
 

 

  
 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, Thomas Solem, Frithjof Bugge, Haider Qureshi, Sumaya Liban, 

Astrid Rose Hegnar (vara), Kristine R Jensen - for Helene Spilde (sekretær) 

Forfall Martinius Enzell Tangen, Andrine Ona Kindem, Nikolai Bjørn Akselvoll (vara ) Oscar Andreas 

Norden (permisjon t.o.m desember) 

Møtegruppe: Ungdomsrådet BFR 

Møtested: Ungdomstjenesten, C@feen - Cort Adelers gate 18 

Møtetid: 16.00-18.00 

Referent.:  Kristine R Jensen for Helene Spilde 

Telefon: 22 44 56.48 

Neste møte: 19.11.14 

 

Møte i Ungdomsrådet 22.10.14 
 
Sak 51/14 : Godkjenning av innkalling og referat 
 
Godkjent, med merknad på feil dato og saksnummer på innkalling, og tilføring av sak 54/14 – valg av 
nestleder 
               
Sak 52/14 :  Oppdatering fra råd og utvalg  
 
SUR: Katarina deltok på ungdomshøringen 22.10.14. SUR arrangerer aksjon 04.11.14, for rimeligere 
kollektivtrafikk for ungdom i Oslo. SUR jobber med å få saker inn i neste års budsjett. 
 
NAV brukerutvalg: neste møte er 20.11.14, Haider deltar på møtet. 
 
Sak 53/14 :  Sykkelveier v/Haider    
 

- LUR ønsker sykkelvei fra Frogner plass til Nasjonalteateret via Solli plass. 
- Haider deltok og fremmet saken på åpen halvtime ved forrige BU- møte. Har fått svar av Venstre 

på mail. Har også fått tilbakemelding på at bystyret går gjennom planer for utbygging av sykkelstier 
på Frogner. 

- LUR ønsker å kontakte BU for å jobbe videre med saken. 
- Nikolai og Haider utarbeider et leserinnlegg i lokalavisen for å fremme saken, Katarina ønsker å 

bidra med dette.  
- LUR har gjennomfør en aksjon i Frogner hvor de har samlet inn nærmere 1000 underskrifter fra 

beboere i bydel Frogner. Disse underskriftene ønskes å fremlegges for bystyret jamfør 
kommunelovens § 39a Innbyggerinitiativ: 
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/krd/bro/2004/0002/ddd/pdfv/203824-h-2149.pdf 

- LUR skal utarbeide en mail til bydels arkitekt Inger Almqvist for mer informasjon om hvilke 
muligheter som finnes for sykkelstier i bydelen. 
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Sak 54/14 : Valg av nestleder  
 

- Haider Qureshi ble enstemmig vedtatt som ny nestleder.  
 
Sak 54/14 : Ruseløkka Fritidsklubb 
 
Klubbleder ved Ruseløkka Fritidsklubb, Stefan Dahlgren, informerte rådet om klubbens nye lørdagstilbud 
for ungdom i alderen 13-18år. Han ønsker rådets tips og hjelp for å markedsføre tilbudet ut til bydelens 
ungdomsgruppe. Katarina skal bidra med å markedsføre tilbudet via sosiale medier. Klubbleder ble 
anbefalt å markedsføre tilbudet ved alle bydelens ungdoms- og videregående skoler.   
 
Sak 55/14 : Eventuelt 
 

- Sumaya informerte om dagens tilbud ved BUP vest. Rådet er bekymret for hvordan tilbudet ved 
BUP vest vil se ut i 2015, Katarina vil sende en ny mail til ass.avd.sjef Helle Baadsvik for å 
undersøke hvordan tilbudet vil være ved eventuelle budsjettkutt til neste år og hvilke konsekvenser 
dette vil ha for det psykiske helsetilbudet til barn og unge i Oslo vest. 

- LUR har et ønske om at BU skal kunne nås på sosiale medier for å øke tilgjengeligheten for 
bydelens barn og unge. 

- Sekretær informerte om ny bydelsdirektør. 
- Sekretær informerte om årets Urra Rock arrangement 15.11.14 på Betong. LUR ønsker å bidra 

med gjennomføringen av arrangementet ved Katarina, Haider, Sumaya og Astrid. 
- Katarina informerte om at hun sitter i en debattgruppe i forhold til ungdommers stemme og skal 

delta på debattarena for ungdom mellom 15-19år ved Deichmanske bibliotek Majorstuen den 
20.11.14.  

 
 
 


