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Tilstede: Herman Isaksen 

Cecilie Brakstad, Kastellet skole 
Asmae Amsalkhi, Lambertseter VGS 
Olga Lim, Lambertseter skole (vara) 
Amalie Naley Andersen, Brannfjell skole 
Tim Moberg, Kastellet skole 
Astrid Hagen, Brannfjell skole 
Vinjard Talsnes, Brannfjell skole 
Peder Engen, Nordseter skole 
 

 

   
Forfall: Petter Torgan, Ylva Fjeldberg 

 
 

   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Geir Bj. Listhaug 

 
 

 
Informasjon fra elevrådene:  

Brannfjell:  Vinteraktivitetsdag 6. mars avlyst pga snømangel. Fått ny skolelogo og 
bilbliotekar. 

Lambertseter:  De har fått nye benker i skolegården. Ny kantine med varm mat 2 dager i 
uken.  Gjengete miljø på skolen, men ellers godt miljø 

 
 



Karlsrud: Skal ha aktivitetsdag på skolen. Basketball, fotball, cheerleading. Nettvett-kurs 18 
mars med Erna Solberg tilstede. Hver fredag: Musikk i kantina, med elevrådet som spotify-
DJ. Begynt med revy. 10 klasse skal med Hvite Busser til Polen. 

Kastellet: Aktivitetsdag, med fotball. Musikk i kantina. Avlyst kanonballturnering pga kulde. 
Nye stoler i klasserom. Ballet på Kastellet er avlyst.  
  
Eventuelt: 
 

1. Søknad fra foreldregruppe som ønsker å etablere et fritidsklubbtilbud for ungdom med 
spesielle behov. Klubben er tenkt etablert i lokalene på Kjeller’n, og driften skal 
utføres i samarbeid med Lambertseter fritidsklubb. Rådet har enstemmig vedtatt å gi et 
tilskudd på 15,000 kroner. 

2. Søknad fra elevgruppe på Lambertseter vgs. De skal gjennomføre en internasjonal 
dag. Elevgruppen representerer over 30 nasjonaliteter, og det skal vises frem 
folkedrakter og arrangeres matkurs med over 50 påmeldte. Ungdomsrådet vedtok 
enstemmig å gi et tilskudd på 4000 kroner. 

3. Søknad fra ballkomiteen på Kastellet skole. Pga bråk på tidligere ball ved skolen, har 
skolen besluttet å ikke bistå i gjennomføringen av skoleball. En elevgruppe har tatt 
initiativ til å låne skolen, med foreldregruppen som ansvarlige, og har avtale med 
skolen om å gjennomføre et forbilledlig ball slik at skolen kan overbevises om at 
liknende ball kan gjennomføres i fremtiden. Derfor skal ballkomiteen leie inn 
sikkerhetsvakter for å sørge for at ballet gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte. 
Disse vaktene skal sørge for at eventuell ruspåvirket ungdom blir bortvis, og 
ballkomiteen gjennomfører limousin-nekt i forbindelse med kvelden. Ungdomsrådet 
er villige til å gi inntil 6000 kroner til sikkerhetstiltak, så fremt ballkomiteen har behov 
for det etter inntektene fra egenbetalingen er talt opp.  Videre setter rådet et krav om at 
egenbetalingen for ballet ikke skal overstige 300 kroner for at de skal støtte tiltaket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saker behandlet under møte 
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Sak 5 /14    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i UR 
17.3.2014 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 17.3.2014 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 17.3.2014 godkjennes 
 
 

Sak 6 /14    Godkjenning av protokoll fra møte i UR 3.2.2014 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Godkjenning av protokoll fra møte 3.2.2014 i UR 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
  
