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Til behandling foreligger: 
 
 
Saksnr Tittel 
1.  Åpen halvtime 
2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
3.  Godkjenning av protokoll fra møte 23.10.14 
4. BU 14/63 Økonomioppfølging per 30. september 2014 
5. BU 14/64 Høring – Ny finansiering av sykehjemsplasser 
6. BU 14/65 Utkvittering av verbalvedtak VH2 - Hindring av sykehjemsinnleggelser 
7. BU 14/66 Utkvittering av verbalvedtak VH4 og VH5 
8. BU 14/67 Tilskudd til grønne aktiviteter og tiltak - høst 2014 
9. BU 14/68 VK9 Kartlegging av sykkelparkering og informasjon om sykkelstrategi  
10. BU 14/69 VB9 Digital mobbing 
11. BU 14/70 Nytt valgoppgjør for Bydelsutvalget i Bydel Sagene - Arbeiderpartiet, 

Høyre, Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne 
og Fremskrittspartiet 

12. BU 14/71 Strategisk plan for ekstern informasjon og kommunikasjon - VA 4 
Informasjonsarbeid 

13.  Spørretimen 
14.  Orienteringssaker 
15.  Eventuelt 
 



 
 
 
 
 

Møtebok 
  
Utvalg:  Bydelsutvalget  
Møtedato: 23.10.2014  
Tidspunkt: 18.30  
Møtested: Sagene Samfunnshus, Kaysalen   

 

  
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Repr Vara for 
Helge Stoltenberg LEDER AP  
Ole Jørgen Nyhagen NESTLEDER SV  
Eli Eriksen Sveen MEDLEM AP  
Henok Kassahun MEDLEM AP  
Therese Karlsen MEDLEM AP  
Karina Hellum MEDLEM AP  
Torgeir Lilleberg 1. VARAMEDLEM H Kjell Omdal Erichsen 
Camilla Johannessen MEDLEM H  
Stian Haraldsen MEDLEM H  
Sten Joseph Mcneil Ånnerud MEDLEM V  
Tarik Ogbamichael MEDLEM V  
Marianne Engelstad MEDLEM SV  
Siri Mittet MEDLEM MDG  
Eldar Aldernæs Hanson MEDLEM R  
Hans Otto Watne MEDLEM FRP  
 
Forfall: 
Kjell Omdal Erichsen, H, medlem 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Marius Trana- bydelsdirektør 
Atle Hillestad - avdelingsdirektør, økonomi      
Hilde Graff - avdelingsdirektør barn - og ungdom 
Siri Berg - avdelingsdirektør personal 
Morten Nordlie - avdelingsdirektør kultur og nærmiljø 
Inger Lise Myklebust – avdelingsdirektør helse og sosial 
 
Møteleder: Helge Stoltenberg  
Møtesekretær: Atle Hillestad 
 
 
 
 
 
 
 
 



Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr Tittel 

1.  Åpen halvtime 

2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 

3.  Godkjenning av protokoll fra møte 18. september 2014 

4. BU 14/51 Økonomioppfølging per 31. august 2014 

5. BU 14/52 Sykefravær i bydelens barnehager 

6. BU 14/53 
VA 5 LHBT-diskriminering - skolering av bydelens ansatte i ny 
diskrimineringslov 

7. BU 14/54 Orienteringssak om bydelens sommertilbud til barn og unge 

8. BU 14/55 VB8 Barn med atferdsproblemer 

9. BU 14/56 
Barnetråkk – en sammenlikning av Bjølsen, Sagene og Lilleborg skole 
(VB10) 

10. BU 14/57 VK11 Dyrkingsnettverk og evaluering av dyrkingskasseprosjekt 

11. BU 14/58 
Verbalvedtakene om Eigenregi VA9 og Bydelsrusken VK 4 
Bakgrunn for 

12. BU 14/59 Øvingssituasjonen for bydelens korps 

13. BU 14/60 
Uttreden av Bydelsutvalget og Arbeidsutvalget. Oppnevning av nytt 
varamedlem i Arbeidsutvalget 

14. BU 14/61 
Oppnevning av nestleder av Tilsynsutvalg 1 og nestleder av 
Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten 

15. BU 14/62 
Tilsynsutvalg 2 - søknad om fritak fra verv - valg av nytt medlem / ny 
leder. 

16.  Spørretimen 

17.  Orienteringssaker 

18.   Eventuelt 

 
 
1. Åpen halvtime 

Det var ingen innlegg under åpen halvtime. 
 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent  
 



3. Godkjenning av protokoll fra møte 18. september 2014 
 
Protokollen ble enstemmig godkjent. 
 
