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Høringssvar fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om nye 
retningslinjer for Sentralt ungdomsråd 
 
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill 
på forslaget til nye retningslinjer for Sentralt ungdomsråd. 
 
Vi er glade for at forslaget fra byrådet inneholder mange av de forslagene SUR selv 
kom med i sitt forslag, men vi ser at deler av forslaget vårt er utelatt, og vi vil gjerne 
forklare hvorfor vi ønsker at det er en del av SURs vedtekter. Vi er inneforstått med 
at flere av våre forslag kan spesifiseres i SURs eget reglement, men vi mener at det 
er fordelaktig om så mye som mulig kommer med i kommunens vedtekter for 
SUR, da dette sikrer forutsigbare regler for rådet også i fremtiden, i tillegg til at det 
vil være lettere for andre å forholde seg til rådets virke. Vi mener at klare 
retningslinjer vil føre til enklere samhandling med rådet, f.eks. ved at andre 
byrådsavdelinger kjenner rådets frister og arbeidsform. Dersom retningslinjene er 
tydelige, sikrer vi god medvirkning. 
 
Rådets arbeid 
I SURs opprinnelige forslag sto det at “SUR skal være en samlet representasjon av 
Oslos lokale ungdomsråd og deres nedslagsfelt”. Dette er ikke tatt med i byrådets 
forslag. SUR mener dette bør være med i vedtektene for å synliggjøre hvilken rolle 
SUR har som et samlet organ for de lokale ungdomsrådene. 

 

SUR ønsker å opprettholde sitt forslag om at SUR har møte- og talerett i bystyret. 
Vi mener at dette hadde vært en god medvirkningsmulighet, og at det kunne 
gjort at SUR kan synliggjøre ungdoms meninger i en større bredde av saker. 

 
Møtevirksomhet 
SUR mener det burde være en ordning for å følge opp råd hvis de ikke stiller på 
SUR-møter. Tidligere har rådet operert med pålagt nyvalg av representant dersom 
en bydel ikke stiller på SUR-møte tre møter på rad. Dette ønsker vi å beholde i 
vedtektene, dersom det er lov. 
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SUR mener det burde stå noe om vedtaksdyktighet i vedtektene, og ønsker å 
videreføre regelen om at minst halvparten av bydelene må være representert for å 
være vedtaksdyktige. Ved å ha dette med i vedtektene viser man hvor viktig bredt 
oppmøte er for at rådet skal ha legitimitet i sitt arbeid. 

 

Møter 
SUR ønsker at vedtektene speiler rådets ønske om å fortsette å møtes hver måned, 
og vil gjerne følge bystyrets møtekalender. Dette mener vi er med på å 
underbygge SURs rolle som høringsorgan, og vil sikre kontinuitet og godt arbeid.  

 
Sekretariat 
SUR ønsker å fortsette å ha UngMed som sekretariat. Vi mener at UngMed har en 
bred forståelse av ungdomsmedvirkning, og at deres erfaringer med å jobbe med 
ungdom kommer SUR til gode. SUR ønsker også at det settes av mer midler til en 
større sekretærrolle, da vi i dag kun har råd til en ca 60 % sekretærstilling. Med 
dagens mengde høringssaker har ikke rådet mulighet til å ta opp egne saker (slik 
forskriften sier at rådet skal kunne), da sekretariatet ikke har mulighet til å bistå i 
SUR det arbeidet. 

 
SURs funksjon i samordning av lokale råd 
SUR opplever at de har en viktig rolle i å følge opp og samordne de lokale 
ungdomsrådenes arbeid. I dag har SUR ikke mandat til dette, utover det som 
kreves for at SUR skal være operativt. SUR ønsker at vedtektene skal si noe om at 
SUR kan følge opp LUR, bl.a. gjennom opplæring og oppfølging, og at 
finansieringen til rådet sikrer dette. 

 

Felles retningslinjer for lokale ungdomsråd 
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 det burde være felles retningslinjer for LUR, men regler om antall 
medlemmer og tilhørighet i bydelen bør kunne bestemmes av den enkelte bydel. 

 

Vi forstår at byrådsavdelingen og bystyret vil være forsiktige med å legge føringer 
på bydelene, men vår opplevelse er at det både er et ønske fra sekretærene og 
ungdommene i de lokale ungdomsrådene at man får på plass felles føringer. 
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I tillegg til felles retningslinjer for de lokale ungdomsrådene, mener SUR at det 
trengs en felles instruks for sekretærer i de lokale ungdomsrådene. Slik det er i dag 
opplever flere lokale ungdomsråd at sekretæren deres har svært begrenset med 
tid, og ofte helt mangler opplæring i rollen. Dette går utover ungdomsrådets 
medvirkningsmuligheter. SUR mener også at noen må ha ansvar for å følge opp 
de lokale ungdomsrådene med opplæring, kurs og veiledning. Rådet mener at 
dette kan være UngMed, SUR eller en noen i kommunen, men er opptatt av at 
ansvaret er plassert på ett sted. 

 
Oppsummering 
Sentralt ungdomsråd i Oslo mener:  

● SUR ønsker at vedtektene sier noe om at SUR er er samlet organ for de 
lokale ungdomsrådene i Oslo. 

● SUR ønsker å ha møte- og talerett i bystyret 
● SUR ønsker at vedtektene skal spesifisere hva som kreves for at SUR skal 

være vedtaksdyktige på et møte 
● SUR ønsker å ha månedlige møter og følge bystyrets møtekalender. 
● SUR ønsker å fortsatt ha UngMed som sekretariat 
● SUR ønsker en styrking av sekretærordningen i form av midler som kan gå 

til større sekretariatsstilling. 
● SUR mener det bør legges opp til et felles reglement for de lokale 

ungdomsrådene. 
 
 

 

Beste hilsener fra 

Sentralt ungdomsråd i Oslo 

v/ Nza Kuamerad 

Leder 
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