REFERAT FRA MØTE
Tirsdag 29. januar 2019 i Oslo rådhus
Dato:
Tid:
Sted:
Servering:

29.01.2019
Møtestart kl 17:00 – møteslutt kl. 20:00
Oslo Rådhus, møterom Stranger
Pizza

Tilstede: 1 3 representanter fra 7 bydeler. Mari Løyte Harboe (St.Hanshaugen), Oda
Rønning-Kraft (Ullern), Hannah Skare Myklebust (Vestre Aker), Iben Valvatne
(Nordre Aker), Rana Yahia og Nicolay Bennett Rennemo (Bjerke),Ella Fyhn
(Nordstrand), Niza og Sarah fra Søndre Nordstrand, samt leder Celine Helen
Kirkeby-Garstad og Isak Kaminski Andersson og Endre Mella fra arbeidsutvalget. I
tillegg var Ingeborg Uthaug fra valgkomiteen tilstede. Sekretariat: Andrea Sjøvoll
og Emilie Geist. Marit Aune og Kjersti Varang fra byrådsavdelingen for Eldre, helse
og arbeid var også tilstede under sak 6.
Bydeler ikke tilstede: G
 amle Oslo, Grünerløkka, Sagene, Frogner, Grorud, Stovner,
Alna og Østensjø.

SAKER TIL BEHANDLING
Fast post Åpning og konstituering
Møtet ble ledet av leder Celine Helen Kirkeby-Garstad og referert av sekretær
Emilie Geist
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes - Godkjent
Referat godkjennes - Godkjent
Eventueltsaker meldes her - Mari fra St.Hanshaugen har en.
Fast post

Orienteringer

S
 akstype: Orientering

Bakgrunn: Det er viktig at SUR holder seg oppdatert på arbeidet med aktuelle
saker. Orienteringene forberedes og gis kort og muntlig på møtet – for å holde de
andre oppdaterte. Alle kan stille spørsmål til dem som orienterer, men SUR gjør
ingen vedtak i orienteringssaker. Alle kan melde inn orienteringssaker – det
oppfordres til det også!

Faste orienteringer:
a)
fra ledelsen i SUR om hva de har arbeidet med siden sist
Celine har vært på studietur sammen med byrådsavdelingen for
oppvekst og kunnskap til Tønsberg for å besøke en ungdomsskole som
ikke har karakterer.
Celine har møtt bystyre-politikere for å presentere de fem prioriterte
sakene fra UBM.
Har hatt AU-møter der de har planlagt arbeidskvelder og noen
prosjekter som vi skal diskutere under sak 2.

b)

fra de lokale ungdomsrådene om aktuelle, lokale saker
Vestre Aker: Har vært med på lansering av rapporten fra redd
Barna-prosjektet Oppdrag 33. Rådet diskuterte en sak om renovering av
et kryss ved Slemdal, jobber med ungdomsklubb-sak, og har fått inn nye
representanter.
Søndre Nordstrand: Hadde møte i går, snakket om fordeling av midler,
sak om kulturhus i bydelen og en sak om skjenketilbud i bydelen. Har
arrangert SNUK (Søndre Nordstrand Ungdomskonferanse).
Nordstrand: Gikk gjennom søknader til midler.
St.Hanshaugen: Snakket om det nye ungdomshuset i bydelen. Noen av
representantene i rådet har vært med på en høring om saken. Delte ut
midler.
Bjerke: Snakket om fordeling av midler. Mange nye medlemmer i rådet.
Nordre Aker: Mange nye medlemmer i rådet. Jobber med å bli kjent og
ha opplæring. Snakket om promotering. Følg gjerne
@NordreAker_Ungdomsrad på Instagram.
Ullern: Har ikke hatt møte siden sist. Jobber med å rekruttere nye
medlemmer til rådet.

c)

fra de saksansvarlige i SUR om hva som har vært gjort siden sist

Sakene er ennå ikke oversendt bystyret, så det har ikke skjedd noe foreløpig.
Arbeidsutvalget arrangerer a
 rbeidskveld 12/2 kl. 17:00 på UngInfo. Velkommen
dit!

d)

fra sekretariatet om hva de har arbeidet med siden sist

Sekretariatet jobber med Ungdomshøringen 2019, som skal handle om arbeid, og
foregår på Sentralen 11/4. Spre gjerne ordet til venner og klassekamerater. Ellers
har vi arrangert LUR-samling 16/1 og jobbet med en høringssak om forskrifter
ungdomsråd som kommer opp under invitasjoner.
Sekretariatet var også nysgjerrig på hva SUR-medlemmene tenker er den beste
måten å få ut info ut om arrangementer som LUR-samlingen på. SUR svarte:
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

