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PROTOKOLL FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR BARN OG UNGE. 
MØTET FANT STED 6. DESEMBER 2010 PÅ ADMINISTRASJONENS 
LOKALER I BYDEL 2 GRÜNERLØKKA MARKEVEIEN 57. 
Forklaring av forkortelser: 
Brukerrådet for å barn og ungdom = BBU  
Ungdomskulturmønstring = UKM 
Sentralungdomsråd = SUR 
Barne og ungdomsrådet i Oslo = BURO 
Sammen lager vi et trygt Oslo = SALTO 
 
Fraværende:  
 Jørund: Elvebakken Skole.) 
 
Tilstede:  
 Joakim: Sinsen Skole. 
 Xhabir: Grüner Fotball. 
 Isak: Grünerløkka Skole. 
 Victor: X-Ray Ungdomskulturhus. 
 Sana: leder, Bydel Grünerløkka.  
 
Nye BBU representanter: Fatima og Doha (Vara) 
  
Besøkende: 
 Hanna Knoff: Spesialkonsulent oppvekstavdeling 
 Veronica Bruce: Avdelingsdirektør Økonomi 
 
1. PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 
 Protokollen ble godkjent unntatt for følgende rettelse av Joakim: 
 Sinsen skole hadde vært å besøkt videregående skoler. Det var ikke slik at 
 representanter fra videregående skoler kom på besøk til Sinsen Skole. 
 
 
 
 
2. INFORMASJON FRA BESØKENDE 
Hanna informerer BBU om at det kan søkes støtte hos barne-likestillings og 
inkluderingsdepartementet hvert år. Ordningen er annonsert i Østkantavisa. Det er politikerne 
som ser på søknadene, vurderer og bestemmer om det skal bevilges penger til prosjektet eller 
ei. Hvert år blir det laget en prioritetsliste over nye og gamle søkere. For bydel Grünerløkka er 
det ca. KR 900 000 som skal fordeles. I mars/april måned må politikerne bestemme seg for 
hvilke prosjekter som de ønsker å støtte, dette gjøres av Bydelsutvalget. Alle kan møte og 
påvirke resultatet under åpenhalvtime. Departementet har tidligere gitt støtte til prosjekter på 
opptil 3 år. Når det gjelder prosjekter for bekjempelse av fattigdom, er det ingen begrensing 
for hvor mange år man kan få støtte. Det er heller ingen begrensing for antall kroner det 
bevilges støtte til, men tenk realistisk sier Hanna. Dessuten må alle som før skal ha en 
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egenandel. Forøvrig er det mulighet å få en liste over alle prosjekter som har søkt av meg, 
avslutter Hanna med. 
 
Veronica: 
Veronica forteller at Byrådet styrer hele Oslo Kommune og lager forslag til budsjett. Når 
byrådet har kommet med forslag til budsjett, skal Bydelsutvalget vedta budsjettet. Hver dag 
bruker bydelen ca. 3,5 millioner kroner i tjenester til folk, forteller Veronica. Hun sier at de 
har fått mindre penger i år enn ifjor. Grunnen til dette er bygging av skoler og barnehager, 
men det er ingen nedskjæringer til barn og unge påpeker hun. Tvert imot bevilges det mer 
penger til barn og unge neste år. Det skal bygges ny ungdomsskole på Sinsen/Løren og i den 
forbindelse er det behov for helsesøstre. Bydelen skal lyse ut 2 nye stillinger til dette formålet. 
Gateteamet skal inn på bydelens budsjett. De har oppgave å patruljere rundt i bydelen å hjelpe 
ungdom som har problemer. I tillegg påpeker Veronica at det ikke er særskilt store 
forandringer i budsjettet til neste år i forhold til det det var ifjor. For tiden jobbes det iherdig 
med sysselsettingstiltak. Det skal opprettes et nytt ungdomshus/boliger for ungdommer. I dets 
henseende skal ungdommene styre litt selv i likhet med det systemet som X-ray 
Ungdomskulturhus har utviklet og praktisert i lang tid. Forøvrig vedtar bydelsutvalget 
budsjettet den 16. desember kl: 17 i administrasjonens lokaler i bydel 2 Grünerløkka 
Markveien 57. Detaljert informasjon av Byrådets budsjett finner man forøvrig på Oslo 
Kommunes hjemmesider, avslutter Veronica med. 
 
BBU OPPFORDRER POLITIKERNE  
Det ønskes av BBU at X-Ray Ungdomskulturhus, Sinsen Kulturhus og Dragen fortsetter sitt 
arbeid slik de gjør idag. Der er også ønskelig at de nåværende stedene utvides og at det 
opprettes nye steder for ungdom. BBU mener at gateteamet er bra, men bør være mer synlig 
enn det de er idag. Det samme gjelder synligheten av helsesøstre i skolene. Informasjonen 
idag er for dårlig med tanke på hvor og når man kan nå helsesøstrene i skolene. Det blir gitt 
forslag om å henge opp slik informasjon i klasserommene og at helsesøstrene bør presenterer 
seg for elevene, slik at de vet hvem de går til. BBU uttrykker at det er viktig å ha helsesøster 
på skolen. I tillegg ønskes det helsesøster også på idrettsplasser. 
 
