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Protokoll 1/14 

 

 

Møte: Alna Ungdomsråd  

Møtested: Møterom  

Møtetid: Mandag 10. februar 2014 kl. 17.00  

Sekretariat: 93861147  

 

 

Møteleder: Ridoan Taibi  

   

Tilstede: Ridoan Taibi, Shymma Jaber, Laiba Rubab 

Khan, Stian Hebjerk  

 

   

Forfall: Fatema Al – Musawi, leder 

Shaeed Ghaffar, nestleder 

 

   

Som vara møtte: Stian Hebjerk  

 

Møtesekretær: Eivind Fivelsdal  

 

 Åpen halvtime 

Det møtte ingen til Åpen halvtime. 

 

 Godkjenning av innkalling 

Godkjent 

 

Ridoan Taibi ble enstemmig valgt til å lede møtet 

 

 Godkjenning av sakskart 

Godkjent 

 

 Informasjon  

AUR-leder Fatema formidlet informasjon via sms til møtet. Ungdommens 

bystyremøte (UBM) går bra. Samt informasjon om AUR i medier. 
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Sak 1 /14    Årsberetning 2013 - Bydel Alna 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Årsberetning 2013 for Bydel Alna godkjennes. 

 

Votering: 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

Alna ungdomsråd AUR anbefaler at Årsberetning 2013 – Bydel Alna, godkjennes. 

 

 

Sak 2 /14    TRYGGHETSPROGRAM FOR UNGE SOM HAR VÆRT 
UTSATT FOR KRIMINALITET  I BYDEL ALNA - PILOT 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

1. Bydelsdirektøren foreslår at Bydel Alna i samarbeid med Stovner politistasjon etablerer 

Trygghetsprogram for Bydel Alna som et pilotprosjekt slik det er beskrevet i saken. 

Erfaringene samles og gjøres tilgjengelig for Justis- og beredskapsdepartementet via 

politiet. Ordingen evalueres årlig i forbindelse med ordinær årsrapportering.  

 

2. Bydelsdirektøren foreslår at rollen som lokal koordinator for Trygghetsprogram legges til 

bydelens SLT-koordinator (SaLTo). 

 

Votering: 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

AUR støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak, og ønsker at Bydel Alna i samarbeid med 

Stovner politistasjon etablerer et Trygghetsprogram for unge som har vært utsatt for 

kriminalitet.  

  

 

Sak 3 /14    Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad 
Bydel Alna 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

Bydel Alna søker Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin nasjonale 

tilskuddsordning mot barnefattigdom etter følgende prioriteringer: 

 

1. Bydelene Alna, Grorud, Bjerke og Stovner søker hver kr. 470.000 til et 

kriminalitetsforebyggende sysselsettings- og integreringsprosjekt -S.T.O.L.T. - rettet 

mot ungdom. Søknad nr. 1. 

 

2. Bydel Alna ved fritidsklubbene, Enhet kultur, møteplasser og frivillighet, søker om kr. 

600.000 til støtte for ferie og fritidstiltak for barn og unge. Søknad nr. 11. 
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3. Bydel Alna, Furuset ungdomssenter, søker om kr. 500.000 til aktiviteter etter skoletid. 

Tiltaket inngår i et forebyggingsprogram og i et tverrfaglig/tverretatlig samarbeid. 

Søknad nr. 13. 

4. Nordre Lindeberg gård søker om kr. 152.900 til prosjektet «Minibønder etter skoletid» 

for tilbud til barn/unge en ettermiddag i uken. Søknad nr. 10. 

 

5. Østmarka Rytterklubb/ Stiftelsen Alna Ridesenter søker om støtte til kultur- og 

fritidsaktiviteter for barn med nedsatt funksjonsevne. Søknadssum kr. 133.400.  

Søknad nr. 3. 

 

6. Bydel Alnas Musikkverksted søker om kr. 300.000 til et lavterskeltilbud til barn og 

unge som ønsker å lære å spille et instrument, med tilgang til øvingsrom, instrumenter 

og instruktør. Tilbudet omfatter også lydstudio med kurs. Søknad nr. 9. 