Involvere sekretærene (be dem sende ut mail)
Mange tenker ikke over om man trenger å melde seg på. Det trengs mer
direkte pushing fra andre i rådet, ikke bare mail. Bra om
SUR-representantene gjør det for sine råd, og melder seg på i fellesskap
under et møte.
F.eks. bestemme at alle rådene må sende minst tre hver, så det ikke er så alt
for åpent.
For medlemmene i Søndre Nordstrand er det en selvfølge at man deltar på
flere ting utover møtene, spesielt når det er arrangementer som handler om
rådet.
Var ikke så mange som hadde tid til å delta på samlingen.
Hvis man har det på dagtid er det kanskje lettere. Da krasjer det ikke med
andre møter osv.
Mange er ikke villig til å ta fri fra skolen for å være med på sånt.
Passe på at de som er påmeldt dukker opp.
Bedre hvis invitasjonen blir sendt til lederen av rådet.
Purre på sekretærene.
Minne SUR på at vi har et ansvar for å få folk til å delta på ting.

Fast post
diskusjon

Invitasjoner og høringer

Sakstype: Orientering og

Bakgrunn: Sekretariatet orienterer om invitasjoner SUR har mottatt til
arrangementer høringer. SUR diskuterer eventuelle høringssaker.
1) Åpenhetsutvalget: innspill til veileder for bruk av bilder, film og lydopptak
Sekretariatet orienterte og SUR kom med følgende innspill:
a) Det er ikke alltid så lett å gi beskjed når man ikke vil bli tatt bilder av. I
veilederen står det at man bør gi å i dialog, en kanskje man kan få
noen tips til hvordan man gjør det i praksis, siden det ofte er en
"overlegen" i samtalen, som gjør det vanskeligere å si nei rett ut.
b) SUR var opptatt av at er viktig at ungdom får bevissthet rundt
problematikken rundt eventuell hemmelig adresse. ("Man tenker

gjerne sånn "her er alle påkledd og glade, så da er det ikke så viktig",
men man tenker jo aldri over at noen kanskje bor på hemmelig
adresse eller har andre viktigere grunner til ikke å ville fotograferes")
c) Det er ikke alltid man gidder å spørre om det er ok å ta bilder av folk ,
og det bør man jo bli mer oppmerksom på at man bør, men skolen er
heldigvis flinke på det.
d) Det er veldig lite snakk om samtykke i denne sammenhengen på
skolen; det bør diskuteres i klasserommet.

2) Høring: forskrift om ungdomsråd:
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunalret
t-og-kommunal-inndeling/kommunalrett/sporsmal-og-svar-om-horing-av-ungdomsrad/id2622981/
Sekretariatet orienterte om saken og veien videre for arbeidet:
a) Alle kommuner og bydeler skal ha ungdomsråd. Denne våren skal vi i
SUR jobbe med en høringssak om de reglene som skal gjelde for alle
rådene Oslo.
b) Vi i UngMed kommer til å sende ut informasjon om hva saken
handler om, hvilke forslag som har kommet opp, og endel spørsmål
dere skal diskutere i de lokale ungdomsrådene. Dere i SUR tar ansvar
for å se til at rådet diskuterer saken, og at dere får tatt med eller sendt
innspill til SUR

3) Invitasjon: InterBridge academy 9.-10. februar og 17.-18 februar kl. 12-18. Les
mer og meld deg på her:
https://www.facebook.com/events/966532546874413/

4) Invitasjon: Press arrangerer konferanse om helsepolitikk lørdag 9/2. Les mer
her: https://www.facebook.com/events/569697636776440/ og meld deg på
her: https://goo.gl/forms/0qrKvZK4LZxExzsq1
Sak 01/19 Arbeidskvelder

S
 akstype: Orientering og diskusjon

Bakgrunn: SUR planlegger vårens arbeidskvelder. (Tirsdag 12/2, 12/3, 23/4, 14/5 og
4/6 kl. 17:00 på UngInfo i Møllergata 3)
Her er planen for arbeidskveldene våren 2019:
●
●
●

12. februar: Skrive deputasjonsnotat (et skriv vi bruker når vi driver med
lobbyvirksomhet)
12. mars: Jobbe med lobbyvirksomhet og aksjonisme
23. april: Leserinnlegg

●

14. mai: Valgkampanje

Alle er velkommen på arbeidskveld! Inviter ungdomsrådet ditt, klassen din og
vennene dine!

SUR diskuterte hvordan vi kan nå ut med arbeidskveldene til flere deltakere:
●
●
●

SUR kan reklamere for det på sosiale medier
Ta med venner
Lage facebookevent i god tid

Sak 02/19 SUR-prosjekter

Sakstype: Orientering og diskusjon

Bakgrunn: S
 UR AU har diskutert noen ideer til prosjekter SUR kan gjennomføre.
AU orienterer og SUR diskuterer og planlegger:
1.

