
 

 

 
Referat fra møte 
Tirsdag 3. november 2020 

 
Dato: 3.11.2020 
Tid: 16:30 - 20:05 
Sted: Zoom 
 
Til stede: 14 representanter fra 12 bydeler. Hanna Ponterius (Grünerløkka), Mari 
Løyte Harboe (St.Hanshaugen), Chiara Tambuscio Kloster (Frogner), Matias 
Wheeler (Ullern), Axel von Zernichow Goller (Vestre Aker), Thea Schiøtz Rimmereid 
(Nordre Aker), Nicolay Bennet Rennemo (Bjerke), Mohsanah Hussain (Grorud), 
Arina Aamir Sheikh (Stovner), Amarti Mulatu og Isak Andersson (Østensjø), Nomi 
Moqvist (Nordstrand) Sara Khalid (Søndre Nordstrand) og nestleder Iben Kruse 
valvatne (Nordre Aker)  
 
Sekretariat: Emilie Sagen Geist  
Valgkomiteen: Isak Andersson og Aina Govil Lie 
Orienteringer: Anders Bakken, Anne-Lise Kristensen, Christine Tolås, Oddvar Faltin 
og Mariam Fulger 
Observatør: Shivani Sharma (Sekretær i ungdomsrådet i bydel Grünerløkka) 
 
 
Meldt forfall: Leder, Nza Kuamerad 
Ikke til stede: Gamle Oslo, Sagene og Alna 

 
 
SAKER TIL BEHANDLING 
 

Fast post: Åpning av møtet 
Møtet ble ledet av nestleder Iben Kruse Valvatne og referert av sekretær Emilie 
Geist  
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes - godkjent 
Referat godkjennes - godkjent 
Eventueltsaker meldes her - Sekretariatet har to, Sara fra Søndre Nordstrand har 
en 
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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 
 
Har forberedt budsjettdeputasjon for SUR. Har lagt frem SURs årsberetning på 
Ungdommens bystyremøte. Har hatt kontaktmøte med byråd for kultur, idrett og 
frivillighet. 
 

b) fra saksansvarlige: Nytt som har skjedd med sakene 
 
Psykt viktig: Saken er vedtatt. Isak skal delta i en debatt om psykisk helse i regi av 
Mental Helse Norge. Tidspunktet er ikke avklart. 
 
Et hjem for oss - et hjem for deg,: Saken ligger fortsatt til behandling. Venter på en 
uttalelse fra byråd. 
 
Karakter SEX: Saken er vedtatt.  
 
Gratis sanitærprodukter og prevensjon: Saken er vedtatt. 
 
Jobb til ungdom: Axel var ikke tilstede under orienteringene 
 

c) fra de lokale ungdomsrådene: Aktuelle, lokale saker 
 
Østensjø: Snakket om sak om trafikksikkerhet og en sak om nytt skolebygg. Skal 
dele ut ungdommens kulturpris i bydelen.  
 
St.Hanshaugen: Jobber med å rekruttere medlemmer til rådet. Jobbet med sak 
om jobbtilbud. Sak om helsestasjonen og deres informasjon  
 
Frogner: Har ikke hatt møte siden sist, men Chiara har vært i møte med 
ungdomsambassadørene i bydelen. 
 
Nordre Aker: Behandlet søknader om midler. Sak om å redusere frafall i skolen. 
Diskuterte Ungdommens bydelsutvalgsmøte, som er avlyst. Skal heller satse på 
rekruttering av medlemmer til rådet. 
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Søndre Nordstrand: Har hatt møte på Teams. Snakket om UngArena, som må 
flytte fra lokalene sine. Snakket om budsjett. Skulle ha ungdomskonferanse, men 
må avlyse - hvordan skal vi rekruttere da? 
 
Nordstrand: Har jobbet med sine prioriterte saker. Skulle ha en mini-kafe-dialog, 
men måtte utsettes pga. korona. Også usikre på hvordan de kan rekruttere 
medlemmer. 
 
Bjerke: Skal ha møte neste uke. 
 
Stovner: Hadde møte for to uker siden. Har hatt mye smittespredning i bydelen. 
Mye mediekjør på ungdomsrådet i den forbindelse.  
 
Ullern: Har ikke hatt møte siden sist. 
 
Grünerløkka: Representanten fikk ikke orientert pga tekniske problemer. 
 
