
 

 
 
Referat fra digitalt møte 
Tirsdag 8. september 2020 

 
Dato: 8.9.2020 
Tid: Møtestart kl 16:30. Møteslutt kl. 19:45  
Sted: Zoom 
 
Til stede: 10 representanter fra 8 bydeler. Warsame Isse (Sagene), Mari Løyte 
Harboe (St. Hanshaugen), Chiara Tambuscio Kloster (Frogner), Thea Schiøtz 
Rimmereid (Nordre Aker), Nicolay Bennet Rennemo (Bjerke), Alikha Haider 
(Grorud), Amarti Mulatu (Østensjø), Sara Khalid (Søndre Nordstrand), leder Nza 
Kuamerad (Søndre Nordstrand) og nestleder Iben Kruse Valvatne (Nordre Aker). 
 
Sekretariat: Emilie Sagen Geist  
Valgkomiteen: Ingen møtte 
Orienteringer: Anders Bakken, Kjersti Varang 
 
 
Meldt forfall: Ullern, Vestre Aker, Stovner og Nordstrand 
Ikke til stede: Gamle Oslo, Grünerløkka, 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 Vedtak: godkjent 
Referat godkjennes Vedtak: godkjent 
Eventueltsaker meldes her - Sekretariatet har to 
 
Annet:  
Er det i orden for SUR å bytte rekkefølge på sak 32 og 33? Vedtak: godkjent 
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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: 

a) fra ledelsen: Hva har de arbeidet med siden sist 
 
Ledergruppen har hatt et møte der de har lagt en plan for høsten. Nza har deltatt 
på styremøte i UngOrg. Iben har jobbet med å få opp en sak i Dagsavisen for å 
feire gjennomslaget i de tre UBM-sakene som er behandlet. 
 

b) fra saksansvarlige: Nytt som har skjedd med sakene 
 
Gratis sanitærprodukter og prevensjon: Saken er behandlet i bystyret. Vi fikk 
gjennomslag! 
 
Et hjem for oss et hjem for deg: Ungdom inn på boligmarkedet: Venter fortsatt på 
å presentere saken for finansutvalget. Det tar tid fordi utvalget venter på en 
uttalelse fra en byråd. 
 
Jobb til ungdom: Skal presentere saken for finansutvalget på torsdag, 10. 
september kl. 16:30. Møtet kan streames på oslo.kommunetv.no/ 
 
Psykt viktig: Mer undervisning om psykisk helse: Saken er behandlet i bystyret. Vi 
fikk gjennomslag! 
 
Karakter SEX: Bedre seksualitetsundervisning:Saken er behandlet i bystyret. Vi fikk 
gjennomslag! 
 
 

c) fra de lokale ungdomsrådene: Aktuelle, lokale saker 
 
Nordre Aker: Hadde møte forrige uke. Snakket om rekruttering av medlemmer. 
Diskuterte gjennomføring av Ungdommens bydelsutvalgsmøte (UBUM). Hadde 
besøk om noen som snakket om ny vannforsyning. 
 
Bjerke: Snakket om sak om ny aktivitetshall på Løren, en sak om boliger for 
vanskeligstilte og en sak om en ny skole i bydelen. 
 
Grorud: Har ikke hatt ordinært møte, men bydelen har hatt besøk av Abid Raja på 
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Ammerudklubben, og skal ha møte med ordføreren snart. 
 
Frogner: Hadde besøk av ungdomstjenestene som snakket om rusundervisning 
og fikk innspill fra UR. Har ellers forberedt tre intervjuer med tre potensielle nye 
medlemmer i ungdomsrådet. 
 
Søndre Nordstrand: Møtene i ungdomsrådet er avlyst. Har bare hatt ett møte siden 
starten av korona. Får ikke informasjon om rådsmøter. Skulle hatt møte sist uke, 
men den ble avlyst i siste liten. Skulle hatt ungdomskonferanse i november, men 
får ikke planlagt det fordi det ikke er møter. Ser at andre bydeler har fysiske møter, 
så hvorfor kan vi ikke det i vår bydel? 
 
St. Hanshaugen: Har hatt digitale møter. Hadde avslutningsmøte fysisk. Behandlet 
høringssaker på forrige møte. 
 
