
PROTOKOLL FRA  UNGDOMSRÅDSMØTE 10.02.2014  
 

Tilstede:  

Moizza Hussain 

Aksel Kolstad  

Ane Staubo 

Kim Omane 

Fredrick Falck Skogstad 

Jakob Bogen  

 

 

Fra administrasjonen:  

Jeannette Wold ( sekretær )  

 

Forfall: 

Per Melsom, politisk oppnevnt representant 

Helene Wiese 

 

 

SAKER: 

 

01/14 GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG PROTOKOLL 

 Godkjent uten merknader  

Ny sak: Høring vedrørende plan for skate-tilbud og anlegg blir sak 04/14. De andre 

sakene forskyves tilsvarende 

  

02/14  BUDSJETT 2014. 

 Informasjon om budsjett 2014 

  

03/14  UBM (ungdommens bystyremøte) 

Aksel og Fredrik informerte om UBM. 10 saker er plukket ut. 5 av disse skal sendes 

politikerne til videre behandling. 

De 10 sakene er: 

 Verdig løsning for bostedsløse i Oslo  

 Styrket helsetilbud for ungdom i Oslo 

 Bredere fritidsklubbtilbud , ønskes lovpålagt med min. èn klubb pr. bydel 

 Ungdomspris på kollektivtrafikk og kulturtilbud for ungdom 

 Kildesortering i Oslo-skolen. Alle skoler skal miljøsertifiseres 

 Vekk med «trynefaktor» elev/lærer. Innføre anonymisering av besvarelser slik at 

karakterer blir satt utfra kunnskap  

 Eksamen før russetiden 

 Skolemåltid/frokost innføres i skolen 

 Valgfritt sidemål NÅ 

 Politisk fravær skal være gyldig fravær også i grunnskolen 

 

 Det ble tatt en prøveavstemning. Alle kunne stemme på 5 saker hver. 

Resultat: 

1. Ungdomspris på kollektivtrafikk og kulturtilbud for ungdom 



2. Vekk med «trynefaktor» elev/lærer. Innføre anonymisering av besvarelser slik at 

karakterer blir satt utfra kunnskap  

3. Styrket helsetilbud for ungdom i Oslo 

4. Verdig løsning for bostedsløse i Oslo  

5. Eksamen før russetiden 

 

Aksel, Jakob og Fredrik tar med seg resultatet fra rådet når de skal stemme på UBM 

 

 

04/14 HØRING- SKATEANLEGG I OSLO 

Lokale ungdomsråd står ikke på høringslisten. Bydelene og sentralt ungdomsråd står 

på høringslisten. Ungdomsrådet kommer med følgende uttalelse til høringen. 

Uttalelsen sendes også sentralt ungdomsråd. 

 

«Ungdomsrådet i bydel Vestre Aker ser positivt på at det kommer en skate-plan for 

Oslo. Ved eventuell anleggelse av longboard anlegg i Korketrekkeren, må eksisterende 

sykkel/akebane ivaretas, slik at aktivitetene ikke konkurrerer med hverandre. Området 

egner seg godt, både i forhold til typografi, og det forhold at det er få boliger i 

nærheten som vil utsettes for støy. Rådets inntrykk er at det er flere unge som bruker 

longboard enn skateboard av bydelens unge, slik at dette anlegget bør prioriteres. 

Det blir fint med mini-anlegg på Hemingbanen, men ideelt bør det etableres et 

liknende anlegg også lenger vest i bydelen. Det er positivt med flere små anlegg i 

bydelen, slik at ungdom kan samles om fysisk aktiviteter istedenfor å «henge» andre 

steder. 

Med ny hall på Voldsløkka og eksisterende hall på Bekkestua, mener rådet at behovet 

for innendørs skating blir godt dekket» 

 

05/14 HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSRÅDET- RULLERING 

 Handlingsplan for ungdomsrådet 2013-2015 videreføres.  

Rådet må bli bedre på å melde inn saker til møtene. Vi skal prioritere deltakelse 

Hovseterdagen. 

 Representantene etterspør «Elevkveld i Tryvann» på sine respektive skoler. 

 Det ble påpekt forsøpling rundt om i bydelen. Hva kan gjøres? 

Lys på Hovseterområdet: Mange lyktestolper mangler lys, og mange barn synes det er 

skummelt å gå alene. Jeannette undersøker hvem som har ansvaret. Kanskje er dette en 

god sak å jobbe med for rådet? 

  

06/14 BU-SAKER OG PROTOKOLL. DELTAKELSE PÅ BU- MØTENE   

 Informasjon om saker på neste møte, og noen saker fra protokollen fra desembermøtet. 

Ungdomsrådets tilstedeværelse på BU- møtene har ikke blitt gjennomført. Vi prøver 

igjen. Jeannette legger oversikt over møtedatoer med tilhørende navneliste på FB, så 

kan hver og en skrive seg på. Den enkelte kan også gå inn på nettsidene til bydelen og 

sjekke sakskart fra gang til gang. 

 

07/14  ORIENTERINGSSAKER 

 Siste SUR-møte (sentralt ungdomsråd): Aksel informerte 

 

08/14 EVENTUELT  

 Ingen saker 



 

 

Møtet ble avsluttet  19.30 

 

 

 

 

 

Moizza Hussain      Jeannette Wold 

leder       sekretær 

            

    


