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Saker til behandling 

36/14 Protokoll fra møte i barn-, ungdom- og kulturkomiteen 6. november 

2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00018-16 

Arkivkode.  027.9  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 04.12.2014 36/14 

 

 

Saksframstilling: 
Protokoll fra møte i barn-, ungdom- og kulturkomiteen 6. november 2014 til godkjenning. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen godkjenner protokollen fra møte 6. november 2014. 

 

Vedlegg:  

Protokoll 

 

 
 

 

 

  

http://www.oslo.kommune.no/getfile.php?mmfileid=1902738


 4  

37/14 "Oslobarnehagens" brukerundersøkelse 2014-barnehager Bydel 

Vestre Aker 

 
Arkivsak-dok. 14/01119-1 

Arkivkode.  323.0  

Saksbehandler Eline Ingeborg Gårdsrud 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 04.12.2014 37/14 

2 Bydelsutvalget 18.12.2014 226/14 

 

 

Saksframstilling: 
Som en del av prosjekt Oslo barnehagen gjennomfører Oslo kommune en årlig 

brukerundersøkelse blant foreldre med barn i Oslo barnehagene. Målet med undersøkelsen er å 

øke kunnskapen om foreldrenes tilfredshet med, og forventninger til barnehagetilbudet.  

Brukerundersøkelsen ble gjennomført i kommunale og private barnehager i perioden 27.10- 9.11 

Gjennomføringen av undersøkelsen ble gjort anonymt på internett, og foreldre/foresatte fikk 

tilsendt link til undersøkelsen på e-post eller sms. Undersøkelsen kunne besvares på norsk, 

engelsk, arabisk, urdu og somali.  

Resultatene for barnehagene i bydel Vestre Aker foreligger i saken og vil bli lagt ut på den enkelte 

barnehages nettside.  

 

Svarprosent / måltall 
Bydel Vestre Aker har 21 kommunale, 43 private og 12 familiebarnehager. Alle kommunale 

barnehager deltok i undersøkelsen, mens 38 private og 10 familiebarnehager deltok. 

Svarprosenten på de deltagende barnehagene i undersøkelsen var 79,1%  mot 73,57%  i 2013.  
Svarprosenten i snitt var noe høyere hos de kommunale enn de private. Det var også stor 

forskjell på svarprosent hos de ulike private barnehagene.  

 
Byrådsavdelingen for kultur og utdanning har i budsjett for 2014 satt et måltall på 5,2 basert på 

foreldres generelle tilfredshet. Bydel Vestre Aker oppnådde et gjennomsnitt på 5,2 

 

 

 

 

 

Gjennomsnittlig score for temaområder – alle barnehager 

 

 2013 2014 

Overganger 5,16                ▲ 5,13               ▼ 

Trivsel og trygghet 5,34                ▼ 5,33               ▼ 

Samarbeid og medvirkning 4,88                ▲ 4,86               ▼ 

Utvikling og læring 5,08                ▲ 5,09               ▲ 

Personalet 5,33                ▲ 5,32               ▼ 

Ute- og innemiljø 4,96                ▲ 4,96 

Generelt 5,26                ▲ 5,24               ▼ 
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Vedlagte rapport (vedl.1) viser resultatene for underspørsmålene innenfor hvert tema og resultater 

fordelt på private og kommunale barnehager. 

De private barnehagene scorer høyere enn de kommunale på alle områder med unntak av ett; «at 

personalet kan godt norsk». Trenden viser en liten nedgang på alle områdene for kommunale 

barnehager, og en liten oppgang på de fleste områdene for private barnehager.  

 

Det er store variasjoner mellom barnehagene, noen har kun positiv utvikling og noen har negativ 

utvikling.  Resultatet av undersøkelsen kan brytes ned på avdelingsnivå i barnehagene noe som 

bidrar til å forklare resultat. Der det er store endringer på enkelte barnehager på avdelingsnivå kan 

dette ofte sees i sammenheng med spesielle utfordringer i barnehagen/ på avdelingen. 

