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Møtebok
Utvalg: Bydelsutvalget
Møtedato: 11.12.2014
Tidspunkt: 18.30
Møtested: Sagene
Samfunnshus. Kaysalen
Følgende medlemmer møtte:
Navn
Helge Stoltenberg
Jens Kihl
Eli Eriksen Sveen
Henok Kassahun
Therese Karlsen
Per Overrein
Kjell Omdal Erichsen
Camilla Johannessen
Stian Haraldsen
Sten Joseph Mcneil Ånnerud
Tarik Ogbamichael
Marianne Engelstad
Eldar Aldernæs Hanson
Siri Mittet
Hans Otto Watne

Funksjon
LEDER
1. VARAMEDLEM
MEDLEM
MEDLEM
MEDLEM
1. VARAMEDLEM
MEDLEM
MEDLEM
MEDLEM
MEDLEM
MEDLEM
SETTENESTLEDER
MEDLEM
MEDLEM
MEDLEM

Repr
AP
SV
AP
AP
AP
AP
H
H
H
V
V
SV
R
MDG
FRP

Forfall:
Ole Jørgen Nyhagen, nestleder, SV
Karina Hellum, medlem, AP

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
Leif Gjerland – informasjonssjef
Møteleder: Helge Stoltenberg
Møtesekretær: Atle Hillestad
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1

Åpen halvtime

2
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3
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4 BU 14/72

Økonomioppfølging per 31. oktober 2014
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Budsjett 2015

6 BU 14/74

Detaljregulering av Ring 3 Storokrysset
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Bydel Sagenes forvaltning av Lilleborgbanen
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Utkvittering av verbalvedtak - VA 6 Operativ tjeneste

9 BU 14/77

Møtedokumenter i elektronisk form eller i papirutgave

10 BU 14/78

Prøveordning med driftsstyrer i sykehjemmene avsluttes

11 BU 14/79

Forslag til møteplan år 2015

12

Spørretimen

13.

Orienteringssaker

14.

Eventuelt

1. Åpen halvtime
Magnus Bjørnebekk, Barne og ungdomsrådet, pekte på at budsjettforslaget var stramt,
men med lite kutt. Han beklaget at det kuttes i hjemmetjenesten men pekte på det positive
ved at det ser ut til å bli 150 000 til svømmekurs, 120 000 til Metropolen og verbalvedtak
om ungdomskafé. Han understreket viktigheten av verbalvedtaket om
skolehelsetjenesten.. Han opplyste at han nå går av som medlem av barne- og
ungdomsrådet. Han takket for samarbeidet og for at rådet blir tatt seriøst av
Bydelsutvalget.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Marianne Engelstad ble enstemmig valgt som settenestleder.
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.
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3. Godkjenning av protokoll fra møte 20. november 2014
Protokollen ble enstemmig godkjent.
4. BU 14/44 Økonomioppfølging per 31. oktober 2014
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Økonomioppfølging per 31. oktober 2014 tas til etterretning.
Arbeidsutvalgets vedtak:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK (enstemmig)
Økonomioppfølging per 31. oktober 2014 tas til etterretning.
5. BU 14/73 Budsjett 2015
Se egen protokoll for budsjettbehandling.

6. BU 14/74 Detaljregulering av Ring 3 Storokrysset
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
1. Bydelen er positiv til at Storokrysset skal omreguleres. Det er svært viktig å øke
sikkerheten til myke trafikanter, og framkommeligheten spesielt for
kollektivtransporten. Det er positivt at området styrkes som kollektivknutepunkt, ved
at arealene blir bedre definert og at det blir enklere og tryggere å bytte transportmiddel
for de reisende. Det er også positivt at det foreslås etablert mange
sykkelparkeringsplasser med tak, på begge sider av Grefsenveien.
2. Bydelen er skeptisk til løsningen som er foreslått for sykkel, både når det gjelder
trafikksikkerhet og framkommelighet. Den kan i tillegg ha vanskeligheter for å
fungere i praksis. Syklister og fotgjengere vil lett kunne kollidere i sambruksarealet
(«shared space») ved rampen på nordsiden. Mennesker med funksjonshemninger, og
da spesielt blinde og svaksynte, vil ha vanskeligheter med å orientere seg i
sambruksarealet.
Det er også sannsynlig at en del syklister i Storokrysset vil velge raskeste vei.
Istedenfor å bevege seg gjennom sambruksarealet og stige av sykkelen for å krysse
Vitaminveien, vil sannsynligvis noen heller krysse over fortauet og inn i
rundkjøringen, før de fortsetter i veibanen ned Grefsenveien. Dette kan skape farlige
situasjoner for alle trafikantgrupper.
Dersom sykkelveien ble delt i to, lagt på hver side av Grefsenveien mellom fortau og
veibane som på vanlig måte og markert i egen farge, mener bydelen at situasjonen
ville blitt tryggere og fremkommeligheten bedre for syklistene.
En annen mulighet er å etablere en sykkelbro fra Grefsenveien i øst og over hele
krysset. Dette ville sikret både sikkerheten og framkommeligheten til syklistene.
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Sykkelbroen vil kunne bli bygget i kombinasjon med et takoverbygg. Dette bør
vurderes i det videre arbeidet med reguleringsplanen.
Oslo kommune arbeider med forslag til nytt sykkelveinett, som skal være mye mer
finmasket enn den eksisterende planen. Statens vegvesens plan for Storokrysset må
legge til rette for et sykkeltilbud som er godt nok i forhold til nye føringer.
3. Rampene som går fra fortauene på hver side av Storo bru og ned til T-banestasjonen
bør inkluderes som en del av planområdet, fordi det er en del av
kollektivknutepunktet. Eiendommen rampene ligger på tilhører kommunen, og deler
av eiendommen, som strekker seg over brua, er allerede inkludert i planen.
4. Arealet på nordsiden over rampen vil kunne skape muligheter for forsterkning av
Storokrysset som torg og møteplass. Dette bør vurderes nærmere i den videre
utviklingen av reguleringsplanen. Det bør ses på muligheter for å etablere
publikumsrettede tjenester over deler av rampen, hvor det i dag er et gult glasstak. Her
kan det for eksempel være et venteområde med benker, en kiosk eller kaffebar.
Dersom dette skal vurderes må sykkelveien som nevnt flyttes, slik at fortauet ligger
nærmest rampen.
5. Bydelen støtter forslaget om et takoverbygg. I tillegg til å være positivt for de
reisende, som vil bli beskyttet for vær og vind, vil taket også kunne fremstå som en
port inn til indre by. Et overbygget kollektivknutepunkt kan virke trygghetsskapende
og styrke området som møteplass. Det er viktig at det blir lagt vekt på det estetiske
aspektet av prosjektet, og dette bør fastsettes i reguleringsbestemmelsene. Taket må
være helt eller delvis transparent for å sikre nok naturlig lys for trafikantene. Det kan i
tillegg etableres belysning i taket for ekstra god sikt i vinterhalvåret.
6. Bydelen mener treet i på hjørnet i Grefsenveien 51 bør bevares så fremt det er mulig.
Dersom det ikke kan bevares bør det erstattes av et nytt tre. Det bør etableres flere trær
og mer beplantning innenfor planområdet, såfremt dette ikke kommer i konflikt med
siktlinjer for trafikantene. Det bør vurderes om støyveggene kan etableres som grønne
vegger, dvs. med beplantning. Beplantningen vil bidra til å dempe støy og rense luften
for partikler og støv.
7. Bydelen støtter framlagte forslag om trappenedganger fra trikkeholdeplassene til Tbanestasjonen, da det kan vurderes som et tilbud som kommer i tillegg til de
eksisterende trappene og rampene på hver side av brua. Trappene vil styrke
trafikksikkerheten ved at færre må krysse veibanen, og vil lette kapasiteten på
hovedinngangene.
8. Sambruksarealet på hjørnet til Vitaminveien vurderes som en lite heldig løsning med
tanke på universell utforming. Dette gjelder spesielt for blinde og svaksynte, men også
barn og eldre mennesker vil kunne synes at det er vanskelig å orientere seg i
sambruksarealet.
9. Bydelen har ingen innvendinger mot rivning av Grefsenveien 56 og 58, dersom dette
er nødvendig for gjennomføring av planen. Det bør vurderes om det på det resterende
arealet på eiendommene kan etableres parkeringsanlegg som legger til rette for
innfartsparkering («park and ride»). Dette vil kunne føre til mindre
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gjennomfartskjøring i indre by. Dette bør vurderes i egen reguleringsplan for disse
eiendommene.
Kultur- og nærmiljøkomiteens vedtak:
1. Bydelen er positiv til at Storokrysset skal omreguleres. Det er svært viktig å øke
sikkerheten til myke trafikanter, og framkommeligheten spesielt for kollektivtransporten.
Det er positivt at området styrkes som kollektivknutepunkt, ved at arealene blir bedre
definert og at det blir enklere og tryggere å bytte transportmiddel for de reisende. Det er
også positivt at det foreslås etablert mange sykkelparkeringsplasser med tak, på begge
sider av Grefsenveien.
2. Bydelen er skeptisk til løsningen som er foreslått for sykkel, både når det gjelder
trafikksikkerhet og framkommelighet. Den kan i tillegg ha vanskeligheter for å fungere i
praksis. Syklister og fotgjengere vil lett kunne kollidere i sambruksarealet («shared
space») ved rampen på nordsiden. Mennesker med funksjonshemninger, og da spesielt
blinde og svaksynte, vil ha vanskeligheter med å orientere seg i sambruksarealet.
Det er også sannsynlig at en del syklister i Storokrysset vil velge raskeste vei. Istedenfor å
bevege seg gjennom sambruksarealet og stige av sykkelen for å krysse Vitaminveien, vil
sannsynligvis noen heller krysse over fortauet og inn i rundkjøringen, før de fortsetter i
veibanen ned Grefsenveien. Dette kan skape farlige situasjoner for alle trafikantgrupper.
Dersom sykkelveien ble delt i to, lagt på hver side av Grefsenveien mellom fortau og
veibane som på vanlig måte og markert i egen farge, mener bydelen at situasjonen ville
blitt tryggere og fremkommeligheten bedre for syklistene.
En annen mulighet er å etablere en sykkelbro fra Grefsenveien i øst og over hele krysset.
Dette ville sikret både sikkerheten og framkommeligheten til syklistene. Sykkelbroen vil
kunne bli bygget i kombinasjon med et takoverbygg. Dette bør vurderes i det videre
arbeidet med reguleringsplanen.
Oslo kommune arbeider med forslag til nytt sykkelveinett, som skal være mye mer
finmasket enn den eksisterende planen. Statens vegvesens plan for Storokrysset må legge
til rette for et sykkeltilbud som er godt nok i forhold til nye føringer.
3. Rampene som går fra fortauene på hver side av Storo bru og ned til T-banestasjonen bør
inkluderes som en del av planområdet, fordi det er en del av kollektivknutepunktet.
Eiendommen rampene ligger på tilhører kommunen, og deler av eiendommen, som
strekker seg over brua, er allerede inkludert i planen.
4. Arealet på nordsiden over rampen vil kunne skape muligheter for forsterkning av
Storokrysset som torg og møteplass. Dette bør vurderes nærmere i den videre utviklingen
av reguleringsplanen. Det bør ses på muligheter for å etablere publikumsrettede tjenester
over deler av rampen, hvor det i dag er et gult glasstak. Her kan det for eksempel være et
venteområde med benker, en kiosk eller kaffebar. Dersom dette skal vurderes må
sykkelveien som nevnt flyttes, slik at fortauet ligger nærmest rampen.
5. Bydelen støtter forslaget om et takoverbygg. I tillegg til å være positivt for de reisende,
som vil bli beskyttet for vær og vind, vil taket også kunne fremstå som en port inn til indre
by. Et overbygget kollektivknutepunkt kan virke trygghetsskapende og styrke området
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som møteplass. Det er viktig at det blir lagt vekt på det estetiske aspektet av prosjektet, og
dette bør fastsettes i reguleringsbestemmelsene. Taket må være helt eller delvis
transparent for å sikre nok naturlig lys for trafikantene. Det kan i tillegg etableres
belysning i taket for ekstra god sikt i vinterhalvåret.
6. Bydelen mener treet i på hjørnet i Grefsenveien 51 bør bevares så fremt det er mulig.
Dersom det ikke kan bevares bør det erstattes av et nytt tre. Det bør etableres flere trær og
mer beplantning innenfor planområdet, såfremt dette ikke kommer i konflikt med
siktlinjer for trafikantene. Det bør vurderes om støyveggene kan etableres som grønne
vegger, dvs. med beplantning. Beplantningen vil bidra til å dempe støy og rense luften for
partikler og støv.
7. Bydelen støtter framlagte forslag om trappenedganger fra trikkeholdeplassene til Tbanestasjonen, da det kan vurderes som et tilbud som kommer i tillegg til de eksisterende
trappene og rampene på hver side av brua. Trappene vil styrke trafikksikkerheten ved at
færre må krysse veibanen, og vil lette kapasiteten på hovedinngangene.
8. Sambruksarealet på hjørnet til Vitaminveien vurderes som en lite heldig løsning med
tanke på universell utforming. Dette gjelder spesielt for blinde og svaksynte, men også
barn og eldre mennesker vil kunne synes at det er vanskelig å orientere seg i
sambruksarealet.
9. Bydelen har ingen innvendinger mot rivning av Grefsenveien 56 og 58, dersom dette er
nødvendig for gjennomføring av planen. Det bør vurderes om det på det resterende arealet
på eiendommene kan etableres parkeringsanlegg som legger til rette for innfartsparkering
(«park and ride»). Dette vil kunne føre til mindre gjennomfartskjøring i indre by. Dette
bør vurderes i egen reguleringsplan for disse eiendommene.
10. Bydelen ønsker at områdets torg- og møteplassfunksjon blir forsterket ved at prosjektet
tilføres en skulptur eller et annet kunstnerisk element. Dette kan for eksempel gjøres i
forbindelse med utbygging av rundkjøringen eller liknende.
Bydelsutvalgets behandling:
Siri Mittet, Jens Kihl, og Stian Haraldsen hadde ordet.
Jens Kihl, SV, foreslo å ta ut de tre siste setningene i punkt 9.
Votering
Forslaget fra Kultur- og nærmiljøkomiteen ble lagt til grunn.
Punktene 1 - 8 og 10 ble vedtatt med 14 stemmer (AP, SV, H, V, MDG, R) mot 1 stemme
(FRP).
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Første setning i punkt 9 ble enstemmig vedtatt.
De tre siste setningene i punkt 9 falt med 8 stemmer (AP, SV, R) mot 7 stemmer (H,
V, MDG, FRP).
VEDTAK
1. Bydelen er positiv til at Storokrysset skal omreguleres. Det er svært viktig å øke
sikkerheten til myke trafikanter, og framkommeligheten spesielt for
kollektivtransporten. Det er positivt at området styrkes som kollektivknutepunkt,
ved at arealene blir bedre definert og at det blir enklere og tryggere å bytte
transportmiddel for de reisende. Det er også positivt at det foreslås etablert mange
sykkelparkeringsplasser med tak, på begge sider av Grefsenveien.
2. Bydelen er skeptisk til løsningen som er foreslått for sykkel, både når det gjelder
trafikksikkerhet og framkommelighet. Den kan i tillegg ha vanskeligheter for å
fungere i praksis. Syklister og fotgjengere vil lett kunne kollidere i sambruksarealet
(«shared space») ved rampen på nordsiden. Mennesker med funksjonshemninger,
og da spesielt blinde og svaksynte, vil ha vanskeligheter med å orientere seg i
sambruksarealet.
Det er også sannsynlig at en del syklister i Storokrysset vil velge raskeste vei.
Istedenfor å bevege seg gjennom sambruksarealet og stige av sykkelen for å krysse
Vitaminveien, vil sannsynligvis noen heller krysse over fortauet og inn i
rundkjøringen, før de fortsetter i veibanen ned Grefsenveien. Dette kan skape
farlige situasjoner for alle trafikantgrupper.
Dersom sykkelveien ble delt i to, lagt på hver side av Grefsenveien mellom fortau
og veibane som på vanlig måte og markert i egen farge, mener bydelen at
situasjonen ville blitt tryggere og fremkommeligheten bedre for syklistene.
En annen mulighet er å etablere en sykkelbro fra Grefsenveien i øst og over hele
krysset. Dette ville sikret både sikkerheten og framkommeligheten til syklistene.
Sykkelbroen vil kunne bli bygget i kombinasjon med et takoverbygg. Dette bør
vurderes i det videre arbeidet med reguleringsplanen.
Oslo kommune arbeider med forslag til nytt sykkelveinett, som skal være mye mer
finmasket enn den eksisterende planen. Statens vegvesens plan for Storokrysset må
legge til rette for et sykkeltilbud som er godt nok i forhold til nye føringer.
3. Rampene som går fra fortauene på hver side av Storo bru og ned til Tbanestasjonen bør inkluderes som en del av planområdet, fordi det er en del av
kollektivknutepunktet. Eiendommen rampene ligger på tilhører kommunen, og
deler av eiendommen, som strekker seg over brua, er allerede inkludert i planen.
4. Arealet på nordsiden over rampen vil kunne skape muligheter for forsterkning av
Storokrysset som torg og møteplass. Dette bør vurderes nærmere i den videre
utviklingen av reguleringsplanen. Det bør ses på muligheter for å etablere
publikumsrettede tjenester over deler av rampen, hvor det i dag er et gult glasstak.
Her kan det for eksempel være et venteområde med benker, en kiosk eller kaffebar.
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Dersom dette skal vurderes må sykkelveien som nevnt flyttes, slik at fortauet
ligger nærmest rampen.
5. Bydelen støtter forslaget om et takoverbygg. I tillegg til å være positivt for de
reisende, som vil bli beskyttet for vær og vind, vil taket også kunne fremstå som en
port inn til indre by. Et overbygget kollektivknutepunkt kan virke
trygghetsskapende og styrke området som møteplass. Det er viktig at det blir lagt
vekt på det estetiske aspektet av prosjektet, og dette bør fastsettes i
reguleringsbestemmelsene. Taket må være helt eller delvis transparent for å sikre
nok naturlig lys for trafikantene. Det kan i tillegg etableres belysning i taket for
ekstra god sikt i vinterhalvåret.
6. Bydelen mener treet i på hjørnet i Grefsenveien 51 bør bevares så fremt det er
mulig. Dersom det ikke kan bevares bør det erstattes av et nytt tre. Det bør
etableres flere trær og mer beplantning innenfor planområdet, såfremt dette ikke
kommer i konflikt med siktlinjer for trafikantene. Det bør vurderes om
støyveggene kan etableres som grønne vegger, dvs. med beplantning.
Beplantningen vil bidra til å dempe støy og rense luften for partikler og støv.
7. Bydelen støtter framlagte forslag om trappenedganger fra trikkeholdeplassene til
T-banestasjonen, da det kan vurderes som et tilbud som kommer i tillegg til de
eksisterende trappene og rampene på hver side av brua. Trappene vil styrke
trafikksikkerheten ved at færre må krysse veibanen, og vil lette kapasiteten på
hovedinngangene.
8. Sambruksarealet på hjørnet til Vitaminveien vurderes som en lite heldig løsning
med tanke på universell utforming. Dette gjelder spesielt for blinde og svaksynte,
men også barn og eldre mennesker vil kunne synes at det er vanskelig å orientere
seg i sambruksarealet.
9. Bydelen har ingen innvendinger mot rivning av Grefsenveien 56 og 58, dersom
dette er nødvendig for gjennomføring av planen.

10. Bydelen ønsker at områdets torg- og møteplassfunksjon blir forsterket ved at
prosjektet tilføres en skulptur eller et annet kunstnerisk element. Dette kan for
eksempel gjøres i forbindelse med utbygging av rundkjøringen eller liknende.

7. BU 14/75 Bydel Sagenes forvaltning av Lilleborgbanen
Forslag til vedtak fremmet av Kjell Omdal Erichsen (H), Camilla Johannessen (H),
Stian Haraldsen (H) og Hans Otto Watne (FRP):
1. Bydelsutvalget ønsker ikke lenger at veggen på Lilleborgbanen skal stå til fri disposisjon
for allmenheten som følge av sak 68 i Sagene BUs møte 27. august 2009.
2. Bydelsdirektøren bes fremme en ny sak med en vurdering av hvilke fordeler en eventuell
utsmykning av veggen på Lilleborgbanen vil ha, av hva slags former for utsmykning som
kan tenkes, samt med et kostnadsoverslag over hva ulike former for utsmykning vil koste.
3. Et eventuelt utsmykningsoppdrag må godkjennes av bydelsutvalget eller et organ som
bydelsutvalget oppnevner.
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4. Det skal under en eventuell utsmykning kun benyttes materiell som er lovlig omsettelig i
Norge.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Bydelsutvalgets vedtak av 27.08.2009 i BU-sak 09/68 Utsmykking av Lilleborgbanen,
fastholdes.

Barne- og ungekomiteeens og Kultur- og nærmiljøkomiteens vedtak:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt.
Bydelsutvalgets behandling:
Kjell Omdal Erichsen, Eldar Aldernæs Hanson, Hans Otto Watne, Sten Ånnerud, Siri Mittet,
Helge Stoltenberg, Camilla Johannessen, Stian Haraldsen og Jens Kihl hadde ordet.
Votering
Bydelsdirektørs forslag ble vedtatt med 11 stemmer (AP, V, SV, MDG, R) mot 4 stemmer (H,
FRP) som avgitt for forslaget fra Erichsen, Johannessen, Haraldsen og Watne.
VEDTAK
Bydelsutvalgets vedtak av 27.08.2009 i BU-sak 09/68 Utsmykking av Lilleborgbanen,
fastholdes.

8. BU 14/76 Utkvittering av verbalvedtak - VA 6 Operativ tjeneste
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Bydelsutvalget tar saken til orientering.
Arbeidsutvalgets vedtak:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt.
VEDTAK (enstemmig)
Bydelsutvalget tar saken til orientering.

9. BU 14/77 Møtedokumenter i elektronisk form eller i papirutgave
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
1. Det igangsettes ingen evaluering av ordningen med elektronisk distribusjon av
Bydelsutvalgets saksdokumenter på det nåværende tidspunkt.
2. Bydelsutvalgets saksdokumenter legges ikke ut i papirform.
Arbeidsutvalgets vedtak:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt.
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VEDTAK (enstemmig)
1. Det igangsettes ingen evaluering av ordningen med elektronisk distribusjon av
Bydelsutvalgets saksdokumenter på det nåværende tidspunkt.
2. Bydelsutvalgets saksdokumenter legges ikke ut i papirform.

10. BU 14/78 Prøveordning med driftsstyrer i sykehjemmene avsluttes
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Bydelsutvalget tar saken til orientering.
Arbeidsutvalgets vedtak:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK (enstemmig)
Bydelsutvalget tar saken til orientering.

11. BU 14/79 Forslag til møteplan år 2015
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Møteplan for år 2015 vedtas.
Arbeidsutvalgets vedtak:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Bydelsutvalgets behandling:
Hans Otto Watne hadde ordet
Hans Otto Watne foreslo:
Administrasjonen gis fullmakt til å legge AU-møtet for desember (budsjettmøtet) før
komitémøtene.
Votering
Watnes forslag falt med 14 stemmer (AP, H, V, SV, MDG, R) mot 1 stemme (FRP).
VEDTAK
Møteplan for år 2015 vedtas.
12. Spørretimen
Det var ingen spørsmål til spørretimen.
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13. Orienteringssaker
Det var ingen orienteringssaker.
14. Eventuelt
Sten Ånnerud, informerte om at han har flyttet fra bydelen og derfor trer ut av
Bydelsutvalget. Han takket for godt samrbeid.

BYDEL SAGENE
Bydelsutvalget
Helge Stoltenberg
leder

Atle Hillestad
møtesekretær
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Oslo kommune
Bydel Sagene

Protokoll
Budsjett 2015
BU-møte 11.12.14
Forretningsorden for Bydelsutvalgets behandling 11.12.2014 av budsjett for
2015
a) Generell debatt etter følgende dagsorden
- En fra hvert parti får ordet, taletid inntil 5 minutter. Rekkefølgen følger partienes
størrelse, ved samme antall medlemmer følges valgets representantnummer:
AP, H, V, SV, R, MDG, FRP
- Replikkrunde hvor alle partier kan tegne seg en gang til kommentarer, taletid inntil 1
minutt.
- Etter replikkrunden gis partiene gis muligheten til å besvare replikkene samlet, taletid
inntil 2 minutter.
b) Tall- og verbalforslag debatteres
- Alle representantene kan tegne seg så mange ganger de ønsker, taletid inntil 3
minutter
c) Oppsummering
- Alle partiene får mulighet til eventuell oppsummering, taletid inntil 2 minutter, etter
følgende rekkefølge:
FRP, MDG, R, SV, V, H, AP
d) Votering
- Det legges ikke opp til noen debatt eller replikkskifte under voteringen
- Det voteres etter følgende prosedyre:
- Det voteres først over endringer i tallbudsjettet
- Deretter voteres det over verbalforslagene
- Deretter gis partiene anledning til å slutte seg til fremlagte merknader
- Til slutt voteres det samlet over bydelsdirektørs forslag med flertalls
endringer

Bydelsutvalgets vedtak:
Forslag til forretningsorden ble enstemmig vedtatt.
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Følgende medlemmer har deltatt i den forberedende behandling i Barne- og
ungekomiteen, Kultur- og nærmiljøkomiteen, Helse- og sosialkomiteen og
Arbeidsutvalget:
Barn- og ungekomiteens behandling:
Therese Karlsen (AP), Vegar Andersen (AP), Camilla Johannessen (H), Alva Eide (V),
Marianne Engelstad (SV), Zahra Eggeh Hassan (R), Marianne Nordli (FRP).
Kultur og nærmiljøkomiteens behandling:
Jørgen Foss (AP), Eli Eriksen Sveen (AP), Stian Haraldsen (H), Tarik Fanuel Ogbamichael
(V), Jens Kihl (SV), Harald Thorsen (R), Siri Mittet (MDG),
Helse- og sosialkomiteens behandling:
Henok Kassahun (AP), Per Overrein, (AP), Torgeir Lilleberg (H), Ragnar Skjøld (V), Nina
Hovensjø (SV), Lillan Hoffmann (R), Hans Otto Watne (FRP).
Arbeidsutvalgets behandling:
Helge Stoltenberg (AP), Kjell Omdal Erichsen (H), Sten Ånnerud (V), Ole Jørgen Nyhagen
(SV), Eldar Aldernæs Hanson (R).
Alle tallforslag som er fremmet og behandlet i komiteene er i tillegg behandlet av
arbeidsutvalget. Alle tallendringer er i forhold til bydelsdirektørs budsjettforslag.
Arbeidsutvalget voterte ikke over bydelsdirektørs samlede budsjettforslag.
Følgende hadde ordet ved bydelsutvalgets behandling:
Helge Stoltenberg, Camilla Johannessen, Jens Kihl, Eldar Aldernæs Hanson, Kjell Omdal
Erichsen, Sten Ånnerud, Therese Karlsen, Marianne Engelstad, Siri Mittet, Henok Kassahun,
Eli Eriksen Sveen, Hans Otto Watne, Tarik Ogbamichael, og Stian Haraldsen

Tallforslag
Forslag fra bydelsdirektør
Tilleggsinnstilling 2
Byrådet har lagt fram tilleggsinnstilling til budsjettforslag 2015. Bakgrunnen for innstillingen
er budsjettforliket i Stortinget. For Bydel Sagene innebærer tilleggsinnstillingen en reduksjon
i budsjettet på kr 146 000 med følgende fordeling på funksjonsområder: FO2 A + 771 000,
FO2 B + 282 000, FO3 – 1 199 000. Bydelsdirektør foreslår at budsjettforslaget justeres i
samsvar med fordelingen på funksjonsområder i tilleggsinnstilling 2.
Bydelsutvalgets vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Konsekvens av Bystyrets budsjettbehandling
Bydelsdirektør foreslår at eventuell rammeøkning som følge av Bystyrets budsjettvedtak
plasseres som foreløpig ufordelt reserve under enhet 711.
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Bydelsutvalgets vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra AP, SV, R, MDG:
Barn- og ungekomiteens område:
TB1 Vikarer i barnehagene – kr. 1.000.000
Tilstrekkelig og god bemanning i barnehagene er viktig både for barna og de ansatte. Det gir
økt fleksibilitet og bedrer kvaliteten. Det foreslås derfor å sette av kr. 1.000.000 til vikarbruk i
barnehagene.
Bydelsutvalgets votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

TB2 Helsestasjonen 1 stilling – kr. 600.000 (justert tekst)
I justeringen av budsjettet våren 2014 ble det inndratt 3 stillinger ved helsestasjonen. Dette
førte til et dårligere tilbud for bydelens befolkning. Det er viktig å få rettet opp dette, og en
begynnelse kan være å tilføre en stilling. Det overlates til administrasjonen, i samarbeid med
de tillitsvalgte, å avgjøre hvilken stilling det blir. Det bevilges kr 600.000 til en stilling.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

TB3 Svømmeundervisning – kr. 150.000
Svømmetilbudet og svømmeopplæringen til barn og unge i bydelen er altfor dårlig og vi vet at
det dessverre er mange barn og unge i bydelen som ikke kan svømme. Dette er også noe som
barne- og ungdomsrådet er svært opptatt av og som ungdomshøringen høsten 2014 la stor
vekt på. Bydelsutvalget ønsker derfor å sette av 150.000 til svømmeundervisning for barn og
unge i bydelen som ikke kan svømme. Bydelsutvalget ønsker at bydelen skal se på muligheten
for å gjennomføre svømmekurs i samarbeid med Norges Svømmeforbund.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer (AP, V, SV, MDG, R) mot 4 stemmer (H, FRP).

TB4 Metropolen økt støtte – kr. 120.000
Bydelsutvalget ønsker å styrke tilbudet på Metropolen og setter derfor av kr. 120.000 til dette.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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TB5 Aktiv rekruttering til barnehager, ½ stilling – kr. 300.000
Bydeler i Oslo har med hell gjennomført prosjekter med aktiv rekruttering til barnehager.
Noen foreldre ser på barnehager med skepsis og lar ikke sine barn gå i barnehager. Dette kan
bero på misforståelser og misoppfatninger om barnehager. Bydelsutvalget ønsker å opprette
en ½ stilling som skal brukes til rekruttering av barn til barnehager som ikke går i barnehager.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer (AP, V, SV, MDG, R) mot 4 stemmer (H, FRP).

TB6 Gratis kjernetid – kr. 500.000
Mange barn i vår bydel går i barnehager, men en del barn gjør ikke det. Bydelsutvalget mener
at barn som har gått i barnehage vil ha et fortrinn når de starter på skolen. Bydelsutvalget ser
det som viktig at spesielt 5-åringer går i barnehage. Bydelsutvalget setter derfor av 500.000 til
gratis kjernetid for barn i inntektsfattige familier. Denne avsetningen skal også brukes i
forbindelse med aktiv rekruttering til våre barnehager.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer (AP, V, SV, MDG, R) mot 4 stemmer (H, FRP).

Kultur og nærmiljøkomiteens område:
TK1 Sagene frivilligsentral – kr. 250.000
Sagene frivilligsentral har et variert tilbud til både barn og unge, eldre og andre i bydelen. De
gjør et svært viktig arbeid og bydelsutvalget ønsker å støtte dem med 250.000 kr. Bydelen får
et svært viktig og rikt tilbud igjen for å støtte opp om de som organiserer frivillig arbeid i
bydelen.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

TK2 SAIFF – kr. 250.000
Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentral når bredt ut i bydelen med sitt
arbeid. De gjør et svært viktig arbeid og bydelsutvalget ønsker å støtte dem med 250.000 kr.
Bydelen får et svært viktig og rikt tilbud igjen for å støtte opp om de som organiserer frivillig
arbeid i bydelen.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer (AP, V, SV, MDG, R) mot 4 stemmer (H, FRP).

TK3 Grønne Midler - kr. 400.000
Støtteordningen Grønne Midler er en suksess og bidrar til mye grønn aktivitet og lokalt
miljøengasjement. Søknadsbeløp og antall søkere i 2014 viser at det er stor interesse for
tilbudet. Med mer penger i potten er det mulig å gi støtte til flere tiltak og bidra til at større
prosjekter også kan realiseres. Bydelsutvalget ønsker derfor å gjenopprette den opprinnelige
størrelsen på ordningen og setter av kr. 400.000 til formålet.
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Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble vedtatt med 14 stemmer (AP, H, V, SV, MDG, R) mot 1 stemme ( FRP).

TK4 Miljøkonsulent, ½ stilling - kr. 300.000
Sagene har som målsetning å være byens grønneste bydel. En slik satsning krever betydelig
innsats fra administrasjonen. Bydelsutvalget ønsker derfor å gjenopprette en deltidsstilling
som miljøkonsulent i bydelen og setter av kr. 300.000 til formålet. Miljøkonsulenten skal
bidra i arbeidet med de grønne midlene og engasjeres i annet miljø og klimarettet arbeid i
bydelen.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble vedtatt med 14 stemmer (AP, H, V, SV, MDG, R) mot 1 stemme ( FRP).

TK5 Lokal juice til folket, kr. 20.000
Åsenhagen på Torshov har mange frukttrær som hver høst produserer masse epler og pærer.
Frukten egner seg godt til juice og det er positivt om folk i nærmiljøet kan få glede av den
lokale ressursen. Bydelsutvalget ønsker derfor at det kjøpes inn utstyr for å høste og presse
juice (fruktkvern, juicepresse og redskaper som gjør plukking enklere) og setter av 20 000 kr
til formålet.
Tilbudet skal gjøres kjent og tilgjengelig for de som bor i lokalmiljøet, for barnehager og
frivillige organisasjoner. Det bes spesielt om at bydelen tar utstyret aktivt i bruk i forbindelse
med områdesatsningen på Søndre Åsen. Bydelsutvalget ber direktøren finne en egnet frivillig
samarbeidsparter som kan stå for oppbevaring og opprette et enkelt system for utlån
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer (AP, V, SV, MDG, R) mot 4 stemmer (H, FRP).

TK6 Støtte til oppstart av korps på Nordpolen skole – kr. 10.000
Det er et ønske om å opprette et skolekorps på Nordpolen skole. Bydelsutvalget er positive til
dette og ønsker å bidra med kr. 10.000 til dette.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

TK7 Flere fellesgriller i parkene- kr. 50.000
Bruken av engangsgriller bidrar til miljøproblemer og genererer mye avfall. I tillegg er
grillene en brannfare og ødelegger gresset i parkene. Bydelsutvalget ønsker å etablere flere
fellesgriller i parkene våre og setter av kr. 50.000 kr til formålet
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

TK8 Treningsapparater i parkene – kr. 250.000
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Utplassering av treningsapparater vil gjøre parkene i bydelen enda mer attraktive. Apparater
av den typen som er på Lilleborgbanen kan med fordel settes ut f.eks. i Iladalen,
Torshovdalen, Haarklous plass eller enkelte stede i Akerselva miljøpark. Det settes av kr
250.000 til dette tiltaket.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer (AP, V, SV, MDG, R) mot 4 stemmer (H, FRP).

