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1. Åpen halvtime 
Tatjana og  Katarina presenterte sitt prosjekt, Parkens grøde, som de har søkt om grønne 
midler til. Hensikten er å legge til rette for bærekraftig dyrking i bydelen. 

Shane Walker presenterte sitt prosjekt Oslo transportsystem som det er søkt om grønne 
midler til. Hensikten er redusert bilbruk ved å legge til rette for mer sykling. Dette gjøres 
blant annet med  permanent utendørs sykkelpumpe og utlån av transportsykler. 

Siv Hjelnes, Torshov menighetsråd, tok til orde for at hele Torshov Kirkepark og ikke bare 
plassen skal oppkalles etter Knut Nystedt.  

 
2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 
 
3. Godkjenning av protokoll fra møte 11.02.16 



Protokollen godkjent.  

4. BU 16/16 Referat fra startmøte - Budsjettoppfølging 2015 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

Referat fra startmøte 2016 tas til orientering. 

Arbeidsutvalgets vedtak: 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 VEDTAK (enstemmig) 

 Referat fra startmøte 2016 tas til orientering. 

 

5. BU 16/17 Forslag til revidert kriteriesystem 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

Bydelsutvalget i Bydel Sagene har ingen innvendinger mot de foreslåtte endringene av 
kriteriesystemet på funksjonsområdene 1, 2A, 2B og 3. Bydelsutvalget anbefaler at 
kriterietildelingen på funksjonsområde 4 endres da den ser ut til å ha utilsiktede negative 
konsekvenser for bydelene i indre øst. 

Arbeidsutvalgets vedtak: 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Bydelsutvalgets behandling 

Marianne Engelstad og  Kjell Omdal Erichsen hadde ordet  

Marianne Engelstad foreslo på vegne av AP, SV, MDG og R følgende høringsuttalelse: 

Innledning 

Forslaget til nytt kriteriesystem er på høring i bydelene med svarfrist 1. april. Bydelen mener 
saken på noen felter ikke svarer på bestillingen og inneholder noen svakheter. Da revisjonen 
av kriteriesystemet ble vedtatt i 2013 vedtok bystyret følgende: «I ny evaluering av 
kriteriesystemet for bydelene skal det inngå undersøkelser om hvorvidt bydelene innenfor 
dagens kriteriesystem og bevilgninger har økonomi til å gi innbyggerne den tjenesteyting de 
har rett og krav på, og med en akseptabel standard, og i hvilke sektorer man har sett de største 
innsparingene som følge av dagens kriteriesystem”. Her er det et potensiale for et reelt 
dypdykk i bydelenes tjenester for å finne ut hvordan systemet kan revideres for å fordele 
bevilgingene til bydelene på best mulig måte. Dette mener vi mener ikke har blitt utnyttet. 

 



De foreslåtte justeringene er basert på samtaler med bydelsdirektører og andre i ledende 
posisjonene i noen av bydelene. I tillegg har man innhentet overordnet statistikk som 
sammenligner forbruket i Oslo med andre storbykommuner. Vi setter spørsmålstegn ved om 
man gjennom dette har fått et riktig bilde av situasjonen i bydelene, når verken ansatte eller 
brukere har blitt inkludert. Vi mener at en undersøkelse som hadde inkludert ansatte og 
brukere kunne belyst om vi leverer de tjenestene innbyggerne har rett og krav på, på en bedre 
måte. 

 

Bydelsøkonomien 

Overføringene til bydelene kommer fra bystyret og fordeles gjennom kriteriesystemet. 
Størrelsen på overføringene har bydelene ingen innvirkning på, men det er opp til bydelene å 
prioritere innenfor de tildelte rammene. De seneste årene har overføringene til bydelene blitt 
reduserte. Bydelene må prioritere de lovpålagte tjenestene og i situasjoner med kutt i 
bydelenes budsjetter er det de forebyggende tiltakene som blir redusert.  

 

Evalueringen fra SINTEF viser at Oslo kommune gjennomgående bruker mindre penger på 
tjenester til befolkningen enn gjennomsnittet i de 10 største bykommunene i Norge. Oslo 
kommune bruker 8% mindre enn gjennomsnittet på barnevern og 7% mindre enn 
gjennomsnittet på barnehager. Det kan ikke være tvil om at behovet i Oslo kommune er større 
enn dagens nivå. 

 

Kommentar til endringene 

Vi mener at det er nødvendig med et kriteriesystem som fordeler penger mellom bydelene, og 
de foreslåtte endringene virker i hovedsak fornuftige. Oppryddingen mellom de ulike 
funksjonsområdene gjør systemet litt enklere å forstå. Systemet bør endre navn til 
fordelingssystem slik at det er mer intuitivt å forstå hva systemet handler om. 

 

Vi er kritiske til at redusert vekt på antall kommunale boliger medfører negative konsekvenser 
for bydelene i indre øst. Vi tror at dette er utilsiktede konsekvenser. Vi mener at antall 
kommunale boliger er et treffsikkert kriterium, siden det er få kommunale boliger 
sammenlignet med folketallet slik at det i hovedsak er mennesker med hjelpebehov som får 
tildelt disse. Vi ber om at antall kommunale boliger videreføres som et kriterium.   

 

Samtidig ber vi også om at det vurderes kompensasjonsordninger i de tilfellene hvor bydelene 
opplever akutte og store utgiftsøkninger som f.eks. i store barnevernssaker eller ved tilflytting 
av personer med store hjelpebehov. 



 

Kjell Omdal Erichsen foreslo på vegne av H følgende tillegg til direktørens innstilling: 

 «, trolig bør de multiplikative hopningskriteriene vektes høyere.» 

Det ble votert alternativt mellom fellesforslaget fra Engelstad og direktørens innstilling med 
tillegg foreslått av Erichsen (H).  

 Engelstads fellesforslag ble vedtatt med 10 stemmer (AP, SV, MDG, R) mot 5 stemmer 
(H,V) som ble avgitt for direktørens innstilling med  Erichsens tilleggsforslag. 

 

Kjell Omdal Erichsen la på vegne av Høyre fram følgende merknad: 

Disse medlemmer er av den oppfatning at sakens underlag i form av SINTEF-rapporten viser 
at individuelle kriterier fremfor bydelsvise demografiske kriterier generelt viser seg å være 
mer treffsikre for å oppnå en mer rettferdig fordeling av budsjettmidler mellom bydelene. 
SINTEF anbefaler å innføre nye kriterier, eksempelvis rus, omsorg for flere barn, psykiatri, 
frafall videregående skole, arbeidsledighet og hopningskriterier på individnivå for å bedre 
presisjonen i kriteriesystemet i Oslo. SINTEF-rapporten viser samtidig at flere av dagens 
kriterier er litt treffsikre, for eksempel kriteriet andregenerasjonsinnvandrere og andel av 
kommunale boliger under «FO2B Barnevern» som begge anbefales vektet ned.  

