ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2015
Om Sentralt ungdomsråd:
 Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdommens bystyremøte
 Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdomsråd, samt leder og nestleder valgt på
Ungdommens bystyremøte
 Jobber med saker som angår ungdom i hele Oslo
 Følger opp de fem sakene fra Ungdommens bystyremøte
 Høringsorgan for byomfattende saker og tiltak
 Avholder månedlige møter (9 møter i 2015)
 Deltar i faste kontaktmøter med Byråden for kultur og næring
I 2015 har Maika Marie Godal Dam ledet Sentralt ungdomsråd sammen med nestleder Maria Skage
El-Yousef. Arbeidsutvalget har bestått av leder og nestleder i tillegg til Katarina Frostmann Eisenstein,
Rami Chumber, Ragni Flagstad og Nicolas Wong.
Rådets sekretariat har som tidligere vært ivaretatt av UngOrg (Barne- og ungdomsorganisasjonene i
Oslo) ved sekretær Sigrid Ryeng Alnes, samt prosjektleder for Ung Medbestemmelse Odrun Misje. I
august tok Truls Aarseth over denne stillingen.
Oppmøte
Oppmøtet på SUR møtene har variert veldig de siste årene også i 2015. De fleste bydeler har
imidlertid vært representert jevnlig i løpet av året. Bydeler som Alna, Bjerke og Grünerløkka har
dessverre manglet representanter deler av året og dette har også påvirket oppmøte. På det meste har
man vært 17 og på det minste 10. Jevnt over har man ligget på rundt 50 % som er et greit oppmøte
med tanke på at halvparten av de møteberettigede er varaer. Det er uansett viktig å fortsette å minne
rådsrepresentantene og bydelssekretærene på hvor viktig det er at de møter opp.
Års-gjennomgang


Januar:
o Planlegging av og forberedelser til Ungdommens Bystyremøte(UBM). Årsberetning for
SUR skrives og vedtas i SUR. Nytt mandat til valgkomiteen utarbeides og vedtas i SUR.
Planlegging av SUR-hyttetur. Evaluering av SUR året 2014 med SUR AU.
o Workshop om saksfremming til UBM. Besøksrunde av de lokale rådene i Stovner, Søndre
Nordstrand og Ullern.
o Møtevirksomhet: SUR-møte med besøk fra Redd Barna SUR ga innspill på Barn og unges
rett til innflytelse. 3 AU-møter. UBM-arbeidsgruppe. Infomøte for nye UBMere.



Februar:
o Gjennomføring av UBM 2015.
 UBM åpnet av varaordfører Libe Rieber Mohn på dag 1. Byrådsleder Stian
Berger Røsland og kommunalminister Jan Tore Sanner på dag 2.
 UBM velger ny SUR-ledelse.
 UBM vedtar fem saker.
o Planlegging av SUR-hyttetur. Planlegging av opplæring av ny ledelse og nytt AU.
o Besøksrunde med opplæring av de lokale rådene i Nordstrand, Vestre Aker, Grorud,
Frogner, Østensjø og Alna.
o Møteaktivitet: AU-møte. UBM. Møte med sparebankstiftelse.
o Mediearbeid: Oppslag på nettavisen.no om bosetting av flyktninger
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Mars:
o SUR velger nytt AU. Evaluering av UBM. Høringssvar på justert læreplan i kroppsøving.
Lagt arbeidsplan for SUR-halvåret.
o Hyttetur med opplæring av SUR og utarbeidelse av strategier for UBM-sakene. AUopplæring.
o Møteaktivitet: SUR-møte. AU-overlapp. 2 AU-møter. Arbeidskveld med utarbeidelse
argumentasjon og oversikt over partienes standpunkter. Årsmøte i UngOrg.
o Mediearbeid: Radioinnslag med leder om bemanningsnorm for helsesøstre på
Østlandssendingen samt oppslag på nrk.no.



