
 

  
 
Referat fra møte 
Tirsdag 10. mars 2020 i Oslo rådhus 

 
Dato: 10.3.2020 
Tid: Møtestart kl 17:00, møteslutt kl. 20. 
Sted: Oslo Rådhus, møterom 4+5 
Servering: Pizza 
 
Til stede: 16 representanter fra 14 bydeler. Seid AM (Gamle Oslo), Hanna Ponterius 
(Grünerløkka), Warsame Isse (Sagene), Mari Løyte Harboe (St.Hanghaugen), Chiara 
Tambuscio Kloster (Frogner), Oda Rønning-Kraft (Ullern), Axel von Zernichow 
Goller (Vestre Aker), Thea Schiøtz Rimmereid (Nordre Aker), Nicolay Bennet 
Rennemo og Embla Sjøvoll Kristoffersen (Bjerke), Arina Aamir Sheikh og Didrik Ask 
Vestaberg (Stovner, Alina Raja (Alna), Nomi Moquist (Nordstrand), leder Nza 
Kuamerad (Søndre Nordstrand) samt nestleder Iben Kruse Valvatne (Nordre Aker)  
Sekretariat: Emilie Sagen Geist og Maika Godal Dam 
Valgkomiteen: Aina Govil Lie og Celine Helen Kirkeby-Garstad 
Orienteringer: Monica Kastet, Silje Therese Nyhus, Elisabeth Teinung og Ida 
Marthinsen. 
 
Meldt forfall: Grorud 
Ikke til stede:  

 
 
SAKER TIL BEHANDLING 
 

Fast post: Åpning av møtet 
Møtet ledes av leder Nza Kuamerad og refereres av sekretær Emilie Geist  
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes - godkjent 
Referat godkjennes - godkjent 
Eventueltsaker meldes her - sekretariatet har to 

Fast post: Orienteringer                                                    Sakstype: Orientering 
Bakgrunn: Det er viktig at SUR holder seg og hverandre oppdatert på arbeidet 
med aktuelle saker. Orienteringene forberedes og gis kort og muntlig på møtet. 
Alle kan stille spørsmål til dem som orienterer, men SUR gjør ingen vedtak her. Alle 
kan melde inn orienteringssaker – det oppfordres til det også! 
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Faste orienteringer: 

a) fra ledelsen: Hva har de arbeidet med siden sist 
 
Har hatt ledergruppemøte (LEG), planlagt ny arbeidskveld om presse onsdag 25. 
mars, og invitert til gruppeledermøte og avtalt å starte opp fadderordning for de 
lokale ungdomsrådene. Jobber med forberedelser for å presentere de fem 
prioriterte sakene i bystyret og bystyrets utvalg. I tillegg skal LEG har kontaktmøte 
med byrådsavdeling for Kultur, idrett og frivillighet neste uke. Der skal vi snakke 
om vedtekter, budsjett og de fem sakene fra Ungdommens bystyremøte.  
 

b) fra saksansvarlige: Nytt som har skjedd med sakene 
 
Jobb til unge: Har deltatt på hyttetur og forberedt presentasjon av saken for 
politikere. Har fordelt ansvaret for lobbyvirksomhet i saken i saksgruppen. Saken er 
plassert i finansutvalget i bystyret. De venter på uttalelse fra finansbyråden, så vi 
skal ikke presentere før om en stund. 
 
Boligbygging: Har også deltatt på hyttetur og lært om å presentere saken. Saken 
er plassert i finansutvalget i bystyret. De venter på uttalelse fra finansbyråden, så vi 
skal ikke presentere før om en stund. 
 
Karakter SEX: Var i utvalgsmøte i kultur- og utdanningsutvalget og presenterte 
saken onsdag 11. mars. Har fordelt lobbyansvar i saksgruppen. 
 
Psykt viktig: Var i utvalgsmøte i kultur- og utdanningsutvalget og presenterte 
saken onsdag 11. mars. 
 