Vedrørende kriteriet andel av kommunale boliger så mener disse medlemmer at det er 
viktigere og riktigere enkeltindividiene som trenger hjelp og støtte får det, fremfor å 
opprettholde et sjablongmessig kriterium med usikker effekt. SINTEF gjør sin vurdering av 
kriteriumet for «FO2B —Barnevern» på side 60 i rapporten, der det bemerkes: «Det er 
dobbelt så mange kommunalt disponerte boliger i bydelene i indre øst sammenlignet med 
bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand, samtidig som det er dobbelt så mange barn i 
sistnevnte gruppe av bydeler. Andelen barn med tiltak var omtrent like stor i begge gruppene, 
mens innslaget av barn med de mest kostnadskrevende tiltakene var klart høyere i indre øst 
enn i den andre gruppa av bydeler. Bydel Søndre Nordstrand får like mye tildelt etter dette 
kriteriet som bydel Nordstrand, og mindre enn Frogner og Nordre Aker. Det indikerer at 
kriteriet ikke fanger opp sosioøkonomiske forskjeller mellom bydelene på en tilstrekkelig 
treffsikker måte."  

Disse medlemmer mener derimot at når det gjelder F04 så er det gode grunner til å følge opp 
den metodiske svakheten SINTEF selv påpeker (på side 2 i rapporten) hva gjelder graden av 
tjenesteforbruk og eventuelle effekter av opphopning av levekårsutfordringer i enkelte 
områder av byen som ikke fanges opp av sammenfallende individuelle kriterier. Trolig bør de 
multiplikative hopningskriteriene innen F04 vektes høyere 

 

Venstre sluttet seg til merknaden 

 



 VEDTAK  

 Innledning 

Forslaget til nytt kriteriesystem er på høring i bydelene med svarfrist 1. april. Bydelen 
mener saken på noen felter ikke svarer på bestillingen og inneholder noen svakheter. 
Da revisjonen av kriteriesystemet ble vedtatt i 2013 vedtok bystyret følgende: «I ny 
evaluering av kriteriesystemet for bydelene skal det inngå undersøkelser om hvorvidt 
bydelene innenfor dagens kriteriesystem og bevilgninger har økonomi til å gi 
innbyggerne den tjenesteyting de har rett og krav på, og med en akseptabel standard, 
og i hvilke sektorer man har sett de største innsparingene som følge av dagens 
kriteriesystem”. Her er det et potensiale for et reelt dypdykk i bydelenes tjenester for å 
finne ut hvordan systemet kan revideres for å fordele bevilgingene til bydelene på best 
mulig måte. Dette mener vi mener ikke har blitt utnyttet. 

De foreslåtte justeringene er basert på samtaler med bydelsdirektører og andre i 
ledende posisjonene i noen av bydelene. I tillegg har man innhentet overordnet 
statistikk som sammenligner forbruket i Oslo med andre storbykommuner. Vi setter 
spørsmålstegn ved om man gjennom dette har fått et riktig bilde av situasjonen i 
bydelene, når verken ansatte eller brukere har blitt inkludert. Vi mener at en 
undersøkelse som hadde inkludert ansatte og brukere kunne belyst om vi leverer de 
tjenestene innbyggerne har rett og krav på, på en bedre måte. 

Bydelsøkonomien 

Overføringene til bydelene kommer fra bystyret og fordeles gjennom kriteriesystemet. 
Størrelsen på overføringene har bydelene ingen innvirkning på, men det er opp til 
bydelene å prioritere innenfor de tildelte rammene. De seneste årene har overføringene 
til bydelene blitt reduserte. Bydelene må prioritere de lovpålagte tjenestene og i 
situasjoner med kutt i bydelenes budsjetter er det de forebyggende tiltakene som blir 
redusert.  

Evalueringen fra SINTEF viser at Oslo kommune gjennomgående bruker mindre 
penger på tjenester til befolkningen enn gjennomsnittet i de 10 største bykommunene i 
Norge. Oslo kommune bruker 8% mindre enn gjennomsnittet på barnevern og 7% 
mindre enn gjennomsnittet på barnehager. Det kan ikke være tvil om at behovet i Oslo 
kommune er større enn dagens nivå. 

Kommentar til endringene 

Vi mener at det er nødvendig med et kriteriesystem som fordeler penger mellom 
bydelene, og de foreslåtte endringene virker i hovedsak fornuftige. Oppryddingen 
mellom de ulike funksjonsområdene gjør systemet litt enklere å forstå. Systemet bør 
endre navn til fordelingssystem slik at det er mer intuitivt å forstå hva systemet 
handler om. 

 



Vi er kritiske til at redusert vekt på antall kommunale boliger medfører negative 
konsekvenser for bydelene i indre øst. Vi tror at dette er utilsiktede konsekvenser. Vi 
mener at antall kommunale boliger er et treffsikkert kriterium, siden det er få 
kommunale boliger sammenlignet med folketallet slik at det i hovedsak er mennesker 
med hjelpebehov som får tildelt disse. Vi ber om at antall kommunale boliger 
videreføres som et kriterium.   

Samtidig ber vi også om at det vurderes kompensasjonsordninger i de tilfellene hvor 
bydelene opplever akutte og store utgiftsøkninger som f.eks. i store barnevernssaker 
eller ved tilflytting av personer med store hjelpebehov. 

 

6. BU 16/18 Forslag til ny kulturstrategi 2016-19 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. Vurderingene av verbalvedtakene: 

VM1 kultur for eldre 

VM3 Kulturbydelen i næringsøyemed 

VM4 Kulturskole 

VM6 Nytt samfunnshus 

VM7 Bokskap 

VM9 Øvingslokaler til korps 

VM14 Samlet bestillingsløsning for lokaler i bydelen 

VM16 Vegansk mat på arrangementer i bydelsregi 

VM18 Kildesortering på bydelens festivaler 

V1 Kultur – kartlegging av kulturlokaler  

tas til etterretning. 

 

2. «Kulturstrategi for Bydel Sagene 2016-19» vedtas som en konkretisering av bydelens 
strategiske plan. 

 

Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéens vedtak: 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 



Bydelsutvalgets behandling 

Therese Karlsen, Jørgen Foss, Siri Hellvin Stav og Espen Langvik hadde ordet. 

 VEDTAK (enstemmig) 

 1. Vurderingene av verbalvedtakene: 

VM1 kultur for eldre 

VM3 Kulturbydelen i næringsøyemed 

VM4 Kulturskole 

VM6 Nytt samfunnshus 

VM7 Bokskap 

VM9 Øvingslokaler til korps 

VM14 Samlet bestillingsløsning for lokaler i bydelen 

VM16 Vegansk mat på arrangementer i bydelsregi 

VM18 Kildesortering på bydelens festivaler 

V1 Kultur – kartlegging av kulturlokaler  

tas til etterretning. 

 

 2. «Kulturstrategi for Bydel Sagene 2016-19» vedtas som en konkretisering av 
 bydelens strategiske plan. 

 

7. BU 16/19 Tildeling av frivilligmidler og Grønne midler i 2016 

Camilla Johannessen (H) ba om å få sin habilitet vurdert da hun er leder av driftsstyret ved 
Sagene skole som er søker til midler. 

Siri Mittet (MDG) ba om å få sin habilitet vurdert da hun er styremedlem i Omstilling Sagene 
som har søkt om midler 

Jørgen Foss (AP) ba om å få sin habilitet vurdert da han er ikke møtende varamedlem  i styret 
til Bjølsen skoles musikkorps som har søkt om midler.  

Johannessen og Mittet ble vurdert som inhabile og fratrådte ved behandlingen av saken. Foss 
ble vurdert som habil. 