April:
o Høring om et godt psykososialt skolemiljø. Utformet deputasjonsnotater for UBM sakene.
Lagt fram UBM sakene for Oslo bystyre.
o Arrangert kakefest for bemanningsnorm. Opplæring av ny ledelse og nytt AU.
o Møteaktivitet: Møte med ungdomsråd i fylkene for planlegging av opprettelse av nasjonalt
ungdomsråd. Storbysamling i Oslo med Bergen, Trondheim, Tromsø og Bodø. SURmøte. 2 AU-møter. Kontaktmøte med byråd Hallstein Bjercke. Samarbeidsmøte med
Natur og Ungdom. Arbeidskveld med arbeid rundt UBM sakene. Møte med
helsedirektoratet for å gi innspill om ungdomshelse.
o Deputasjon om «bosetting av flere flyktninger», «Bedre helsetilbud for ungdom» og
«Bedre seksualundervisning» i Helse og sosialkomiteen. Deputasjon om «bilfritt sentrum»
og «Ny T-banetunell» i Miljø- og samferdselskomiteen.



Mai:
o
o



Juni:
o

o
o

o

Høringssvar på regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Vedtatt uttalelser
fra storbysamlingen.
Møteaktivitet: SUR-møte. 2 AU-møter. Lobbymøte for bosetting av flere flyktninger med
Toril Berge Flatabø(V). Lobbymøter for «bedre helsetilbud for ungdom» og «Bedre
seksualundervisning» med Bjørnar Moxnes(Rødt) og Aina Stenersen(Frp). Lobbymøte for
«bosetting av flere flyktninger» med Tone Tellevik Dahl (Ap). Lobbymøter for bilfritt
sentrum med samferdselsbyråd Guri Melby(V) og Abdullah Alsabeehg(AP) sammen med
Natur og Ungdom.

Gjennomført aksjon for bilfritt sentrum sammen med Natur og Ungdom. Unge Venstre
Grønn Ungdom, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom, KrFu, Unge Høyre,
Senterungdommen og AUF støttet aksjonen. Traff Stjørdal ungdomsråd for
erfaringsutveksling og sosialisering. Hatt Sommeravslutning.
Høringssvar på NOU om godt psykososialt skolemiljø. Planlegging av Ny-Debatt om
bosetting av flyktninger.
Møteaktiviteter: AU-møte. SUR- møte og sommeravslutning. Evalueringsmøte med AU.
Lobbymøte for «bedre helsetilbud» med Ola Kvisgaard (H). Lobbymøter for «bilfritt
sentrum» med Frp og Erik Lunde(Krf). Lobbymøte for «bosetting av flere flyktninger»
med Øystein Sundelin(H).
Mediearbeid: Utspill om saken «Bedre helsetilbud» i dittOslo.



Juli: Sommerferie



August:
o Oppstart SUR. Truls Aarseth har startet som ny koordinator for UngMedbestemmelse.
Arrangert Ny Debatt på litteraturhuset om flyktninger. Var ordstyrer for debatt i regi av
Natur og Ungdom om Bilfritt sentrum og kollektive løsninger. Gitt innspill til ny
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ungdomshelsestrategi. Opplæring av AU. Satt ned arbeidsgruppe for ungdomshøring. Tatt
bilder til profilering av Oxlo.
Møteaktiviteter: AU-møte, SUR-møte, AU-opplæring



September
o Aksjon for bedre seksualundervisning sammen med LHBT+ komiteen i forbindelse med
valget. Laget arbeidsplan for halvåret. Holdt innledning på OXLO konferansen om
inkludering og mangfold. Deltatt i ungdomspanel i spørretime på OXLO konferansen. Gitt
innspill i møte med helsedirektoratet på ny ungdomshelsestrategi. Startet behandlingen av
budsjettinnspill til Oslo kommunes budsjett for 2016. Planlegging av ungdomshøringen.
Lobbet på stortingsgruppene til partiene opp mot høring om lovfesting av ungdomsråd.
Gitt innspill til hva som er viktig for SUR i ny byrådserklæring til de nye byrådspartiene.
o Møteaktivitet: 2 AU-møter, Arbeidskveld, Deltatt på møte med Nasjonalt ungdomsråd,
Arbeidskveld m/ planlegging av aksjon. Møte med AUF og SV for å gi innspill til
byrådsforhandlingene.



Oktober
o Gjennomført ungdomshøring om ungdoms rolle i byutvikling. Vært på høring på
Stortinget om lovfesting av ungdomsråd. Arrangert arbeidskveld om pressearbeid.
Gjennomført medarbeidersamtaler i ledelsen. Gitt innspill til utarbeidelsen av Oslo
kommunes nye folkehelseplan. Vedtatt budsjettinnspill for Oslo kommunes budsjett 2016.
Deltatt på budsjettdeputasjoner med Kultur- og utdanningskomiteen, samferdsels- og
miljøkomiteen og Helse- og sosialkomiteen. Vært med på Natur og Ungdoms aksjon for
Bilfritt Sentrum. Gjennomført lobbymøter med stortingspolitikere om Nasjonalt
Ungdomsråd.
o Møteaktivitet: 2 AU-møter, SUR-møte, Arbeidskveld.
o Media: Hatt leserinnlegg om flyktninger på trykk i aftenposten. Leserinnlegg om Bilfritt
sentrum på trykk i Oslo By.



