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STOVNER ARBEIDERPARTI – STYRET 
 
Styret har etter årsmøtet 3. mars 2020 bestått av: 
 
Leder:                           Aslam Awais 
Nestleder:                          Brit Axelsen 
Sekretær:                          Britt Lindhart 
Kasserer:                          Lasse Johannessen 
Kvinnepolitiskansvarlig:  Laila Nikolaisen 
Informasjonsansvarlig:                      Anne Karima Nordengen 
Revisor:                         Grete Andberg 
 
Styremedlem oppnevnt fra Stovner- Vestli Arbeiderpartilag Norvald Mo, 
varamedlem Alexander Sundeng. 
Fra Høybråten Arbeidersamfunn, Bjørn Torbo og varamedlem 
Brit Axelsen. 
 
Representant (vara) fra Høybråten Arbeidersamfunn Brit Axelsen ble valgt til nestleder. 
 
Gruppeleder tiltrer styret med fulle rettigheter og BU leder innkalles til møtene. 
 
Stovner AUF tiltrer styret med fulle rettigheter. Leder Runa Kirby Torbo. 
 
Stovner Arbeiderparti har etablert en praksis om at varamedlemmene fra lokallagene innkalles 
til styremøtene med tale- og forslagsrett. 
 
 
 
Styrets arbeid 
 
På grunn av pandemien Covid-19 som Oslo har hatt med strenge restriksjoner, har vi for det 
meste hatt nettmøter gjennom perioden. Totalt 7 møter. Det har blitt behandlet 39 saker (flere 
saker har vært behandlet flere ganger). 
Styret har lagt vekt på diskusjon og gjennomgang av BU saker, og spesielt opptatt 
av saker som har betydning for de prioriteringer som ligger i bydelsprogrammet for Stovner 
Arbeiderparti. Styret hadde blant annet et forslag til revisjon av beboerparkeringen, som ble 
videresendt BU-gruppa, der de tok opp årsavgiften som er doblet.  
 
I forbindelse med at Stovner Bad har blitt vedtatt av Oslo Bystyre ble det arrangert 
postkasseaksjon, hvor det ble delt ut 3000 flyveblader. Disse ble fordelt mellom Vestli, 
Stovner, Haugenstua og Høybråten.  
 



Medlemmene har fått løpende informasjon gjennom e-post og SMS, spesielt i forbindelse med 
medlemsmøter og aktiviteter. I disse tider har det blitt satt ekstra stort fokus på sosiale medier. 
For å få mer aktivitet på sosiale medier og for å være synlig på nett besluttet styret i sitt 
styremøte i januar 2021 å en egen informasjonsansvarlig. Da Anne Karima uoffisielt hadde 
denne rollen ble det bestemt at hun fortsetter med det frem til årsmøtet i mars. Stovner 
Arbeiderparti har i tillegg til en Facebook konto fått en Instagram konto som administreres av 
leder og informasjonsansvarlig. Sosiale medier har jevnlig blitt oppdatert med aktuelle saker 
og informasjon ut til våre følgere.  
 
Det har blitt nedsatt en skrive-/redaksjonsgruppe som vil skrive innlegg om aktuell politikk på 
Facebook, Akers Avis etc. Temaer som er knyttet til lokal politikk, BU og hva som skjer i 
bydelen.  
 
 
 
Møtevirksomheten 
 
Årsmøtet 3. mars  
Årsmøtet ble avviklet i bydelssalen med 23 medlemmer til stede. Leder Awais Aslam ønsket 
velkommen til årsmøtet og takket alle som hadde deltatt på formøte med Arbeiderpartiets 
nestleder Hadia Tajik på Stovner Deichman. Hun fortalte om partiets arbeid med nytt 
partiprogram, der hun er leder av programkomiteen mot stortings-valget i 2021. Det kom flere 
innspill fra forsamlingen som Hadia tok med seg videre. 
 
Nettmøte med Jonas 
9.6.2021 hadde partilagene og Stovner Arbeiderparti nettmøte med  
Jonas Gahr Støre, med tema «Veien frem til storingsvalget». Møtet var over Zoom, det var i 
overkant av 20 medlemmer på møtet. Gode spørsmål og innspill fra medlemmene.  
 