Gratis sanitetsprodukter og prevensjon på skolen: Skulle i utvalgsmøte i helse- og 
sosialutvalget og presentere saken torsdag 12. mars, men det er utsatt pga 
korona-situasjonen. 
 

c) fra de lokale ungdomsrådene: Aktuelle, lokale saker 
 
Vestre Aker: Planlegger Ungdommens bydelsutvalgsmøte (UBUM), behandlet 
søknader om midler. 
 
St.Hanshaugen: Sak om valg, planlegger UBUM. Lite som skjer i bydelen for tiden 
 
Bjerke: Hadde møte i går. Behandlet en sak om Bjerke Travbane og aktiviteter for 
ungdom der. Diskuterte sak om trosrom i skolene. 
 
Nordre Aker:  Har ikke hatt møte siden sist. 
 
Ullern:  Har ikke hatt møte siden sist. 
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Østensjø: Snakker om å lage nytt fritidssted for ungdom på Oppsal. Skal ha nytt 
valg av ungdomsråd. 
 
Sagene: Var syk på sist LUR-møte. 
 
Frogner: Hadde besøk fra UngMed og hadde opplæring om ungdomsråd og 
politisk system i Oslo. Hadde også besøk fra bydelsutvalget og snakket om 
samarbeid mellom ungdomsrådet og politikerne. 
 
Nordstrand: Har ikke hatt møte siden sist. 
 
Stovner: Diskuterte sak om samarbeid mellom Lif laga og CityCom, en miljøbedrift 
som driver mange handlesentre. 
 
Grünerløkka: Behandlet en sak om barnetråkk i bydelen 
 
Gamle Oslo: Snakket om budsjett for bydelen. Behandlet søknader om midler. 
 
 
Alna ankom møtet senere, og fikk ikke vært med i orienterings-runden. 
 

d) fra sekretariatet: Hva de har arbeidet med siden sist 
 
Har arrangert hyttetur for SUR, jobber med å arrangere Ungdomshøringen 2020, 
med tema Ungdom om voksne (OBS! Dette er utsatt pga corona. Nærmere 
informasjon kommer!). Maika fra UngMed har laget spørreundersøkelse for lokale 
ungdomsråd, og vil at lederne av de lokale ungdomsrådene skal svare på disse. 
Sekretærene får dem på e-post. Håper dere svarer på den! 
 
Andre orienteringer: 

e) fra Iben: nytt om SUR i Pride-paraden 
 
SUR vil ha parole i pride-paraden og knytte det til sakene vi jobber med i SUR. Iben 
har sendt e-post til arrangørene, men ikke fått svar. Jobber videre med saken. 

Fast post: Invitasjoner                                             Sakstype: Orientering og diskusjon 

Bakgrunn: Sekretariatet orienterer om invitasjoner SUR har mottatt. 

1. Invitasjon fra Mental Helse Ungdom: «Ung i Oslo»-konferanse på 
Litteraturhuset 31. mars kl. 09:00-15:30 

Påmeldingsskjema finner dere her: 
https://mentalhelseungdom.no/pamelding-ung-i-oslo-konferansen/ 

 

2. Invitasjon fra Fundatum: Ungdomsparlamentet 20. april. Forberedelser i 
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komiteer uke 14 (tre dager) Se invitasjon som blir sendt ut sammen med 
sakspapirene. 

OBS! Dette arrangementet er utsatt inntil videre pga korona-situasjonen. 

 

3. Invitasjon fra Fundatum: Innspillsmøte til komitearbeidet i forbindelse med 
Ungdomsparlamentet. Sentralen onsdag 18.mars kl 17-19. 

Ta kontakt med Emilie (emilie@ungorg.no) hvis du er interessert. 

 

4. Invitasjon fra Bykuben, cCHANGE, Splint og UngOrg: Oslos vei mot 2030. 
konferanse om miljø for deg under 25 år. 1. og 20. april, kl 15.30 – 20.00 
begge dager hos Bykuben, Myntegata 2, inngang C.  

OBS! Dette arrangementet er utsatt inntil videre pga korona-situasjonen. 

 

Sak 9/20 Forslag til vedtekter for SUR              Sakstype: Høring 

Bakgrunn: Høringssak fra byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet: Forslag til 
vedtekter for Sentralt ungdomsråd.  