Varamedlemmene Steinar Mathisen og Robert Bauck Hamar tiltrådte ved behandlingen av 
saken. 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

Bydelsutvalget tildeler 

Frivilligmidler 2016 til følgende 23 søkere: 

(15 tildelinger i parentes er behandlet administrativt, og tas samtidig til orientering) 

Barn og unge: 

(Askeladden - Det lekende teater gis et tilskudd på kr 6000,- til driften av 
teatergruppa) 

1. Bjølsen skolekor gis et tilskudd på kr 9 800,- til driften av koret 
2. Bjølsen skoles kulturforum gis et tilskudd på kr 20 000,- til å videreutvikle 

prosjektet om å produsere en internasjonal koke- og historiebok på Bjølsen skole. 
3. Bjølsen skoles musikkorps gis et tilskudd på kr 28 000,- til driften av korpset. 
4. Bjølsen strykeorkester gis et tilskudd på kr 45 600,- til driften av orkesteret. 
5. Lilleborg jentekor gis et tilskudd på kr 14 700,- til driften av koret. 
6. Lilleborg skoles musikkorps gis et tilskudd på kr 40 600,- til driften av korpset.      
7. Sagene skoles kulturforum gis et tilskudd på kr 20 000,- til aktiviteter for elever på 

Sagene skole. 
8. Sagene skoles musikkorps gis et tilskudd på kr 12 600,- til driften av korpset. 

(Teatermagi gis et tilskudd på kr 9 100,- til driften av teatergruppe) 

 

Flyktninge- og innvandrerorganisasjoner/tiltak: 

9. Jamarama media gis et tilskudd på kr 8 000,- til informasjonsaktiviteter. 
10. Sagene internasjonale og flerkulturelle frivillighetssentral (SAIFF) gis et tilskudd 

på kr 130 000,- til ulike prosjekter. 
 

Funksjonshemmedes organisasjoner: 

11. Torshovkorpset gis et tilskudd på kr 10 000,- til driften av korpset. 
 

Helse- og sosial: 

12. Dagsangerne gis et tilskudd på kr 30 000,- til drift av koret. 
13. De norske lenker, Oslo 89 gis et tilskudd på kr 49 000,- til drift av foreningen. 

(Oslo Nord-Vest revmatikerforening gis et tilskudd på kr 4 000,- til aktiviteter i 
bydelen) 

14. Sagene frivilligsentral gis et tilskudd på kr 255 000,- til ulike kurs og aktiviteter, 
samt kafédrift. 
(Sagene Torshov Eldreuniversitet gis et tilskudd på kr 13 000,- til aktiviteter) 



 

Idrett: 

(Torshov Bob-Team gis et tilskudd på kr 1500,- til drift av klubben) 

(Freestyle IL gis et tilskudd på kr 5000,- til aktivitetsleir for medlemmer) 

 

Kultur: 

(Bjølsen ungdomskorps gis et tilskudd på kr 6 300,- til drift av korpset) 

15. Christiania damekor gis et tilskudd på kr 10 000,- til drift av koret. 
16. Det Andre Teatret gis et tilskudd på kr 25 000,- til aktiviteter for barn og ungdom 
17. Fortidsminne-foreningen, Oslo Akershus gis et tilskudd på kr 50 000,- til ulike 

kulturaktiviteter på Vøienvolden gård. 
18. Hønse-Lovisas hus/ Sagene Central gis et tilskudd på kr 26 000,- til ulike 

kulturaktiviteter på Hønse-Lovisas hus. 
19. Oslo World Music Festival gis et tilskudd på kr 23 000,- til ulike frivillige aktiviteter 

i bydelen. 
(Sagene handelsforening gis et tilskudd på kr 5 000,- til felles arrangementer i 
bydelen. Tilskuddet kan ikke benyttes til honorarer for å drive foreningen) 

20. Sagene Janitsjarkorps gis et tilskudd på kr 30 000,- til drift og utvikling av korpset, 
og kr 40 000,- til SageneCabareten 2016. 
(Sagene Torshov historielag gis et tilskudd på kr 13 000,- til driften av laget) 

21. Torshov Janitsjarorkester gis et tilskudd på kr 10 000,- til driften av orkesteret. 
(Torshov kunst og kulturforening gis et tilskudd på kr 9 000,- til driften av foreningen 
og medlemsturer) 

(Torshov veterankorps gis et tilskudd på kr 6 000,- til driften av korpset) 

(Torshovkoret gis et tilskudd på kr 10 000,- til driften av koret) 

 

Natur og miljø: 

(Omstilling Sagene gis et tilskudd på kr 10 000,- til drift og aktiviteter i bydelen) 

(Bjølsenjordet dyrkingslag gis et tilskudd på kr 4000,- til drift av laget) 

(Iladalens Venner gis et tilskudd på kr 11 000,- til aktiviteter i Iladalen) 

 

Menigheter: 



22. Sagene og Iladalen menighet gis et tilskudd på kr 20 000,- til kultur- og 
fritidsaktiviteter i menighetens regi. 

23. Torshov og Lilleborg menighet gis et tilskudd på kr 29 800,- til kultur- og 
fritidsaktiviteter i menighetens regi. 

 

To søkere gis ikke tilskudd fra Frivilligmidlene: 

 

• Stiftelsen Kirkens bymisjon gis ikke støtte, da det hovedsakelig søkes støtte til 
lønnsmidler. 

 

• Sagene litteraturfestival gis ikke støtte da frivillig aktivitet ikke er synligjort på en 
god måte. Administrasjonen bes å vurdere tiltaket ved tildeling av løpende 
kulturmidler. 

 

Bydelsutvalget tildeler videre 

Grønne midler 2016 til følgende 17 søkere: 

(8 tildelinger i parentes er behandlet administrativt, og tas samtidig til orientering) 

Organisasjoner: 

1. Miljøstiftelsen Bellona gis et tilskudd på kr 60 000,- til formidling av miljø- og 
klimakunnskap i skolen. 
(Bjølsenjordet dyrkingslag gis et tilskudd på kr 10 700,- til dyrkingsprosjektet i 
Bjølsenparken for bier og beboere) 

2. Sagene internasjonale og flerkulturelle frivillighetssentral (SAIFF) gis et tilskudd 
på kr 25 000,- til deres parsellprosjekt, samt prosjektet «Et grønnere SAIFF». 

3. Scenelusa produksjoner gis et tilskudd på kr 67 000,- til deres teaterverksted med 
miljøfokus, «NExT». 

4. Hønselovisas hus/Sagene Central gis et tilskudd på kr 40 400,- til deres hageprosjekt 
i samarbeid med Sagene skole, og grønne åpningsfest. 

5. Parkens grøde gis et tilskudd på kr 56 600,- til deres utvidelse av matskogprosjektet. 
6. ByBi gis et tilskudd på kr 40 300,- til deres bikubeprosjekt for solitære bier. 
7. Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus gis et tilskudd på kr 10 000,- til deres 

prosjekt for synliggjøring av det biologiske mangfoldet på Vøienvolden gård. 
8. Stiftelsen Geitmyra matkultursenter for barn gis et tilskudd på kr 54 600,- til deres 

dyrkingsprosjekt for barnehagene i bydelen. 
(NOAH – for dyrs rettigheter gis et tilskudd på kr 20 000,- for deres 
vegetarmatprosjekt «Bærekraftig matkultur») 

9. Omstilling Sagene gis et tilskudd på kr 44 000,- til deres bokprosjekt «oppskrifter for 
engasjement fra miljøbydelen Sagene». 