TK9 Kulturtiltak og grønne prosjekter for eldre – kr. 250.000
Bydelsutvalget mener at også eldre har behov for gode opplevelser i sine liv. Bydelsutvalget
vil derfor at eldre i vår bydel skal få oppleve mer kultur spesielt på seniorsenteret. Samtidig
ønsker bydelsutvalget at eldre også skal kunne få ta del i grønne prosjekter som f.eks. dyrking
og utvikling av takhagen på Treschows hus. Bydelsutvalget ønsker at man i 2015 igjen setter
opp Sagene Kabareten. Bydelsutvalget setter av kr. 250.000 til dette.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer (AP, V, SV, MDG, R) mot 4 stemmer (H, FRP).

TK10 Støtte til biblioteket – kr. 50.000
Biblioteket er det fremste kunnskapssenteret i bydelen. Bydelsutvalget ønsker å styrke
biblioteket med en engangsbevilling på 50.000,-. Midlene skal brukes til ekstra fokus på barn
og unge, gjennom samarbeid med barnehager, skoler og ungdomstilbudene. Formålet skal
være at flere leser mere.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer (AP, V, SV, MDG, R) mot 4 stemmer (H, FRP).

TK11 Belysning og vedlikehold i parker – kr. 400.000
Undersøkelser som «Barnetråkk» viser at barn opplever utrygghet i våre parker, dette gjelder
også andre aldersgrupper. Utryggheten kan skyldes både dårlig belysning men også dårlig
vedlikehold. Bydelsutvalget ønsker å opprette et prosjekt for bedre belysning og vedlikehold i
våre parker. Undersøkelser som «Barnetråkk» skal legges til grunn for prosjektet.
Bydelsutvalget ønsker at prosjektet er innovativt og at man ser på muligheten for å benytte
seg av ny teknologi i gatebelysningen. Bydelsutvalget ønsker at bydelen skal jobbe aktivt for
at kommunen benytter den nyeste og mest miljøvennlige teknologien på markedet og at dette
igjen kan inspirere bydelens innbyggere til å ta i bruk energibesparende løsninger på eget
initiativ. Bydelsutvalget setter av kr. 400.000 til dette.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Helse- og sosialkomiteens område:
TH1 Bomiljøtiltak i de kommunale gårdene – kr. 150.000
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Bomiljøtiltakene som er blitt gjennomført i Drøbakgata 1 og i Dannevigsveien/Arendalsgata
har gitt gode resultater. De gode erfaringene herfra bør føres videre i andre kommunale
gårder, og bydelsutvalget vil støtte dette arbeidet med kr 150.000.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer (AP, V, SV, MDG, R) mot 4 stemmer (H, FRP).

TH2 Sykling uten alder - Rickshawsykler til eldre i bydelen – kr. 150.000
Prosjekt Sykling uten alder er en suksess ved Sagenehjemmet. Muligheten til å bevege seg
rundt i lokalmiljøet på sykkel bidrar til glede og økt livskvalitet hos de eldre. Bydelsutvalget
ønsker at et lignende tilbud kan bli gitt til andre eldre i bydelen og setter av kr 150.000 kr til
formålet. Bydelsutvalget vil at syklene skal eies av bydelen, men at Seniorsenteret får
disponere dem. Det anbefales at det søkes samarbeid med Sagene frivilligsentral, slik at en
kan nå fram til flest mulig: beboere i Treschows hus, beboere på Akerselva sykehjem, brukere
av frivilligsentralen og Seniorsenteret og andre av bydelens eldre som ønsker seg en
sykkeltur.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Felles forslag fra AP, SV og MDG – Inndekning
TA 1 Redusert avsetning til inndekning av merforbruk i 2014 i henhold til prognose per
oktober – kr 2.600.000
TA 2 Rammekutt som fordeles på enheter og funksjonsområder når årsregnskapet for 2014 er
avsluttet og når det endelige budsjettet til Oslo kommune er vedtatt – kr 2.600.000
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble vedtatt med 14 stemmer (AP, H, V, SV, MDG, R) mot 1 stemme ( FRP).

Forslag fra H:
Nr

Tema

T0

INNDEKNING

Forslag

Beløp

• Redusert avsetning til inndekning av
merforbruk i 2014 i henhold til prognose
per oktober. kr 2 600 000
• Rammekutt som fordeles på enheter og
funksjonsområder når årsregnskapet for
2014 er avsluttet. kr 2 600 000
• Ikke bygge vegg på Lileborgbanen. Kr 200
000
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T2

Utleie

Enhet 611 Enhet for bærekraft
Prisen på utleie av parker og torgplasser holdes
økes kun med 2% for å ikke være høyere enn den
generelle økningen i konsumprisindeksen på 2,1%

T3

Lekeapparater

Funksjonsområde (?)
Utplassering av lekeapparater vil gjøre parkene i
bydelen enda mer attraktive for både barn og
voksne. Apparater

20 000

250 000

av den typen som er i for eksempel
Sofienbergparken kan med fordel settes ut i en eller
flere av bydelens parker. Disse kan da også brukes
aktivt av barnehager og skoler.
Det settes av kr 250.000 til dette tiltaket.
T4

Sykehjemsplasser

Funksjonsområde FO3
Økt avsetning til sykehjemsplasser

2 000 000

T5

Barnehagene

Midler til vikarer i barnehagene

1 000 000

T6

Helsestasjonen

1 stilling til helsestasjonen

600 000

T7

Ungdom

Metropolen fritidsklubb

120 000

T8

Frivillighet

Økte midler til frivillighetssentralen

250 000

T9

Grønne midler

Økt avsetning til grønne midler

400 000

T10 Miljøkonsulent

50% stilling som miljøkonsulent

300 000

T11 Korps

Oppstart Korps på Nordpolen

10 000

T12 Griller

Fellesgriller i parkene

50 000

T13 Parkene

Avsetning til mer lys i parkene

Bydelsutvalgets votering:
T0 siste punkt falt med 14 stemmer (AP, V, SV, MDG, R, FRP) mot 1 stemme (H)
T2 falt med 11 stemmer (AP, V, SV, MDG, R) mot 4 stemmer (H, FRP)
T3 falt med 9 stemmer (AP, SV, R, MDG) mot 6 stemmer (H, V, FRP)
T4 falt med 11 stemmer (AP, V, SV, MDG, R) mot 4 stemmer (H, FRP)
Der øvrige forslagene var behandlet ved voteringen over forslag fra AP, SV, R, MDG.

Forslag fra V:
Ett møte i BU på høsten kuttes. Besparing 100 000.
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Bydelsutvalgets votering:
Forslaget falt med 13 stemmer (AP, H, SV, MDG, R, FRP) mot 2 stemmer (V).

Verbalforslag
Forslag fra H:
VA1 Konkurranse
Bydelsutvalget ber bydelsdirektør om å bruke konkurranse som virkemiddel både for å bedre
kvaliteten i tjenestetilbudet og frigjøre ressurser. Bydelsdirektør bes derfor om å revidere
rapportene om konkurranseutsetting av tjenestetilbudet.
Bydelsutvalgets votering:
Forslaget falt med 9 stemmer (AP, SV, MDG, R) mot 6 stemmer (H, V, FRP).

Forslag fra V:
VA2 Universelt utformet informasjon
Tilgang på informasjon er et grunnleggende gode, og viktig for å ivareta demokratiske
prosesser og deltagelse i samfunnet. Funksjonsnedsettelser av ulik art skal ikke være et hinder
for å få denne tilgangen. Bydelsutvalget ber om at administrasjonen, gjerne i samarbeid med
Rådet for funksjonshemmede og andre relevante aktører, foretar en gjennomgang av all
informasjon som sendes ut, herunder sakspapirer til bydelsutvalgsmøtene, for å sikre at alt av
informasjon er universelt utformet.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Barn- og ungekomiteens område:
Forslag fra AP og SV:

VB1 Skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til barn og ungdom som går på skole i bydelen og er
viktig for å dekke det brede helsefeltet. Skolehelsetjenesten skal fremme god fysisk og
psykisk helse og fungere som et forebyggende arbeid. Skolehelsetjenesten er spesielt viktig
siden den har potensial til å nå alle barn og unge i bydelen uavhengig av sosial tilhørighet.
Helsesøster er hovedansvarlig for tjenesten og kan være viktig kontaktperson når barn og
unge sliter hjemme eller andre problemstillinger som er vanskelige å snakke om. I 2014 ble
bemanningen i skolehelsetjenesten redusert med 0,5 årsverk. Bydelsutvalget ber direktøren
komme tilbake med en helhetlig sak om skolehelsetjenesten og om denne dekker behovet ved
skolene i bydelen slik situasjonen er nå.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble vedtatt med 14 stemmer (AP, H, V, SV, MDG, R) mot 1 stemme ( FRP).

VB2 Samarbeid skole - bydel
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Oppveksten skal være best mulig og alle skal ha en rett til trygg og meningsfull barne- og
ungdomstid. Selv om foreldrene har det største ansvaret, må samfunnet også bidra gjennom
barnehager, skoler, ungdomsklubber, barnevern og fritidsaktiviteter. For å skape best mulig
oppvekstsvilkår for barn og unge i bydelen må disse instansene samarbeide. Høsten 2014
skulle en forpliktende samarbeidsavtale tre i kraft. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren
komme tilbake med en sak om hvordan samarbeidet mellom bydelen og skolene fungerer og
hva som eventuelt kan gjøres bedre.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble vedtatt med 14 stemmer (AP, H, V, SV, MDG, R) mot 1 stemme (FRP).
VB3 Helsestasjon for ungdom
Helsestasjonen for ungdom er et gratis tilbud til ungdom som bor eller går på skole i bydelen
og er et supplement til skolehelsetjenesten. Dette er et lavterskeltilbud som er viktig for det
forebyggende helsearbeidet. Ungdom kan her spørre om akkurat det de lurer på, som de ellers
kan synes er vanskelig å snakke med andre voksne om. Helsestasjonen er i dag åpen to timer
på torsdager. Antallet brukere og konsultasjoner har i følge administrasjonen gått betydelig
ned. Bydelsutvalget ber direktøren komme tilbake med en helhetlig sak om tilbudet. Saken
skal inneholde en vurdering av mulige årsaker til nedgangen i antall brukere.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble vedtatt med 14 stemmer (AP, H, V, SV, MDG, R) mot 1 stemme (FRP).

VB4 Ungdomskafe
Gjennom ungdomshøringen høsten 2014 gjorde de unge i bydelen det klart at de ønsker et
nytt sted hvor ungdommen kan oppholde seg. Det foreslo en kafe drevet av ungdommene
selv. En ungdomsdrevet kafe vil, utover å være et oppholdssted, gi ungdom arbeidserfaring og
erfaring med å ha ansvar for egen virksomhet. Bydelsutvalget ber direktøren om å se på
muligheten for å etablere en ungdomskafe i bydelen. Bydelsutvalget ber spesielt om at
direktøren ser på muligheten for å inkludere en slik kafe i planene til barneparken i
Torshovparken.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble vedtatt med 14 stemmer (AP, H, V, SV, MDG, R) mot 1 stemme (FRP).

VB5 Ungdomstiltak Ila-området
Bydel Sagene har et godt og allsidig ungdomstilbud i bydelen. Dette er viktig for å treffe så
mange barn og unge som mulig. Ungdomstiltak er forebyggende arbeid som skal supplere
andre fritidsaktiviteter, men for noen er dette den eneste tilgjengelige fritidsaktiviteten.
Alternativer til ungdomstiltakene kan være at de oppsøker andre uønskede oppholdssteder på
kveldstid. Det er derfor viktig at ungdomstilbudet i bydelen er bredt og treffer mange. Det er
også viktig at ungdomstilbudene er spredt utover hele bydelen. Slik det er i dag har bydelen
kommet langt i dette arbeidet. Etableringen av Metropolen fritidsklubb som retter seg mot
ungdom i den nordre delen av bydelen var et viktig bidrag. Ila-området står imidlertid fortsatt
uten ungdomstilbud. Bydelsutvalget ber direktøren komme tilbake med en sak om behovet for
et ungdomstilbud i denne delen av bydelen og eventuelle muligheter for å etablere et slikt
tilbud. Bydelsutvalget ønsker at saken også prøver å gi et bilde av hvor barn og unge fra
denne delen av bydelen oppholder seg på kveldstid.
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Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble vedtatt med 14 stemmer (AP, H, V, SV, MDG, R) mot 1 stemme (FRP).

VB6 Bekymringsmeldinger til barnevernet – omforent forslag fra H, FRP, AP, SV,
MDG
Alle som jobber med barn har plikt til å melde fra til barnevernet dersom de er bekymret for et
barn, men dette ansvaret har også enkeltpersoner som omgås barn.
Bydelsutvalget mener det er svært viktig at barn som blir utsatt for omsorgssvikt blir sett og
får hjelp tidlig og at flere skal melde fra til barnevernet dersom de bekymrer seg for om et
barn ikke har det bra. Dette gjelder også for publikum som møter barn og unge på andre
arenaer enn i barnehagen eller på skolen.
Bydelsutvalget mener det er svært viktig at barna i bydelen blir sett på alle de arenaene i
bydelen der bydelens ansatte møter barn og unge, som barnehagene, skolene og de ulike
barne- og ungdomstilbudene.
Det har de siste årene vært en økning i bekymringsmeldinger fra bydelens barnehager, men
andelen er fortsatt lav med tanke på at dette er en arena der barna følges over lengere tid og at
det er tilnærmet full barnehagedekning i bydelen.
Bydelsutvalget ber direktøren komme tilbake med en sak som gjør rede for:
1. Hvordan publikum får informasjon fra barnevernet om saksgang både før og etter de
innleverer bekymringsmelding. Saken skal særlig beskrive regelverket rundt de som
velger å være anonyme ved bekymringsmeldingen.
2. Hvordan samarbeidet mellom bydelens barnehager, både de kommunale og de som
drives privat, og barnevernet kan bli styrket. Saken må også omhandle hvordan alle
ansatte i barnehagene kan få økt sin kompetanse i å oppdage omsorgssvikt tidligere.
3. Hvilken rolle samarbeidspartnere på helsestasjon, barnehage og skole, herunder
fagledere, helsesøstre og sosiallærere har overfor personer som omgås barn (for
eksempel foreldre i samarbeidsutvalg og foreldreutvalg) når det gjelder å orientere om
saksgangen for bekymringsmeldinger til barnevernet.
4. Hvordan man kan styrke samarbeidet med de frivillige aktørene som arbeider med
barn og ungdom i bydelen for å avdekke omsorgssvikt tidligere.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

VB7 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep på grunnleggende
menneskerettigheter, og et folkehelseproblem. Volden har mange uttrykk og omfatter fysiske,
psykiske, seksuelle og materielle overgrep mot en person. Alle offentlige instanser må bidra
til å motvirke vold i nære relasjoner. Bydelens institusjoner har daglig kontakt med en stor
andel av bydelens befolkning. Det er viktig at bydelens institusjoner og deres ansatt har
kjennskap til hvilke ansvar og roller de har i arbeidet mot vold i nære relasjoner.
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Bydelsutvalget ber direktøren utarbeide en handlingsplan mot vold i familien. Bydelsutvalget
ber om at en slik plan presenteres for bydelsutvalget i en egen sak.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra AP, SV og H:
VB8 Mobbing
Bydel Sagene skal være en god og trygg bydel å vokse opp i. Bydelsutvalget ser derfor med
alvor på alle de mobbesakene som har preget mediebildet de siste månedene. Blant annet har
vi en alvorlig sak fra vår egen bydel. Mobbing er et stort problem og har store konsekvenser
for den det gjelder. Bydel Sagene skal jobbe for å skape en nulltoleranse i samfunnet for
mobbing.
Bydelsutvalget ber derfor direktøren komme tilbake med en sak om hvordan de ulike
institusjonene i vår bydel håndterer mobbesaker. Saken skal inneholde rutiner for å forebygge
mobbing i barnehagene, skolene og fritidsklubbene/ungdomsklubbene, hvordan mobbing blir
fanget opp og hvordan sakene håndteres. Saken skal også inneholde hvilke rutiner
fritidsklubbene/ungdomsklubbene og skolene har for å rapportere mobbesaker seg imellom.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra H:
VB9 Barnevern
Trukket til fordel for omforent forslag VB 6.

Kultur og nærmiljøkomiteens område:
Forslag fra AP:
VK1 Øvingslokaler
Bydelsutvalget ber direktøren være en medspiller for dialog mellom frivilligheten og
kommersielle aktører og/eller egne leiesteder for å sikre at det etableres flere øvingslokaler
som kan leies ut rimelig til frivillige organisasjoner og lag jmf. bl.a. svar på VK3 2014.
Bydelsdirektøren bes også rette kontakt til andre kommunale etater som kan ha mulige
lokaliteter som for eksempel utdanningsetaten.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

VK2 Næringsliv - Bydelsdager
Bydelsutvalget ber direktøren igangsette dialog med lokalt næringsliv for å skape større
engasjement rundt bydelens bydelsdager.
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Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

VK3 Sagene Kirkepark
Bydelsutvalget ber direktøren vurdere muligheten for å oppgradere Sagene Kirkepark med
tanke på trygghet og tilgjengelighet. Det bes spesielt tas hensyn til eldre. Det bør samtidig
vurderes om parken kan skifte navn til Mysteruds plass. Dette for å hedre generasjonene
Mysterud i Arendalsgata.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

VK4 Rullering av kulturstrategi
Bydelsutvalget ber direktøren gjennomføre rullering av Kulturstrategien fra 2008. Det bes ta
hensyn til kultur rettet mot eldre. Det bes også ta hensyn til hvordan kulturlivet kan nå ut til
flere av bydelens beboere, med særskilt henblikk på fattigdom og ensomhet.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra H:
VK5 Fartsdempende tiltak
Bydelsutvalget ønsker lavere fartsgrenser og fartsdempende tiltak i hele bydelen. Dette er
viktig for trafikksikkerhet og for å redusere gjennomgangstrafikk. Den generelle fartsgrensen
i bydelen bør reduseres til 40 km på alle større veier utenom Ring 2. I boligstrøk bør
fartsgrensene reduseres til 30 km. I tillegg bør det vurderes flere enveiskjørte gater med
skråstilt parkering for å frigjøre areal til parkeringsplasser til bydelens innbyggere og
sykkelveier. Bydelsdirektøren bes om å informere bymiljøetaten om bydelsutvalgets ønske
slik at dette kan tas hensyn til i den planlagte gjennomgangen av fartsgrenser og
fartsdempende tiltak i hver enkelt bydel.
Bydelsutvalgets votering:
Forslag til verbalforslag VK5 fra H ble delt i to.
Setning 1-4 og 6 ble vedtatt med 14 stemmer (AP, H, V, SV MDG, R) mot 1 stemme (FRP).
Setning 5 ble vedtatt med 12 stemmer (AP, H, V, R, FRP) mot 3 stemmer (SV, MDG).

VK6 Kildesortering i bydelens offentlige rom
Bydelsutvalget ønsker at Bydel Sagene skal fortsette å være en av de fremste bydelene mht
gode miljøtiltak. Videre mener bydelsutvalget at kildesortering er et av flere viktige
miljøtiltak. Bydelsutvalget ber derfor bydelsdirektøren om å utrede muligheten for å plassere
kildesorteringsstativer (av plast, papir, flasker/metall og organisk avfall) i bydelens parker og
mest trafikkerte gater. I en bydel som er og forblir Oslos tettest befolkede bydel vil
miljøgevinsten av bedre avfallshåndtering være merkbar.
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Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra SV:
VK7 Idrett i bydelen
Dei ulike idrettslaga på Sagene legg kvart år til rette for at mange tusen unge og eldre kan
delta i sportsaktivitetar. Bydelsutvalet bed direktøren undersøkje korleis idrettslaga i bydelen
oppfattar at det offentlege legg til rette for å stille sine lokale til disposisjon, og korleis dette
eventuelt kan gjerast betre. Dette gjeld særskilt korleis gymsalar og andre skuleanlegg blir
stilt til disposisjon for bydelens unge. Bydelsutvalet ønskjer òg at direktøren skal høyre med
skulane korleis dei legg til rette for idrettslaga, og kome tilbake til bydelsutvalet med ei sak
som oppsummerer desse svara og eventuelle tiltak for å betre situasjonen.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra MDG:
VK8 Vegetarmat på sommerkonserten
Et kosthold med mindre kjøtt er gunstig for klima og for helsen. Det er en økende interesse
blant befolkningen for vegetarisk mat og mange etterlyser et alternativ til animalske produkter
på restauranter og arrangementer. Sommerkonserten på Myraløkka besøkes av tusenvis av
mennesker og er i så måte et egnet sted for bydelen å vise at den er lydhør og fremtidsrettet.
Bydelsutvalget ber om at direktøren tilrettelegger for et vegetarisk tilbud på sommerkonserten
og at dette synliggjøres i forkant via ulike formidlingskanaler og på selve arrangementet.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

VK9 Dyrkingslag på Haarklous plass
Dyrkingsaktivitet har potensial for å skape kontakt mellom mennesker med forskjellig
bakgrunn og livssituasjon. Grønne innslag kan også bidra til økt stolthet over nærmiljøet og et
ønske om å ta vare på det. Bydelsutvalget ber om at direktøren ser på muligheten for å
etablere et dyrkingslag som har ansvar for dyrking og vedlikehold av plantefeltet på
Haarklous plass. Det er ønskelig at medlemmer rekrutteres fra ulike bomiljøer i området og at
dyrkerne innlemmes i bydelens dyrkingsnettverk.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer (AP, V, SV, MDG, R) mot 4 stemmer (H, FRP)

VK10 Grønt Flagg
Det bes om en orientering om Grønt Flagg ordningen med informasjon om antall barnehager i
bydelen som deltar, erfaringer fra arbeidet og en vurdering om hva som kan gjøres for at enda
flere ønsker å jobbe mot en Grønt Flagg sertifisering.

28

Side 28 av 210

Tilbake til innholdsfortegnelse

Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

VK11 Bievennlig bydel
En tredjedel av bieartene i Norge er på rødlista over truede arter. Biene er ekstremt viktig for
oss, 30% av maten vi spiser kommer fra bie pollinerte planter. Mye kan gjøres for å bevare
biene, blant annet dyrking av bie og humlevennlige planter, etablering av bie hotell eller
honningkasser, og bevaring av plen og parkareal med blomster. Bydelsutvalget ber direktøren
om å komme tilbake med en sak om hva bydelen allerede gjør på dette området og som sier
noe om ytterligere tiltak som kan igangsettes for å bedre bienes levekår.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Helse- og sosialkomiteens område:
Forslag fra AP, SV og MDG:
VH1 Lokalmedisinsk Senter
Sagene lokal medisinske senter har en sentral rolle i det forebyggende helsearbeidet i bydelen.
Bydelsutvalget ser med glede på bydelen prioriterer forebyggende og helsefremmende arbeid
gjennom ulike prosjekter som er blir initiert i løpet av året. Eksempelvis opprettelsen av
demenskoordinator, kreftkoordinator og initieringen av velferdsteknologi. Bydelsutvalget ser
verdien av å ha et tett samarbeid med lokal medisinske senteret i helseprosjektene.
Bydelsutvalget ønsker å vite i hvilken grad Lokalmedisinsk Senteret er involvert i de ulike
prosjektene.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

VH2 Hjemmetjenesten
Bydelsutvalget er opptatt av at eldre skal kunne bli boende hjemme så lenge de selv ønsker og
så lenge dette er ansvarlig. Bydelsutvalget registrerer imidlertid at flere brukere er lite fornøyd
med at det er så vanskelig å få kontakt på telefon med Hjemmetjenesten når de har behov for
å gi beskjeder. Bydelsutvalget ønsker at hjemmetjenesten kommer tilbake med en strategi for
å imøtekomme brukernes behov for en større tilgjengelighet.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra H:
VH3 Alternative tilbydere
Bydelsdirektør bes komme tilbake med en sak om hvordan alternative tilbydere av tjenester
får orientert bydelens brukere om tilgjengelige tjenester innen eksempelvis hjemmesykepleie,
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praktisk bistand, dag- og aktivitetstilbud, slik at bydelens brukere er sikret muligheten til å
velge et tilbud best tilpasset den enkelte.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

VH4 Lærlinger
Behovet for faglært personale spesielt innenfor helse- og omsorgssektoren er stort og vil ikke
bli mindre i årene fremover. Bydelsutvalget ønsker derfor at administrasjonen kommer tilbake
med en sak om bydelens deltakelse i lærlingeordningen i Oslo kommune, og spesifiserer hvor
mange lærlinger bydelen har pr dags dato og hvilke planer som foreligger for eventuelt å øke
bruken av lærlinger. Det er ønskelig at det også informeres om bruk av lærlinger utenfor
helse- og omsorgssektoren.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra V:
VH5 Sagene lokalmedisinske senter
Sagene lokalmedisinske senter ble opprettet for spesielt å ta seg av oppgaver som ikke er høyt
prioritert hos fastlegene, blant annet tilsynsoppgaver i sykehjemmene, oppfølging av
rusmisbrukere og forebyggende aktiviteter i bydelen. I budsjettforslaget for 2015 foreslås det
å øke antall listepasienter ved Sagene lokalmedisinske senter. Bydelsutvalget ber
bydelsdirektøren om en redegjørelse for hvordan forebyggende aktiviteter blir ivaretatt med
denne endringen, med særlig fokus på ungdom med rusproblemer.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget falt med 9 stemmer (AP, SV, MDG, R) mot 6 stemmer (H, V, FRP).

VH6 Ettervern i behandlingen av mennesker med rus- og psykiske lidelser
Spesialisthelsetjenesten bruker i dag store ressurser til døgnbaserte avrusningsinstitusjoner og
psykiatriske avdelinger. Sentrale helsemyndigheter ønsker i framtiden å gi pasientene en
større del av behandlingen i lokalmiljøet, framfor langvarig behandling i institusjon.
Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å redegjøre for hvordan Sagene bydel er rustet med
tanke på kapasitet og kompetanse hvis bydelen får et større ansvar for ettervernet av personer
med rus- og psykiske lidelser, og hvilke utfordringer dette vil kunne ha for tilgang på egnet
bolig og arbeidsrettet rehabilitering.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt

Forslag til verbalvedtak innkommet etter Arbeidsutvalgets møte
Forslag fra V
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VH7 Eldre LHBT-personer
Friheten til å være seg selv kjenner ingen alder. LHBT-personer som kommer ut som voksne
eller eldre, har like stor rett til å leve det livet de ønsker, som yngre. For en del kan det
imidlertid være vanskelig å være seg fullt og helt når de er avhengige av bistand, enten det er i
hjemmet eller på sykehjem. Bydelsutvalget ber om at administrasjonen, i samarbeid med LLH
og andre relevante aktører i og utenfor Oslo kommune, legger fram en sak om levekår for
eldre LHBT-personer i bydelen.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra MDG
Byttekrok på helsestasjonen – overføringsverdi til andre tjenestesteder
Bytteordninger er bra for miljøet og virker sosialt utjevnende. På helsestasjonen er det
opprettet en byttekrok hvor foreldre kan levere brukt baby og barnetøy, og ta med seg tøy
etter behov. Tilbudet er gratis og drevet på frivillig basis av foreldre. Bydelsutvalget ber
direktøren ta kontakt med tiltaket for å se nærmere på hvordan det fungerer og høre om det er
noe bydelen kan bidra med for at det fortsetter. Det bes om at erfaringer og informasjon
formidles videre til andre tjenestesteder i bydelen med oppfordring om at lignende tilbud
etableres der.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Merknader
Barn- og ungekomiteens område:
MB1 Sommertilbud
Bydel Sagene er sammensatt av en befolkning med store forskjeller. Bydelen har også mange
lavinntektsfamilier med barn. Dette skaper et skille mellom barn og unge i bydelen. Dette
skillet blir spesielt tydelig i skoleferier, hvor noen barn ikke har mulighet til å reise bort, eller
delta på andre «ferieaktiviteter». Disse medlemmene er derfor glad for arbeidet som gjøres
med gratis sommeraktiviteter i bydelen, og at man med dette bidrar til at alle barn og unge
kan få delta på sommeraktiviteter som gleder.
SV, MDG, R tilsluttet seg MB1 fremmet av AP.

MB2 Ungdomstiltak i bydelen
Ungdomstiltak er forebyggende arbeid som kan hindre større kostnader i bl.a. bydelens
barnevern. Bydel Sagene har et godt ungdomstilbud og er flinke til å jobbe med barn og unge.
Bydelen er også flink til å finne gode løsninger som passer bydelens ungdom. Dette arbeidet
er viktig. Disse medlemmene mener at det er viktig å opprettholde de gode ungdomstilbudene
som allerede finnes, på tross av stramme økonomiske rammer.
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SV, R, MDG, V, H tilsluttet seg MB2 fremmet av AP.

Kultur og nærmiljøkomiteens område:
MK1 Frivillighet
Bydelsutvalget anmoder samtlige frivillige organisasjoner som mottar støtte fra bydelen om å
legge sin aktivitet til tilgjengelige møteplasser som kan brukes av alle.
H, V, SV, R, MDG tilsluttet seg MK1 fremmet av AP.

Helse- og sosialkomiteens område:
MH1 Omsorgsteknologi
Bydelsutvalget er svært fornøyd med bydelens nytenkende og fremtidsrettede tiltak i
eldreomsorgen. Dette er godt illustrert med innføringen av omsorgsteknologi for
pleietrengende brukere i bydelen. Omsorgsteknologi skal bidra til økt trygghet og sikkerhet
og styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen. Bydelsutvalget ønsker at dette
prioriteres med målsetnings om å nå flest mulig brukere. Samtidig ønsker Bydelsutvalget at
omsorgsteknologien ikke skal erstatte menneskelig kontakt.
H, V, SV, R, MDG, FRP tilsluttet seg MH1 fremmet av AP.

Merknader fremmet direkte i Bydelsutvalget
Merknad fra AP
Arbeiderpartiets representanter i Bydelsutvalget i Bydel Sagene vil uttrykke skuffelse over at
bydelenes behov ikke er bedre ivaretatt i Byrådets forslag til budsjett for Oslo kommune.
Disse medlemmer viser til at byrådspartiene (H, V, KrF) igjen har valgt å kutte i
overføringene til bydelene. Bydelene er nærmest befolkningen og har ansvaret for noen av de
mest grunnleggende tjenestene til befolkningen, som barnehage, hjemmetjenester og
forebyggende tiltak..
Disse medlemmer viser til at med Arbeiderpartiets forslag til budsjett for Oslo, ville
bydelssektoren fått 130 millioner kroner mer. For Bydel Sagene vil dette utgjøre 8,1 million
kroner. Dette er midler som kunne bidratt til å styrke helsestasjonen og skolehelsetjenesten, vi
kunne styrket barnevernet og økt vikarbudsjettet i barnehagene. Samtidig ville vi kunne
styrket hjemmetjenesten og overføringene til frivilligheten.
Store kutt til bydelene vil gå ut over eldre mennesker som er avhengige av hjemmetjenester
eller sykehjemsplass, barn i barnehagene, eller ungdom som mister fritidsklubben sin. Diss er
de indirekte taperne når bydelsøkonomien ikke prioriteres høyere av de borgerlige partiene.
SV, MDG, R tilsluttet seg merknaden.
Merknader fra H:
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Partier som
tilsluttet
seg
M1

Budsjettavsetninger med høy risiko
Disse medlemmer konstaterer at bydelsdirektør i forslaget til
budsjett for bydel Sagene angir at det er høy risiko forbundet
med budsjettavsetningene til kjøp av sykehjemsplasser spesielt,
men også barnevern har vært gjenstand for merforbruk i
foregående år. Disse medlemmer legger derfor til grunn at
eventuelle ytterligere midler som måtte bli tilgjengelig etter at
budsjettet for 2015 er vedtatt, primært benyttes som en buffer
for å dekke inn eventuelle utgiftsøkninger innen barnevern og
kjøp av sykehjemsplasser.

FRP, V

M2

Språkutvikling
Disse medlemmer er positive til at byrådet er klar over hvor
viktig språk og språkutvikling er for barna som går i barnehage
ved å sette av 2 millioner kroner til språkopplæring av ansatte
og 30,5 millioner kroner til språkstimuleringstiltak for
førskolebarn allerede i 2015.

V, R, MDG

M3

Kvalitet i barnehagene
Disse medlemmer er positive til at byrådet prioriterer innhold og
kvalitet i barnehagen ved å i de neste 4 årene sette av 30
millioner kroner til IKT-infrastruktur og 70 millioner kroner til
kvalitetsheving, blant annet gjennom tiltak for å rekruttere og
beholde pedagoger og videreutdanne nåværende ansatte.

V, R, MDG

M4

Kollektivsatsing
Disse medlemmer er sterkt positive til at byrådet opprettholder
en betydelig kollektivsatsing og kjøper transporttjenester for
1,66 milliarder kroner i 2015, mens de samlede investeringene i
kollektivtrafikken for 2015 er på 1,9 milliarder kroner.
Disse medlemmer kan også fornøyd konstatere at bygging av
Lørenbanen har gått som planlagt i 2014 og vil stå ferdig i
2016. Lørenbanen vil øke den totale kapasiteten i T-banenettet,
og vil også gi en ny direkteforbindelse mellom stasjonene på
Grorudbanen og den nordvestlige delen av t-baneringen.

V, FRP

M5

T-baneutbygging
Disse medlemmer konstaterer at byrådet i samarbeid med
statlige myndigheter har satt igang en konseptvalgutredning
(KVU) for kollektiv transportkapasitet i og gjennom Oslo, som
først og fremst omhandler nye tunneler for tog og t-bane med
en rapport som forventes våren 2015. Videre har byrådet i
samarbeid med Akershus fylkeskommune også satt i gang en
KVU for baneforlengelse til A-hus som vil bli viktig for å øke
andelen kollektivreisende i Oslo som sådan.

V, FRP
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M6

Voldsløkka
Disse medlemmer konstaterer at i Oslo-budsjettet for 2015 er
byggingen av ny skatehall på Voldsløkka finansiert og kan
begynne.

V, FRP

M7

Lokale klimatiltak
Disse medlemmer er positive til at byrådet har innført nye
støttesatser, herunder en støtteordning for solcellepanel, som
trådte i kraft høsten 2014, samtidig som byrådet i 2015 vil
legge fremme en helhetlig klima- og energistrategi som skal
vise hvordan kommunes ambisiøse klima- og miljømål skal nås.

V, MDG

M8

Seniorsentre
Disse medlemmer er positive til at byrådet vil utvikle et konsept
for «fremtidens seniorsenter» med flere oppgaver og tjenester
som trening, kulturopplevelser, råd og veiledning. Tilbudet ved
seniorsentrene skal også søkes samlokalisert med
frisklivssentraler og ulike lærings- og mestringstilbud til eldre
hvis mulig.