3. INFORMASJONSRUNDE 
Bydel Grünerløkka: 
Sana forteller at hun har sammen med Farooq og Victor vært på ungdomskonferanse i 
Lørenskog i regi av barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Trondheim fikk pris 
for beste barne- og ungdomskommune. Det var bra å være tilstede sier Sana, hun synes at 
organiseringen av BBU i vår bydel er bedre enn i de andre kommunene. Grunnen til dette er 
at ungdommene hos oss engasjerer seg mer. I tillegg har vi egen sekretær og referent som 
skriver protokoll, noe som andre kommunene mangler sier Sana. 
 
Grüner Fotball: 
Xhabir forteller at Dælenenga har vært stengt de siste to ukene på grunn av kaldt vær og is på 
banen. I den forbindelse har det i stedet blitt arrangert cupfotball innendørs i Ekeberghallen. 
Juniorlaget fikk i andreplass i Stopp Vold Cup, sier han. Det spilles Kameratfotball og de har 
tenkt å begynne med noe de kaller Cageball som er også en form for fotballsport innendørs. I 
tillegg er seniorlaget (A-laget) med i en serie de kaller Futsal som også foregår innendørs. 
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Sinsen Skole: 
Joakim meddeler at syvende, åttende og niende klasse er ferdige med eksamensperioden sin 
og i den forbindelse har ingen elever klaget ennå på eksamensavviklingen. Det skal arrangeres  
juleball på Sinsen Kulturhus, forteller Joakim. Elevene er veldig glade for det nye tiltaket som 
har blitt innført med gratis mat i store-friminutt på Sinsen Kulturhus, avslutter han med. 
 
X-Ray Ungdomskulturhus: 
Victor forteller at dansegruppene Floor Knights og One-Unity har hatt et vellykket show på 
Vadfestival (Verdens Aids Dag Festival), som står for en god sak. Det er jentedag hver 
mandag på X-Ray og er blitt veldig populær blant jenter. Jentene hadde mote show forrige 
mandag.  Det skal holdes danse workshop for jenter 18-19 desember. Dessuten har 
dansegruppene Floor Knights og Cre-8 begge opptrådt i sangkonkurransen X-Factor som 
vises på TV for tiden. Alternativ julefeiring er lørdag 25 desember kl.16 – 21. 
 
Grünerløkka Skole: 
Isak forteller at alle klasserommene har vært så heldig å få nye SmartBoards, som er en type 
touch-tavle. Det arrangeres sangansamling og juleavslutning ved skolen, sier han. Syvende 
skal overnatte på skolen neste torsdag og de har laget sin egen årskalender. I denne 
kalenderen har alle elevene skrevet hvert sitt dikt etter at de har blitt inspirert av en forfatter 
som har besøkt skolen. Kalenderne blir solgt til inntekt for kreftforeningen og koster 100 KR, 
avslutter Isak med. 
 
Lakkegata Skole: 
Fatima forteller at skolen samler for tiden inn penger til flomrammede i Pakistan. De har 
begynt med organisering av skolegensere og skolen arrangerer juleavslutning. 
 
4. FAGDAG FOR UNGDOMSRÅDENE 
Isak forteller at på fag-dag for ungdomsrådene var det klargjort fire cafe bord. Hvert bord 
hadde et eget tema der det satt en politimann og en leder som skrev ned hva som ble diskutert. 
Temaene var rus, trygghet, ungdomsrådene sin rolle og mobbing. Etterhvert byttet deltakerne 
bord og man rullerte to runder. Tilslutt ble det gjort en oppsummering av lederne for hvert 
bord og det ble valgt to saker. Den ene saken gjaldt idretts-mesterskap for indre-øst og den 
andre var å fremme ungdområdenes rolle ved markedsføring. 
 
5. SUR 
Isak oppsummerer fra SUR sitt referat. Det er veldig forskjellig organisering av de lokale 
ungdomsrådene. Vanligvis holdes møter en gang i måneden. Det er bra oppmøte, men veldig 
få av medlemmene tør å snakke under møtene og det er mye prat utenom sakslisten. Det er 
stor forskjell på lønn til medlemmene mellom de ulike ungdomsrådene. Det er opptil 800KR 
forskjell, og dette er urettferdig sier Isak. I SUR ble det vedtatt følgende saker: Obligatorisk 
førstehjelpundervisning, helsesøstertilbud, billigere og bedre kollektivtilbud for barn, 
kulturkort til ungdom (rabatt på teater, konserter etc.), helsestasjoner for ungdom, 
ungdomsavdeling ved legevakten og spredning av kommunale boliger. 
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6. EVENTUELT 
Bydelene har forskjellige satser. Det er viktig at vi undersøker hvilke satser de andre 
ungdomsrådene har og hva som er grunnen til at satsene er forskjellige. Farooq blir bedt om å 
undersøke dette til neste gang. Vi burde få lønn utifra den jobben vi gjør, sier BBU 
medlemmene samlet.   
Innkommende søknad 
BBU har mottatt en søknad fra dansegruppen Floor Knights. Åttende desember skal det 
arrangeres en dansekonkurranse i Stockholm som kalles Ring Of Champions. I denne 
forbindelse søkes det KR 10 000 til reise og opphold. Etter avstemming har BBU 
medlemmene blitt enige om å gi KR 10 000 i støtte. 
 
 
 
Referent: Ivan Tostrup Setek. 
 


