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UNGDOMSRÅDET    
Ungdomstjensten Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  22 13 54 01 Bankkonto: 13150100032 
Besøksadresse: Postboks 2774 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Cort Adelers gate 18, 0204 Oslo  0201 Oslo   
  

 

  

 
 MØTEREFERAT 
 
 
Tilstede: Sigurd Log Røren, Dina Dignæs Eikeland, Frithjof Bugge, Martinius Enzell 

Tangen, Sigurd Svensen, Faduma Mohamud, Katarina Frostmann 
Eisenstein, Oscar Andreas Norden (vara), Helene Spilde (sekretær) 

Forfall Joachim Pacheco-Lie, Nicholas Bertheau Solem (vara) Haider Qureshi (vara) 

Møtegruppe: Ungdomsrådet BFR 

Møtested: Ungdomstjenesten, 2.etasje Cort Adelers gate 18 

Møtetid: 16.00-18.00 

Referent.: Helene Spilde 

Telefon: 22 44 56 48 

Neste møte: 13.11.13  

  
Møte i Ungdomsrådet – 23.10.13 
 
 
Sak 56/13 : Godkjenning av innkalling og referat  
                   Referat og innkalling godkjennes 
 
Sak 57/13 : Oppdatering fra råd og utvalg 

- Sentralt UngdomsRåd :  
             Jobber med budsjett i bystyret : 
             Lånefinansieringen til bydelene og og bedring skolehelsetjenestene 
              
            Ungdomshøring i regi av ung org med temaet «skole» arrangeres 30 oktober  
            Ungdomsrådet oppfordres til å delta  
 

- NAV :  
Det stiller representanter på neste møte 9 desember.  
 

- BU :  
Ungdomsrådet gikk igjennom BU-sak 315/13 - Bygdøy og Skøyen skoler – endring av 
inntaksområde. Rådet støtter  bydelens forslag til vedtak.  
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- Skaterådet :   
Rukaia Khairy har henvendt seg med informeres om nytt forsøk på befaring av skatehaller 
i Oslo.  Katarina og Faduma ønsker fremdeles å delta på dette.  

 
Sak 58/13 : Bydelsbudsjett og prioriteringer :  
                   Ungdomsrådet ønsker å delta med 3-4 deltakere på budsjett konferansen.  
                   Rådet ønsker prioritering i forhold til  
 
• Bedre økonomiske rammer for Fritidsklubber. Eget driftsbudsjett for Bygdøy. 
• Bedre helsetjenester for ungdom og fast tilbud om psykolog  
• Gatelykter  
 
Dina tar kontakt med lokalavisen.  
 
Sak 59/13 : Hyttetur  
Hyttetur utsettes til etter nyttår pga nye medlemmer 
 
Sak 60/13 : Høring om lovfesting av lokale ungdomsråd  
Ungdomsrådet leste igjennom høringsforslag fra bydelen. 
Da ikke alle medlemmer rakk å svare innen fristen sendes også avstemte forslag inn til UngOrg.  
                 
Medlemmer i ungdomsråd bør : 
• Ha forslagsrett og møte og talerett i BU 
•          Fortrinnsvis være høringsorgan for saker som gjelder barn og ungdom men ikke gis  
            begrensning dersom andre saker indirekte berører barn og ungdom.  
• Medlemsalder bør være fra 13 - 19 år slik at skoletrinnene dekkes fra 8nde-3de trinn  
            Og medlemene bør ha nær tilknytning enten ved bosted eller skole i bydelen 
• Det må prioriteres 20 % stilling til sekretærer og sakene gjøres forståelig for ungdom  
• Ungdomsråd bør ha ansvar for noe midler som «1,5 mill til hva du vil»  
 
Sak 61/13 : Årshjulet 
Dina oppdaterer årsjulet   
 
Sak 62/13 Eventuelt   :  
Sekretær videresender svar på henvendelse fra Cafe Condio om skatepark og åpningstider  
 
 
 