V, MDG,
FRP

M9

Kommuneøkonomi
Disse medlemmer viser til at Oslo er en av de raskest voksende
storbyene i Europa. I kommende økonomiperiode (2015-2018)
forventes det at Oslo får 45 000 nye innbyggere og at byen vil
passere 800 000 innbyggere i 2030. Et særlig trekk ved veksten
i Oslo er at den er sterkest i barne- og ungdomsbefolkningen
noe som innebærer store investeringer i barnehager og skoler.
Gjennomsnittsalderen i Norge er mer enn 2 år høyere enn i
Oslo og antall barn i barnehage har vokst med 33 prosent i Oslo
de siste 10 årene, sammenlignet med 3 prosent for resten av
landet.

FRP

Oslos sterke vekst gjør at byrådet og bystyret må prioritere
kommunens kjerneoppgaver, samtidig som det investeres tungt
i kostbar infrastruktur som skoler, barnehager og
kollektivtransport. I tillegg må gjøres betydelige avsetninger for
å dekke Oslos pensjonsforpliktelser.
Disse medlemmer konstaterer at dersom Arbeiderpartiet (AP)
og Sosialistisk Venstreparti (SV) hadde fått vedtatt sine
alternative budsjetter for Oslo de foregående årene, ville de
påført kommunen betydelige større utgifter til renter og avdrag
over driftsbudsjettet at bydeler, skoler, barnehager, rusomsorg
og resten av kommunens virksomheter måtte ha kuttet
betydelig mer enn det vi opplever nå.
Disse medlemmer anser det likevel som positivt at AP i sitt
alternative bystyrebudsjett velger å omdisponere kun et mindre
beløp sammenlignet med byrådets budsjettforslag. Blant de
kutt som AP velger å gjøre er det enkelte som er mindre reelle
enn andre. For eksempel velger AP å både kutte og legg til 55
millioner kroner i bevilgningen til kollektivtransporten slik at
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virkningen av kollektivsatsningen deres blir kroner 0. Videre
budsjetterer AP med 20 millioner kroner mer i
parkeringsinntekter, samtidig som de fjerner alle P-plasser i
Oslo sentrum, noe som gjør inntektsøkningen helt urealistisk.
Kutt på 3,6 millioner kroner i avsetning til gate og
parkbelysning synes også underlig i lys av AP sin retorikk på
området. Størsteparten av salderingen til AP består dog i et kutt
på 95 millioner i redusert konsulentbruk som ikke kan ansees
som reelt, da alternativet til konsulenter ikke er udekkede
stillinger, men faste ansatte.
Disse medlemmer konstaterer at låneopptak over tid fører til
høy gjeldsgrad og høye renteutgifter. Grunnet stadig økende
barnebefolkning med tilhørende nødvendig investering i
infrastruktur som skole, barnehager og kollektivtrafikk, så vil
Oslo kommunes gjeldsgrad bli forbli mer enn høy nok i årene
fremover. Økte finanskostnader og liten eller ingen nedbetaling
av kommunens lån, skyver en stadig større regning videre til
fremtidige Oslo-borgere. Denne regningen blir i Oslo minst
mulig med et borgerlig styre.
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Budsjettvedtak
Bydelsdirektørens forslag:
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
Brutto

Funksjonsområder

utgifter

Inntekter

1 000 kr
Netto
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

1 366 044

198 978

1 167 066

Sum bydel

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.
Bydelsutvalgets votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Oslo kommune
Bydel Sagene

Saksframlegg
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Regnskap 2014
Vedlagt følger bydelens offisielle regnskap for 2014 samt økonomioppfølging per
31.12.2014.
Forslag til vedtak:
Regnskap for Bydel Sagene for 2014 tas til etterretning.
BYDEL SAGENE
Marius Trana
bydelsdirektør
Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift
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Oslo kommune
Bydel Sagene

Saksmappe:
2013/189

Saksbehandler:
Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94

Dato: 26.01.2015
Arkivkode:
121.0

Økonomioppfølging per 31.12.2014
1. REGNSKAPSAVVIK
Regnskapet viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 5 millioner kroner etter at
merforbruket på 13,8 millioner fra 2013 er dekket inn.. Korrigert for øremerkede midler viser
regnskapet et merforbruk på 1,5 millioner kroner.

REGNSKAP OG PROGNOSER PR. ENHET
Justert
Reelt
Enhet (T)
Beløp
budsjett
Avvik
Øremerkede avvik
111 Direktør med stab
4 724
4 207
-517
-517
HR- Personal- og
202 administrasjonsservice
38 302
37 110
-1 192
-1 192
701 ØS-felles
8 689
8 139
-550
-550
711 Økonomi diverse
9 390
8 256
-1 134
-1 134
Sum administrasjon og fellesutgifter
61 104
57 712
-3 393
0
-3 393
401 BOU søknadskontor
37 501
36 061
-1 441
-1 441
411 Akerselva resultatenhet
1 558
1 610
52
52
412 Bjølsen resultatenhet
52 330
53 382
1 052
1 052
413 Sagene resultatenhet
58 625
58 885
259
259
414 Torshov resultatenhet
58 631
60 396
1 766
1 766
415 Margarinfabrikken resultatenhet
82 597
83 159
562
562
429 Ungdom
14 285
15 615
1 330
-175
1 155
431 Helsestasjonen
16 510
17 776
1 266
-965
300
440 Barnevern
111 779
112 286
507
-132
375
450 Familiens Hus
4 204
4 469
265
265
490 BOUsjef resultatansvar
92 532
91 683
-849
-60
-909
Sum barn og unge
530 552
535 321
4 769
-1 332
3 436
301 HOS-sjef tjenester
1 605
3 014
1 409
1 409
302 Resultatenhet leger/fysio mv
3 705
4 044
339
339
310 Enhet for fleksible tjenester
6 087
10 323
4 236
-1 000
3 236
321 Sosialtjenesten
54 783
53 467
-1 315
-70
-1 385
324 Utviklingssenteret
50 162
51 846
1 684
-882
802
Søknadskontor HOS eldre og
501 funk.h
185 624
183 348
-2 276
-1 247
-3 522
513 Møllehjulet bosenter
25 991
25 735
-256
-256
521 Hjemmetjenesten
81 167
82 207
1 040
-1 543
-503
523 Enhet for tilrettelagte tjenester
68 058
68 967
909
909

Enhet
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580 Eldresenter og frivillighet
810 Økonomisk sosialhjelp
Sum helse og sosial
601 KON-avdeling
611 Enhet for bærekraft
Sum kultur og nærmiljø
311 Legesenter
Sum legesenter

4 964
80 170
562 315
6 298
4 765
11 063
5 482
5 482
1 170 517

5 651
76 786
565 388
6 269
5 911
12 180
4 913
4 913
1 175 513

687
-3 384
3 073
-29
1 146
1 117
-570
-570
4 996

-4 741
-150
-243
-393
0
-6 467

Merknader
202 Personal og administrasjonsservice
Merforbruket skyldes sentral avsetning til dekning av tap.
701 ØS felles
Merforbruket skyldes at det er tatt inn ekstra bemanning i lønnsarbeidet for å komme ajour
med avstemming og innkreving av refusjoner for syke- og fødselspenger fra 2012 og 2013.
711 Økonomi diverse
Merforbruket skyldes at det ved årsavslutningen ble sentralt besluttet å postere en større
andel av pensjonsutgiftene som er belastet barnehagene på denne posten enn forutsatt i
opprinnelig budsjett.
401 BOU søknadskontor
Merforbruket skyldes økte utgifter til kostnadskrevende barn og unge.
412 – 415 Barnehageenhetene
Mindreforbruket skyldes i hovedsak at bokført pensjonspremie i forbindelse med
årsavslutningen ble redusert fra med to prosentpoeng. Jfr. enhet 711.
429 Ungdom
Mindreforbruket skyldes i hovedsak økte tilskudd til prosjekter.
440 Barnevern
Regnskapet viser et lite mindreforbruk etter at budsjettet i april ble styrket med 2,75
millioner kroner.
490 BOU-sjef resultatansvar
Enheten har merforbruk på tilskudd til private barnehager men mindreforbruk på blant annet
vikarbruk som følge av arbeidsplassbasert utdanning av barnhagelærere.
301 Enhet for fleksible tjenester
Mindreforbruket på 3 millioner skyldes statlige prosjektmidler. Prosjektarbeidet er utført av
ordinært ansatte.
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321 Sosialtjenesten
Merforbruket skyldes lavere vakans i stillinger enn forutsatt i budsjettet samt økte utgifter til
rusplasser.
501 Søknadskontor HOS
Regnskapet viser et merforbruk på 3,6 millioner etter at regnskapet ble styrket med 2,2
millioner i april. Dette skyldes i hovedsak høyere antall sykehjemsplasser enn opprinnelig
budsjettert ved inngangen til året samt nye kostnadskrevende brukere.
523 Enhet for tilrettelagte tjenester
Mindreforbruket skyldes ledigholdte stillinger.
611 Enhet for bærekraft
Mindreforbruket skyldes lavere utgifter enn budsjettert til utendørsarbeider.
810, økonomisk sosialhjelp
Regnskapet viser et merforbruk på 3,3 millioner etter at budsjettet ble styrket med 2,5
millioner i april
Tabell 2: Regnskap per kostra og funksjonsområde. Hele tusen kroner:

Funksjon
100
110
120
130
180
233
241

Funksjon (T)
Beløp
Politisk styring
1 195
Kontroll og revisjon
307
Administrasjon
2 981
Administrasjonslokaler
294
Diverse fellesutgifter
0
Forebyggende arbeid, helse og sosial
1 363
Diagnose, behandling, rehabilitering
14 381
Råd, veiledning og sosial forebyggende
242 arbeid
47 057
243 Tilbud til personer med rusproblemer
12 610
265 Kommunalt disponerte boliger
-233
273 Kommunale sysselsettingstiltak
6 855
275 Introduksjonsordningen
7 116
Bistand til etablering og
283 opprettholdelse av egen
4 276
301 Plansaksbehandling
2 296
335 Rekreasjon i tettsted
1 839
383 Musikk- og kulturskoler
13
385 Andre kulturaktiviteter
5 587
386 Kommunale kultur- og idrettsbygg
3 520
860 Motpost avskrivninger
-1 077
Sum funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø
110 382
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Justert
Reelt
budsjett Avvik
Øremerkede avvik
1 296
100
100
352
45
45
2 822
-159
-150
-309
176
-118
-118
-892
-892
-892
1 978
614
614
14 403
23
23

45 351
12 901
473
9 696
5 629

-1 706
291
706
2 840
-1 487

4 471
1 937
3 147
0
5 675
3 593
0
113 007

195
-360
1 308
-13
88
73
1 077
2 626

-144
-98

-243

-635

-1 706
147
706
2 743
-1 487
195
-360
1 064
-13
88
73
1 077
1 991
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201 Førskole
211 Styrket tilbud til førskolebarn
221 Førskolelokaler
Sum funksjonsområde 2 a, barnehager
231 Aktivitetstilbud barn og unge
Forebygging, helsestasjons- og
232 skolehelsetjeneste
244 Barneverntjeneste
251 Barneverntiltak i familien
252 Barneverntiltak utenfor familien
Sum funksjonsområde 2 b, oppvekst
Aktivisering eldre og
234 funksjonshemmede
Bist, pleie, oms, i inst for eldre og
253 funksjonshem
Bistand, pleie, omsorg til
254 hjemmeboende
255 Medfinansiering somatiske tjenester
261 Institusjonslokaler
Transport (ordninger) for
733 funksjonshemmede
Sum funkjonsområde 3, pleie og omsorg
276 Kvalifiseringsprogrammet
281 Økonomisk sosialhjelp
Sum funkjonsområde 4, økonomisk sosialhjelp og
kvalifiseringsprogram
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306 252
17 991
57 368
381 611
12 894

312 896
20 334
59 315
392 545
13 951

6 645
2 343
1 946
10 933
1 056

-60

17 414
30 050
10 640
76 323
147 322

17 936
31 841
12 473
72 900
149 101

522
1 791
1 832
-3 422
1 779

-1 272

-444
1 659
1 832
-3 422
507

30 116

27 434

-2 682

-1 426

-4 108

170 644

169 619

-1 025

202 404
16
4 485

196 112
0
4 012

-6 292
-16
-473

-2 364

9 284
416 949
34 082
80 170

11 712
408 890
34 767
77 203

2 428
-8 059
684
-2 967

2 428
-3 790 -11 849
-710
-26
-2 967

114 252
111 970
1 170 517 1 175 513

-2 283
4 996

-710
-6 467

-60
-175
-965
-132

6 585
2 343
1 946
10 874
882

-1 025
-8 655
-16
-473

-2 993
-1 471
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2. TJENESTEOMRÅDER MED SÆRSKILT OPPFØLGING
2.1. Sykehjemsplasser
Figur 1 : Nedtrapping av sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten

Etter rask nedtrapping de første måneder, har antall plasser vist stigning i høst.
2.2 Hjembasert omsorg
Tabell 3: Antall brukere pr. måned

Dato

Budsjettert antall
Reelt antall
brukere med
brukere med
hjemmesykepleie hjemmesykepleie

Avvik

Budsjettert Reelt antall
antall
brukere
brukere med
med
praktisk
praktisk
bistand
bistand

Avvik

15.jan

437

441

4

502

445

-57

15.feb

436

422

-14

500

424

-76

15.mar

435

415

-20

497

420

-77

15.apr

434

417

-17

495

414

-81

15.mai

432

425

-7

492

410

-82

15.jun

431

433

2

490

415

-75

15.jul

430

437

7

487

411

-76

15.aug

429

433

4

485

406

-79

15.sep

428

442

14

482

407

-75

15.okt

427

442

15

480

406

-74

15.nov

426

432

6

477

392

-85

15.des

425

432

7

475

390

-85
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Antall brukere med praktisk bistand og (hjemmesykepleie) fra private leverandører:
Jan

131 (19)

April 128 (20)

Juli 127 (20)

Okt 131 (23)

Feb

126 (17)

Mars

128 (16)

Mai 128 (20)
Juni 129 (20)

Aug 127 (20)
Sep 128 (21)

Nov 127 (21)
Des 127 (21)

Tabell 4: Vedtakstimer pr. måned for Enhet for hjemmetjenester.
Hjemmesykepleie

Dato

Innvilgede
Budsjetterte
vedtakstimer vedtakstimer

Budsjetterte Reelt utførte
Avvik
utførte timer
timer

Reelt utførte
timer i % av
Avvik
Innvilgede
vedtakstimer

15.jan

6768

6485

-283

5076

4942

-134

76

15.feb

6768

5799

-969

5076

4717

-359

81

15.mar

6768

6359

-409

5076

5075

-1

80

15.apr

6768

6031

-737

5076

4836

-240

80

15.mai

6768

6319

-449

5076

5074

-2

80

15.jun

6605

6555

-50

4954

5150

196

79

15.jul

6605

6875

270

4954

5154

200

75

15.aug

6605

6975

370

4954

5257

303

75

15.sep

6816

6955

139

5112

5377

265

77

15.okt

6816

7486

670

5112

5805

693

78

15.nov

6816

7366

550

5112

5547

435

75

15.des

6816

7648

832

5112

5814

702

76

Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 15,6
Tabell 5: Vedtakstimer per måned for Enhet for hjemmetjenester.
Praktisk bistand

Dato

Budsjetterte
Innvilgede
vedtakstimer vedtakstimer

Budsjetterte Reelt utførte
Avvik
utførte timer
timer

Reelt utførte
timer i % av
Avvik
innvilgede
vedtakstimer

15.jan

3181

2412

-769

2482

1788

-694

74

15.feb

3181

2177

-1004

2482

1638

-844

75

15.mar

3181

2267

-914

2482

1657

-825

73

15.apr

3181

2051

-1130

2482

1512

-970

74

15.mai

3181

2005

-1176

2482

1447

-1035

72

15.jun

3042

1786

-1256

2373

1304

-1069

73

15.jul

3042

1821

-1221

2373

1346

-1027

74

15.aug

3042

1783

-1259

2373

1203

-1170

67
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15.sep

2782

1731

-1051

2170

1360

-810

78

15.okt

2782

1739

-1043

2170

1405

-765

81

15.nov

2782

1606

-1176

2170

1157

-1013

72

15.des

2782

1617

-1165

2170

1144

-1026

71

Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 4,7
2.3 Barnevernet
Tabell 6: barnevernet
Tiltak
Barnevern
Institusjons
plasser,
kommunale

Årsbudsjett Antall
i 1000
klienter i
kroner
desember

Regnskap
2014 i 1000
kroner

14 479

16

20 918

21 812

9

18 649

Fosterhjem

30 446

79

33 507

Annet

45 549

38 706

Sum

112 286

111 780

Institusjons
plasser,
Private

Merknad
Av barn og unge som er plassert i fosterhjem er 8 over 18 år.
Figur 2, plasseringer i barneverninstitusjoner
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Etter flere måneder med nedgang, har det de siste måneder igjen blitt flere
institusjonsplasseringer.
2.4 Økonomisk sosialhjelp
Tabell 7 Utgifter økonomisk sosialhjelp. Hele tusen kroner

Dato

Antall
Antall
klienter med Justert
klienter pr.
utbetaling brutto
mnd
pr. mnd budsjett
(prognose)
(Oskar)

Jan

728

720

7 198

Feb

728

766

7 198

Mars

728

787

April

728

Mai

Brutto
utbetalt

Akkumulert
brutto avvik Justert
i hele tusen netto
kr. hittil i år budsjett

Månedlig
Netto netto avvik i
regnskapsført
hele tusen
kr. hittil i år
(Agresso)

8 008

-809

6 656

7 361

-705

-727

6 656

6 792

-136

7 198

7 162
7 520

-1 050

6 656

6 692

-35

792

7 198

7 914

-1 766

6 656

7 591

-934

728

836

7 198

7 601

-2 168

6 656

6 791

-134

Juni

728

726

7 198

6 760

-1 730

6 656

6 204

452

Juli

728

629

6 385

5 927

-1 274

5 843

5 268

575

Aug

728

604

6 401

6 590

-1 463

5 860

6 299

-440

Sept

728

684

6 401

7 416

-2 478

5 860

6 969

-1 109

Okt

728

702

6 401

7 559

-3 635

5 860

6 485

-625

Nov

728

663

6 401

6 932

-4 166

5 860

6 237

-378

Des

728

768

8 107

8 087

-4 146

7 566

7 481

84

83 286

87 432

-4 146

76 786

80 171

-3 385

Figur 3 Antall klienter med økonomisk sosialhjelp

Side 103 av 210

Tilbake til innholdsfortegnelse

Oslo kommune
Bydel Sagene

Saksframlegg
Saksmappe:
2014/752

Saksbehandler:
Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06

Saksgang
Utvalg
Arbeidsutvalget
Bydelsutvalget

Møtedato
02.02.2015
05.02.2015

Årsberetning 2014
Vedlagt følger årsberetning og årsstatistikk for 2014
Forslag til vedtak:
Årsberetning for Bydel Sagene for 2014 tas til etterretning.
BYDEL SAGENE
Marius Trana
bydelsdirektør
Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift
Vedlegg:

Dato: 08.01.2015
Arkivkode:
120.2

Årsberetning for 2014 for Bydel Sagene
Årsstatistikk for 2014
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Oslo kommune
Bydel Sagene

Saksframlegg
Saksmappe:
2008/53

Dato: 12.01.2015
Arkivkode:
321.1

Saksbehandler:
Hilde Graff

Saksgang
Utvalg
Barne- og ungdomsrådet
Barne- og ungekomiteen
Arbeidsutvalget
Bydelsutvalget

Møtedato
26.01.2015
27.01.2015
02.02.2015
05.02.2015

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom- søknad om støtte for 2015
Bakgrunn
Barne- ungdoms og familiedirektoratet forvalter tilskuddsordningen Nasjonal
tilskuddsordning mot barnefattigdom – 2015. Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å
bedre oppvekst- og levekår i større bysamfunn. Ordningen har en særlig satsing mot barn,
unge og familier berørt av fattigdomsproblematikk.
Bydel Sagene mottar årlig tilskudd gjennom ordningen, og retningslinjene for 2015 krever at
søknadene er politisk behandlet før de sendes Bufdir. for behandling. Politikerne bes om en
vurdering av søknadene i sin helhet, samt en vurdering av prioritering av søknadene.
Frist for innlevering av søknader til Bufdir er 6.februar 2015. Rapportering for tilskudd
mottatt i 2014 har frist 1.mars 2015.
Formål
Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant
barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at
flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter
uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.
Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta.
Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.
Det er et mål at tiltakene i tillegg til å oppfylle formålet også bidrar til et mer inkluderende
fritidsmiljø gjennom å:
• henvende seg til barn og ungdom som i liten grad benytter seg av eksisterende kultur- og
fritidstilbud
• fremme likeverd og like muligheter for jenter og gutter
• fremme deltakelse og likeverdige muligheter for barn og unge med nedsatt
funksjonsevne,
• bidra til sosial inkludering og gjensidig aksept
• fremme integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn
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•

henvende seg til barn og ungdom som vokser opp med foreldre med
rusproblemer/psykiske vansker

Dette gjøres ved at landets kommuner og 8 utvalgte bydeler i Oslo, kan søke om tilskudd til
tiltak som:
a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i
kultur- og fritidsaktiviteter
b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i
ferieaktiviteter
c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative
mestringsarenaer
Bufdir kan i saksbehandlingen vektlegge følgende for 2015:
• Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer.
• Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester.
• Tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn.
• Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med
rusproblemer/psykiske vansker.

Saksframstilling
Bydel Sagene søker om støtte gjennom fattigdomsmidler til følgende tiltak for 2015:
Prioritering Navn på tiltaket
Søker
Sum
1
Tur og fritid gjennom året
Bydel Sagene
700 000
2
Helgegruppa
Bydel Sagene
250 000
3
Trial
Bydel Sagene
350 000
4
Minigjengen
Bydel Sagene
200 000
5
Sommerjobb
Bydel Sagene
600 000
6
Sommerklubb
Bydel Sagene
300 000
7
Jentegruppa
Bydel Sagene
500 000
8
Ferietilbud for familier
Bydel Sagene
500 000
9
Ung Ressurs
Bydel Sagene
300 000
10
Live in Room
Bydel Sagene
260 000
11
Aktivitetsgruppa
Bydel Sagene
150 000
12
Kaleidoskop
Bydel Sagene
300 000
13
Musikkopplæring i Drøbakgt 1
Bydel Sagene
150 000
Fattigdomsmidler totalt kr 4 560 000,-

Vurdering av prioriteringsrekkefølge
Bydel Sagene har siden Oslo indre øst midlene opphørte, mottatt ekstern finansiering til flere
tiltak i regi av Ungdomstiltakene. Midlene er en forutsetning for opprettholdelse og drift av
flere av de etablerte tiltakene og tilbudene barn og unge mottar gjennom hele året, og er et
nødvendig supplement til Ungdomstiltakenes rammebudsjett. I år er det ingen eksterne
søkere fra bydelen.
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Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget støtter bydelens søknad om tilskudd til ovennevnte aktiviteter og tilbud, i
nevnte prioriterte rekkefølge.

BYDEL SAGENE
Marius Trana
bydelsdirektør
Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift

Trykte vedlegg:
1. Bydel Sagene, 13 søknader
2. Skjema for vurdering og prioritering av søknader
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Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bydel Sagene
Vår ref: 2014/51401
Nøkkelinformasjon
Navn på søker

Ungdomstiltakene - ungMetro

Navn på tiltaket

Tur og fritid gjennom året

Informasjon om søker
Kommune/bydel:

Bydel Sagene

Org.nr.

979588410

Kontonr.

13150100253

Type søker:

Kommunalt foretak

Adresseinformasjon
Postadresse:

Postboks 4200 Nydalen

Postnummer:

401

Poststed:

Oslo

Besøksadresse:

Bjølsen gt 12

Postnummer besøksadresse:

0468

Poststed besøksadresse:

Oslo

Kontaktperson
Kontaktperson for tiltaket:

Lillian Rognstad

Tlf. kontaktperson:

951 10 839

E-post kontaktperson:

lillian.rognstad@bsa.oslo.kommune.no
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Kort beskrivelse av søker (valgfritt)
ungMetro er bydel Sagenes fritidsklubb. Klubben tilbyr juniorklubb (10-13 år), ungdomsklubb (13-18
år) og klubb for de med nedsatt funksjonsevne (16-65 år). Klubben arrangerer en rekke aktiviteter
for alle barn og unge i bydel Sagene. Dags og overnattingsturer i helger og ferier gjennom hele året
er en del av disse tilbudene.
På de åpne kveldene kan vi tilby et stort utvalg av aktiviteter. Alt for å gjøre huset så attraktivt som
mulig for brukerne. Aktivitetstilbudet er opplagt på den måten at brukerne selv i størst mulig grad
bestemmer hva de vil gjøre. Det er viktig for oss i personalgruppa å imøtekomme brukernes forslag
til aktiviteter de har lyst å drive med på klubben.
Tiltakenes primære målsetning er å være en trygg, sosial arena for barn og ungdom i alderen 10-18
år.
I tillegg til dem ordinære kveldene har vi tilbud i helger og ferier spesielt rettet mot barn og ungdom
i kommunale gårder
Bydel Sagene er andre største når det gjelder barnefattigdom. Bydelen har den største andelen av
kommunale leiligheter av alle Oslos 15 bydeler. I mange av disse leilighetene bor det store
barnefamilier i små leiligheter. Opp mot 70 % av alle barn med tiltak i bydelens barneverntjeneste
bor i kommunale leiligheter. Bydelens ungdomstiltak der iblant ungMetro er daglig i kontakt med
mange av barna som er berørt av fattigdomsproblematikk. Det har gjennom de siste par årene vært
en økende bevissthet blant ansatte i forhold til kartlegging av hvem disse barna er, med mål om å
rekruttere denne gruppen til bydelens tilbud.

Hvis tiltaket er en
videreføring, oppgi
tidligere støttebeløp

Type tiltak
a) Kultur- og fritidsaktiviteter

Ja

2011

400000

b) Ferieaktiviteter

Ja

2012

500000

c) Alternative mestringsarenaer

Ja

2013

500000

2014

680000

Beskrivelse av målsetting
Tiltaket skal gi utsatte barn og ungdom et dagtilbud i skolens ferier og helger, da vi av erfaring vet at
flere fra målgruppen ikke har noe tilbud. Tiltaket ønsker å nå de som ikke reiser på ferie med familie,
eller som ikke benytter seg av øvrige tilbud i bydelen.
At barn og unge fra bydel Sagene i alderen 10-18 år som ellers ikke har anledning til å reise på ferier
og oppleve hyggelige aktiviteter på fridager skal gis muligheter for gode opplevelser og ferieturer.
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Erfaringen tilsier at det er de som ikke reiser på ferieturer med egne familier som benytter seg mest
av tiltaket.
Barn og ungdom som er hjemmehørende i de belastede områdene skal prioriteres på alle turer og
aktiviteter i regi av klubben.
Gjennom gode opplevelser og hyggelige aktiviteter i felleskap, bygges gode relasjoner både mellom
barn og voksne. Vi jobber også aktivt med uønsket sosial atferd, og styrking av sosial kompetanse
som inkludering, vise hensyn og respektere hverandre når vi er på tur.
Egenandelen på turene skal være lav eller ingen slik at det er mulighet å bli med på tur.
Ved å rekruttere fra de spesielt berørte områdene i bydelen, er det en målsetning å nå enda flere av
de barn og unge som trenger tilbudet aller mest.
Dette skal være et lavterskeltilbud for barn og unge uavhengig av psykiske og fysiske funksjonsnivåer.
Barn og ungdom som er hjemmehørende i de belastede områdene skal prioriteres på alle turer og
aktiviteter i regi av klubben.

Beskrivelse av aktivitet
Eks på turer vi ønsker å gjennomføre under 2015 er.
Tur junior vinterferien 3 dager
Tur ungdom vinterferien 4 dager
Dagstur på helger så som badeturer, lekeland, kino, bowling for junior og ungdom
Dagsturer i påsken 3 dager
Dagsturer i julen 2015 3-4 st.
Alpintur for barn
Alpintur ungdom
Tur til Gøteborg for barn og ungdom
Kurs i livredning alle ansatte antall 20
Dags- og overnattingsturer under sommeren
Overnattingsturer i høstferien
Camp 33 i sommerferien for inntil 80 barn og ungdom i samarbeid med frivillige,
frivillighetssentralen på Sagene og bomiljøarbedere.
Utlån av nødvendig utstyr er en del av tilbudet, da flere av barna og ungdommene ikke har dette
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selv, og hvor foreldrene ikke har økonomisk mulighet for å kjøpe dette inn.

Barn og ungdoms innflytelse i tiltaket
Vi har stor fokus på brukerinvolvering på ungMetro og har det siste året gjennomført formøte med
barn og ungdom som skall på tur. Tema på disse møtene er innkjøp av mat, aktiviteter på tur og
felles kveldsaktiviteter. Vi er også opptatt av at arrangere turer og kveldsarrangement utefra hva
barn og ungdom kommer med for forslag.

Målgruppe
Barn og ungdom i bydel Sagene som er berørt av fattigdomsproblematikk, rus, vold eller psykiatri.
Barn og ungdom fra bydelens kommunale boliger er prioritert.
At barn og unge som ikke har anledning til å reise på ferier skal få gode opplevelser, hyggelige
aktiviteter og ferieturer. Det skal være et åpent tilbud til alle barn og ungdom i alderen 10-18 år i
bydel Sagene. Erfaringen tilsier at det er de som ikke reiser på ferieturer med egne familier som
benytter seg av tiltaket

I målgruppen:

Gutter

Jenter

60

60

0-5

6-12

Familier

Totalt
120

Utenfor
målgruppen:
Alder:

ja

13-19

ja

20-25

Plan for rekruttering
Bydelens ungdomstiltak er daglig i kontakt med mange av barna som er berørt av
fattigdomsproblematikk. Det har gjennom de siste årene vært en økende bevissthet blant ansatte i
forhold til kartlegging av hvem disse barna er, med mål om å rekruttere denne gruppen til bydelens
tilbud. Ved å rekruttere fra de spesielt berørte områdene i bydelen, er det en målsetning å nå enda
flere av de barn og unge som trenger tilbudet aller mest. Vi har en åpen dialog med andre
samarbeidspartnere, slik som barnevern, helsestasjon, søknadskontoret, NAV, Bomiljøarbeiden i
dem kommunale boligene og boligområdene, politi og skolene for å rekrutterer til tiltaket gjennom
året i bydelen.
Vi når også en del av dem barn og ungdom som ellers ikke kommer på vår ordinære drift på klubben
gjennom samarbeid med miljøarbeiderne i områdene rundt dem kommunale boligene. Bevisst
rekruttere gjennom barnevernet og bomiljøarbeiderne som jobber med disse barn og ungdom i
bydelen.
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Samarbeid
Bjølsen skole, Sagene skole, Lilleborg skole, Nordpolen skole, foresatte, NAV, Bomiljøtjenesten, Salto
koordinator, Sagene barneverntjeneste, Bomiljøtjenesten og politiet
Vi gir ut informasjon. Vi har møte i forkant av sommeren med NAV, bomiljøarbeiderne i området for
å komme i kontakt med foresatte i området for å gi ut så god informasjon som mulig. Oppsøker
spesielt skolene i bydelen og har dialog med sosiallærer.

Evaluering
Vi lager rapporter og evaluerer etter hver tur, arrangement el aktivitet sammen med personalet som
har hvert engasjert i og delaktig i tilbudet

Budsjett
Type kostnader
Lønn og godtgjørelse til
ansatte
Evt. lønn og godtgjørelse
til deltakere
Transportutgifter
Utgifter til
inngangsbilletter
Innkjøp av utstyr
(investering)
Husleie/strøm/renhold
Andre
aktivitetskostnader
Andre
administrasjonskostnade
r
Annet:
Sum kostnader
Egeninnsats beskrivelse

Beløp

Type inntekter

Beløp

600 000 Søknadsbeløp

700 000

Egenfinansiering
340 000
Evt. egenandel fra
50 000 deltakere
15 000
Andre inntekter/tilskudd (spesifiser):
50 000
40 000
100 000
200 000
15 000

1 055 000 Sum inntekter
Egeninnsats estimert beløp

Side 112 av 210

1 055 000

Tilbake til innholdsfortegnelse

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bydel Sagene
Vår ref: 2014/51401
Nøkkelinformasjon
Navn på søker

Ungdomstiltakene - ungMetro

Navn på tiltaket

Sommerjobb

Informasjon om søker
Kommune/bydel:

Bydel Sagene

Org.nr.

979588410

Kontonr.

13150100253

Type søker:

Kommunalt foretak

Adresseinformasjon
Postadresse:

Postboks 4200 Nydalen

Postnummer:

401

Poststed:

Oslo

Besøksadresse:

Bjølsen gt 12

Postnummer besøksadresse:

0468

Poststed besøksadresse:

Oslo

Kontaktperson
Kontaktperson for tiltaket:

Lillian Rognstad

Tlf. kontaktperson:

951 10 839

E-post kontaktperson:

lillian.rognstad@bsa.oslo.kommune.no
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Kort beskrivelse av søker (valgfritt)
ungMetro er bydel Sagenes fritidsklubb. Klubben tilbyr juniorklubb (10-13 år), ungdomsklubb (13-18
år) og klubb for de med nedsatt funksjonsevne (16-65 år). Klubben arrangerer en rekke aktiviteter
for alle barn og unge i bydel Sagene. Dags og overnattingsturer i helger og ferier gjennom hele året
er en del av disse tilbudene.
På de åpne kveldene kan vi tilby et stort utvalg av aktiviteter. Alt for å gjøre huset så attraktivt som
mulig for brukerne. Aktivitetstilbudet er opplagt på den måten at brukerne selv i størst mulig grad
bestemmer hva de vil gjøre. Det er viktig for oss i personalgruppa å imøtekomme brukernes forslag
til aktiviteter de har lyst å drive med på klubben.
Tiltakenes primære målsetning er å være en trygg, sosial arena for barn og ungdom i alderen 10-18
år.
I tillegg til dem ordinære kveldene har vi tilbud i helger og ferier spesielt rettet mot barn og ungdom
i kommunale gårder
Bydel Sagene er andre største når det gjelder barnefattigdom. Bydelen har den største andelen av
kommunale leiligheter av alle Oslos 15 bydeler. I mange av disse leilighetene bor det store
barnefamilier i små leiligheter. Opp mot 70 % av alle barn med tiltak i bydelens barneverntjeneste
bor i kommunale leiligheter. Bydelens ungdomstiltak der iblant ungMetro er daglig i kontakt med
mange av barna som er berørt av fattigdomsproblematikk. Det har gjennom de siste par årene vært
en økende bevissthet blant ansatte i forhold til kartlegging av hvem disse barna er, med mål om å
rekruttere denne gruppen til bydelens tilbud.

