
 
 
 
 
Årsberetning for Sentralt ungdomsråd 2019 
 
Om Sentralt ungdomsråd: 

● Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdommens bystyremøte 
● Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdomsråd 
● Lederskapet velges blant rådets medlemmer 
● 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 (11 møter i 2019) 
● Deltar i faste kontaktmøter med byråden for kultur, idrett og frivillighet 

 

I 2019 har Celine Helen Kirkeby-Garstad ledet Sentralt ungdomsråd sammen med 
nestleder Aina Govil Lie. Arbeidsutvalget har bestått av leder og nestleder samt 
Endre Mella, Isak Andersson, Selma Flakstad Vold og Adele Hagen. I oktober ble 
Nza Kuamerad og Iben Kruse Valvatne valgt som henholdsvis leder og nestleder. 

 

Rådet har bestått av en hoved- og en vararepresentant fra hver bydel. Disse har 
vært valgt som representanter for de ulike bydelene i 2019: 

● Gamle Oslo: Sara Barzinje, Shareen Iqbal, Fatima Hadouchi og Muhammed 
Ahmed 

● Grünerløkka: Trym Sibeko og Vivvi Pham 
● Sagene: Nora Gulaid Pedersen, Elma N. H. Fretheim, Warsame Isse og 

Mathias Nikolai Berg 
● St. Hanshaugen: Mari Løyte Harboe og Hanna Dahl Ullmann 
● Frogner: Signe Mehlum og Nina Søyland 
● Ullern: Oda Rønning-Kraft og Ole Witzøe 
● Vestre Aker: Hannah Skare Myklebust, Hedvig Eckhart Andersen, Axel Goller 

og Harald Skare Myklebust 
● Nordre Aker: Iben Valvatne og Thea Schiøtz Rimmereid 
● Bjerke: Omar Anbari, Hodan Yama, Rana Yahia og Nicolay Rennemo 
● Grorud: Stephen Ravi, Alikha Haider og Mohsanah Hussain 
● Stovner: Didrik Ask Vestaberg, Aref Barakzahi, Miruna Aioanei og Arina 

Aamir Sheikh 
● Alna: Sana El Moussaoui og Mingel Tuffour Nsiah 
● Østensjø: Amarti Mulatu og Mina Haaheim 
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● Nordstrand: Ifrah Yusuf Abdi og Viktor Setek, Ella Fyhn og Sindre Simensen 
● Søndre Nordstrand: Nza Kuamerad og Sara Khalid 

Rådets sekretariat har som tidligere vært ivaretatt av UngOrg (Barne- og 
ungdomsorganisasjonene i Oslo) ved politisk rådgiver og sekretær Emilie Sagen 
Geist, samt politisk rådgiver Sigbjørn Lilledrange (vikar for Andrea Sjøvoll, i 
permisjon) og daglig leder i UngOrg, Arne Undheim. 

 

Året har vært preget av lovfestingen av ungdomsråd som kom på plass i stortinget 
i 2018, og ny kommunelov og forskrift som har blir utarbeidet i denne forbindelse. 
For SUR sin del er det ikke snakk om store endringer, og vi håper at dette legger 
grunnlaget for mer samkjøring og forutsigbarhet for de lokale ungdomsrådene i 
Oslo. 

 

Fem prioriterte saker 

I 2019 har SUR jobbet spesielt med de fem sakene som ble vedtatt prioritert på 
UBM 2018. Sakene var: 

● «Hjelp! Vi kan ikke svømme!» 
● En skolehelsetjeneste tilpasset eleven 
● Mappevurdering 
● Helsehjelp for overgrepsutsatte 
● Kildesortering: også på jobb og skole 

 
I tillegg har SUR jobbet med de protokollførte sakene fra UBM 2018: 

● Fremtidens fagarbeider går yrkesfag i dag  
● Billigere Ruter-billetter  
● Bedre fritidstilbud for barn og unge 

 
Alle de fem prioriterte sakene ble behandlet i bystyret, med gjennomslag i alle 
sakene. 
 
Oppmøte 
Oppmøtet på SUR møtene har variert veldig de siste årene, men har stabilisert seg 
noe mer i 2019. I februar hadde rådet oppmøterekord, med 11 tilstedeværende 
bydeler, som er det høyeste antallet deltakende bydeler siden 2016. De fleste 
bydelene har vært representert i løpet av året, dog i varierende grad. Bydel Alna 
har dessverre ikke vært tilstede på noen møter i løpet av året, noe som skyldes at 
de ikke har valgt noen representanter fra ungdomsrådet. På det meste har SUR 
hatt 16 representanter tilstede, og på det minste 9. Det er viktig å fortsette å minne 
rådsrepresentantene og bydelssekretærene på hvor viktig det er at 
representantene møter opp.  
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Oppmøte på årets elleve møter: 