10.  Sagene og Iladalen menighet gis et tilskudd på kr 15 000,- til deres prosjekt 
«Grønne kirker». 



 

Enkeltpersoner:  

11.  Svein Elias Gautefall gis et tilskudd på kr 85 000,- til hans prosjekt «Pollenparken». 
12.  Katarina Strømfeldt gis et tilskudd på kr 24 000,- til hennes pollinatorvennlige 

planteprosjekt «Sagene Såaksjon». 
(Annette Münster gis et tilskudd på kr 10 000,- til hennes opplysningsprosjekt om 
spiselige planter i bydelen) 

13.  Tiril Bryn gis et tilskudd på kr 25 000,- til hennes fortellingsprosjekt, «Den 
eventyrlige elva». 
(Guro Alette Elvenes og Kjell Salbuvik – Grønn form gis et tilskudd på kr 10 000,- til 
Geitmyraprosjektet deres) 

 

Kommunale tjenestesteder: 

14.  FAU Lilleborg skole gis et tilskudd på kr 54 000,- til deres dyrkingsprosjekt langs 
Vogts gate. 
(Mor Go’hjertas barnehage gis et tilskudd på kr 16 000,- til deres dyrkingsprosjekt i 
barnehagen) 

15.  Sagene skole gis et tilskudd på kr 28 000,- til deres dyrkingsprosjekt på Sagene 
skole. 

 

Borettslag og sameier: 

(Strykejernet sameie gis et tilskudd på kr 5 500,- til deres prosjekt «Grønne 
barnefingre»). 

(Nordre Aasen borettslag kvartal IIA (Søylegaarden vest) gis et tilskudd på kr 9 500,- 
til deres dyrkingsprosjekt og insekthotell) 

(Iladalen VII AS gis et tilskudd på kr 18 400,- til deres frø- og matprosjekt) 

 

Næringsvirksomhet: 

16. Sagene Handelsforening gis et tilskudd på kr 17 000,- til deres utvikling av 
bærekraftige handlenett. 

17.  Oslo Transportsykkel gis et tilskudd på kr 54 000,- til deres sykkelprosjekt. 
 

 

 

 



 

Ni søkere gis ikke tilskudd fra Grønne midler: 

 

• Ramajama Media, Vilje trening, Villa Biermann, Åsenbygg borettslag, Makers’ 
Hub, Framtiden i våre hender og Sagene frivilligsentral får ikke støtte fra Grønne 
midler fordi prosjektsøknadene vurderes utenfor formålet.  

 

• Jürgen Breiter og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus får ikke støtte fra 
Grønne Midler fordi det vurderes at prosjektene ikke er konkrete nok til å oppfylle 
formålet med midlene. 

 

Generelle betingelser for å motta støtte:  

• Alle som mottar offentlig tilskudd til drift, aktiviteter eller prosjekter må rapportere for 
pengebruken. Frist for rapportering av drifts- og aktivitetsmidler er i årsmelding. For 
prosjekter er fristen normalt 30 dager etter at prosjektet er avsluttet. 

 

• Alle tilskudd på over kr 100 000,- blir gitt med et krav om at mottaker i sin årsmelding 
rapporterer og vurderer effekten av tiltakene de har fått midler til å gjennomføre1. 

 

Betingelser og rapporteringsfrister presiseres i tildelingsbrevene til hver enkelt mottaker. 

 

Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéens vedtak: 

Bydelsutvalget tildeler 

Frivilligmidler2016 til følgende 23 søkere: 

(15 tildelinger i parentes er behandlet administrativt, og tas samtidig til orientering) 

Barn og unge: 

(Askeladden - Det lekende teater gis et tilskudd på kr 6000,- til driften av 
teatergruppa) 

1. Bjølsen skolekor gis et tilskudd på kr 9 800,- til driften av koret 
2. Bjølsen skoles kulturforum gis et tilskudd på kr 20 000,- til å videreutvikle 

prosjektet om å produsere en internasjonal koke- og historiebok på Bjølsen skole. 
3. Bjølsen skoles musikkorps gis et tilskudd på kr 28 000,- til driften av korpset. 
4. Bjølsen strykeorkester gis et tilskudd på kr 45 600,- til driften av orkesteret. 
5. Lilleborg jentekor gis et tilskudd på kr 14 700,- til driften av koret. 

                                                           
1 Jf. Verbalvedtak 2016 VA4 Frivillighet 



6. Lilleborg skoles musikkorps gis et tilskudd på kr 40 600,- til driften av korpset.      
7. Sagene skoles kulturforum gis et tilskudd på kr 20 000,- til aktiviteter for elever på 

Sagene skole. 
8. Sagene skoles musikkorps gis et tilskudd på kr 12 600,- til driften av korpset. 

(Teatermagi gis et tilskudd på kr 9 100,- til driften av teatergruppe) 

 

Flyktninge- og innvandrerorganisasjoner/tiltak: 

9. Jamarama media gis et tilskudd på kr 8 000,- til informasjonsaktiviteter. 
10. Sagene internasjonale og flerkulturelle frivillighetssentral (SAIFF) gis et tilskudd 

på kr 130 000,- til ulike prosjekter. 
 

Funksjonshemmedes organisasjoner: 

11. Torshovkorpset gis et tilskudd på kr 10 000,- til driften av korpset. 
 

Helse- og sosial: 

12. Dagsangerne gis et tilskudd på kr 30 000,- til drift av koret. 
13. De norske lenker, Oslo 89 gis et tilskudd på kr 49 000,- til drift av foreningen. 

(Oslo Nord-Vest revmatikerforening gis et tilskudd på kr 4 000,- til aktiviteter i 
bydelen) 

14. Sagene frivilligsentral gis et tilskudd på kr 255 000,- til ulike kurs og aktiviteter, 
samt kafédrift. 
(Sagene Torshov Eldreuniversitet gis et tilskudd på kr 13 000,- til aktiviteter) 

Idrett: 

(Torshov Bob-Team gis et tilskudd på kr 1500,- til drift av klubben) 

(Freestyle IL gis et tilskudd på kr 5000,- til aktivitetsleir for medlemmer) 

Kultur: 

(Bjølsen ungdomskorps gis et tilskudd på kr 6 300,- til drift av korpset) 

15. Christiania damekor gis et tilskudd på kr 10 000,- til drift av koret. 
16. Det Andre Teatret gis et tilskudd på kr 25 000,- til aktiviteter for barn og ungdom 
17. Fortidsminne-foreningen, Oslo Akershus gis et tilskudd på kr 50 000,- til ulike 

kulturaktiviteter på Vøienvolden gård. 
18. Hønse-Lovisas hus/ Sagene Central gis et tilskudd på kr 26 000,- til ulike 

kulturaktiviteter på Hønse-Lovisas hus. 
19. Oslo World Music Festival gis et tilskudd på kr 23 000,- til ulike frivillige aktiviteter 

i bydelen. 
(Sagene handelsforening gis et tilskudd på kr 5 000,- til felles arrangementer i 
bydelen. Tilskuddet kan ikke benyttes til honorarer for å drive foreningen) 