Hvis tiltaket er en
videreføring, oppgi
tidligere støttebeløp

Type tiltak
a) Kultur- og fritidsaktiviteter

Nei

2011

b) Ferieaktiviteter

Ja

2012

c) Alternative mestringsarenaer

Ja

2013

200000

2014

500000

Beskrivelse av målsetting
Målsettingen med prosjektet er å gi ungdom arbeidserfaring og kunnskap om hva som forventes av
en arbeidstaker. Dem skal lære å komme tidsnok, og si fra om man ikke kommer. Lære om
arbeidsmoral og etikk.
Målsettingen er også at lære seg jobbsøkerprosessen.
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Arbeidsplassen skal være en god åpen møteplass for ungdommene.
Vi skal ha fokus på at ungdom med nedsatt funksjonsevne også skal søke jobb.
Ved å rekruttere fra de spesielt berørte områdene i bydelen, er det en målsetting å nå enda flere av
de unge som trenger jobb i ferier.
Alle skal få en personlig attest ved avslutning av perioden.
Ungdommen skal selv arrangerer aktivitet for andre ungdommer.

Beskrivelse av aktivitet
Tiltaket retter seg til 15 ungdommer fra 10. trinn på ungdomsskolen og seks aktivitetsledere(19-25
år) som fordeles i 3 grupper.
Var gruppe har 2 aktivitetsledere og 5 ungdommer.
Til sammen sommerjobber dem i Bydel Sagene over en 4 ukers periode.
Gruppene roterer mellom 3 stasjoner.
Stasjon 1. er ute jobber som inkluderer alt fra søppel plukking og gressklipping til maling og
taggefjerning.
Stasjon 2. er inne jobbing som inkluderer oppussing/vedlikehold etc. av kommunale bygg, skoler,
barnehager etc.
Stasjon 3. er en aktivitets fremmende stasjon som skal legge til rette for aktiviteter i bydelen. Ulike
turneringer, kulturelle innslag etc. arrangeres av gruppen for bydelens innbyggere.
Den første uken går ut på å lære kjenne de andre som fått sommerjobb, teambuilding og gå nøye
igjennom forventninger og hva som skal gjøres. Her presenteres alle jobber som skal gjøres, regler
for utbetaling av penger, etc. Vi drar på en kortere tur for å styrke gruppene.
Alle 10. trinn elever på Bjølsen skole og Sagene skole oppfordres til å søke sommerjobb med formell
søknad.
Ved ulike arbeidsoppgaver får de ulike arenaer som de kan mestre og ved at søke seg en
sommerjobb så er de med på att kvalifisere seg og bli inkludert i arbeidslivet

Barn og ungdoms innflytelse i tiltaket
Ungdommene vil bli presentert ulike arbeidsoppgaver. Dem skal være med og dele opp
arbeidsoppgavene sinns imellom. Mange av disse innebærer at de selv må finne best mulig
samarbeidsform for å løse disse. Eks fra fjorårets sommerjobb: Ungdommene arrangerte et rebusløp
for barna på sommerklubben. De ble delt i grupper på to til tre stykker og måtte selv finne på poster
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som de skulle betjene. Løpet ble veldig godt mottatt blant barna.
En gruppe av ungdommene skal lage lunsj til de andre hver dag. Dette var en stor suksess i fjor og
bidro til et godt gruppemiljø. Ungdommene gjorde alt fra å sette opp en meny (planlegges første
jobb uke) til innkjøp, matlaging og opprydding.
På stasjon 3. vil ungdommene med veiledning av voksne i prosjektet selv kunne bestemme og
utforme hva slags arrangement de vil lage. Dette blir ungdommenes arrangement for bydelen.

Målgruppe
Ungdommer i 10. trinn i bydelens ungdomsskoler og unge voksne i alderen 18-25 år som bor i bydel
Sagene som vil tjene sine egne penger. Ungdom som ikke har mulighet å få penger fra annet hold.
Ungdommer som ikke ønsker å arve foreldrenes fattigdom eller bidragsavhengighet. Vi prioriterer
dem som har bostedsadresse i kommunale leiligheter fra bydelen.

I målgruppen:

Gutter

Jenter

10

11

0-5

6-12

Familier

Totalt
21

Utenfor
målgruppen:
Alder:

13-19

ja

20-25

ja

Plan for rekruttering
Vi gir ut med info til alle bydelens skoler og henger opp infoskriv i og rundt dem kommunale
leilighetene. Det vi ser virker er at gå rundt i klassene og gi ut personlig informasjon. Det bruker vi
mye tid på.

Samarbeid
Vi har møte i forkant av sommeren med NAV, bomiljøarbeiderne i området for å komme i kontakt
med foresatte i området for å gi ut så god informasjon som mulig. Oppsøker spesielt Bjølsen og
Sagene skole og har dialog med sosiallærer. Vi gir ut plakater og flyers til alle som vi samarbeider
med.
Ungdomstiltakene - Vi har en dialog om det er noen som vi mener faller utenfor og trenger noe
ekstra.
OT ansvarlig i bydelen - Her drøfter man ungdom og kan bruke sommerjobb-prosjektet som et
verktøy for å motivere en ungdom skolegang fra høsten.
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Salto koordinator og Sagene barneverntjeneste er andre viktige samarbeidspartnere.

Evaluering
Vi lager en grundig rapport og evaluering. Daglig skrives det en rapport av prosjekt leder og
aktivitetsledere som senere sammenfattes til en rapport med de viktigste momentene.
Ungdommene har også en avslutnings samtale siste uka i prosjektet er for å gå igjennom og
evaluere.

Budsjett
Type kostnader
Lønn og godtgjørelse til
ansatte
Evt. lønn og godtgjørelse
til deltakere
Transportutgifter
Utgifter til
inngangsbilletter
Innkjøp av utstyr
(investering)
Husleie/strøm/renhold
Andre
aktivitetskostnader
Andre
administrasjonskostnade
r
Annet:
Sum kostnader
Egeninnsats beskrivelse

Beløp

Type inntekter

Beløp

200 000 Søknadsbeløp

600 000

500 000 Egenfinansiering
170 000
Evt. egenandel fra
deltakere
Andre inntekter/tilskudd (spesifiser):
30 000

20 000
20 000

770 000 Sum inntekter
Egeninnsats estimert beløp
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Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bydel Sagene
Vår ref: 2014/51401
Nøkkelinformasjon
Navn på søker

Ungdomstiltakene v/ Torshovdalen Aktivitetshus

Navn på tiltaket

Ferietilbud til familier

Informasjon om søker
Kommune/bydel:

Bydel Sagene

Org.nr.

974778726

Kontonr.

13150100253

Type søker:

Kommunalt foretak

Adresseinformasjon
Postadresse:

Postboks 131 Torshov

Postnummer:

412

Poststed:

Oslo

Besøksadresse:

Fagerheimsgata 31

Postnummer besøksadresse:

0475

Poststed besøksadresse:

Oslo

Kontaktperson
Kontaktperson for tiltaket:

Lillian Rognstad

Tlf. kontaktperson:

951 10 839

E-post kontaktperson:

lillian.rognstad@bsa.oslo.kommune.no

Kort beskrivelse av søker (valgfritt)
Torshovdalen Aktivitetshus er en del av bydelens Ungdomstiltak
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Hvis tiltaket er en
videreføring, oppgi
tidligere støttebeløp

Type tiltak
a) Kultur- og fritidsaktiviteter

Nei

2011

50000

b) Ferieaktiviteter

Ja

2012

62221

c) Alternative mestringsarenaer

Nei

2013
2014

250000

Beskrivelse av målsetting
En av målsetningene vil være at inntil 100 barn, unge og foreldre skal få et tilbud om turer, aktiviteter
og opplevelser i skolens ferier. Dette vil være familier som er preget av fattigdomsproblematikk og
som videre er fattige på opplevelser. Med skolens ferier menes ferie i forbindelse med julen,
vinterferie, sommerferie og høstferie. Det vil være mest fokus på skolens sommerferie da det er
mange av barna og de unges familier som ikke har mulighet for å reise bort eller gjøre andre former
for aktiviteter sammen med barna sine.
Sommerferien er lang og mange har veldig få positive opplevelser å fylle disse ukene med. Et av
målene vil være å kunne gi disse familiene opplevelser som de kan leve lenge på og som barna og de
unge vil sette pris på. Videre vil familier få anledning til å gjøre aktiviteter og opplevelser sammen.
Mestringsopplevelser vil stå i fokus.
Bydelens tjenestesteder skal samarbeide om å rekruttere de «riktige» familiene til tilbudene.

Beskrivelse av aktivitet
Bydelen opplever at det er mange barn og unge som tilbringer feriedager i gatene, og at mange barn
og unge kommer fra familier som ikke har råd til å reise bort med barna sine. Tiltaket ønsker å tilby
følgende aktiviteter:
-

Dagsturer til blant annet Tusenfryd, Høyt og lavt, lekeland

-

Utflukter til Nordmarka/Østmarka

-

Overnattingsturer i kjøreavstand fra Oslo

Dette vil bidra til at utsatte familier får muligheten for å delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

Side 119 av 210

Tilbake til innholdsfortegnelse

Barn og ungdoms innflytelse i tiltaket
Barn og unge sammen med familien vil aktivt bli trukket inn i hva de ønsker at tilbudene skal bestå i,
og hvordan de ønsker at disse skal gjennomføres. Sammen med foreldre/foresatte og ansatte fra
bydelen, skal tilbudene utarbeides og distribueres i bomiljøene.

Målgruppe
Målgruppen er barn, unge og deres familier som er berørt av fattigdomsproblematikk. Bydel Sagene
er en av Oslos tre bydeler med relativt flest barnefamilier som er utsatt for vedvarende fattigdom.
Antall fattige barn øker. Dette kan skyldes at det flytter flere barnefamilier inn i de kommunale
boliger og at antall eneforsørgere med innvandrer bakgrunn øker. Det vil ut fra dette være ønskelig å
nå disse familiene fra utsatte boområder og familier som er stønadsmottakere.

I målgruppen:

Gutter

Jenter

Familier

Totalt

30

30

40

100

Utenfor
målgruppen:
Alder:

0-5

ja

6-12

ja

13-19

ja

20-25

Plan for rekruttering
Det er relativt god oversikt over barnebefolkningen i de kommunale gårdene i bydelen, og det vil bli
rekruttert familier ved hjelp av bomiljøarbeidere som jobber tett inn mot disse miljøene. I tillegg vil
ansatte fra ungdomstiltakene bidra i denne rekrutteringen. NAV vil også ha en viktig rolle i
forbindelse med rekruttering av familier de arbeider med, og der de ser at barna og foreldre kan
nyte godt av et slikt ferietilbud.

Samarbeid
NAV og bomiljøtjenesten er være viktige samarbeidspartnere. I tillegg vil det være godt samarbeid
med bydelens skoler, ungdosmtiltak, skolehelsetjenesten, bydels politi og barneverntjenesten. Det
er opprettet møtefora der de ulike instanser møtes for å snakke om blant annet rekruttering av
familier som er i behov av ferieaktiviteter.

Evaluering
Tiltaket vil bli evaluert av de ulike og aktuelle samarbeidspartnerne mot slutten av året. I tillegg vil
hver tur evallueres på bakrunn av familienes egne opplevelser og erfaringer.
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Budsjett
Type kostnader
Lønn og godtgjørelse til
ansatte
Evt. lønn og godtgjørelse
til deltakere
Transportutgifter
Utgifter til
inngangsbilletter
Innkjøp av utstyr
(investering)
Husleie/strøm/renhold
Andre
aktivitetskostnader
Andre
administrasjonskostnade
r
Annet:
Sum kostnader
Egeninnsats beskrivelse

Beløp

Type inntekter

Beløp

200 000 Søknadsbeløp

500 000

Egenfinansiering
140 000
Evt. egenandel fra
100 000 deltakere
Andre inntekter/tilskudd (spesifiser):
100 000

200 000
40 000

640 000 Sum inntekter
Egeninnsats estimert beløp

Side 121 av 210

640 000

Tilbake til innholdsfortegnelse

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bydel Sagene
Vår ref: 2014/51401
Nøkkelinformasjon
Navn på søker

Ungdomstiltakene v/Ung Media

Navn på tiltaket

Jentegruppa

Informasjon om søker
Kommune/bydel:

Bydel Sagene

Org.nr.

974778726

Kontonr.

13150100253

Type søker:

Kommunalt foretak

Adresseinformasjon
Postadresse:

Torshovgata 33

Postnummer:

476

Poststed:

OSLO

Besøksadresse:
Postnummer besøksadresse:
Poststed besøksadresse:

Kontaktperson
Kontaktperson for tiltaket:

Lillian Rognstad

Tlf. kontaktperson:

95110839

E-post kontaktperson:

lillian.rognstad@bsa.oslo.kommune.no
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Kort beskrivelse av søker (valgfritt)
Ung media er et musikk og mediatilbud som ligger under Ungdomstiltakene i bydel Sagene. På Ung
Media får ungdommene gratis undervisning i musikk og media, samt at det jobbes med generelt
ungdomsarbeid. Internettsiden er: www.ungmedia.no

Hvis tiltaket er en
videreføring, oppgi
tidligere støttebeløp

Type tiltak
a) Kultur- og fritidsaktiviteter

Ja

2011

0

b) Ferieaktiviteter

Nei

2012

0

c) Alternative mestringsarenaer

Ja

2013

100000

2014

200000

Beskrivelse av målsetting
Målsetting/resultatmål:
Målsettingen med jentegruppa er å bidra til et bedre oppvekstmiljø for jenter i bydel Sagene i
aldersgruppen 13-20 år, som lever i familier berørt av fattigdomsproblematikk. Dette, ved å tilby et
fritidstilbud som skal være en sosialiseringsarena hvor de skal oppleve mestring, personlig utvikling
og øke sin sosiale og kulturelle kapital.
Resultatmål:
Opprette en jentegruppe for jenter mellom 13 og 20 år. Gjennom gruppen skal deltarkene
oppleve felleskap og trygghet, og hvor målet er å skape økende samfunnsdeltakelse blant jenter i
bydelen.
Skape en trygg mestringsarena, hvor deltakerne kan utvikle seg og hvor aktivitetene skal ha
en overføringsverdi til skole og arbeidsliv. Dette vil være prosjektbasert arbeid, workshoper, turer og
ekskursjoner. Videre er målet å gi deltakerne økt selvtillit, og bevissthet rundt sosial mobilitet.
-

Skape en arena hvor deltakerne blir sett av voksne, og hvor de får god oppfølging.

Bidra til å på lengre sikt integrere deltakerne inn i andre fritidsaktiviteter (musikk, idrett,
kunst og kultur).
Motivere deltakerne til å fullføre skolegang/utdanning og kan få hjelp til å gjøre lekser etter
skoletid.
-

Skape et forum for diskusjon og refleksjon om holdninger, identitet, rus, mobbing, seksualitet
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og andre temaer som opptar ungdommene.
-

Ha et særskilt fokus på psykisk helse og bidra til å forebygge og oppdage psykiske problemer.

Skape et forum for kulturell utveksling, og interkulturell forståelse innad i gruppa.
Målgruppen for jentegruppa vil være jenter med minoritetsbakgrunn og jenter med flerkulturell
bakgrunn.
-

Deltakerne i gruppen skal utvikle fellesskapsfølelse og være en ressurs for hverandre.

Effektmål:
I et samfunnsintegreringsperspektiv bidra til at deltakerne i større grad deltar i
lokalsamfunnet, og samfunnet for øvrig.
-

Bidra til å forebygge ”dropout” fra skolen.

-

Bidra til å forebygge mobbing.

Sammen med skole og andre instanser bidra til å øke sannsynligheten for sosial mobilitet for
deltakerne.
Øke fokus og bevisstheten rundt psykisk helse og bidra til å oppdage risikoutsatte
ungdommer.
Bidra til at deltakerne kan være en ressurs for hverandre i perioden etter jentegruppa og at
de skal stå sterkere i møtet med samfunnet, ungdomstiden og overgangsfaser.

Beskrivelse av aktivitet
Bydel Sagen er en bydel i stor endring. En bydel som tradisjonelt sett har vært en
arbeiderklassebydel, men hvor vi ser en økende demografisk endring i løpet av de siste årene. Økte
boligpriser og gentrifiseringsprosesser fører til en økt tilflytting av personer som man kan definere
som den kulturelle middelklassen, og hvor personer som kan defineres som den tradisjonelle
arbeiderklassen flytter ut. På samme tid har bydelen en stor andel av kommunale boliger, og hvor vi
ser tendenser til utvikling av en getto. I tillegg til dette, ser vi at den nye arbeiderklassen i økende
grad består av personer med minoritetsbakgrunn. Dette fører til nye og sammensatte utfordringer
for bydel Sagene, og et av problemområdene vi ser er «utenforskap». Personer og grupper som ikke
integreres i samfunnet. Både innenfor utdanning, men også med tanke på deltakelse i lokalmiljøet.
Statistisk ser vi at de generelle levekårene i bydel Sagene blir bedre, men på samme tid ser vi at de
økonomiske forskjellene øker. Statistisk sett vil vi altså sannsynligvis se at gjennomsnitt og median
vil være avvikende.
Sagene er en av Oslos tre bydeler med relativt sett flest barnefamilier som er utsatt for vedvarende
fattigdom. Nær 870 (22 %) av barna i bydelen kan defineres som fattige, og på tross av bydelens
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sterke vekst de siste årene kan det se ut til at antallet fattige barn øker. Denne trenden ønsker
bydelen å motvirke, gjennom å koordinere innsats og nærmiljøtiltak
Ut i fra våre erfaringer ser vi konsekvensene av de strukturelle endringene i bydelen, og vi jobber
bevisst opp mot de kommunale boligene. Vi ser en økende grad av rusproblematikk, psykiske
helseproblemer, vold i nære relasjoner og kulturelle utfordringer ved at beboerne i de kommunale
gårdene er en sammensatt gruppe med ulik kulturell bakgrunn. Et av områdene vi satser på er jenter
med minoritetsbakgrunn, hvor vi ser at denne gruppen er spesielt utsatt. Og hvor vår erfaring er at
disse jentene har større sannsynlighet for å bli isolert fra lokalsamfunnet. Et av tiltakene vi jobber
med er «Jentegruppa» som har et fokus på å nå disse jentene og bidra til økt deltakelse i
lokalsamfunnet. Videre er målet at de skal finne ressurser i hverandre, oppnå mestring av ulik grad
og ha et forum hvor de kan møte andre jenter i samme situasjon.
Jentegruppa er en åpen møteplass for jenter i alderen 13-20 år i bydel Sagene. Gruppen vil ledes av
to kvinnelige ansatte. Deltakerne skal møtes fast en gang i uken, men det vil også arrangeres turer,
ekskursjoner og workshops i helger. Gruppen vil være åpen, som betyr at ungdommer kan komme
innom når de selv ønsker eller har behov. Men målet er å bygge opp en fast gruppe som skaper
stabilitet i gruppen.
Hver kveld vil det bli servert mat, hvor deltakerne har ansvaret for gjennomføringen (innkjøp,
matlaging og rydding). I løpet av kvelden vil vi jobbe med samtale, veiledning og aktiviteter som skal
bidra til å nå målsettingene for gruppen. Det vil være fokus på refleksjon, samtaler, veiledning,
styrking av gruppefølelse og identitet, mestringsopplevelse, og selvtillit.
I utviklingen av prosjektet, vil vi i år satse mer på workshops og aktiviteter. Derfor er gruppen flyttet
fra Torshovdalen aktivitetshus til Ung Media. Målet er å utfordre jentene til å strekke seg litt utenfor
komfortsona, bidra til flere mestringsopplevelser, og samtidig bidra til et økt handlingsrom som har
en overføringsverdi til andre områder i livet. Eksempler på workshops og aktiviteter er planlegging
og gjennomføring av en festival, studioinnspilling, svømming, klatring og andre aktiviteter. Vi vil også
jobbe for å integrere deltakerne i gruppen inn i miljøet på Ung Media.

Barn og ungdoms innflytelse i tiltaket
Medvirkning vil ha et stort fokus i Jentegruppa. De vil få muligheten til å medvirke i valg av
aktiviteter, workshopmoduler og det generelle innholdet i gruppa. Gjennom året skal de arrangere
en festival/konsert hvor de vil ha ansvaret for planlegging, innhold og gjennomføring.
Målet er at jentene skal bli mer selvstendige, ta valg og få frem ressursene de besitter. Gjennom
workshops, prosjekter og aktiviteter ønsker vi å bidra til at deltakerne får en større bevissthet rundt
innflytelse, deltakelse og medvirkning.
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Målgruppe
Jentegruppe er i utgangspunktet en åpen gruppe for jenter i bydel Sagene. Men gjennom tiltaket
ønsker vi å rette et spesielt fokus mot jenter med minoritetsbakgrunn og jenter som bor og
oppholder seg i de kommunale gårdene. I år har vi et spesielt fokus på Søndre Åsen området, men vi
vil også jobbe videre med Drøbaksgata. Årsaken til dette er at disse områdene har en større andel
personer med minoritetsbakgrunn og barn og unge fra familier med fattigdomsproblematikk. Vi ser
også at det er områder som er spesielt utsatt med tanke på rus og psykisk helse problematikk.
Med utgangspunkt i dette ønsker vi å rette tiltaket spesielt mot jenter i dette området, og hvor vår
erfaring er at denne gruppen i større grad enn andre blir isolert fra lokalsamfunnet. Den metodiske
tilnærmingen til dette er å etablere en «blandet gruppe» med jenter, for å skape en gruppefølelse på
tvers av ulikheter. Målet er at jentene skal kunne være en ressurs for hverandre. I tillegg til sosial og
kulturell bakgrunn vil vi også forsøke å få en jevn aldersfordeling i gruppa.
Målet er å få ca. 20 jenter innenfor målgruppen til å delta gjennom året. Men det vil være en åpen
gruppe med plass til jenter utenfor den spesifikke målgruppen. Dette, fordi vi mener dette vil bidra til
å ta bort utfordringer med stigmatisering av deltakerne i gruppen.
Gutter

Jenter

Familier

I målgruppen:

0

20

20

Utenfor
målgruppen:

0

10

10

Alder:

0-5

6-12

13-19

ja

Totalt

20-25

ja

Plan for rekruttering
Vi vil benytte oss av ulike rekrutteringsplattformer. Først og fremst vil vi samarbeid med skolene og
gå rundt i klassene for å rekruttere bredt til gruppa. I tillegg vil vi ha et tett samarbeid med
sosiallærere, klubbledere på Ung Media og Ung Metro, Metropolen, Sagene Torg, hvor vi vil
rekruttere inn de jentene som vi ser har behov for et slikt tilbud. Målet er å få en blandet gruppe
som representerer et gjennomsnitt av jenter innenfor ungdomssegmentet.

Samarbeid
De viktigste samarbeidspartnerne på prosjektet vil være sosiallærerne på skolene, SALTO
koordinator, helsesøster, Sagene frivillighetssentral (som ligger i Søndre Åsen området), og Booppfølgingstjenesten/NAV, samt barneverntjenesten.

Side 126 av 210

Tilbake til innholdsfortegnelse

Evaluering
Jentegruppen har eksistert siden 2012 og vi har gjort oss mange gode erfaringer med prosjektet. I
samarbeid med deltakerne har vi fått tilbakemeldinger på hva som kan endres og hva som fungerer.
Vi ser at det er et stort behov for en jentegruppe, og at det bidrar til å styrke deltakerne. I
forlengelsen av dette ønsker vi å utvikle gruppen, og jobbe videre for å kunne gi et best mulig tilbud.
I 2015 vil vi flytte gruppen til Ung media for å benytte oss av kompetansen der. Det vil bli mer fokus
på workshops, og prosjekter. Dette vil evalueres hvert halvår i samarbeid med deltakerne, hvor vi vil
være fleksible til å endre gruppen og aktivitetene underveis i prosessen. Vi vil også ha jevnlige møter
med samarbeidspartnere for å få tilbakemeldinger utenfra.

Budsjett
Type kostnader
Lønn og godtgjørelse til
ansatte
Evt. lønn og godtgjørelse
til deltakere
Transportutgifter
Utgifter til
inngangsbilletter
Innkjøp av utstyr
(investering)
Husleie/strøm/renhold
Andre
aktivitetskostnader
Andre
administrasjonskostnade
r
Annet:
Sum kostnader
Egeninnsats beskrivelse

Beløp

Type inntekter

Beløp

500 000 Søknadsbeløp

500 000

Egenfinansiering
200 000
Evt. egenandel fra
10 000 deltakere
Andre inntekter/tilskudd (spesifiser):
20 000
15 000
50 000
100 000
5 000

700 000 Sum inntekter
Egeninnsats estimert beløp
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Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bydel Sagene
Vår ref: 2014/51401
Nøkkelinformasjon
Navn på søker

Ungdomstiltakene v/ Torshovdalen Aktivitetshus

Navn på tiltaket

Trial - motortilitak

Informasjon om søker
Kommune/bydel:

Bydel Sagene

Org.nr.

974778726

Kontonr.

13150100253

Type søker:

Kommunalt foretak

Adresseinformasjon
Postadresse:

Postboks 131 Torshov

Postnummer:

412

Poststed:

Oslo

Besøksadresse:

Fagerheimsgata 31

Postnummer besøksadresse:

0475

Poststed besøksadresse:

Oslo

Kontaktperson
Kontaktperson for tiltaket:

Lillian Rognstad

Tlf. kontaktperson:

951 10 839

E-post kontaktperson:

lillian.rognstad@bsa.oslo.kommune.no

Kort beskrivelse av søker (valgfritt)
Torshovdalen Aktivitetshus er en del av bydelen Ungdomstiltak
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Hvis tiltaket er en
videreføring, oppgi
tidligere støttebeløp

Type tiltak
a) Kultur- og fritidsaktiviteter

Ja

2011

100000

b) Ferieaktiviteter

Ja

2012

200000

c) Alternative mestringsarenaer

Ja

2013

150000

2014

250000

Beskrivelse av målsetting
En av målsetningene er å jobbe med de unges holdninger, motivasjon, konsentrasjon og
problemløsningsevne. Videre fokuseres det mye på samarbeid, konfliktløsning og respekt, dette i
tillegg til selve trialaktiviteten. For å nå disse målene er det blant annet utarbeidet en kontrakt som
alle deltakerne i gruppa må skrive under på ved oppstart. Kontrakten inneholder regler for gruppa
og hvilke forventinger som ligger til grunn for akseptert atferd og deltakelse.
Et annet formål med aktiviteten er å nå barn/ungdom som av ulike grunner ikke benytter seg av
eksisterende fritidstilbud og som kan stå i fare for å begå kriminelle handlinger eller utvikle annen
destruktiv atferd. Det fokuseres på å gi barna/ungdommene gode opplevelser og mulighet for
utfoldelse og lek innenfor trygge og faste rammer.
Tiltaket har også en målsetning om å reise på en lengre tur i forbindelse med sommerferien. Turen er
tenkt ca en uke og vil gå til sørlandet evt nordnorge. Dette er kanskje den eneste ferien noen av
deltakerene vil få utenfor egen bydel. Det vil derfor være fint å kunne tilby barna/ungdommene en
slik opplevlse der det sosiale samholdet samt trialaktivitet og evt annen motoraktivitet vil stå i fokus.
Det vil også være fokus på reparering og «mekking» av trialsykler og andre motorkjøretøy. De unge
får dermed en mulighet til å lære å reparere trialsykler noe som gjør tiltaket mer helhetlig. Videre er
dette med på å ansvarlig gjøre de unges bruk og behandling av utstyr de til en hver tid låner.
Trialgruppa har følgende verdigrunnlag og målsetning:
-

Jeg er en som fokuserer, trener og lærer nye ting

-

Jeg tar ansvar for oppgaver, for andre og for meg selv

-

Ideene mine blir tatt på alvor og prøvd ut¨

-

Noen bryr seg om meg. Jeg er noe verdt

-

Jeg kan ta sjansen på å stole på andre og på meg selv

Side 129 av 210

Tilbake til innholdsfortegnelse

-

Jeg takler utfordringer, og er med på å finne løsninger

Videre er det et mål å gi utsatte barn/ungdom med særlig interesse innenfor motorsport et
fritidstilbud.
Tiltaket ønsker å nå både gutter og jenter. Aktiviteten vil bli tilrettelagt slik at begge kjønn kan delta.
Det vil være plass til ca 8 barn/ungdom i tiltaket til en hver tid gjennom hele året.
Det er et mål og opprette god kontakt og samarbeid med foresatte og foreldre. Det arrangeres
foreldremøter og det oppfordres til foredeltakelse i forbindelse med løp og andre arrangementer.
Videre er det godt samarbeid med samarbeidspartnere og frivillige.

Beskrivelse av aktivitet
Trial er en motorsport som foregår ute i terrenget og har fokus på kontroll og mestring. Tiltaket
foregår ukentlig gjennom hele skoleåret og har utgangspunkt ved Torshovdalen Aktivitetshus. Selve
aktiviteten/treningen foregår ved Osloungdommens motorsenter i Hvervenbukta.
Barna og ungdommene har oppmøte etter skoletid og blir kjørt hjem etter endt aktivitet seinest kl.
21.00.
Når barna/ungdommene er ute i terrenget blir det også lagt opp til en matbit. I og med at
barna/ungdommene som oftes kommer rett fra skolen er de ofte sultne.
I tillegg til ukentlige treninger er det rom for egne «mekkedager» for de som ønsker og har
interesse.
Barna og ungdommene deltar på diverse trialløp, trialoppvisninger og turer i forbindelse med
skolens ferier. Gruppa er også med på å arrangere Olabil NM i Torshovdalen. Trialgruppa stiller her
både som arrangør og deltaker. I forbindels med dette er de unge med på å bygge "farkoster" som
de stiller til start med.

Barn og ungdoms innflytelse i tiltaket
Deltakerne er med på å bestemme hvordan de ønsker at gruppa skal fungere. Dette gjøres blant
annet gjennom kontrakten som alle må skrive under på ved deltakelse i gruppa. Videre deltar
barna/ungdommene ved utforminger av løyper under treninger osv.

Målgruppe
Bydelen er en av Oslos tre bydeler med relativt sett flest barnefamilier som er utsatt for vedvarende
fattigdom. Bydelen innehar mange kommunale boliger. Det viser seg at det flytter flere barnefamilier
inn i disse type boliger og at antall eneforsørgere med innvandrer bakgrunn øker.
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Tiltaket retter seg derfor mot familier som lever med fattigdomsproblematikk, rus, psykiatri eller an
andre årsaker trenger hjelp til barna sine.
I tillegg er tiltaket rettet mot barn/ungdom med livsutfordringer som f.eks skolevegring,
atferdsproblematikk og sosiale/emosjonelle vansker.

I målgruppen:

Gutter

Jenter

5

4

0-5

6-12

Familier

Totalt
9

Utenfor
målgruppen:
Alder:

ja

13-19

ja

20-25

Plan for rekruttering
Deltakerne i gruppa rekrutteres gjennom samarbeid mellom ungdomstiltakene i bydelen og andre
innsatser som bydelens barne – og ungdomsskoler, bomiljøtjenesten, NAV, barneverntjenesten og
bydels politiet. Fellesnevneren for disse barna/ungdommene er at det ligger en felles bekymring
rundt hvert enkelt barn/ungdom. Bekymringene kan være rettet mot mobbing, kriminalitet, dårlige
hjemmeforhold eller annen destruktiv atferd.

Samarbeid
Bydelen har etablert gode samarbeidsrutiner gjennom ulike møtefora der nevnte
samarbeidspartnere inngår. I de ulike møtefora blir det tatt opp eventuelle bekymringer rundt
enkelt barn eller grupper. Videre blir det drøftet hva som vil være gode mestringsarenaer for de
ulike barna/ungdommene det evt ligger en bekymring

Evaluering
Tiltaket vil evalueres hvert halvår, eller ved behov hvis endringer må iverksettes på et tidligere
tidspunkt..
Evalueringen vil bygge på deltakernes og tiltakspersonenes egne opplevelser av tiltaket samt
tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere
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Budsjett
Type kostnader
Lønn og godtgjørelse til
ansatte
Evt. lønn og godtgjørelse
til deltakere
Transportutgifter
Utgifter til
inngangsbilletter
Innkjøp av utstyr
(investering)
Husleie/strøm/renhold
Andre
aktivitetskostnader
Andre
administrasjonskostnade
r
Annet:
Lisenser
Sum kostnader
Egeninnsats beskrivelse

Beløp

Type inntekter

Beløp

250 000 Søknadsbeløp

350 000

Egenfinansiering
130 000
Evt. egenandel fra
40 000 deltakere
Andre inntekter/tilskudd (spesifiser):
50 000
30 000
100 000

10 000
480 000 Sum inntekter
Egeninnsats estimert beløp
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Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bydel Sagene
Vår ref: 2014/51401
Nøkkelinformasjon
Navn på søker

Ungdomstiltakene v/Ung Media

Navn på tiltaket

Kaleidoskop

Informasjon om søker
Kommune/bydel:

Bydel Sagene

Org.nr.

974778726

Kontonr.

