REFERAT FRA MØTE
Tirsdag 30. april 2019 i Oslo rådhus
Dato:
Tid:
Sted:
Servering:

30.04.2019
Møtestart kl 18:30 – møteslutt kl. 20:00
Oslo Rådhus, Formannskapssalen
Pizza

Tilstede: 1 3 representanter fra 11 bydeler. Trym Sibeko (Grünerløkka), Mathias
Nikolai Berg (Sagene), Mari Løyte Harboe (St.Hanshaugen), Signe Mehlum
(Frogner), Oda Rønning-Kraft (Ullern), Thea Schiøtz Rimmereid (Nordre Aker),
Nicolay Rennemo (Bjerke), Alikha Haider (Grorud), Miruna Aioanei (Stovner), Ella
Fyhn (Nordstrand), Nza Kuamerad og Sara Khalid (Søndre Nordstrand), samt leder
Celine Helen Kirkeby-Garstad. I tillegg var Adrian Golamini fra valgkomiteen
tilstede på møtet.
Sekretariat: Emilie Geist.
Bydeler ikke tilstede: G
 amle Oslo, Vestre Aker, Alna og Østensjø

SAKER TIL BEHANDLING
Fast post Åpning og konstituering
Møtet ledes av leder Celine Helen Kirkeby-Garstad og refereres av sekretær Emilie
Geist
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes - godkjent
Referat godkjennes - godkjent
Eventueltsaker meldes her - i ngen eventueltsaker
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 møte og workshop hos Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
(Bufdir) og jobbet med å lage en veileder for ungdomsråd. Celine, Adele og Amarti
har hatt stand på Ungdomshøringen. AU har hatt skype-møte med Helsinkis
ungdomsråd som skal delta på en konferanse SUR sitt arbeidsutvalg også skal på i
september. Celine har vært på møte hos OVK om sak om motivasjon på
ungdomstrinnet. Isak og Celine har deltatt på innspillsmøte om legeplan hos
byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (EHA).
b)

fra de lokale ungdomsrådene om aktuelle, lokale saker

Grorud: Har hatt ungdomskonferanse i Grorud. Rådet har ikke hatt noe møte etter
det.
Søndre Nordstrand: Snakket om kriterier for utdeling av midler, har spredt
informasjon om tilskuddsordningen. Jobbet med en sak om Fontenehus i bydelen.
Har hatt stand for ungdomsrådet på Lofsrud skole. Laget power point om
ungdomsrådet og SUR som lærerne holdt for klassene
Stovner: Behandlet søknader, laget kriterier for utdeling av midler og endret
hjemmesidene til ungdomsrådet.
Frogner: Har planlagt bydelsdag som er nå på lørdag. En fra rådet har vært med i
komité for å dele ut frivillighetspris. Jobbet med sak om kartlegging av friluft i
bydelen. Oppstart for å arrangere UBUM i bydelen.
Nordre Aker: Har arrangert arbeidskveld om et sosialt arrangement som
ungdomsrådet skal ha på skolene i bydelen. Begynte planleggingen og
diskusjoner om hvordan det skal være.
Grünerløkka: Har fått et nytt medlem. Trym blir ny leder for rådet etter sommeren.
Delte ut midler til gateteam som skal dele ut sommerferiepakke med blant annet
kinobilletter og annet til ungdommer i bydelen som ikke har så mange planer i
ferien. Oppfølging av arbeidet med sakene fra ungdomskonferanser. Svart på
høringssaker.
Nordstrand: Hadde besøk av Emilie som holdt kurs i påvirkningsmuligheter.
Diskuterte utdeling av midler til et sommerjobbprosjekt. Diskuterte sak om
svømmehall.
Sagene: Snakket om og planla stand på bydelsdagene, jobber med design av logo
til rådet.
Bjerke: Diskuterte høringssaker. Snakket om et forslag til nytt torg ved Løren skole.

Ullern: Har fått to nye medlemmer. Gikk gjennom kommunikasjonsstrategi for
ungdomsrådet, skal jobbe med det på neste møte. Diskuterte og laget budsjett for
ungdomsrådet for 2019. Planlegging av lokal ungdomskonferanse som skal skje i
november.
St.Hanshaugen: Planlegger klesbyttedag og å starte opp klubber for ungdom i
bydelen. Har laget nytt søknadsskjema for utdeling av midler.
c)

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

Adele fra arbeidsutvalget har presentert saken Kildesortering: også på jobb og
skole.
d)
fra sekretariatet om hva de har arbeidet med siden sist
Har arrangert ungdomshøring om arbeid, deltatt på møte hos Bufdir om veileder
for ungdomsråd.

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) Høringssak fra byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid: Felles prinsipper for
universell utforming i Oslo kommune.
○ Bra plan. Bra at man tar universell utforming seriøst.
■ Forslag: Oppfordre softwaredesignere til å utvikle f.eks.
operativsystem som er tilpasset personer med nedsatt syn,
hørsel el.
○ Det er viktig at eldrerådet og rådet blir hørt i denne saken, de har nok
flere innspill enn vi har.

