
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Ungdomsrådet 
 

  

UNGDOMSRÅDET    
Ungdomstjensten Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  22 44 56 48  Bankkonto: 13150100032 
Besøksadresse: Postboks 2774 Solli  Org. nr. 874 778 702 
Cort Adelers gate 18, 0204 Oslo  0201 Oslo   

  

  

 

           MØTEREFERAT 

Tilstede: 
Katarina Frostmann Eisenstein, Martinius Enzell Tangen, Oscar Andreas Norden, Sumaya Liban, 

Thomas Solem,  Helene Spilde (sekretær) 

Forfall Frithjof Bugge, Haider Qureshi, Andrine Ona Kindem, Nicholas Bertheau Solem (vara), Astrid Rose 

Hegnar (vara), Nikolai Bjørn Akselvoll (vara ) Henrikke Vikøren Zachariassen (vara)  

Møtegruppe: Ungdomsrådet BFR 

Møtested: Ungdomstjenesten, 2.etasje Cort Adelers gate 18 

Møtetid: 16.00-18.00 

Referent.: Helene Spilde 

Telefon: 22 44 56 48 

Neste møte: 20.08.13 

 

Møte i Ungdomsrådet  11.06.14  
 
Sak 35/14 : Godkjenning av innkalling og referat 

 

Referat godkjennes  

Inkallingens saksnummer endres 

  

                           

Sak 36/14 : Oppdatering av fra råd og utvalg    

 

NAV-Brukerutvalg :  

Det er møte på NAV- brukerutvalg torsdag 12.juni. Vara stiller på møtet.  

 

SUR :  

Har hatt utveksling av erfaringer med andre råd. Særlig lært om tettere samarbeid med lokale 

politikere.  

 

BU :  

Sekretær informerte rådet om forslag om budsjettkutt på områder som særlig gjelder barn og 

ungdom; som Barnevernet, Ungdomstjenesten, NAV og Helsestasjonen.  

 

Ungdomsrådet er negative til kutt som gjelder barn og ungdom. 

Angående kutt i Barnevernet er ungdomsrådet bekymret for at barn og ungdom som trenger 

nødvendig hjelp blir skadelidende. 
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Ungdomsrådet ønsker sterkt at det jobbes for at barn/ungdom 10-13 år skal fortsette å få et 

tilbud i området ved Majorstua. Særlig når det nå til høsten etableres elever ved Majorstua 

skole. De påpeker imidlertid at store aldersforskjeller kan gjøre tilbudene mindre attraktive og 

innebære utfordringer.  

 

Kommentar : Det oppleves generelt som utfordring i rådet å få tilstrekkelig informasjon til riktig 

tid i saker som gjelder ungdom samt å få «oversatt» dokumentene som leselige og forståelige for 

ungdom.  

 

Sak 37/14 : Nye medlemmer 

Rådet mangler fremdeles vara-medlemmer fra Ruseløkka skole og Uranienborg skole  

Thomas Solem er valgt som nytt vara-medlem fra Majorstuen skole.  

 

 

Sak 38/14 : UBUM saker  

Sakene trenger bedre forberedelse og utsettes til neste møte  

 

 

Sak 39/14 : Valg 

Det ble gjennomført valg av leder : Katarina Frostmann Eisenstein  

Det ble gjennomført valg av SUR-vara : Haider Qureshi 

Valg av nestleder og valg av 2 manglende vara representanter utsettes til møtet i august  

 

Sak 39/14 : Eventuelt         

Oscar Nordèn fra OHG har muntlig bedt om permisjon frem til desember 2014 pga utveksling til 

utlandet. Vara-representant for OHG Henrikke Vikøren Zachariassen stiller på møter for ham i 

perioden.    

Det har i høst vært dårlig oppmøte på møtene. Det foreslåes derfor at det lages regler for 

oppmøte på møtene. Og at det treffes tiltak for å få opp møtedeltakelsen.  


