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ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2013 

 

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 (ti møter i 2013) 

 Deltar i faste kontaktmøter med Byråden for kultur og næring 

I 2013 har Balder Bryn Morsund ledet Sentralt ungdomsråd sammen med nestleder Anette 

Arneberg (tom. 21.08) og Sigurd Log Røren(fom 22.08). Arbeidsutvalget har bestått av leder 

og nestleder i tillegg til Magnus Bjørnbekk, Rahman Chaudhry, Aksel Kolstad, Luka Dyrnes, 

Sigurd Log Røren(tom 21.08) og Nicholas Bertheau Solem(fom 16.09).  

Rådets sekretariat har som tidligere vært ivaretatt av UngOrg (Barne- og 

ungdomsorganisasjonene i Oslo) ved sekretær Gabrielle Legrand Gjerdset (tom 31.08) og 

Sigrid Ryeng Alnes (fom 01.09) , samt prosjektleder for Ung Medbestemmelse Sigri Stokke 

Nilsen(tom 31.05) og Odrun Misje (fom 01.06).  

Oppmøte 

Oppmøtet på SUR møtene har variert veldig de siste årene. I 2013 har man ligget ganske 

stabilt på omtrent 50 % oppmøte. På det meste har man vært 25 og på det minste 13. 50 % har 

vært 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.  

Årsgjennomgang 

Her brukes forkortelsen BYS for bystyrerepresentant. 

 Januar: 
o Planlegging av UBM. Årsberetning for SUR. Planlegging av SUR-opplæringsseminar 

o Møtevirksomhet: SUR-møte. AU-møte. UBM-arbeidsgruppe. 

 Februar: 

o UBM 2013. Ny SUR-ledelse. Nytt AU. Fem saker fra UBM.  

o H.M. Kronprins Haakon Magnus åpnet dag 1 av Ungdommens Bystyremøte 

sammen med Ordfører Fabian Stang. Dag 2 ble åpnet av Kunnskapsminister 

Kristin Halvorsen og Byråd Stian Berger Røsland 

o Møteaktivitet: SUR-møte. AU-møte. UBM 

o Mediearbeid: Oppslag i Aftenposten om UBM  
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 Mars: 

o Legge frem UBM-saker for bystyret. Årsmøte i UngOrg. Valg av AU. Hyttetur 

med opplæring av SUR og utarbeidelse av strategier for UBM-sakene.  

o Møteaktivitet: SUR-møte med orientering fra Sex og Samfunn. Tre AU-møter. 

strategi-/opplærings-tur for SUR. Besøk av Per Anders Torvik Langerød (AP). 

Samarbeid med byråd Kristin Vinje om Oslo2030. Møter om kommuneplanen. 

Møter om UBM sakene. Deltatt på Ungdommens Storting. Kontaktmøte med 

Byråden om UBM-sakene. 

 April: 

o Møteaktivitet: SUR-møte med orientering om kommuneplanarbeidet fra 

byrådsavdelingen for Finans. AU-møte. AU-overlapp. Arbeidsgruppene for UBM. 

o Utforming av strategier for UBM sakene. 

 Mai: 

o Odrun Misje ansatt som ny sekretær; Forberedelse til kommuneplanseminar. 

Planlegging av sekretærtreff. 

o Møteaktivitet: SUR-møte; AU-møte; møte med Torill Berge fra venstre om UBM 

sakene; flere deputasjoner; Arbeidsgruppemøter; Møte med 

ungdomsrådssekretærer i andre fylker 

 Juni: 

o Arrangert aksjon på Frognerbadet. Deltatt på kommuneplanseminar. Fulgt 

behandlingen av UBM saker i BYS. Har besøkt flere LUR. 

o Møteaktivitet: SUR-møte; AU-møte; Arbeidsgruppemøter; møte med Tone 

Tellevik Dahl fra AP om skolehelsetjeneste. 

o Mediearbeid: flere avisopplag om aksjonen på Frognerbadet 

 

 Juli: Sommerferie 

 August: 

o Oppstart SUR-høsten; Sigurd Log Røren valgt som ny nestleder; Sigrid Ryeng 

Alnes ansatt som ny politisk sekretær. 

o Møteaktivitet: SUR-møte; innledning fra Oslo2022 om OL. AU-møte. 

