REFERAT FRA MØTE
Tirsdag 14. januar 2020 i Oslo rådhus
Dato:
Tid:
Sted:
Servering:

14.1.2020
17:00 - 20:00
Oslo Rådhus, m
 øterom 4+5
Pizza

Til stede: 8 representanter fra 6 bydeler. Oda Rønning-Kraft (Ullern), Axel von
Zernichow Goller (Vestre Aker), Thea Schiøtz Rimmereid (Nordre Aker), Nicolay
Rennemo (Bjerke), Alikha Haider (Grorud), Sara Khalid (Søndre Nordstrand), leder
Nza Kuamerad (Søndre Nordstrand) og nestleder Iben Kruse Valvatne (Nordre
Aker)
Sekretariat: Emilie Sagen Geist og Maika Godal Dam
Meldt forfall: Grünerløkka, Sagene, St.Hanshaugen, Frogner, Østensjø og
Nordstrand
Ikke til stede: G
 amle Oslo, Stovner og Alna.

SAKER TIL BEHANDLING
Fast post Åpning og konstituering
Møtet ble ledet av leder Nza Kuamerad og referert av koordinator Emilie Geist
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes - godkjent
Referat godkjennes - godkjent
Eventueltsaker meldes her - S
 ekretariatet har to eventueltsaker, Iben Kruse
Valvatne har én.
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: Hva har de arbeidet med siden sist
Har hatt ledergruppemøte. Planlegger arbeidskveld om H
 vordan påvirke
som vanlig dødelig torsdag 30. januar. Les mer på facebook-eventet, ta med
deg en venn og kom!
b)

fra saksansvarlige: Nytt som har skjedd med sakene
Alle saksgruppene har startet opp arbeidet, men to grupper mangler
representanter.

c)

fra de lokale ungdomsrådene: Aktuelle, lokale saker

Nordre Aker: Skal ha møte på mandag. Da kommer nyvalgte representanter.
Vestre Aker: Har fått ett nytt medlem og en ny vara.
Ullern: Har ikke hatt møte siden sist. Skal ha møte 29. januar.
Bjerke: Har ikke hatt møte siden sist. Neste møte er i slutten av januar.
Søndre Nordstrand: Har hatt avslutning for gamle medlemmer. Nza hadde møte
med arrangøren av Vær stolt-festivalen, en bydelsfestival, om et samarbeid.
Grorud: Har ikke skjedd noe spesielt siden sist møte. Starter opp igjen 4. februar.
d)

fra sekretariatet: Hva de har arbeidet med siden sist
UngMed har fått to nye ansatte (Agnes Nærland Viljugrein som
arrangementskonsulent og Phillip Charles som politisk rådgiver) og en
student i praksis (Maika Godal Dam), så vi har jobbet mye med opplæring av
dem. Ellers planlegger vi Ungdomshøringen 2020: Ungdom om voksne, og
har meldt på representanter til KS’ toppmøte for barn og unge.

Fast post Invitasjoner og høringer
diskusjon

Sakstype: Orientering og

Bakgrunn: Sekretariatet orienterer om invitasjoner SUR har mottatt til
arrangementer høringer. SUR diskuterer eventuelle høringssaker.
Diskusjon:
1.

Innspill til Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid: Ny valgordning for rådet
for flerkulturelle minoriteter i Oslo
○ SUR vil sende innspill

○
○

Takke for muligheten og understreke viktigheten av at de sørger for å
inkludere alle aldersgrupper i nominasjonsprosessen
Se ferdig høringsinnspill i vedlegg 1.

2. Innspill til KS toppmøte for barn og unge
○ SUR diskuterte saken i grupper, og kom frem til følgende innspill til
undertemaene for KS’ grunnlagsdokument:

God oppvekst og godt liv
i.

ii.

iii.

iv.

