
 

  
 
Referat fra møte 
Tirsdag 12. mai 2020 

 
Dato: 12.5.2020 
Tid: Møtestart kl 17:00. Møteslutt kl. 20:00.  
Sted: Zoom:  
 
Til stede: 13 representanter fra 10 bydeler. Trym Sibeko (Grünerløkka), Mari Løyte 
Harboe (St. Hanshaugen), Chiara Tambuscio Kloster (Frogner), Una Furberg 
(Ullern), Axel von Zernichow Goller (Vestre Aker), Sigrid Thunes (Nordre Aker), 
Nicolay Bennet Rennemo (Bjerke), Alikha Haider (Grorud), Nomi Moquist 
(Nordstrand), Sara Khalid og Jonas Køber (Søndre Nordstrand), saksgruppeleder 
Isak Andersson, leder Nza Kuamerad (Søndre Nordstrand) og nestleder Iben Kruse 
Valvatne (Nordre Aker). 
 
Sekretariat: Emilie Sagen Geist  
Valgkomiteen: Isak Andersson 
 
Meldt forfall: Østensjø 
Ikke til stede: Gamle Oslo, Sagene, Stovner og Alna  

 
 
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 saker 

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! 
 
Faste orienteringer: 
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a) fra ledelsen: Hva har de arbeidet med siden sist 
 
Nza har vært i møte med lederne for fylkesungdomsrådene. Ledergruppen har 
planlagt arbeidskveld 4. juni kl. 17 om aksjonisme. Forhåpentlig i UngInfo-senteret. 
Onsdag 13. mai kl. 15:00 skal Iben og Nza presentere UBM-sakene for bystyret.  
 

b) fra saksansvarlige: Nytt som har skjedd med sakene 
 
Psykt viktig: Har begynt å planlegge lobbyvirksomhet. 
 
Jobb til unge: Har fått et nytt saksgruppemedlem (Nomi) og har hatt møte i 
gruppen. Har satt seg inn i de ulike partienes politikk om saken. 
 
Bolig: Har ikke fått kontakt med saksgruppen. Har jobbet ferdig med et 
leserinnlegg om saken. 
 
Gratis sanitetsprodukter: Ella har skrevet leserinnlegg fra AUF om saken, og UBM 
har fått shout out. 
 

c) fra de lokale ungdomsrådene: Aktuelle, lokale saker 
 
Grünerløkka: Planlegger fysisk møte. Jobber digitalt inntil videre. Holder sosiale 
medier aktivt. Planlegger ungdomskonferanse til høsten. 
 
Nordstrand: Har lagt plan for sakene rådet skal jobbe med i år. 
 
Nordre Aker: Har hatt et møte der de behandlet saker og søknader om midler. 
Planlegger Ungdommens bydelsutvalgsmøte (UBUM). 
 
Vestre Aker: Har hatt to møter i mai. Har behandlet søknader om midler.  
 
Frogner: Har hatt møte. Snakket om hvordan rådet kan bruke sosiale medier. 
Hadde møte rett før fristen for saken om behovsplan for idrett og friluftsliv, så rådet 
fikk sendt inn svar. Har samarbeidet med St. Hanshaugen om en sak om 
ungdomshus i Stensparken. 
 
Grorud: Har hatt digitalt møte. Snakket om korona-aktiviteter i bydelen. 
Ungdomsrådet foreslo utekino. Fyrhuset har blitt pusset opp og fått nye lokaler. 
Planlegger ny ungdomskonferanse i 2021. 
 
Bjerke: Har hatt ett møte siden sist. Det var ni saker på agendaen. Stort sett 
orienteringssaker.  
 
Ullern: Har ikke hatt møte siden sist SUR-møte. 
 
St.Hanshaugen: Har snakket om fritidstilbud i bydelen. Har samarbeidet med 
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Frogner om en sak om ungdomshus i Stensparken. Svarte på høringssaken om 
behovsplan for idrett og friluftsliv. 
 
På grunn av tekniske problemer var ikke Søndre Nordstrand tilstede under 
orienteringene.  
 

d) fra sekretariatet: Hva de har arbeidet med siden sist 
 
Sekretariatet er tilbake på kontoret i Møllergata 3. Snart kan man låne møterom 
igjen! Har ellers skrevet artikler om medvirkning til UngMed.no og fulgt opp 
fylkesledernettverket. 
 

