
 

 

  
 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, Martinius Enzell Tangen, Haider 

Qureshi, Sumaya Liban, Helene Spilde (sekretær) 

Forfall Andrine Ona Kindem, Astrid Rose Hegnar (vara), Nikolai Bjørn Akselvoll (vara ) Markus Drange 

(vara), Oscar Andreas Norden (permisjon t.o.m desember) 

Møtegruppe: Ungdomsrådet BFR 

Møtested: Ungdomstjenesten, 2.etasje Cort Adelers gate 18 

Møtetid: 16.00-18.00 

Referent.:  for Helene Spilde 

Telefon: 22 44 56.48 

Neste møte: 10.12.14 

 

 

 Møte i ungdomsrådet 19.november 2014 

 

Sak 56/14 : Godkjenning av innkalling og referat  

                      Godkjent -med endring av saksnummerering 

                       Referatet ble utdelt på møtet.   

 

Sak 57/14 : Oppdatering råd og utvalg 

                      Sentralt ungdomsråd :  

                      SUR har nylig gjennomført aksjon for billigere bussbilletter.  

                      De planlegger videre aksjoner. 

           

                      BUP :   

                      Katarina følger opp kontakt med BUP.  

 

                     Sykkelstier :  

                      Det jobbes med å fremme saken mot både byrådet, administrasjon i bydelen og      

                      lokalavisen. 

                      Rådet oppfordres til å gå inn på link på bydelens nettside for å bidra til planlegging  

                      av nytt sykkelnett.  

                      http://bydel-frogner.oslo.kommune.no/ 

  

                     Orientering om bydelens økonomiske situasjon :  

                      Sekretær informerte om den økonomiske situasjonen i Bydelen generelt og kravet  

                      om kutt for 1.mill i Ungdomstjenesten. Forslag til tiltak fra ungdomstjenesten ble   

                      lagt frem. Med informasjon om videre saksgang.  
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                    Ungdomsrådet er negative til kutt i alle tilbud som går utover barn og ungdom og  

                    påpeker at tilbudene er sårbare da de ikke er lovpålagte.  

        

 

Sak 58/14 : Valg av leder og nestleder i SUR :  

                     Det skal gjennomføres valg av leder og nestleder i forbindelse med UBM  i februar.  

                     Representanter i rådet oppfordres både å stille til valg og delta på 

                     UBM  som arrangeres  3 + 12 februar. 

                      Det kan delta 4 representanter fra rådet på UBM.            

                       Katarina legger ut informasjon om kontaktpersoner på facebook siden til rådet.  

 

Sak 60/14 : Eventuelt   

 

- Katarina vurderer å fratre sitt verv som leder da tiden ikke strekker til.  

Valg av ny leder vurderes på nyåret.  

- Rådet har fått henvendelse fra Ungdomsrådet i Grorud om deltakelse i dialogmøte 

angående østkant vs vestkant. Sekretær sender ut link om påmelding til alle 

representanter i rådet.  