November
o Gjennomført aksjon i forbindelse med budsjett. Deltatt på dialogforum med barne- og
likestillingsminister Solveig Horne. Startet ringerunde til LURene om satsing på
skolehelsetjenesten i bydelsbudsjettene. Innledet på opplæring av Søndre Nordstrand
ungdomsråd.
o Møtevirksomhet: 2 AU-møter. SUR-møtet måtte utsettes grunnet markering foran
rådhuset. Deltatt på YUPP. Møte med BLD. Møte i valgkomiteen.
o Media: Kronikk om ungdomsmedvirkning på trykk i Agenda Magasin.



Desember
o Hatt juleavslutning. Hatt gjennomgang av, og foreslått endringer til, SURs
foretningsorden. Skrevet forord til ungdomshøringsrapport.
o Møtevirksomhet: AU-møte. SUR-møte. Jobbet med rapport om ungdomshøring tema
ungdom i byutvikling.

Sakene fra Ungdommens bystyremøte 2015
På Ungdommens bystyremøte (UBM) 2015 ble fem saker valgt ut til ordinær behandling i bystyret. Under
følger en gjennomgang av de enkelte sakene, og hvordan vi har jobbet med dem.
Et bedre helsetilbud for unge
UBMs vedtak 12.02.2015:
Ungdommens bystyremøte mener at:
 Alle skoler har en helsesøster til stede hver dag i 100% stilling, i tråd med
helsedirektoratets anbefalinger
 Skolehelsetjenesten blir et sentralisert og offentlig ansvar
 Flere menn rekrutteres til helsesøsteryrket, med mål om andel på 20% innen 2035.
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Alle skoler har tilgang på psykolog flere dager i uka
Det skal være økt fokus på psykisk helse i skolehelsetjenesten, og skolehelsetjenesten
styrker sitt samarbeid med eksterne tjenester som BUP, Barnevernet osv.
Det opprettes etterutdanninger for helsesøstre for å styrke deres kompetanse på psykisk
helse
Øke midlene til bydelene slik at de kan styrke lavterskeltilbud for unge
Flere bydeler inkluderes i forsøksprosjekt med å gi tilbud om gratis hormonell prevensjonn
til unge mellom 19 og 24 år
Sex og samfunn får sine bevilgninger prisjustert, og i tillegg sikres økte bevilgninger som
tilsvarer deres behov.

UBM-saken “Et bedre helsetilbud for unge” har år etter år bevist at skolehelsetjenesten er en sak som
enormt mange ungdommer brenner for, og i en årrekke har saken blitt stemt fram som en av de fem
sakene SUR skal prioritere i sitt arbeid opp mot bystyret. I løpet av året har vi vært på deputasjon i
helse- og sosialkomiteen i forkant av sakens behandling i bystyret, samt hatt individuelle møter med
politikere i komiteen. Selv om ingen av vedtakene i saken ble tatt opp til votering, har vi fått delvis
gjennomslag; kort etter at saken ble vedtatt på UBM vedtok bystyret en bemanningsnorm for antall
helsesøstre i Osloskolen som var i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Ettersom dette var en stor
politisk seier for SUR, arrangerte vi sammen med noen av ungdomspartiene en “Kakefest for
skolehelsetjenesten”. I løpet av høsten har vi vært på deputasjon i helse- og sosialkomiteen angående
budsjettet for 2016. I budsjettet for 2016 styrkes skolehelsetjenesten i videregående skole og
ungdomsskolen med 3,5 og 6,5 millioner respektivt. Selv om det fortsatt er bydelene som bestemmer
hvor mye penger som skal gå til skolehelsetjenesten, har en endret fordelingsnøkkel for bydelsmidler
fra kommunens side tatt høyde for bemanningsnormen. Flere av de lokale rådene har også fremmet
ønske om at bydelene skal prioritere skolehelsetjenesten i sine budsjetter.
Bystyrets vedtak 17.06.2015:
Ingen av forslagene fra Ungdommens bystyremøte ble tatt opp til votering, og det foreligger ikke
vedtak fra bystyret.