13150100253

Type søker:

Kommunalt foretak

Adresseinformasjon
Postadresse:

Torshovgata 33 a

Postnummer:

476

Poststed:

OSLO

Besøksadresse:
Postnummer besøksadresse:
Poststed besøksadresse:

Kontaktperson
Kontaktperson for tiltaket:

Lillian Rognstad

Tlf. kontaktperson:

95110839

E-post kontaktperson:

lillian.rognstad@bsa.oslo.kommune.no

Side 133 av 210

Tilbake til innholdsfortegnelse

Kort beskrivelse av søker (valgfritt)
Ung Media er et musikk og media tilbud for barn og ungdommer i bydel Sagene. Ung Media er del
av Ungdomstiltakene og jobber forebyggende. På Ung Media får medlemmene undervisning i
musikk og media, men det jobbes også med generelt ungdomsarbeid i samarbeid med Ung Metro
og Torshovdalen aktivitetshus. Ung media sin internettside: www.ungmedia.no

Hvis tiltaket er en
videreføring, oppgi
tidligere støttebeløp

Type tiltak
a) Kultur- og fritidsaktiviteter

Ja

2011

b) Ferieaktiviteter

Nei

2012

c) Alternative mestringsarenaer

Ja

2013
2014

Beskrivelse av målsetting
Sagene er en av Oslos tre bydeler med relativt sett flest barnefamilier som er utsatt for vedvarende
fattigdom. Nær 870 (22 %) av barna i bydelen kan defineres som fattige, og på tross av bydelens
sterke vekst de siste årene kan det se ut til at antallet fattige barn øker. Denne trenden ønsker
bydelen å motvirke, gjennom å koordinere innsats og nærmiljøtiltak.
I området Søndre Aasen finnes bydelens største andel kommunale boliger, med mange store
barnefamilier. Disse barna deltar i liten grad i kulturaktiviteter som korps, kulturskole og andre
kvalifiserende tilbud. Beboerne har liten kontakt med naboene som bor i ordinære borettslag,
bomiljøet preges til tider av konflikt og utrygghet, noe som også skygger for talentutvikling og
kulturell utfoldelse.
Bydel Sagenes visjon i strategisk plan er «En mangfoldig bydel med omtanke for alle», og to av
hovedmålene er at Bydel Sagene er et godt sted å leve, og et godt sted å vokse opp. For å oppnå
dette vil bydelen:
•

fokusere på forebyggende og helsefremmende arbeid

•

prioritere de som har de største utfordringene

•

arbeide systematisk med kompetanseheving og innovasjon

•

samarbeide på tvers – både internt i organisasjonen og eksternt med lokalsamfunnet

•

tenke framtidsrettet, miljømessig og bærekraftig

Blant strategiene Bydel Sagene derfor har i handlingsplan mot barnefattigdom for å bedre
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livskvaliteten til familiene i området, vil dette prosjektet fokusere på følgende mål:
1.2 Effektmål
a)
Skape varig rom for at talentfulle barn og unge bosatt i kommunale boliger i nærområdet
Søndre Aasen også kan få utvikle sine egne kulturelle uttrykk.
b)
Endre hvordan barn og ungdom fra nærområdet ser seg selv, og blir sett utenfra, ved å gi
erfaringer med å opptre foran et publikum og å være forbilder for andre barn i sitt lokalmiljø.
c)
Gi bedre livskvalitet til familiene i området, ved å verdsette beboernes ulike kulturelle
tradisjoner, og styrke områdets omdømme.
1.3 Resultatmål
a)
Produsere årlige musikk- og danseforestillinger på Cosmopolite scene under navnet
«Kaleidoskop» i en profesjonell kunstnerisk ramme, der barn og ungdom fra området viser fram sine
ulike kulturtradisjoner, i et møte med andre og gjerne mer tradisjonelle norske kulturtradisjoner
representert i bydelen.
b)
Legge til rette for at deltakerne fra området skal kunne vise fram talentet også i andre
sammenhenger; på turné, i Ungdommens kulturmønstring, under bydelsdagene og i andre
sammenhenger.
c)
Gi bydelens ansattes erfaring med å jobbe tverrfaglig og sammen med frivillige aktører om
kulturelle tiltak for å skape sosiale endringer, og innarbeide denne metodikken i bydelens ordinære
tjenestetilbud.
1.4 Prosjektmål
a)
Engasjere en ekstern prosjektleder som på helårsbasis kan holde workshops, rekruttere og
kvalifisere talenter fra området til en årlig kulturell stormønstring som blir synlig utover nærområdet.
b)
Etablere et samarbeid mellom skole, barnehager, ungdomstiltak, kulturavdeling og frivillige
aktører som arbeider med kulturelt arbeid eller sosial inkludering.
Prosjektet etableres med mandat fra bydelens ledergruppe som styringsgruppa for områdeløft
søndre Aasen, og rapporterer til ledergruppa ved milepælene.

Beskrivelse av aktivitet
Bydel Sagene og Samspill International Music Network ønsker gjennom dette 3-årige
kulturprosjektet å skape en rekke fantastiske, musikalske forestillinger med profesjonelle rammer.
Barn og ungdom med tilknytning til bydelen skal være artistene, mens foreldre, venner, bekjente,
naboer og musikkelskere for øvrig skal inviteres som publikum.
Med en dedikert prosjektleder skal vi i samarbeid med kunstneriske ressurser i bydelen finne,
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rekruttere, motivere og utvikle de lokale talentene som ellers ville blitt oversett, og sammen et proft
band med noen av Norges beste verdensmusikere skal vi vise verden rundt et kaleidoskop av
kulturelle skatter fra kulturbydelen Sagene!
Gjennom mestringsopplevelser og læring vil deltakerne på prosjektet er målet å forebygge noen av
konsekvensene med opplevlesen av barnefattigdom. Vi vil ha fokus på talent, mestring og barna og
ungdommenes egne ressurser. Gjennom deltakelse i prosjektet vil deltakerne knytte nye
vennskaper, få følelsen av felleskap, og få en større bevissthet og stolthet over sine egne ressurser
både på og bak scenen.

Barn og ungdoms innflytelse i tiltaket
I dette prosjektet er medvirkning et av hovedmålene. Konsertproduksjonen har som mål å få over
50 barn og ungdommer opp på scenen. Innholdet i konserten skal basere seg på ungdommene sin
kulturelle bakgrunn og vi ønsker at de skal bidra med låter, danseinnslag og andre kunstformer som
er forankret i deres kulturarv. Konserten vil ta utgangspunkt i de kulturelle ressursene deltakerne
har med seg, og hvor de vil få videre opplæring og veiledning av instruktører.

Målgruppe
«Kaleidoskop» vil i utgangspunktet være for alle barn og ungdommer i bydel Sagene, men er samtidig
en del av fokuset på Søndre Åsen og Drøbaksgata. Dette er to områder med stor andel barn og
ungdommer med minoritetsbakgrunn og som lever i familier med fattigdomsproblematikk. Og et
område med utfordringer knyttet til rus og psykiske helseproblematikk. I prosjektet vil fokuset være å
løfte frem det kulturelle mangfoldet som finnes i bydel Sagene og hvor vi ønsker å rekruttere barn og
ungdommer fra dette området.
Gutter

Jenter

I målgruppen:

20

20

40

Utenfor
målgruppen:

10

10

20

Alder:

0-5

ja

6-12

Familier

ja

13-19

ja

Totalt

20-25

ja

Plan for rekruttering
Vi vil benytte oss av ulike rekrutteringsplattformer. Først og fremst vil vi samarbeid med skolene og
gå rundt i klassene for å rekruttere bredt til gruppa. I tillegg vil vi ha et samarbeid med Sagene
frivillighetssentral (som ligger i Søndre Åsen), bo-oppfølgingstjenesten/NAV (som ligger i
Drøbakgata). Ungdomsenheten har kontakt med flere barn og ungdommer i løpet av uken, og vil
være den viktigste plattformen for rekruttering, hvor Ung Media vil være sentralt.
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Samarbeid
Kaleidoskop er et samarbeidsprosjekt mellom Bydel Sagene (Kultur og nærmiljøetaten og
Ungdomsenheten) og Samspill International Music Network. I tillegg vil vi samarbeide med andre
aktører som Torshov barnehageenhet, Nordpolen skole, Sagene frivillighetssentral, NAV og Oslo
World Music Festival.

Evaluering
Prosjeketet vil evalueres hvert år etter gjennomføringen av konsertproduksjonen. Det vil ta tas
stilling til suksesskriterier for neste år. Det må gjøres en evaluering av samarbeidspartnere,
musikere, musikalsk leder osv. Evalueringen vil gjøres av Samspill, Kultur og nærmiljøavdelingen og
Ungdomstiltakene. Prosjektet er for tiden i en forprosjektfase hvor det gjøres fortløpende
evalueringer.

Budsjett
Type kostnader
Lønn og godtgjørelse til
ansatte
Evt. lønn og godtgjørelse
til deltakere
Transportutgifter
Utgifter til
inngangsbilletter
Innkjøp av utstyr
(investering)
Husleie/strøm/renhold
Andre
aktivitetskostnader
Andre
administrasjonskostnade
r
Annet:
Sum kostnader
Egeninnsats beskrivelse

Beløp

Type inntekter

Beløp

450 000 Søknadsbeløp

300 000

Egenfinansiering
330 000
Evt. egenandel fra
deltakere
Andre inntekter/tilskudd (spesifiser):
20 000
40 000
100 000
20 000

630 000 Sum inntekter
Egeninnsats estimert beløp
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Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bydel Sagene
Vår ref: 2014/51401
Nøkkelinformasjon
Navn på søker

Ungdomstiltaken - ungMetro

Navn på tiltaket

Sommerklubb

Informasjon om søker
Kommune/bydel:

Bydel Sagene

Org.nr.

979588410

Kontonr.

13150100253

Type søker:

Kommunalt foretak

Adresseinformasjon
Postadresse:

Postboks 4200 Nydalen

Postnummer:

401

Poststed:

Oslo

Besøksadresse:

Bjølsen gt 12

Postnummer besøksadresse:

0468

Poststed besøksadresse:

Oslo

Kontaktperson
Kontaktperson for tiltaket:

Lillian Rognstad

Tlf. kontaktperson:

951 10 839

E-post kontaktperson:

lillian.rognstad@bsa.oslo.kommune.no
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Kort beskrivelse av søker (valgfritt)
ungMetro er bydel Sagenes fritidsklubb. Klubben tilbyr juniorklubb (10-13 år), ungdomsklubb (13-18
år) og klubb for de med nedsatt funksjonsevne (16-65 år). Klubben arrangerer en rekke aktiviteter
for alle barn og unge i bydel Sagene. Dags og overnattingsturer i helger og ferier gjennom hele året
er en del av disse tilbudene.
På de åpne kveldene kan vi tilby et stort utvalg av aktiviteter. Alt for å gjøre huset så attraktivt som
mulig for brukerne. Aktivitetstilbudet er opplagt på den måten at brukerne selv i størst mulig grad
bestemmer hva de vil gjøre. Det er viktig for oss i personalgruppa å imøtekomme brukernes forslag
til aktiviteter de har lyst å drive med på klubben.
Tiltakenes primære målsetning er å være en trygg, sosial arena for barn og ungdom i alderen 10-18
år.
I tillegg til dem ordinære kveldene har vi tilbud i helger og ferier spesielt rettet mot barn og ungdom
i kommunale gårder
Bydel Sagene er andre største når det gjelder barnefattigdom. Bydelen har den største andelen av
kommunale leiligheter av alle Oslos 15 bydeler. I mange av disse leilighetene bor det store
barnefamilier i små leiligheter. Opp mot 70 % av alle barn med tiltak i bydelens barneverntjeneste
bor i kommunale leiligheter. Bydelens ungdomstiltak der iblant ungMetro er daglig i kontakt med
mange av barna som er berørt av fattigdomsproblematikk. Det har gjennom de siste par årene vært
en økende bevissthet blant ansatte i forhold til kartlegging av hvem disse barna er, med mål om å
rekruttere denne gruppen til bydelens tilbud.

Hvis tiltaket er en
videreføring, oppgi
tidligere støttebeløp

Type tiltak
a) Kultur- og fritidsaktiviteter

Nei

2011

150000

b) Ferieaktiviteter

Ja

2012

250000

c) Alternative mestringsarenaer

Ja

2013

250000

2014

250000

Beskrivelse av målsetting
Sommerklubben skal bidra til at barn og ungdom fra de utsatte bomiljø skal oppleve meningsfull
fritid i ferier, gode opplevelser og hyggelige aktiviteter i fellesskap med andre barn og voksne.
Da vi flytter virksomheten ned lokalt til et belastet område når vi en annen type gruppe i bydelen
som vi ellers ikke når i den ordinære driften gjennom året.
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Tiltaket skal gi utsatte barn og ungdom i alderen 6-16 år et dagtilbud i skolens ferier, da vi av erfaring
vet at flere fra målgruppen ikke har noe tilbud. Tiltaket ønsker å nå de som ikke reiser på ferie med
familie, eller som ikke benytter seg av øvrige tilbud i bydelen.
Dette skal være et lavterskeltilbud for barn og unge uavhengig av psykiske og fysiske funksjonsnivåer.

Beskrivelse av aktivitet
Ferieklubb i Drøbakgt skal være et dagtilbud fem dager pr uke, i hele juli måned. Tiltaket skal være
et lavterskeltilbud, med ”åpen dør” for bydelens barn og ungdom.
Basert på erfaring vi gjort oss fra andre år kommer vi å ha fokus på den lavere aldersgruppen som
trenger et tilbud når aktivitetsskolen er stengt. Altså helt ned i 6 års alder.
Tiltaket skal være nærmiljøbaser, med fokus på turer og aktiviteter i bydelens parker og
grøntområder. I tillegg skal vi ha dagsturer to dager i uken. Alt fra badeturer, spenningsaktiviteter og
kulturaktiviteter. Så som Frognerbadet, teknisk museum, høyt og lavt klatrepark og årets happening
blir Tusenfryd.
Det vil bli servert et enkelt gratis måltid hver dag og frukt på ettermiddagen.
Tilbudet vil driftes av ansatte fra bydelens Ungdomstiltak, i samarbeid med ungdom fra prosjektet
”Ung Ressurs”.
Det vil bli behov for innkjøp av diverse utstyr som kan benyttes til lek og aktivitet i disse lokalene.

Barn og ungdoms innflytelse i tiltaket
Dem som kommer på sommerklubben kan være med og bestemme innehold på klubbdagene,
turene og hvilken typ av mat vi skall ha på sommerklubben. Dette gjøres gjennom en åpen dialog for
inneholdte hver dag på klubben.

Målgruppe
Tiltaket er rettet mot utsatte barn og ungdom i et belastet bomiljø fra bydelens kommunale boliger i
alderen 6-13 år i bydel Sagene. Tiltaket vil imidlertid ikke avvise andre barn og unge fra bydelen
dersom de har behov for et tilbud på dagtid i skolens ferie. Barn og ungdom fra kommunale gårder
blir prioritert dersom det blir stor pågang.
Barn og ungdom i bydel Sagene som er berørt av fattigdomsproblematikk, rus, vold eller psykiatri
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I målgruppen:

Gutter

Jenter

20

30

0-5

6-12

Familier

Totalt
50

Utenfor
målgruppen:
Alder:

ja

13-19

ja

20-25

Plan for rekruttering
Vi har møte i forkant av sommeren med NAV, bomiljøarbeiderne i området for å komme i kontakt
med foresatte for å gi ut så god informasjon som mulig. Oppsøker spesielt Bjølsen skole og har
dialog med sosiallærer på den skolen. Bjølsen skole har flest adresser i området. Vi gir ut plakater og
brosjyrer til alle som vi samarbeider med og går rundt i alle klasser og gir ut informasjon i forkant av
sommeren.

Samarbeid
Bomiljøarbeidene i Bomiljøtjenesten, Bjølsen skole, Metropolen fritidsklubb, Sagene
barneverntjeneste, NAV, Sagene skole, Lilleborg skole, SAIFF som er en frivillig organisasjon, Salto
koordinator og politiet.
Har åpen dialog med samarbeidspartnerne og gir ut nødvendig informasjon til dem om tilbudene.

Evaluering
Vi evaluerer tilbudet etter sommeren med hele personalen som har arbeidet i perioden.
I tillegg intervjuer vi mellom 10-15 barn siste dagene hva dem sitter igjen med når tilbudet går mot
sitt slutt.
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Budsjett
Type kostnader
Lønn og godtgjørelse til
ansatte
Evt. lønn og godtgjørelse
til deltakere
Transportutgifter
Utgifter til
inngangsbilletter
Innkjøp av utstyr
(investering)
Husleie/strøm/renhold
Andre
aktivitetskostnader
Andre
administrasjonskostnade
r
Annet:
Sum kostnader
Egeninnsats beskrivelse

Beløp

Type inntekter

Beløp

250 000 Søknadsbeløp

300 000

Egenfinansiering
90 000
Evt. egenandel fra
10 000 deltakere
Andre inntekter/tilskudd (spesifiser):
50 000

30 000
50 000

390 000 Sum inntekter
Egeninnsats estimert beløp
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Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bydel Sagene
Vår ref: 2014/51401
Nøkkelinformasjon
Navn på søker

Ungdomstiltakene, ungMetro

Navn på tiltaket

Ung Ressurs

Informasjon om søker
Kommune/bydel:

Bydel Sagene

Org.nr.

979588410

Kontonr.

13150100253

Type søker:

Kommunalt foretak

Adresseinformasjon
Postadresse:

Post boks 4200 Nydalen

Postnummer:

401

Poststed:

Oslo

Besøksadresse:

Bjølsen gt 12

Postnummer besøksadresse:

0468

Poststed besøksadresse:

Oslo

Kontaktperson
Kontaktperson for tiltaket:

Lillian Rognstad

Tlf. kontaktperson:

951 10 839

E-post kontaktperson:

lillian.rognstad@bsa.oslo.kommune.no
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Kort beskrivelse av søker (valgfritt)
ungMetro er bydel Sagenes fritidsklubb. Klubben tilbyr juniorklubb (10-13 år), ungdomsklubb (13-18
år) og klubb for de med nedsatt funksjonsevne (16-65 år). Klubben arrangerer en rekke aktiviteter
for alle barn og unge i bydel Sagene. Dags og overnattingsturer i helger og ferier gjennom hele året
er en del av disse tilbudene.
På de åpne kveldene kan vi tilby et stort utvalg av aktiviteter. Alt for å gjøre huset så attraktivt som
mulig for brukerne. Aktivitetstilbudet er opplagt på den måten at brukerne selv i størst mulig grad
bestemmer hva de vil gjøre. Det er viktig for oss i personalgruppa å imøtekomme brukernes forslag
til aktiviteter de har lyst å drive med på klubben.
Tiltakenes primære målsetning er å være en trygg, sosial arena for barn og ungdom i alderen 10-18
år.
I tillegg til dem ordinære kveldene har vi tilbud i helger og ferier spesielt rettet mot barn og ungdom
i kommunale gårder
Bydel Sagene er andre største når det gjelder barnefattigdom. Bydelen har den største andelen av
kommunale leiligheter av alle Oslos 15 bydeler. I mange av disse leilighetene bor det store
barnefamilier i små leiligheter. Opp mot 70 % av alle barn med tiltak i bydelens barneverntjeneste
bor i kommunale leiligheter. Bydelens ungdomstiltak der iblant ungMetro er daglig i kontakt med
mange av barna som er berørt av fattigdomsproblematikk. Det har gjennom de siste par årene vært
en økende bevissthet blant ansatte i forhold til kartlegging av hvem disse barna er, med mål om å
rekruttere denne gruppen til bydelens tilbud.

Hvis tiltaket er en
videreføring, oppgi
tidligere støttebeløp

Type tiltak
a) Kultur- og fritidsaktiviteter

Nei

2011

b) Ferieaktiviteter

Nei

2012

c) Alternative mestringsarenaer

Ja

2013

150000

2014

150000

Beskrivelse av målsetting
- Ung Ressurs er et arbeidspraksis prosjekt for ungdom i alderen 16-23 som står uten skole,
lærlingplass, hel eller deltidsjobb og som har en tilknytning til ungdomstiltakene og fritidsklubben
ungMetro i bydel Sagene.
- Ung Ressurs vil gi 10 ungdommer muligheten til å få lønnet arbeidspraksis på fritidsklubben
ungMetro eller Ung Media. Fra januar 2013 inngikk vi et samarbeid med Bjølsenparken barnehagen.
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Her vil ungdommen i tillegg til arbeidspraksis i enheten også få erfaring fra barnehage.
- Ung ressurs er en mulighet for ungdom til å skaffe seg jobberfaring på et trygt og kjent sted under
oppfølging og veiledning. Gjennom tiltaket ønsker vi å gi disse ungdommene kunnskap om selve
søkeprosessen rundt det å få en jobb, oppleve en reell intervjusituasjon samt arbeidspraksis gjennom
en jobbarena de mestrer.
- Alle som deltar i tiltaket må gjennom en søkeprosess hvor de skriver søknad, CV og blir innkalt på
intervju for å øve seg til det virkelige arbeidslivet. I tillegg får dem en attest dem kan føre opp på sin
CV.
- Ung Ressurs er tenkt som et brukerorientert prosjekt. Ungdommene skal være med på å utvikle og
drive virksomhetene på lik linje som andre ansatte på huset og i enheten.
- I 2014 fikk vi en ny samarbeidspartner som er ønskelige å jobbe videre med i 2015. Vi trakk in
bomiljøarbeiere fra de kommunale leilighetene som gjennom ung ressurs har veileder og jobbtrening
med en ungdom som er 10 klassing 3 timer per uke.

Beskrivelse av aktivitet
Vi ønsker med dette å unngå uønsket sosial adferd og gi dem en mulighet til å komme seg inn på
jobbmarkedet (eventuelt få en lærlingplass) eller lysten på videre skolegang.
Dette prosjekt vil utvide ungdommens erfaringsgrunnlag som i sin tur kan bidra til at dem blir
motivert for å søke skole og eller annen jobb.
Gjennom at få fast lønnet arbeid kan det bidra til at ungdom får kjennskap til verdien av å ha arbeid
og en inntekt.

Barn og ungdoms innflytelse i tiltaket
Ungdommen er med og er delaktig i et arbeidslag. Dem skal være med og utvikle tilbudene vi har på
ungMetro, i barnehagen og sammen med miljøarbeideren.
Dem skal være gode rollemodeller der dem er.
Vi evaluerer arbeidsinnsatsene sammen med ungdommen for å utvikle dem og få dem delaktig.

Målgruppe
Ung Ressurs er et arbeidspraksis prosjekt for ungdom i alderen 16-23 som står uten skole,
lærlingplass, hel eller deltidsjobb og som har en tilknytning til ungdomstiltakene og fritidsklubben
ungMetro i bydel Sagene.
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I målgruppen:

Gutter

Jenter

5

5

0-5

6-12

Familier

Totalt
10

Utenfor
målgruppen:
Alder:

13-19

ja

20-25

Plan for rekruttering
Rekruttering av målgruppen gjøres innad i ungdomstiltakene, gjennom samarbeidspartnere og vgs
så som Kuben og Nydalen.

Samarbeid
Ungdomstiltakene - Vi drøfter ungdom som er i målgruppen
Politiet - Dem drøfter med oss om en kandiater kan være aktuell som dem er bekymmret for
Gjennom OT - møtene. Her sitter ungdomstiltakene, barnevernet, Nav, Politi og sosiallærere fra
skolene i bydelen

Evaluering
Vi evaluerer tiltaket kontinuerlig sammen med ungdommen gjennom møter og veiledning ukentlig.
Vi ser på arbeidsinnsatsene sammen med ungdommen for å utvikle dem og få dem delaktig. Trekker
også in ansatte som er engasjert i ungdommen halvveis gjennom tiden dem er hos oss og ved
avslutning av engasjementet.
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Budsjett
Type kostnader
Lønn og godtgjørelse til
ansatte
Evt. lønn og godtgjørelse
til deltakere
Transportutgifter
Utgifter til
inngangsbilletter
Innkjøp av utstyr
(investering)
Husleie/strøm/renhold
Andre
aktivitetskostnader
Andre
administrasjonskostnade
r
Annet:
Sum kostnader
Egeninnsats beskrivelse

Beløp

Type inntekter

Beløp

150 000 Søknadsbeløp

300 000

250 000 Egenfinansiering
120 000
Evt. egenandel fra
deltakere
Andre inntekter/tilskudd (spesifiser):

20 000

420 000 Sum inntekter
Egeninnsats estimert beløp
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Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bydel Sagene
Vår ref: 2014/51401
Nøkkelinformasjon
Navn på søker

Ungdomstiltakene v/Ung Media

Navn på tiltaket

Live in room

Informasjon om søker
Kommune/bydel:

Bydel Sagene

Org.nr.

974778726

Kontonr.

13150100253

Type søker:

Kommunalt foretak

Adresseinformasjon
Postadresse:

Torshovgata 33 a

Postnummer:

476

Poststed:

OSLO

Besøksadresse:
Postnummer besøksadresse:
Poststed besøksadresse:

Kontaktperson
Kontaktperson for tiltaket:

Lillian Rognstad

Tlf. kontaktperson:

95110839

E-post kontaktperson:

lillian.rognstad@bsa.oslo.kommune.no
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Kort beskrivelse av søker (valgfritt)
Ung Media:
Ung Media er en del av ungdomstiltakene som ligger under barne-og unge avdelingen i Bydel
Sagene, og er lokalisert i andre etasje i Trikkestallen på Torshov. Åpningstidene er tirsdag og torsdag
i tidsrommet 15.00 til 21.00. Ung media er et åpent tilbud for ungdommer i bydelen hvor vi tilbyr
gratis undervisning innenfor musikk og media. Dette er et tilbud som gir barn og ungdommer som
ikke har råd til kulturskoletilbudet, muligheten til kulturell utfoldelse og deltakelse. Det er ingen krav
til forkunnskaper, og ungdommene skal kunne få utvikle seg i sitt eget tempo. Utover dette
gjennomfører vi turné, turer, UKM Sagene, konserter og andre aktiviteter.
www.ungmedia.no

Hvis tiltaket er en
videreføring, oppgi
tidligere støttebeløp

Type tiltak
a) Kultur- og fritidsaktiviteter

Ja

2011

b) Ferieaktiviteter

Nei

2012

c) Alternative mestringsarenaer

Ja

2013
2014

150000

Beskrivelse av målsetting
Målsettingen er å bidra til at ungdommer skal oppleve en meningsfull fritid, og være med på
aktiviteter som bidrar til at opplevelsen av fattigdom blir mindre. Gjennom «Live in room» skal de
oppleve mestring, sosial læring, samarbeid og målrettet arbeid som vil ha en overføringsverdi til
skole og arbeidsliv. Målet er at ungdommene i fremtiden skal kunne benytte seg av erfaringene de
opparbeider seg gjennom prosjektet. At de skal kunne benytte seg av kunnskap og erfaringer i skole
og arbeidsliv.
Gjennom prosjektet skal de få god oppfølging og veiledning av voksne, slik at de skal kunne utvikle
seg i et trygt miljø.
Målsettinger:
Resultatmål:
1.
2.
3.
4.

Gjennomføre 20 konserter i stua til folk.
Gjennomføre to turnéer.
Gjennomføre 4 huskonserter
Spille konsert på sykehjem
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5.
Spille konsert i barnehager.
6.
Spille konsert på rehabiliteringssenter
7.
Spille konsert på kjøpesenter, T-bane, gata og andre offentlige steder.
8.
Lage et budsjett for turné.
9.
Lage kontrakter, og rider for turnéen.
10.
Lage en facebookgruppe for Live in «room».
11.
Jobbe med promotering og markedsføring
12.
Gjennomføre 3 helgeworkshops med øving, kursing og besøk fra etablerte artister.
13. Gjennomføre en studioinnspilling av låtmateriale som kan brukes til promotering.
14. Lage en musikkvideo/reklamevideo/konsertopptak som kan brukes til promotering.
Effektmål.
1.
Gi ungdommene en alternativ mestringsarena til «gatekulturen» og andre ungdomsmiljøer.
2.
Bli dyktigere artister og konsertprodusenter
3.
Redusere opplevelsen og konsekvensene av fattigdom
4.
Integrere ungdommer på tvers av alder, kjønn, sosial bakgrunn og kultur.
5.
Bevisstgjøre ungdommene på hvordan man kan tjene penger på musikk, hvordan man
planlegger og produserer konserter og lære seg å jobbe over en lengre periode.
6.
Ungdommene skal føle autonomi og få et større handlingsrom, og øke den kulturelle
kompetansen.

Beskrivelse av aktivitet
«Live in room» er et konsept hvor ungdommene spiller konserter på steder man normalt ikke ser for
seg å arrangere konsert. Ungdommen er med på planleggingen, konsertproduksjonen,
gjennomføringen, og promoteringen av prosjektet. Ungdommene skal gjennom prosjektet spille på
sykehjem, rehabiliteringssenter, barnehager, kjøpesenter, hagefester og hjemme i stua hos folk.
Modellen for prosjektet er lagt opp som en «elevbedrift» hvor ungdommene skal lære seg ulike
måter de kan tjene penger på innenfor musikkbransjen. I tillegg til å få vanlig undervisning i musikk,
skal de lære seg å produsere konserter, promotere og planlegge. Videre skal de oppleve deltakelse
og mestring, hvor prosjektet har en reel overføringsverdi til det virkelige liv. Inntektene fra
konsertene skal gå til å finansiere en turné til Sørlandet. Vi har etablert kontakt med
ungdomstiltakene i Kristiansand kommune og har booket en spillejobb på en av ungdomsklubbene
der. Vi er også i kontakt med nærliggende kommuner for å få spillejobber på ulike ungdomssteder.
I tillegg til musikere og artister vil prosjektet ha bruk for et filmteam, lydteknikere, scenecrew,
roadmanager, økonomigruppe og en promoteringsgruppe. Dette vil gi rom til å få med flere
ungdommer i prosjektet, og også favne de som ikke er direkte musikkinteresserte.
Vi har gjennomført prosjektet i 2014, og har svært gode erfaringer med tiltaket. Vi ser en kvalitativ
endring hos ungdommene i forhold til engasjement, selvstendighet, livsglede og lærevillighet.
Mange har hatt stor faglig utvikling, men ikke minst fått møte nye opplevelser og mennesker. Å
spille på rehabiliteringssenter var en svært fin opplevelse hvor ungdommene fikk en forståelse av
hvordan en institusjon fungerer. De har også fått større innsikt i musikkbransjen, og hvordan man
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kan omsette kultur til kapital.
I tillegg til gode musikere, har vi også fått med oss mange engasjerte ungdommer som har jobbet
som journalister, scenecrew, promoteringsansvarlig og økonomiansvarlig.
I 2015 ønsker vi å utvide prosjektets størrelse, og vi vil legge opp til at de skal gjennomføre to
turnéer i løpet av året. Dette fordrer flere Live in room jobber for å finansiere turnéene. Vi ønsker i
år å legge turnéen i en ferie, slik at det blir en kombinasjon av ferie og "arbeid". På den måten blir
det en legetim grunn for å ikke ha vært på ferie, og man unngår stigmatiseringen ved å dra på
"ferie" i form av et tiltak. Gjennom en turné vil de få opplevlesen av å reise bort, oppleve nye ting,
møte nye mennesker og på den måten kunne fortelle til medelever på skolen at de har hatt en
innholdsrik høstferie/vinterferie.

Barn og ungdoms innflytelse i tiltaket
Prosjektet ble startet på initiativ fra ungdommene. Det ønsket å gjennomføre en turné, og hadde
spørsmål om hvordan man kunne få det til. Vi ønsket å ta ungdommene på alvor, men så at
prosjektet kunne være en god mestring og læringsarena for ungdommene. At de selv bidrar til å
finansiere og gjennomføre turnéen var et av premissene for å gjennomføre prosjektet.
Målet er at ungdommene selv skal stå for det meste av gjennomføringen av prosjektet. Alt fra
konsert til planlegging og promotering. De skal jobbe i ulike grupper med gruppeledere, og lære seg
å samarbeide.
De ansatte vil gi oppfølging og veiledning samt at vi stiller oss som økonomisk garantist dersom
prosjektet ikke generer tilstrekkelig kapital. De ansatte gir opplæring, veiledning og musikalsk
undervisning, men målet er at prosjektet skal gjennomføres av ungdommene.
Ungdommene er svært engasjerte og viser stor evne til selvstendig arbeid og tar initiativ til
planleggingen og gjennomføringen.

Målgruppe
Tiltaket er spesielt rettet mot ungdommer med ulike utfordringer.
•

Barn og ungdommer som lever familier med knapphet på økonomiske ressurser.

•

Barn og ungdommer som lever i konfliktfylte hjem.

•

Barn og ungdommer med psykisk helseproblemer.

•
Barn og ungdommer som har vanskeligheter med å møte overgangsfasene i livet (fra
ungdomsskole til vgs., og fra videregående til arbeidsliv/høyskole/universitet).
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•

Barn og ungdommer som befinner seg i utsatte miljøer med vold og rus.

•

Barn og ungdommer som finner det vanskelig å integreres inn i et ungdomsmiljø.

I tillegg til at vi sikter på denne målgruppen er det viktig at vi også tar med andre ungdommer, for å
skape et mangfold. I prosjektet vil ungdommene jobbe tett sammen, og lære av hverandre. I tillegg til
trygge voksne er det viktig å ha gode rollemodeller i gruppa.
Fordelen med at vi vi bruker musikk som verktøy er at musikken blir et bindeledd og et alternativt
statushierarki i prosjektet. På denne måten blir fokuset på musikk og mestring og ikke på hvilke
bakgrunn den enkelte ungdommen har.
Gutter

Jenter

Familier

I målgruppen:

8

8

16

Utenfor
målgruppen:

6

6

12

Alder:

0-5

6-12

13-19

ja

Totalt

20-25

ja

Plan for rekruttering
Mange av deltakerne rekrutteres gjennom Ung Media. I tillegg bruker vi Ungdommens
kulturmønstring som en rekrutteringsarena, og plukker ut deltakerne som vi ser kan ha godt av et
tiltak. Videre har vi en tett dialog med våres samarbeidspartnere, som bidrar med å sende over
ungdommer som de mener vil ha nytte av å være med i Live in room

Samarbeid
Ung Media samarbeider med Sagene barnevern. De ansatte gjennomfører kontaktoppdrag hvor vi
forsøker å innlemme ungdommene i «Live in room» prosjektet. Det blir jobbet en til en, men
samtidig ser vi at det er viktig at ungdommene opplever å være med i et felleskap med andre
ungdommer, og hvor fokuset ligger på musikalske ferdigheter og talent fremfor hvilken sosial eller
kulturell bakgrunn de har. Videre har vi ungdommer fra søknadskontoret som er med på prosjektet.
Dette er ungdommer med psykisk eller fysisk nedsettelser, men på samme måte som ungdommene
fra barnevernet ser vi at musikk forener på tvers av ulikheter og diagnoser.
I år har vi etablert et tettere samarbeid med Sagene NAV og Bo-oppføgingstjenesten som jobber i
kommunale bygårder. Vi har også i samarbeid med Sagene frivillighetssentral etablert en ny
ungdomsklubb (Metropolen). Og vi har fått en god dialog og samarbeid med sosiallærerne på
Bjølsen og Sagene skole. Disse samarbeidspartnerne har vært viktige i å lokalisere ungdommene
som trenger et tiltak, og som kan få en god opplevelse av å være med på Live in room.
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Evaluering
Dette er et prosjekt som vi av erfaring ser trenger fortløpende evaluering pga av raske endringer.
Spillejobber og konserter blir booket fortløpende gjennom året, og vi ser at vi må være fleksible til å
tilpasse oss de ulike arenaene. Ungdommene som er med i Live in room bidrar til å gi
tilbakemeldinger på hvilke konsertarenaer som fungerer, og hva som må endres for at vi kan gi
publikum en god konsertopplevelse.
Utenom dette evalueres tiltaket hvert halvår med tanke på målgruppen, målsettinger og resultater.

