ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2016

Om Sentralt ungdomsråd:
 Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdommens bystyremøte
 Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdomsråd, samt leder og nestleder
som blir valgt på Ungdommens bystyremøte
 Jobber med saker som angår ungdom i hele Oslo
 Følger opp de fem prioriterte sakene fra Ungdommens bystyremøte
 Høringsorgan for byomfattende saker og tiltak
 Avholder månedlige møter (7 møter hittil i 2016)
 Deltar i faste kontaktmøter med Byråden for kultur, idrett og frivillighet
 Velger et arbeidsutvalg (AU) som jobber mellom SUR-møtene, samt leder
arbeidet med UBM-sakene

I 2016 har Ragni Flagstad ledet Sentralt Ungdomsråd sammen med nestleder Rami
Chumber. Arbeidsutvalget har bestått av leder og nestleder i tillegg til Fredrik
Tharaldsen, Kaja Sveen og Aref Barakzahi. Rådets sekretariat har som tidligere vært
ivaretatt av UngOrg (Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo) ved prosjektleder
for Ung Medbestemmelse, Truls Aarseth og SUR-sekretær Emilie Geist, som i mai
overtok stillingen etter Sigrid Ryeng Alnes.
Oppmøte
Oppmøtet på SUR møtene har variert veldig de siste årene, også i 2016. De fleste
bydeler har imidlertid vært representert jevnlig i løpet av året. Bydeler som
Nordstrand, Frogner og Gamle Oslo har dessverre manglet representanter deler av
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året, og dette har også påvirket oppmøtet. På det meste har det vært 16
representanter til stede og 11 bydeler representert, og på det minste 7
representanter med fire bydeler representert. Jevnt over har man ligget på rett under
50 %, som er et greit oppmøte med tanke på at halvparten av de møteberettigede er
varaer. Det er uansett nødvendig å fortsette å minne rådsrepresentantene og
bydelssekretærene om hvor viktig det er at de møter opp.
Års-gjennomgang
 Januar:
o Planlegging av og forberedelser til Ungdommens Bystyremøte(UBM).
Årsberetning for SUR 2015 skrives og vedtas i SUR. Mandatet til
valgkomiteen utarbeides og vedtas i SUR. Planlegging av SUR-hyttetur.
Deltatt i Ny Debatt om kroppspress arrangert av PRESS.
o Besøksrunde i de lokale rådene i Sagene, Gamle Oslo, Vestre Aker,
Bjerke.
o Møtevirksomhet: SUR-møte 19. januar. 2 AU-møter. UBMarbeidsgruppe. Kaffemøter med Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), Eivor
Evenrud (Rødt), Victoria Evensen (A), Tommy Skjervold (FrP), Yassine
Arakia (H), Saida R. Begum (H), Benjamin Endre Larsen (SV), Erik
Lunde (Krf),
 Februar:
o AU besøkte noen LUR
o Ledelsen holdt foredrag for Fylkesmannen i Oslo og Akershus; snakket
om hvordan få med ungdom i arbeidet de gjør.
o Møtevirksomhet: SUR-møte 16. februar. Kaffemøte med Raymond
Johansen (A), Didrik Beck (A) og Mari Morken (A). To AU-møter
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 Mars:
o UBM 3. mars og 8. mars. Se vedlagt dokument for saksoversikt.
o Ny leder og nestleder ble valgt på UBM; Ragni Flagstad valgt som
leder. Rami Chumber valgt som nestleder
o Plan- og bygningsetaten hadde innspillsmøte om Hovinbyen. SUR var
representert
o Møtevirksomhet: Ett AU-møte. Ikke noe SUR-møte
 April
o Hyttetur 1.-3. april på Farmasihytta. Opplæring og strategiarbeid med
UBM-sakene
o Leder Ragni deltok i debatt om hovinbyen
o Nestleder Rami deltok i debatt om mangfold og engasjement i regi av
OXLO
o Emilie Geist begynte som ny sekretær for SUR
o Nytt AU velges; Kaja Sveen, Fredrik Tharaldsen og Aref Barakzahi ble
valgt
o Møtevirksomhet: SUR-møte 19. april. Ett AU-møte
