
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen 

 
Protokoll 4/14 

 
 
Møte: Ungdomsrådet  
Møtested: Lambertseter fritidsklubb  

Møtetid: Tirsdag 10. juni 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Herman Isaksen  
   
Tilstede: Petter Torgan,  

Tim Moberg 
Vinjard Talsnes 
Herman Isaksen 
Peder Engen 
Philip Aarstein (vara) 
 

 

   
Forfall: Amalie Naley Andersen 

 Cecilie Brakstad 
Asmae Amshalkir 
Astrid Hagen 
Ylva Fjeldberg 

 

   
Som vara møtte: Philip Aarstein (vara) 

 
 

   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Geir Bj. Listhaug  
 
Eventuelt: 

1. Folkehelsekoordinator Jorunn Lamson var tilstede for å orientere rådet om planene for 
Fjordbyen Oslo. Hun ønsket innspill i forhold til hva UR ser for seg at fjordbyen skal 
inneholde, og spesielt de områdene som er i/grenser til Bydel Nordstrand. Følgende ønsker 
kom fra rådet: Vannsportklubb, gjestebåthavn med restaurant, badeplass, sandvolleyballbane, 
ønske om forbedret kollektivtransport samt flere tverrforbindelser for å gjøre fjordbyen bedre 
tilgjengelig. For fjordbyen utenfor bydelen så ønsker de følgende: kunstskulpturer i vannet, 
hotell med solsenger, involvere næringsliv for å skape byliv, ny mathall, utendørs 
treningsstudio og at operaen blir fjordbyens midtpunkt. 

 
 



2. Søknad fra Utekontakten om tilskudd til sommerjobbprosjektet. UR besluttet enstemmig å 
bevilge 20,000 kroner. 

3. Det var leder Herman Isaksens siste møte som leder. Det skal velges ny leder etter sommeren. 
Tusen takk til Herman for flott innsats gjennom 5 år. 
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Sak 21 /14  Innkalling og sakskart til møte i UR 10.6.2014 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 10.6.14 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 10.6.14 godkjennes 
 
 

Sak 22 /14  Godkjenning av protokoll fra møte i UR 5.5.2014 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 5.5.2014 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
  
Ungdomsrådets vedtak: 
Protokoll fra møte 5.5.2014 godkjennes 
 
 

Sak 23 /14  Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.04.2014 
 
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  
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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 medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.04.2014 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
  
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
 

Sak 24 /14  KFUM - utbygging på Ekebergsletta - bestilling av 
oppstartmøte 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- 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. 
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Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand har tidligere gitt klart uttrykk for at friområdene på 
Ekeberg er unike og børbevares for fremtidige generasjoner. Dette ble senest gitt 
uttrykk for i bydelsutvalgets vedtak i sak 150/13 den 19.12.2013. 

2. Bydelsutvalget mener som tidligere at Ekebergsletta skal være tilgjengelig for alle og 
brukes til rekreasjon, idrett og fritidsaktiviteter.  

3. Sletteområdet på begge sider av Ekebergveien må vernes mot fysiske installasjoner.  
4. Ekebergsletta skal ikke stykkes opp eller gjøres utilgjengelig ved tribuneanlegg, 

bygninger eller inngjerdinger. 
 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Rådet hadde følgende kommentarer: 
Det er viktig å bevare Ekebergsletta som den er. Samtidig er det ikke sikkert at KFUM sine 
planer forringer Ekebergområdets muligheter for byens og bydelens øvrige befolkning. Rådet 
viser også forståelse for KFUM sine ambisjoner om å profesjonalisere sine fasiliteter. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
  
Ungdomsrådets vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Det er viktig å bevare Ekebergsletta som den er. Samtidig er det ikke sikkert at KFUM sine 
planer forringer Ekebergområdets muligheter for byens og bydelens øvrige befolkning. Rådet 
viser også forståelse for KFUM sine ambisjoner om å profesjonalisere sine fasiliteter. 
 
 
 
 
 

Sak 25 /14  Etablering av sandvolleyballbaner på Skredderjordet og 
videreutvikling av området 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

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

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

1. Bydelsutvalget støtter etablering av sandvolleyballbaner på Skredderjordet, i tråd med 
det forslaget som er utarbeidet. 

2. Bydelsutvalget ser også positivt på de tankene som fremkommer for videreutvikling av 
Skredderjordet som fremkommer i bydelsdirektørens redegjørelse og imøteser løpende 
orientering om dette arbeidet. 

 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Rådet hadde følgende kommentarer: UR mener at sandvolleyballbanen skal anlegges som et 
kombianlegg for sandvolleyball og sandfotball. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
  
Ungdomsrådets vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader: UR mener at sandvolleyballbanen skal anlegges som et kombianlegg for 
sandvolleyball og sandfotball. 
 
 
 
 
 

 
Oslo, 11.06.14 
 
Herman Isaksen/s/ 
leder av ungdomsrådet 
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