

 

 

Saksframstilling: 
Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 3. november 2014 sendes på e-post til komiteens 

medlemmer så snart den foreligger. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen tar protokollen fra Ungdomsrådets møte 3. november 

2014 til orientering. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Protokollen fra Ungdomsrådets møte 03.11.2014 

 

 
 

 

 