Hva skal til for at barn og unge ønsker å bli værende i
kommunen de vokste opp i, når de blir voksne? Dette handler
om at kommunen skal gjøre det attraktivt å stifte familie der
og at kommunen tar tak i problemer som finnes på stedet.
Kommunen bør også legge til rette for at unge kan engasjere
seg i lokalpolitikken. Da får de eierskap til stedet de er fra.
Hvordan kan lokale møteplasser legge til rette for
ungdomsdeltakelse? Handler om hvem som oppfordrer deg til
å engasjere seg. De som jobber på møteplassene må være
engasjert og ha fagkompetanse. Skal være en mellomting
mellom en mentor og en kompis. Er ikke alltid så gunstig at en
60 år gammel dame jobber med ungdomsdeltakelse, stort
sett er det best med yngre
Hvordan kan kommunen og fylkeskommunen tilrettelegge for
mer oppmerksomhet om psykisk helse? God idé: Ha en hel
dag viet tematikken på verdens psykisk helse-dag. Ung Arena
er et godt tilbud som bør åpnes flere steder. Fylkeskommunen
kan legge til rette med mer midler til tiltak som dette.
Hvordan kan lokale møteplasser bidra til god folkehelse?
Legge til rette for at innbyggerne kjenner på samhold ved å se
kjente fjes. Fint om kommunale tilbud frontes av personer
man har sett før. Det kan senke terskelen.

Klima- og miljøvennlig utvikling
v.

Hvordan kan lokalsamfunnet mitt bidra til det grønne skiftet
og hvordan kan vi bidra på veien? Både bra for klima og
omstilling at man har mer lokal undervisning:
Samfunsfagundervisningen kan legge til rette for at man lærer
om bedriftene i sin nærhet. Kan være med på å stimulere til at
folk begynner i bransjer i nærheten av der de er vokst opp.

Omstillingsdyktige næringsliv
vi.

Hvordan kan vi sikre at ungdomsskole og videregående
opplæring sikrer den kompetansen næringslivet etterspør og

vii.
viii.

ix.

trenger? Hvordan kan vi sikre at innbyggerne i kommunen
ikke må flytte til en annen kommune for å få seg jobb? Ha mer
fokus på fremtiden i undervisningen. I dag har vi nesten bare
fokus på fortiden (litt om nåtiden). Sørge for å gjøre unge gira
på å jobbe der det finnes jobber (Oppfordre til å velge jobber
innen teknologi f.eks.)
Obligatorisk kildesortering bør gjennomføres i alle kommuner
Alle kommuner bør ha et klimabudsjett slik som Oslo: En
oversikt over hva man slipper ut og hvordan man skal gå frem
for å kutte i utslippene i klimabudsjettet.
Bygge tett, men ta vare på de grønne lungene

Attraktive steder og byer
x.

xi.

xii.

Hva skal til for at et tettsted skal være attraktiv for dem som
bor der? Lett tilgjengelige butikker, møteplasser,
treningssteder, god kollektivtransport, variasjon i omgivelser
(park, vann, skog), hyggelig bebyggelse (ikke industriområder),
rent og klimavennlig.
Hvordan kan vi gjøre kommunen vår til et attraktivt sted for
ungdom? Steder der ungdom kan sosialisere, uteområder,
trygge og koselige områder tilrettelagt for ungdom, gode
skoler, gode helsetjenester, hyppige og presise avganger i
kollektivtransporten. Lavere priser for ungdom. Penger skal
ikke være et hinder for fritidsaktiviteter.
Hvordan kan vi sikre at innbyggerne i kommunen foretrekker
og bruker transportmiddel som gange, sykkel og
kollektivtransport? Hvordan kan vi gjøre dette mer attraktivt?
Gange: Trygt, tydelige gangfelt, bedre belysning, hyggeligere
omgivelser, samt generelt kortere avstander til tjenestene man
skal til. Sykkel: Egne sykkelfelter, god tilgjengelighet til
bysykler, trygghet. Kollektiv: Det må være enkelt å bytte hvis
man må det (avgangene må korrespondere), renslig, presise
avganger.

Mangfold og inkludering
xiii.

xiv.

xv.

Hvordan kan vi bygge ned skiller mellom folk å få flere til å
delta på det som skjer lokalt? Handler mye om holdninger. Gi
folk nødvendig informasjon. Bygge opp holdninger om at alle
er velkommen. Bedre mangfold.
Er kommunen min flink til inkludering i dag? Hva kan gjøres
bedre, hvilke tiltak kan iverksettes? I Oslo må det jobbes mer
for å fjerne skillet mellom øst og vest: Fritt skolevalg hjelper
ikke på denne problemstillingen. Kommunen bør sørge for at
alle kan møte folk fra andre bakgrunner i hverdagen
(ungdomsklubber, skolene osv.)
Hvordan kan kommunen gjøre frivillighet mer attraktivt? Folk

xvi.

orker ikke. Vise positive konsekvenser og at man sammen kan
gjør kommunen bedre.
Hvordan kan kommunen tilrettelegge for arenaer der sosial og
økonomisk ulikhet ikke har noe å si? For eksempel idrett,
møteplasser og andre fritidsaktiviteter. Etablere lavterskel
fritidstilbud, steder der alle er velkommen og alt er tilrettelagt
med gratis utlån av utstyr osv.

