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1. Åpent kvarter 

Det var ingen ytringer til åpent kvarter. 

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Det ble satt opp ny sak på sakslista: Aking på Myraløkka.  
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Deretter ble innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 
 

3. Godkjenning av protokoll fra møte 01.12.14 

Protokoll fra møte 1.12.2014 ble enstemmig godkjent. 

 



4. BUR 15/1 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – søknad 
om støtte for 2015 

 

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

VEDTAK (enstemmig): 
Barne- og ungdomsrådet tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 

Bydelsutvalget støtter bydelens søknad om tilskudd til ovennevnte 
aktiviteter og tilbud, i nevnte prioriterte rekkefø lge. 

 
 

5. BUR 15/2  Resultater fra brukerundersøkelse i bydelens barnehager 
2014 

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

VEDTAK (enstemmig): 
Barne- og ungdomsrådet tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
Bydelsutvalget tar saken til orientering. 
 
 

 
6. BUR 15/3 Planlegging av tur til Bergen 
 

Fawsi A. Warsame (medlem) orienterte om at det skal være opplæringskonferanse for BUR-
medlemmer i løpet av våren. Et alternativ er å legge konferansen til Bergen og samtidig 
utveksle erfaringer med barne- og ungdomsråd der. Magnus Bjørnbekk (leder) og Iben 
Scherven (nestleder) sa begge at det vil være hensiktsmessig å invitere med de som allerede 
nå ønsker å være medlemmer i BUR i neste valgperiode. Da vil det være ganske mange 
deltakere, og det er derfor behov for å vurdere billigere alternativer, for eksempel en hyttetur.  

 
Foreløpig tidspunkt for konferansen ble satt til 10. – 12. april. Til neste møte skal Fawsi A. 
Warsame (medlem) og Iben Scherven (nestleder) legge fram ulike forslag til opplegg for 
opplæringskonferansen. Magnus Bjørnbekk (leder) sa seg villig til å være støttespiller dersom 
det er behov for det. 
 
 
 
 

 



7. BUR 15/4  Aking på Myraløkka 
 
Det finnes ikke saksframlegg til denne saken, men Iben Scherven (nestleder) fremmet på 
vegne av alle medlemmene i BUR følgende merknad som bringes videre til kultur- og 
nærmiljøkomiteen samt Bydelsutvalget: 
 
På Myraløkka har det skjedd en del ulykker i forbindelse med aking.  
BUR ser med bekymring på dette. Bakken nedenfor Arendalsgata busstasjon er svært bratt og 
i enden er det både benker, lyktestolper og søppelkasser som kan være farlig å treffe i stor 
fart. Dette er spesielt med tanke på små barn. BUR foreslår at disse hindringene polstres med 
støtdempende materiale for å redusere risikoen for alvorlige skader, forutsett at disse kun 
benyttes i vintersesongen, og tas ned til våren.  
 
Samtlige medlemmer sluttet seg til merknaden. 
 
 

8. Orienteringssaker 

Magnus Bjørnbekk (leder) orienterte om at det skal være Ungdommens Bystyremøte. Det skal 
være konferanse 3. og 12. februar, og det er to ledige plasser. Det var enighet om at Hanna 
Lilleengen skal få forespørsel om deltakelse og at Magnus Bjørnbekk skal delta den siste 
dagen. 

Magnus Bjørnbekk (leder) tok opp tema omkring rekruttering av nye medlemmer til neste 
periode. De av medlemmene som går på ungdomsskolen ble oppfordret til å snakke med 
åttendeklassingene om barne- og ungdomsrådet og forsøke å rekruttere nye medlemmer fra 
denne gruppen. Videre var det enighet om å undersøke om de eksisterende varamedlemmene 
fortsatt ønsker å være tilknyttet BUR. 

 

9. Eventuelt 

Tor Egil Andersen (leder, UngMedia) stilte spørsmål om når BUR skal begynne å jobbe med 
sakene fra ungdomshøringen. Magnus Bjørnbekk (leder) sa at han skal kontakte leder i barn- 
og ungekomiteen og leder i bydelsutvalget for oppfølging av sakene. 

Tor Egil Andersen (leder, UngMedia) tok opp tema omkring hvor BUR-møtene skal 
avholdes. Det ble stemt over fire ulike møtesteder (Torshovdalen aktivitetshus, UngMedia, 
Metropolen og UngMetro), og UngMedia fikk flest stemmer. Det ble derfor bestemt at 
møtene i BUR skal holdes på UngMedia framover. 
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