Etter at ungdomsråd ble lovfestet skal SUR få nye vedtekter. Byrådsavdelingen 
har laget et forslag basert på et utkast SUR leverte høsten 2019. SUR diskuterer 
forslaget som blir sendt ut sammen med sakspapirene. 

 

Diskusjon:  

● SUR mener det må stå i vedtektene at rådet har rett til å uttale seg i saker 
som angår ungdom, også selv om dette står i kommuneloven. 

● SUR synes det er dumt at byrådsavdelingen har fjernet det som står om at 
vi er et samlet organ for de Lokale ungdomsrådene (LUR). 

● SUR mener det burde stå noe om at SUR kan følge opp LUR. 
● SUR mener at de burde ha møte- og talerett i bystyret. Hadde vært en god 

medvirkningsmulighet, og kunne gjort at SUR kan synliggjøre ungdoms 
meninger. 

● SUR mener det burde være en ordning for å følge opp råd hvis de ikke stiller 
på SUR-møter.  

○ Dette kan også presiseres i eget SUR-mandat hvis bystyret ikke vil 
vedta dette 

● SUR mener det burde stå noe om vedtaksdyktighet i vedtektene. SUR 
ønsker å videreføre regelen om at minst halvparten av bydelene må være 
representert for å være vedtaksdyktige. 

● SUR ønsker å fortsette å møtes hver måned, og vil gjerne følge bystyrets 
møtekalender. 
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● SUR mener det trengs felles retningslinjer for de lokale ungdomsrådene. 
Det er viktig at det er likt! Det påvirker hvor gode medvirkningsmuligheter 
ungdom i Oslo har, og bør sørges for at det er enhetlig. 

● SUR mener at noen må ha ansvar for å følge opp de lokale ungdomsrådene: 
Flere av ungdomsrådene har opplevd hyppig utskiftning og varierende 
bakgrunn hos sekretærene. Oslo kommune må sørge for at sekretærene 
har tid til å følge opp rådene og at de har opplæring i sekretærrollen. 

● SUR mener at det burde være felles retningslinjer for LUR, men regler om 
antall medlemmer og tilhørighet i bydelen bør kunne bestemmes av den 
enkelte bydel. 

● SUR ønsker å fortsette å ha UngMed som sekretariat, men ønsker mer 
midler til en større sekretærrolle. 

 

Sak 10/20 Forskrift for frivilligsentraler             Sakstype: Høring 

Bakgrunn: Høringssak fra Kulturetaten: Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler i 
Oslo kommune. 

 

Sekretariatet orienterer om høringssaken og SUR diskuterer. 

 

Diskusjon:  

SUR er positive til forslaget og håper det vil gjøre at det gjør mangfoldet i 
frivilligsentraler bedre. SUR er opptatt av at det å flytte ansvaret fra stat til 
kommune kan føre til større forskjeller mellom tilbudene rundt i landet. SUR 
mener at målet med forskriftsendringen må være å gjøre det mer attraktivt med 
frivillighet. 

 

Sak 11/20 Behovsplan for idrett og friluftsliv           Sakstype: Høring 

Bakgrunn: Høringssak fra Bymiljøetaten: Behovsplan for idrett og friluftsliv.  

Oslo kommune skal revidere behovsplanen for idrett og friluftsliv. I dette 
dokumentet skal grunnlaget legges for utviklingen av parker, friluftsområder og 
idrettsanlegg fremover. Tenk gjerne på hva det er behov for i din bydel. Hva må 
kommunen gjøre for at flere skal bruke parker og friluftsanlegg? Hvordan kan vi 
få flere til å ta i bruk idrettsanleggene i Oslo? Hva skal til for at flere barn og unge 
er aktive i sitt nærmiljø? Hvilke nye aktivitetstrender bør  det tilrettelegges for? 

Elisabeth Teinung og Ida Marthinsen fra Bymiljøetaten orienterer om 
høringssaken og SUR diskuterer. 
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Hovedmomenter fra orientering: 

Behovsplanen har to fokusområder: Idrett og friluftsliv. 