Deltakende innbyggere
xvii.

xviii.

xix.
xx.

Hvordan kan ungdom og eldre bli mer engasjert og involvert i
kommunale planer og utviklingsstrategier? Handler om
informasjonen man får: Den må være lett å forstå. Noen må
følge opp underveis. Sørge for god opplæring.
Er kommunen vår flink til å ta imot innspill fra innbyggerne i
politiske prosesser? Hva kan eventuelt gjøres bedre? V
 i blir
hørt, men blir vi lyttet til? Kommunen hører oss ofte bare fordi
de m
 å. Kommunen må vise at de har lyttet til oss, f.eks. ved å
vise til resultater av innspillene.
Hvordan kan barn og unge lære om demokratisk deltakelse?
Vi burde lære gjennom praksis, ikke bare teori.
Hvordan kan kommunen tilrettelegge for økt aktivitet i
lokaldemokratiet ved å gjøre arrangementer, årlige temadager
og annet mer synlig over alt i kommunen? Invitere
innbyggerne til å uttale seg om aktuelle temaer som fanger
folks interesse. Vise til at innspillene er viktige og skal bli tatt
med videre i prosessen. F.eks. kan de bekrefte at de har fått og
lest innspillene, stille spørsmål, invitere til diskusjon osv. Viktig
at man får credit for det man skal ha credit for. Det er et viktig
ledd i å vise ungdom at de blir anerkjent og tatt på alvor.

3. Invitasjon fra Barne- og familiedepartementet: Nominere kandidater til
regjeringens mulighetspanel som skal gi råd til Barne- og
familiedepartementet om fremtidens politikk for barn som vokser opp i
familier med lav inntekt. Kandidatene må være mellom 15 og 20 år.
○ SUR nominerer ingen.

4. Høring fra helsedepartementet: Endring i forskrift for helsestasjons- og
skolehelsetjenesten
○ Dette er en liten, men nødvendig endring
○ Oppfølging er viktig: Det er vanskelig å få langvarig hjelp i dag. Bra at
skolehelsetjenesten kan være et alternativ.
○ Generell bemerkning om styrking av skolehelsetjenesten
○ Se ferdig høringssvar i vedlegg 2.

5. Invitasjon fra Tros- og livssynsutvalget: Innspillsmøte om å vokse opp i Oslo
med eller uten en religion, en tro eller et livssyn. Foregår på rådhuset tirsdag
4. februar kl. 17-19.
○ Hvis noen vil være med: send en e-post til Emilie
○ Oda vil være med
Sak 1/20 Hyttetur og opplæring for SUR

Sakstype: Diskusjon

Bakgrunn: Vi diskuterer videre: Skal SUR ha en opplæringshyttetur eller
-helgesamling? Hva vil vi lære om?
Diskusjon: S
 UR mener det er enklere å sette av én eller to dager heller enn en hel
helg. Flertallet synes vi bør ha hyttetur med overnatting fra en dag til en annen.
Sekretariatet finner forslag til datoer for hyttetur i februar og mars.
SUR vil lære om:
●
●
●

Politisk struktur
Hvordan være komfortabel med å ta ordet
Hvordan få gjennomslag

Sak 2/20 Planlegging av SUR-året 2020

Sakstype: Diskusjon

Bakgrunn: SUR bestemte på siste møte for 2019 at fokusområdene for 2020 skal
være følgende:
●
●
●
●

Gjennomslag for de fem prioriterte sakene
Arrangere aksjoner
Arrangere arbeidskvelder (om aksjonisme, leserinnlegg og
påvirkningsmuligheter)
Mer morgenaksjoner med utdeling av frukt og flyers

SUR legger opp en plan for gjennomføring.
Diskusjon: S
 UR fordeler ansvar for de ulike målene
●
●

●

Gjennomslag for de fem prioriterte sakene
○ De saksansvarlige har ansvar.
Arrangere aksjoner
○ Neste arbeidskveld kan handle om aksjonisme for å brainstorme
aksjonsmuligheter. Ledergruppen (Leder, nestleder og
saksansvarlige) sørger for å ta med ideen videre.
Arrangere arbeidskvelder (om aksjonisme, leserinnlegg og
påvirkningsmuligheter)
○ Ledergruppen har ansvar
○ Neste arbeidskveld er torsdag 30. januar om H
 vordan påvirke som
vanlig dødelig?

