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Cort Adelers gate 18, 0204 Oslo  0201 Oslo   

  

  

 

  

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

Frostmann Eisenstein, Martinius Enzell Tangen, Sigurd Svensen, Faduma 
Mohamud, Haider Qureshi (vara) og Helene Spilde (sekretær) 

Forfall Nicholas Bertheau Solem (vara), Oscar Andreas Norden (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: 22.01.13  

  
Møte i Ungdomsrådet – 04.12.13 
 
 
Sak 71/13 : Godkjenning referat og innkalling 
                     Referat og innkalling godkjent     
 
 
Sak 72/13 : Orientering om Ungorg v/Odrun Misje  
                     Ordrun Misje informerer om Ungorg og ønsker innspill fra rådet om hva de trenger  
                     av tiltak/kurs for kompetanseheving.  
                     Det arrangeres kurs i «hvordan skrive gode saker», onsdag 8 januar.                       
                     Hun informerer også om Ungdommenes Bystyre Møte (UBM) 2014 :  

- Innføring i UBM 28 januar.  
- UBM 4 februar og 13 februar.      

 
Sak 73/13  :BU-sak om belysning  
                     Medlemmene i ungdomsrådet har forhørt seg med skoleelever og bekjente  
                      bosatt i bydelen om hvor de opplever det utrygt å gå om kveldene pga  
                      manglende belysning. Her følger et utvalg av adresser og områder: 
                    
                      Urra parken, Oscarsgate, Industrigata, veiene bak Nissen skole, Odinsgate,   
                     Eilert sundts gate, Lille Frogner Allè, Baldersgate, Elisenberg, Underhaugsveien,   
                     Inne i Frognerparken: (v/rosehagen) bak Madserud sykehjem, Parkveien,  
                     Inkognito gaten i retning uranienborgveien og sti/vei mellom skøyen skole og t-bane                 
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                     inne i vestre gravlund (her ferdes særlig mange skoleelever morgen og ettermiddag) 
  
 
 
Sak 74/13 : Oppdatering av Råd og utvalg :  
 
SUR orienter om :  

- forslag til forbedringer til UBM: rekruttering og antall delegater       
- Storby samlinger    
- Høring om lovfesting av LUR  
  

Skaterådet :  
Det har vært gjennomført ekskursjon i Oslo og Akershus m/diskusjon og middag.  
 
Nav Brukerutvalg :   
Faduma stiller på neste møte 
 
Sak 75/13 : Budsjett  
Det ble lest opp fra deler av budsjett forslag for ungdomstjenesten og helsestasjon.   
Ungdomsrådet er positive til at de fleste tilbudene består og ønsker løpende orientering om 
Uranienborg fritidsklubb. Ungdomsrådet setter pris på økningen av tilbud av psykolog- og 
helsetjenester for ungdom.  
 
Kommentarer til budsjettet :  

- Ungdomsrådet opplever at formuleringene i budsjett-teksten for ungdomstjenesten er 
uklare og at tiltakene er beskrevet som for lite konkrete for 2014.  

- Flere setninger er lange og vanskelige å forstå innholdet i.  
- For eksempel er det uklart hva det vil si at bydelen ønsker å videreføre musikk-tilbudet 

i bydelen når tilbudet ved Uranienborg fritidsklubb allerede er lagt ned og hele klubben 
ventes å legges ned i 2014.  

- De opplever det også uklart hva det vil si å «videreutvikle» ulike tilbud for eksempel 
ved Ruseløkka fritidsklubb.  

- Det kommer ikke frem hva de resterende årsverkene til Uranienborg fritidsklubb skal 
brukes til eller hvor det skal kuttes i overkant av 1 årsverk, som kommer frem av det 
numeriske budsjette.  

 
 
Sak 76/13 : Orientering om Uranienborg fritidsklubb :   

- Trine Posaas Nilsen informerte om situasjonen til Uranienborg fritidsklubb.  
- Ungdomsrådet ønsker å holdes løpende orientert om hva som skjer med tilbudet særlig 

for juniorene ved etter skoletilbudet på Uranienborg etter sommeren 2014.  
- Ungdomsrådet ønsker å opprette kontakt med AUF ved Uranienborg og evnt driftsstyret 

ved skolen.  
- Ungdomsrådet ønsker informasjon fra BU/ bydelsadministrasjon om mulige løsninger 

dersom det ikke blir mulig med samdrift av lokaler med Uranienborg skole.   
- Det er ønskelig for ungdomsrådet at Ungdommenes Kultur Mønstring (UKM) som 

tidligere har blitt gjennomført på Uranienborg skole skal gjennomføres med 
lokaltilknytning både i år og kommende år.  
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Sak 77/13 : Medier   
                  Ungdomsrådet jobber med å opprette kontakter i Nrk Østlandssendingen og Ditt Oslo  
 
 
Sak 78/13 : Eventuelt :  

- Ungdomsrådet reagerer på at Bydelen skal vedta budsjett før de vet hvor mye bydelen 
blir tildelt av midler for 2014. 

- Sigurd orientere om at det gjennomføres fakkeltog mot nedleggelse av fritidsklubb 
onsdag 11 desember. kl1700: Jernbanetorget - Stortinget. 

 


