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Møtebok 

 
 
Utvalg: Barne- og ungdomsrådet 
Møtedato: 05.05.2014 
Tidspunkt: 18:30 
Møtested: Torshovdalen aktivitesshus 
  
 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Repr Vara for 
Magnus Bjørnbekk LEDER   
Iben Schjerven NESTLEDER   
Nicolas Blystad Carbone MEDLEM   
Fawzi Abdirashid Warsame MEDLEM   
Benjamin B. Madsen MEDLEM   
Hanna K. Lilleengen MEDLEM   
Daniela Tello-R MEDLEM   
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Navn Funksjon Repr 
Dilan E. Inan MEDLEM  
Oskar A. Røa 1. VARAMEDLEM  
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
 
Gry Løge Lid – miljøterapeut, Barne- og ungeavdelingen 
 
 
 
 
 
Møteleder: Magnus Bjørnbekk 
Møtesekretær: Tiffany Yijun Qiu 
 

 

Internett: 
www.bsa.oslo.kommune.no 

 

 
 

 

Bydel Sagene 

 

 

Post- og besøksadresse: 
Thorvald Meyers gate 7 
0555 Oslo 

 

Telefon:  02180 
Telefaks: 23 47 40 01 
 

Giro: 1315 01 00253 
Org.nr.: 974 778 726 

 

E-post:  
postmottak@bsa.oslo.kommune.no 

 

Oslo kommune 
Bydel Sagene 
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Følgende saker var til behandling: 
 
 
Saksnr Tittel 
1.  Åpent kvarter 
2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
3.  Godkjenning av protokoll fra møte 24.03.14 
4. BUR 14/7 Ungdomstiltaket trial 
5. BUR 14/8 Forslag til møteplan 2. halvår 2014 
6.  Orienteringssaker 
7.  Eventuelt 
 
 

 

1. Åpent kvarter 

Det var ingen ytringer under åpent kvarter. 

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Magnus Bjørnbekk meldte to saker fra Sentralt Ungdomsråd i Oslo (SUR) til orientering. 
 
Iben Schjerven meldte en sak om ungdomshøring til eventuelt. 
 
Deretter ble innkalling og saksliste enstemmig godkjent.  

 

3. Godkjenning av protokoll fra møte 24.03.14 

Protokoll fra møte 24.03.14 ble enstemmig godkjent. 

 

4. BUR 14/7  Ungdomstiltaket trial 

Bydelsdirektørens forslag: 
Bydelsdirektør innstiller på at Trial-tiltaket avvikles. 
 
Bakgrunnen for innstillingen er: 

• Bydelen har ikke fått respons på søknaden til byrådsavdelingen om å gjøre tiltaket 
byomfattende med sentral finansiering. 

• De frivillige har ikke kapasitet til å påta seg mer enn de allerede gjør pr. dags dato. 
• En reduksjon i bemanning og flytting av Trialtiltaket vil gi brukerne et vesentlig 

redusert tilbud både når det gjelder kvalitet og omfang. 
• Det har ikke lykkes å finne ytterligere ekstern finansiering av tiltaket. 
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• Bydelen har ikke mottatt positiv respons fra andre bydeler på henvendelsen om kjøp 
av plasser. 

 
 

Barne- og ungdomsrådets behandling: 
 
Fawzi Abdirashid Warsame fremmet følgende alternative forslag: 
Trial-tilbudet nedskaleres i henhold til alternativ 3 i saksfremstillingen. 
 
Warsames forslag ble satt opp mot bydelsdirektørens forslag. Warsames forslag ble 
enstemmig vedtatt. Bydelsdirektørens forslag falt. 
 
Fawzi Abdirashid Warsame framsatte følgende merknad: 
Barne- og ungdomsråd i Bydel Sagene ser svært negativt på å legge ned driften av 
ungdomstiltaket Trial, ettersom ”Trial” har vært med å forebygge ungdomskriminalitet og 
vært i over 20 år. Likevel så har Barne- og ungdomsrådet fattet og skjønt at bydelen er i en 
vanskelig økonomisk særstilling. Derfor foreslår Barne- og ungdomsrådet en nedskalering av 
ungdomstiltaket. Vi tenker at det er mer gunstig å beholde noe av det forebyggende tilbudet 
enn å legge det ned helt. Det å verne et såpass godt ungdomstiltak burde være i bakhodet til 
alle som snakker opp ungdom i bydelen. 
 
Magnus Bjørnbekk, Iben Schjerven, Nicolas Blystad Carbone, Benjamin B. Madsen, Hanna 
K. Lilleengen, Daniela Tello-R sluttet seg til merknaden. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Barne- og ungdomsrådet tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
Trial-tilbudet nedskaleres i henhold til alternativ 3 i saksfremstillingen. 

 

5. BUR 14/8  Forslag til møteplan 2. halvår 2014 

Barne- og ungdomsrådets behandling: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Barne- og ungdomsrådet tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
Møteplan for 2. halvår 2014 vedtas. 

 

6. Orienteringssaker 

Magnus Bjørnebakk orienterte om anmodning om høringssvar fra Sentralt Ungdomsråd i Oslo 
(SUR) vedrørende: 
 

- kommuneplan for Oslo – Oslo mot 2030 – Smart, Trygg og Grønn. Rådet vedtok 
følgende uttalelser: 
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o Nye bosetninger i byen må planlegges slik at de forebygger og minsker 
segregering. 

o Alle barn og unge skal kunne svømme 250 meter i løpet av grunnskolen. 
 
- invitasjon til utforming av kyst-Norges erklæringer med løfter for fremtiden. 

Grunnlovsseilasen oppfordrer hvert av anløpsstedene til å utforme en erklæring der det 
avgis et løfte for framtida. Erklæringen overleveres kapteinen på Anna Rogde ved 
ankomst Oslo 6. juni, og tas med til Eidsvoll 7. juni. Erklæringene vil så oppbevares 
hos Riksarkivet. Rådet vedtok følgende løfter: 

o For å leve på en mest mulig bærekraftig måte lover vi å resirkulere søppelet 
vårt. 

o Vi lover å øke bevissthet blant barn og unges rettigheter, for at de skal kunne 
benytte seg av sine rettigheter og øke deltakelsen i demokratiet. 

o Vi lover å være med i kampen mot fordommer basert på etnisitet, religion og 
kultur. 

 
Uttalelsene sendes per epost direkte til henholdsvis Byrådsavdeling for finans og kapteinen på 
Anna Rogde grunnet kort tid til fristen. 

 

7. Eventuelt 

Iben Schjerven orienterte om det pågående arbeidet i planleggingen av ungdomshøringen. 
Hanna K. Lilleengen, Daniela Tello-R ønsker å delta i planleggingskomiteen. 

 

 

BYDEL SAGENE 
Barne- og ungdomsrådet 
 
Magnus Bjørnbekk       Tiffany Yijun Qiu 
Møteleder        Møtesekretær 
 

 

 


