
PROTOKOLL FRA  UNGDOMSRÅDSMØTE 31.03.2014  
 

Tilstede:  

Moizza Hussain (leder) 

Ane Staubo 

Kim Omane 

Fredrick Falck Skogstad 

Jakob Bogen  

Helene Wiese 

 

Fra administrasjonen:  

Jeannette Wold ( sekretær )  

 

Forfall: 

Per Melsom, politisk oppnevnt representant 

Aksel Kolstad  

 

 

 

SAKER: 

 

09/14 GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG PROTOKOLL 

 Godkjent uten merknader  

   

10/14  UBM (ungdommens bystyremøte) 

Jakob og Helene informerte fra UBM.. 5 saker skal sendes politikerne til videre 

behandling i bystyret 

De 5 sakene er: 

 Verdig løsning for bostedsløse i Oslo  

 Styrket helsetilbud for ungdom i Oslo 

 Ungdomspris på kollektivtrafikk og kulturtilbud for ungdom 

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

karakterer blir satt utfra kunnskap  

 Politisk fravær skal være gyldig fravær også i grunnskolen 

 

( Da rådet tok prøveavstemning sist ble resultatet følgende:  

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) 

 

 

 

11/14 UNGDOMSRÅDSMIDLER UTLYSNING 

Ungdomsrådsmidlene for 2014 er utlyst med frist 30.04. Vi har kr. 127.000 til 

fordeling 



Rådet ønsker å sette i gang med et arrangement. Idrettsarrangement eller konsert. 

Rådet har tidligere arrangert fotballturnering mellom skolene i bydelen. Det var et 

morsomt arrangement, men vanskelig å få med skolene. Kanskje en utendørskonsert er 

mer aktuelt? 

Helene skriver mail til manageren til Carpe Diem og hører om muligheter for å gi en 

konsert til «gammelt» lokalmiljø 

Dersom de er positive må vi ta utfordringen med organisering. 

 

  

  

12/14 BU-SAKER OG PROTOKOLL. DELTAKELSE PÅ BU- MØTENE  

 Moizza og Ane deltar på neste BU –møte.  

 Kommuneplan «Oslo mot 2030- smart, trygg og grønn» er ute til offentlig ettersyn. 

Helene var på møte om dette tidligere. Jeannette går gjennom planen til neste møte, så 

lager rådet en uttalelse. 

  

 

13/14  ORIENTERINGSSAKER 

 Siste SUR-møte (sentralt ungdomsråd): Helene informerte kort 

Odrun Misje, Koordinator for Ung medbestemmelse ønsker å komme på vårt møte i 

mai. 

 

08/14 EVENTUELT  

 Ingen saker 

 

Det ble tatt bilder til infobrosjyre og siluettbilder til forside rusundersøkelse 

 

 

Møtet ble avsluttet  19.00 

 

 

 

 

 

Moizza Hussain      Jeannette Wold 

leder       sekretær 

            

    