Hovedmålet med planen er at Oslo skal være godt tilrettelagt for idrett og 
friluftsliv, spesielt for barn og unge. 

Idrett: Mål: Anleggsdekningen på prioriterte idrettsanlegg skal minimum følge 
veksten av barn og unge.  Heve kapasiteten for et bredt spekter av brukere. Heve 
kapasiteten for idretter som er i stor vekst, har en høy andel jenter som deltar, og 
hvor det frem til nå har vært liten kommunal tilrettelegging. Standarden på 
anleggsmassen skal heves - behov for oppgradering av idrettsanlegg. Bredden i 
anleggstilbudet skal opprettholdes - legge til rette for at flest mulig av byens 
befolkning skal være aktive oftere. 

 

Friluftsliv: Mål: Alle skal ha tilgang til gode friluftslivsområder i sitt nærmiljø. Det 
skal være lett å oppdage og komme seg til friluftslivsområder i Oslo. Byen skal ha 
et sammenhengende nettverk av turveier. Vi skal bevare og styrke de områdene vi 
har i dag. Vi deler friluftsliv inn i: 

● Byggesonen (dette er alle bydelene, parker, turveier, badeplasser, elver og 
alt som er grønt i byen. I tillegg kan det være lekeplasser og anlegg i parker 
og andre steder i byen som gjør det lettere å være i fysisk aktivitet) 

● Marka (turveier, skiløyper, badeplasser osv.) 
● Fjorden og øyene (strender, kajakk, padling, seiling, båter, øyene) 

 

Her finner dere kartene som ble vist frem på møtet:  

https://bym.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8168c92b6a3941c
8aaa393dfc2bd175a 

https://bym.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=12e974ab086046
0cae602ce2ca022c7f 

 

Oppklarende spørsmål: 

● Vil dere satse på å bygge flere dans og turområder fordi jenter trenger det? 
○ Ja, men vi tar gjerne imot andre innspill. 

Diskusjon: 

SUR kom med innspill til aktiviteter og endringer tema for tema: 

● Parker:  
○ Volleyball og basketball om sommeren 
○ Ha flere asfalt-områder så man kan spille ballsporter, stå på 
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rulleskøyter, skateboard osv.  
○ Parker må være lette å komme seg til og fra med kollektivtransport, 

da blir det mer lavterskel å dra til parkene.  
○ Det må være mer informasjon om steder man kan være: Hvis man 

ikke vet om at det er parker nær seg, hvordan skal man kunne dra dit 
da? 

○ Flere sitteplasser.  
○ Det bør være mer lys i parken fordi vi får beskjed om at vi ikke burde 

være der når det er mørkt.  
○ Man må ha ulike type benker, så man også kan være få mennesker 

som sitter ved bordet.  
○ Noen parker tør ikke ungdom å bruke fordi de blir “okkupert” av 

videregåendeelever og eldre ungdom.  
○ Å ha sykkelstier til parkene gjør det lettere å dra dit.  
○ I stedet for å ha fem parker nære hverandre bør de være være litt 

spredt.  
○ Noen mener at asfalt ikke er en god ide i park- og naturområdene på 

øyene og i byen. Mange er enige i det.  
● Byøyene:  

○ Hovedøya er veldig populær fordi det er mulig å gjøre aktiviteter der. 
Kanskje man kan legge opp til flere aktiviteter på de andre øyene 
også?  

○ Det er ikke så mange av øyene som har etablerte badeplasser med 
badevakt og kiosk og sånn. I tillegg er det skikkelig dyrt hvis det er 
kiosk der.  

○ Det bør kanskje være bedre tilrettelagt for at man kan gå og bevege 
seg rundt der. Typ brygger og tydelige turstier og skilter til de ulike 
stedene.  

○ Kommunen burde sørge for at det ansettes ungdommer på kioskene 
på byøyene.  

○ Noen mener at asfalt ikke er en god ide i park- og naturområdene på 
øyene og i byen. Mange er enige i det.  

○ Vi vil ha markering av veiene på byøyene. 
● Bymarka:  

○ Gjør det lettere å finne veien og få flere rasteplasser med kiosker og 
badeplasser så man kan gå kortere turer. 