20. Sagene Janitsjarkorps gis et tilskudd på kr 30 000,- til drift og utvikling av korpset, 
og kr 40 000,- til SageneCabareten 2016. 
(Sagene Torshov historielag gis et tilskudd på kr 13 000,- til driften av laget) 

21. Torshov Janitsjarorkester gis et tilskudd på kr 10 000,- til driften av orkesteret. 
(Torshov kunst og kulturforening gis et tilskudd på kr 9 000,- til driften av foreningen 
og medlemsturer) 

(Torshov veterankorps gis et tilskudd på kr 6 000,- til driften av korpset) 

(Torshovkoret gis et tilskudd på kr 10 000,- til driften av koret) 

Natur og miljø: 

(Omstilling Sagene gis et tilskudd på kr 10 000,- til drift og aktiviteter i bydelen) 

(Bjølsenjordet dyrkingslag gis et tilskudd på kr 4000,- til drift av laget) 

(Iladalens Venner gis et tilskudd på kr 11 000,- til aktiviteter i Iladalen) 

Menigheter: 

22. Sagene og Iladalen menighet gis et tilskudd på kr 20 000,- til kultur- og 
fritidsaktiviteter i menighetens regi. 

23. Torshov og Lilleborg menighet gis et tilskudd på kr 29 800,- til kultur- og 
fritidsaktiviteter i menighetens regi. 

 

To søkere gis ikke tilskudd fra Frivilligmidlene: 

• Stiftelsen Kirkens bymisjon gis ikke støtte, da det hovedsakelig søkes støtte til 
lønnsmidler. 

 

• Sagene litteraturfestival gis ikke støtte da frivillig aktivitet ikke er synligjort på en 
god måte. Administrasjonen bes å vurdere tiltaket ved tildeling av løpende 
kulturmidler. 

 

 

Bydelsutvalget tildeler videre 

 

Grønne midler 2016 til følgende 17 søkere: 

(8 tildelinger i parentes er behandlet administrativt, og tas samtidig til orientering) 

 

Organisasjoner: 



1. Miljøstiftelsen Bellona gis et tilskudd på kr 30 000,- til formidling av miljø- og 
klimakunnskap i skolen. 
 (Bjølsenjordet dyrkingslag gis et tilskudd på kr 10 700,- til dyrkingsprosjektet i 
Bjølsenparken for bier og beboere) 

2. Sagene internasjonale og flerkulturelle frivillighetssentral (SAIFF) gis et tilskudd 
på kr 35 000,- til deres parsellprosjekt, samt prosjektet «Et grønnere SAIFF». 

3. Scenelusa produksjoner gis et tilskudd på kr 67 000,- til deres teaterverksted med 
miljøfokus, «NExT». 

4. Hønselovisas hus/Sagene Central gis et tilskudd på kr 40 400,- til deres hageprosjekt 
i samarbeid med Sagene skole, og grønne åpningsfest. 

5. Parkens grøde gis et tilskudd på kr 56 600,- til deres utvidelse av matskogprosjektet. 
6. ByBi gis et tilskudd på kr 40 300,- til deres bikubeprosjekt for solitære bier. 
7. Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus gis et tilskudd på kr 10 000,- til deres 

prosjekt for synliggjøring av det biologiske mangfoldet på Vøienvolden gård. 
8. Stiftelsen Geitmyra matkultursenter for barn gis et tilskudd på kr 54 600,- til deres 

dyrkingsprosjekt for barnehagene i bydelen. 
(NOAH – for dyrs rettigheter gis et tilskudd på kr 20 000,- for deres 
vegetarmatprosjekt «Bærekraftig matkultur») 

9. Omstilling Sagene gis et tilskudd på kr 44 000,- til deres bokprosjekt «oppskrifter for 
engasjement fra miljøbydelen Sagene». 

10.  Sagene og Iladalen menighet gis et tilskudd på kr 15 000,- til deres prosjekt 
«Grønne kirker». 

11. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus gis et tilskudd på kr. 20 000 til prosjektet 
Sykkelbydelen Sagene. 

 

Enkeltpersoner:  

12.  Svein Elias Gautefall gis et tilskudd på kr 85 000,- til hans prosjekt «Pollenparken». 
13.  Katarina Strømfeldt gis et tilskudd på kr 24 000,- til hennes pollinatorvennlige 

planteprosjekt «Sagene Såaksjon». 
(Annette Münster gis et tilskudd på kr 10 000,- til hennes opplysningsprosjekt om 
spiselige planter i bydelen) 

14.  Tiril Bryn gis et tilskudd på kr 25 000,- til hennes fortellingsprosjekt, «Den 
eventyrlige elva». 
(Guro Alette Elvenes og Kjell Salbuvik – Grønn form gis et tilskudd på kr 10 000,- til 
Geitmyraprosjektet deres) 

 

Kommunale tjenestesteder: 

15.  FAU Lilleborg skole gis et tilskudd på kr 54 000,- til deres dyrkingsprosjekt langs 
Vogts gate. 
(Mor Go’hjertas barnehage gis et tilskudd på kr 16 000,- til deres dyrkingsprosjekt i 
barnehagen) 



16.  Sagene skole gis et tilskudd på kr 28 000,- til deres dyrkingsprosjekt på Sagene 
skole. 

 

Borettslag og sameier: 

(Strykejernet sameie gis et tilskudd på kr 5 500,- til deres prosjekt «Grønne 
barnefingre»). 

(Nordre Aasen borettslag kvartal IIA (Søylegaarden vest) gis et tilskudd på kr 9 500,- 
til deres dyrkingsprosjekt og insekthotell) 

(Iladalen VII AS gis et tilskudd på kr 18 400,- til deres frø- og matprosjekt) 

 

Næringsvirksomhet: 

17. Sagene Handelsforening gis et tilskudd på kr 17 000,- til deres utvikling av 
bærekraftige handlenett. 

18.  Oslo Transportsykkel gis et tilskudd på kr 54 000,- til deres sykkelprosjekt. 
 

Ni søkere gis ikke tilskudd fra Grønne midler: 

 

• Ramajama Media, Vilje trening, Villa Biermann, Åsenbygg borettslag, Makers’ 
Hub, Framtiden i våre hender og Sagene frivilligsentral får ikke støtte fra Grønne 
midler fordi prosjektsøknadene vurderes utenfor formålet.  

 

• Jürgen Breiter får ikke støtte fra Grønne Midler fordi det vurderes at prosjektet ikke 
er konkret nok til å oppfylle formålet med midlene. 

 

Generelle betingelser for å motta støtte:  

 

• Alle som mottar offentlig tilskudd til drift, aktiviteter eller prosjekter må rapportere for 
pengebruken. Frist for rapportering av drifts- og aktivitetsmidler er i årsmelding. For 
prosjekter er fristen normalt 30 dager etter at prosjektet er avsluttet. 

 

• Alle tilskudd på over kr 100 000,- blir gitt med et krav om at mottaker i sin årsmelding 
rapporterer og vurderer effekten av tiltakene de har fått midler til å gjennomføre2. 

