
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 

 Bydelsadministrasjonen 
 

 
 

Protokoll 1/14 
 

 
Møte: Barn, ungdom og kultur komite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  

Møtetid: Tirsdag 04. februar 2014 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Stein Halvor Nordbø (H)  
   
Tilstede: Stein Halvor Nordbø (H) 

Nina E. Øyen (H) 
Amy Webber (A) 
Lars Petter Solås (FrP) 
Gidske Spiten Stensen (V) 
Pia Bergmann (SV) 
 

 

   
Forfall: Nicolay Øyen Langfelt (H)  
 Espen Andreas Hasle (KrF) 

 
 

Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Birte T. Egeland  
 
 
Åpen halvtime:      Ingen fremmøtte        
 
Informasjon:  

• Orientering om fremdrift i prosjektet; Nordseterbarnehagene. Gjennomgang av 
mandatet, og informasjon om avholdt møte i styringsgruppen. 

• Orientering om oslostandard for barnehagene; språkmiljø og språkutvikling.  
• BUK-medlemmene ga sin tilslutning til ønske fra Stein Halvor Nordbø (H), leder, 

om å besøke noen av barnehagene i bydelen, i første omgang de barnehagene som har 
iverksatt prosjekter. Enhet for barnehager tilrettelegger for at initiativet fra BUK-
komiteen gjennomføres.  

 
 
Meldte saker under eventuelt:    Ingen 
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Sak 1 /14    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i BUK- 
komiteen 4.2.14 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
Innkalling og sakskart til møte 4.2.14 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 4.2.14 godkjennes 
 
 
 
 

Sak 2 /14    Godkjenning av protokoll fra møte i BU K komiteen 
10.12.13 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
Protokoll fra møte 10.12.13 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Protokoll fra møte 10.12.13 godkjennes 
 
 
 

Sak 3 /14     Årsregnskap 2013 for Bydel Nordstrand  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen  
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Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til komiteene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Til rådene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  

1. Årsregnskap 2013 for Bydel Nordstrand godkjennes  

2. Bydelsdirektørens vurdering av regnskapet tas til orientering.  

3. Bydelsutvalget forutsetter at mindreforbruk vedtas av bystyret i henhold til 
økonomireglementet pkt  2. Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler, underpkt 2.5 
Årsavslutning: «Hvis ikke bystyret vedtar noe annet, gis det adgang til å styrke neste 
års budsjett med besparelser for netto driftsramme og rammen for økonomisk 
sosialhjelp i forhold til justert budsjett, begrenset til 5 % av budsjetterte utgifter for 
artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3.)», dvs kr 64 444 000, samt særskilte 
øremerkede midler kr 15 262 000  jfr «Mal for mer-/mindreforbruk bydeler» i 
Rundskriv 28/2013 «Avslutning av kommuneregnskapet 2013». 

4. Kommunerevisjonens rapport vedrørende årsregnskap 2013 fremlegges til orientering 
for bydelsutvalget når denne foreligger.  

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
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Sak 4 /14    Retningslinjer for barne- og ungdomsrå det i bydel 
Nordstrand 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Retningslinjer for barne- og ungdomsrådet i bydelen anbefales vedtatt. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 

 
Møtet hevet kl 19.50 
 
 
 
Oslo, 05.02.14 
 
 
 
Stein Halvor Nordbø (H) 
leder av barn,- ungdom- og kulturkomiteen 