Representanten fra Sagene hadde tekniske problemer og fikk ikke orientert fra sin 
bydel. 
 

d) fra sekretariatet: Hva de har arbeidet med siden sist 
 
Jobber med å planlegge Ungdommens bystyremøte (UBM). Det blir plass til færre 
deltakere i år, men vi har prøvd å finne en modell som både tar smittevernshensyn 
på alvor, og som sørger for at ungdom i Oslo har muligheter for å påvirke bystyret. 
Vil du være med? Søk om plass via ditt LUR/elevråd/fritidsklubb/organisasjon. Har 
jobbet med og sendt inn svar på høringssaker fra SUR. Gjør siste finish på 
Ungdomshøringen 2020: Ungdom om korona. Så snart rapporten er klar blir det 
rapportlansering. Emilie har deltatt i en panelsamtale hos Redd Barna om 
integrering, der hun snakket om Ungdomshøringen 2016. 
 
Andre orienteringer: 
 
Aktuell sak fra forrige møte: Sak om rasisme i boligmarkedet: Har ikke fått gjort 
noe til i dag. Skal skrive leserinnlegg. 
 

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 om saken skal tas videre. SUR 
planlegger etter fast rutine: Finne ambisjon for saken, metode for videre arbeid og 
ansvarlig for gjennomføring. 

● For fulle kollektiv-avganger 
○ Problem: Busser og t-baner elever må ta til skolen er stappfulle, og 
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ungdom har ikke råd til å kjøpe munnbind. Det er ikke 
smittevernsvennlig å ta fulle busser.  

○ Ambisjon: Flere avganger, gratis munnbind for elever som må reise 
for å komme seg til skolen 

○ Metode: Kontakte samferdselsbyråden 
○ Ansvarlig: Nza 

 

Fast post: Invitasjoner 

Sakstype: Orientering og diskusjon 

Bakgrunn: Sekretariatet orienterer om invitasjoner SUR har mottatt. 

1. Invitasjon til Ungdommens hjerte og smerte: Ungdomskonferanse i Aarhus 
mars 2021 (Er det i orden for SUR å bruke penger fra eget budsjett på det 
dersom kommunen ikke finner midler?) 

Fra orienteringen:  

Ungdommens hjerte og smerte er en årlig konferanse for folk som 
jobber med ungdom. De siste årene har det blitt arrangert en egen 
ungdomskonferanse som en forløper for denne konferansen. Tema 
for konferansen i 2021 er ungdoms håp for fremtiden. 

 

Diskusjon:   

SUR er positive. Diskuterer økonomi på neste møte. 

 

2. Invitasjon til å stille seg bak sak fra Elevorganisasjonen om en prøveordning 
med BUP-ansatte på skolen. Se vedlegg 1, vedlagt i e-posten med 
innkalling og saksliste. 

 

Vedtak:   

SUR vil stille seg bak forslaget. 

 

3. Invitasjon fra NOVA og Ungdatasenteret skal utarbeide en ny Ung i 
Oslo-undersøkelse for 2021, og vil ha innspill fra SUR. Kjersti Varang fra 
byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester og forsker Anders 
Bakken orienterer. 
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Fra orienteringen: 

Ung i Oslo-undersøkelsen har blitt gjennomført siden 1996. 
Undersøker hvordan det er å være ung i Oslo. Regner med å lansere 
undersøkelsen om et halvt års tid. Vil gjerne involvere ungdom i å 
presentere resultatene når de er klare. Vil også gjerne ha innspill fra 
SUR til undersøkelsen.  

 

Diskusjon:   

SUR inviterer Anders Bakken tilbake til neste SUR-møte. 

 

Sak 17/20 (Fra forrige møte) Alt. modeller for inntak til vgs   

Sakstype: Høring 

Bakgrunn: Høringssak fra byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap: Rapport om 
alternative modeller for inntak til vgs. Saken ble orientert om på SURs mai-møte, 
og diskutert på juni- og august-møtene. SUR leser og kommenterer på utkast til 
høringssvar i vedlegg 2, vedlagt i e-posten med innkalling og saksliste. 

 

Vedtak:   

SUR godkjenner høringsforslaget.  

 

Sak 30/20 Høringssak: Samarbeid, samordning og barnekoordinator 

Sakstype: Høring 

Bakgrunn: Høringssak fra Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap: Bedre 
velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt 
tjenestetilbud. Orientering ved Dag Johannes Sunde fra byrådsavdelingen. 

 

Fra orienteringen:  

Dette er en nasjonal høringssak, og byrådsavdelingen skal skrive et svar på vegne 
av Oslo kommune. De vil gjerne ha SURs innspill, men SUR kan også svare direkte 
på saken selv.  