Morgenaksjon: stands og skolebesøk i samarbeid med de lokale
ungdomsrådene med stands på skolene
2. Videoprosjekt for å informere om UBM
3. Holdningskampanje i forbindelse med valget 2019

AU orienterte om ideene til prosjekter, og SUR diskuterte dem:

1.

Morgenaksjon og stands: Stå og dele ut kaffe og flyers på gaten +
skolebesøk sammen med de lokale ungdomsrådene
a. Stå i skolegården/kantinen i lunsjen og dele ut drops. SUR og
bydelens LUR står sammen.
b. Lurt å legge opp konkret plan om hvem som drar hvor og når det
skal skje.
c. Folk må forplikte seg til å faktisk besøke skoler.

2. Videoprosjekt for å informere om UBM
a. Bra hvis det ser litt kult ut
b. Dele den via andre brukere også (f.eks. via ungdomsrådene og andre
brukere i bydelene)
c. Bra å kunne vise noe til de som ikke kjenner til UBM fra før.
d. To videoer: en kort 30 sekunders-video, og en lenger som man kan gå
inn på hvis man vil ha mer inngående innføring.
e. Viktig at den er kort!
f. Ti gode grunner til å komme på UBM
g. Introduksjonsvideoer om de fem sakene fra UBM?

3. Valgkampanje: Holdningskampanje i forbindelse med kommune- og
fylkestingsvalget 2019 for å inspirere førstegangsvelgere til å stemme
a. Viktig å minne om at det ikke blir noen endring hvis man ikke gjør
noe aktivt!
b. “Det er jo teit å ikke gidde å stemme”
c. Informere på skolene om valget slik at førstegangsvelgerne er bedre
opplyst før valget
Sak 03/19 Hyttetur

Sakstype: Diskusjon

Bakgrunn:  Arbeidsutvalget har snakket om at de vil arrangere en SUR-hyttetur
der vi kan ha opplæring, teambuilding og jobbe med prosjekter. SUR diskuterer
om de har lyst til det. Sekretariatet foreslår i så fall helgen 26.-28. april.
Ønsker om innhold:
●
●
●

Teambuilding
Debatt-teknikk-kurs og A-Å-leken for å øve på debatt
Invitere noen Oslo-politikere til å holde kurs

Hvordan sikre at folk blir med:
●
●
●
●

Ingen egenandel
Snakke mer om det på møtene
Åpne påmelding tidligere
Hype det opp på møtene

NB! Alle sjekker om det passer helgen 26.-28. april, og gir beskjed på neste
SUR-møte.
Sak 04/19 Profileringsartikler for SUR

Sakstype: Diskusjon

Bakgrunn: S
 UR skal få nye profileringsartikler og logoen er oppdatert (Se øverst i
innkallingen). SUR ser over utkastene til flyer, genser og eventuelt annet materiell,
og gir tilbakemelding.
SUR diskuterte utforming av flyere, gensere og buff.
Flyertekst:
●
●
●
●
●

www i nettadressen (evt ikke store bokstaver)
SUR i stedet for v
 i
Stemme i stedet for talerør
“Vi er ungdommens stemme i saker som påvirker dem”
“Jobber for ungdommens ønsker” i stedet for “tenker for ungdommens
interesser”

Dette er den endelige teksten til flyeren:

Sentralt ungdomsråd jobber for at ungdom skal bli hørt av politikerne og administrasjonen
i Oslo. SUR er ungdommens stemme i saker som påvirker ungdom, og tar opp saker som
bestemmes i bystyret eller byrådet i Oslo. Rådet består av to representanter som velges fra
hvert lokale ungdomsråd i bydelene, pluss leder og nestleder. SUR møtes en gang i
måneden, og jobber med saker som er viktige for ungdom i Oslo. SUR er et partipolitisk
uavhengig organ, og tenker på ungdommens interesser.

Tekst på genser:
●
●

Engasjement er sexy, er du? (Enstemmig vedtatt)
Stor logo på fronten

Farge på genser:
●
●
●
●
●
●

Rød
Oransje
Hvit (Vedtatt med 5 stemmer)
Vinrød
Gult: (Falt med 4 stemmer)
Lysgrå

Tekstfarge på genser:
●
●
●
●
●
●
●
●

Rosa (Vedtatt med 5 stemmer)
Svart (1)
Oransje
Gul (1)
Rød
Grønn (1)
Vinrød
Viktig at tekstfargen er enkel å lese

Buff:
●
●
●
●

Turkis (hvis det kan trykkes med sublimering) (2 stemmer)
Grå
Svart
Flaskegrønn (Vedtatt med 4 stemmer)

