
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
Bydelsadministrasjonen 

 
Protokoll 6/14 

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

Møtetid: Tirsdag 07. oktober 2014 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Stein Halvor Nordbø (H)  
   
Tilstede: Stein Halvor Nordbø (H) 

Nina E. Øyen (H) 
Nicolai Øyen Langfeldt (H) 

 

 Steinar Andersen (A) 
Lars Petter Solås (FrP) 
Jørgen Christian Hauge (V) 
Pia Bergmann (SV) 
Espen Andreas Hasle (KrF) 
 

 

Forfall: Ingen  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Anita  Evensen  
 
 
 
 
 
Åpen halvtime:  

• Cato Kjølstad møtte og informerte om Ljan nye fotballklubb og banekapasitet i 
området, behov for nye fotballbaner 

 
Informasjon:      Ingen  
 
Eventuelt:  

• Jørgen Christian Hauge (V) tok opp bekymring vedrørende skolevei og trafikkmåling. 
Vedtak i juni møte i BU-sak 65/14 i møte 19.6.2014 forklarer hvordan saken skal 
håndteres 
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Sak 36 /14  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i BUK- 
komiteen 7.10.14 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte i BUK-komiteen 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 i BUK-komiteen godkjennes 
 

 
 

Sak 37 /14  Godkjenning av protokoll fra møte i BUK komiteen 
2.9.14 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 2.9.14 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: 
Protokoll fra møte 2.9.14 godkjennes 
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Sak 38 /14  Avviksrapport pr august 2014 for Bydel Nordstrand 
 
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 medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.08.2014 tas 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  
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Sak 39 /14  Tertialrapport 2. tertial 2014 for Bydel Nordstrand 
 
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 komiteene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Til rådene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialrapport pr 31.08.2014 for Bydel Nordstrand vedtas. 
 
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 40 /14  Tertialstatistikk 2 tertial 2014 for Bydel Nordstrand 
 
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 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:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialstatistikk pr 31.08.2014 for Bydel Nordstrand tas 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  
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Sak 41 /14  Driftsstyrene i skolene 2015-2016- innstilling overfor 

byråden for kunnskap og utdanning 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Barn, ungdom og kultur komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til barn, ungdom og kultur komiteen: 
Barn, ungdom og kultur komiteen innstiller ovenfor bydelsutvalget medlemmer og 
varamedlemmer til driftsstyrene i grunnskolene i Bydel Nordstrand for 2015-2016 slik: 
 
Brannfjell skole: 
 3. Vara rep:………………………………… 
 
Ekeberg skole: 
1.  Vara rep:………………………………… 
2.  Vara rep:………………………………… 
 
Ljan skole: 
Fast rep:………………………………… 
3. Vara  rep:……………………………… 
 
Munkerud skole: 
Fast rep: ……………………………………. 
Fast rep:……………………………………. 
1.Vara rep: ……………………………………. 
2.Vara rep:……………………………………. 
3.Vara rep:……………………………………. 
 
Nedre Bekkelaget skole: 
Fast rep:……………………………………. 
1.Vara rep:………………………………… 
3.Vara rep:………………………………… 
 
Nordseter skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:…………………………………….. 
2.Vara rep:…………………………………… 
3.Vara rep:…………………………………… 
 
Nordstrand skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
2.Vara rep:……………………………………. 
3.Vara rep:……………………………………. 
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Kastellet skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:…………………………………….. 
1.Vara rep:……………………………………. 
2.Vara rep:……………………………………. 
3.Vara rep:……………………………………. 
 