 

Det er nærliggende å tro at de svakere resultatene for kommunale barnehager i stor grad er 

påvirket av salgsprosessen som har pågått i bydelen. Midtstuen, Holmen og Rønningen har en 

betydelig nedgang på alle områder. 

 

Rønningen/Holmen og Midtstuen 2013 2014 

Overganger 5,29                 4,55               ▼ 

Trivsel og trygghet 5,42                5,02               ▼ 

Samarbeid og medvirkning 4,92                 4,45               ▼ 

Utvikling og læring 5,08                 4,75               ▼ 

Personalet 5,40                 5,02               ▼ 

Ute- og innemiljø 4,95                4,41               ▼ 

Generelt 5,41                 4,64               ▼ 

 

 

Konklusjon og videre oppfølgning  

 

Det er gode resultater sett under ett samtidig som flere barnehager har et forbedringspotensial. I 

undersøkelsen er det mulig å komme med utfyllende kommentarer som kun er tilgjengelig for 

styrer i barnehagen. Bydelen har gått inn i kommentarene til de kommunale barnehagene og ser at 

det i tillegg til mye skryt og berømmelse av personalet er kommentarer som knytter seg til fire 

hovedområder; vikar, informasjon, kosthold og barnehagens fysiske rammer. 

Kommentarene kan bidra til å gi en større forståelse for tallresultatet og gi et grunnlag for styrer 

og avdelingsleder i forhold til arbeidet med oppfølging av brukerundersøkelsen.  

 

Barnehagene fyller ut oppfølgingsskjema med tiltak (se vedl.2).  
Resultatene fra brukerundersøkelsene skal brukes til å utvikle kvaliteten i barnehagen og foreldrenes 

tilfredshet med tilbudet. Byrådets mål for 2015 er en generell tilfredshet på 5,3.  

En privat barnehage har toppscore 6 på generell tilfredshet. Svakeste private barnehage scorer 3,77. 

Tilsvarende tall for kommunale barnehager er 5,7 og 4,37. 

En målsetting for barnehagene må være og opprettholde de gode resultatene de har eller å nærme seg 

byrådets mål. Barnehagens ledelse er ansvarlig for oppfølgingen og arbeidet skal skje i samråd med 

ansatte og foreldre.   

Brukerundersøkelsen er for bydelen som tilsynsmyndighet et godt bidrag i oppfølgning av enkelt 

barnehager. 

 

 

 
. 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar redegjørelsen om brukerundersøkelsen i barnehagene til orientering 
 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

 

 

 

Vedlegg:  
1. Rapport brukerundersøkelse 2014 

 
2. Oppfølgingsskjema 2014. 

 
 

 

  

http://www.oslo.kommune.no/getfile.php?mmfileid=1902741
http://www.oslo.kommune.no/getfile.php?mmfileid=1902744
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38/14 Rusundersøkelse 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/01139-1 

Arkivkode.  326  

Saksbehandler Jeannette Wold 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 04.12.2014 38/14 

2 Bydelsutvalget 18.12.2014 227/14 

 

 

Saksframstilling: 
 

Bydelsutvalget vedtok i  2010 at det skulle gjennomføres en rusunderøkelse blant bydelens 

ungdom i 2011 og med ny undersøkelse i 2014. Dette for å kunne se mulige resultater etter 

igangsatte tiltak. Bydelen foretok undersøkelsen i 2011, og har nå gjennomført undersøkelsen 

i 2014. 

Etter undersøkelsen i 2011 har bydelen igangsatt ulike tiltak. Det er innført kjentmann på to 

av bydelens ungdomsskoler, i tillegg til den videregående skolen. Det har vært gjennomført to 

åpne foredrag for foresatte med tittel «Hva foregår i hodet på en tenåring»- et foredrag om å 

være foreldre på godt og vondt. 

I tillegg har bydelen etablert tett samarbeid med Persbråten videregående skole i forbindelse 

med revytid og russetid, med fokus på rusforebygging. 

