Årsberetning for Sentralt ungdomsråd 2018
Om Sentralt ungdomsråd:
● Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdommens bystyremøte
● Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdomsråd, samt leder og
nestleder valgt på Ungdommens bystyremøte
● Jobber med saker som angår ungdom i hele Oslo
● Følger opp de fem sakene fra Ungdommens bystyremøte
● Høringsorgan for byomfattende saker og tiltak
● Avholder månedlige møter (10 møter i 2017)
● Deltar i faste kontaktmøter med byråden for kultur, idrett og frivillighet

I 2018 har Ingeborg Eikeland Uthaug ledet Sentralt ungdomsråd sammen med
nestleder Johanne Prøis Fearnley. Arbeidsutvalget har bestått av leder og
nestleder samt Talha Butt, Celine Helen Kirkeby-Garstad, Julie Kaada og Youlduz
Faryabi..
Rådets sekretariat har som tidligere vært ivaretatt av UngOrg (Barne- og
ungdomsorganisasjonene i Oslo) ved rådgiver og sekretær Emilie Sagen Geist,
samt prosjektleder for Ung Medbestemmelse Truls Aarseth. I september overtok
Andrea Sjøvoll denne stillingen.

Fem prioriterte saker
I 2018 har SUR jobbet spesielt med de fem sakene som ble vedtatt prioritert på
UBM 2017. Sakene var:
●
●
●
●
●

Jobb til unge
Fleksitid på alle videregående skoler i Oslo
Voldsforebygging i Osloskolen
Mer fokus på psykisk helse
Mer personlig økonomi i Osloskolen

I tillegg ble følgende saker vedtatt protokollført:
● Bedre fritidstilbud til barn og unge
● Skatteparadisfri kommune
● En tidligere og bedre seksualundervisning i grunnskolen
● En internasjonal Osloskole
● Forbedring av BPA-tjenesten i Oslo
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Oppmøte
Oppmøtet på SUR møtene har variert veldig de siste årene, dette gjaldt også i
2018. De fleste bydeler har imidlertid vært representert i løpet av året, dog i
varierende grad. Bydelene St.hanshaugen og Søndre Nordstrand har dessverre
ikke vært tilstede på noen møter i løpet av året, noe som kan skyldes nyvalgte råd,
eller dårlig kommunikasjon. På det meste har SUR hatt 11 representanter tilstede,
og på det minste 8. Jevnt over har man ligget på rundt 50 % som er et greit
oppmøte med tanke på at halvparten av de møteberettigede er varaer. Det er
uansett viktig å fortsette å minne rådsrepresentantene og bydelssekretærene på
hvor viktig det er at de møter opp.

Års-gjennomgang
Januar
Kurs: Skolering av AU
Leder og nestleder presenterte fem saker i bystyret 31/1
Møtevirksomhet: Møtte Inga Marte for å bli kjent og å presentere de fem sakene. I
tillegg ett SUR-møte, to AU-møter og en arbeidskveld.
Februar
Møtevirksomhet: Ett SUR-møte, ett AU-møte og en arbeidskveld
Mars
To høringssvar: Ordens- og atferdsreglement og samarbeid mellom barnehage,
AKS og skole
Deputasjon for personlig økonomi og fleksitid hos Kouk og psykisk helse hos helse
og sosialkomiteen
Innlegg på seminar i KOUK (om psykisk helse) og i BUK (om Hovinbyen)
Møtevirksomhet: Kontaktmøte med byråd for kultur, idrett og frivillighet
April
Møtevirksomhet: to AU-møter, SUR-møte, arbeidskveld, samt et møte i Stortinget
(Med Roy Steffensen) om personlig økonomi
Mai
Svart på høring om ny rusmelding
Svart på skolebehovsplan
Svart på behovsplan for idrett og friluftsliv
Svart på sak om studieveien
Svart på sak om svømmeopplæring
Arrangert arbeidskveld om presse
Deltatt på heldagsseminar i UDE
Deltatt på møte hos HOD o
 m transport, nærmiljø og byutvikling
Sekretariatet til SUR har møtt sekretariatet til Bergen UB for å diskutere samarbeid
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Møtevirksomhet: To AU-møter, SUR-møte, arbeidskveld
Juni
Deltok på møte om bilfritt byliv med ledere i Oslo kommune
Sommeravslutning
Møtevirksomhet Ett AU-møte. SUR-møtet bortfalt pga få saker
Juli
Sommerdvale
August
Deputasjon for voldsforebygging
Oppstartsmøte for valgkomiteen
Møtevirksomhet: Ett SUR-møte og ett AU-møte
September
Kommenterte rapporten fra Ungdomshøringen 2018 på lanseringen i rådhuset
Ingeborg holdt presentasjon på sekretærsamling om ungdommene i Oslos
ungdomsråd innspill til sekretærene sine.
Ingeborg deltok på møte med Åpenhetsutvalget
Sendt innspill til sak om frilufts-/rekreasjonsområde ved Østbanehallen til
Bymiljøetaten
Leserinnlegg på trykk i Vårt Oslo om UBM-saken V
 oldsforebygging i Osloskolen
Møtevirksomhet: Ett SUR-møte, to AU-møter
Oktober
UBM 2018 11. og 16. oktober
Møtevirksomhet: Ett AU-møte, ett SUR-møte
November
Oppstart for nytt AU
Opplæringsdag for nytt AU
Opplæringshelg med strategiarbeid med de fem sakene fra UBM 2018
Svart på høringssak om strategi for psykisk helse
Svart på høringssak om seksuell og reproduktiv helse
Svart på høringssak om opprettelse av lærlingråd
Kontaktmøte med
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