2) Invitasjon fra byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet: Innspillsmøte
om barrierer for deltakelse i idretten for barn og unge. En deltaker. Mandag
6. mai kl. 14-15
Mari vil delta på møtet.
SUR diskuterte saken og kom med følgende innspill:
○
○
○

Hvis man er med i idrettslag som har egen hall, må familien være
hallvakt i 6-8 timer, og ikke alle har mulighet til det
Topping i fotballen i tidlig alder. “De kule” kommer på førstelaget.
Bydel St.Hanshaugen mangler idrettshaller. Det er lang reisevei hvis
du vil drive med f.eks. håndball. Det gjør at det er høy terskel for å bli
med.

○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

I noen klubber får du reduksjon i kostnader (medlemsavgift?) hvis du
er med på dugnad
De flinkeste begynner i andre klubber, og da går mange klubber i
oppløsning.
Mye konkurranse.
Det er urettferdig at klubber som er “gode” har forskjell i kjønnene.
Hvis dame- og herrelaget skal trene samtidig får herrelaget ⅞ av
banen. Jentelaget nedprioriteres alltid.
Utstyr kan være like dyrt som medlemsavgift. Forslag: Utstyrsboder i
alle bydeler, med lånekort som på biblioteket.
Mange har ikke hørt om eksisterende utstyrsboder og -leie
Mange synes det er flaut å leie utstyr. Det er viktig at man
normalisere det å låne/ leie utstyr.
Mange benytter seg ikke av tilskuddsordninger fra bydelen fordi det
er stigmatisert
Gi informasjon om utstyrslån/-leie i klubbene.
Forslag: Innføre kjøregodtgjørelse for foreldre som kjører barn/lag på
stevner ol.

3) Invitasjon: Blakstad Haffner arkitekter har søkt om å få utforme nye Sogn
vgs, og vil ha med to ungdomsrepresentanter som er interessert i by- og
samfunnsutvikling.
○ Nza, Sara, Mathias og Alikha er interessert.
Sak 15/19 Lokal ungdomsmedvirkning 2019

S
 akstype: Diskusjon

Bakgrunn: UngMed skal fortsette med prosjektet vi startet med i fjor med samlinger for
ungdomsråd og sekretærer. Nå planlegger vi en ny samling. Har SUR innspill til program?
SUR-hytteturen er jo avlyst. Kanskje kan vi ta noe derfra som alle i LURene kan ha nytte
av? Hvilket tidspunkt kan passe? Vårt forslag: 27. eller 28. mai.

Pga. stramt tidsskjema fikk vi bare tid til å vurdere datoer. Noen skoler har
arbeidsuke den uken. Noen skoler har tentamen de dagene. Men tirsdag 28.
passer best.
Avgjørelse: Det blir LUR-samling tirsdag 28. mai. S
 ett av datoen!
Sak 16/19 Arrangementer fremover

Sakstype: Diskusjon

Bakgrunn: Vi diskuterer og planlegger stands og politikergrilling.
Politikergrilling:
Vi har fått tilskudd for å arrangere politikergrilling 11. mai!
●
●
●

Ansvarsgruppe: Nza, Alikha og Miruna
Forslag: Lage flyers.
Hold av datoen og send melding til de i rådet ditt og be dem invitere folk i

klassene sine. Og selvfølgelig: bli med selv!
Morgenaksjon:
●

Celine lager poll i SURs interngruppe på facebook for å finne dato for aksjon.

Sak 17/19 Valgkomiteen presenterer seg
Orientering

Sakstype:

Bakgrunn: Valgkomiteen presenterer seg og sitt arbeid, og oppfordrer
SUR-medlemmene til å gi info om valg av leder, nestleder, arbeidsutvalg og ny
valgkomite til sine lokale ungdomsråd.

Adrian fra valgkomiteen fortalte om arbeidet de skal begynne med nå snart. De
skal intervjue aktuelle kandidater til leder- og nestledervervet og til arbeidsutvalg
og ny valgkomite. Fint om alle SUR-representanter gir beskjed til de andre i sitt
lokale ungdomsråd om at det er mulig å stille til valg, slik at valgkomiteen kan
intervjue aktuelle kandidater.
I valgkomiteen sitter Adrian Golamini, Johanne Prøis Fearnley og Ingeborg
Eikeland Uthaug. Ta kontakt med dem (e-post: Johanne.fearnley@gmail.com,
adrian.golamini@hotmail.com, Ingeborg.uthaug@gmail.com) dersom du vil stille
til valg! Tips gjerne aktuelle kandidater om at valgkomiteen er på utkikk etter gode
leder-, nestleder og AU-emner.

Møtekritikk
● Mer effektive enn vanlig. Mye tull med mikrofonene.
● Bra møte, bra innspill og gode diskusjoner. Litt gøy med tull, kanskje holde
det roligere neste gang
● Gode innspill
● Effektivt møte
● Det er jo ikke noe som heter for mye tull.
● Vi var flinke og kom med gode innspill. Vi må øve på å være uenige. Det er
jo viktig å ha det gøy.
● God stemning, nå vil jeg hjem, vi snakkes.
● Kunne vært mer diskusjon gjennom møtet. Gode innspill
● Bra møte, litt lite diskusjon.
● Effektive, gode innspill.
● Dritkult rom og gøy med mikrofon.
● Godt oppmøte, må bli flinkere med å starte på tiden.
● Hadde litt dårligere tid, men bra vi fikk tid til diskusjoner. Gøy med tull.

Møtet heves kl. 20:02