Fast post: Aktuelle saker      Sakstype: Diskusjon 

Bakgrunn: Hva er ungdom i Oslo opptatt av for tiden? SUR diskuterer saker 
ungdom er opptatt av for tiden, og vurderer hva vi vil gjøre videre. 

Diskusjon: 

● Økningen av ungdomskriminalitet er et problem 

 

Fast post: Invitasjoner                                             Sakstype: Orientering og diskusjon 

Bakgrunn: Sekretariatet orienterer om invitasjoner SUR har mottatt. 

● Invitasjon fra Bufdir: Nominasjon av kandidater til Barne- og 
familiedepartementets ungdomspanel for fritidskort. Hvert fylke kan foreslå 
to kandidater til fylkesungdomsrådenes nettverk som skal nominere fem 
kandidater. SUR nominerer: 

○ Mari Løyte Harboe 
○ Chiara Tambuscio Kloster 

 

Sak 17/20     Alternative modeller for inntak til vgs            Sakstype: Høring 

Bakgrunn: Høringssak fra byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap: Rapport om 
alternative modeller for inntak til vgs.  

Øyvind Bjerkestrand fra byrådsavdelingen orienterer om saken, SUR diskuterer. Se 
saksvedlegg på s. 5. 

Fra orienteringen: Øyvind Bjerkestrand  

Modell 1: Karakterer  

Modell 2: Loddtrekning  
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Modell 3: Kvotering av søkere med svake karakterer  

Modell 4: Rangering etter ønskenummer  

Modell 5: Loddtrekning kombinert med karakterinntak 

Diskusjon: SUR skal diskutere saken på juni-møtet, 16. juni. 

 

Sak 18/20     Ny planstrategi for Oslo           Sakstype: Høring 

Bakgrunn: Høringssak fra byrådsavdeling for finans: Ny planstrategi for Oslo. 

Pia Dybvik Staalesen fra byrådsavdelingen orienterer om saken, SUR diskuterer.  

Fra orienteringen: Planstrategien sier noe om hvilke planer Oslo trenger de neste 
fire årene for å møte samfunnsutfordringene Oslo har. Saken skal på offentlig 
høring f.o.m. denne uken. Planstrategien er ikke bindende. Ligger ikke an til å 
lages ny samfunnsdel av kommuneplanen, men skal lages en ny arealdel. Når SUR 
skal behandle saken kan dere tenke på om SUR kjenner seg igjen i utfordringene 
som nevnes, og om det er andre utfordringer dere ser som ikke er nevnt i 
planstrategien.  

Diskusjon: Saken kommer på høring med frist 1. juli. SUR skal diskutere saken på 
juni-møtet, 16. juni. 

 

Sak 19/20     Medvirkning i kommuneplanarbeid            Sakstype: Høring 

Bakgrunn: Høringssak fra byrådsavdeling for finans: Utredning om medvirkning i 
kommuneplanarbeid. 

Miriam Abildsnes fra byrådsavdelingen orienterer om saken, SUR diskuterer.  

Fra orienteringen: Byrådsavdelingen vil høre hvordan medvirkningsprosessene i 
kommuneplanarbeid kan styrkes. Kommuneplanen er et overordnet 
styringsdokument. Det er delt i to: En samfunnsdel og en arealdel. Det skal snart 
startes en større medvirkningsprosess om arealdelen. 

Byrådsavdelingen ønsker at de lokale ungdomsrådene tar opp saken på et møte i 
sitt råd. Mentien som ble brukt på SUR-møtet kan brukes som utgangspunkt for 
en diskusjon om hvordan medvirkning bør gjøres. Logg inn på menti.com og skriv 
inn koden 36 61 5. Koden er aktiv til 28. mai. Trenger dere utsettelse? Ta kontakt 
med Miriam Abildsnes på e-post: miriam.abildsnes@byr.oslo.kommune.no 

Diskusjon: SUR følger denne saken videre. 
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Sak 20/20     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: Ungdoms tanker om korona-situasjonen 
 
Bakgrunn: SUR får besøk av byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Omar 
Samy Gamal, vil høre hvordan ungdom i Oslo har opplevd korona-situasjonen. Han 
var spesielt opptatt av å snakke om arbeidsledighet, sommerjobber, fritidstilbud 
og ungdomsklubber og kriminalitetsforebyggende arbeid. 
 