 

Betingelser og rapporteringsfrister presiseres i tildelingsbrevene til hver enkelt mottaker.  
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Helse- og mestringskomitéens vedtak med hensyn til pkt. 11, 12, 13, 14: 

11. Torshovkorpset gis et tilskudd på kr 10 000,- til driften av korpset. 

12. Dagsangerne gis et tilskudd på kr 30 000,- til drift av koret. 

13. De norske lenker, Oslo 89 gis et tilskudd på kr 49 000,- til drift av foreningen. 

14. Sagene frivilligsentral gis et tilskudd på kr 255 000,- til ulike kurs og aktiviteter, samt 
kafédrift. 

Bydelsutvalgets behandling 

Sirin Hellvin Stav, Mats Kirkebirkeland, Therese Karlsen, Marianne Engelstad og Espen 
Langvik hadde ordet 

Det ble votert alternativt mellom direktørens innstilling og innstillingen fra Miljø-, kultur- og 
byutviklingskomitéen. 

Innstillingen fra komitéen ble vedtatt med 12 stemmer (AP, MDG, V, SV, R) mot 3 stemmer 
(H) som ble avgitt for direktørens innstilling. 

Kjell Omdal Erichsen la på vegne av Høyre fram følgende merknad: 

Disse medlemmer merker seg det store engasjementet og de mange spennende prosjektene 
som søker om enten frivillighetsmidler eller «Grønne midler» for 2016. Disse medlemmer er 
glade for alle prosjekter som kan skape mer miljøengasjement og lokal aktivitet i bydelen. 
Disse medlemmer konstaterer at de globale klimagassutslippene av de fleste ansees for å være 
verdens største utfordring innen miljø og bærekraft, og bydelen bør gjør sitt for å bidra. Da få 
av tilskuddene fra «Grønne midler» for 2016 ser ut til å ha en direkte effekt på å redusere 
bydelen totale klimagassutslipp, så mener disse medlemmer at det kan være på tide å revidere 
formålet og retningslinjene til «Grønne midler», slik at de prosjektene som kan vise til en 
forventet reduksjon i klimagassutslipp prioriteres høyere ved neste tilskuddsrunde. Disse 
medlemmer ønsker derfor en gjennomgang og revisjon av formålene og retningslinjene til 
tilskuddsordningen kalt «Grønne midler» før neste års utlysning av midler. 

 

Samtlige partier sluttet seg til merknaden. 

 

 VEDTAK 

 Bydelsutvalget tildeler 

 



Frivilligmidler2016 til følgende 23 søkere: 

(15 tildelinger i parentes er behandlet administrativt, og tas samtidig til orientering) 

 

Barn og unge: 

(Askeladden - Det lekende teater gis et tilskudd på kr 6000,- til driften av 
teatergruppa) 

1. Bjølsen skolekor gis et tilskudd på kr 9 800,- til driften av koret 
2. Bjølsen skoles kulturforum gis et tilskudd på kr 20 000,- til å videreutvikle 

prosjektet om å produsere en internasjonal koke- og historiebok på Bjølsen 
skole. 

3. Bjølsen skoles musikkorps gis et tilskudd på kr 28 000,- til driften av korpset. 
4. Bjølsen strykeorkester gis et tilskudd på kr 45 600,- til driften av orkesteret. 
5. Lilleborg jentekor gis et tilskudd på kr 14 700,- til driften av koret. 
6. Lilleborg skoles musikkorps gis et tilskudd på kr 40 600,- til driften av 

korpset.      
7. Sagene skoles kulturforum gis et tilskudd på kr 20 000,- til aktiviteter for 

elever på Sagene skole. 
8. Sagene skoles musikkorps gis et tilskudd på kr 12 600,- til driften av korpset. 

(Teatermagi gis et tilskudd på kr 9 100,- til driften av teatergruppe) 

 

Flyktninge- og innvandrerorganisasjoner/tiltak: 

9. Jamarama media gis et tilskudd på kr 8 000,- til informasjonsaktiviteter. 
10. Sagene internasjonale og flerkulturelle frivillighetssentral (SAIFF) gis et 

tilskudd på kr 130 000,- til ulike prosjekter. 
 

Funksjonshemmedes organisasjoner: 

11. Torshovkorpset gis et tilskudd på kr 10 000,- til driften av korpset. 
 

Helse- og sosial: 

12. Dagsangerne gis et tilskudd på kr 30 000,- til drift av koret. 
13. De norske lenker, Oslo 89 gis et tilskudd på kr 49 000,- til drift av 

foreningen. 
(Oslo Nord-Vest revmatikerforening gis et tilskudd på kr 4 000,- til aktiviteter i 
bydelen) 

14. Sagene frivilligsentral gis et tilskudd på kr 255 000,- til ulike kurs og 
aktiviteter, samt kafédrift. 
(Sagene Torshov Eldreuniversitet gis et tilskudd på kr 13 000,- til aktiviteter) 

 



Idrett: 

(Torshov Bob-Team gis et tilskudd på kr 1500,- til drift av klubben) 

(Freestyle IL gis et tilskudd på kr 5000,- til aktivitetsleir for medlemmer) 

 

Kultur: 

(Bjølsen ungdomskorps gis et tilskudd på kr 6 300,- til drift av korpset) 

15. Christiania damekor gis et tilskudd på kr 10 000,- til drift av koret. 
16. Det Andre Teatret gis et tilskudd på kr 25 000,- til aktiviteter for barn og 

ungdom 
17. Fortidsminne-foreningen, Oslo Akershus gis et tilskudd på kr 50 000,- til 

ulike kulturaktiviteter på Vøienvolden gård. 
18. Hønse-Lovisas hus/ Sagene Central gis et tilskudd på kr 26 000,- til ulike 

kulturaktiviteter på Hønse-Lovisas hus. 
19. Oslo World Music Festival gis et tilskudd på kr 23 000,- til ulike frivillige 

aktiviteter i bydelen. 
(Sagene handelsforening gis et tilskudd på kr 5 000,- til felles arrangementer i 
bydelen. Tilskuddet kan ikke benyttes til honorarer for å drive foreningen) 

20. Sagene Janitsjarkorps gis et tilskudd på kr 30 000,- til drift og utvikling av 
korpset, og kr 40 000,- til SageneCabareten 2016. 
(Sagene Torshov historielag gis et tilskudd på kr 13 000,- til driften av laget) 

21. Torshov Janitsjarorkester gis et tilskudd på kr 10 000,- til driften av 
orkesteret. 
(Torshov kunst og kulturforening gis et tilskudd på kr 9 000,- til driften av 
foreningen og medlemsturer) 

(Torshov veterankorps gis et tilskudd på kr 6 000,- til driften av korpset) 

(Torshovkoret gis et tilskudd på kr 10 000,- til driften av koret) 

 

Natur og miljø: 

(Omstilling Sagene gis et tilskudd på kr 10 000,- til drift og aktiviteter i 
bydelen) 

(Bjølsenjordet dyrkingslag gis et tilskudd på kr 4000,- til drift av laget) 

(Iladalens Venner gis et tilskudd på kr 11 000,- til aktiviteter i Iladalen) 

 

Menigheter: 



22. Sagene og Iladalen menighet gis et tilskudd på kr 20 000,- til kultur- og 
fritidsaktiviteter i menighetens regi. 

23. Torshov og Lilleborg menighet gis et tilskudd på kr 29 800,- til kultur- og 
fritidsaktiviteter i menighetens regi. 

 

To søkere gis ikke tilskudd fra Frivilligmidlene: 

 

• Stiftelsen Kirkens bymisjon gis ikke støtte, da det hovedsakelig søkes støtte 
til lønnsmidler. 

