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Møte: Ungdomsrådet  
Møtested: Lambertseter fritidsklubb  

Møtetid: Mandag 03. februar 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Herman Isaksen 

  
 

   
Tilstede: Herman Isaksen 

Petter Torgan 
Asmae Amsalkhi, Lambertseter VGS 
Ylvia Fjeldberg, Karlsrud skole 
Vinjard Talsnes, Brannfjell skole 
Peder Engen, Nordseter skole 
Amalie Andersen, Karlsrud skole  
 

 

   
Forfall: Cecilie Brakstad. Tim Moberg, Astrid 

Hagen 
 

   
Som vara møtte:  Philip Aarstein, Brannfjell skole  

 
 

   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær:  
 
 

Geir Bj. Listhaug  

 
Eventuelt: 
  
A: Rådet hadde en kort oppdatering fra de ulike skolenes elevråd. 
B: SUR-representant Ylva Fjeldberg orienterte om siste nytt fra Sentralt Ungdomsråd, hvor 
Ungdommens bystyremøte (UBM , 4 og 13 februar) er sentralt akkurat nå. 
C: UBM: Nordstrand stiller med to representanter fra Ungdomsrådet (Ylva og Vinjard), samt 
3 uavhengige representanter fra miljøet på fritidsklubben. 
D: Planlegging av bydelsdager 25 mai. Amailie Andersen blir en del av den øvrige 
planleggingsgruppen. 

 
 



E: UKM (ungdommens kulturmønstring). Ungdomsrådet har i mange år vært en viktig 
bidragsyter for å få dette arrangementet gjennomført i Bydel Nordstrand. Dette ønsker de å 
fortsette med, og på møtet ble det foreslått å støtte arrangementet med ti tusen kroner. Dette 
ble enstemmig vedtatt. Videre ønsker de å stille med 2 representanter til mønstringens jury, 
samt at rådsmedlemmene markedsfører arrangementet på sine skoler. 
F: En foreldregruppe til ungdommer med spesielle behov har henvendt seg til bydelen for å se 
på mulighetene for å etablere et eget fritidsklubbtilbud til denne gruppen. Å benytte lokalene i 
Kjeller’n på bydelshuset peker seg ut som en god løsning, med deltidsansatte fra 
fritidsklubbens øvrige personale. Klubben ønsker i utgangspunktet å ha åpent 1 kveld i 
måneden, og til dette trenger de ca 15,000 kroner for å gjennomføre. Dette stiller rådet seg 
enstemmig positiv til, og oppfordrer foreldregruppen til å søke. 
G: Søknad om støtte fra et uavhengig 7’er fotballag. Gruppen søker om 5000 kroner til 
fotballer og vester. Rådet stiller seg positiv til søknaden, men etterlyser litt mer utfyllende 
informasjon om hva pengene skal gå til, og hva gruppen selv har bidratt med for å finansiere 
sin egen drift. Derfor sender rådet søknaden tilbake, med oppfordring om å skrive en ny og 
mer detaljert søknad. 
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Sak 1 /14    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i UR 
3.2.14 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 3.2.14 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
  
Ungdomsrådets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 3.2.14 godkjennes 
 
 

Sak 2 /14    Godkjenning av protokoll fra møte i UR 9.12.13 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 9.12.13 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
  
Ungdomsrådets vedtak: 
Protokoll fra møte 9.12.13 godkjennes 
 
 

Sak 3 /14    Retningslinjer for barne og ungdomsrådet i bydel 
Nordstrand 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Retningslinjer for barne- og ungdomsrådet i bydelen anbefales vedtatt. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
  
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
 

Sak 4 /14     Årsregnskap 2013 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen  
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til komiteene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Til rådene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  

1. Årsregnskap 2013 for Bydel Nordstrand godkjennes  

2. Bydelsdirektørens vurdering av regnskapet tas til orientering.  

3. Bydelsutvalget forutsetter at mindreforbruk vedtas av bystyret i henhold til 
økonomireglementet pkt  2. Instruks for økonomiforvaltningen i bydeler, underpkt 2.5 
Årsavslutning: «Hvis ikke bystyret vedtar noe annet, gis det adgang til å styrke neste 
års budsjett med besparelser for netto driftsramme og rammen for økonomisk 
sosialhjelp i forhold til justert budsjett, begrenset til 5 % av budsjetterte utgifter for 
artsgruppe 11 i bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3.)», dvs kr 64 444 000, samt særskilte 
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øremerkede midler kr 15 262 000  jfr «Mal for mer-/mindreforbruk bydeler» i 
Rundskriv 28/2013 «Avslutning av kommuneregnskapet 2013». 

4. Kommunerevisjonens rapport vedrørende årsregnskap 2013 fremlegges til orientering 
for bydelsutvalget når denne foreligger.  

 
 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
  
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
 
 
 

 
Oslo, 05.02.14 
 
 
Herman Isaksen 
leder 
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