○ Vi ønsker oss flere valgmuligheter: Mange tenker at en skogstur må 
være en langtur med sekk på ryggen og proffe turklær, men vi 
ønsker oss at det synliggjøres at det finnes mange måter å være i 
marka og gå på tur på. Kanskje skilte til korte og lange turstier, vise 
hvilken variasjon det er i terrenget, at man kan gå langs et vann eller 
en elv osv. 

● Hvilke type fritidsanlegg ønsker SUR:  
○ Flere svømmehaller som er billige og offentlige.  
○ Flere flerbrukshaller i sentrum fordi for eksempel håndball må man 

kjøre langt ut for å være med og da er det bare de i lokalmiljøet som 
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blir med.  
○ Fotballag har ofte monopol på idretten og da blir det veldig dyrt å 

være med så derfor bør det være flere fotballag.  
○ Man må prioritere skatehaller og sånne ting fordi det er stor 

etterspørsel. De kan ikke skate på gaten fordi det er mye snø og grus. 
Disse hallene må også tilrettelegges for de som ikke er proffe.  

○ Åpningstidene i mindre klubber er snevrere og derfor bytter mange 
til større klubber. Guttelag prioriteres over jentelag. Grunnen til at 
jenter går på turn og dans er også fordi det kan være vanskelig å 
være jente i fotball og håndball. De populære sportene bør styrkes så 
de ikke bare blir for guttene.  

○ Klatring er på vei opp og det er ikke så mange steder man kan drive 
med det. I tillegg er er det veldig dyrt.  

○ Fotballbaner bør bli skøytebane om vinteren!  
○ Det bør være et bredt spekter av arenaer så det ikke bare blir fotball 

og håndball. 
● Generelle innspill: 

○ Flytebrygger, også i vannene rundt i Oslo 
○ Uorganiserte aktiviteter trenger flere områder 

 

Veien videre for denne saken: 

Denne saken skal dere også diskutere i deres lokale ungdomsråd. Bymiljøetaten er 
tilgjengelige hvis dere vil ha hjelp når dere skal gå gjennom planen i deres råd! 
Saksbehandler Elisabeth  kan også kontaktes på e-post eller telefon hvis dere har 
spørsmål til planen: 

Elisabeth Teinung, elisabeth.teinung@bym.oslo.kommune.no, tlf. 41108922. Fristen 
for høringssaken er 14. april. 

 

Sak 12/20 NOU 2019: 25 Med rett til å mestre           Sakstype: Høring 

Bakgrunn: Høringssak fra byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap: NOU 2019: 
25 Med rett til å mestre. Struktur og innhold i videregående opplæring.  

Monica Kastet fra byrådsavdelingen orienterer om høringssaken og SUR 
diskuterer. 

 

Hovedmomenter fra orientering:  

● Det foreslås å utvide retten til vgs til at elever har rett til å fullføre og bestå 
vgs. 

● Det foreslås å innføre obligatoriske innføringsfag i norsk og matematikk. 
Skal ikke starte med et fag hvis du ikke skjønner faget. 
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● Det foreslås å fjerne ekstrapoeng fra søknadssystemet. Altså at man ikke får 
ekstrapoeng for å ta et realfag. 

● Det foreslås mer engelsk og mindre norsk-undervisning.  

 

Oppklarende spørsmål: 

● Innebærer innføringsfag flere skoletimer?  
○ Ja 

● Skal man ta bort poeng på språkfag, realfag og kjønn- og alderspoeng?  
○ Ja 

Diskusjon: 

● SUR er positive til utvidet rett til vgs-opplæring 
● SUR synes det er dumt at man ikke skal ha poeng i fag som realfag, 

ettersom det er en motivasjon for å velge disse fagene. 
● SUR synes det er dumt at man skal ha flere skoletimer hvis man trenger 

innføringsfag. Vi mener at dette kan gjøre at motivasjonen synker dersom 
man allerede sliter på skolen. Gjør det ekstra vanskelig når man har 
fraværsgrensen.  

● SUR er positive til at det foreslås mer engelsk- og mindre 
norsk-undervisning.  