 

• Sagene litteraturfestival gis ikke støtte da frivillig aktivitet ikke er synligjort 
på en god måte. Administrasjonen bes å vurdere tiltaket ved tildeling av 
løpende kulturmidler. 

 

 

Bydelsutvalget tildeler videre 

 

Grønne midler 2016 til følgende 17 søkere: 

(8 tildelinger i parentes er behandlet administrativt, og tas samtidig til orientering) 

 

Organisasjoner: 

1.  Miljøstiftelsen Bellona gis et tilskudd på kr 30 000,- til formidling av miljø- 
 og klimakunnskap i skolen. 

 (Bjølsenjordet dyrkingslag gis et tilskudd på kr 10 700,- til dyrkingsprosjektet 
i Bjølsenparken for bier og beboere) 

2. Sagene internasjonale og flerkulturelle frivillighetssentral (SAIFF) gis et 
tilskudd på kr 35 000,- til deres parsellprosjekt, samt prosjektet «Et grønnere 
SAIFF». 

3. Scenelusa produksjoner gis et tilskudd på kr 67 000,- til deres teaterverksted 
med miljøfokus, «NExT». 

4. Hønselovisas hus/Sagene Central gis et tilskudd på kr 40 400,- til deres 
hageprosjekt i samarbeid med Sagene skole, og grønne åpningsfest. 

5. Parkens grøde gis et tilskudd på kr 56 600,- til deres utvidelse av 
matskogprosjektet. 

6. ByBi gis et tilskudd på kr 40 300,- til deres bikubeprosjekt for solitære bier. 
7. Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus gis et tilskudd på kr 10 000,- til 

deres prosjekt for synliggjøring av det biologiske mangfoldet på Vøienvolden 
gård. 



8. Stiftelsen Geitmyra matkultursenter for barn gis et tilskudd på kr 54 600,- 
til deres dyrkingsprosjekt for barnehagene i bydelen. 
(NOAH – for dyrs rettigheter gis et tilskudd på kr 20 000,- for deres 
vegetarmatprosjekt «Bærekraftig matkultur») 

9. Omstilling Sagene gis et tilskudd på kr 44 000,- til deres bokprosjekt 
«oppskrifter for engasjement fra miljøbydelen Sagene». 

10.  Sagene og Iladalen menighet gis et tilskudd på kr 15 000,- til deres prosjekt 
«Grønne kirker». 

11. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus gis et tilskudd på kr. 20 000 til 
prosjektet Sykkelbydelen Sagene. 

 

Enkeltpersoner:  

12.  Svein Elias Gautefall gis et tilskudd på kr 85 000,- til hans prosjekt 
«Pollenparken». 

13.  Katarina Strømfeldt gis et tilskudd på kr 24 000,- til hennes 
pollinatorvennlige planteprosjekt «Sagene Såaksjon». 
(Annette Münster gis et tilskudd på kr 10 000,- til hennes opplysningsprosjekt 
om spiselige planter i bydelen) 

14.  Tiril Bryn gis et tilskudd på kr 25 000,- til hennes fortellingsprosjekt, «Den 
eventyrlige elva». 
(Guro Alette Elvenes og Kjell Salbuvik – Grønn form gis et tilskudd på kr 
10 000,- til Geitmyraprosjektet deres) 

 

Kommunale tjenestesteder: 

15.  FAU Lilleborg skole gis et tilskudd på kr 54 000,- til deres dyrkingsprosjekt 
langs Vogts gate. 
(Mor Go’hjertas barnehage gis et tilskudd på kr 16 000,- til deres 
dyrkingsprosjekt i barnehagen) 

16.  Sagene skole gis et tilskudd på kr 28 000,- til deres dyrkingsprosjekt på 
Sagene skole. 

 

Borettslag og sameier: 

(Strykejernet sameie gis et tilskudd på kr 5 500,- til deres prosjekt «Grønne 
barnefingre»). 

(Nordre Aasen borettslag kvartal IIA (Søylegaarden vest) gis et tilskudd på kr 
9 500,- til deres dyrkingsprosjekt og insekthotell) 

(Iladalen VII AS gis et tilskudd på kr 18 400,- til deres frø- og matprosjekt) 

 



Næringsvirksomhet: 

17. Sagene Handelsforening gis et tilskudd på kr 17 000,- til deres utvikling av 
bærekraftige handlenett. 

18.  Oslo Transportsykkel gis et tilskudd på kr 54 000,- til deres sykkelprosjekt. 
 

Ni søkere gis ikke tilskudd fra Grønne midler: 

 

• Ramajama Media, Vilje trening, Villa Biermann, Åsenbygg borettslag, 
Makers’ Hub, Framtiden i våre hender og Sagene frivilligsentral får ikke 
støtte fra Grønne midler fordi prosjektsøknadene vurderes utenfor formålet.  

 

• Jürgen Breiter får ikke støtte fra Grønne Midler fordi det vurderes at 
prosjektet ikke er konkret nok til å oppfylle formålet med midlene. 

 

 

Generelle betingelser for å motta støtte:  

 

• Alle som mottar offentlig tilskudd til drift, aktiviteter eller prosjekter må 
rapportere for pengebruken. Frist for rapportering av drifts- og aktivitetsmidler 
er i årsmelding. For prosjekter er fristen normalt 30 dager etter at prosjektet er 
avsluttet. 

 

• Alle tilskudd på over kr 100 000,- blir gitt med et krav om at mottaker i sin 
årsmelding rapporterer og vurderer effekten av tiltakene de har fått midler til å 
gjennomføre3. 

 

Betingelser og rapporteringsfrister presiseres i tildelingsbrevene til hver enkelt 
mottaker. . 

 

8. BU 16/20 Navnsetting av Knut Nystedts plass 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

Plassen foran Torshov kirke gis navnet Knut Nystedts plass. 

Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéens vedtak: 

                                                           
 



Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 VEDTAK (enstemmig) 

Plassen foran Torshov kirke gis navnet Knut Nystedts plass. 

 

9. BU 16/21 Verbalvedtak 2016 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

Bydelsutvalget tar vedlagte oversikt over bydelsdirektørenes behandling av verbalvedtak 2016 
til etterretning. 

Arbeidsutvalgets vedtak: 

Formuleringen «ikke sak» erstattes med «utkvitteres muntlig i komité». Bydelsutvalget tar for 
øvrig vedlagte oversikt over bydelsdirektørens behandling av verbalvedtak 2016 til 
etterretning. 

Bydelsutvalgets behandling 

Siri Mittet, Marianne Engelstad, Kjell Omdal Erichsen og  Sirin Hellvin Stav hadde ordet. 

Siri Mittet foreslo at det under verbalvedtak VA 7, Vegetarmat i bydelens kantiner og 
institusjoner føyes til « følges opp». 

Arbeidsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med Mittets tilleggsforslag. 