Målet med saken er å slå sammen lovverk for å gjøre det enklere å gi offentlige 
tilbud til barn og unge som trenger tilbud fra flere instanser (f.eks., både 
barnevern, skolehelsetjenester og NAV). Det er foreslått å lovfeste en rett til 
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barnekoordinator, en person som skal være en kontaktperson og støtte for barnet 
og barnets familie. Det står ikke noe i forslaget om hvordan denne personen skal 
oppnevnes . Det står heller ikke noe i saken om ungdomsmedvirkning.  

SUR kan gjerne gi innspill på deler av saken, f.eks. det som handler om skole. 
Byrådsavdelingen plukker ut noen spørsmål som SUR kan diskutere til neste møte. 

 

Diskusjon:   

Vanskelig å diskutere saken uten konkrete spørsmål. 

 

Konklusjon:   

SUR ønsker noen mer konkrete spørsmål og diskuterer saken videre på neste 
møte, 6. oktober. 

 

Sak 31/20 Høringssak: Aktivitetspark og flerbrukshall i Lørenveien 

          Sakstype: Høring 

Bakgrunn: Høringssak fra Plan- og bygningsetaten: Detaljregulering av 
Lørenveien 64 til aktivitetspark og flerbrukshall. Sekretariatet orienterer om saken. 

 

Diskusjon:  

● Viktig med belysning i parken på kveldstid 
● Iladalen park er fin (resirkulering, hundegård, små trampoliner i bakken, 

basketbane, fotballbane) Bør hente inspirasjon herfra! 

 

Sak 32/20 Høringssak: Kommunal boligbehovsplan 

Sakstype: Høring 

Bakgrunn: Høringssak fra Velferdsetaten: Utkast til kommunal boligbehovsplan 
2021–2030. Liselotte Flatabø fra Velferdsetaten orienterer om saken. 

 

Fra orienteringen:  

For de som ikke kan kjøpe eller leie bolig selv, har kommunen kommunale boliger. 
Kommunen har kartlagt hvor mange som bor i kommunale boliger som har bolig 
som ikke er tilrettelagt for dem. 2348 husstander i Oslo har i dag behov for 
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kommunal bolig. Denne planen kartlegger hvilke behov som finnes for ulike typer 
boliger. Planen har spesielt fokus på å bygge opp de kommunale boligene for å 
avlaste rusinstitusjonene, fordi kommunen ønsker å flytte oppfølgingen fra 
institusjon til bolig (Se mer om dette neste sak, sak 33/20).  

Noen viktige mål for boligpolitikken: 

● Dekke etterspørselen etter boliger 
● Øke kommunal boligmasse med riktig type boliger (flere mindre boliger) 
● Øke tilskuddsrammen fra husbanken 
● Bruke tilvisningsavtaler (bruke andre typer boliger på en bedre måte) 
● Utvide leie til eie-ordningen 

 

Konklusjon:   

Pga. tett tidsskjema rekker ikke rådet å behandle saken på dette møtet. 
Diskusjonen utsettes til møtet 6. oktober. 

 

Sak 33/20 Høringssak: Plan for Oslo kommunes rusinstitusjoner   

Sakstype: Høring 

Bakgrunn: Høringssak fra Velferdsetaten: Plan for Oslo kommunes 
rusinstitusjoner. Stian Biong fra byrådsavdelingen for arbeid, integrering og 
sosiale tjenester orienterer. 

Fra orienteringen:  

Oslo har 660 rusinstitusjonsplasser. Andre fylker gir rusbrukere egen bolig og 
oppfølging i disse, mens i Oslo er de fleste i institusjoner. Oslo ønsker å gå i retning 
av bosetting og annen oppfølging av rusbrukere. Det er foreslått å redusere 
antallet rusinstitusjonsplasser og bygge opp boligløsningene i bydelene. 

Byrådsavdelingen har tenkt på hvilke inngangsvinkler SUR kan ta, og foreslår to 
vinklinger: Hvordan unge rusbrukere møtes av systemet, eller rus i et 
familieperspektiv.  

Unge rusbrukere: Det finnes institusjonsplasser for unge i Oslo, men 
hovedprinsippet er at unge ikke skal innlegges på rusinstitusjoner, og heller få 
oppfølging andre steder.  

Rus i familieperspektiv: Noen unge opplever at noen i familien har rusproblemer, 
og det kan påvirke livet også for de rundt den med et rusproblem. 

 

Diskusjon:  
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● SUR er positive til saken 
● Vi tenker at man bør ha ekstra fokus på unge som er rusavhengige, og at 

disse kanskje trenger mer oppfølging 
● Vi er jo ikke rusavhengige, så vi synes det er vanskelig å gi et innspill til hva 

som er best. Håper at byrådsavdelingen og velferdsetaten tar med unge 
som er berørt av saken i arbeidet videre. 