Diskusjon: 
SUR stilte spørsmål til byråden. Svarene står i kursiv. 

● Det er bra at det tas på alvor at vi trenger flere jobber til ungdom 
● De som ikke har et aktivt sosial liv har lett for å falle ut, hva gjøres for å fange 

opp dette? 
○ Ja, det har vært en utfordring under koronakrisen, fordi det er lavere 

terskel for å hoppe ut av samtaler eller logge av.  
○ Ungdomsklubber har arrangert fysiske turer i nærmiljøet med 

ungdom. 
○ Noen ungdomsklubber har gjort oppsøkende arbeid., levert 

aktivitetspakker til ungdom osv. 
● Ungdomskriminalitet: Hva gjøres? 

○ Trygge voksenpersoner der ungdom er 
○ Jobb: Hjelpe ungdom med å få deltidsjobber. Oslo kommune hjelper 

ikke folk spesifikt med å tilby deltidsjobber, men det kan vi gjerne 
snakke om senere. Et eksempel på dette: Jobbsenter på 
ungdomsklubben på Stovner. De hjelper ungdom med å søke jobb, 
trene på intervju osv.. 

○ Forebyggende arbeid: Hvis du ikke har en fritidsaktivitet eller noe 
meningsfullt å gjøre er terskelen lavere for å havne i feil miljø. Derfor 
er det viktig med gode fritidstilbud. 

● Planlegger Oslo kommune å åpne ungdomsklubbene? 
○ Ja, på sikt.  

● De ungdommene som bruker og misbruker rusmidler får kanskje ikke 
informasjonen kommunen gir om oppfølgingstilbud. 

○ Uteseksjonen har rusavvennings-app og -program, bydelene har 
erfaringskonsulenter og tilbud. Men er ikke alltid kommunen som er 
best på å kommunisere dette best. Derfor er det viktig at 
kommunen kan bruke ungdom til å nå de riktige målgruppene. 

● Har SUR noe dere kommer på i etterkant er det bare å ta kontakt. 
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Eventueltsak 2: Felles høringsuttalelser fra nasjonalt nettverk for 
fylkesungdomsråd. 
 
Bakgrunn: Nettverket for fylkesungdomsråd jobber med felles høringsuttalelser 
for nasjonale høringssaker. SUR har anledning til å levere innspill til tre saker, og 
diskutere et utkast til felles høringssvar: 
 
Sak 1: Nasjonal transportplan. Nza og sekretariatet orienterer.  
 
Sak 2: NOU 2019:25 Med rett til å mestre. Nza og sekretariatet orienterer. 
 
Sak 3: NOU 2019: 23 Ny opplæringslov. Nza og sekretariatet orienterer. 
 
Sak 4: NOU 2019:26 Rusreform. Her er det utarbeidet et høringsutkast. Se vedlegg 1. 
 
 
Vedtak:  
Sak 1: SUR behandler utkast til denne saken på juni-møtet, 16. juni. 
Sak 2 og 3: Nza sender inn SURs innspill til  
Sak 4: SUR stiller seg bak høringsutkastet. 
 
 
   

6 



 

 
Bakgrunn for sak 17/20 
 

Rapport om alternative modeller for inntak til vgs.  
 
Bakgrunn for saken: 
Høringssak fra byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap: Rapport om 
alternative modeller for inntak til vgs.  
 
Oslo kommune nedsatte i 2018 et utvalg som har sett på fem alternative 
inntaksmodeller for videregående skole i Oslo: 
 
Modell 1: Karakterer  
Modell 2: Loddtrekning  
Modell 3: Kvotering av søkere med svake karakterer  
Modell 4: Rangering etter ønskenummer  
Modell 5: Loddtrekning kombinert med karakterinntak 
 
Utvalget sier i sin konklusjon at “spørsmålet om hvilken inntaksmodell som 
er den beste, nødvendigvis utløser spørsmål om hvem som skal få vinne og 
hvem som må tape i fordelingen av skoleplasser. [...] Det er bare gjennom 
eksplisitte politiske prioriteringer en kan tilby løsninger eller svar på 
dilemmaet.” 
 