Bekkelaget skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:…………………………………….. 
1.Vara rep:……………………………………. 
2.Vara rep:……………………………………. 
3.Vara rep:……………………………………. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget innstiller overfor byråden for kunnskap og utdanning følgende representanter 
og vararepresentanter til driftsstyrene ved grunnskolene i Bydel Nordstrand i perioden 
01.01.2015-31.12.2016: 
 
Brannfjell skole: 
 3. Vara rep:………………………………… 
 
Ekeberg skole: 
1.  Vara rep:………………………………… 
2.  Vara rep:………………………………… 
 
Ljan skole: 
Fast rep:………………………………… 
3. Vara  rep:……………………………… 
 
Munkerud skole: 
Fast rep: ……………………………………. 
Fast rep:……………………………………. 
1.Vara rep: ……………………………………. 
2.Vara rep:……………………………………. 
3.Vara rep:……………………………………. 
 
Nedre Bekkelaget skole: 
Fast rep:……………………………………. 
1.Vara rep:………………………………… 
3.Vara rep:………………………………… 
 
Nordseter skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:…………………………………….. 
2.Vara rep:…………………………………… 
3.Vara rep:…………………………………… 
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Nordstrand skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
2.Vara rep:……………………………………. 
3.Vara rep:……………………………………. 
 
Kastellet skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:…………………………………….. 
1.Vara rep:……………………………………. 
2.Vara rep:……………………………………. 
3.Vara rep:……………………………………. 
 
Bekkelaget skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:…………………………………….. 
1.Vara rep:……………………………………. 
2.Vara rep:……………………………………. 
3.Vara rep:……………………………………. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling: 
BUK-komiteen fremmet noen forslag til representanter ved driftsstyrene ved skolene (jfr. 
vedtaket nedenfor). Resterende forslag ettersendes snarest mulig. 
 
Votering: 
De representantene som ble foreslått, ble enstemmig innstilt overfor bydelsutvalget 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Barn, ungdom og kultur komiteen innstiller ovenfor bydelsutvalget medlemmer og 
varamedlemmer til driftsstyrene i grunnskolene i Bydel Nordstrand for 2015-2016 slik: 
 
Brannfjell skole: 
 3. Vara rep:………………………………… 
 
Ekeberg skole: 
1.  Vara rep:………………………………… 
2.  Vara rep: Paal Martin Sand (A) 
 
Ljan skole: 
Fast rep: Anniken Hegna (A) 
3. Vara  rep:……………………………… 
 
Munkerud skole: 
Fast rep: ……………………………………. 
Fast rep:……………………………………. 
1.Vara rep: Tone Elisabeth Kleven (A) 
2.Vara rep:……………………………………. 
3.Vara rep:……………………………………. 
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Nedre Bekkelaget skole: 
Fast rep:……………………………………. 
1.Vara rep:………………………………… 
3.Vara rep: Thor Granlund (A) 
 
Nordseter skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep: Tedd Urnes (SV) 
2.Vara rep:…………………………………… 
3.Vara rep:…………………………………… 
 
Nordstrand skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
2.Vara rep:……………………………………. 
3.Vara rep:……………………………………. 
 
Kastellet skole: 
Fast rep:  
Fast rep: Asbjørg J. Lyngtveit (A) 
Fast rep:…………………………………….. 
1.Vara rep: 
2.Vara rep: Trond Sandmo(A) 
3.Vara rep:……………………………………. 
 
Bekkelaget skole: 
Fast rep.: Jardar Flaa (A)  
Fast rep: Vegard Rønning Kjensli (SV) 
Fast rep: Stein Halvor Nordbø (H) 
1.Vara rep:Eivin Sundal (A) 
2.Vara rep:……………………………………. 
3.Vara rep:……………………………………. 
 
 
 
 

Sak 42 /14  Behandling av frivillighetsmidler 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer:  
De nye retningslinjene for behandling av frivillighetsmidler anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
De nye retningslinjene for behandling av frivillighetsmidler vedtas 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag, punkt 2: 
Bydelsdirektøren legger også frem forslag til arbeidsflyt og ansvarsfordeling mellom BUK og 
administrasjonen 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 1 
Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt, punkt 2 
Arbeidsutvalgets vedtak: 

1.  Saken sendes til behandling i:  
- Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
- Bydelsutvalget  

2.  Bydelsdirektøren legger også frem forslag til arbeidsflyt og ansvarsfordeling mellom 
BUK og administrasjonen  

 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling: 
Stein Halvor Nordbø (H) fremmet følgende tilleggs-/endringsforslag: 
BUK-komiteen oppnevner en arbeidsgruppe på 3 personer som foretar en full gjennomgang 
av alle søknader til frivillighetsmidler, også de som ikke er godkjent iht søknadskriteriene og 
som administrasjonen har diskvalifisert. 
 