Markering av 1. mai 
I likhet med tidligere år ble det lagt ned krans på Isabels grav fra Stovner Arbeiderparti og 
AUF.  
22.7.21. ble det også lagt ned blomster på graven fra Stovner Arbeiderparti og fra AUF. 
Inspirasjonsprisen til minne om Isabel har vanligvis blitt avholdt 1. mai, men pga 
koronasituasjonen så ble den utsatt i år. 
  
 
 
 
 
 
Vedlegg; Beretning fra BU gruppa 
 
 



Vedlegg til beretningen november 2019 – januar 2021: 

 
APs medlemmer og varamedlemmer til bydelsutvalget (BU) per 01.11.2019 
– 01.01.2021: 
 
Faste medlemmer: 
 
Rashid Nawaz, leder bydelsutvalget, 
Anette Trondal Olsen, nestleder og gruppeleder 
Awais Aslam 
Usman A. Mushtaq 
Varin Hiwa 
Shuayb Yassin Mohammed 
Naima Hibout  

 

Vara medlemmer: 

Athithan Kumarazamy 
Akilina Wimalarasan 
Anne Karima Nordengen 
Arne Larsen 
Celine Kirkeby-Garstad 
Kjersti Øyen 
Pia Sandberg 
Lennart Tveita 
Alexander Sundeng 
Norvald Mo 

Endring; 
Usman A. Musthaq har fått permisjon ut året 2020 grunnet utenlandsarbeid. Athithan Kumarazamy 
gikk inn som fast medlem i BU. 

Naima Hibout søkte barselpermisjon fra mai 2020 til Januar 2021. Akilina Wimalarasan gikk inn som 
fast medlem i BU.  

Celine Kirkeby-Garstad innvilget permisjon i ett år fra august 2020. 

Arbeidsutvalget: 

Faste medlemmer: 
Rashid Nawaz, leder 
Anette Trondal Olsen, nestleder 

 

 



Varamedlemmer: 
Awais Aslam 
Varin Hiwa 
Shuayb Yassin 
Usman A. Mustaq 

 

Komiteene: 

Helse- og sosialkomiteen (HSK) 

Faste medlemmer: 

Varin Hiwa, nestleder (fraksjonsleder) 
Shuayb Yassin Mohammed 

 

Varamedlemmer: 
Athithan Kumarasamy 
Pia Sandberg. 
Alexander Sundeng 
Laila Nikolaisen 

 

 

Mangfold-oppvekst- og kulturkomiteen (MOK) 

Faste medlemmer: 

Awais Aslam, leder 
Naima Hibout, nestleder (fraksjonsleder – permisjon fra mai til og med desember 2020) 

 

Varamedlemmer: 
Lennart Tveita (4.varamedlem fra 1/8) 
Celine Kirkeby-Garstad (permisjon fra 1/8) 
Brit Axelsen (1.varamedlem fra 1/8) 
Jon-Inge Sogn (2.varamedlem fra 1/8) 
Anette Trondal Olsen (3. varamedlem fra 1/8) 

 

Endring; 

Lennart Tveita har søkt om permisjon på grunn av videreutdanning august 2020, permisjon avvist, 4. 
varamedlem fra 1/8. 

Celine Kirkeby-Gangstad har søkt om permisjon fra august 2020 til juli 2021 for å gå på 
folkehøyskole.  



Brit Axelsen går da inn som 1. vara til MOK (fast medlem i perioden Naima Hibout har hatt 
permisjon).  

Jon-Inge Sogn rykker opp som 2. varamedlem og Anette Trondal Olsen 3. varamedlem av MOK-
komiteen. 

