
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel St. Hanshaugen 

  
 

 
 

Protokoll 2/14 
 

 
Møte: Ungdomsrådet  
Møtested: Lille Bislett, Akersbakken 27  

Møtetid: Tirsdag 18. mars 2014 kl. 16.30     
Sekretariat: 23 47 56 12  
 
 
Møteleder: Ingrid W. Frøyen 
  
Tilstede: Ingunn Halsebakke 

Kristoffer F. Hudson 
Hermann Voss 
Eira Frost Klep  
Paula Grünfeld 
Tuva Greaker  
Ravn Smedhus 
Thordis Haugen (politisk representant) 

  
Forfall: Vemund Rundberget 
  
Som vara møtte:  
  
I tillegg møtte:  
  
Møtesekretær: Ida E. Myrene 
 
Åpen halvtime 
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av sakskart 
Informasjon  
Eventuelt 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 3 /14    UR-protokoll februar 2014 ...................................................................................... 1 
Sak 4 /14    Barnevernseksjonen - rapportering for 3. tertial 2013 ............................................ 1 
Sak 5 /14    Høring Plan for skate-tilbud og anlegg i Oslo ........................................................ 1 
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Sak 3 /14    UR-protokoll februar 2014 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Godkjent 
 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 
 

Sak 4 /14    Barnevernseksjonen - rapportering for 3. tertial 2013 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar saken til orientering 
 
Behandling: 
Ungdomsrådet tar saken til orientering.  
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 
 

Sak 5 /14    Høring Plan for skate-tilbud og anlegg  i Oslo 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget viser til tidligere dialog med Bymiljøetaten om mulige områder for skating i 
bydelen. Bydelsutvalget fastholder at det i bydelen finnes få områder hvor det kan legges til 
rette for skatetilbud og -anlegg. Dette fordi bydelen ønsker å fastholde avstandsgrensen 
mellom slike anlegg og boligbebyggelse.  
 
Bydelsutvalget mener at det området som best egner seg i bydelen er St. Hanshaugen park, 
nivået/ området syd for parkserveringen. Dette området ligger avskjermet til og i tilstrekkelig 
avstand fra boligbebyggelse.  
 
Utover dette kan bydelsutvalget ikke se at det er områder i bydelen som er egnet for større 
anlegg.  
Når det gjelder etablering av mindre tilbud, så er dette noe som bør vurderes i forbindelse med 
skolene i bydelen. Bydelen vil også i forbindelse med eventuell rehabilitering av parkanlegg 
kunne se på om det kan være muligheter for innpassing av enkeltelementer, streetspots, egnet 
for skating. 
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De i planen skisserte skateanleggene i Kubaparken og på Voldsløkka ligger i kort avstand fra 
bydelsgrensen, og bydelsutvalget mener at disse anleggene bør kunne benyttes av bydelens 
befolkning. Bydelsutvalget vil derfor anbefale en prioritering av disse anleggene.  
 
Behandling: 
Ungdomsrådet synes det er bra at skatetilbudet i bydelen styrkes. De stiller seg svært positive 
til utbygging av ramp på sydsiden av parkserveringen i parken. UR påpeker viktigheten av 
kvalitet fremfor kvantitet, og de synes det er viktig at det som blir satt opp er av god kvelitet, 
samt blir jevnlig vedlikeholdt. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 
 
 
 
 
 

Ungdomsrådets egne saker 
 

- UR har laget undersøkelse som skal besvares av alle elevene på Ila og Marienlyst 
ungdomsskole. Undersøkelsen inneholder spørsmål om ungdommens kjennskap til: 
utekontakten, Skattkammeret, klubbene, ungdomsrådet, samtidig som eleven blir bedt 
om å komme med forslag forbedringer av eksisterende ungdomstilbud.  
 
Hermann og Tuva skal sørge for at undersøkelsen blir elektronisk 
Medlemmene som går på skolene sørger for at undersøkelsen blir gjennomført på alle 
trinn på begge skoler.  

 
- Ungdomshøringen blir flyttet til mai, og foreløpig dato er satt til fredag 9.mai (elevene 

skal bes fri fra skolen). Temaene for dagen vil være basert på resultatene fra 
ungdomsundersøkelsen. UR sine medlemmer vil lede hver sin gruppe etter prinsipp 
om kafedialog. Det er ønskelig å bruke kantina i Akersbakken 27 til gjennomføring av 
høringen, og UR ønsker å kjøpe inn lunsj til alle deltagerne. Det er ønskelig at en elev 
fra hver klasse, samt elevrådsstyrene fra de to skolene skal delta på høringen.  
 

- Odrun fra Ung Medbestemmelse inviteres til å delta på neste møte. 
 

- UR gensere er bestilt.  
 

 
 
 