4. BU 14/44 Økonomioppfølging per 31. august 2014 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Økonomioppfølging per 31. august 2014 tas til etterretning. 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig) 
Økonomioppfølging per 31. august 2014 tas til etterretning. 

 
Bydelsutvalgets behandling:  
Torgeir Lilleberg, Atle Hillestad og Marius Trana hadde ordet. 

VEDTAK (enstemmig) 

Økonomioppfølging per 31. august 2014 tas til etterretning. 

5. BU 14/52 Sykefravær i bydelens barnehager 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Bydelsutvalgets behandling:  
Marianne Engelstad og Camilla Johannessen hadde ordet. 

 VEDTAK (enstemmig) 

 Saken tas til orientering. 

6. BU 14/53 VA 5 LHBT-diskriminering - skolering av bydelens ansatte i ny 
diskrimineringslov 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 



 VEDTAK (enstemmig) 

 Saken tas til orientering. 

7. BU 14/54 Orienteringssak om bydelens sommertilbud til barn og unge 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
Bydelsutvalgets behandling:  
Marianne Engelstad hadde ordet. 

 VEDTAK (enstemmig) 

 Saken tas til orientering. 

 

8. BU 14/55 VB8 Barn med atferdsproblemer 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
Bydelsutvalgets behandling:  
Marianne Engelstad hadde ordet 

 VEDTAK (enstemmig) 

 Saken tas til orientering. 

 

9. BU 14/56 Barnetråkk - en sammenlikning av Bjølsen, Sagene og Lilleborg skole 
(VB10) 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget tar saken til etterretning og slutter seg til bydelsdirektørens liste over 
prioriterte tiltak. 
 
Kultur- og nærmiljøkomiteens vedtak: 
Bydelsutvalget tar saken til etterretning og slutter seg til bydelsdirektørens liste over 
prioriterte tiltak med endring i pkt. Trygghet: Tilføyelse av ny setning etter 3. setning i 
utkastet.  
 
Tiltakspunktet med endringen skal lyde: 
 
Trygghet: 
Det bør gjøres tiltak for å gjøre spesielt Bjølsenparken og området Søndre Åsen tryggere for 
barn å ferdes i, med tanke på rusmisbrukerne som bor og oppholder seg i disse områdene. De 
fleste rusmisbrukerne her bor i kommunale boliger, og kan ikke uten videre flyttes andre 
steder. Det er derfor viktig at det arbeides med andre tiltak som gjør at barna ikke lenger føler 
seg så utrygge rundt rusmisbrukere. Tiltakene bør ha fokus på å være inkluderende og bidra til 



å skape boområder hvor forskjellige type mennesker trives og kan møtes på tvers av bakgrunn 
og livssituasjon. Det bør i tillegg være mer tilstedeværelse av voksne i de mest utsatte 
områdene, på tider av døgnet da barn ferdes og oppholder seg der. 
 
Bydelsutvalgets behandling:  
Marianne Engelstad, Siri Mittet, Hans Otto Watne og Ole Jørgen Nyhagen hadde ordet. 
 
Saken ble behandlet med utgangspunkt i vedtaket fra Kultur- og nærmiljøkomiteen. 
 
Ole Jørgen Nyhagen forslo fjerne «ha fokus på å»  i siste avsnitt. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt med Nyhagens endringsforslag. 

 VEDTAK (enstemmig) 

Bydelsutvalget tar saken til etterretning og slutter seg til bydelsdirektørens liste over 
prioriterte tiltak med endring i pkt. Trygghet: Tilføyelse av ny setning etter 3. setning i 
utkastet.  
 
