
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Alna 

 Bydelsadministrasjonen 
 

 
 

Protokoll 6/14 

 

 

Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen  

Møtested: Furuset senter, Bydelssalen inngang A -  2.etg.  

Møtetid: Tirsdag 02. desember 2014 kl. 17.00     

Sekretariat: 93861147  

 

 

Møteleder: Arvid Berg-Hansen (A)  

   

Tilstede: Arvid Berg-Hansen (A), leder 

Elisabeth Jørgensen (A) 

Sahra Jaber (A)  

Uzma Khan (A) 

Ekrem Ari (H) 

Jon-Terje Bekken (V) 

Grethe Østhell (FrP) 

 

   

Forfall: Leif Kjetil Tviberg (SV) – observatør  

   

Som vara møtte: Rolf Wermundsen (SV) – observatør  

   

I tillegg møtte: Sebastian Johansen (A), Ellen Liljedahl, 

avdelingsdirektør og Halvor Voldstad, 

seksjonssjef 

 

   

Møtesekretær: Eivind Fivelsdal  

 

 Åpen halvtime 

Det møtte ingen til Åpen halvtime. 

 

 Godkjenning av innkalling 

Godkjent 

 

 Godkjenning av sakskart 

Godkjent 

 

 Godkjenning av protokoll fra møte 11. februar 2014 

Godkjent 
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 Informasjon fra bydelsadministrasjonen 

Avdelingsdirektør Ellen Liljedahl informerte om oppfølging av sak fra Åpen halvtime 

26. mars 2014. 

 

Saker behandlet under møte 

Sak 16 /14  Nye bibliotek- og møteplassfunksjoner på Furuset ; forslag til leieavtale samt 

samarbeidsavtale med Kulturetaten ........................................................................................... 1 
Sak 17 /14  Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 ............. 1 
Sak 18 /14  Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad Bydel Alna 2015 ........... 2 
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Sak 16 /14  Nye bibliotek- og møteplassfunksjoner på Furuset ; 
forslag til leieavtale samt samarbeidsavtale med 
Kulturetaten 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

1. Bydelsutvalget slutter seg til forslag til leieavtale med Etatbygg Furuset AS og ber 

bydelsdirektøren fremme saken for godkjenning i byrådet 

 

2. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt til å utarbeide partnerskapsavtale med 

Kulturetaten 

 

3. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren iverksette tiltak for å flytte Læringssenteret i 

Gransdalen 29, Furuset Frivilligsentral og deler av Bydel Alnas ungdomstiltak på Furuset 

til Trygve Lies plass 1 A, når nødvendige godkjenninger foreligger. Dette bør også 

omfatte gjennomgang av de aktuelle tjenestene for å sikre at samlokalisering bidrar til 

samarbeidsformer og tjenesteutvikling som gir enda bedre og mer tilgjengelige tilbud til 

brukere i Bydel Alna. 

 

Votering 

Enstemmig  

 

Innstilling 

1. Bydelsutvalget slutter seg til forslag til leieavtale med Etatbygg Furuset AS og ber 

bydelsdirektøren fremme saken for godkjenning i byrådet 

 

2. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt til å utarbeide partnerskapsavtale med 

Kulturetaten 

 

3. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren iverksette tiltak for å flytte Læringssenteret i 

Gransdalen 29, Furuset Frivilligsentral og deler av Bydel Alnas ungdomstiltak på 

Furuset til Trygve Lies plass 1 A, når nødvendige godkjenninger foreligger. Dette bør 

også omfatte gjennomgang av de aktuelle tjenestene for å sikre at samlokalisering 

bidrar til samarbeidsformer og tjenesteutvikling som gir enda bedre og mer 

tilgjengelige tilbud til brukere i Bydel Alna. 

 

Sak 17 /14  Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 og 
økonomiplan 2015 - 2018 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Bydelsdirektørens forslag fremgår av vedlagte budsjettdokument. 

 

Votering 

Enstemmig  
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Vedtak 

Oppvekst- og kulturkomiteen har sett på komiteens saksområde, kultur og oppvekst. 

 

 Oppvekst- og kulturkomiteen (OKK) foreslår at strykende tiltak kalt engangsmidler 

i.e. Parkkvelder Tveten gård, Furuset og Haugerud seniorsenter, samt tilbudet for 

seniorer på Tveten gård og Frivillighetsmidler – i alt kr. 1.500.000,- legges tilbake i 

budsjettet for 2015.  

 

 OKK foreslår at utelekeplasser i barnehagene styrkes med kr.1.000.000,- 

 

 OKK foreslår at Foreldreveiledning styrkes med kr. 600.000,-  

 

 OKK foreslår at Områdeløft Trosterud/Haugerud styrkes med kr.1.000.000,-   

 

 

Sak 18 /14  Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad 
Bydel Alna 2015 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Bydel Alna søker Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin nasjonale 

tilskuddsordning mot barnefattigdom etter følgende prioriteringer: 

 

1. Bydelene Alna, Grorud, Bjerke og Stovner søker hver kr. 493.735 til et 

kriminalitetsforebyggende sysselsettings- og integreringsprosjekt -S.T.O.L.T. -  

rettet mot ungdom. Bydelen anbefaler søknadssummen innvilget i sin helhet.  