Budsjett
Type kostnader
Lønn og godtgjørelse til
ansatte
Evt. lønn og godtgjørelse
til deltakere
Transportutgifter
Utgifter til
inngangsbilletter
Innkjøp av utstyr
(investering)

Beløp

Type inntekter
150 000 Søknadsbeløp

25 000
40 000

Turné x 2
Workshop og seminar for
deltakerne

25 000

Egeninnsats beskrivelse

260 000

Egenfinansiering
10 000
Evt. egenandel fra
10 000 deltakere
Andre inntekter/tilskudd (spesifiser):

Husleie/strøm/renhold
Andre
aktivitetskostnader
Andre
administrasjonskostnade
r
Annet:

Sum kostnader

Beløp

10 000

10 000
270 000 Sum inntekter
Egeninnsats estimert beløp
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Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bydel Sagene
Vår ref: 2014/51401
Nøkkelinformasjon
Navn på søker

Ungdomstiltakene v/ Torshovdalen Aktivitetshus

Navn på tiltaket

Helgegruppa

Informasjon om søker
Kommune/bydel:

Bydel Sagene

Org.nr.

974778726

Kontonr.

13150100253

Type søker:

Kommunalt foretak

Adresseinformasjon
Postadresse:

Postboks 131 Torshov

Postnummer:

412

Poststed:

Oslo

Besøksadresse:

Fagerheimsgata 31

Postnummer besøksadresse:

0475

Poststed besøksadresse:

Oslo

Kontaktperson
Kontaktperson for tiltaket:

Lillian Rognstad

Tlf. kontaktperson:

95110839

E-post kontaktperson:

lillian.rognstad@bsa.oslo.kommune.no

Kort beskrivelse av søker (valgfritt)
Torshovdalen Aktivitetshus er et av Ungdomstiltakene i bydel Sagene
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Hvis tiltaket er en
videreføring, oppgi
tidligere støttebeløp

Type tiltak
a) Kultur- og fritidsaktiviteter

Ja

2011

200000

b) Ferieaktiviteter

Ja

2012

200000

c) Alternative mestringsarenaer

Ja

2013

200000

2014

200000

Beskrivelse av målsetting
En målsetning med tiltaket er å gi barn og ungdom et avbrekk fra evt vanskelige familieforhold,
destruktive miljøer eller andre utfordringer barna/ungdommene står i.
Gjennom å reise vekk fra Oslo en helg (fredag – søndag) i måneden gjennom hele året, er et annet
mål å gi barn/ungdom mestringsfølelse gjennom ulike opplevelser. Det er et ønske at de ulike
opplevelsene vil styrke barn/ungdom slik at de står bedre rustet til å møte hverdagens små og store
utfordringer.
I og med at gruppa reiser på tur en hel helg av gangen gir dette rom og muligheter for
relasjonsbygging med trygge stabile voksne samtidig som det utvikles vennskap til de andre
deltakerne i gruppa. Dette bidrar til sosial inkludering og gjensidig respekt.
Videre er det en målsetning at gruppa fremmer likeverd og like muligheter for gutter og jenter. Det
vil derfor være tilrettelagte aktiviteter og innhold i gruppa som fremmer begge kjønn på lik linje.
Det er et mål om å ha en forholdsvis liten gruppe, og det vil derfor være plass til ca 8-9 barn/ungdom
i gruppa. Dette vil være barn/ungdom som profiterer på trygghet og stabilitet gjennom
forutsigbarhet og trygge rammer.
En annen målsetning for gruppa er å skape godt samarbeid med foreldre der jevnlig kontakt er en
forutsetning. Det vil i tillegg bli avholdt informasjonsmøter og sammenkomster med foreldre en gang
i halvåret. Foreldre vil gjennom dette få et innblikk i hva barna/ungdommene deres får oppleve
gjennom deltakelse i tiltaket.
Det vil også være kontakt med barna/ungdommene mellom hver tur. I tillegg vil det være kontakt
med ulike samarbeidspartnere der dette er hensiktsmessig. Dette for å ha kontinuitet i jobbingen
rundt hver enkelt deltaker i gruppa.
Tiltaket har også en målsetning om å reise på en litt lengre tur i forbindelse med sommerferien.
Turen er tenkt en uke (mandag-fredag) og det er ønskelig med en tur til utlandet. Med utlandet
menes i denne sammenheng Danmark eller Sverige. Erfaringer viser at det er mange barn/ungdom
som ikke er veldig bereist utenfor Norges grenser og det er derfor fint å kunne gi
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barna/ungdommene en slik opplevelse. Disse barna/ungdommene har få eller ingen mulighet til å
reise på ferie med familien blant annet på grunn av økonomiske årsaker. Det er derfor ønskelig å
kunne tilby disse barna/ungdommene en slik opplevelse der de får muligheten til å reise på tur en litt
lengre periode enn bare en helg.

Beskrivelse av aktivitet
Helgegruppa reiser på tur hver 4 helg gjennom hele året. Det vil gjennom turene legges vekt på
sosial trening, mestringsopplevelser, gode natur – og kulturelle opplevelser. Turene legges i
utgangspunktet opp til kjøreavstand fra Oslo, men kan også inkludere togturer til f.eks Kr.sand,
Bergen eller Trondheim.
Barna/ungdommene har oppmøte ved Torshovdalen Aktivitetshus fredag ca kl. 16.00 og vil være
tilbake i Oslo søndag innen kl. 17.00. Når gruppa reiser på tur kjøres bydelens egne minibusser.
Dette gjøres ved de fleste turer så fremst det ikke er togtur som står på programmet.
Barna/Ungdommene blir ofte kjørt rett hjem etter endt tur.
Gjennom tiltaket får barna/ungdommene mulighet til å lære dagligdagse rutiner som leggerutiner
og personlig hygiene. Videre lærer deltakerne sosialisering på områder innenfor matlaging,
bordskikk, høflighet og respekt. Deltakerne vil også få en innføring i vasking og rydding.
Når det gjelder aktiviteter legges det opp til sesongbetonte aktiviteter som f.eks sykling, bading,
skog og fjellturer, langrenn og alpint. I tillegg legges det opp til ulike kulturelle opplevelser som
museumsbesøk eller diverse utstillinger. Aktiviteter blir brukt for å skape gode mestringsfølelser og
opplevelser.
I og med at gruppen er på tur en hel helg får de voksne mulighet til å være sammen med
barna/ungdommene i gruppa over tid. De voksne kommer derfor tett innpå hver enkelt og ser
barna/ungdommen i ulike situasjoner og settinger. Det jobbes tett opp mot hver enkelt i form av
den ”gode samtalen”, en-en jobbing og veiledning av deltakerne både i felleskap og individuelt.

Barn og ungdoms innflytelse i tiltaket
Barna og ungdommene i gruppa er med på å bestemme og komme med ønsker til hvilke steder og
aktiviteter de har lyst til å oppleve. Videre er de selv med på å utforme hvilke regler og rammer
gruppa skal fungere under. Hvordan ønsker de selv at gruppa skal fungere og hvordan kan de selv
bidra til å få dette til? Dette er blant annet spørsmål som blir løftet inn i gruppa. Det at deltakeren
selv er med på å utforme aktiviteter og destinasjoner kan bidra til økt motivasjon og inkludering
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Målgruppe
Bydelen er en av Oslos tre bydeler med relativt sett flest barnefamilier som er utsatt for vedvarende
fattigdom. Bydelen innehar mange kommunale boliger. Det viser seg at det flytter flere barnefamilier
inn i disse type boliger og at antall eneforsørgere med innvandrer bakgrunn øker.
Tiltaket retter seg derfor mot familier som lever med fattigdomsproblematikk, rus, psykiatri eller an
andre årsaker trenger hjelp til barna sine.

I målgruppen:

Gutter

Jenter

4

4

0-5

6-12

Familier

Totalt
8

Utenfor
målgruppen:
Alder:

ja

13-19

ja

20-25

Plan for rekruttering
Deltakerne i gruppa rekrutteres gjennom samarbeid mellom ungdomstiltakene i bydelen og andre
innsatser som bydelens barne – og ungdomsskoler, bomiljøtjenesten, NAV, barneverntjenesten og
bydels politiet. Fellesnevneren for disse barna/ungdommene er at det ligger en felles bekymring
rundt hvert enkelt barn/ungdom. Bekymringene kan være rettet mot mobbing, kriminalitet, dårlige
hjemmeforhold eller annen destruktiv atferd.

Samarbeid
Bydelen har etablert gode samarbeidsrutiner gjennom ulike møtefora der nevnte
samarbeidspartnere inngår. I de ulike møtefora blir det tatt opp eventuelle bekymringer rundt
enkelt barn eller grupper. Videre blir det drøftet hva som vil være gode mestringsarenaer for de
ulike barna/ungdommene det evt ligger en bekymring rundt.
Videre blir det opprettet samarbeid med de ulike destinasjoner som gruppen besøker.

Evaluering
Tiltaket evalueres hvert halvår, eller ved behov hvis endringer må iverksettes på et tidligere
tidspunkt. Evalueringen vil bygge på deltakernes og tiltakspersonenens egne opplevesler av tiltaket
samt tilbakemeldinger fra samarebidspartnere. I evalueringen vili det fremkomme hva som har
fungert og hvorfor, og hva som evt ikke har fungert og derfor kanskje må forandres på.
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I tillegg blir det gjort evalueringer av hver tur.

Budsjett
Type kostnader
Lønn og godtgjørelse til
ansatte
Evt. lønn og godtgjørelse
til deltakere
Transportutgifter
Utgifter til
inngangsbilletter
Innkjøp av utstyr
(investering)
Husleie/strøm/renhold
Andre
aktivitetskostnader
Andre
administrasjonskostnade
r
Annet:
Sum kostnader
Egeninnsats beskrivelse

Beløp

Type inntekter

Beløp

200 000 Søknadsbeløp

250 000

Egenfinansiering
155 000
Evt. egenandel fra
20 000 deltakere
Andre inntekter/tilskudd (spesifiser):
15 000
10 000
10 000
150 000

405 000 Sum inntekter
Egeninnsats estimert beløp
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Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bydel Sagene
Vår ref: 2014/51401
Nøkkelinformasjon
Navn på søker

Ungdomstiltakene v/ Torshovdalen Aktivitetshus

Navn på tiltaket

Minigjengen

Informasjon om søker
Kommune/bydel:

Bydel Sagene

Org.nr.

974778726

Kontonr.

13150100253

Type søker:

Kommunalt foretak

Adresseinformasjon
Postadresse:

Postboks 131 Torshov

Postnummer:

412

Poststed:

Oslo

Besøksadresse:

Fagerheimsgata 31

Postnummer besøksadresse:

0475

Poststed besøksadresse:

Oslo

Kontaktperson
Kontaktperson for tiltaket:

Lillian Rognstad

Tlf. kontaktperson:

95110839

E-post kontaktperson:

lillian.rognstad@bsa.oslo.kommune.no

Kort beskrivelse av søker (valgfritt)
Torshovdalen Aktivitetshus er at av ungdomstiltakene i bydel Sagene.
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Hvis tiltaket er en
videreføring, oppgi
tidligere støttebeløp

Type tiltak
a) Kultur- og fritidsaktiviteter

Ja

2011

b) Ferieaktiviteter

Nei

2012

c) Alternative mestringsarenaer

Ja

2013
2014

0

Beskrivelse av målsetting
Målsetningen med tiltaket er å gi barn i alderen 6-9 år (1-4 klasse) et fritidstilbud etter skoletid. Dette
tiltaket kan være et alternativ til AKS/SFO for de barna som av ulike årsaker ikke benytter seg av disse
tilbudene. Det er lite tiltak i bydelen som inkluderer denne målgruppen.
Tiltaket skal være et lavterskeltilbud for familier som av ulike årsker har vanskeligheter med å følge
opp barna sine i ulike aktiviteter. Utfordringene til disse familiene kan være av økonomiske og eller
av fysiske-psykisk helse årsaker.
En annen målsetning med tiltaket er lekser. Det vil bli fokusert på og satt av tid til lekser sammen
med barna. I og med at gruppen er forholdsvis liten kan dette være med på å gi rom for lekser i
trygge rammer.
Tiltaket vil inkludere gutter og jenter og det vil være plass til ca 8 barn i gruppen til en hver tid. De
ulike aktivitetene vil fremme begge kjønn på lik linje.
Det vil være hensiktsmessig med et tett samarbeid med foreldre og foresatte, der ukentlig kontakt vil
være nødvendig. Samarbeidet er viktig med tanke på oppfølging av barna slik at foreldre og foresatte
får informasjon om de ulike aktivitetene som er tenkt gjennomført i gruppen. Dette kan være med på
ansvarlig gjøre foresatte/foreldre.
I tillegg vil det være viktig med gode samarbeidsrutiner med aktuelle skoler i bydelen.

Beskrivelse av aktivitet
Minigjengen vil foregå ukentlig og inkludere barn fra 1-4 klasse. Tiltaket vil bli gjennomfør etter
skoletid ca kl 14.00 og frem til kl 18.00.
Minigjengen vil foregå innenfor følgende ramme:
- Barna hentes på skolen etter skoletid ca kl 14.00
- All aktivitet vil ha Torshovadalen Aktivitetshus som base
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- Mat/måltid
- Lekser
- div aktiviteter
- barna kjøres hjem ca kl. 18.00
Gjennom tiltaket vil barna få sosial trening med andre barn og voksne. I tillegg vil mestring og
mestringsopplevelse gjennom ulike aktiviteter gi rom for gode fritidsopplevelser. Lek og moro til stå
å sentrum.
Det legges opp til et bredt spekter av aktiviteter og deltakelse i ulike kulturtilbud som idrett,
hobbyaktiviteter, museum, kino, bibliotek og div forestillinger. Det vil være aktuelt å gjøre barna
kjent i egen bydel og skape trygge møteplasser i eget nærmiljø
Det vil bli servert et måltid som barna er med på å lage. Dette er en fin måte å få samlet barna på,
samtidig som dette vil skape et bedre utgangspunkt for konsentrasjon ifm lekser og andre
aktiviteter.

Barn og ungdoms innflytelse i tiltaket
Deltakerne vil være med å utforme tiltaket ved å være med å bestemme hvilke aktiviteter de ønsker
å gjennomføre, samt være med å utforme hvordan de ønsker at gruppa skal fungere. Dette være seg
i form av ulike regler som skal gjelde for gruppen.

Målgruppe
Tiltaket vil rette seg mot barn i bydel Sagene som det av ulike årsaker er rettet bekymringer mot. Det
være seg mobbing, sosial ekskludering, innadvendthet eller annen destruktiv atferd.
Bydel Sagene er en av Oslos tre bydeler med flest barnefamilier preget av vedvarende fattigdom.
Videre kan det se ut til at antall fattige barn øker. Tiltakets arbeid og innsats vil derfor ta sikte på å nå
disse barna og deres familier. I tillegg til fattigdomsproblematikk ønsker man å nå ut til barn som
vokser opp med foreldre/foresatte med rus, psykiatri eller av andre årsaker trenger hjelp til barna
sine.

I målgruppen:

Gutter

Jenter

4

4

0-5

6-12

Familier

Totalt
8

Utenfor
målgruppen:
Alder:

ja

13-19
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Plan for rekruttering
Deltakerne i gruppa rekrutteres gjennom samarbeid med bydelens barneskoler, AKS/SFO,
ungdomstiltakene i bydelen og andre instanser som NAV, barneverntjenesten, politiet,
bomiljøtjenesten og helsestasjon der det ligger en felles bekymring rundt hvert enkelt barn.

Samarbeid
Bydelen har etablert ulike møtefora for samarbeid, der nevnte instanser deltar.
I de ulike fora blir det tatt opp eventuelle bekymringer rundt grupper av barn eller enkelt barn.
Videre blir det drøftet hvilke tiltak som kan iverksettes, eller hvilke muligheter som finnes i bydelen
for det enkelte barn eller gruppe.

Evaluering
Tiltaket vil evalueres hvert halvår, eller ved behov hvis endringer må iverksettes på et tidligere
tidspunkt..
Evalueringen vil bygge på deltakernes og tiltakspersonenes egne opplevelser av tiltaket samt
tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere. I evalueringen vil det blant annet bli sett på hva som har
fungert og hvorfor, og hva som ikke har fungert og derfor evt må forandres på.
Det vil også bli satt av tid til evaluering etter hvert møte med gruppa. Dette gir rom for evt
småjusteringer og tanker om hvordan gruppen fungerer.
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Budsjett
Type kostnader
Beløp
Lønn og godtgjørelse til
ansatte
Evt. lønn og godtgjørelse
til deltakere
Transportutgifter
Utgifter til
inngangsbilletter
Innkjøp av utstyr
(investering)
Husleie/strøm/renhold
Andre
aktivitetskostnader
Andre
administrasjonskostnade
r
Annet:

Sum kostnader
Egeninnsats beskrivelse

Type inntekter

Beløp

200 000 Søknadsbeløp

200 000

Egenfinansiering
130 000
Evt. egenandel fra
10 000 deltakere
Andre inntekter/tilskudd (spesifiser):
20 000

50 000
50 000

330 000 Sum inntekter
Egeninnsats estimert beløp
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Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bydel Sagene
Vår ref: 2014/51401
Nøkkelinformasjon
Navn på søker

Ungdomstiltakene v/ Torshovdalen Aktivitetshus

Navn på tiltaket

Aktivitetsgruppa

Informasjon om søker
Kommune/bydel:

Bydel Sagene

Org.nr.

974778726

Kontonr.

13150100253

Type søker:

Kommunalt foretak

Adresseinformasjon
Postadresse:

Postboks 131 Torshov

Postnummer:

412

Poststed:

Oslo

Besøksadresse:

Fagerheimsgata 31

Postnummer besøksadresse:

0475

Poststed besøksadresse:

Oslo

Kontaktperson
Kontaktperson for tiltaket:

Lillian Rognstad

Tlf. kontaktperson:

951 10 839

E-post kontaktperson:

lillian.rognstad@bsa.oslo.kommune.no

Kort beskrivelse av søker (valgfritt)
Torshovdalen Aktivitetshus er en del av bydelens Ungdomstiltak
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Hvis tiltaket er en
videreføring, oppgi
tidligere støttebeløp

Type tiltak
a) Kultur- og fritidsaktiviteter

Ja

2011

b) Ferieaktiviteter

Nei

2012

c) Alternative mestringsarenaer

Ja

2013

0

2014

100000

Beskrivelse av målsetting
En av målsetningen med tiltaket er at det skal være en relativt liten gruppe med plass til ca 7-8 barn.
Forutsigbarhet og trygge rammer gir rom for å se hvert enkelt barn og deres behov. Individuell
oppfølging og bygging av gode relasjoner er noen av fokusområdene for gruppa.
Barna/ungdommene vil lære sosial samhandling med andre barn og voksne og vil i tillegg lære seg
det å ha respekt for andre og deres saker/ting.
Sosial ferdighets trening står sentralt. Målet vil her være å kunne bidra til at barn/ungdom unngår
antisosial atferd som f.eks mobbing og diskriminering.
Tiltaket vil være et lavterskeltilbud og et alternativ til mer organiserte fritidsaktiviteter for familier
med barn/ungdom som ellers har liten mulighet til å følge opp barna sine i slike aktiviteter. Dette kan
være ut fra økonomiske begrensninger eller helsemessige årsaker. I og med at gruppen er relativt
liten er målsetningen også å kunne fange opp de barna som ellers vil falle utenfor andre organiserte
fritidsaktiviteter.
Videre vil et av målene også være å introdusere deltakerne for ulike aktiviteter, fysiske som
kulturelle. Vanntilvenning og svømmeopplæring vil være en av aktivitetene som det vil bli fokusert
på.
Tiltaket vil kunne rette seg mot både gutter og jenter, og det vil bli utført aktiviteter som fremmer
begge kjønn på lik linje.
Tett samarbeid med foreldre/foresatte vil være viktig. Det vil etterstrebes å ha ukentlig kontakt med
foreldre/foresatte i forbindelse med de ulike aktivitetene slik at foreldre/foresatte får nødvendig
informasjon. I tillegg kan dette være med på å ansavrlig gjøre dem slik at de lærer seg til å si fra i
forbindelse med sykdom eller andre ting som vil være nødvendig for lederne å få beskjed om.
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Beskrivelse av aktivitet
Aktivitetsgruppa er et ukentlig tiltak der barn/ungdom vil få sosial trening og mestringsopplevelser
gjennom ulike aktiviteter og gode fritidsopplevelser. Gruppa vil holde til ved Torshovdalen
Aktivitetshus og foregå hver tirsdag kl. 16.00 – 20.00.
Det vil bli lagt opp til et bredt spekter av aktiviteter og kulturtilbud som f.eks hobbyaktiviteter,
idrett, matlaging, besøk på diverse museer, kino osv. I tillegg vil deltakerne få mulighet til å bli kjent
med bydelens generelle fritidstilbud.
Mat er viktig. Barna/ungdommene er ofte sultne når de møter. Det å kunne servere et måltid
sammen med barna skaper fin stemning og ro i gruppa, og gir et godt utgangspunkt for videre
aktivitet.

Barn og ungdoms innflytelse i tiltaket
Barna og de unge er med på å bestemme gruppas innhold og form gjennom samtaler og ved å
komme med konkrete ønsker på hva de kunne tenke seg å oppleve/ gjøre i gruppa. I tillegg er det
med på å utforme regler på hvordan de ønsker å ha det i gruppa slik at alle blir sett og hørt.

Målgruppe
Tiltaket retter seg spesielt mot barn/ungdom som står i fare for å falle utenfor de organiserte
fritidstilbudene i bydelen. Årsaker til dette kan være av økonomiske eller andre helsemessige årsaker
som rus og psykiatri hos foreldre/foresatte. Bydel Sagene er en av Oslos tre bydeler med flest
barnefamilier preget av vedvarende fattigdom. Antall fattige barn kan se ut til å øke. Videre ønsker
tiltaket å nå barn/ungdom som det av ulike årsaker er rettet bekymringer mot. Det være seg
mobbing, sosial ekskludering, innadvendthet eller annen destruktiv atferd.

I målgruppen:

Gutter

Jenter

4

4

0-5

6-12

Familier

Totalt
8

Utenfor
målgruppen:
Alder:

ja

13-19
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Plan for rekruttering
Det er godt samarbeid innad i bydelen og deltakerne vil derfor kunne rekrutteres gjennom
samarbeid med ulike instanser som bydelens skoler, skolehelsetjensten, ungdomstiltaken, bydels
politi, bomiljøtjenesten, NAV og barneverntjenesten. Felles for disse instanser vil være at det er
rettet en bekymring rundt barn eller grupperinger av barn/ungdom.

Samarbeid
Bydelen har etablert gode samarbeidsfora i form av ulike møter der de ulike instanser deltar. I de
ulike møtefora blir det tatt opp eventuelle bekymringer rettet mot enkelt barn/ungdom eller
miljøer. Videre blir det her drøftet ulike tiltak som kan være hensiktsmessige å iverksette.

Evaluering
Tiltaket vil evalueres hvert halvår, eller ved behov hvis det er nødvendig å iverksette endringer på et
tidligere tidspunkt. Evalueringen bil bygge på deltakernes og tiltakspersoners egne opplevelser av
tiltaket. I evalueringen vil det bli sett på hva som har fungert / ikke fungert og eventuelt hvorfor. Det
vil videre bli gjort evalueringer etter hvert møte med gruppa.
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Budsjett
Type kostnader
Lønn og godtgjørelse til
ansatte
Evt. lønn og godtgjørelse
til deltakere
Transportutgifter
Utgifter til
inngangsbilletter
Innkjøp av utstyr
(investering)
Husleie/strøm/renhold
Andre
aktivitetskostnader
Andre
administrasjonskostnade
r
Annet:
Sum kostnader
Egeninnsats beskrivelse

Beløp

Type inntekter

Beløp

150 000 Søknadsbeløp

150 000

Egenfinansiering
100 000
Evt. egenandel fra
10 000 deltakere
Andre inntekter/tilskudd (spesifiser):
10 000

30 000
50 000

250 000 Sum inntekter
Egeninnsats estimert beløp
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Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bydel Sagene
Vår ref: 2014/51401
Nøkkelinformasjon
Navn på søker

Ungdomstiltakene v/Ung Media

Navn på tiltaket

Musikkopplæring i Drøbaksgata

Informasjon om søker
Kommune/bydel:

Bydel Sagene

Org.nr.

974778726

Kontonr.

13150100253

Type søker:

Kommunalt foretak

Adresseinformasjon
Postadresse:

Torshovgata 33 a

Postnummer:

476

Poststed:

Oslo

Besøksadresse:
Postnummer besøksadresse:
Poststed besøksadresse:

Kontaktperson
Kontaktperson for tiltaket:

Lillian Rognstad

Tlf. kontaktperson:

95110839

E-post kontaktperson:

lillian.rognstad@bsa.oslo.kommune.no
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Kort beskrivelse av søker (valgfritt)
Ung Media:
Ung Media er en del av ungdomstiltakene som ligger under barne-og unge avdelingen i Bydel
Sagene, og er lokalisert i andre etasje i Trikkestallen på Torshov. Åpningstidene er tirsdag og torsdag
i tidsrommet 15.00 til 21.00. Ung media er et åpent tilbud for ungdommer i bydelen hvor vi tilbyr
gratis undervisning innenfor musikk og media. Dette er et tilbud som gir barn og ungdommer som
ikke har råd til kulturskoletilbudet, muligheten til kulturell utfoldelse og deltakelse. Det er ingen krav
til forkunnskaper, og ungdommene skal kunne få utvikle seg i sitt eget tempo. Utover dette
gjennomfører vi turné, turer, UKM Sagene, konserter og andre aktiviteter.
www.ungmedia.no

Hvis tiltaket er en
videreføring, oppgi
tidligere støttebeløp

Type tiltak
a) Kultur- og fritidsaktiviteter

Ja

2011

b) Ferieaktiviteter

Nei

2012

c) Alternative mestringsarenaer

Ja

2013
2014

Beskrivelse av målsetting
Sagene er en av Oslos tre bydeler med relativt sett flest barnefamilier som er utsatt for vedvarende
fattigdom. Nær 870 (22 %) av barna i bydelen kan defineres som fattige, og på tross av bydelens
sterke vekst de siste årene kan det se ut til at antallet fattige barn øker. Denne trenden ønsker
bydelen å motvirke, gjennom å koordinere innsats og nærmiljøtiltak.
I Drøbaksgata finnes bydelens største andel kommunale boliger, med mange store barnefamilier.
Disse barna deltar i liten grad i kulturaktiviteter som korps, kulturskole og andre kvalifiserende tilbud.
Beboerne har liten kontakt med naboene som bor i ordinære borettslag, bomiljøet preges til tider av
konflikt og utrygghet, noe som også skygger for talentutvikling og kulturell utfoldelse.
I den forbindelse ønsker vi å etablere et musikktiltak i ungdommenes nærmiljø, for å stimulere til
mestringsfølelse og kulturell utfoldelse.
Resultatmål:
1. Etablere en musikkgruppe i Drøbaksgata 1 med ungdommer i aldersgruppen 13-20 år.
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2. Gi ungdommene en mulighet til å lære å spille et instrument.
3. Arrangere 2 konserter i løpet av året.
4. Delta på huskonserter på Ung Media
5. Rekruttere ungdommene til Ung media, slik at de får muligheten til å få være del av et annet
ungdomsmiljø.
6. Gjennomføre aktiviteter hvor deltakerne skal bli bedre kjent, og skape en felleskapsfølelse.
7. Ta ungdommene med på en konsert med profesjonelle musikere.
8. Gi ungdommene innsikt i musikkbransjen og gi dem en kort innføring i studio, konsertscener,
filming og andre musikkrelaterte aktiviteter (ekursjoner og turer).
Effektmål:
1. Bidra til å gi ungdommer som lever i familier med fattigdomsproblematikk et gratis kulturtilbud.
2. Bidra til å gi ungdommer en mestringsarena, og som er et alternativ til "gatekulturen".
3. Rekruttere ungdommene til andre fritidstilbud og bidra til større integrering i lokalsamfunnet i
bydelen.

Beskrivelse av aktivitet
I forhold til målsettingene, ønsker vi å etablere et musikktiltak i Drøbaksgata for ungdommer. Det
skal gjennomføres undervisning en til to ganger i uken, med to instruktører som til sammen kan ha 4
ungdommer per gruppe. Vi ser for oss å kunne ha til sammen tre grupper med en time undervisning
per økt, en til to kvelder i uken. Dette er avhengig av økonomiske rammer for prosjektet.
Musikktiltaket skal ha base i Drøbaksgata 1, som ligger i nærmiljøet til ungdommene. Målet er å
flytte kulturelle tilbud og fritidstilbud til ungdommene for å øke sannsynligheten for deltakelse.
Gjennom deltakelse i gruppen håper vi at dette på lengre sikt vil føre til at ungdommene vil benytte
seg av flere av de kulturelle tilbudene i byen, og at de i større grad vil ta del i lokalsamfunnet,
I tillegg til undervisning ønsker vi at ungdommene skal få erfaring med sceneopptreden, og få
konserterfaring. Vi vil forsøke å gjennomføre konserter for beboerne i Drøbaksgata, samt delta på
huskonserter på Ung Media. Og vil håper også på å rekruttere noen av ungdommene til
Ungdommens kulturmønsring, og Kaleidoskop.

Barn og ungdoms innflytelse i tiltaket
Ungdommene vil være med i utviklingen av gruppen. De vil være med på å bestemme innholdet i
undervisning og valg av musikk. De vil også være med i evalueringen av prosjektet.
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Målgruppe
Tiltaket er rettet mot ungdommer som bor og oppholder seg i Drøbaksgata og spesielt rettet mot
ungdommer som lever i familier med fattigdomsproblematikk.
Gutter

Jenter

Familier

I målgruppen:

8

8

16

Utenfor
målgruppen:

0

0

0

Alder:

0-5

6-12

13-19

ja

Totalt

20-25

Plan for rekruttering
Vi vil i hovedsak benytte oss av NAV Bomiljøtjenesten og Sagene Torg (fritidsklubb) som ligger
plassert i Drøbaksgata.

Samarbeid
Vi vil samarbeide med NAV Bomiljøtjenesten og Sagene Torg (fritidsklubb). Vi har også et samarbeid
med barnevernet. I tillegg vil vi ha kontakt med sosiallærerne på skolene og Ung Metro fritidsklubb.

Evaluering
Det vil gis veiledning en gang i måneden til instruktørene, samt at prosjektet vil evalueres hvert
halvår. Vi har allerede startet et pilotprosjekt som skal strekke seg frem til nyttår. Så langt ser vi
gode resultater, og at det bidrar til endringsarbeidet inærmiljøet i Drøbaksgata. Dersom
pilotprosjektet når vår målsetting, vil vi forsøke å etablere et prosjekt for 2015.
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Budsjett
Type kostnader
Lønn og godtgjørelse til
ansatte
Evt. lønn og godtgjørelse
til deltakere
Transportutgifter

Beløp

Type inntekter

Beløp

100 000 Søknadsbeløp

150 000

Egenfinansiering
Evt. egenandel fra
3 000 deltakere
Andre inntekter/tilskudd (spesifiser):
8 000

Utgifter til
inngangsbilletter
Innkjøp av utstyr
(investering)

14 000

Husleie/strøm/renhold
Andre
aktivitetskostnader
Andre
administrasjonskostnade
r
Annet:

15 000
10 000

Sum kostnader

150 000 Sum inntekter

Egeninnsats beskrivelse

Egeninnsats estimert beløp

For å få rekruttert ungdommer kan det være vi
må samarbeide med foreldre som kan bidra til å
være med å hjelpe til.

0
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Skjema for vurdering og prioritering av søknader 2015
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Fylles ut av kontaktpersonen i kommunen/bydelen og sendes Bufdir innen 6. februar 2015
Skjemaet sendes på e-post til:
tilskudd@bufdir.no
Kommune/bydel

Bydel Sagene, Oslo kommune

Kontaktinformasjonen nedenfor fylles ut kun hvis det er endringer fra skjemaet «Kontaktinformasjon
og kunngjøring i kommunen 2015» som har blitt sendt inn til Bufdir tidligere.
Kontaktperson
Mona Joakimsen Skøien
Postadresse

Fagerheimgt 31

Postnummer

0567

Direktetelefon

93235925

E-post kontaktperson
E-post postmottak
kommunen/bydelen

Sted

Kontonummer til
kommunen/bydelen
mona.joakimsen@bsa.oslo.kommune.no

Oslo
13150100253

post@bsa.oslo.kommune.no

I oversikten nedenfor setter man inn det antallet rader man trenger. V/N: Videreføring eller nytt tiltak.
Med videreføring menes her om tiltaket mottok støtte i 2014 fra tilskuddsordningen.
Oversikt over søknader, i prioritert rekkefølge
Prioritet

V/N

Navn på søker

Navn på tiltak

1

V

Bydel Sagene

Tur og fritid gjennom året

2

V

Bydel Sagene

Helgegruppa

3

V

Bydel Sagene

Trial

4

N

Bydel Sagene

Minigjengen

5

V

Bydel Sagene

Sommerjobb

6

V

Bydel Sagene

Sommerklubb

7

V

Bydel Sagene

Jentegruppa

8

V

Bydel Sagene

Ferietilbud for familier

9

V

Bydel Sagene

Ung Ressurs

10

V

Bydel Sagene

Live in Room

11

V

Bydel Sagene

Aktivitetsgruppa

12

N

Bydel Sagene

Kaleidoskop
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13

N

Bydel Sagene

Musikkopplæring i Drøbakgt

Kommunal forankring:
Prioriteringene bør gis på grunnlag av konkrete målsettinger for barne- og ungdomsarbeidet i kommunen
og bydelen, og på bakgrunn av lokale levekårsutfordringer for barn og ungdom. Det anbefales at tiltakene
som gis prioritet inngår i en helhetlig og samordnet barne- og ungdomspolitikk og i kommunen og
bydelens planarbeid. Det skal legges til rette for at barn og ungdom kan delta og ha innflytelse i
prioritering, planlegging og gjennomføring av tiltaket, der det er naturlig.
Kommunene/bydelene skal foreta en politisk og administrativ vurdering og prioritering av alle innkomne
søknader etter at disse er oversendt fra Bufdir. Med dette menes at vurdering og prioritering enten gjøres
i politisk utvalg/komite, eller gis en politisk og administrativ vurdering og prioritering av øverste politiske
og administrative nivå. Dersom søknadene ikke behandles i politisk utvalg, må det legges ved en signert
bekreftelse fra øverste politiske og administrative nivå. Med øverste politiske nivå menes ordfører, leder
for bydelsutvalg eller byråd, og med øverste administrative nivå menes rådmann, bydelsdirektør eller
kommunaldirektør.
1. Gi en kort begrunnelse for vurdering og prioritering i kommunen/bydelen. Hvis kommunens/bydelens
saksfremlegg med vurderinger og prioriteringer er vedlagt holder det å vise til dette.
Saksfremlegg vedlagt.

2. Administrativ og politisk behandling
ENTEN: 2a) Søknaden er vurdert og prioritert administrativt og behandlet i politisk utvalgt. Beskriv kort hvordan
(det er ikke behov for å vedlegge protokoll med mindre det er spesielle forhold som tilsier det).