● Vi tenker at ungdom trenger rammer, og at det må passes på at de har 
noen som følger dem opp. 

 

Sak 34/20 Valg av AU-medlem til Østsamung 

Sakstype: Valg 

Bakgrunn: Oslo er medlem av Østlandssamarbeidet, en samarbeidsgruppe 
bestående av fylkene Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Oslo. De har en 
egen undergruppe bestående av ungdom fra fylkesungdomsrådene, og skal nå 
nedsette et arbeidsutvalg bestående av to ungdommer fra hvert fylke, en 
hovedrepresentant og en vara. 

Østsamungs arbeidsutvalg skal være ungdommens stemme inn i 
Østlandssamarbeidets arbeidsområder og sikre kontinuitet i ungdomsarbeidet. 
Arbeidsutvalget skal være en aktiv aktør i Østlandssamarbeidets arbeid og vil 
derfor bli bedt om å komme med uttalelser og bistå i Østlandssamarbeidets 
arbeid. Et eksempel her kan være å delta på et seminar, pressekonferanse eller 
bistå i høringsuttalelser. Videre har utvalget ansvaret for tema og opplegg rundt 
Østsamungs samlinger. Dette gjøres i samarbeid med Østsamungs koordinator 
og ungdomskoordinator i vertsfylket for samlingen. Arbeidsutvalget kan, og 
oppfordres til å ta initiativ til andre aktiviteter, men aktivitetene må godkjennes av 
koordinatorgruppa. 

Arbeidsutvalget skal ha én representant og én vara fra hvert av ungdommens 
fylkesråd/ting i hvert fylke – totalt fire representanter og fire varaer. Hver kan være 
nominert for minst ett år, maks to år, og det er et krav om at de sitter i et 
ungdomsråd under hele perioden. Arbeidsutvalget skal samles to ganger i året 
utenom Østsamung- samlingene - eller mer ved behov. Utvalget oppfordres til å ta 
i bruk digitale verktøy for å ha kontinuerlig dialog seg imellom og med 
Østlandssamarbeidets sekretariat. Østlandssamarbeidets sekretariat har ansvar for 
å holde arbeidsutvalget oppdatert på Østlandssamarbeidets arbeidsområder. 

 

Diskusjon: 

Nicolay stiller som representant. Ingen stiller til vararepresentant. 

Vedtak: 
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Nicolay Bennett Rennemo er valgt som representant for Oslo 

 

Sak 35/20 SURs årsberetning 2020 

Sakstype: Diskusjon og vedtak 

Bakgrunn: Godkjenne årsberetning for SUR 2019/2020. Se vedlegg 3, vedlagt i 
e-posten med innkalling og saksliste. 

Tillegg: 

Legge til leserinnlegg om UBM-saker samt sak om 16-årig stemmerett. 

Vedtak: 

Godkjent med tilleggene beskrevet over. 

 

Sak 36/20 Nasjonale høringssaker 

Sakstype: Høring 

Bakgrunn: Sekretariatet orienterer om aktuelle nasjonale høringssaker, og SUR 
diskuterer om de vil avgi høringssvar, og evt. hva som skal stå i dette. SUR kan også 
velge noen til å skrive høringssvaret under veiledning av sekretariatet. 

1. Høring fra Kulturdepartementet: Ny lov om pengespill.  

 

Diskusjon og vedtak: 

● SUR stiller seg bak forslaget 
● Spesielt skjerme ungdom fra lootboxes osv. som kan være en inngang til 

større spillavhengighet 

 

2. Høring fra Justis- og beredskapsdepartementet: NOU 2020: 4 
Straffelovrådets utredning nr. 1: Kriminalisering av deltakelse i og 
rekruttering til kriminelle grupper.  

 

Konklusjon: 

● Utsettes til neste møte, 6. oktober. 
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Sak 37/20 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: Ungdomshøringen 2020: Lanseringsarrangement 
 
SUR foreslår følgende personer til å gi innspill: 

● Maria Stavang 
● Zeshan Shakar 
● Karpe 
● Hkeem 
● Edvard, tidligere leder av EO i Oslo 
● Hana fra EO 
● Noen fra SUR? 

 
Eventueltsak 2: Tema for Ungdomshøringen 2021 
 
SUR har følgende innspill til Ungdomshøringen 2021: 

● SUR er fortsatt gira på temaet Ungdom om voksne 
● Kan gjerne koble det til koronatiden: De voksne man var hjemme med, 

hvordan man møtte voksne under lockdown. 
● Når er man voksen rent politisk? 
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