Et forslag til tildeling av frivillighetsmidler legges frem for hele BUK-komiteen, som så 
sender BUK-komiteens tildelingsvedtak til BU. 
 
Administrasjonen tar bort alle de ikke berettigede søknader, komplette søknader sendes BUK 
sin arbeidsgruppe for prioritering og behandling. Avviste søknader sendes også frem til 
arbeidsgruppen. 
 
Arbeidsflytskjema må endres iht dette endrings-/tilleggsforslaget. 
 
Votering: 
Stein Halvor Nordbø’s (H) tilleggs-/endringsforslag ble vedtatt med 7 stemmer (3 H, 1 A,  
1 FrP, 1 KrF, 1 SV). 1 stemte i mot (V).  
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens innstilling overfor bydelsutvalget: 
BUK-komiteen oppnevner en arbeidsgruppe på 3 personer som foretar en full gjennomgang 
av alle søknader til frivillighetsmidler, også de som ikke er godkjent iht søknadskriteriene og 
som administrasjonen har diskvalifisert. 
 
Et forslag til tildeling av frivillighetsmidler legges frem for hele BUK-komiteen, som så 
sender BUK-komiteens tildelingsvedtak til BU. 
 
Administrasjonen tar bort alle de ikke berettigede søknader, komplette søknader sendes BUK 
sin arbeidsgruppe for prioritering og behandling. Avviste søknader sendes også frem til 
arbeidsgruppen. 
 
Arbeidsflytskjema må endres iht dette endrings-/tilleggsforslaget. 
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Sak 43 /14  Bydelsdagene 2015 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
 Sendes til BUK og BU 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Det skal arrangeres bydelsdager i 2015. 
2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av: 

- En representant fra BUK-komiteen som er leder i arbeidsgruppen. 
- En representant fra administrasjonen, som sekretær 
- Representanter fra det frivillige i bydelen. 

3. Arbeidsgruppens mandat: 
- Sette datoer og varighet for Bydelsdagene 2015   
- Lage en plan for detaljarbeidet med bydelsdagene/ lage plan for hvem som skal 
inviteres  
- Sette opp en økonomisk plan for gjennomføring 
- Utarbeide program  

 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling: 
Stein Halvor Nordbø (H) fremmet følgende tilleggsforslag, punkt 2 

2. BUK-komiteens representant som leder i arbeidsgruppen for bydelsdagene 2015 er 
Lars Petter Solås (FrP) 

 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 1 
Stein Halvor Nordbø’s (H) forslag ble vedtatt, punkt 2 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 

1. Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
2. BUK-komiteens representant som leder i arbeidsgruppen for bydelsdagene 2015 er 

Lars Petter Solås (FrP) 
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Sak 44 /14  Forebygging av skolefravær - prosjekt 2014 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Sakens sendes til behandling i: 
Ungdomsrådet  
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Halvårsrapport – «Forebygging av skolefravær» - prosjekt 2014 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling: 
Espen Andreas Hasle (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag, punkt 2: 

2. BUK takker for orienteringen. BUK ber om at prosjektet gjøres tilgjengelig for alle 
skoler i bydelen som ønsker dette. 

 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 1 
Espen Andreas Hasles (KrF) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt, punkt 2 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 

1. Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
2. BUK takker for orienteringen. BUK ber om at prosjektet gjøres tilgjengelig for alle 

skoler i bydelen som ønsker dette. 
 
 
 
Oslo, 08.10.2014 
 
 
 
 
Stein Halvor Nordbø (H) 
leder av barn,- ungdom- og kulturkomiteen 
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