ELLER: 2b) Signert bekreftelse fra øverste politiske og administrative nivå er vedlagt (sett kryss)

3. Eventuelle andre kommentarer fra kommunen

Side 175 av 210

Tilbake til innholdsfortegnelse

Oslo kommune
Bydel Sagene

Saksframlegg
Saksmappe:
2015/26

Dato: 13.01.2015
Arkivkode:
323.0

Saksbehandler:
Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff

Saksgang
Utvalg
Barne- og ungdomsrådet
Barne- og ungekomiteen
Bydelsutvalget

Møtedato
26.01.2015
27.01.2015
05.02.2015

Resultater fra brukerundersøkelse i bydelens barnehager 2014
Sammendrag:
Saken omhandler en oppsummering av resultatene fra brukerundersøkelsen gjennomført for
bydelens barnehager 2014.
Bakgrunn for saken:
Bydelene ble i oppdragsbrev fra byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning (KOU)
17.02.2014 bedt om å gjennomføre:
Brukerundersøkelse:
Det legges opp til gjennomføring av brukerundersøkelse blant foresatte i barnehagene høst
2014. Alle kommunale barnehager skal gjennomføre undersøkelsen og bydelene skal
oppfordre ikke-kommunale barnehager ti å delta. Bydelene skal følge opp resultatene fra
brukerundersøkelsen for 2013.
Saksframstilling:
Føringer fra byrådsavdelingen, «prosjekt Oslobarnehagen»:

Oppfølging av Oslo kommunes brukerundersøkelse for barnehager
Resultatene fra brukerundersøkelsene skal brukes til å utvikle kvaliteten i barnehagen og foreldrenes
tilfredshet med tilbudet. Barnehagens ledelse er ansvarlig for oppfølgingen og arbeidet skal skje i
samråd med ansatte og foreldre.
Oppfølging av resultatene i barnehagen:
•

Styrer/leder i barnehagen redegjør for resultatene for personalet i barnehagen. Personalet
analyserer resultatene i fellesskap. Resultatene må ses i sammenheng med rammebetingelser,
bestemmelser i rammeplanen og barnehagens egne mål og planer. Det vil også være viktig å
vurdere svarprosenten. Utviklingen over tid er viktig for å se om barnehagen utvikler seg i
ønsket retning, med tanke på mål og på tiltak som ble iverksatt etter forrige
brukerundersøkelse.
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•

Foreldre informeres om resultatene og barnehagens vurdering. Informasjonen kan
formidles i foreldremøte i barnehagen/avdelingene og/eller skriftlig.

•

Neste steg er å identifisere forbedringsområder som barnehagen skal arbeide med i
kommende periode. Foreldre og/eller foreldrerepresentanter må involveres i diskusjonen om
hvilke forbedringsområder som skal prioriteres. Valg av forbedringsområder bør i første
omgang baseres på kunnskap om hvilke faktorer som er grunnleggende for at barnehagens
tilbud skal være i tråd med barnehagens mål samt bestemmelsene i lovverk og rammeplan.
Det er samtidig viktig at valget gjenspeiler ønsker fra foreldre/foresatte.

•

Det utformes konkrete tiltak for å forbedre kvaliteten på de valgte områdene, og det kommer
klart frem når tiltakene skal gjennomføres og hvem som har ansvar for at det skjer. Se neste
side for maler for oppfølgingsplaner. Tiltak bør også gjenspeiles i barnehagens årsplan.

•

Foreldre informeres om hvordan barnehagen følger opp resultatene av
brukerundersøkelsen med tiltak.

•

Tiltakenes effekt vurderes ved neste års brukerundersøkelse. I tillegg kan barnehagen legge
til rette for løpende dialog med foreldre og/eller foreldrerepresentanter.

Resultater fra brukerundersøkelsen:
Utvalg

År

Bydel Sagene
(2014)
Oslo kommune
(2014)

2014
2014

Besvarte /
Inviterte
1564 / 2096
(74,62 %)
22256 / 31473
(70,71 %)

Prikket

Sist oppdatert
08.01.2015
08.01.2015

Tabellen over viser at svarprosenten i bydel Sagene var noe høyere enn Oslo-snittet.
Svarprosenten i Oslo og bydelen har steget med tre til fire prosent fra fjoråret.
Forklaring til tabellframstilling under:
Det er foretatt en statistisk faktoranalyse av resultatene. Analysen benyttes for å finne ut av signifikante forskjeller på foreldrenes
tilfredshet med tilbudet i barnehagen. Den statistiske variasjonen i svarprosent på de ulike skalaene danner grunnlag for analysen.
Fargene som fremkommer er basert på resultatene av analysen.
Fargeskalaen som benyttes er:
Grønn
Foresatte er svært godt fornøyde med barnehagens arbeid
Lysegrønn

Foresatte er meget godt fornøyde med barnehagens arbeid

Gul

Foresatte er godt fornøyde med barnehagens arbeid

Lysoransje

Foresatte er nokså godt fornøyde med barnehagens arbeid

Oransje

Foresatte har lav tilfredshet med barnehagens arbeid

Pilene i rapporten viser hva som har vært tendensen i utviklingen fra foregående år pr. spørsmål.
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Oslo
kommune
(2014)_2

Bydel
Sagene
(2014)_2

Oslo
kommune
(2013)_2

Bydel
Sagene
(2013)_2

Trivsel og trygghet

5,28

5,32

5,29

5,32

Samarbeid og medvirkning

4,74

4,77

4,72

4,69

Utvikling og læring

5,02

5,06

5,01

5,03

Personalet

5,23

5,28

5,22

5,25

Ute- og innemiljø

4,87

4,91

4,85

4,9

Generelt

5,15

5,25

5,15

5,23

Spørsmålene var delt opp i seks temaområder: trivsel og trygghet, samarbeid og
medvirkning, utvikling og læring, personalet, ute- og innemiljø og generell tilfredshet. De
foresatte er mest fornøyd med trivsel og trygghet og med personalet i barnehagen. Lavest
score fikk temaene ”samarbeid og medvirkning” samt ”ute- og innemiljø”.
Resultatene over viser at bydel Sagene ligger litt over, men tilnærmet jevnt med Oslo-snittet
når det gjelder skår på de ulike temaområdene. Tendensen viser at både Oslo kommune og
bydel Sagene har forbedrede resultater fra 2013 til 2014.
Besvarte / Inviterte (SVAR%) Tilfredshet alt i alt
Oslo (2014)

22255 / 31467 (70,72 %)

Bydel Alna (2014)

1539 / 2463 (62,48 %)

4,93

Bydel Bjerke (2014)

1042 / 1585 (65,74 %)

5,04

Bydel Frogner (2014)

1261 / 1730 (72,89 %)

5,19

Bydel Gamle Oslo (2014)

1800 / 2613 (68,89 %)

5,17

Bydel Grorud (2014)

901 / 1277 (70,56 %)

4,99

Bydel Grünerløkka (2014)

1563 / 2273 (68,76 %)

5,00

Bydel Nordre Aker (2014)

2315 / 2945 (78,61 %)

5,36

Bydel Nordstrand (2014)

1758 / 2552 (68,89 %)

5,22

Bydel Sagene (2014)

1564 / 2096 (74,62 %)

5,20

Bydel St. Hanshaugen (2014)

888 / 1333 (66,62 %)

5,06

Bydel Stovner (2014)

843 / 1203 (70,07 %)

4,91

Bydel Søndre Nordstrand (2014)

1151 / 1933 (59,54 %)

4,82

Bydel Ullern (2014)

1395 / 1963 (71,06 %)

5,16

Bydel Vestre Aker (2014)

2120 / 2680 (79,10 %)

5,22

Bydel Østensjø (2014)

2115 / 2821 (74,97 %)

5,08

Tabellen viser at bydelen er blant de fire bydeler som scorer høyest på brukernes
«Tilfredshet alt i alt» som er et spørsmål under temaområdet generelt.
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Oslo
kommune Kommunal
(2014)

Bydel Sagene
- Kommunal
(2014)_2

Trivsel og trygghet

5,23

5,29

Samarbeid og medvirkning

4,66

4,69

Utvikling og læring

4,94

4,98

Personalet

5,17

5,25

Ute- og innemiljø

4,76

4,81

Generelt

5,04

5,16

Sammenligner vi kommunale barnehager i Oslo opp mot kommunale barnehager i bydel
Sagene ser vi at bydel Sagen her ligger litt over eller jevnt med Oslo-snittet og at vi har en
positiv og stabil utvikling innen for de fleste temaområdene.

Oslo
kommune Privat (2014)

Bydel Sagene
- Privat
(2014)_2_2

Trivsel og trygghet

5,39

5,41

Samarbeid og medvirkning

4,91

5,0

Utvikling og læring

5,2

5,29

Personalet

5,36

5,39

Ute- og innemiljø

5,11

5,23

Generelt

5,37

5,51

Sammenligner vi private barnehager i Oslo opp mot private barnehager i bydel Sagene ligger
bydelen også her over Oslo-snittet. Bydelens seks store private barnehager deltok i
undersøkelsen.

Oppsummering:
Generelt skårer barnehagene, både i Oslo totalt og bydelen, meget høyt på denne
undersøkelsen
Bydel Sagenes resultater følger samme utvikling som resultatene i Oslo. Det er en forbedring
både når det gjelder svarprosent og score på de ulike temaområdene.
Det er nærliggende og anta at forbedringen kan skyldes en felles satsning på Oslobarnehagen fra Oslo kommune sentralt og en helhetlig satsning på kvalitet gjennom en
målrettet og samlet plan for kompetanseutvikling av ansatte i bydelens barnehager.
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Områder med særskilt fokus:
Samarbeid og medvirkning:
Temaområdet samarbeid og medvirkning viser bedrede resultater fra 2013. Det vil fortsatt
være et temaområde vi skal ha fokus på fremover da vi ser det fremdeles er
forbedringspotensialer på området. Det er en lik tendens i Oslo-barnehagen generelt.
Ute og innemiljø:
Det er fortsatt store variasjoner på fornøydhet med det fysiske miljøet i våre barnehager.
Dette antas å skyldes svært ulik forfatning på bygningsmasse og økonomiske begrensninger
for å ivareta denne. Bydelen er i kontinuerlig dialog med Omsorgsbygg, som eier av det
meste av bygningsmassen, om denne utfordringen.
Private og kommunale:
Det er generell tendens både i Oslo generelt og bydel Sagene at de private barnehagene
skårer noe bedre enn de kommunale. Årsaker til dette kan være ulike økonomiske rammer,
annen bygningsmasse og andre brukere. Bydelens private barnehager er drevet av store og
seriøse barnehage driftere.
Bydelsdirektør vil påse at brukerundersøkelsen blir fulgt opp i tråd med intensjonene fra
byrådsavdelingen. Det vil bli jobbet målrettet med å opprettholde det gode resultatet generelt
gjennom helhetlig fokus på kvalitet og kompetanseutvikling, samt jobbe målrettet med å
bedre resultatene der disse avviker negativt.
Resultatene fra den enkelte barnehage er lagt ut på barnehageportalen under den enkelte
barnehage og er tilgjengelig for alle.
http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/article287654-50546.html
http://www.barnehager.oslo.kommune.no/

Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget tar saken til orientering.

BYDEL SAGENE
Marius Trana
bydelsdirektør
Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift
Trykte vedlegg:
Oversikt over resultater pr spørsmål.
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År

Besvarte /
Inviterte

Oslo kommune
(2014)_2

2014

22256 / 31473
(70,71 %)

08.01.2015

Bydel Sagene
(2014)_2

2014

1564 / 2096
(74,62 %)

08.01.2015

Oslo kommune
(2013)_2

2013

21611 / 31386
(68,86 %)

08.01.2015

Bydel Sagene
(2013)_2

2013

1397 / 2009
(69,54 %)

08.01.2015

Utvalg

Prikket

Sist oppdatert

Rapport
Nyhet:
Historiske resultater er nå blitt analysert og nye grenseverdier for indikatorene i undersøkelsen er
utarbeidet. Fargene på resultater for tidligere gjennomføringer kan derfor være endret. Hold
musepekeren over resultatet for å se hvilke grenser de forskjellige indikatorene har.
For mer informasjon om analysen som er foretatt og prikkereglene klikk her.
*Skala er 1-6, der 1 er dårligst og 6 er best.

Oslo
kommune
(2014)_2

Bydel Sagene
(2014)_2

Oslo
kommune
(2013)_2

Bydel Sagene
(2013)_2

Trivsel og trygghet

5,28

5,32

5,29

5,32

Samarbeid og medvirkning

4,74

4,77

4,72

4,69

Utvikling og læring

5,02

5,06

5,01

5,03

Personalet

5,23

5,28

5,22

5,25

Ute- og innemiljø

4,87

4,91

4,85

4,9

Generelt

5,15

5,25

5,15

5,23

Overganger
_
Oslo
kommune
(2014)_2
Tilvenning i barnehagen

5,14

Bydel Sagene
(2014)_2
5,24
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Oslo
kommune
(2013)_2
5,15

Bydel Sagene
(2013)_2
5,17
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Forberedelse til skolestart

4,89

4,97

4,92

4,99

Trivsel og trygghet
_
Oslo
kommune
(2014)_2

Bydel Sagene
(2014)_2

Oslo
kommune
(2013)_2

Bydel Sagene
(2013)_2

Barnets trivsel i barnehagen

5,34

5,38

5,36

5,4

Barnets relasjoner til andre barn
i barnehagen

5,17

5,19

5,18

5,2

Barnets trygghet med
personalet

5,33

5,39

5,34

5,36

Samarbeid og medvirkning
_
Oslo
kommune
(2014)_2

Bydel Sagene
(2014)_2

Oslo
kommune
(2013)_2

Bydel Sagene
(2013)_2

Informasjon om hvordan barnet
har det i barnehagen

4,78

4,83

4,78

4,75

Informasjon om hva som skjer i
barnehagen

5,0

5,04

4,99

4,98

Dialog med barnehagen om
barnets utvikling

4,78

4,79

4,76

4,72

Informasjon om SU/FAU

4,59

4,57

4,56

4,48

Informasjon om endringer i
personalgruppen

4,54

4,61

4,49

4,51

Utvikling og læring
_
Oslo
kommune
(2014)_2

Bydel Sagene
(2014)_2

Oslo
kommune
(2013)_2

Bydel Sagene
(2013)_2

Stimulering av barnets
nysgjerrighet og lyst til å lære

5,08

5,15

5,07

5,09

Tilrettelegging for varierte
aktiviteter og læring på ulike

5,05

5,09

5,05

5,09
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områder
Tilrettelegging for allsidig lek

5,05

5,09

5,05

5,07

Barnehagens bidrag til motorisk
og fysisk utvikling hos barnet

5,09

5,14

5,09

5,12

Barnehagens fokus på helse og
sunt kosthold

4,74

4,7

4,72

4,69

Barnehagens bidrag til barnets
sosiale utvikling

5,19

5,26

5,19

5,24

Barnehagens bidrag til barnets
språkutvikling og
norskferdigheter

5,05

5,07

5,02

5,06

Stimulering av barnets interesse
antall og former

4,78

4,78

4,72

4,69

Barnehagens bidrag til at barnet
utvikler selvstendighet

5,13

5,17

5,11

5,14

Personalet
_
Oslo
kommune
(2014)_2

Bydel Sagene
(2014)_2

Oslo
kommune
(2013)_2

Bydel Sagene
(2013)_2

Personalets omsorg overfor
barnet

5,35

5,46

5,35

5,4

At personalet er vennlig og
imøtekommende

5,4

5,51

5,42

5,46

Personalets kompetanse

5,07

5,11

5,04

5,11

At personalet har tid til å gi
støtte og hjelp

5,03

5,05

5,01

5,01

At personalet kan godt norsk

5,32

5,25

5,29

5,25

Ute- og innemiljø
_
Oslo
kommune
(2014)_2

Bydel Sagene
(2014)_2

Oslo
kommune
(2013)_2

Bydel Sagene
(2013)_2

Uteområder som fremmer
utvikling, lek og læring

4,74

4,82

4,75

4,8

Lokaler og utstyr inne som
fremmer utvikling, lek og læring

4,82

4,87

4,76

4,84

Trygghet og sikkerhet

5,15

5,17

5,11

5,18
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Renhet og hygiene

4,79

4,79

4,79

4,81

Generelt
_
Oslo
kommune
(2014)_2

Bydel Sagene
(2014)_2

Oslo
kommune
(2013)_2

Bydel Sagene
(2013)_2

Tilfredshet alt i alt

5,12

5,2

5,12

5,18

I hvilken grad foreldrene
anbefaler barnehagen til andre

5,17

5,3

5,18

5,27
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Oslo kommune
Bydel Sagene

Saksframlegg
Saksmappe:
2010/652

Saksbehandler:
Camilla Skjerve-Nielssen

Saksgang
Utvalg
Bydelsutvalget
Kultur- og nærmiljøkomiteen

Dato: 16.01.2015
Arkivkode:
111

Møtedato
05.02.2015
28.01.2015

Vitaminveien 4 - begrenset høring av Alternativ 3 og informasjon om
tiltaksliste for offentlige rom og infrastruktur i Storoområdet
Bakgrunn for saken:
Reguleringssak for Vitaminveien 4 var på offentlig ettersyn i perioden 10.03.14 - 28.04.14
og bydelens anbefaling ble behandlet i BU-sak 14/32 den 15.5.14. Saksframlegget for sak
14/32 kan lastes ned her:
http://www.bydel-sagene.oslo.kommune.no/fanebasert_innhold/politikk/article27723047633.html
Bydelsutvalgets protokoll kan lastes ned her:
http://www.bydel-sagene.oslo.kommune.no/fanebasert_innhold/politikk/article27051047633.html
Plan- og bygningsetaten anbefalte ikke det framlagte forslaget, Alternativ 1, og fremmet sitt
eget alternativ, Alternativ 2. Bydelen støttet Alternativ 2. Kort oppsummert var BUs
anbefaling:
1. Bydelen anbefaler PBEs Alternativ 2 av følgende årsaker:
- Utnyttelse (395 %) og byggehøyder (10 etasjer) i Alt. 1 er for høyt. Alt. 2 foreslår
lavere utnyttelse (270 %) og reduserte høyder (7-8 etasjer).
- Bydelsparken til Alt. 1 er for liten til å kunne brukes/oppfattes som en offentlig
tilgjengelig park. Alt. 2 foreslår en større bydelspark.
- Gangveiene langs eiendommen er i Alt. 2 lagt på Vitaminveien 4s egen grunn og har
dermed større sjanse for å bli realisert enn dersom de ligger (delvis) på
naboeiendommen.
- Alt. 2 legger opp til en lavere parkeringsdekning enn Alt. 1.
- Alt. 1 har en løsning for eiendommens nivåforskjeller mot Vitaminveien med
trapper/ramper. Alt. 2 søker å løse terrengfallet i bygningskroppen, som gjør
forretningen i 1. etasje bedre tilgjengelig for publikum.
2. Bydelen støtter PBEs forslag om å inkludere boliger i reguleringsformålet, dersom
disse overholder norm for leilighetsfordeling, får gode uteoppholdsarealer, og er
gjennomgående med minst en stille side.
3. Bydelen oppfordrer til at det tas miljøhensyn.
4. Det forutsettes at utvendige og innvendige oppholdsarealer blir opparbeidet i henhold til
krav om tilgjengelighet og universell utforming.
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5. Bydelen er bekymret for at bygget vil fremstå med en lang, ubrutt fasade. Det bør derfor
benyttes bygningsmessige grep som bryter opp fasaden.
Saksframstilling:
Forslagsstiller har nå fremmet et Alternativ 3, som har blitt lagt ut på begrenset høring til
berørte parter, med frist 18.1. Bydelsadministrasjonen har derfor allerede innsendt en
uttalelse og ber med denne saken om BUs vurdering, som vil ettersendes. Uttalelsen følger
som Vedlegg 1, PBEs vurdering som Vedlegg 2, plankart som Vedlegg 3,
reguleringsbestemmelser som Vedlegg 4 og forslagsstillers saksframstilling som Vedlegg 5.
Endringene i Alternativ 3 sammenliknet med Alternativ 1 er:
- Utnyttelsen er redusert med 3 000 m2 BRA til 21 000 m2 BRA.
- Bygningen er kortet ned med ca. 12 meter mot sør.
- Bygningshøyden mot nord er vist med 7 etasjer, og er dermed to etasjer lavere enn i
Alternativ l. Øverste etasje skal trekkes minst 2,4 meter inn fra nord. Prinsippet om
høydenedtrapping mot sør beholdes, men nedtrappingen foreslås lenger sør og kun til
5 etasjer inkl. en underetasje, som ligger delvis under terreng. Det betyr at bygningen
i Alternativ 3 vil være høyere i den søndre delen enn bygningen i Alternativ l.
- Fasaden til de to nederste etasjene mot sør skal trekkes minst 4 meter inn fra
byggegrense slik at det dannes en overgangssone på terreng mot parken.
- Kravene til fasadeutforming og plassering av innganger mot fortau i nord er presisert.
- Parkarealet i sør er økt fra 595 m2 til l 016 m2. Parken er justert slik at planområdet
grenser mot Lillohagen boligområde i sør for å tilknytte den planlagte gang/sykkelveien langs vestsiden av nybygget til gangveien til Birch Reichenwalds gate
øst i Lillohagen boligområde.
- Parkeringsdekningen skal følge laveste parkeringsnorm.
- Drop off-sonen foran bygningens hovedinngang mot nord er tatt ut.
Alternativ 3 er forskjellig fra Alternativ 2 på følgende måter:
- Det er ikke inkludert boligformål i Alt. 3.
- Byggehøyder mot sør er høyere i Alternativ 3 enn 2.
- Utnyttelsen i Alt. 3 er 345 % mot 270 % i Alt. 2.
- Alternativ 3 inkluderer ikke rekkefølgebestemmelser om opparbeidelse/sikring av
Vitaminveien og gangvei før brukstillatelse.
Selv om Alternativ 3 har innrettet seg etter de fleste innkomne innspill, støtter Plan- og
bygningsetaten likevel ikke alternativet. Dette skyldes hovedsakelig at PBE, Eiendoms- og
byfornyelsesetaten, Bymiljøetaten, Bydel Nordre Aker og Bydel Sagene nylig har inngått et
samarbeid om utarbeidelse av en overordnet tiltaksliste for offentlige rom og infrastruktur i
Storoområdet. PBE mener at tiltakshaver må inkludere flere av punktene i den kommende
tiltakslisten som rekkefølgebestemmelser i reguleringssaken.
Arbeidet med tiltakslisten går ut på at det utformes et sett av kriterier som alle forslagstillere
må følge og legge som rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan, for å sikre en helhetlig
utvikling av området. Dette vil samtidig sikre likebehandling av utbyggere i
utbyggingsavtaler med kommunen.
I gjeldende kommuneplan er det fattet et generelt forutsigbarhetsvedtak, som forutsetter
inngåelse av utbyggingsavtaler ved utbygginger i hele Oslo. Utgangspunktet er at hvert
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områdes samlede utbyggingstiltak skal finansiere den tekniske og grønne infrastrukturen som
planen krever. Også i forslag til ny kommuneplan «Oslo mot 2030 – smart, trygg og grønn»
presiseres det at kommunen vil benytte utbyggingsavtaler for å sikre gjennomføring av
offentlige fellestiltak. Fellestiltakene sikres gjennom rekkefølgebestemmelser og avsetting av
areal i reguleringsplaner. Det er i utgangspunktet utbyggerne i området som skal bære alle
kostnadene for fellestiltakene.
Bydelen var 15.1 på en workshop med de nevnte kommunale instansene, samt de fleste
utbyggerne i Storoområdet, for å samarbeide om mulige tiltak som kan skape bedre/flere
torg- og møteplasser, parker, gang- og sykkelforbindelser, og strøksgater. Det er enighet om
at Vitaminveien bør utvikles til å bli en strøksgate, som er hyggeligere og tryggere spesielt
for myke trafikanter. Bymiljøetaten utarbeider nå forslag til ny reguleringsplan for
Vitaminveien. Tiltakslisten for Storoområdet utarbeides av PBE, og forventes å bli ferdig i
slutten av februar. Bydelen vil bli invitert til et nytt møte med de andre kommunale
instansene når et forslag er utarbeidet av PBE, for å komme med ytterlige innspill før den
ferdigstilles. Tiltakslisten skal ikke behandles politisk, men vil fungere som et veiledende
dokument.
Forslagsstiller for Vitaminveien 4 har ikke inkludert aktuelle infrastrukturtiltak i
reguleringsbestemmelsene, men vil vurdere det når disse er avklart.
PBE foreslår at følgende rekkefølgebestemmelse inkluderes:
Før det gis igangsettingstillatelse til forretning eller kontor skal oppgradering av
Vitaminveien innenfor planområdet være opparbeidet eller sikret opparbeidet.
Etaten mener også at det bør inkluderes en rekkefølgebestemmelse som sikrer tilknytning av
gangveier til naboeiendommene mot sør (Lillohagen) før brukstillatelse gis. Opparbeidelse
av park og gangveier, samt reetablering av bussholdeplass i Vitaminveien er allerede lagt inn
som rekkefølgebestemmelser.
Grunnet det pågående arbeidet med tiltakslisten mener bydelsadministrasjonen at det er mest
hensiktsmessig å opprettholde anbefalingen for Plan- og bygningsetatens Alternativ 2.
Forslaget legger i større grad opp til å inkludere rekkefølgebestemmelser som sikrer målene i
den fremtidige tiltakslisten. Spesielt gjelder dette oppgradering av Vitaminveien og
tilknytning av gangvei. Den administrative uttalelsen gir samtidig sin støtte til de endringene
forslagsstiller har gjort i Alternativ 3 i forhold til Alternativ 1.
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget tilslutter seg bydelsadministrasjonens uttalelse til begrenset høring av
Vitaminveien 4.
BYDEL SAGENE
Marius Trana
bydelsdirektør
Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift
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Trykte vedlegg:
1. Administrativ uttalelse til begrenset høring for Vitaminveien 4 – Alternativ 3
2. PBEs vurdering av Alternativ 3
3. Plankart Alternativ 3
4. Reguleringsbestemmelser Alternativ 3
5. Forslagsstillers planbeskrivelse for Alternativ 3
Utrykte vedlegg:
Saksframlegget for sak 14/32 kan lastes ned her:
http://www.bydel-sagene.oslo.kommune.no/fanebasert_innhold/politikk/article27723047633.html
Bydelsutvalgets protokoll fra 15.5.14 kan lastes ned her:
http://www.bydel-sagene.oslo.kommune.no/fanebasert_innhold/politikk/article27051047633.html
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Oslo kommune
Bydel Sagene

Plan- og bygningsetaten
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo

Dato:

16.01.2015

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbehandler:

Arkivkode:

201212120-76

2010/652

Camilla Skjerve-Nielssen

111

ADMINISTRATIV UTTALELSE TIL VITAMINVEIEN 4, ALTERNATIV 3
Det vises til invitasjon til innspill ved begrenset høring av overnevnte sak. Denne uttalelsen er
administrativ. Høringsforslaget og denne uttalelsen vil bli lagt fram som sak for bydelsutvalget 5.2.
BU vil da få muligheten til å vurdere saken, og tilslutte seg til administrasjonens uttalelse eller komme
med en egen uttalelse. BUs vedtak vil ettersendes til Plan- og bygningsetaten.
Administrasjonen mener Alternativ 3 nå har mange gode kvaliteter, og at det er positivt at forslaget
innretter seg de fleste av bydelens innspill. Dette gjelder spesielt opprettelse av en større park i sør,
som knyttes til prosjektet i Vitaminveien 6. Videre er det positivt med nedjusterte høyder mot
Vitaminveien, justering av fortausarealer for bedre tilgjengelighet og trafikksikkerhet for fotgjengere,
en mer oppbrutt bygningskropp og at antall parkeringsplasser legges på laveste norm. Dette var
bydelens anbefalinger ved offentlig ettersyn, og en nærmere begrunnelse kan leses i bydelens
saksframlegg og vedtak.
Bydelen er en del av samarbeidet om en tiltaksliste for offentlige rom og infrastruktur i Storoområdet,
som nå er under utarbeidelse. Det er et stort behov for å sikre en helhetlig utbygging i Storoområdet,
og planen vil sørge for likebehandling av forslagsstillere. Foreløpige forslag til tiltakslisten går blant
annet ut på å styrke Vitaminveien som strøksgate, og som en del av dette etablere publikumsvennlige
funksjoner på gateplan. Videre er det ønske om å inkludere gangforbindelser og bydelspark, noe
planforslaget allerede legger opp til.
Grunnet det pågående planarbeidet opprettholder bydelsadministrasjonen sin anbefaling for Plan- og
bygningsetatens Alternativ 2. Forslaget legger i større grad opp til å inkludere rekkefølgebestemmelser
som sikrer målene i den fremtidige tiltakslisten. Spesielt gjelder dette oppgradering av Vitaminveien
og tilknytning av gangveier til gangvei i Lillohagen.

Med hilsen
BYDEL SAGENE
Camilla Skjerve-Nielssen
bydelsplanlegger
Godkjent og ekspedert uten underskrift
Bydel Sagene

Post- og besøksadresse:
Thorvald Meyers gate 7
0555 Oslo

Telefon: 02180
Telefaks: 23 47 40 01

Giro: 1315 01 00253
Org.nr.: 974 778 726
Side 189 av 210

Internett:
www.bsa.oslo.kommune.no
E-post:
postmottak@bsa.oslo.kommune.no

Tilbake til innholdsfortegnelse

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Se adresseliste

Dato: 22.12.2014

Deres ref:

Vår ref (saksnr): 201212120-76

Saksbeh: Marcus Hothmann

Arkivkode: 512.1

Oppgis alltid ved henvendelse

VITAMINVEIEN 4, STORO
FORSLAG TIL DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING,
ALTERNATIV 3
Ovennevnte planforslag lå ute til offentlig ettersyn i perioden 10.03.2014 til 28.04.2014. På bakgrunn av
innkomne bemerkninger ved offentlig ettersyn foreslår Skanska CDN Oslo 3 AS et nytt alternativ. Det
justerte forslaget, alternativ 3, sendes derfor påhøring til sakspartene som berøres direkte av endringene.

Endringer i planforslaget, alternativ 3
Bygningsvolumet er omformet slik at utnyttelsen reduseres med 3 000 mg BRA til 21 000 mg BRA.
Bygningen er kortet ned med ca. 12 meter mot sør.
Bygningshøyden mot nord er vist med 7 etasjer, og dermed to etasjer lavere enn i altemativ l. Øverste
etasje skal trekkes minst 2,4 meter inn fra nord. Prinsippet om høydenedtrapping mot sør beholdes, men
nedtrappingen foreslås lenger sør og kun til 5 etasjer inkl. en underetasje, som ligger delvis under terreng.
Det betyr at bygningen i alternativ 3 vil være høyere i den søndre delen enn bygningen i altemativ l.
Fasaden til de to nederste etasj ene mot sør skal trekkes minst 4 meter inn fra byggegrense slik at det
dannes en overgangssone på terreng mot parken.
Kravene til fasadeutforming og plassering av innganger mot fortau i nord er presisert.
Parkarealet i sør er økt fra 595 mg til l 016 mz. Parken er justert slik at planområdet grenser mot
Lillohagen boligområde i sør for å tilknytte den planlagte gang-/sykkelveien langs vestsiden av nybygget
til gangveien til Birch Reichenwalds gate øst i Lillohagen boligområde.
Parkeringsdekningen
mot nord er tatt ut.

skal følge laveste parkeringsnorm. Drop off-sonen foran bygningens hovedinngang

Endringer i plankartet
I Planområdets avgrensning er justert i sør.
Byggeområdet for forretning/kontor er redusert, parkarealet er økt tilsvarende.
Maks. bygningshøyde er redusert til kote 143,7 (jf. endring i § 3.2). Høydeavtrappingen er justert.
Arealformål kj øreveg og sykkelfelt er erstattet av vegformål, for å tilrettelegge for endringer i
gateprofilen i forbindelse med oppgradering av Vitaminveien til en mer urban gate.