Vestre Aker: Representanten var ikke tilstede under orienteringene  
 
 
 

d) fra sekretariatet: Hva de har arbeidet med siden sist 
 
Har gjennomført UBM, sekretær Emilie har vært med i møte med 
koordinatornettverket (nettverk for koordinatorene/sekretærer for fylkenes 
ungdomsråd.) Har jobbet med å skrive og sende inn svar på høringssaker fra SUR. 
 
Andre orienteringer: 

 
Orientering om arbeidet med aktuelle saker: 

Nza: For fulle kollektiv-avganger 
Nza var ikke tilstede på møtet 
 
Mari: Rasisme på boligmarkedet 
Har begynt på et leserinnlegg. Har funnet en god kilde som kan brukes. 

 

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. 
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Diskusjon:  

● Helsestasjoner 
○ Problem: Mange unge mangler info om hvilke 
○ Ambisjon: Ungdom må få besøke helsestasjonen med skolen  
○ Metode: Fremme forslag for helsebyråden. Underskriftskampanje. 
○ Ansvarlig: Mari 

 

● Fokus på klima selv om det er koronakrise 
○ Problem: Lett å glemme at klimakrisen pågår når koronakrisen tar all 

plass i media.  
○ Ambisjon: Det må være mer fokus på klima i det offentlige ordskriftet. 
○ Metode: Delta på møte initiert av Redd Barna. Ellers vil SUR har 

temaet mer i bakhodet fremover. 
○ Ansvarlig: Ingen ansvarlig 

 

● Hjemmeskole under korona 
○ Problem: Når mange elever er i karantene, blir hele skolen sendt 

hjem. Bør være en bedre løsning på dette! 
○ Ambisjon: Få på plass en ryddigere ordning som sikrer god 

skolehverdag så lenge koronakrisen står på. 
○ Metode: Leserinnlegg 
○ Ansvarlig: Iben 

 

Fast post: Invitasjoner 

Sakstype: Orientering og diskusjon 

Bakgrunn: Sekretariatet orienterer om invitasjoner SUR har mottatt. 

● Invitasjon fra Redd Barna: Planleggingsmøte til møte med Tina Bru 
(Olje- og energiminister) og Sveinung Rotevatn (Klima- og 
miljøminister) om klima 

○ Isak, Chiara, Iben og Arina vil gjerne være med på planlegging. 
Emilie sender datoer for møter og trekker lodd mellom de som 
kan. 
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Sak 38/20 (Utsatt fra forrige møte) Ung i Oslo-undersøkelsen 

Sakstype: Diskusjon 

Bakgrunn: På SURs septembermøte fikk dere besøk av forsker Anders Bakken ved 
NOVA og Ungdatasenteret, som skal utarbeide en ny Ung i Oslo-undersøkelse for 
2021. Bakken vil ha innspill fra SUR. Han orienterer ytterligere, og SUR diskuterer. 

 

Fra orienteringen: Dette kan SUR bidra med: Gi innspill til spørreskjemaet, hjelpe 
til med å motivere ungdommer for å gjennomføre undersøkelsen, hjelpe med å 
fortolke resultatene. Ønsker å nedsette en arbeidsgruppe med representanter fra 
SUR. 

 

Veien videre: SUR har ingen spesifikke innspill på dette tidspunktet, men vil gjerne 
holdes oppdatert på prosjektet. Anders Bakken inviteres til å sende spørsmål til 
rådet til rådets sekretær. SUR ønsker å være med på å tolke resultater av 
undersøkelsen. 

 

Sak 44/20 Valg av leder og nestleder og saksgruppeansvarlige 

Sakstype: Valg 

Bakgrunn: SUR velger ny ledelse. Valgkomiteen presenterer sin innstilling. 

 

Innstilling fra valgkomiteen:  

Leder: Sara Khalid 

Nestleder: Arina Aamir Sheikh 

Saksgruppeledere: 

● Ragna Tunold 
● Nomi Moquist 
● Alina Raja 
● Chiara Tambuscio Kloster 
● Mohsanah Hussain 

 

Valg:  
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Leder: Ingen stiller som motkandidat. Sara Khalid velges ved akklamasjon 

Nestleder: Mari Løyte Harboe stiller som motkandidat mot Arina Aamir Sheikh. 
Skriftlig, hemmelig votering. Mari vant valget, med 6 mot 5 stemmer. 