01 Gamle Oslo 1 

02 Grünerløkka 8 

03 Sagene 7 

04 St.Hanshaugen 4 

05 Frogner 6 

06 Ullern 9 

07 Vestre Aker 9 

08 Nordre Aker 11 

09 Bjerke 6 

10 Grorud 8 

11 Stovner 5 

12 Alna 0 

13 Østensjø 6 

14 Nordstrand 8 

15 Søndre Nordstrand 11 

 

 

Årsgjennomgang 

 
Januar 

● Ett AU-møte, ett SUR-møte, arbeidskveld med intro til fem saker 
○ Saker på SUR-møtet: Innspill til åpenhetsutvalget, planlegging av 

arbeidskvelder, planlegging av SUR-prosjekter (stands, videoprosjekt 
om UBM og holdningskampanje i forbindelse med valget), hyttetur 

● Celine var på ekskursjon til Tønsberg med byrådsavdeling for oppvekst og 
kunnskap 

● Celine og Endre holdt kurs i påvirkningsmuligheter og tale- og debatt for 
elevrådene i bydel Grorud 

● Leverte høringsinnspill til åpenhetsutvalget  
 

Februar 
● Ett AU-møte, arbeidskveld om deputasjonsnotat , ett SUR-møte (med 

oppmøterekord for de siste tre årene!) 
○ Saker på SUR-møtet: Innspill til nytt ordensreglement, innspill til 

rutiner for valg av tillitsvalgte i skolen, innspill til KrF om 
ungdomsrepresentant i byutviklingskomiteen, høringssak om forslag 
til forskrift for ungdomsråd, hyttetur, ungdomshøringen 
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● Overleverte innspill på møte med KIF om elever som sliter 
● Møte med EO og forandringsfabrikkens skoleeksperter om 

ordensreglement 
● Ny logo, nytt merch (flyer, klistremerker, drops, gensere og buff) 

 
Mars 

● To AU-møter, ett SUR-møte, en arbeidskveld (om lobbyvirksomhet og 
aksjonisme) 

○ Saker på SUR-møtet: Behandlet høringsutkast til forskrift for 
ungdomsråd, høringssak fra byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid: 
Stolte Oslo - Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold, 
høringssak fra byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid: Fritidstilbud 
for barn og unge i Oslo kommune, innspill til byrådsavdeling for 
oppvekst og kunnskap: byrådssak om motivasjon og læringsglede på 
ungdomstrinnet. Planla Europeisk ungdomsuke og morgenaksjon 

● Leverte innspill om ordensreglement sammen med EO og 
forandringsfabrikken 

● Celine og Emilie deltok på seminar og innspillsmøte om bibliotekloven for 
Oslo kommune 2019-2022 

● Kontaktmøte med KIF. EHA, OVK og byrådsavdeling for samferdsel og miljø 
deltok også. 

● Deltok på møte med Bufdir om veileder for ungdomsråd i forbindelse med 
forskrift for ungdomsråd. 

● La frem de fem sakene for bystyret 27/3 
● Leverte høringsinnspill på Stolte Oslo - handlingsplan for kjønns- og 

seksualitetsmangfold 
● Leverte innspill til sak om motivasjon i ungdomsskolen 

 
April 

● To AU-møter, ett SUR-møte, en arbeidskveld 
○ Saker på SUR-møtet: Høringssak om prinsipper for universell 

utforming i Oslo kommune, Innspill til sak om barrierer for deltakelse 
i idretten for barn og unge. Planlegging av lokal 
ungdomsmedvirkning, planlegging av SURs arrangementer 
fremover. Valgkomiteen presenterer seg 

● Nza og Sara hadde stand på Lofsrud skole 
● Celine, Adele og Amarti hadde stand på Ungdomshøringen  
● AU hadde skype-møte med den finske delegasjonen til Youth city future 

labs 
● Celine og Emilie på møte hos OVK om sak om motivasjon på 

ungdomstrinnet 
● Adele la frem saken Kildesortering - også på jobb og skole for Samferdsels- 

og miljøkomiteen 
● Isak og Celine deltok på innspillsmøte om legeplan hos EHA 
● Celine og Emilie på møte og workshop hos Bufdir om veileder for 

ungdomsråd 
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Mai 

● Møter: Ett SUR-møte, to AU-møter og en arbeidskveld (om leserinnlegg og 
presse) 

○ Saker på SUR-møtet: Høringssak fra oppvekst og kunnskap: 
ressursfordelingsmodell for videregående skoler i Oslo, møteplan for 
høsten 2019, evaluering av ungdomshøringen 2019, planlegging av 
teambuilding og kompetanseheving for SUR. 