Plan- og bygningsetaten
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo

Besøksadresse:

Sentralbord:

Vahls gate , 0187 Oslo

Kundesenteret:

23 49 10 00

Telefaks:

23 49 10 01
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Endringer i reguleringsbestemmelsene
 § 3.1 Utnyttelse:
Maks. utnyttelse er redusert til 21 000 m2 BRA. Bestemmelsen om arealer til parkeringsanlegg,
tekniske installasjoner og lager som ligger helt eller delvis under terreng er presisert.
 § 3.2 Plassering og høyder omformuleres:
Maks. høyder i reguleringsplaner må være inklusive takoppbygg o.l. Høydene i plankartet er
derfor av formale grunner justert opp. Bestemmelsen er omformulert slik at denne høydeøkningen
ikke medfører en faktisk endring av foreslått utbyggingsvolum for alternativ 3.
 § 3.3 Utforming suppleres med:
Uteareal mot fortau, øst for hovedfasadens midtpunkt skal ligge mellom kote 113 og 113,5.
Innganger vest for hovedfasadens midtpunkt skal ligge mellom kote 110,5 og 111.
 Fasaden mot øst skal deles opp gjennom variasjon i volumoppbygging, materialbruk og/eller farge
for å unngå ensformede fasader. Fasader skal utformes slik at refleksjonsstøy minimeres.
Fasaden til de to nederste etasjene mot sør skal trekkes minst 4 meter inn fra byggegrense slik at
det dannes en overgangssone på terreng mot parken.
 § 3.3 Utforming:
Bestemmelsen om rekkverk for takterrasser over regulert gesimshøyde er tatt ut, da den dekkes av
de vanlige beregningsregler for gesimshøyder (jf. Kommunal- og regionaldepartementets veileder
til grad av utnytting av 2014).
 § 3.4 Avkjørsel suppleres med:
Det tillates ikke etablert drop-off sone for bil.
 § 3.5 Parkering, varelevering og renovasjon justeres:
Antall parkeringsplasser for bil skal tilsvare laveste norm.
 § 5 Park suppleres med:
Gangveien i vest skal tilknyttes gangveien som går langs østgrensen til gnr. 77/409 og 346 til
Birch Reichenwalds gate.
 § 10 Rekkefølgebestemmelser suppleres med:
Før det gis brukstillatelse til forretning eller kontor skal bussholdeplassen syd i gaten foran
Vitaminveien 4 være reetablert i samsvar med § 4.
Plan- og bygningsetatens vurdering av endringene
I tillegg til nedenstående vises til Plan- og bygningsetatens vurdering av planforslaget til offentlig ettersyn.
Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke alternativ 3, fordi nødvendig fellesinfrastruktur ikke sikres
gjennom rekkefølgebestemmelser. Plan- og bygningsetaten opprettholder foreløpig sitt forslag om
alternativ 2.
Overordnede planer og mål
Transformasjon til allsidig bymiljø med stor andel boliger og knutepunktutvikling med blandet arealbruk
Ifølge overordnede føringer skal det vurderes boligbygging i utbyggingsprosjekter der dette er mulig.
Alternativ 3 tilrettelegger ikke for boliger. Plan- og bygningsetaten fastholder sin vurdering at deler av
planområdet egner seg til boligformål.
Fortetting ved kollektivknutepunkt
Plan- og bygningsetaten er positiv til at forslagsstiller har redusert utnyttelsen med 3 000 m2 BRA, men
anser foreslått bygningsvolum å være på grensen til det tomten og nærområdet kan tåle. Foreslått
utnyttelse på 21 000 m2 BRA, tilsvarende ca. 345 % av eiendommens areal, er fortsatt betydelig høyere
enn eksisterende og planlagt utnyttelse på tomter i nærområdet.
Videreutvikling av den blågrønne strukturen
Det er positivt at parkarealet sør på tomten er økt til over 1 000 m2. Dette er et brukbart areal for
småbarnslek og hvile, og som kan fungere som 1. byggetrinn for en større park i kvartalet. Foreslått
avgrensning av parkarealet i alternativ 3 vil gjøre det enklere å utvikle en felles park sammen med
Vitaminveien 6.
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Det er også positivt at alternativ 3 sikrer en overgangssone mellom allment tilgjengelig parkareal og privat
uteoppholdsareal tilknyttet til kontorvirksomhet.
Stedsutvikling og landskapsvirkning
By- og landskapsbilde
Plan- og bygningsetaten anser det som positivt at bygningshøydene mot Vitaminveien er redusert ned til
7 til 8 etasjer inkl. en inntrukket toppetasje slik Plan- og bygningsetaten har foreslått i alternativ 2. Bygget
vil dermed fremstå lavere enn Vitaminveien 1A og Vitaminveien 2.
Trafikkforhold
Biltrafikk
Alternativ 3 reduserer biltrafikken med ca. 190 ÅDT (årsdøgntrafikk). Dette vil redusere presset på
gatenettet.
Atkomst
Det er positivt at drop off-sonen er tatt ut. Dette vil gi en mer oversiktlig og trafikksikker løsning rundt
hovedinngangen til bygningen.
Parkering
Plan- og bygningsetaten støtter at parkeringsdekningen begrenses til laveste norm. Dette er i tråd med
overordnet og kommunal areal-, transport-, klima- og miljøpolitikk.
Byform og arkitektur
Alternativ 3 vil samsvare bedre enn alternativ 1 med annen ny og planlagt bebyggelse langs Vitaminveien
slik at gaten vil fremstå mer enhetlig. Bygningen er også gitt en mindre ekspressiv form slik at den ikke
skiller seg så markant ut fra omgivelsene som alternativ 1.
Torg og møteplasser
Utformingsbestemmelsene i alternativ 3 sikrer en bedre sammenheng mellom nybyggets 1. etasje og fortau
i Vitaminveien enn alternativ 1. Det er positivt at drop off-sonen er tatt ut. Arealene som frigjøres kan slik
benyttes til formål som styrker Vitaminveien som møteplass og handlegate. Med høydereduksjonen i nord
vil dagens solforhold i Vitaminveien og på sidearealene bli opprettholdt i større grad enn i alternativ 1.
Sol- og skyggeforhold
Det er positivt at de allment tilgjengelige områdene som strøksgaten Vitaminveien og den planlagte parken
i sør vil få bedre solforhold enn i alternativ 1.
Maks. bygningshøyde og bygningslengde er redusert, og vil totalt sett føre til mindre skyggelegging enn
alternativ 1. Boligene i de øvre etasjene i Vitaminveien 2 vil være mindre berørt av nybygget, mens boliger
i de nedre etasjene i Vitaminveien 2 og Grefsenveien 48, samt næringseiendommen i vest vil delvis bli mer
skyggelagt.
Støyforhold
Alternativ 3 gir mindre biltrafikk enn i dag. Dette kan redusere støynivået i nærområdet. Nybyggets
fasader skal utformes slik at refleksjonsstøy minimeres (jf. § 3.3 i bestemmelsene).
Barn og unges oppvekstvilkår
Det er positivt at parkarealet i sør er økt til over 1 daa slik at parken egner seg for småbarnslek og hvile.
Juridiske forhold
Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten har igangsatt en vurdering av
hvilke fellestiltak som vil være nødvendig for at Storo/Lillo-området kan transformeres og fortettes. Dette
arbeidet pågår og det er ikke konkludert om hvilke tiltak som må gjennomføres. Forslagsstiller har blitt
informert om dette arbeidet og aktuelle infrastrukturtiltak. Forslagsstiller ønsket ikke å legge inn krav til
infrastruktur i alternativ 3, men vil vurdere det når omfanget av oppgraderingsbehovet er nærmere avklart.
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Grunnlaget for etatenes vurdering er gjeldende kommuneplan. Her er det fattet et generelt forutsigbarhetsvedtak, som forutsetter inngåelse av utbyggingsavtaler ved utbygginger i hele Oslo. Utgangspunktet er at
hvert områdes samlede utbyggingstiltak skal finansiere den tekniske og grønne infrastrukturen som planen
krever. Det vises også til Byrådets forslag til kommuneplan «Oslo mot 2030 – smart, trygg og grønn» hvor det presiseres at kommunen vil benytte utbyggingsavtaler aktivt for å sikre gjennomføring av
offentlige fellestiltak. Storo/Lillo er definert som regionalt knutepunkt og transformasjonsområde indre by
– delvis med krav til felles planlegging. Det pågår omregulering av flere tomter i transformasjonsområdet.
Et aktuelt felles infrastrukturtiltak er oppgradering av Vitaminveien til en mer urban gate og møteplass for
strøket. Plan- og bygningsetaten foreslår derfor at planforslaget for Vitaminveien 4 sikrer dette gjennom
følgende rekkefølgebestemmelse (jf. § 10):
«Før det gis igangsettingstillatelse til forretning eller kontor skal oppgradering av Vitaminveien innenfor
planområdet være opparbeidet eller sikret opparbeidet.»
Plan- og bygningsetaten ber Bymiljøetaten å uttale seg om fremtidig utforming av Vitaminveien, samt om
Bymiljøetaten vil overta byggherreansvaret. Plan- og bygningsetaten forutsetter at det stilles tilsvarende
rekkefølgekrav i pågående plansaker i nærområdet slik at oppgradering av Vitaminveien sikres for hele
gatestrekningen.
I tillegg til Vitaminveien er Plan- og bygningsetaten opptatt av å sikre en allment tilgjengelig gang-/
sykkelforbindelse fra Vitaminveien til Birch-Reichenwalds gate gjennom planområdet med tilknytning til
eksisterende gangvei langs østgrensen til Lillohagen boligområdet. Etaten foreslår at planforslaget
suppleres med følgende rekkefølgebestemmelse:
«Før det gis brukstillatelse til forretning eller kontor skal park inkludert gangveier og tilknytning til
gangveien på gnr. 77/409 og 346 være ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan og § 5.»
Det er positivt at reetablering av bussholdeplassen i Vitaminveien nå foreslås sikret med en rekkefølgebestemmelse.
Eventuelle bemerkninger til endringene
Høringen gjelder bare endringene og vi ber om at eventuelle uttalelser omhandler disse.
Tidligere innkomne bemerkninger til forslaget vil følge planforslaget til politisk behandling.
Eventuelle bemerkninger til endringene må være Plan- og bygningsetaten i hende senest 18.01.2015.
Ved henvendelse til Plan- og bygningsetaten om denne aktuelle saken ber vi om at saksnummeret oppgis
som referanse. All henvendelse med e-post går gjennom vårt sentrale e-postmottak, og saksnummeret i
emnefeltet forenkler fordelingen av innkommet e-post.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for områdeutvikling
Områdeplaner 3 Tett by
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 22.12.2014 av:
Marcus Hothmann - Saksbehandler
Line Hellum Fomenko - enhetsleder
Vedlegg:
Forslag til plankart for alternativ 3, datert 17.12.2014
Forslag til planbestemmelser for alternativ 3
Forslagsstillers planbeskrivelse av alternativ 3
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Likelydende brev til:
Alle adressater i dokument 201212120-76
Navn
Adresse
Barnas representant i plansaker,
Thv. Meyers gt. 7
Bydelsadministrasjonen i Bydel Sagene
Borettslaget Vitaminveien II
Postboks 8944 Youngstorget
Bydelsutvalget i Bydel Sagene
Thv. Meyers gt. 7
v/bydelsadministrasjonen
Bymiljøetaten
Postboks 9336 Grønland
Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Christian Kroghs gate 16
Foreningen Byfolk Oslo Sentrum
Postboks1259 Vika
GE HEALTHCARE AS
Postboks 4220 Nydalen
Grefsenveien 44 AS
Oslo gate 15
Hafslund Fjernvarme AS
Hafslund Nett
Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Haugerudhagan 27
v/ Per Kristian Løken
Lillohagen Borettslag
Postboks 6668 St.Olavs plass
Opplysningstjenesten i Bydel Sagene
Thv. Meyers gt. 7
Rambøll Norge AS
Postboks 427 Skøyen
Ruter AS, Plandirektøren
Pb. 1030 Sentrum
Sameiet Grefsenveien 48
Postboks 6668 St. Olavs plass
Sameiet Lillohagen Øvre
Postboks 6668 St. Olavs plass
Sameiet Storoborg
Postboks 1692 Vika
Selskapet for Oslo Byes Vel
Grev Wedels plass 1
Skanska CDN Oslo 3 AS
Drammensveien 60
Statens vegvesen Region Øst
Postboks 1010 Skurva
STATOIL FUEL & RETAIL NORGE AS Postboks 1176 Sentrum
Storo Kontorbygg ANS
Postboks 6666 St. Olavs plass
Telenor A/S, Servicesenter for nettutb.
Postboks 7150
Thon Storo ANS
Postboks 489 Sentrum
Vann- og avløpsetaten
Pb. 4704 Sofienberg
Vitaminveien 4 AS
Postboks 1175 Sentrum
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Poststed
0401 OSLO
0028 OSLO
0555 OSLO
0135 OSLO
0186 OSLO
0111 OSLO
0401 OSLO
0192 OSLO
0247 OSLO
0247 OSLO
0673 OSLO
0129 OSLO
0555 OSLO
0213 OSLO
0104 OSLO
0129 OSLO
0129 OSLO
0120 OSLO
0151 OSLO
0107 OSLO
2605 LILLEHAMMAR
0107 OSLO
0129 OSLO
5020 BERGEN
0105 OSLO
0560 OSLO
0107 OSLO
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FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ALTERNATIV 3
FOR VITAMINVEIEN 4
Gnr. 76, bnr. 242
§ 1 Avgrensning
Det regulerte området er vist på plankart merket OP3-201212120-3 og datert 17.12.2014.
§ 2 Arealformål
Området reguleres til:
Bebyggelse og anlegg
- forretning/kontor
Samferdsel og teknisk infrastruktur
- veg
- fortau
Grønnstruktur
- park
§ 3 Bebyggelse og anlegg
3.1 Utnyttelse
Bruksareal for forretning/kontor skal ikke overstige 21 000 m² BRA. Samlet areal for forretning skal
være minst 500 m2 BRA og maks. 1 000 m² BRA.
Målbare plan med himling lavere enn 1,5 meter over planert terrengets gjennomsnittsnivå rundt
bygningen regnes med i bygningens bruksareal med 50 % av planets bruksareal. Plan med himling
lavere enn 0,5 meter over planert terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen regnes ikke med i
bygningens bruksareal.
Målbare plan til parkeringsanlegg, tekniske installasjoner og lager som ligger helt eller delvis under
planert terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen, samt teoretiske plan skal ikke medregnes i BRA.
3.2 Plassering og høyder
Forretning skal ligge i første etasje og/eller underetasje rettet mot Vitaminveien.
Bebyggelsen skal oppføres innenfor byggegrenser og regulerte maks. kotehøyder som vist på plankart.
Skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og bygningens hovedtakflate skal ligge minimum 3 meter
under angitt maksimal høyde. Over skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og bygningens
hovedtakflate, tillates kun oppført glasstak over atrium, samt takoppbygg for heis, trapp og tekniske
installasjoner. Takoppbygg for heis, trapp og tekniske installasjoner kan samlet utgjøre inntil 15% av
underliggende takflate og kan ha en høyde på inntil 3 meter.
3.3 Utforming
Byggets hovedfasade og hovedinngang skal ligge mot Vitaminveien. Forretninger skal ha innganger
mot fortau langs Vitaminveien. Uteareal mot fortau, øst for hovedfasadens midtpunkt skal ligge mellom
kote 113 og 113,5. Innganger vest for hovedfasadens midtpunkt skal ligge mellom kote 110,5 og 111.
Fasader skal ha et visuelt lyst og spennende uttrykk som harmonerer med helheten i prosjektet. Fasader
skal utformes slik at refleksjonsstøy minimeres.
Fasaden til 1. og 2. etasje mot nord skal trekkes minst 3 meter inn fra byggegrense mot Vitaminveien.
Fasader i 1. etasje mot Vitaminveien skal ha stort innslag av gjennomsiktig glass som formidler visuell
kontakt mellom bygningens bruksarealer og gaten.
Fasaden mot øst skal deles opp gjennom variasjon i volumoppbygging, materialbruk og/eller farge for å
unngå ensformede fasader.
Fasaden til de to nederste etasjene mot sør skal trekkes minst 4 meter inn fra byggegrense slik at det
dannes en overgangssone på terreng mot parken.
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Takene skal vurderes som del av byens taklandskap og behandles som en del av tiltakets samlede
arkitektoniske uttrykk. Ved nybygg og ombygginger skal tekniske anlegg som heisoppbygg og
ventilasjonsanlegg m.m. integreres i den arkitektoniske utformingen.
Bygningene skal ha flatt tak. Takterrasser skal ikke plasseres mot Vitaminveien og ikke på taket til
byggets øverste etasje. Rekkverk på takterrasse skal være transparent.
3.4 Avkjørsel
Eiendommen skal ha avkjørsel som vist med pil på plankartet. Det tillates ikke drop-off sone for bil.
3.5 Parkering, varelevering og renovasjon
Bilparkering, varelevering og renovasjon skal etableres i parkeringsanlegg under terreng. Minst 70 % av
sykkelparkering skal plasseres i bebyggelsen.
Parkeringsplasser for bil og sykkel skal anordnes etter den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for
Oslo kommune. Antall parkeringsplasser for bil skal tilsvare laveste norm. Minimum 5 % av plassene
skal etableres for personer med funksjonsnedsettelse.
3.6 Utomhusplan
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det innsendes utomhusplan i målestokk 1:200 for
områdene avsatt til forretning/kontor og park. Utomhusplanen skal godkjennes samtidig med
rammetillatelsen.
Planen skal vise opparbeiding av utearealer på terreng og sokkel, lekearealer, avkjørsel, parkering,
innganger til bygninger, interne gangveier og koplinger til eksterne gangveier, beplantning, lysstolper,
møblering, oppsamlingsenheter for avfall, trapper, ramper, forstøtningsmurer og støyskjerming. Planen
skal redegjøre for eksisterende og fremtidig terreng, terrengtilpasning og universell utforming. Planen
skal vise lokal håndtering av overvann og hvordan dette kan benyttes som kvalitet i utearealene.
§ 4 Offentlige veiformål (veg, fortau)
Arealer avsatt til veg og fortau i plankartet skal være offentlige.
Det tillates etablert bussholdeplass med holdeplassinstallasjoner. Bussholdeplass skal utformes som
kantsteinstopp langs fortau.
Gaten skal asfalteres og utstyres med belysning, beplantning og møblering. Kant skal utformes med
naturstein.
Byggeplan skal forelegges og godkjennes av Bymiljøetaten før tillatelse gis.
§ 5 Park
Areal avsatt til park i plankartet skal være allment tilgjengelig.
Det skal opparbeides gangveier langs vestre og østre eiendomsgrense til Vitaminveien 4 som forbinder
parkområdet i syd med Vitaminveien. Gangveien i vest skal være minst 3 meter bred og tilrettelagt for
sykling. Denne gang-/sykkelveien skal tilknyttes gangveien som går langs østgrensen til gnr. 77/409 og
346 til Birch Reichenwalds gate.
Parken skal være tilgjengelig fra tilstøtende uteoppholdsarealer på naboeiendommer. Terrengoverganger
mot tilliggende utearealer skal ha en stigning maks 1:2 og skal utformes uten forstøtningsmurer så langt
dette er mulig.
Uteareal på terreng som ikke benyttes til nødvendige gangarealer skal opparbeides som grøntareal med
trevegetasjon og møblering.
§ 6 Grunnforhold
Søknad om rammetillatelse skal vedlegges en tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn etter
forurensingslovens § 2-6.
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§ 7 Overvannshåndtering
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltaket. Det
skal redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann ved søknad
om rammetillatelse.
§ 8 Fjernvarme
Tiltak innenfor områder som omfattes av konsesjon gitt etter energiloven skal tilknyttes
fjernvarmeanlegget. De til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av fjernvarme i Oslo skal legges
til grunn. Det kan gjøres unntak fra dette i følgende tilfeller:
- Tiltakshaver kan anvende alternative energikilder dersom det dokumenteres at bruk av disse
energimessig og miljømessig er bedre enn fjernvarme.
- Dersom rørnettet ikke er eller vil være tilstrekkelig utbygget i løpet av en periode på 5 år fra
søknadstidspunktet.
- Dersom konsesjonshaver ikke ønsker tilknytning.
§ 9 Miljøoppfølging
Søknad om rammetillatelse for oppføring av forretning/kontor skal inneholde en miljøoppfølgingsplan
for anleggsperioden. Miljøoppfølgingsplanen skal redegjøre for plassering av riggområde,
anleggstransport, parkering, trafikkavvikling, trafikksikkerhet, lokal massedeponering, massetransport,
anleggsstøy, vibrasjoner, støv, luftforurensning og vannkvalitet.
§ 10 Rekkefølgebestemmelser
Før det gis brukstillatelse til forretning eller kontor skal bussholdeplassen syd i gaten foran
Vitaminveien 4 være reetablert i samsvar med § 4.
Før det gis brukstillatelse til ny forretnings- eller kontorformål skal park inkludert gangveier være ferdig
opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan og § 5.
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VITAMINVEIEN 4, STORO
FORSLAG TIL DETALJREGULERING
FORSLAGSSTILLERS PLANBESKIVELSE FOR ALTERNATIV 3
(forslagsstillers tekst, datert 23.10.2014)

Hensikten med forslaget
Hensikten med alternativ 3 er å tilrettelegge for transformasjon og fortetting ved å erstatte bilforretningen
med blandet arealbruk forretning/kontor og en større allment tilgjengelig park med gangforbindelser til
Vitaminveien.

Planforslaget
Maks. utnyttelse settes til 21 000 m2 BRA, som tilsvarer ca. 345 % av eiendommens areal. Det skal
avsettes 500-1 000 m2 BRA forretning i 1. etasje mot Vitaminveien. Innganger skal være på fortausnivå.
Byggeområdet reduseres med ca. 12 meter i syd for å gi plass til et samlet parkareal på 1.000 m2 syd i
planområdet, en økning på 400 m2 sammenlignet med alternativ 1. Mot øst beholdes parkdraget på 6,5
meter for å kunne opparbeide en grønn gang- og sykkelforbindelse innenfor planområdet. Mot vest
beholdes avstanden til nabogrense med 4 meter som gir mulighet for ytterligere en gang- og
sykkelforbindelse mellom parken og Vitaminveien, innenfor planområdet.
Maks. byggehøyde reduseres i forhold til alternativ 1 og settes til kote 140,7. Prinsippet om nedtrapping
mot syd og tilbaketrukket toppetasje mot nord beholdes men høyder og lengder justeres. De foreslåtte
høydene åpner for 5 kontoretasjer mot parken i sør samt 7 til 8 kontoretasjer mot Vitaminveien i nord.
Byggets fasade utvides med 3 m mot Vitaminveien, sammenlignet med alternativ 1, men likevel innenfor
byggegrensen. Det sikres at 1. og 2. etasje mot Vitaminveien trekkes inn med minst 3 meter fra
byggegrensen.
Laveste parkeringsnormer for næring og forretning i den tette byen legges til grunn. Reetablering av
bussholdeplassen ved Vitaminveien 4 inngår som rekkefølgekrav.

Figur 1: Alternativ 3 – Perspektiv fra Vitaminveien mot vest (Illustrasjon: Jostein Rønsen arkitekter AS 2014)
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Figur 2: Alternativ 3 – Regulert høyde og volum (Illustrasjon: Jostein Rønsen arkitekter AS 2014)

Figur 3: Alternativ 3 – illustrasjonsplan
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Konsekvenser
Det omtales kun konsekvensene som skiller seg fra forslagsstillers opprinnelige alternativ (alternativ 1):
Overordnede planer og mål
Transformasjon til allsidig bymiljø med stor andel boliger og knutepunktutvikling med blandet arealbruk
Alternativ 3 tilrettelegger for blandet arealbruk uten innslag av boliger på tomten. Forslaget vil derfor
ikke bidra til å dekke Oslos boligbehov, men vil heller ikke utsette ytterligere innbyggere for støynivåer
over anbefalte grenseverdier for boligbebyggelse.
Fortetting ved kollektivknutepunkt
Forslagsstillers alternativ 3 åpner for fortetting ved knutepunkt. Foreslått utnyttelse på 345 % av
eiendommens areal er noe lavere enn alternativ 1, men ligger betydelig høyere enn dagens bebyggelse
(54 % av eiendommens areal).
Høyhus i utvalgte områder
Alternativ 3 innebærer ikke bygging av høyhus (> 12 etasjer eller 35 meters høyde). Maks. høyde ligger
ca. 30,5 meter over terreng mot nordvest og ca. 33 meter mot øst.
Videreutvikling av den blågrønne strukturen
I alternativ 3 avsettes 1 000 m2 til samlet parkareal syd i planområdet. Arealet vil være stort nok for
småbarnslek og hvile og skjerming mot privat uteareal i nord. Parken vil kunne fungere midlertidig for
seg selv. Området vil lett kunne sammenbindes med planlagt grøntareal i Vitaminveien 6 til en større park
med brukbar form. Parken sikres en gang- og sykkelforbindelse til Vitaminveien, både øst og vest for
bygningsmassen, innenfor planområdet.
Styrking av Vitaminveien som attraktivt møtested
Redusert høyde vil minimere skyggeleggingen i Vitaminveien og på sidearealer i nord. Handlegaten vil
også oppleves romsligere med de lavere høydene, samtidig som hovedfasaden vil ramme inn gaterommet.
Stedsutvikling og landskapsvirkning
By- og landskapsbilde
Alternativ 3 vil gi et mindre bygningsvolum som vil føye seg bedre inn på stedet. Prinsippet om en
opptrapping av bygningsmassen fra syd mot nord opprettholdes. Boligformål med krav til felles
uteoppholdsareal på terreng og høyere krav til dagslys inngår ikke i forslaget. Alternativ 3 opprettholder
et tydelig sprang mellom bebyggelsen rundt Storokrysset og langs Vitaminveien. Maks. høyde i
Vitaminveien 4 vil ligge ca. 9 meter lavere enn Vitaminveien 1A og ca. 1 meter lavere enn
hovedgesimsen til Vitaminveien 2.
Trafikkforhold
Biltrafikk
Ifølge trafikkanalysen vil alternativ 1 gi lavere trafikkmengde enn alternativ 2, basert på laveste
parkeringsnorm. Alternativ 3 vil gi ytterligere reduksjon i nyskapt trafikk, siden utbyggingsvolumet er tatt
ned med ca. 13% fra alternativ 1 og laveste parkeringsnorm er lagt til grunn.
Betraktning for nyskapt trafikk for alternativ 3 er basert på samme metodikk som for alternativ 1 i
trafikkanalysen. Dersom laveste parkeringsnorm er lagt til grunn gir dette en trafikkmengde på 410 ÅDT.
Dette gir en trafikkreduksjon på 190 turer, altså -32% i forhold til dagens bruk og drøyt -1,5 % i forhold
til Vitaminveien.
Tabell 1:

Virksomhet

Nyskapt trafikk alt 1
Nyskapt trafikk alt 2
Nyskapt trafikk alt 3
Dagens trafikk

Døgntrafikk p-norm
maks.
(+arealbruk bolig, alt 2)
900
750
850
600

Døgntrafikk
p-norm min
450
480
410
600

Maxtime
maks.
135
105
128
72

Maxtime
min
68
66
62
72
3
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Atkomst
Drop-off sone knyttet til atkomst utgår i alternativ 3, noe som vil ha en positiv effekt på trafikksikkerhet
og fremkommelighet for trafikanter i Vitaminveien.
Parkering
Parkering etter laveste norm vil redusere planområdets tilgjengelighet med bil. Parkeringsbehovet er
lavere uten boliger
Kollektivtrafikk
Prosjektet vil gi mange nye arbeidsplasser som kan styrke kundegrunnlaget til kollektivtrafikken.
Trafikksikkerhet
Alternativ 3 vil redusere biltrafikken både sammenlignet med alternativ 1 og 2, samt fra dagens
trafikkmengder. Dette kan senke risikoen for trafikkulykker noe.
Risiko og sårbarhet
Ingen endring ift. alternativ 1. Risikoforhold rundt virksomheten på nabotomt er uaktuelt siden
alternativet ikke inneholder boligformål.
Bygge- og anleggsperiode
Realisering av et mindre utbyggingsvolum, sammenlignet med alternativ 1, vil antakeligvis redusere
bygge- og anleggsperioden.
Byform og arkitektur
Høydene, fotavtrykket og utnyttelsen i alternativ 3 vil være mer i samsvar med utformingsprinsippene for
annen ny og planlagt bebyggelse langs Vitaminveien slik at gaten vil fremstå mer enhetlig.
Torg og møteplasser
Alternativ 3 sikrer publikumsrettet virksomhet i 1. etasje med innganger på fortausnivå, samt
tilbaketrekking av 1. og 2. etasje. Reduserte høyder opprettholder i større grad dagens solforhold i
Vitaminveien og sidearealene mot nord.
Lokalklima
Sol- og skyggeforhold
Planforslaget vil skyggelegge deler av Vitaminveien 6 på formiddagen og deler av Vitaminveien 2 og
Grefsenveien 48 på ettermiddagen. Bygget vil kaste skygge over Vitaminveien fra middag og utover
ettermiddagen. Foreslått bebyggelse vil kaste mer skygge på sidearealer og Vitaminveien enn dagens
bebyggelse. Avtrapping av bebyggelsen mot syd minimerer skyggelegging og ivaretar gode solforhold for
eksisterende boliger i øst og nabotomten i vest.
Redusert høyder og bygningslengde i alternativ 3 vil totalt sett gi mindre skyggelegging av
nabobebyggelse, Vitaminveien og tilliggende utearealer enn alternativ 1.
Miljøfaglige forhold
Støyforhold
Støyanalysen tyder på at en gjennom bebyggelse kan skape en avskjermet sone vest på tomten hvor
støynivå vil ligge under grenseverdiene for gul sone, men samtidig at det er utfordrende å skape
tilfredsstillende støyforhold for boligbebyggelse.
Grunnforhold
Ingen endring i forhold til alternativ 1.
Vannforhold
I alternativ 3 reguleres ca. 400 m2 mer til park enn i alternativ 1. Dette vil gi større kapasitet for
fordrøyning og magasinering.
Barn og unges oppvekstvilkår
Parkarealet på 1 000 m2 syd i planområdet vil være stort nok for småbarnslek og hvile.
4
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Sosial infrastruktur
Alternativ 3 inneholder ikke boliger og dermed ingen konsekvenser vedrørende behov for sosial
infrastruktur med barnehager og skoler, som i dag har dårlig kapasitet i området.
Konklusjon
I en totalavveining og sammenligning av alternativene med dagens situasjon kommer forslagsstiller til
følgende resultat: Alternativ 3 vil være positivt for områdeutviklingen og anbefales frem for alternativ 2.
Alternativ 1 og 3 gir en positiv forbedring i forhold til i dag. Forslagsstiller har lagt overveiende vekt på
overordnede samfunnsmessige målsetninger, stedsutvikling, landskapsvirkning og trafikkforhold. Særlig
at Storo-området er et knutepunkt og både trenger og tåler en høy utnyttelse, samtidig som støyforhold og
omgivelser gjør tomten mindre egnet for boligformål.
Tabell 2: Forslagsstillers sammenstilling av konsekvenser for utredningstemaene og rangering av alternativ 1 og 3

Tema

0-alternativet

Alternativ 1

Alternativ 3

Overordnede planer og
mål

0

Stor positiv

Stor positiv

Stedsutvikling og
landskapsvirkning

0

Positiv

Positiv

Trafikkforhold

0

Liten positiv

Liten positiv

Risiko og sårbarhet

0

Ubetydelig

Ubetydelig

Bygge- og anleggsperiode

0

Negativ

Negativ

Sammenstilling av
konsekvenser

0

Positiv

Positiv

Rangering

3

1

2

Stor positiv

Positiv

Liten positiv

Ubetydelig

Liten negativ

Negativ

Stor negativ

Vedlegg
1. Solstudier
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Sol- og skyggediagrammer for foreslått bebyggelse - Alternativ 3

Alt.3 REV - 23.06 kl. 09 Skygger Nord-Øst

Alt.3 REV - 23.06 kl. 11 Skygger Nord-Øst

Alt.3 REV - 23.06 kl. 13 Skygger Nord-Øst

Alt.3 REV - 23.06 kl. 15 Skygger Nord-Øst

Alt.3 REV - 23.06 kl. 17 Skygger Nord-Øst

Alt.3 REV - 23.06 kl. 19 Skygger Nord-Øst
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Sol- og skyggediagrammer for foreslått bebyggelse - Alternativ 3

Alt.3 REV - 15.04 kl.14 Skygger Nord-Øst

Alt.3 REV - 15.04 kl.17 Skygger Nord-Øst

Alt.3 REV - 15.04 kl.18 Skygger Nord-Øst

Alt.3 REV - 15.04 kl.19 Skygger Nord-Øst

Alt.3 REV - 15.02 kl.14 Skygger Nord-Øst

Alt.3 REV - 15.02 kl.15 Skygger Nord-Øst
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Sol- og skyggediagrammer for foreslått bebyggelse - Alternativ 3

Alt.3 REV - 15.02 kl.17 Skygger Nord-Øst

Alt.3 REV - 15.02 kl.19 Skygger Nord-Øst

Alt. 3 REV - 21.06 kl.06.00

Alt. 3 REV - 21.06 kl.09.00

Alt. 3 REV - 21.06 kl.12.00

Alt. 3 REV - 21.06 kl.15.00
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Sol- og skyggediagrammer for foreslått bebyggelse - Alternativ 3

Alt. 3 REV - 21.06 kl.18.00

Alt. 3 REV - 21.06 kl.21.00

Alt. 3 REV - 21.3/ 21.09 - kl.06.00

Alt. 3 REV - 21.3/ 21.09 - kl.09.00

Alt. 3 REV - 21.3/ 21.09 - kl.12.00

Alt. 3 REV - 21.3/ 21.09 - kl.15.00
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Sol- og skyggediagrammer for foreslått bebyggelse - Alternativ 3

Alt. 3 REV - 21.3/ 21.09 - kl.18.00

Alt. 3 REV - 21.3/ 21.09 - kl.21.00

Alt. 3 REV - 01.12 - kl.09.00

Alt. 3 REV - 01.12 - kl.12.00

Alt. 3 REV - 01.12 - kl.15.00
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Oslo kommune
Bydel Sagene

Saksframlegg
Saksmappe:
2012/110

Dato: 02.01.2015
Arkivkode:
027.0

Saksbehandler:
Tiffany Yijun Qiu

Saksgang
Utvalg
Arbeidsutvalget
Bydelsutvalget

Møtedato
02.02.2015
05.02.2015

Uttreden av Bydelsutvalget og Arbeidsutvalget. Oppnevning av nytt
medlem i Arbeidsutvalget.
Sten J. McNeil Ånnerud (V) har i skriv av 10.12.2014 meddelt at han flytter ut av bydelen
den 01.01.2015.
Ifølge kommuneloven § 14 nr. 1 bokstav a, jf. bydelsreglementet § 2-2 fjerde ledd, er bare de
som er innført i folkeregisteret som bosatt i Bydel Sagene, valgbare til Bydelsutvalget. Den
som taper valgbarheten til Bydelsutvalget i valgperioden, trer endelig ut, jf. kommuneloven §
15 nr. 1.
Når et fast medlem trer ut av Bydelsutvalget, rykker varamedlemmer fra vedkommende
gruppe opp i den nummerorden de er valgt. Nåværende 1. varamedlem Aud Lilly Krook (V)
trer dermed inn i vervet som medlem av Bydelsutvalget.
Som følge av at Sten J. McNeil Ånnerud (V) trer ut av sitt verv som medlem i
Bydelsutvalget, bortfaller hans verv som medlem i Arbeidsutvalget, da Arbeidsutvalget skal
bestå av medlemmer av Bydelsutvalget, jf. bydelsreglementet § 2-3. Ved endelig uttreden
velges det nytt medlem. Supplering skal foretas fra den samme gruppe som den uttredende
tilhørte.
Forslag til vedtak:
……………. (V) oppnevnes som nytt medlem i Arbeidsutvalget.

BYDEL SAGENE
Marius Trana
bydelsdirektør
Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift
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Oslo kommune
Bydel Sagene

Saksframlegg
Saksmappe:
2012/110

Dato: 13.01.2015
Arkivkode:
027.0

Saksbehandler:
Tiffany Yijun Qiu

Saksgang
Utvalg
Arbeidsutvalget
Bydelsutvalget

Møtedato
02.02.2015
05.02.2015

Søknad om fritak fra verv i Kultur- og nærmiljøkomiteen. Oppnevning av
nytt medlem.
Saksframstilling:
Tarik Ogbamichael (V) har i skriv av 13.01.2015 søkt om fritak fra sitt verv som medlem i
Kultur- og nærmiljøkomiteen, da familiesituasjonen medfører at deltagelse i komiteens
møter ikke kan opprettholdes uten uforholdsmessige vanskeligheter.
I følge kommuneloven § 15 nr 2, kan et medlem etter søknad fritas for et kortere tidsrom
eller resten av valgperioden hvis vedkommende ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.
Bydelsdirektøren anser at kravet i kommunelovens § 15 nr 2, er oppfylt og anbefaler at
søknaden innvilges.
Ifølge kommuneloven § 16 nr 3 skal det velges nytt medlem av Kultur- og nærmiljøkomiteen
når et medlem trer endelig ut. Supplering skal foretas fra den samme gruppe som den
uttredende tilhørte.
Forslag til vedtak:
1. Tarik Ogbamichael (V) fritas fra sitt verv som medlem i Kultur- og nærmiljøkomiteen
for resten av valgperioden.
2. (Under forutsetning av at pkt. 1 vedtas) ……………….. (V) oppnevnes som nytt
medlem i Kultur- og nærmiljøkomiteen.

BYDEL SAGENE
Marius Trana
bydelsdirektør
Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift
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