Søknad nr. 12. 

2.  Bydel Alna ved fritidsklubbene, Enhet kultur, møteplasser og frivillighet, søker om 

kr. 800.000 til støtte for ferie og fritidstiltak for barn og unge. Bydelen anbefaler 

søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 3. 

3.  NAV Bydel Alna og Bydel Alna, Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet, søker 

om kr 611.560 til «Sommerjobbprosjektet 2015 i Bydel Alna». Bydelen anbefaler 

søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 15. 

4.  Redd Barna, Groruddalssatsningen og Bydel Alna søker om kr 700.000 til tiltaket 

«Oppsøkende og inkluderende ungdomsinitiativ på Lindeberg» - med hovedmål-

setting om å bidra til å skape et mer inkluderende og aktivt oppvekstmiljø for barn og 

unge på Lindeberg. Bydelen anbefaler søknadssummen til kr. 400.000. Søknad nr. 10. 

5.  Bydel Alna, Gran Åpen skole v/Furuset ungdomssenter, søker om kr. 600.000 til 

aktiviteter etter skoletid. Bydelen anbefaler søknadssummen til kr. 500.000.  

Søknad nr. 5. 

6.  Stiftelsen Alna Ridesenter/Østmarka rytterklubb søker om støtte til hesteaktiviteter  

for barn av fattige familier øst i Oslo. Søknadssum kr. 565.150. Bydelen anbefaler 

søknadssummen til kr. 400.000. Søknad nr. 6. 

7.  Nordre Lindeberg gård søker om kr. 345.000 til prosjektet «Minibønder etter 

skoletid». Et tilbud til barn/unge etter skole og i skoleferien. Bydelen anbefaler 

søknadssummen til kr. 300.000. Søknad nr. 8. 

8.  Haugerud IF søker om kr 43.000 til «Sjakk for alle» - for gjennomføring av sjakk-

kvelder for gutter og jenter i alderen 6-14 år i lokalene til Haugerud ungdomsskole. 

Bydelen anbefaler søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 13. 



 

 3 

9.  Bydel Alna, Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet i samarbeid med FAU på 

Bryn, Haugerud og Trosterud skoler søker om kr. 300.000 til danseundervisning for 

barn og unge. Bydelen anbefaler søknadssummen til kr. 170.000. Søknad nr. 2. 

10. Bydel Alnas Musikkverksted søker om kr. 300.000 til et lavterskeltilbud til barn og 

unge som ønsker å lære å spille et instrument, med tilgang til øvingsrom, instrumenter 

og instruktør. Tilbudet omfatter også lydstudio med kurs. Bydelen anbefaler 

søknadssummen til kr. 200.000. Søknad nr. 9. 

11. Bydel Alna, ABUT (Alna Barna- og Ungdomsteater), søker om kr 300.000 til et 

bydelsomfattende teatertilbud til barn og unge. Bydelen anbefaler søknadssummen til 

kr. 200.000. Søknad nr. 1. 

12. Furuset IF søker om kr 375.000 til «Sommeraktiviteter på Furuset». Bydelen 

anbefaler søknadssummen til kr. 60.000. Søknad nr. 14. 

13. Furuset Allidrett søker om kr.600.000 til juniorklubb et fritidstilbud for elever fra 1. 

til 4.klasse fra Gran, Haugen og Furuset skole. Bydelen anbefaler søknadssummen til 

kr. 200.000. Søknad nr. 7. 

14. Haugerud IF, søker om kr 40.000 til pilotprosjektet «Allidrett – for barn som vil 

trimme, men ikke organisert». Bydelen anbefaler ikke denne søknaden. Søknad 11. 

15. Haugerud IF, søker om støtte til «Fotballmoro i skoleferien». Søknadssum kr. 

110.000. Bydelen anbefaler ikke denne søknaden. Søknad 4. 

16. Bydel Alna, Trosterudklubben søker om kr 200.000 til gjennomføring av «Urban 

fisking». Et tiltak for å etablere en arena hvor frilufts- og fiskeinteresserte barn og 

ungdom kan møtes for å få kunnskap om fisking i bynære områder. Bydelen anbefaler 

ikke denne søknaden. Søknad 16. 

 

Votering 

Enstemmig 

Innstilling 
Bydel Alna søker Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin nasjonale 

tilskuddsordning mot barnefattigdom etter følgende prioriteringer: 

 

1. Bydelene Alna, Grorud, Bjerke og Stovner søker hver kr. 493.735 til et 

kriminalitetsforebyggende sysselsettings- og integreringsprosjekt -S.T.O.L.T. -  

rettet mot ungdom. Bydelen anbefaler søknadssummen innvilget i sin helhet.  

