
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsdirektøren 

 
Protokoll 7/14 

 
 
Møte: Ungdomsrådet  
Møtested: Lambertseter fritidsklubb  

Møtetid: Mandag 10. november 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Geir Bj. Listhaug  
   
Tilstede: Cecilie Brakstad  

Ylva Fjeldberg  
Vinjard Talsnes  

 

   
Forfall: Resterende rådsmedlemmer skal velges inn 

fra skolene, og er klar til møtet 8 desember. 
 

 

   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Geir Bj. Listhaug  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon  
 
Eventuelt: 

1. Ungdomsrådet gjennomførte 7.11 Ungdomskonferansen 2014 på Lambertseter fritidsklubb. 
Alle bydelens offentlige ungdomsskoler var representert med 6 representanter, og 
Ungdomsrådet var i samarbeid med klubben vertskap for konferansen. Steinar Andersen fra 
BU åpnet konferansen. Utekontakten presenterte en undersøkelse de har foretatt i blant 
ungdom i bydelen, og Frid Hamsun fra Deichmanske bibliotek kom for å orientere om en 
debatt-arena for ungdom som heter Usagt. Hun rekrutterte også kandidater til å sitte i 
referansegruppen for dette prosjektet på Ungdomskonferansen. Videre ble deltakerne delt i 
grupper, og de kom til slutt frem til 10 saker de ønsker at ungdomsrådet skal jobbe videre 
med. Videre ble deltakerne oppfordret til å stille som kandidater til Ungdomsrådet, og det kom 
i etterkant inn 7 søknader til dette vervet. Derfor skal det nå før siste møte i desember 
avholdes valg på de ulike skolene for å sende en representant hver til den nye 
rådssammensetningen som skal være klar i desember. 

2. Egen protokoll fra Ungdomskonferansen er under utarbeidelse, og vil oversendes BU når den 
foreligger. 

 
 



3. Rådet brukte mye tid på å diskutere hvordan det nye rådet best mulig kan representere alle 
barn og ungdom i bydelen, og best mulig være innenfor gitte vedtekter i forhold til 
representasjon. Det er derfor også åpnet for å få en representant inn i rådet som representerer 
brukerne av det offentlige fritidstilbudet (klubb, utekontakt). 
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Sak 36 /14  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i UR 
10.11.14 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 10.11.14 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 10.11.14 godkjennes 
 
 

Sak 37 /14  Godkjenning av protokoll fra møte i UR 6.10.14 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 6.10.14 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
  
Ungdomsrådets vedtak: 
Protokoll fra møte 6.10.14 godkjennes 
 
 
 

Sak 38 /14  Bydel Nordstrand sin avviksrapport av 30.09.2014 
 
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  
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Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering 
 
Til råd:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering 
 
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 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: 
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering 
 
 
 
 

 
Oslo, 12.11.2014 
 
 
 
Geir Bj. Listhaug/s/ 
fung.leder av ungdomsrådet 
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