Saksgruppe: Ingen stiller som motkandidat. De innstilte, Ragna Tunold, Nomi 
Moquist, Alina Raja, Chiara Tambuscio Kloster og Mohsanah Hussain, velges ved 
akklamasjon  

 

Sak 45/20 Valg av vara til Østsamung-AU 

Sakstype: Valg 

Bakgrunn: SUR velger vara til Østsamung-AU. 

 

Valg: Chiara Tambuscio Kloster velges ved akklamasjon 

 

Sak 46/20 Besøk av pasient- og brukerombudet 

Sakstype: Diskusjon 

Bakgrunn: SUR får besøk av pasient- og brukerombudet, som har sendt følgende 
bakgrunn for sitt besøk: “Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus ønsker å 
øke fokuset på barn og unges rett til nødvendige og forsvarlige tjenester. Det kan 
være alt fra tilstrekkelig tilgang på personell på helsestasjonen, helsestasjon for 
ungdom og skolehelsetjenesten, til god nok oppfølging av somatiske og psykiske 
helseutfordringer fra spesialisthelsetjenesten. Vi er også ombud for NAV 
sosialtjenesten og barnevernstjenesten i Oslo. 

Vi vet det er utfordringer i skolehelsetjenesten og vi vet at mange ønsker mer 
hjelp fra BUP. Enkelte barn og foreldre har opplevd mangler i oppfølgingen fra 
barnevernet og barnefamilier sliter i møte med NAV. Dere i ungdomsrådet har 
masse kompetanse og kunnskap rundt dette og vi vil gjerne komme på et av de 
neste møtene i Sentralt ungdomsråd. Der ønsker vi å fortelle litt om oss selv og 
hvordan vi kan hjelpe byens barn og unge, høre hvor dere mener utfordringene er 
størst og få innspill til hvordan vi kan nå ut med informasjon om pasient- og 
brukerrettigheter og oss selv til Oslos innbyggere under 20 år.” 

 Orientering ved Anne-Lise Kristensen, Christine Tolås og Oddvar Faltin 

 

Fra orienteringen: Pasient- og brukerombudet ønsker å samarbeide med SUR om 
å arrangere et frokostmøte. Ønsker også å lage infofilm om ombudet rettet mot 

6 



 

ungdom. 

Diskusjon: Axel og Iben er interessert i å følge saken videre. Emilie sender 
kontaktinfo til ombudet. SUR er spesielt opptatt av helsesykepleiere og 
helsestasjon for ungdom. Hvis ombudet har andre spørsmål til rådet kan de rettes 
til koordinator Emilie. 

 

Sak 47/20 Høringssak fra OVK: Forslag til endringer i forskrift om fosterhjem 

Sakstype: Høring 

Bakgrunn: Høringssak fra Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap: Oslo 
kommunes innspill til sak om forskrift om fosterhjem. Se bakgrunn for sak på side 
8. Miriam Fulger fra byrådsavdelingen orienterer. 

 

Diskusjon:  

● Barnet er ekspert på eget liv, og dets mening bør veie tyngst, så lenge dette 
er forsvarlig.  

● God kontakt mellom barn og barnevern.  
● Det må finnes gode kanaler der barn og unge kan gi tilbakemeldinger og ta 

kontakt med barnevernet 
● Barn bør ha så mye innflytelse som mulig, men eksperters mening skal 

også tillegges vekt 
● Viktig at barnet ikke skal bli påvirket av voksne til å mene det som er “best 

for de voksne av barnet mener” 

 

Veien videre:  

Sekretariatet skriver og sender inn en høringsuttalelse på bakgrunn av SURs 
innspill. 

 

Sak 48/20 Hvordan presentere saker for SUR? 

Sakstype: Diskusjon 

Bakgrunn: Sekretariatet har utarbeidet et forslag til en “bruksanvisning” for 
hvordan man kan presentere saker for SUR når man blir invitert til dette. Det 
gjelder spesielt når noen har sendt SUR en høringssak, og skal orientere om 
denne. Se vedlegg til saken på side 9. SUR diskuterer utkastet. 
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Veien videre:  

Saken utsettes pga tett tidsskjema. 

 

Sak 49/20 SUR budsjettdeputasjon 

Sakstype: Diskusjon 

Bakgrunn: SUR er invitert på deputasjon om byrådets forslag til budsjett. 
Ledelsen har laget et utkast til deputasjonsnotat, og orienterer om dette. SUR gir 
innspill og diskuterer hvordan deputasjonen med politikerne burde legges opp. 