● SUR er opptatt av at folk lærer på forskjellige måter, og at  skolehverdagen 
bør tilpasses til de som ikke lærer så godt av egenarbeid.  

 

Veien videre for denne saken: 

SUR nedsetter en arbeidsgruppe som består av Chiara, Didrik, Arina, Amarti, Mari 
og Nza som skal jobbe frem spørsmål til videre diskusjon av saken på neste 
SUR-møte. Sekretariatet kontakter dem for å avtale møtetidspunkt. 

 

Sak 13/20 NOU 2019: 23 Ny opplæringslov           Sakstype: Høring 

Bakgrunn: Høringssak fra byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap: NOU 2019: 
23 Ny opplæringslov.  

Silje Therese Nyhus fra byrådsavdelingen orienterer om saken og SUR diskuterer. 

 

Orientering og diskusjon:  

Sentrale elementer fra orienteringen: 

● Elevmedvirkning og skoledemokrati: Ikke lenger krav om å ha elevråd, men 
fortsatt en rett for elevene å opprette elevråd.  
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● Alle elever har rett til å ha tilpasset opplæring.  
● Krav om at lærere skal være tilstede i undervisningen 
● Krav om forsvarlig vikarordning 
● Lærernormen foreslås oppheves 
● Foreslås større mulighet for fjernundervisning, f.eks. via skype.  
● Foreslås større fleksibilitet i fag- og timefordeling, som betyr at man kan 

bestemme at man skal bruke mer tid på ett fag og mindre på et annet. 
● Foreslås at man må forhåndsgodkjenne privat hjemmeundervisning 
● Skadeforebygging/bruk av makt og tvang. Finnes ingen muligheter for 

lærere å gripe inn fysisk i situasjoner der elever kan skade seg selv eller 
andre  i dag. Dette foreslår utvalget i NOUen å endre. 

● Økt gjennomføring: Forslaget til ny lov vil at det skal kreves at en elev har et 
visst omfang av grunnskoleopplæring i stedet for at man bare trenger 
vitnemål, slik som i dag. 

● Foreslås å gi ny sjanse for dem som har fullført videregående opplæring 
uten å bestå. 

● Reglene for opplæring i bedrift foreslås å klargjøres. Skal bruke begrepet 
lærling i alle tilfeller. Krav om tilgang på rådgiver for lærlinger. 

● Samiske elever gis rett til undervisning på samisk. 

 

Oppklarende spørsmål: 

● Hva er lærernormen?  
○ Maks 20 elever i klassen pr. lærer i grunnskolen 

● Hvor går grensene for utøving av makt fra lærerne?  
○  

● Hva betyr det at man må ha lærere tilstede i undervisning? Gjelder dette 
også studenter? 

○ Man kan ikke sette bort undervisningen til andre enn de med 
lærerutdanning. 

○ Dvs. at lærerstudenter ikke kan ha undervisning alene. 
● Hvordan løser man det at det er mangel på lærere? 

○ Vanskelig politisk spørsmål. Dette kan være en måte for kommunene 
å måtte legge til rette for at flere velger å utdanne seg til lærer. 

 

Diskusjon:  

● SUR mener det må bli bedre tilbud for psykisk helsehjelp for elever og 
styrking av skolehelsetjenesten 

● SUR er opptatt av at fleksibilitet i fag- og timefordeling ikke må gå utover 
UDV- og seksualundervisning. 

● SUR er kritiske til forslaget om at det er opp til kommunen om hvordan 
ordningen for elevråd i skolen skal være. SUR mener dette bør være 
lovfestet. 
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Veien videre for denne saken: 

SUR nedsetter en arbeidsgruppe som består av Chiara, Didrik, Arina, Amarti, Mari 
og Nza som skal jobbe frem spørsmål til videre diskusjon av saken på neste 
SUR-møte. Sekretariatet kontakter dem for å avtale møtetidspunkt. 

 

Sak 14/20 Aktiv vannflate           Sakstype: Høring 

Bakgrunn: Høringssak fra plan- og bygningsetaten: Mulighetsstudien Aktiv 
Vannflate. Plan- og bygningsetaten har undersøkt hvilke muligheter som finnes 
for å gjøre fjorden mer tilgjengelig for folk i Oslo.  