 Mai
o SUR opprettet arbeidsgrupper for de fem UBM-sakene
o Arbeidskveld: gruppene skrev deputasjonsnotater for UBM-sakene
o SUR diskuterte muligheter for bedre samarbeid mellom SUR og lokale
ungdomsråd og konkluderte med at SUR både ønsket en fadderordning
og en LUR-samling
o Bannermaling til streik mot fraværsgrensa
o SUR deltok på streik mot fraværsgrensa sammen med EO
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o Skolering for nytt AU – skrev samarbeidskontrakt
o SUR skrev høringsuttalelse til to saker; lovfesting av ungdomsråd samt
Barnas transportplan.
o UngOrg arrangerte ungdomshøring om integrering. Tematikken var
foreslått av SUR. SUR var representert ved flere ungdommer
o Møtevirksomhet: SUR-møte 10. mai. To AU-møter. AU hadde
teambuilding med minigolf
 Juni
o Valgkomité suppleringsvalg
o Representanter for SUR deltok på møte i Plan- og bygningsetaten om
barnas representant i plan- og bygningssaker
o Leder Ragni var representert på møte i Arbeidsgruppen for opprettelsen
av et nasjonalt medvirkningsorgan for ungdom (ANMU)
o SUR-møte og sommeravslutning 14. juni: Diskuterte innspill til
kommunens Innbyggerservice. Besøk av Ingar Brattbakk på møtet. Han
arrangerte gruppearbeid om blant annet hvordan man kan bruke
uteområder mer aktivt. Planlegging av aksjon for saken Fra grått til
grønt: flere parker i Oslo. Ett AU-møte
 Juli
o Sommerferie
 August
o Parkaksjon
o Presenterte UBM-sakene Integrering av mindreårige flyktninger og Bort
med fraværsgrensen i Kultur og Utdanningskomiteen
o SUR ga høringssvar på planstrategi for Oslo kommune
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o Tre fadderbesøk til LUR
o Møtevirksomhet: SUR-møte 30. august: Diskuterte
budsjettforberedelser. Ett AU-møte
 September
o Deltok på oppstartsmøte for byøkologisk innovasjonssenter
o Rami deltok på #Skamløs-konferanse i Buskerud
o Planlegging av matsvinn-aksjon
o UBM-saken Integrering av mindreårige flyktninger ble vedtatt i bystyret!
o Ett fadderbesøk til et LUR
o Møtevirksomhet: SUR-møte 27. september: Diskuterte innspill til møte
med likestillings- og diskrimineringsombudet om blant annet seksuell
trakassering og seksualundervisning. Kontaktmøte med Rina Mariann
Hansen og ansatte i byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet. To
AU-møter. AU hadde sosial kveld med pizza og brettspill
 Oktober
o Aksjon mot matsvinn: dumpsterdiving og overnatting i UngInfo-senteret
o SUR var representert på frokostmøte om integrering på UngInfo
o AU jobbet med høringssvar til to høringer: En fra helsedirektoratet om
skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, og en fra
byrådsavdelingen for næring og eierskap om integrering
o Leder Ragni snakket om ungdomsmedvirkning hos bydel Grorud
o UBM dag en 25. oktober
o Ett fadderbesøk til et LUR
o Møtevirksomhet: Ett AU-møte. Ingen SUR-møter
 November

Årsberetning for Sentralt ungdomsråd

Side 5 av 7

o UBM dag to 1. november
o Valg av ny SUR-ledelse
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Vedlegg 1:

PÅ UNGDOMMENS BYSTYREMØTE MARS 2016 BLE FØLGENDE SAKER…
…prioritert og oversendt bystyret:


Matsvinn, forsvinn fra Oslo!



Integrering av mindreårige flyktninger



Fra grått til grønt: flere parker i Oslo!



Bort med fraværsgrensen



Bevar Oslos lokale bedrifter

…protokollført:


Billigere kollektivtransport



Gratis bind og tamponger



Flere møtesteder for ungdom.



Anonym retting av heldagsprøver!



Gratis skolefrukt
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