Årets undersøkelse viser marginale endringer i ungdoms rusvaner. Det er en liten økning i 

debutalder, og en nedgang i antall som oppgir at de en eller flere ganger har drukket så mye at 

de føler seg beruset. Ungdommen oppgir, som i 2011, at de ville drukket mindre dersom de 

voksne har restriktive forhold rundt fester og alkoholbruk. 

Undersøkelsen avdekker, som sist at en relativt høy andel av de unge blir, i beruset tilstand, 

utsatt for, eller er med på handlinger de ønsker ugjort. 

 

Undersøkelsen har blitt lagt frem for skolenes ledelse og foresatte/FAU.. Enhet for 

forebygging barn og unge vil i 2015 igangsette tiltak for å bidra til redusert rusbruk hos de 

unge 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar resultatene fra rusundersøkelsen 2014 til orientering 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Spørreundersøkelse ungdom og rus 2014 

 

 
 

  

http://www.oslo.kommune.no/getfile.php?mmfileid=1902747
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39/14 Protokoll fra møte i ungdomsrådet 1. desember 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00063-15 

Arkivkode.  027.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 04.12.2014 39/14 

 

 

Saksframstilling: 
Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 1. desember 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 1. desember 2014 

til orientering. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Protokoll fra ungdomsrådet 

 

 
 

 

  

http://www.oslo.kommune.no/getfile.php?mmfileid=1905377
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40/14 Forslag til Årsplan og budsjett 2015, Bydel Vestre Aker 

 
Arkivsak-dok. 14/00513-7 

Arkivkode.  121.0  

Saksbehandler Stein Vesterkjær 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 04.12.2014 40/14 

2 Helse- og sosialkomiteen 04.12.2014 55/14 

3 Bydelsutvalget 18.12.2014 213/14 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Skriv inn forslag til vedtak 
Bydelsdirektøren viser til forslag til budsjett for 2015 og anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende 

vedtak: 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Bydelsutvalget slutter seg til de aktivitetsendringer, strategier, tiltak, måltall, budsjett, 

årsverk og budsjettforutsetninger som er angitt under de respektive enheter i Kap. 5: 

a) Pkt. 5.1              Stabsenhetene (HR, økonomi og bydelsdirektørens stab) 

b) Pkt. 5.2.1  Enhet for sosial/NAV & Økonomisk sosialhjelp 

c)  Pkt. 5.2.2  Enhet for barnehager 

d) Pkt. 5.2.3  Ressursenhet for barn og unge 

e) Pkt. 5.2.4  Enhet for helsestasjon og skolehelsetjeneste 

f) Pkt. 5.2.5  Enhet for forebygging barn og unge 

g) Pkt. 5.2.6  Enhet for barnevern 

h) Pkt. 5.2.7  Enhet for bestiller 

i) Pkt. 5.2.8  Enhet for hjemmetjenester 

j) Pkt. 5.2.9  Enhet for forebygging og rehabilitering 

k) Pkt. 5.2.10   Enhet for boliger, dagsentra og psykisk helse    

3. Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag om budsjettfordeling innenfor 

funksjonsområder og KOSTRA funksjoner slik de fremkommer i Kap. 6. 

4. Bydelsdirektøren får fullmakt til å omdisponere budsjettmidler innenfor rammen for 

videredelegering som angitt i økonomireglementet pkt. 4.3 a, b og c.  

5. Bydelsutvalget slutter seg til tilleggsinnstillingen fra bydelsdirektøren som er lagt frem som 

følge av endringer i bystyrets budsjettbehandling.  

6. Driftstilskuddet til Vinderen seniorsenter fastsettes til 1,205 mill. kroner justert med 

prisvekst, men ekskl. husleie som dekkes direkte av bydelen. Husleien for 2015 er  

kr. 631 000. 

7. Driftstilskudd til Vestre Aker frivillighetssentral fastsettes til kr 290.000. 

8. Til frivillige tiltak avsettes kr. 120 000 generelt som er tilsvarende budsjett 2014 
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Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Årsplan og budsjett 2015 

 

 
 

 

http://www.oslo.kommune.no/getfile.php?mmfileid=1905113