Ungdomsrådets vedtak: 
Godkjenning av protokoll fra møte 3.2.2014 i UR 
 

Sak 7 /14    Årsberetning 2013 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2013 for Bydel Nordstrand til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
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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 medbestemmelsesutvalget:  
Årsberetning 2013 for Bydel Nordstrand tas til orientering  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Årsberetning 2013 for Bydel Nordstrand tas til etterretning.  
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning 2013 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag, midt på side 45 (før avsnittet: 
innsatsteamet: 
«Som en oppfølging av bydelsutvalgets vedtak har BU-leder og bydelsdirektør vært i dialog 
med byrådsavdelingen som har igangsatt en utredning om organisering av Ljabrubakken som 
et borettslag. Dette kan legge forholdene til rette for at brukere med egenkapital kan betale 
innskudd.» 
 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag, ny setning i punkt 3.6.3, side 58 – 
økonomisk sosialhjelp: 
 « Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har i 2013 hatt en bekymringsfull økning med et 
merforbruk på mer enn 10 mill kr.» 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag på side 45 og 58 ble, innstilling overfor bydelsutvalget, 
ble enstemmig vedtatt, punkt 1 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 2 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalgets innstilling overfor bydelsutvalget med følgende to tillegg: 
1.  (Midt på side 45 (før avsnittet: innsatsteamet):  
«Som en oppfølging av bydelsutvalgets vedtak har BU-leder og bydelsdirektør vært i dialog 
med byrådsavdelingen som har igangsatt en utredning om organisering av Ljabrubakken som 
et borettslag. Dette kan legge forholdene til rette for at brukere med egenkapital kan betale 
innskudd.» 
 
(Punkt 3.6.3, side 58 – økonomisk sosialhjelp) 
 « Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har i 2013 hatt en bekymringsfull økning med et 
merforbruk på mer enn 10 mill kr.» 
 
2.  Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2013 for Bydel Nordstrand til behandling i:  
     Helse- og sosialkomiteen  
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Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  

 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
  
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
 

Sak 8 /14    Årsstatistikk 2013 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Årsstatistikk 2013 for Bydel Nordstrand 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 arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2013 for Bydel Nordstrand til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
  
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
 

Sak 9 /14    Referat fra startmøte 2014 
 
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 komiteer:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Til råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Referat fra startmøte om budsjettoppfølging 2014 for Bydel Nordstrand tas til orientering. 
 
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 til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
 
 
 
 
 

Sak 10 /14  Budsjettjustering mars 2014 
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BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Til råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Det vedtas økt budsjett for lyssetting av lysløype Lambertseter med 1,10 mill kr.  
Salderes mot avsatte midler til elbiler 2014. 

2. Det vedtas at opprinnelig budsjettjustering for 2013 tilknyttet prosjekt for vikarer i 
barnehager kr 0,6 mill kr får videreført sine ubrukte midler til prosjektet når bystyret 
godkjenner regnskap for 2013. Salderes mot budsjettjustering som følge av mindreforbruk 
2013. 

 
 
 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 til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 
 
 
 

Sak 11 /14  Plan for skatetilbud og anlegg - høring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
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Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Barn-, ungdoms- og kulturkomiteen 
- Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  

1) Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ser positivt på etablering av skateanlegg. 
2) Det forutsettes at det er dialog med bydelen når det blir aktuelt å konkretisere planer 

om anlegg i bydelen. 
3) Det forutsettes videre at det legges klare avtaler til grunn som fastsetter ansvar for 

økonomi, drift og vedlikehold. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Rådet hadde følgende merknader: 
Plan for skatetilbud og anlegg – høring: - Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales med 
følgende kommentarer: Ungdomsrådet mener det er flott om skateparken etableres i nærheten 
av fritidsklubben. Videre mener UR at støyproblematikken løses bedre hvis skateparken 
bygges i nærheten av klubben hvor det er få eller ingen boliger i umiddelbar nærhet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
  
Ungdomsrådets vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
 Plan for skatetilbud og anlegg – høring: - Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales med 
følgende kommentarer: Ungdomsrådet mener det er flott om skateparken etableres i nærheten 
av fritidsklubben. Videre mener UR at støyproblematikken løses bedre hvis skateparken 
bygges i nærheten av klubben hvor det er få eller ingen boliger i umiddelbar nærhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sak 12 /14  Handlingsplan for barn i vanskelige livssituasjoner 2014 
- 2017 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
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Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Handlingsplan for barn i vanskelige livssituasjoner 2014 – 2017, tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Fellesforslag: Saken behandles også i helse- og sosialkomiteen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med arbeidsutvalgets fellesforslag 
at saken også behandles i helse- og sosialkomiteen 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
  
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 

 
Oslo, 19.03.14 
 
 
Herman Isaksen 
leder av ungdomsrådet 
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