 

Miljø- og byutviklingskomiteen (MBK) 

Faste medlemmer: 
Akilina Wimalarsan, medlem (fraksjonsleder) 
Anne Karima Nordengen, medlem 

  

Varamedlemmer: 
Usman A. Mustaq (permisjon) 
Rashid Nawaz 
Kjersti Øyen 
Arne Larsen 

 

Rådet for funksjonshemmede 
Pia Sandberg, leder 
Jon-Inge Sogn, varamedlem 
 

Eldrerådet 
Laila Nikolaisen, leder 
Brit Axelsen, varamedlem 
 

Ungdomsrådet 
Awais Aslam, observatør 
Naima Hibout, varamedlem 
 

ISU-Idrettens samarbeidsutvalg: 
Alexander Sundeng, medlem 
Athithan Kumarasamy, varamedlem 

Styret Stovner Frivilligsentral: 
 
Norvald Mo, medlem 
Britt Lindhart, varamedlem 
 



Tilsynsutvalg I Stovnerskogen 
 
Lasse Johannessen, leder 
Brit Axelsen, varamedlem 
 

Tilsynsutvalg II Haugenstua og Stigenga dagsenter, Vestlisvingen 
avlastingsbolig 

Brit Axelsen, medlem 
Grete Andberg, varamedlem 

 

Tilsynsutvalg III for hjemmebaserte tjenester: 

Naima Hibout, medlem 
Annstein Garnes, varamedlem 

 

I tillegg har partiet vært representert i alle skolenes driftsstyrer . 

Det gjelder både BU-representanter og andre medlemmer av Stovner Arbeiderparti. 
 

Arbeidet i BU-gruppa: 

Korona/Covid-19 situasjonen i bydel Stovner 

Vi har vært i lockdown siden 12. mars 2019. De fleste møter i BU og komiteene har vært digitale og 
det har vært utfordrende for gjennomføringen av alt det politiske arbeidet. 

 

Vi fikk som den første bydelen opp «dropp in» teststasjoner. Disse har stått utenfor Stovner senter, på 
Haugenstua og på Vestli. Dette tilbudet er gratis og har resultert i at vi tidlig fikk testet mange i vår 
bydel, og startet med god smittesporing og det forebyggende arbeidet. 

 

I samarbeid med Stovner senter ansatte bydelen ca. 50 ungdommer som koronaverter. De står ved hver 
inngang til Stovner senter, deler ut munnbind og spriter hendene til alle som kommer inn på senteret. 
Dette fungerer utrolig bra. Vi har aktivisert ungdom og forhindret mye smittespredning.  

 

Ungdom ved Stovner frivilligsentral har pakket og delt ut informasjon på flere språk, pakker med 
munnbind og håndsprit til dem som hadde behov for å få hjelp med dette. Da covid-19 kom var 
prisene høye for mange, prisene ble satt ned etter hvert.  

Det er ringt på alle dørene til beboere på Vestli, Stovner og Haugenstua og delt ut informasjon om 
korona på flere språk, pakker med munnbind og håndsprit til bydelens beboere.  



 

Det ble ansatt en ungdomspsykolog via koronamidlene. Denne psykologen har jobbet oppsøkende 
under pandemien. Dette har vi fått mange positive tilbakemeldinger på. Det har vært en viktig satsning 
for ungdommens psykike helse. 

Fritidsklubbene har også hatt en utfordrende tid under pandemien. De har i perioder måtte holde 
stengt, og i noen perioder har de fått ha en begrenset åpning med inntil 10 eller 20 ungdom. Under 
hele pandemien har ungdomsarbeidere feltet ute i bydelen. 

 

Gruppemøter 

Vi har faste gruppemøter mandager før komitemøtene som er satt til tirsdager. De fleste møtene har 
vært gjennomført digitalt.  Rådsmedlemmene og de i «kjelleren» er invitert til å delta Leder i Stovner 
Arbeiderparti og BU-leder har informert. 

Høsten 2020 inviterte vi Øyvind Slåke til oss før vi hadde gruppemøte. Temaet var BU medlemmenes 
rolle. 

Budsjettseminar 

Bydelen arrangerte i oktober budsjettseminar med politikere fra alle partiene og administrasjonen. 
Dette var meget lærerikt, og det var også satt av tid for politikerne til å ha en spørrerunde med 
bydelen.  

Opplæring av folkevalgte ble også gjennomført i de respektive komiteer. 