●

Mer morgenaksjoner med utdeling av frukt og flyers
○ Leder Nza lager poll for å finne dato for morgenaksjoner hver måned

Sak 3/20

Eventuelt

Sakstype: Eventuelt

Bakgrunn: D
 ersom man har noen saker man ønsker å ta opp kan disse meldes
inn til møteleder ved starten av møtet eller til sekretær på mail i forkant.
Eventueltsak 1: Bystyrets budsjett: Tildeling til SUR
Bakgrunn: S
 UR søkte om å likestilles økonomisk, men bystyret har ikke vedtatt at
budsjettet skal økes.
Diskusjon: SUR vil jobbe for mediedekning av saken. Nza og Iben skriver
pressemelding. Sekretariatet kan bistå i arbeidet.
Eventueltsak 2: Supplering av saksgrupper
Bakgrunn: T
 o av saksgruppene mangler et medlem: Et hjem for oss, et hjem for
deg: Ungdom inn på boligmarkedet. samt Gratis sanitærprodukter og prevensjon.
Disse plassene må suppleres fra SUR.
Diskusjon: Sara vil være med på gratis sanitærprodukter. Trym tar kontakt for å
avtale videre. Det er fortsatt en ledig plass i gruppen som jobber med saken Et
hjem for oss, et hjem for deg. Er du interessert? Ta kontakt med Emilie på
emilie@ungorg.no
Eventueltsak 3: SUR-parole i årets pride-parade
Bakgrunn: L
 edergruppen har diskutert mulighetene for å søke om å ha en parole
under årets Pride-parade.
Diskusjon: S
 UR støtter initiativet. Iben og ledergruppen tar saken videre.

Møtet heves kl. 20:00

Vedlegg 1: Høringssvar til ny valgordning for og etablering av Råd for
flerkulturelle minoriteter

Oslo 15.01.2020

Til
Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid

Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo til ny valgordning for og
etablering av Råd for flerkulturelle minoriteter
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill
på utkast til ny valgordning for og etablering av Råd for flerkulturelle minoriteter.
SUR er positive til forslaget, og stiller seg bak den foreslåtte ordningen. Vi er særlig
opptatt av at valgordningen sørger for at alle aldersgrupper inkluderes i rådet, og
er glade for at dette presiseres i vedtektene.
Beste hilsener fra
Sentralt ungdomsråd i Oslo

Vedlegg 2: Høringssvar til sak om endring i forskrift for helsestasjons- og
skolehelsetjenesten

Oslo 17.01.2020

Til
Helseetaten

Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om endring i forskrift for
helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill
til Oslo kommunes høringssvar til saken om endring i forskriften.
SUR mener at forskriftsendringen er en liten, men nødvendig endring. Det er i dag
vanskelig å få hjelp over lenger tid som ung. Vi opplever at det er høy terskel for å
oppsøke langvarig og profesjonell hjelp. Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud
og et godt sted å finne noen å snakke med, og derfor er det bra at forslaget legger
opp til at skolehelsetjenesten kan bruke mer tid på behandling, og henvise videre
når det er behov for dette.
Ut over at vi støtter forskriftsendringen, ønsker SUR å komme med en generell
bemerkning til Oslo kommune om skolehelsetjenesten: Dersom
forskriftsendringen skal kunne gjennomføres og føre til en reell endring av
tilbudet, trengs det en styrking av skolehelsetjenesten.
SUR mener at alle skoler må ha en helsesykepleier tilgjengelig alle dager i uken.
Dette krever flere årsverk og en styrkning av bemanningsnormen.
Skolehelsetjenestens kontor må være synlig og lett tilgjengelig for elevene både
fysisk men også gjennom god informasjon på skolen og digitalt. Dette forutsetter
en prioritering av skolehelsetjenesten og økte ressurser.

Oppsummering
Sentralt ungdomsråd i Oslo mener:
● At forskriftsendringen er liten men nødvendig
● At vi trenger en generell styrking av skolehelsetjenesten
● At en styrkning av bemanningsnormen er nødvendig for at forskriften skal
føre til reell endring
Beste hilsener fra
Sentralt ungdomsråd i Oslo