Liv Marit Dønnem Søyseth orienterte om saken på forrige SUR-møte. 

SUR diskuterer. 

 

Diskusjon:  

● Det burde være flere brygger 
● Stupetårn er det få av i Oslofjorden. Vil ha fler av dette. Også på øyene! 
● Flytebrygger, også i vannene rundt i Oslo 
● Møbleringen (f.eks. liggestoler) på Sørenga gjør det lettere å bruke 

badestedene 
● Det må være flere garderober eller skiftesteder på badesteder Det er 

ubehagelig å skifte foran mange andre. 
● Det må være flere toaletter i nærheten av badestedene 
● Det må være flere vannkraner med drikkevann i nærheten av badestedene 
● Vi trenger mer informasjon om hvordan man kan komme seg rundt langs 

havnepromenaden: God skilting 
● Vi ønsker oss flere badstuer og mer info om hvordan man kan bruke dem 
● Det burde være billig utleie av SUP, kajak osv. 
● SUR mener at et sjøbad må være ryddig, variert i hvordan det er bygget (ala 

Sørenga, der det er mange utstikkere og mulig å sitte litt for seg selv) 

Innspill til hvordan Osloskolen kan ta i bruk fjorden mer: 

● SUR mener at sjøskolen burde være en del av skolen: Det er viktig at skolen 
tar med elevene ut og gjør dem trygge i naturlige vannområder. F.eks øve 
på å svømme utendørs og være i båt. Dette bør være minst to ganger i året! 

● Innarbeide UBM-saken hjelp vi kan ikke svømme i høringssvaret. Bør være 
en del av svømmeundervisningen å svømme i fjorden. Burde være en del av 
undervisningen å lære om stedene vi har i byen. 
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Sak 15/20 Møtetider for SUR      Sakstype: Diskusjon 

Bakgrunn: Etter at ungdomsråd er lovfestet har SUR fått mange flere saker enn 
før. Dette er jo veldig bra! Utfordringen er at SUR ikke har nok tid på møtene til å 
behandle alle sakene. Hvordan vil SUR løse dette? Kan vi utvide møtetiden i noen 
retning? Og hva tenker SUR om å ha møter på dagtid? 

 

Diskusjon:  

● Blir veldig mye fravær hvis vi skal ha SUR-møter på dagtid. 
● Burde heller være to møter i måneden  
● Tror det hever terskelen veldig å ha møter på dagtid. Dumt å gå glipp av 

undervisning. 
● Utvide møtetiden? Fra 17-20 til 16-20. Kan være aktuelt 
● Færre kommer til å komme hvis det er flere gange ri måneden, men lettere 

å utvide møtetiden. 
● Burde ikke utvide møtetiden til kl. 21, for det er veldig sent. 

SUR foreslår følgende alternativer: 

● Utvide møtetiden 
○ En time 
○ En halvtime 
○ Begynne 16:30, være ferdig 20:30 

● Øke antall møter 
○ Møter to ganger i måneden 
○ Møter hver tredje uke 

 

Sekretariatet undersøker mulighetene, og kommer tilbake til dere. 

 

Sak 16/20     Eventuelt      Sakstype: Eventuelt 

Bakgrunn: Dersom 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: Invitasjon til ungdomshøringen 2020: Ungdom om voksne.  
 
Det er ledige plasser på årets ungdomshøring. Vil du være med? Kjenner du noen 
som er gira? Del invitasjonen med dem. 
 
OBS! Ungdomshøringen er utsatt på ubestemt tid pga. korona-situasjonen. 
 
Eventueltsak 2: Innspill til artister dere vil se på Oslo kulturnatt på UngInfo 
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● Britz 
● Gilli 
● Icekid 
● Nalban 
● Hkeem 
● Daniel Obede 
● Ezzari 
● Brenn 
● Svømmebasseng 
● Pom poko 
● Lil hoda 
● Temur 
● Don Martin 
● Karpe 
● Friman 
● Girl in red 
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