Sak 05/19 Ungdomshøringen 2019

S
 akstype: Orientering og diskusjon

Bakgrunn: Det nærmer seg årets ungdomshøring, 11. april, der temaet er arbeid.
Sekretariatet orienterer ytterligere og ber om innspill på underordnede temaer
dere synes kan være aktuelle.
Sekretariatet orienterte om ungdomshøringen, og spurte: hva tenker dere når
dere hører a
 rbeid? hva er interessant å diskutere på temaet? SUR kom med
følgende svar:
●
●

Erfaring
Jobb-smak i bydel Bjerke

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Praksisplass
Skriving av CV og søknad
Egne arbeidsplasser for ungdom (ungdomscafé ol.)
Frivillighet
Lønn
Frikort
Skatt
Samhold og arbeidsmiljø
Fremtiden
Relevante lærlingjobber

Sak 06/19 EHA: Fritidstilbud for unge i Oslo

Sakstype: Orientering og diskusjon

Bakgrunn: Marit Elise Aune og Kjersti Varang fra byrådsavdeling for eldre, helse
og arbeid besøkte SUR for å fortelle om sitt arbeid med en sak om fritidstilbud for
barn og unge i Oslo.
Byrådsavdelingen orienterte om saken, og fikk følgende innspill fra SUR:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tilbud som kun de som sliter sosialt tar i bruk. Noen opplever at de savner et
sted å være som ikke forbindes med at man sliter sosialt.
Mange gode tilbud brukes av for få
Ikke mange tilbud for de som ikke er interessert i idrett i Vestre Aker bydel
Vestre Aker har deltatt i rapportarbeidet til Redd Barna om fritidstilbud til
ungdom (Oppdrag 31)
Trenger enkle muligheter for å låne idrettsutstyr gratis
Enklere og billigere å delta i organisert idrett (mange føler skam for å søke
kommunale støtteordninger)
Glipen 16-18 år manger noe som passer seg. Når du begynner på vgs, er det
plutselig dårligere tilbud.
Lavterskeltilbud for folk som vil lære instrument (Rockefabrikken på
Stovner) Slike tilbud bør finnes flere steder.
Ønsker tilbud for drive med idrett på et “lavere nivå”, altså en mellomting
mellom gymtime og “satse-idrett”
Flerbrukshaller er fine møteplasser for ikke-organisert idrett
Bedre informasjon om tilbud (info via facebook og instagram)
Ønsker en bydelsapp der du får varsel om når flerbrukshallen er åpen, hva
man kan gjøre der osv.
Hender det at foreldrene deres hindrer dere i å dra steder som er langt unna
(f,eks. hvis en ungdom fra Stovner vil til Bjerke?)
○ Ja, det handler om tidsbruk og sikkerhet

Sak 06/18

Eventuelt

Sakstype: Eventuelt

Bakgrunn: D
 ersom man har noen saker man ønsker å ta opp kan disse meldes
inn til møteleder ved starten av møtet eller til sekretær på mail i forkant.

Erfaringsutveksling mellom ungdomsrådene: St.Hanshaugen er interessert i å
høre mer om hvordan andre ungdomsråd fungerer. Har dere noen tips og triks?
Hva jobber andre råd med?
● Lage rådschat og lage arrangementer på chat
● Sende ut innkalling i god tid
● Sekretæren kan gå ut under diskusjoner så det blir lettere å diskutere
● Evaluering på slutten av møtet
● Er man forsinket eller ikke kommer får man ikke godtgjørelse
● Samlinger for ungdom i bydelen (Dette kalles for ulike ting i ulike
bydeler: ungdomskonferanse, ungdommens bydelsutvalgsmøte ol.)
der man kan gi innspill til saker ungdomsrådet kan jobbe med
● Be om besøk av fadderen og få presentasjon om SUR og LUR og sånt
● Ha et samarbeidsråd (spør andre i SUR om de vil komme på besøk og
snakke om erfaringene sine)
Møtekritikk:
Bra: Debatt. Dårlig: Sterk pizza.
Bra: Stemning. Dårlig: tempo
Bra: fikk gjort mye. Dårlig: Litt mye om merch
Bra: gjorde det vi skulle. Dårlig: litt mye tid på genser
Bra: Masse å snakke om på neste LUR-møte. Dårlig: kunne tatt merch sist
Dårlig: deprimerende merch-valg
Bra: Mange nye
Bra: Oppmøte og stemning. Dårlig: Varte lenge
Bra: Ganske bra oppmøte.
Bra: Nye ansikter. Dårlig: Lei av Peppes.

Møtet heves 20:00
Vi sees til neste SUR-møte 26/2.