Ny T-banetunnel
UBMs vedtak 12.02.2015:
Ungdommens bystyremøte mener at:
 Oslo kommune reforhandler Oslopakke 3, slik at det bevilges penger til at en ny T-banetunnel
kan realiseres
Dette er en sak hvor det relativt tidlig ble klart at man i utgangspunktet har medhold i bystyret. Man
fikk derfor også gjennomslag for UBM kravet i juni uten å ha jobbet spesielt mye for dette. Det er
imidlertid en sak det har vært ekstra viktig å følge opp da dette ikke er noe Oslo bystyre kan bestemme
helt selv, men må forhandle med Akershus fylkeskommune om gjennom Oslopakke 3. Det har vært
viktig å følge opp både KVU Oslo NAVet, en rapport som skulle skissere opp ulike løsninger for ny
T-banetunell. Denne rapporten vil være utgangspunktet for de forhandlingene som skal gjøres. I tillegg
har det vært brukt en del tid på å følge opp den nye byrådserklæringen som legger grunnlaget for det
nye byrådets ambisjoner for kollektivsatsningen i de neste fire årene. Det nye byrådet har klare
ambisjoner om en ny tunell og SUR må følge saken videre.
Bystyrets vedtak 10.06.2015:
1. Oslo kommune reforhandler Oslopakke 3, slik at det bevilges penger til at en ny T-banetunnel
kan realiseres
2. Bystyret ber byrådet legge frem sak om ny T-banetunnel så snart det er praktisk mulig etter at
konseptutvalgsutredningen Oslo-navet er ferdig
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Bosetting av flere flyktninger
UBMs vedtak 12.02.2015:
Ungdommens bystyremøte mener at:
 Oslo kommune må doble antall flyktninger de bosetter
Det siste året har media vært sterkt preget av konfliktene i Midtøsten. Millioner av mennesker har blitt
tvunget på flukt, hvorav en stor andel av disse har vært fra Syria. Etter UBM 2015 ble det gjort mye
arbeid for å få politikerne til å se viktigheten av saken. På strategihytteturen for Sentralt Ungdomsråd i
Oslo (SUR) i mars måned ble det lagd en strategi og plan for hvordan arbeidet skulle foregå. Det ble
deretter satt ned en arbeidsgruppe for saken bestående av representanter fra AU, SUR og de lokale
ungdomsrådene. I mai og juni dro arbeidsgruppa på møter med aktuelle politiske partier som Venstre,
Arbeiderpartiet og Høyre. I tillegg har vi vært på to deputasjoner i Helse- og sosialkomiteen, både i
april og i november. I april var fokuset på å lobbe for å få saken vedtatt i bystyret, og i november var
fokuset på å få bystyret til å innvilge penger til saken i budsjettet. I august arrangerte SUR «Ny
debatt» på Litteraturhuset hvor temaet for debatten var bosetting av flere flyktninger. I september
skrev vi også en kronikk flyktningsituasjonen som kom på trykk i Aftenposten Si;D.
Bystyrets vedtak 26.08.2015:
Ingen flertallsvedtak gjort. Følgende forslag oversendes byrådet uten realitetsbehandling:
Bystyret ber byrådet varsle regjeringen om at Oslo kommune er beredt til å ta imot felre flyktninger
enn det staten har bedt om, for å avhjelpe flyktningkrisen som nå utvikler seg i Sør-Europa.
Saken ble nedstemt i Bystyret, men det ble likevel vedtatt å øke antallet flyktninger man bosetter til
811 i 2015.
Bilfritt sentrum
UBMs vedtak 12.02.2015:
Ungdommens bystyremøte mener at:
 Oslo kommune innfører forbud mot privatbiler innenfor Ring 1. unntak gjelder for
vareleveranser, offentlige tjenestebiler og transport av mennesker med nedsatt funksjonsevne.
I april etablerte SUR et samarbeid med Natur og Ungdom for å jobbe med saken. Vi utarbeidet
deputasjonsnotat og dro på deputasjon i miljø og samferdselskomiteen. I løpet av våren har vi vært på
på møter med flere politikere, Guri Melby (V), Abdullah Alsabeehg (Ap), Marianne Borgen (SV),
Erik Lunde (KrF) og FrP for å lobbe for saken. I juni arrangerte vi aksjon sammen med Natur og
Ungdom. Unge Venstre Grønn Ungdom, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom, KrFu, Unge Høyre,
Senterungdommen og AUF støttet aksjonen. I august deltok SUR som ordstyrer i en debatt om bilfritt
sentrum, arrangert av Natur og Ungdom og i oktober deltok SUR på aksjon for bilfritt sentrum
arrangert av Natur og Ungdom. Vi har også et leserinnlegg om saken på trykk i aftenposten.
Bystyrets vedtak:
Byrådet bes legge fram en sak om bilfritt sentrum innenfor Ring 1. Byrådet bes inkludere en plan for
gateopprustning i prosjektet med bilfritt sentrum.
Følgende forslag oversendes byrådet:
1. Bystyret ber byrådet ved etableringen av bilfritt sentrum innenfor Ring 1 sikre privatbiler tilgang til
parkeringshus som ligger innenfor Ring 1.
2. Bystyret ber byrådet ved etableringen av bilfritt sentrum innenfor Ring 1 sikre privatbiler tilgang til
sentrale kollektivknutepunkt som Oslo S, som ligger innenfor Ring 1.
3. Bystyret ber byrådet ved etableringen av bilfritt sentrum innenfor Ring 1 sikre privatbiler tilgang til
bilfergeterminaler som ligger innenfor Ring
4. Bystyret ber byrådet ved etableringen av bilfritt sentrum innenfor Ring 1 sikre private
nullutslippskjøretøy tilgang til ladestasjoner og tilrettelagte parkeringsanlegg som ligger innenfor
Ring 1.
5. Bystyret ber byrådet ved etableringen av bilfritt sentrum innenfor ring 1 sikre nyttekjøretøy som
brukes av håndverkere tilgang til de områdene håndverkerne skal jobbe i.
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6.