 

7. Foreldregruppen på Teisen, Bryn, Ulven og Fjellhus i Bydel Alna, søker om kr. 90.000 

til danseundervisning på Bryn skole. Tiltaket vil gjennomføres i samarbeid med 

foreldrene i området og bydelen. Søknad nr. 12. 

 

8. Østmarka Rytterklubb/ Stiftelsen Alna Ridesenter søker om kr 522.000 støtte til ferie- 

og aktivitetstilbud med hesteaktiviteter til barn av fattige familier i Oslo Øst. Tiltaket 

rettes primært mot barn av foreldre på Kvalifiseringsprogrammet og 

minoritetsspråklige barn. Søknad nr. 4 og 5. 

 

9. Furuset Allidrett søker om kr.500.000 til juniorklubb på Gran grendeskole og i 

Furuset Forum, et fritidstilbud for elever fra 1. til 4.klasse fra Gran, Haugen og 

Furuset skole. Søknad nr. 2. 

 

10. «Mennesker i Fokus» - en frivillig organisasjon for integrering og inkludering av 

innvandrerbefolkningen i det norske samfunn. Det søkes om ferietilbud med kurs hvor 

rammen for aktiviteten er en båttur Oslo /Kiel for familier. Søknadssum kr. 136.000. 

Søknad nr. 8. 

 

11. ILM – INNKLUDERING, LIKESTILLING & MILJØ søker om støtte til et 2 dager 

reiseseminar hvor rammen for aktiviteten er en båttur Oslo /Kiel for barn, unge og 

familier. Søknadssum kr. 102.420. Søknad nr. 7. 

 

12.      ILM – INNKLUDERING, LIKESTILLING & MILJØ – søker om kr 75.800 til kultur-  

og  fritidstiltak (musikk og data) for barn, ungdom og foreldre. Søknad nr. 6. 

 

 

Votering: 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

1. AUR støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak i saken.  

 

2. AUR vil særlig fremheve S.T.O.L.T. og bydelens ferie- og fritidstiltak som viktige tiltak å 

føre videre.  
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Sak 4 /14    Sluttrapportering Områdeløft Furuset 2007-2013 og 
Handlingsplan for oppfølging av områdeplan for 
klimaeffektiv byutvikling på Furuset 2014-2016 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

 

1. Bydelsutvalget tar rapporten til orientering. 

 

2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren ta initiativ til å få gjennomført en 

konseptutvalgutredning for mulig helse- og mestringshus og administrative tjenester på 

Furuset.  

 

3. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren ta initiativ til å inngå en samarbeidsavtale mellom 

Bymiljøetaten og Bydel Alna om detaljprosjektering av fremtidige Trygve Lies plass. 

Prosessen bør inkludere medvirkningsprosesser med lokalbefolkningen samt midlertidige 

tiltak på plassen. 

 

4. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren opprettholde engasjementet i Verdensparken ved 

informasjonsarbeid, arrangementer, medvirkningsprosesser og delåpningene i 2014 og 2015. 

Bydelsutvalget påpeker viktigheten av et høyt nivå på Bymiljøetatens drift og vedlikehold av 

parken.   

 

5. Bydelsutvalget støtter arbeidet med å sikre en bærekraftig organisasjonsform på 

Furusetfestivalen. 

 

6. Bydelen bruker avsetninger av overførte områdeløftmidler til gjennomføring av tiltakene 

som er beskrevet i saken. 

 

Votering: 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

AUR tar saken til orientering. 

 

 

Sak 5 /14    Søknad om midler til dansegruppe 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Søknad om midler til dansegruppe ved Trosterudklubben legges frem for ungdomsrådet uten 

innstilling fra bydelsdirektøren. 

 

Votering: 

Enstemmig 
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Vedtak: 

Alna ungdomsråd (AUR) innvilger søknad fra Frida Kristine Greiner på vegne av 

dansegruppe, om kr. 14.544,- til innkjøp av utstyr og kostymer til prosjekt for dansegruppe 

ved Trosterudklubben. Det forutsettes at utstyret gjøres tilgjengelig for andre ungdommer ved 

klubben når prosjektperioden er over. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo 13. februar 2013 

 

 

 

Ridoan Taibi        Eivind Fivelsdal 

møteleder        møtesekretær  

     