 

 September 

o Utformer forslag til ny struktur for SUR. Arbeider med ungdomshøring og 

storbysamling. Sender høringssvar på høring om ny skolevalgsordning. Aksjon om 

stykkprisfinansiering. 

o Møteaktivitet: SUR-møte; Vedtar ny struktur for SUR AU-møte;  

 Oktober 

o Innføring av Ny struktur for SUR; POP-modellen. Gjennomgang av 

kommunebudsjettforslaget og utforming av forslag til prioriteringer og innspill fra 

SUR. Gjennomføring av ungdomshøringen. Opplæring for LUR. Storbysamling. 

o Møteaktivitet: SUR-møte; AU-møte; deltakelse på Barne og ungdomskonferansen 

i Stavanger  

 

 November 

o Utforming av deputasjonsnotater. Utformet og sendt inn høringssvar på høring om 

lovfesting av ungdomsråd. 

o Møteaktivitet: SUR-møte; AU-møte; deputasjon om budsjett i Kultur– og 

utdanningskomiteen, miljø- og samferdselskomiteen og komiteen for helse og 

sosiale tjenester. 
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 Desember 

o Sekretærtreff for lokale ungdomsråd. Stilt seg bak og deltatt på aksjon mot kutt i 

fritidsklubber. UBM planlegging. Rapport fra ungdomshøring. 

o Møteaktivitet: SUR-møte og juleavslutning. AU-møte; Møte med Byråden om OL.  

o Mediearbeid: Kommentar om kutt i støtte til sex og samfunn 
 

Sakene fra Ungdommens bystyremøte 2013 

På Ungdommens bystyremøte (UBM) 2013 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. 

Barn på Hospits 

UBMs vedtak 15.02.2013: 

Ungdommens bystyremøte mener at ingen barn skal bo på døgnovernattingssteder som 

ikke egner seg for barn. Kommunen må skaffe seg kvalitetsavtaler med overnattingssteder 

kun for barnefamilier eller opprette egne overnattingssteder beregnet kun for 

barnefamilier. 

Dette er en sak der mange i utgangspunktet er enige med SUR, men det har vist seg 

vanskelig å få til noe reel påvirkning. SUR har vært i møter med politikere i Helse- og 

sosialkomiteen på rådhuset, og deltatt på deputasjon der vi har orientert om saken. SV-

politiker Ivar Johansen har engasjert seg personlig i saken og bidratt mye til å sette saken 

på dagsorden.  

Etter votering i bystyret kom man fram til at kommunens vedtak kun var en spesifisering av 

dokumentet som foreligger om at barnefamilier skal tas godt hånd om, og bo i et tryg 

tmiljø. Ingen praktiske vedtak forelå. 

I 2014 ble SUR orientert om reelle endringer som fant sted. I samarbeid med Blå Kors og 

Frelsesarmeen om flere døgnovernattingssteder som skal bygges på vestsiden av Oslo de 

kommende årene. Sentralt Ungdomsråd er meget fornøyde med tiltakene som nå kommer 

på plass. 

Bystyrets vedtak 15.05.2013: 

Byrådet bes påse at barn med behov for døgnovernatting bor på steder egnet for barn, og 

at oppholdet blir kortest mulig. 