Utvalgets anbefaling er å enten videreføre dagens karakterbaserte inntak 
med noen justeringer, der ”det legges inn mer sofistikerte måter å tilgodese 
utsatte elever på enn vi har kunnet gjøre med kvotemodellene.”, eller å 
opprette en ordning der elevene kan vurderes ut fra innsats og progresjon 
fremfor karakterer. Utvalget foreslår dette under forutsetning av at man får 
til innplassering i karaktergrupper basert på flere typer elevresultater.  
 
 
Rapporten kan finnes i sin helhet her: 
https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/pressemeldinger/utvalg-an
befaler-endringer-i-inntaksmodell-til-videregaende-skole-i-oslo#gref 
 
 
 
Spørsmål til SUR: 
 

● Hva synes SUR om det utvalget har kommet frem til? 
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● Er det noen hensyn utvalget ikke har tatt med i sin vurdering? 
● Hva er viktig for SUR når det kommer til inntaksmodell for vgs.?   

8 



 

Vedlegg 1: 

Utkast til høringssvar fra nettverk for 
fylkesungdomsråd 

Rusreformen - Fra straff til hjelp - NOU 2019:26 

 

Regjeringen vil gjennomføre en rusreform for å sikre et bedre tilbud til personer 
med rusproblemer og avhengighet, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk 
og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til 
helsetjenesten. Dette er et felles svar på høringen til rusreformen av 
fylkesungdomsrådene i Norge.  

  

1. Fylkesungdomsrådene er i hovedsak positiv til at samfunnets reaksjon på 
bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra 
justissektoren til helsetjenesten når det gjelder personer med alvorlig 
rusavhengighet. 

  

2. Fylkesungdomsrådene støtter ikke utvalgets forslag vedrørende 
terskelverdier for besittelse og oppbevaring av narkotiske stoffer.  

Dersom regjeringen likevel gjennomfører en avkriminalisering må 
terskelverdiene settes så lave som mulig. 

  

3. Fylkesungdomsrådene mener at det bør være lov til å pålegge behandling 
av brukere av narkotika fordi konsekvensene også berører andre enn den 
som bruker. Eks: Foreldre med små barn. 

  

4. Fylkesungdomsrådene er skeptiske til hvordan oppfølgingen skal fungere 
dersom det å ikke møte til pålagt behandling, ikke medfører sanksjoner. 

  

5. Fylkesungdomsrådene mener at i tilfeller der personer under 
myndighetsalder avdekkes for bruk og besittelse av narkotika skal det 
gjennomføres en pålagt foreldre veiledningssamtale. Rusmidler hos barn og 
unge er ofte et resultat av dårlige forhold hjemme. Det er viktig at 
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foreldresamtalene ikke fører til forverret tilstand i heimen eller en 
vanskeligere behandling. 

  

  

6. Fylkesungdomsrådene understreker viktigheten av at politiet fortsetter sitt 
forebyggende arbeid mot narkotika med blant annet bekymringssamtaler 
for barn under 18 år sammen med foreldrene. 

  

7. Fylkesungdomsrådene påpeker at fylkeskommunene har en særskilt rolle 
som skoleeier og understreker viktigheten av et godt forebyggende 
samarbeid med politiet. 

  

8. Fylkesungdomsrådene mener at manglende oppmøte til pålagte møter 
med den rådgivende enheten skal følges opp av politiet. 
Fylkesungdomsrådene mener at oppfølgingstilbudet barnet får, må ta 
hensyn til at tvang og strenge 

rammer kan føre til at det er vanskelig å åpne seg. Vi mener at barnet må 
tilbys oppfølging med en fast person som gjør at barnet føler seg trygg. 
Barnets sikkerhet skal alltid være høyt prioritert. 

  

9. Gjentatte overtredelser i form av bruk og oppbevaring av illegale rusmidler 
skal medføre en opptrapping av straffereaksjoner for eksperiment- og 
rekreasjonsbrukere. 

  

10. Fylkesungdomsrådene påpeker at iverksettelse av rusreformen forutsetter 
at det følger med tilstrekkelige tilleggsressurser til å sikre et godt tilbud i alle 
kommuner og politidistrikt og driftsenhetene i politiet. 

  

11. Fylkesungdomsrådene understreker viktigheten av å sikre tilstrekkelig 
behandlingskapasitet og ettervern for personer med rusavhengighet. 
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12. Vi ser det som bekymringsfullt at den nye rusreformen kan øke bruk av rus 
fordi det kan brukes som et smutthull for besittelse.   
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