
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen 

 
Protokoll 2/14 

 
 
Møte: Barn, ungdom og kultur komite  
Møtested: Åssida barnehage, Lambertseterveien 18  

Møtetid: Tirsdag 18. mars 2014 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Stein Halvor Nordbø (H)  
   
Tilstede: Stein Halvor Nordbø (H) 

Nina E. Øyen (H) 
Nicolay L. Øyen (H) 
Amy Webber (A) 
Lars Petter Solås (FrP) 
Pia Bergmann (SV) 

 

 Jørgen Hauge (V) – observatør 
 

 

Forfall: Espen Andreas Hasle (KrF)  
   
Som vara møtte: Frode Woldsund (KrF)  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Birte Egeland  
 
 
Åpen halvtime:       Ingen fremmøtte        
 
 
Informasjon:  

• Orientering om fremdrift i prosjektet; Nordseterbarnehagene v/ styrer for 
Nordseterbarnehagene og leder av prosjektgruppen Janne Lund.  

• Orientering om Norges største forskningsprosjekt på barnehager: 
o Har det noe å si for barnas hverdag om barnehagen er stor eller liten? 
o Hva betyr det for små og store barn hvordan barnehagen er organisert? 
o Hva betyr det for barna at det er mange voksne på jobb i barnehagen? 
o Hva er god kvalitet i barnehagen? 
o Hva betyr kvaliteten i barnehagen for barnas læring, sosiale og språklige 

utvikling? 

 
 



• Lars Petter Solås (FrP) orienterte om et omfattende og innholdsrikt program for de 
kommende bydelsdagene 19.5-25.5, herunder samarbeidet med bl.a. Ekebergparken.  

 
 
Eventuelt:    
 Ingen saker 
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Sak 5 /14    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i BUK-
komiteen 18.3.2014 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til barn,- ungdom- og kulturkomiteen: 
Innkalling og sakskart til møte 18.3.2014 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 18.3.2014 godkjennes 
 
 
 

Sak 6 /14    Godkjenning av protokoll fra møte i BUK-komiteen 
4.2.2014 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til barn,- ungdom- og kulturkomiteen: 
Protokoll fra møte 4.2.2014 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 4.2.2014 godkjennes 
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Sak 7 /14    Årsberetning 2013 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2013 for Bydel Nordstrand til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
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 medbestemmelsesutvalget:  
Årsberetning 2013 for Bydel Nordstrand tas til orientering  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Årsberetning 2013 for Bydel Nordstrand tas til etterretning.  
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning 2013 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag, midt på side 45 (før avsnittet: 
innsatsteamet: 
«Som en oppfølging av bydelsutvalgets vedtak har BU-leder og bydelsdirektør vært i dialog 
med byrådsavdelingen som har igangsatt en utredning om organisering av Ljabrubakken som 
et borettslag. Dette kan legge forholdene til rette for at brukere med egenkapital kan betale 
innskudd.» 
 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag, ny setning i punkt 3.6.3, side 58 – 
økonomisk sosialhjelp: 
 « Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har i 2013 hatt en bekymringsfull økning med et 
merforbruk på mer enn 10 mill kr.» 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag på side 45 og 58 ble, innstilling overfor bydelsutvalget, 
ble enstemmig vedtatt, punkt 1 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 2 
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Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalgets innstilling overfor bydelsutvalget med følgende to tillegg: 
1.  (Midt på side 45 (før avsnittet: innsatsteamet):  
«Som en oppfølging av bydelsutvalgets vedtak har BU-leder og bydelsdirektør vært i dialog 
med byrådsavdelingen som har igangsatt en utredning om organisering av Ljabrubakken som 
et borettslag. Dette kan legge forholdene til rette for at brukere med egenkapital kan betale 
innskudd.» 
 
(Punkt 3.6.3, side 58 – økonomisk sosialhjelp) 
 « Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har i 2013 hatt en bekymringsfull økning med et 
merforbruk på mer enn 10 mill kr.» 
 
2.  Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2013 for Bydel Nordstrand til behandling i:  
     Helse- og sosialkomiteen  

Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  

 
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  
 
 
 

Sak 8 /14    Årsstatistikk 2013 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Årsstatistikk 2013 for Bydel Nordstrand til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn, ungdom og kulturkomiteen  
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen 
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
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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 arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2013 for Bydel Nordstrand til orientering 
 
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  
 
 
 

Sak 9 /14    Referat fra startmøte 2014 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen 
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Til råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Referat fra startmøte om budsjettoppfølging 2014 for Bydel Nordstrand tas til orientering. 
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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  
 
 

Sak 10 /14  Budsjettjustering mars 2014 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Til råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Det vedtas økt budsjett for lyssetting av lysløype Lambertseter med 1,10 mill kr.  
Salderes mot avsatte midler til elbiler 2014. 

2. Det vedtas at opprinnelig budsjettjustering for 2013 tilknyttet prosjekt for vikarer i 
barnehager kr 0,6 mill kr får videreført sine ubrukte midler til prosjektet når bystyret 
godkjenner regnskap for 2013. Salderes mot budsjettjustering som følge av mindreforbruk 
2013. 

 
 BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
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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  
 
 

Sak 11 /14  Handlingsplan for barn i vanskelige livssituasjoner 2014 
- 2017 

 
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:  

1. Handlingsplan for barn i vanskelige livssituasjoner 2014 – 2017, tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Fellesforslag: Saken behandles også i helse- og sosialkomiteen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med arbeidsutvalgets fellesforslag 
at saken også behandles i helse- og sosialkomiteen 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
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 
 

 6 



 
Sak 12 /14  Plan for skatetilbud og anlegg - høring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Barn-, ungdoms- og kulturkomiteen 
- Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  

1) Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ser positivt på etablering av skateanlegg. 
2) Det forutsettes at det er dialog med bydelen når det blir aktuelt å konkretisere planer 

om anlegg i bydelen. 
3) Det forutsettes videre at det legges klare avtaler til grunn som fastsetter ansvar for 

økonomi, drift og vedlikehold. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Frode Woldsund (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt 1 og bydelsdirektørens 
forslag til punktene 1 - 3, blir punktene 2 - 4: 
 

1) Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ber om fortgang i planer for etablering av 
skateanlegg ved Lambertseterveien / Langbølgen. 
 

Votering: 
Frode Woldsunds (KrF) tilleggsforslag til nytt punkt 1 ble enstemmig vedtatt  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til punktene 1 - 3, ble enstemmig vedtatt som punktene 
2 - 4 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
BUK-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget: 

1) Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ber om fortgang i planer for etablering av 
skateanlegg ved Lambertseterveien / Langbølgen. 

2) Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ser positivt på etablering av skateanlegg.  
3) Det forutsettes at det er dialog med bydelen når det blir aktuelt å konkretisere planer om 

anlegg i bydelen.  
4) Det forutsettes videre at det legges klare avtaler til grunn som fastsetter ansvar for 

økonomi, drift og vedlikehold.  
 
 
Oslo, 19.03.14 
 
 
Stein Halvor Nordbø (H) 
leder av barn,- ungdom- og kulturkomiteen 
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