 

VIKTIGE SAKER: 

 

Evalueringen av ungdomskonseptet 

Prosjektet Ungdomskonseptet er gjennomført og avsluttet. Budsjettet og tidsplanen ble overholdt. 
Målsetningen med konseptet er på kort sikt realisert og prosjektet er lagt inn i ordinær drift. 
Ungdomskonseptet skapte et solid fundament for videre utvikling av tilbud for ungdom i og på tvers 
av ulike fagområder. De viktigste grunnprinsipper er innbyggerperspektiv, medvirkning og tverrfaglig 
samarbeid.  

 

Sluttrapporten for ungdomskonseptet gir en rekke anbefalinger og funn i innsiktsarbeid. Konkrete 
tiltak er igangsatt eller under planlegging: 

- Prosjekt for et helhetlig og samordnet tilbud, særskilt rettet mot ungdom for å forhindre 
negativ utvikling 

- Utviklingen av satellittene i fritidstilbudene fortsetter 
- Jobbsenteret for ungdom videreutvikles 
- Innsats for å styrke samarbeidet mellom bydel og skoler er igangsatt. Skolehelsetjenesten, 

ruskonsulent for ungdom og SALTO er viktige kontaktpunkter. 



- Erfaring med felting, kommunikasjon, relasjoner og tilgjengelighet tas inn i utviklingen av 
oppsøkende tjenester. 

- Samhandling med frivillige aktører ut fra en systematisk og helhetlig tilnærming etableres. 
Avslutning av prosjekt Ungdomskonsept skal markeres. Det skal gjøres med verdighet og det 
nedsettes en arbeidsgruppe bestående av leder i MOK, et annet medlem av MOK, representanter fra 
ungdomsrådet, Blokk 58, Verdenshuset og en representant fra frivilligheten. Det settes av kr. 10.000 
til å gjennomføre avslutningen. Avslutningen gjennomføres våren 2021. 

 

Rasismefri sone på Stovner i samarbeid med Redd barna 

Høsten 2020 har 9. trinn ved Rommen skole deltatt i Redd barnas prosjekt «Helt ærlig». Elevene har 
samarbeidet med politikere fra Stovner BU. Rasisme har vært på dagsorden, og elevene har jobbet 
med tiltak for å gjøre Stovner til en rasismefri sone. Elevene har laget spørreundersøkelser, appeller, 
vært på kus i bydelspolitikk, deltatt på workshop om identitet og interseksjonalitet, sett teaterstykket 
«Linje 5» og hatt samarbeidsmøter med politikere. 20. november la elevene frem sine tiltak for 
ordfører Marianne Borgen. Det ble laget en video med alle fremføringene som skal vises alle 
politikere i bydel Stovner som sitter i BU. 
 

Sommerjobb for ungdommen 

På tross av Covid-19 og utfordringene det har medført klarte man å skaffe sommerjobb til ungdommer 
i bydelen. Sommeren 2020 ble det i samarbeid med byrådet og lokalt næringsliv  skaffet over 200 
ungdommer sommerjobb. Det ble etablert samarbeid med NAV jobbsenter. De var til stede på Blokk 
58 på utvalgte dager og hjalp ungdom med jobbsøknader, CV og råd til intervjuer o.l. Jobbsenteret vil 
få tildelt lokaler ved siden av blokk 58 fremover. 

 

Stovnerbadet 

Reguleringsplanen for badeanlegget i Aasta Hansteens vei 2 (Aastatunet) på Stovner ble vedtatt av 
bystyret i november. Den inneholder detaljregulering med konsekvensutredning,  

idrettsanlegg, omsorgsboliger, boliger og forretning, bevertning og annen næring og tjenesteyting som 
det står i byrådssaken og vedtaket. 

 

Omsorg+ ble også drøftet i eldrerådet og at det må arbeides videre med kostnader for Omsorg+ og at 
leilighetene må være så store at det føles som et hjem. Videre arbeid med denne saken tas i 2021.  

 

Rosa busser er tidligere vedtatt i BU om at bydelen ønsker dette tilbudet som er henting av eldre over 
67 år med ledsager og til samme pris som Ruter. Denne serviceordningen er gjennomført i flere 
bydeler, sist for 2021 i Alna Bydel. Blir fulgt opp i forbindelse med budsjettet for byrådet i 2021. 

 
 