 

Diskusjon:  

Tydeliggjøre hva vi mener med tredje kulepunkt. 

Konklusjon:  

Notatet godkjennes med endringer 

 

Sak 50/20 Møteplan vårhalvåret 2021 

Sakstype: Diskusjon 

Bakgrunn: Sekretariatet har følgende forslag til møteplan for SUR vårhalvåret 
2021: 

Tirsdag 12. januar kl. 16:30 - 20:00 

Tirsdag 2. februar kl. 16:30 - 20:00 

Tirsdag 9. mars kl. 16:30 - 20:00 

Tirsdag 13. april kl. 16:30 - 20:00 

Tirsdag 11. mai kl. 16:30 - 20:00 

Tirsdag 8. juni kl. 16:30 - 20:00 

 

Konklusjon:  

Forslaget godkjennes. 
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Sak 51/20 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 Kunnskapsdepartementet: Forslag til forskrift om nasjonal 
retningslinje for helsesykepleierutdanning.  

Diskusjon og vedtak: 

● SUR ønsker å sende inn samme høringssvar som de ga til kommunen 

 

2. Høring fra samferdselsdepartementet: Forslag til forskrift om fartsgrenser til 
sjøs.  

Diskusjon og vedtak: 

● SUR støtter forslaget.  
● Ønsker å presisere at det er viktig å sørge for at unge skal ferdes trygt langs 

vann. 

 

3. Høring fra justis- og beredskapsdepartementet: Forslag til endringer i 
straffeprosessloven og straffeloven (etterforskings- og påtaleplikt i store 
straffesaker, nytt straffebud om serieovergrep mv.)  

Diskusjon og vedtak: 

● SUR kan ikke uttale seg på grunn av manglende informasjon 

 

4. Høring fra justis- og beredskapsdepartementet: Forslag til endringer i 
konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven mv. – strafferettslige 
reaksjoner og tvangsmidler for ungdom 

Diskusjon og vedtak: 

● SUR vil uttale seg.  
● SUR støtter forslaget.  
● Vil legge til at det er viktig å sørge for at i de tilfellene man kan utvise skjønn, 

skal ikke dette føre til mer diskriminering, rasisme etc. i domstolene.  

 

5. Høring fra Helse- og omsorgsdepartementet: Forslag om 
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godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene. 

Diskusjon og vedtak: 

● SUR ønsker ikke å uttale seg 

 

Sak 52/20 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: Hvordan rekruttere når man ikke kan ha møter 
 

Bakgrunn: Flere av de lokale ungdomsrådene har måttet avlyse 
ungdomskonferanser og andre årsmøter der de rekrutterer nye medlemmer til 
ungdomsrådet.  
 
Konklusjon: På grunn av tidsmangel tar SUR diskusjonen på facebook. 
Sekretariatet skal arrangere samling for LUR-sekretærene i desember, og sette 
dette opp på agendaen der.. 
 
 

Eventueltsak 2: OXLO-uka 
 

Bakgrunn: I uke 47 arrangeres OXLO-uka. Det er mulig å melde opp 
arrangementer, og sekretariatet lurer på om SUR vil arrangere noe om inkludering 
av ungdom i arbeidslivet. 
 
Konklusjon: SUR ønsker å arrangere en aksjon i regi av arbeidsgruppen for Jobb til 
unge-saken. Axel og Amarti vil jobbe med det. 
 

 
Eventueltsak 3: Spørsmål fra Bufdir 
 

Bakgrunn: Bufdir kartlegger hvordan koronasituasjonen har påvirket ungdom, og 
ønsker synspunkter fra ungdomsråd om hvilken innvirkning smitteverntiltakene 
har hatt på ungdom. De har følgende spørsmål: Hvordan er ungdom i kommunen 
påvirket av koronasituasjonen og smitteverntiltak? Hva er de største 
utfordringene? Områder som kan være aktuelt å belyse er: Familie, skole, helse, 
fritid, venner og sosiale nettverk 
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Konklusjon: På grunn av tidsmangel sender SUR-representantene inn sine innspill 
på e-post. Sekretær Emilie sender ut spørsmålene på e-post. SUR-representantene 
gir innspill ved å svare på denne. 
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