7.
8.

Bystyret ber byrådet ved etablering av bilfritt sentrum innenfor Ring 1 sikre at de som har sitt
daglige arbeid innenfor ring 1 kan ha tilgang med bil i den grad det er nødvendig for å frakte
driftsutstyr som de er avhengige av i sitt virke.
Bystyret ber byrådet ved etableringen av bilfritt sentrum innenfor Ring 1 sikre at drosjenæringen
fremdeles kan være en del av kollektivtilbudet innenfor Ring 1.
Bystyret ber byrådet ved etableringen av bilfritt sentrum innenfor Ring 1 sikre tilgjengeligheten for
bevegelseshemmede innenfor Ring 1.

Bedre seksual- og LHBT+-undervisning i Osloskolen
UBMs vedtak 12.02.2015:
Ungdommens bystyremøte mener at:
 Det gis skolering i seksualundervisning og LHBT+-tematikk for kontaktlærere, samt faglærere
i RLE, natur- og samfunnsfag
 Transtematikk tas inn i lærerplanen fra 7. trinn
 Lokale fagplaner revideres og seksual- og LHBT+-tematikk innabreides i disse
 Både utdanningsetaten og ledelsen på hver enkelt skole sørger for at seksual og LHBT+tematikken blir formidlet på en tilfredsstillende og kvalitetssikret måte.
 Organiasjonen Sex og Samfunn skal ha den obligatoriske seksualundervisningen i 8.klasse i
stede for 10. klasse
Bedre seksualundervisning har vært viktig for SUR i flere år. Det har blitt stemt fram av UBM i flere
år, men har for første gang blitt en egen sak. I løpet av året har SUR gjort mye for å få denne saken
gjennom i bystyret. Vi har vært på to deputasjonsmøter med den gamle og den nye helse- og
sosialkomiteen, tatt kaffemøte med ulike politikere og deltatt på ungdomshelsemøte med
helsedirektoratet. I tillegg har vi hatt en todelt aksjon før valget i september i samarbeid med
Oslokomiteen for LHBT+-rettigheter. Gjennom dette har vi fått delvis gjennomslag. Det vurderes
hvorvidt man skal flytte den obligatoriske seksualundervisningen fra 10. til 8. klasse.
Bystyrets vedtak 23.09.2015:
Byrådet bes innen 31.12.2015 informere komiteen om Utdanningsetatens vurdering av å flytte den
obligatoriske seksualundervisningen fra 10. til 9. eller 8. klasse.

Maika Maria Godal Dam
leder for Sentralt ungdomsråd
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nestleder for Sentralt ungdomsråd
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