 VEDTAK (enstemmig) 

  Formuleringen «ikke sak» erstattes med «utkvitteres muntlig i komité». Under 
 verbalvedtak VA 7 tilføyes «følges opp». Bydelsutvalget tar for øvrig vedlagte 
 oversikt over bydelsdirektørens behandling av verbalvedtak 2016 til etterretning. 

  

10. BU 16/22 Årsmelding 2015 for Eldrerådet 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

Årsmelding 2015 for Eldrerådet tas til orientering. 

Helse- og mestringskomitéens vedtak: 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 



Bydelsutvalgets behandling 

Jørgen Foss og Reza Rezaee hadde ordet  

 VEDTAK (enstemmig) 

 Årsmelding 2015 for Eldrerådet tas til orientering. 

 

11. BU 16/23 Årsrapport 2015 for Tilsynsutvalg 2 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

Årsrapport 2015 for Tilsynsutvalg 2 tas til orientering. 

 

Helse- og mestringskomitéens vedtak: 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 VEDTAK (enstemmig) 

 Årsrapport 2015 for Tilsynsutvalg 2 tas til orientering. 

12. Spørretimen 

Spørsmål fra Camilla Johannessen, H 

Bu-møtet i desember 2011, under budsjettbehandlingen for 2012, fremmet Høyres gruppe 
følgende verbal: 

VB10: Barnehager – vikarer 

Kvalitet og trygghet i barnehagetilbudet er viktig. Ved sykdom blant de ansatte i barnehagene 
blir tilbudet til barna redusert og belastningen større på de ansatte som blir igjen. 
Bydelsutvalget ber bydelsdirektør komme tilbake med vurdering av muligheten for og 
kostnaden ved å hente inn vikarer allerede etter 1 dags sykefravær. 

Etter at bydelsutvalget i budsjettet for 2013 bevilget ekstra midler til vikarbudsjetter i 
barnehagene har vikarer i barnehagene fått en egen post i årsberetningen. I følge 
årsberetningen for 2013 ble det brukt 9,3millioner på vikarer i bydelens barnehager, i følge 
årsberetningen for 2014 ble det brukt 10,5mill på vikarer og i årsberetningen for 2015 står det 
at det ble brukt 5,6 millioner. 

 

Mine spørsmål er: 



1. Stemmer det at bydel Sagene brukte henholdsvis 9,3 ,10,5 og 5,6 millioner kroner på 
vikarer i bydelens barnehager i årene 2013, 2014 og 2015? 

2. Gitt at svaret på spørsmål 1 er ja: Hva er da grunnen til at bydelen i 2015 kun brukte 
halvparten av det som ble brukt på vikarer i barnehagene i 2014? 

3. Som utkvittering av Høyres verbal om vikarbruk fra første dag i barnehagene 
under budsjettbehandlingen for 2012 ble BU 14.06.2012 presentert med en beregning som 
tilsa en kostnad på 5 millioner årlig dersom man skulle sette inn vikar fra første dags fravær i 
barnehagene. Så langt Høyres representanter kan erfare i kontakt med foreldre med barn i 
bydelens barnehager, så setter barnehagene på langt nær inn vikar fra første dag. Jeg lurer 
derfor på hvor stor andel av vikarutgiftene som ble brukt til å dekke bruk av vikarer ved 
sykdom blant personalet i barnehagene, for de tre årene omtalt i disse spørsmålene? Kan 
direktøren også gjøre rede for hva de midlene som ikke er brukt til å sette inn nevnte 
vikarer har gått til ? 

4. Har direktøren en oppfatning av i hvilken grad et eget vikarbudsjett med egne avsatte 
midler bevilget av BU, har endret praksis i barnehagene med tanke på hvor tidlig de setter inn 
vikarer ved sykdom i arbeidsgiverperioden? 

 

Bydelsdirektør Marius Trana svarte  

Spørsmål 1 
Bydelen brukte ca. 13 millioner kroner i 2013 og i 2014 og ca. 14 millioner kroner i 2015 på 
vikarer i kommunale barnehager. Tallene oppgitt i årsberetningene er for lave, da en betydelig 
del av vikarbruken ved en feil har blitt ført på en annen konto. Med dagens bokføringsrutiner 
er det ikke mulig å si nøyaktig hvor stor del av vikarmidlene som er benyttet til å dekke inn 
korttidsfravær, dvs. innenfor arbeidsgiverperioden på 16 dager. Dette er også vanskelig å angi 
fordi samme vikar ofte benyttes både i ved korttids- og langtidsfravær for å sikre kontinuitet. 
Bydelen vil tilstrebe bokføringsrutiner som sikrer at regnskapsføringen heretter gir bedre 
informasjon om vikarbruken. 
 
Spørsmål 2 
Ikke aktuelt. 
 
Spørsmål 3 
Bydelen har i mange år hatt som praksis ikke å budsjettere med inntekter fra 
sykelønnsrefusjoner eller vikarutgifter. Bevilgningene fra bydelsutvalget, på 250 000 kroner i 
2013, 633 000 kroner i 2014, 1,3 millioner kroner i 2015 og 2,8 millioner kroner i 2016 er 
følgelig de eneste midler som i budsjettet er avsatt til vikarer i barnehagene. Ettersom 
vikarutgiftene i stor utstrekning viser seg å være regnskapsført på en annen konto, er det 
dessverre umulig å si nøyaktig hvor mye som er benyttet til vikarutgifter ved sykdom.  
 
Bydelens budsjett gir ikke rom for full vikardekning ved sykdom fra første dag, heller ikke 
etter bydelsutvalgets ekstrabevilgninger til formålet for 2016, på 2,8 millioner. Budsjettet for 
barnehagene er satt opp ut fra en forutsetning om en innsparing på 9,2 millioner, dvs. 3,8% av 
lønnsmassen, som forutsettes spart ved ledighold av stillinger eller bruk av vikarer som er 
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lavere lønnsplassert enn stilingens ordinære eier.  Dette kan blant annet forsvares under 
henvisning til at plasser i barnehagene ofte ikke vil være fullt belagt f.eks. på grunn av 
sykdom blant barna. Tilsvarende innsparingskrav gjelder også for de andre enhetene. 
 
Bydelen har benyttet vesentlig mer til vikarer enn hva bydelsutvalget har bevilget samtlige år, 
men på bakgrunn av budsjettets forutsetning om innsparing ved vakans, er det ikke mulig som 
fast ordning å sette inn vikar fra første dag. Sykefraværet i barnehagene sank fra 9,3% til 
8,7% fra 2014 til 2015. Vikarbruken har likevel økt fra 2014 til 2015. 
 
Spørsmål 4 
Vikarbudsjettet, vedtatt av bydelsutvalget, blir lagt ut til barnehagene etter deres andel ansatte. 
I 2016 er vikarbudsjettet totalt på 2,8 millioner. Som nevnt har vikarbruken økt med ca. 1 
million fra 2014 til 2015. Dette indikerer at barnehagene har benyttet de ekstra midlene til det 
forutsatte formålet. 
 
  
 13. Orienteringssaker 

Administrasjonen har startet opp arbeidet med å rullere Strategisk plan. I den anledning er 
bydelsutvalget invitert til et medvirkningsmøte 26. mai kl. 17.  

 

14. Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt 

 

 
BYDEL SAGENE 
Bydelsutvalget 
 
Helge Stoltenberg      Atle Hillestad 
leder        møtesekretær   
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