Tiltakspunktet med endringen skal lyde: 
 
Trygghet: 
Det bør gjøres tiltak for å gjøre spesielt Bjølsenparken og området Søndre Åsen 
tryggere for barn å ferdes i, med tanke på rusmisbrukerne som bor og oppholder seg i 
disse områdene. De fleste rusmisbrukerne her bor i kommunale boliger, og kan ikke 
uten videre flyttes andre steder. Det er derfor viktig at det arbeides med andre tiltak 
som gjør at barna ikke lenger føler seg så utrygge rundt rusmisbrukere. Tiltakene bør 
være inkluderende og bidra til å skape boområder hvor forskjellige type mennesker 
trives og kan møtes på tvers av bakgrunn og livssituasjon. Det bør i tillegg være mer 
tilstedeværelse av voksne i de mest utsatte områdene, på tider av døgnet da barn ferdes 
og oppholder seg der. 

 

10.  BU 14/57 VK11 Dyrkingsnettverk og evaluering av dyrkingskasseprosjekt 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget tar saken til orientering. 
 
Kultur- og nærmiljøkomiteens vedtak: 
Bydelsutvalget tar saken til orientering. 
Bydelsutvalget ønsker å beholde dyrkingsfeltene og bruke de aktivt i arbeidet med 
områdesatsningen på Søndre Åsen og utvikling av Haarklous plass som en møteplass. 
 
Bydelsutvalgets behandling:  
Siri Mittet, Helge Stoltenberg, Hans Otto Watne, Sten Ånnerud og Eldar Aldernæs Hanson 
hadde ordet. 
 
Saken ble behandlet med utgangspunkt i vedtaket fra Kultur- og nærmiljøkomiteen. 
 
Siri Mittet (MDG) foreslo siste setning endret til: 



 
Bydelsutvalget ønsker å beholde dyrkingsfeltene på Haarklous plass og bruke de aktivt i 
arbeidet med områdesatsningen på Søndre Åsen. 
 
Votering: 
Første setning enstemmig vedtatt 
Andre setning vedtatt med 14 stemmer (5AP, 3H, 2V, 2SV, 1MDG, 1R) mot en stemme 
(1FRP). 

 VEDTAK 

 Bydelsutvalget tar saken til orientering. 
  

Bydelsutvalget ønsker å beholde dyrkingsfeltene på Haarklous plass og bruke de aktivt 
i arbeidet med områdesatsningen på Søndre Åsen. 

11.  BU 14/58 Verbalvedtakene om Eigenregi VA9 og Bydelsrusken VK 4 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
1. Bydelen skal søke å etablere et sommerjobbtilbud for ungdom.  
2. Bydelen skal videreutvikle arbeidsstasjonene ved Utviklingssenteret. 
3. Bydelen skal styrke samarbeidet med nabobydelene i forhold til å benytte hverandres 

lokale arbeidsmarkedstiltak. 
4. Bydelen skal ha fokus på å drifte kostnadseffektive tjenester.  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
1. Bydelen skal søke å etablere et sommerjobbtilbud for ungdom.  
2. Bydelen skal videreutvikle arbeidsstasjonene ved Utviklingssenteret. 
3. Bydelen skal styrke samarbeidet med nabobydelene ved å benytte hverandres lokale 

arbeidsmarkedstiltak. 
4. Bydelen skal ha kostnadseffektive tjenester. 
 
Kultur- og nærmiljøkomiteens vedtak: 
1. Bydelen skal søke å etablere et sommerjobbtilbud for ungdom.  
2. Bydelen skal videreutvikle arbeidsstasjonene ved Utviklingssenteret. 
3. Bydelen skal styrke samarbeidet med nabobydelene i forhold til å benytte hverandres 

lokale arbeidsmarkedstiltak. 
4. Bydelen skal ha fokus på å drifte kostnadseffektive tjenester. Dette skal ikke skje på 

bekostning av de ansattes pensjon. 
 

Bydelsutvalgets behandling:  
Eldar Aldernæs Hanson, Hans Otto Watne, Ole Jørgen Nyhagen, Torgeir Lilleberg og Stian 
Haraldsen hadde ordet.  
 
Saken ble behandlet med utgangspunkt i vedtaket fra Helse- og sosialkomiteen. 
 
