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1. Åpent kvarter 

Det var ingen ytringer til åpent kvarter. 
 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Magnus Bjørnbekk foreslo å behandle BUR 14/19 – Budsjett 2015 som første sak på 
sakslisten, da avdelingsdirektør for barn og unge var til stede for å orientere rådets 
medlemmer om budsjettforslaget.  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent med ovennevnte endring. 

 
3. Godkjenning av protokoll fra møte 10.11.14 

Protokoll fra møte 10.11.14 ble enstemmig godkjent. 

 

4. BUR 14/ 18 Økonomisk støtte til jule- og nyttårsball ved Sagene og 
Bjølsen skoler 

Barne- og ungdomsrådets behandling: 
 

VEDTAK (enstemmig): 
 Barne- og ungdomsrådet fattet følgende vedtak: 
 

BUR støtter at Sagene skole innvilges 5 000 kr og Bjølsen skole innvilges 5 500 kr 
i økonomisk støtte til å arrangere juleball og nyttårsball. 

 



5. BUR 14/19  Budsjett 2015 

Hilde Graff orienterte om budsjettet som skal opp til behandling i Bydelsutvalget 11. 
desember. BUR sine representanter stilte spørsmål under veis. 
 
Barne- og ungdomsrådets behandling: 
 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
 Barne- og ungdomsrådet tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 

1. Budsjett 2015 vedtas i.h.t. tabellen nedenfor og med de tillegg (tall- og 
verbalvedtak) som følger av bydelsutvalgets budsjettvedtak. Bydelsdirektør gis 
fullmakt til å plassere endringene på rett enhet, kostra og formålskapittel. 

 
Tabell 08: Forslag til vedtak budsjett Bydel Sagene 2015                                                                    1 000 kr 

Brutto Netto 
Funksjonsområder 

utgifter 
Inntekter 

Utgifter 

Sum FO1       Helse, sosial og nærmiljø 160 778 57 030 103 748 

Sum FO2A    Barnehager 445 519 59 757 385 762 

Sum FO2B    Oppvekst 162 309 8 409 153 900 

Sum FO3       Pleie og omsorg 475 421 65 894 409 527 
Sum FO4       Økonomisk sosialhjelp og 
kvalifiseringsprogrammet 122 017 7 888 114 129 

Sum bydel 1 366 044 198 978 1 167 066 

 
2. Budsjettet vedtas pr. enhet og pr. kostrafunksjon i.h.t. spesifikasjonene i del 2 
og 3. 
3. Salderinger for -12,5 mill vedtas i.h.t. spesifikasjonene i tabell 03. 
4. Priser på korttids- og halvdagsplasser i barnehagene økes med 2,9 %. 
5. Priser på utleie av parker og torgplasser økes med 2,9 %. 
6. Innenfor rammen av de begrensninger som følger av bydelsutvalgets 
fullmakter, delegeres det til bydelsdirektør følgende fullmakter for 2015: 

 
a) Fullmakt til å sette opp endelig budsjett i henhold til bydelsutvalgets vedtak. 
b) Fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom kostrafunksjoner innenfor de 

enkelte funksjonsområdene. 
c) Fullmakt til å inngå og si opp avtaler vedrørende kjøp og salg av varer og 

tjenester innenfor de rammer som følger av bydelsutvalgets vedtak. 
d) Bydelsdirektør gis fullmakt til å fordele budsjettmidler til enslige mindreårige 

asylsøkere mellom barnevern og NAV. 
 

7. Det kreves ikke egenandel for trygghetsalarmer.  
8. Pris for tilleggstjenester fra hjemmetjenesten settes til kr. 467 pr. time. 
9. Det omdisponeres fra økonomisk sosialhjelp 1,2 mill til VTA/bonuslønn, 0,6 
mill til lønnstilskudd, 0,6 mill til introduksjonsstønad, 1,4 mill til drift og 
egenandeler statsprosjekter, 1,2 mill til 2 forvaltningsstillinger og 1,4 mill til 
rustiltak. 



 
Merknad: Magnus Bjørnbekk (leder) kommenterte at BUR er fornøyd med at det ikke er 

foreslått kutt i ungdomstilbudene i årets budsjett. Magnus Bjørnbekk (leder) foreslo at to 

saker som ble tatt opp i Ungdomshøringen som gjelder svømming og ungdomskafe blir 

prioritert inn i budsjettet. 

 

Rådets medlemmer sluttet seg til merknaden. 

 

6. BUR 14/20  Forslag til møteplan år 2015 

Barne- og ungdomsrådets behandling: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
 Barne- og ungdomsrådet tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
 Møteplan for år 2015 vedtas.  
 
Merknad: Magnus Bjørnbekk (leder) påpekte at dersom man hadde hatt 5 møter hvert halvår 

så ville dette ført til en mer effektiv drift av BUR. 

 

Rådets medlemmer sluttet seg til merknaden. 

 

7. BUR 14/21  Bydel Sagenes forvaltning av Lilleborgbanen 

 
Bydelsdirektørens forslag: 
Bydelsutvalgets vedtak av 27.08.2009 i BU-sak 09/68 Utsmykking av Lilleborgbanen, 
fastholdes. 
 
Barne- og ungdomsrådets behandling: 
 
Magnus Bjørnbekk (leder) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
«Barn- og ungdomsrådet støtter bydelsadministrasjonens forslag, gitt at avgasser ikke 
påvirker de som driver med andre aktiviteter ved Lilleborgbanen.» 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg: 
 
Barn- og ungdomsrådet støtter bydelsadministrasjonens forslag, gitt at avgasser ikke påvirker 
de som driver med andre aktiviteter ved Lilleborgbanen. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
 Barne- og ungdomsrådet tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 



Bydelsutvalgets vedtak av 27.08.2009 i BU-sak 09/68 Utsmykking av 
Lilleborgbanen, fastholdes, gitt at avgasser ikke påvirker de som driver med 
andre aktiviteter ved Lilleborgbanen. 

 

Merknad: Iben Scherven fremmet følgende merknad: Man kan vurdere å flytte 

kunstnerveggen for ungdom ved Lilleborgbanen til Torshovparken, dersom det ikke fungerer 

å ha den ved Lilleborgbanen. 
 
Rådets medlemmer sluttet seg til merknaden. 

 

8. Orienteringssaker 

1. En representant fra valgkomiteen i sentralt ungdomsråd (SUR) var til stede for å 
informere om at SUR nå ser etter nye ledere, nestledere og medlemmer i 
valgkomiteen. Man må være mellom 15 og 18 år for å kunne stille. De som har disse 
vervene nå går av, og det må derfor velges nye representanter. Representanten fortalte 
om SUR sitt arbeid, og minnet om at alle ungdomsrådene kan sende 4 representanter 
til Ungdommens bystyremøte i Oslo (UBM) som skal være 3. og 12. februar 2015. 

 
2. BUR ønsker å besøke Bergen. Det tas sikte på et faglig innhold. Det ble konkludert 

med at man trenger mer planlegging for å få til et slikt besøk. Det er ønskelig å sette 
opp denne saken på sakskartet til neste møte. 
 

3. Lillian Rognstad informerte BUR om at hun skal ha permisjon fra sin stilling i Bydel 
Sagene i 2 år, og at det dermed skal ansettes en ny person i vikariat som enhetsleder 
ved Ungdomstiltakene i bydelen. 

 

9. Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt. 

 

BYDEL SAGENE 
Barne- og ungdomsrådet 
 
Magnus Bjørnbekk      Helen B. Norvalls 
møteleder møtesekretær 
 