● Celine deltok i planleggingsmøte sammen med Elevorganisasjonen 
● Celine deltok på møte om ordensreglement 
● Isak og Selma presenterte sakene Overgrepsmottak og helsetilbud for 

Helse- og oppvekstkomiteen. 
● Mari deltok på møte i byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet og la 

frem SUR sine innspill til sak om barrierer for barn og unges deltakelse i 
idretten 

● Arrangerte grilling og grill en politiker 
● Isak på møte med Tone Tellevik Dahl om saken Bedre helsehjelp til 

overgrepsutsatte 
● Celine og Aina på møte med Marianne Borgen om innlegg på Nordisk 

hovedstadskonferanse 
● Svarte på høringssak om Oslo kommunes felles prinsipper for universell 

utforming 
● Svarte på høringssak om ressursfordelingsmodell i videregående skoler i 

Oslo 
● Aina og Celine holdt tale på Nordisk hovedstadskonferanse om 

osloungdoms meninger om Oslos miljøpolitikk 
● Startet samarbeid med EO i forbindelse med valget 
● Celine holdt kurs på ungdomsrådssamling 

 
Juni 

● Møter: Ett SUR-møte, ett AU-møte, en arbeidskveld (om valget og SURs rolle 
der) 

○ Saker på SUR-møtet: Behandlet høringssak om Oslos strategi for 
arbeid og kompetanse, test av UBM-metode, planlegging av stands 
og teambuilding for SUR til høsten. 

○ Nza representerte SUR på Alliansekonferansen i Sarpsborg 
● Arrangerte sommeravslutning for SUR 
● Celine på storbysamling i Bergen, med Ungdommens bystyre Bergen, 

Trondheim og Stavanger 
● Fadderbesøk: Celine hos Bjerke, Aina hos Gamle Oslo og Adele hos Østensjø 

 
August 

● Møter: Ett SUR-møte, ett AU-møte 
○ Saker på SUR-møtet:  Behandlet høringssak om livslang læring for 

omstilling og konkurranseevne, innspill til Oslo kommunes plan for 
en aktiv vannflate, gjennomgang av møtereglene for Ungdommens 
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bystyremøte (UBM), gjennomgang av redaksjonskomitémandat for 
UBM. 

● Teambuilding på Rush trampolinepark 
● Aina presenterte saken om svømmeundervisning i Kultur- og 

utdanningskomiteen 
 
September 

● Møter: Ett SUR-møte, ett AU-møte 
○ Saker på SUR-møtet: Innspill til stortingsmelding om idrett, innspill til 

stortingsmelding om barne- og ungdomskultur, behandlet forslag til 
møteregler for ungdommens bystyremøte, diskuterte innspill til 
byrådserklæring, diskuterte potensialet for folkevalgtopplæring for 
ungdomsråd i Oslo. 

● Celine presenterte SURs innspill til rapporten fra Ungdomshøringen 2019 
● Signe presenterte SURs innspill på innspillsverksted om aktiv vannflate 
● Kontaktmøte med byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet 
● Aina, Nza, Celine, Signe, Endre og Adele representerte SUR på Youth City 

Future Labs i København 
● Lederskolering for ledere og nestledere av ungdomsråd i Oslo 

 
Oktober 

● Møter: Ett SUR-møte 
○ Saker på SUR-møtet: Valg av ny ledelse, innspill til klimafestivalen, 

gjennomgang av SURs forretningsorden og forberedelse av innspill til 
budsjettdeputasjon. 

● Ungdommens bystyremøte 15. og 18. oktober. Celine og Aina la frem SURs 
årsberetning for Ungdommens bystyremøte 

● Sendte inn innspill til Oslo kommunes høringssvar til på stortingsmeldingen 
om idrett. 

● Nza representerte SUR på Sparebankstiftelsen DNBs workshop om 
demokratisatsning 

 
November 

● Møter: Ett SUR-møte, ett AU-møte, ett ledergruppe-møte 
○ Saker på SUR-møtet: Behandling av SURs forretningsorden, innspill 

til sak om sysselsettingstiltak 
● Var i deputasjon om budsjettet i Kultur- og utdanningsutvalget 
● Sendte inn innspill til Oslo kommunes høringssvar til sak om fritt skolevalg 
● Sendte inn innspill til sak om sysselsettingstiltak 
● Nza og Alikha har vært observatører på Ungdommens fylkesting i Hedmark. 

 
 
Desember 

● Møter: Ett SUR-møte, ett ledergruppe-møte og ett saksgruppe-møte 
○ Saker på SUR-møtet: Innspill til UDEs sak om politisk fravær i 

grunnskolen, planlegging av SUR-året 2020 

 
Møllergata 3D, Oslo      www.ungmed.no     24 14 98 30      sur@ungorg.no 

http://www.ungmed.no/
mailto:sur@ungorg.no


● Nza, Axel, Trym og Mari var på møte med Utdanningsetaten (UDE) om 
politisk fravær i grunnskolen 
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