Helse- og sosialkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

En behovsbasert finansieringsmodell for Osloskolen 
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UBMs vedtak 15.02.2013: 

Byrådet bes skifte ut gjeldene finansieringsmodell i skolen til fordel for en modell som tar 

hensyn til følgende kriterier: 
- Ressursbehov for tilpasset opplæring 
- Størrelse på elevgruppene 
- Lærernes kompetanse og ansenitet 
- Elever med særskilte behov 
- Bygningsmessige forhold 
- Behovet for kompensert elevbetaling 
- Ressursbehov for IKT-drift, fagtilbudet, skoletilbudet, kantine, treningslokaler og annet 

utstyr 
- Ressursbehov for innkjøp av nytt materiell, utstyr, samt oppussing 
- Særegne fag ved skolen 

Denne saken er en omfattende sak, som ikke alltid har vært like lett å jobbe med, og som 

det kan være vanskelig å engasjere ungdom i. Likevel arrangerte arbeidsgruppen en 

vellykket aksjon, som også fikk noe oppmerksomhet. Dessverre ble fokuset rettet litt bort 

fra saken etter sommeren, ettersom forslaget ikke ble vedtatt i Bystyret, og man så at det 

var bedre å bruke tid til de andre sakene. 

 

Bystyrets vedtak 05.06.2013: 

UBMs innstilling ble forkastet av komiteen. Rødt fremmet følgende forslag for 

bystyret: 

Når saken om virkninger av finansieringsmodellen i Osloskolen sendes på høring skal 

det legges til rette for at elevenes syn skal komme tydelig fram, og høringsutkastet skal 

også sendes til elevrådene og til elevorganisasjonen i Oslo. 

Rs forslag ble forkastet mot 27 stemmer(A,SV,R og MDG) 

Etter dette foreligger det ikke flertallsvedtak fra bystyret. 

 

Svømmeferdighetene til Osloungdommen trenger et løft 

UBMs vedtak 15.02.2013: 

Ungdommens bystyremøte mener svømmeundervisningen må løftes frem i Osloskolen. Det 

må settes et minimumskrav til antall svømmeøkter på barneskole og ungdomsskole. 

Ungdommens bystyremøte mener svømmehallene må bli gratis for barn og ungdom. Det 

burde bygges flere svømmehaller. Ungdommens bystyremøte mener at kommunen burde 

tilby svømmekurs til voksne som ikke kan svømme. Skolen har krav om 10 timer 

svømmeundervisning i barneskolen og ungdomsskolen, men for mange er dette ikke nok. 

Kommunen skal betale for utgiftene som trengs, slik at ingen skole kan bruke dårlig 

økonomi som unnskyldning og dermed nedprioritere. 

 

SUR har gjennom perioden vært på deputasjoner i Kultur- og utdanningskomiteen og 

Miljø- og samferdselskomiteen, samt deltatt på et medvirkningsarrangement for å påvirke 

kommuneplanen hvor man også holdt et innlegg om saken. I Juni arrangerte man aksjon 

på Frognerbadet hvor Khamshajny Gunaratnam fra AP holdt appell. Aksjonen førte til 

mye pressedekning både på i Aftenposten, Ditt Oslo og Fagsavisen, i tillegg til et innlegg 

på nitimen på P1. I etterkant av vedtaket i bystyret har vi jobbet opp mot bademeldingen 

og kontinuerlig lobbet opp mot politikere i bystyret og komiteen. Noen av våre viktigste 

mål er nå inkludert i Bademeldingen som kom i desember. 

 

Bystyrets vedtak 06.06.2013: 
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1. En vurdering av om det er hensiktsmessig å tallfeste timer som brukes til 

svømmeundervisning i grunnskolen 

2. En vurdering av hvordan svømmeundervisningen fungerer 

3. En behovsplan for nye svømmeanlegg som inkluderer anlegg på skoler 

4. En gjennomgang av elevenes svømmeferdigheter 

5. En vurdering av om svømmeundervisningen kan starte tidligere enn 4. årstrinn 

6. En vurdering av om tilbudet i svømmehallene kan gjøres gratis for barn under 10 år 

 

Eksamenstilbud i sommerskolen 

UBMs vedtak 15.02.2013: 

Byrådet bes se på muligheten for å ta privatisteksamen i sommerferien og utvide 

sommerskoleordningen med å opprette et kommunalt gratistilbud direkte knyttet opp mot 

privatisteksamen. 