Eldar Aldernæs Hanson (R) foreslo som alternativt punkt 4: 
For å drifte kostnadseffektive tjenester vil Bydel Sagene gå i mot konkurranseutsetting og gå 
inn for å utvikle egne tjenester og løsninger: 
 
Ole Jørgen Nyhagen (SV) foreslo som nytt punkt 5: 



 
Der det er mulig, bør bydelens tjenester drives i egen regi, uten at dette går på bekostning av 
de ansattes pensjon. 
 
Votering: 
Punktene 1, 2 og 3 i helse- og sosialkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 4 i Helse og sosialkomiteens innstilling ble vedtatt med 14 stemmer (5AP, 3H, 2V, 2SV, 

1MDG, 1FRP) mot en stemme (1R) som ble avgitt for forslaget fra Hanson. 
Forslaget fra Nyhagen til nytt punkt 5 ble vedtatt med 11 stemmer (5AP, 2V, 2SV, 1MDG, 1R) 
mot 4 stemmer (3H, 1FRP). 

 VEDTAK  

1. Bydelen skal søke å etablere et sommerjobbtilbud for ungdom.  
2. Bydelen skal videreutvikle arbeidsstasjonene ved Utviklingssenteret. 
3. Bydelen skal styrke samarbeidet med nabobydelene ved å benytte hverandres 

lokale arbeidsmarkedstiltak. 
4. Bydelen skal ha kostnadseffektive tjenester. 
5. Der det er mulig, bør bydelens tjenester drives i egen regi, uten at dette går på 

bekostning av de ansattes pensjon. 

12.  BU 14/59 Øvingssituasjonen for bydelens korps 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
Kultur- og nærmiljøkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Bydelsutvalgets behandling:  
Siri Mittet hadde ordet. 

 VEDTAK (enstemmig) 

 Saken tas til orientering. 

13.  BU 14/60 Uttreden av Bydelsutvalget og Arbeidsutvalget. Oppnevning av nytt 
varamedlem i Arbeidsutvalget. 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
……………. (AP) oppnevnes som nytt varamedlem i Arbeidsutvalget. 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Henok Kassahun (AP) oppnevnes som nytt varamedlem i Arbeidsutvalget. 
 
Bydelsutvalgets behandling:  

 VEDTAK (enstemmig) 

 Henok Kassahun (AP) oppnevnes som nytt varamedlem i Arbeidsutvalget. 



14.  BU 14/61 Oppnevning av nestleder av Tilsynsutvalg 1 og nestleder av Tilsynsutvalg 
for hjemmetjenesten 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
1. ……………………. (…) oppnevnes som nestleder av Tilsynsutvalg 1. 
2. ……………………. (…) oppnevnes som nestleder av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten. 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1. Sveinung Heldal Haugen (H) oppnevnes som nestleder av Tilsynsutvalg 1. 
2. Espen Langvik (V) oppnevnes som nestleder av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten. 
 
Bydelsutvalgets behandling:  

 VEDTAK (enstemmig) 

1. Sveinung Heldal Haugen (H) oppnevnes som nestleder av Tilsynsutvalg 1. 
2. Espen Langvik (V) oppnevnes som nestleder av Tilsynsutvalg for 

hjemmetjenesten. 

15.  BU 14/62 Tilsynsutvalg 2 - søknad om fritak fra verv - valg av nytt medlem / ny 
leder. 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
1. Suzanne Gulliksen (FRP) fritas fra sitt verv som leder og medlem av Tilsynsutvalg 2 for 

resten av valgperioden. 
2. (Under forutsetning av at pkt. 1 vedtas) …………………… (FRP) oppnevnes som nytt 

medlem av Tilsynsutvalg 2. 
3. (Under forutsetning av at pkt. 2 vedtas) …………………… (…) oppnevnes som ny leder 

av Tilsynsutvalg 2. 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Valg av ny leder av Tilsynsutvalg 2 behandles direkte i Bydelsutvalget. 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1. Suzanne Gulliksen (FRP) fritas fra sitt verv som leder og medlem av Tilsynsutvalg 2 for 

resten av valgperioden. 
2. Leif Tore Rytterbakken (FRP) oppnevnes som nytt medlem av Tilsynsutvalg 2. 
 