Søknad nr. 12. 

2.  Bydel Alna ved fritidsklubbene, Enhet kultur, møteplasser og frivillighet, søker om 

kr. 800.000 til støtte for ferie og fritidstiltak for barn og unge. Bydelen anbefaler 

søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 3. 

3.  NAV Bydel Alna og Bydel Alna, Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet, søker 

om kr 611.560 til «Sommerjobbprosjektet 2015 i Bydel Alna». Bydelen anbefaler 

søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 15. 

4.  Redd Barna, Groruddalssatsningen og Bydel Alna søker om kr 700.000 til tiltaket 

«Oppsøkende og inkluderende ungdomsinitiativ på Lindeberg» - med hovedmål-

setting om å bidra til å skape et mer inkluderende og aktivt oppvekstmiljø for barn og 

unge på Lindeberg. Bydelen anbefaler søknadssummen til kr. 400.000. Søknad nr. 10. 

5.  Bydel Alna, Gran Åpen skole v/Furuset ungdomssenter, søker om kr. 600.000 til 

aktiviteter etter skoletid. Bydelen anbefaler søknadssummen til kr. 500.000.  

Søknad nr. 5. 

6.  Stiftelsen Alna Ridesenter/Østmarka rytterklubb søker om støtte til hesteaktiviteter  

for barn av fattige familier øst i Oslo. Søknadssum kr. 565.150. Bydelen anbefaler 

søknadssummen til kr. 400.000. Søknad nr. 6. 
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7.  Nordre Lindeberg gård søker om kr. 345.000 til prosjektet «Minibønder etter 

skoletid». Et tilbud til barn/unge etter skole og i skoleferien. Bydelen anbefaler 

søknadssummen til kr. 345.000. Søknad nr. 8. 

8.  Haugerud IF søker om kr 43.000 til «Sjakk for alle» - for gjennomføring av sjakk-

kvelder for gutter og jenter i alderen 6-14 år i lokalene til Haugerud ungdomsskole. 

Bydelen anbefaler søknadssummen innvilget i sin helhet. Søknad nr. 13. 

9.  Bydel Alna, Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet i samarbeid med FAU på 

Bryn, Haugerud og Trosterud skoler søker om kr. 300.000 til danseundervisning for 

barn og unge. Bydelen anbefaler søknadssummen til kr. 170.000. Søknad nr. 2. 

10. Bydel Alnas Musikkverksted søker om kr. 300.000 til et lavterskeltilbud til barn og 

unge som ønsker å lære å spille et instrument, med tilgang til øvingsrom, instrumenter 

og instruktør. Tilbudet omfatter også lydstudio med kurs. Bydelen anbefaler 

søknadssummen til kr. 200.000. Søknad nr. 9. 

11. Bydel Alna, ABUT (Alna Barna- og Ungdomsteater), søker om kr 300.000 til et 

bydelsomfattende teatertilbud til barn og unge. Bydelen anbefaler søknadssummen til 

kr. 200.000. Søknad nr. 1. 

12. Furuset IF søker om kr 375.000 til «Sommeraktiviteter på Furuset». Bydelen 

anbefaler søknadssummen til kr. 60.000. Søknad nr. 14. 

13. Furuset Allidrett søker om kr.600.000 til juniorklubb et fritidstilbud for elever fra 1. 

til 4.klasse fra Gran, Haugen og Furuset skole. Bydelen anbefaler søknadssummen til 

kr. 200.000. Søknad nr. 7. 

14. Haugerud IF, søker om kr 40.000 til pilotprosjektet «Allidrett – for barn som vil 

trimme, men ikke organisert». Bydelen anbefaler ikke denne søknaden. Søknad 11. 

15. Haugerud IF, søker om støtte til «Fotballmoro i skoleferien». Søknadssum kr. 

110.000. Bydelen anbefaler ikke denne søknaden. Søknad 4. 

16. Bydel Alna, Trosterudklubben søker om kr 200.000 til gjennomføring av «Urban 

fisking». Et tiltak for å etablere en arena hvor frilufts- og fiskeinteresserte barn og 

ungdom kan møtes for å få kunnskap om fisking i bynære områder. Bydelen anbefaler 

ikke denne søknaden. Søknad 16. 

 

Eventuelt 

Oppvekst- og kulturkomiteen (OKK) stadfester tidligere vedtak om at bydelsprisen for 2014 

tildeles Leif Solheim. Vedtaket har frem til tidspunktet for selve utdelingen vært unntatt 

offentlighet. Vedtaket var enstemmig. 

 

 

 

 

 

Oslo, 04.12.2014 

 

 

 

Arvid Berg-Hansen       Eivind Fivelsdal 

leder         møtesekretær 