 

Dette har vært en viktig, men vanskelig sak å jobbe med. Dette fordi våre krav også 

påvirket nasjonale reglementer og ikke kunne vedtas i sin helhet i Oslo bystyre. Vi har vært 

i møte med flere sentrale politikere, blant annet tidligere finansbyråd Kristin Vinje og 

daværende skolebyråd Torger Ødegård for å finne ut hvilke muligheter vi hadde. Vi hadde 

også samtaler med utdanningsdepartementet for å få på plass samarbeid med dem. 

Byråden ser nå på mulighetene for å få dette koordinert med ”Ny Giv” prosjektet og vi vil 

følge med videre i saken. 

 

Bystyrets vedtak 05.06.2013: 

Byrådet bes se på muligheten for å ta privatisteksamen i sommerferien 

 

Styrking av skolehelsetjenesten og helsestasjonene 

UBMs vedtak 15.02.2013: 

Ungdommens bystyremøte mener at: 
- Helsesøstertittelen burde endres til en kjønnsnøytral tittel 
- Oslo kommune burde legge til rette for flere mannlige helsepleiere med mål om minimum 

20 prosent menn i skolehelsetjenesten innen 2025 
- skolehelsepleiere burde være tilgjengelige fem dager i uken ved alle skoler 
- alle elever innkalles til obligatorisk samtale med skolehelsepleier minst en gang i året 
- alle elever har rett på- og henvisning til gratis konsultasjon med psykolog dersom eleven 

og/eller skolehelsepleier finner det nødvendig 
- alle elever har rett på- og henvisning til gratis konsultasjon med psykolog dersom eleven 

og/eller skolehelsepleier finner det nødvendig 
- det burde være en maksgrense på 500 elever per årsverk i skolehelsetjenesten 
- sex og samfunn – senter for ung seksualitet burde få økt sin bevilgning. Disse pengene må 

komme før budsjettet for 2014 
- skolehelsepleiere skal synliggjøre seg selv og helsestasjonene enn det de gjør i dag; og 
- skoleledelsen pålegges å aktivt spre informasjon den mottar om byens helsetilbud for 

ungdom. Dette gjelder både informasjon om de lokale helsestasjonene, og om telefon– og 
nettjenester som retter seg mot ungdom med psykiske vansker. 

Dette har vært en av de viktigste sakene for Sentralt Ungdomsråd og det har vært en sak som 

har ført til stort engasjement. Elevorganisasjonen i Oslo hadde dette som en av sine tre høyest 

prioriterte saker, Norsk Helsesøsterforbund støttet saken vår og skolehelsetjenesten har blitt 

stemt frem flere ganger av Ungdommens Bystyremøte. Til tross for dette fikk vi svært lite 

gjennomslag i bystyret. Vi har vært på deputasjon, møtt flere politikere og hatt leserinnlegg 

på trykk. Dette er en sak vi kommer til å måtte kjempe flere runder for å få gjennom. 
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Bystyrets vedtak 28.08.2013: 

1. Helsesøstre bør være tilgjengelige fem dager i uken ved alle skoler 

2. Byrådet bes følge opp det igangsatte arbeidet med å synliggjøre og målrette 

skolehelsetjenestens arbeid og tilstedeværelse på skolene 

3. Bystyret ber byrådet henvende seg til Helse- og omsorgsdepartementet for å få kartlagt 

om en endring til kjønnsnøytrale titler ville styrket rekrutteringen av menn til yrker slik 

som helsesøster og jordmor. En slik kartlegging bør inkludere høring av 

fagorganisasjonene og studentene. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Balder Bryn Morsund      Sigurd Log Røren 

leder for Sentralt ungdomsråd    nestleder for Sentralt ungdomsråd 
 

 