Bydelsutvalgets behandling:  

 VEDTAK (enstemmig) 

1. Suzanne Gulliksen (FRP) fritas fra sitt verv som leder og medlem av Tilsynsutvalg 
2 for resten av valgperioden. 

2. Leif Tore Rytterbakken (FRP) oppnevnes som nytt medlem av Tilsynsutvalg 2. 
3. Marit Aasen Heggdal (AP) velges som leder av Tilsynsutvalg 2. 
4. Leif Tore Rytterbakken (FRP) velges som nestleder av Tilsynsutvalg 2.  



 
16. Spørretimen 
 
Ole Jørgen Nyhagen (SV) stilte følgende spørsmål til bydelsdirektør: 
 
Helse- sosial- og eldreombudet i Oslo har uttalt at hun tror at terskelen for å få langtidsplass 
på sykehjem i Oslo er for høy. Hun bygger blant på at halvparten av de som klager får 
medhold. Også den tiden det tar å behandle søknaden er for lang i noen bydeler, mener 
ombudet. 
 
Kan administrasjonen gi en oversikt over situasjonen i bydel Sagene når det gjelder 
behandlingstid, antall søkere som får avslag, hvor mange som klager og hvor mange som får 
medhold hos fylkesmannen? 
 
 
Bydelsdirektør Marius Trana svarte: 

Saksbehandlingstiden for søknader om langtidsplass i sykehjem var ca 2 mnd. i 2013. 
Saksbehandlingstiden er lang, men dette skyldes blant annet at søknadskontoret ønsker å 
prøve ut alternative tiltak, som rullerende opphold, rehabilitering og annen bolig, eller at en 
venter på resultater fra utredninger før søknadskontoret tar en endelig beslutning om søknaden 
blir innvilget. Alternativet til denne praksisen vil være å avslå søknader med begrunnelse at en 
vil prøve ut alternative tiltak eller fordi det ikke er nok dokumentasjon i saken som 
legeopplysninger, utredinger m.m.  

I 2013 fikk 13 av 100 søkere om sykehjemsplass avslag. Av disse klaget fire på vedtaket. 
Bydelen omgjorde ett vedtak og to ble anket videre til fylkesmannen. Fylkesmannen 
omgjorde i sin tur ett av disse vedtakene. I år blir det noen flere anker til fylkesmannen. Hittil 
er fire saker anket til fylkesmannen og alle er omgjort. Vi ser at fylkesmannen i større grad 
vektlegger brukers og pårørendes ønsker og brukers alder ved omgjøring av vedtak.  

Søknadskontoret har en streng tildelingspraksis på sykehjemsplasser. Sykehjemssøknader 
vurderes alltid ut i fra søkers funksjonsnivå og en vurderer alltid om behovet for helse og 
omsorgstjenester kan ivaretas i hjemmet. Ofte vil brukere klare seg meg økte tjenester 
eller andre tjenester i hjemmet eller med rullerende korttidsopphold. Det er slik at 
Søknadskontoret noen ganger har en annen vurdering og konklusjon på søknader enn brukere, 
pårørende, sykehus og fastleger. Søknader om langtidsplass i sykehjem blir behandlet av en 
saksbehandler og lagt fram på godkjenningsmøte hvor saksbehandler, avdelingsdirektør, leder 
for hjemmetjenesten, leder for søknadskontoret og bydelsoverlege er tilstede. 

Klagesakene til fylkesmannen gir oss en nyttig vurdering av om bydelen har lagt seg på riktig 
tjenestenivå i forhold til lovverket. Dette må vurderes fortløpende.    



 
17. Orienteringssaker 
Bydelsdirektør orienterte om: 
 
• Det ble avholdt møte med Boligbygg KF i forrige uke om prosessen knyttet til 

boligstrategi for bydelen. Det er ønskelig å involvere bydelens politiske ledelse og 
Boligbyggs styre tidlig i denne prosessen. AU vil derfor bli invitert til et oppstartmøte 16. 
desember kl. 18.00. 

 
 

18. Eventuelt 
Karina Hellum opplyste at det kriminalitetsforebyggende råd har laget en plakat om vold 
mot barn. Hun foreslo at denne blir publisert på bydelens hjemmesider. 

 

 
BYDEL SAGENE 
Bydelsutvalget 
 
Helge Stoltenberg      Atle Hillestad 
leder        møtesekretær   
      
 
 
  
  
 


