ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2012
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 (ti møter i 2012)
• Deltar i faste kontaktmøter med byråden for kultur og næring
I 2012 har Andreas Svela ledet Sentralt ungdomsråd sammen med nestleder Balder Bryn
Morsund. Arbeidsutvalget har bestått av leder og nestleder i tillegg til Teodor Bruu, Tina
Athari, Astrid Brakstad og Anette Arneberg. På høstsemesteret trakk Astrid Brakstad seg, og
Heidi Strand tok hennes plass.
Rådets sekretariat har som tidligere vært ivaretatt av UngOrg (Barne- og
ungdomsorganisasjonene i Oslo) ved sekretær Gabrielle Legrand Gjerdset (Oda Amanda
Malmin vikar fra januar til juni), samt prosjektleder for Ung Medbestemmelse Camilla
Dukefos. I august tok Sigri Stokke Nilsen over denne stillingen.
Oppmøte
Sentralt ungdomsråd opplevde i løpet av 2011 en svært positiv økning i oppmøte. Rådet består
av 32 medlemmer, der 15 er møtende varaer. I 2010 var oppmøtet på under ti deltakere på
møtene, mens det i 2011 var mellom 15 og 25 på møtene. Alle bydeler har vært representert,
de fleste på alle møter. I 2012 var oppmøtet ikke like jevnt og godt, spesielt på høsten. Det har
likevel ikke vært færre enn 11 på noe møte, og snittoppmøtet har vært 40 prosent, som er greit
med hensyn til at rådet har møtende varaer. Det er uansett viktig å fortsette å minne
rådsrepresentantene og bydelssekretærene på hvor viktig det er at de møter opp.
Årsgjennomgang
Her brukes forkortelsen BYS for bystyrerepresentant.
•

Januar:
o

Type: Planlegging av UBM, årsberetning for SUR; planlegging av SURopplæringsseminar

•

o Møtevirksomhet: SUR-møte; AU-møte; kommuneplan; UBM-arbeidsgruppe
o Mediearbeid:
Februar:
o Type: UBM 2012; ny SUR-ledelse; nytt og utvidet AU; fem saker fra UBM; kurs
Jordal fritidsklubb; kommuneplan-møter
o Møteaktivitet: SUR-møte; AU-møte; UBM
o Mediearbeid: Oppslag i Aften om UBM
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Mars:
o Type: Legge frem UBM-saker for bystyret; årsmøte i BURO; valg av AU; hyttetur
med opplæring av SUR og utarbeidelse av strategier for UBM-sakene.
o Møteaktivitet: SUR-møte; tre AU-møter; strategi-/opplærings-tur for SUR;
Ungdommens storting; deltakelse i paneldebatt hos Husbanken; møte med BYS
Heggelund og Sundelin om inntaksordning vgs; møte med Dovre ungdomsråd;
møte med BYS Alsabeegh om samferdselsakene; møte med BYS Dørum om
samferdselsakene; leder og nestleder deltok på Ungdommens storting
o Mediearbeid: Oppslag i DittOslo om papirløse innvandreres rettigheter
April:
o Type: Stand på markedsdag i Bogstadveien om SUR og bilfritt sentrum;
høringssvar til NOU om Ungdom, makt og medvirkning
o Møteaktivitet: SUR-møte; AU-møte; arbeidskveld med SUR; AU-overlapp;
presentasjon av samferdselsakene i Samferdsels– og miljøkomiteen; møte med
BYS Borgen om samferdselssakene; møte med byrådsavdelingen for kultur og
næring (sekretariat)
o Mediearbeid: Leserinnlegg i Aften om skolevalgsordningen
Mai:
o Type: Sykkelaksjon med NU i Birkelunden; jurymedlem Oslo Miljøpris;
jurymedlem Redd Barna-prisen; stille spørsmål til Heikki Holmås;
skoleringsseminar for AU
o Møteaktivitet: SUR-møte; AU-møte; møte med BYS Dørum; møte med Høyres
samferdselsfraksjon om samferdselssakene; lederskolering av lokale
ungdomsrådsledere; arbeidskveld med SUR; møte med stortingsrepresentant
Marthinsen om sentrumstunnel; møte med UDE om inntaksordningen for vgs;
møte med Ruter om sentrumstunnel og nattbusstilbud; møte med NHO om bilfritt
sentrum; konferanse om NOU 2011:20; møte med Knut Arild Hareide om
sentrumstunnel; møte med MDG om bilfritt sentrum; møte med Plan- og
bygningsetaten (sekretariatet); sekretærtreff for lokale ungdomsråd
o Mediearbeid: Leserinnlegg om bilfritt sentrum; artikkel i Aften om
skolevalgsordningen
Juni:
o Type: Høringssvar på sak om rådgivningstjenesten i Osloskolen; felles
retningslinjer ved utdeling av 1,5 millioner vedtas; nye nettsider; arbeid med tema
for ungdomshøring 2012
o Møteaktivitet: SUR-møte; AU-møte; møte med BYS Berge om
samferdselssakene; møte med Oslo handelsstands forening om bilfritt sentrum;
arbeidskveld med SUR; kontaktmøte med byråd Hallstein Bjercke; møte med
GoGreen om bilfritt sentrum; møte med bystyrets sekretariat om Barnas
spørretime; møte med Kulturetaten om Kulturkortet; møte med BYS Alsabeegh;
møte med statssekretær Kjetil Lund i finansdepartementet om tiltak mot oljefyring
o Mediearbeid: Leserinnlegg om tiltak for færre oljefyrer i Oslo
Juli: Sommerferie
August:
o Type: Oppstart SUR-høsten; deltakelse i storbytreff for sekretærene; arbeid med
Barnas Spørretime
o Møteaktivitet: AU-møte, møte med bystyrets sekretariat om Barnas spørretime,
høringsmøte om boligbehovsplan
o Mediearbeid:
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September
o Type: Sigri Stokke Nilsen ansatt som ny koordinator for Ung Medbestemmelse;
blir kjent med forslag til kutt i SURs budsjett
o Møteaktivitet: SUR-møte; AU-møte; arbeidskveld med de lokale ungdomsrådene
om Ungdomshøringen
o Mediearbeid:
Oktober
o Type: Arbeidskveld; workshop om Ungdomshøringen for de lokale
ungdomsrådene; budsjettarbeid; oppfølging av saker som tas opp i bystyret;
overrekkelse av i overkant av 3000 underskrifter for bilfritt sentrum til byråd
Elvestuen
o Møteaktivitet: SUR-møte; AU-møte; deltakelse på Barne og ungdomskonferansen
i Tromsø; deputasjon i Miljø– og samferdselskomiteen; deputasjon i Kultur– og
utdanningskomiteen; kontaktmøte med byråd Bjercke; møte med BYS Sundelin
om SUR-budsjett
o Mediearbeid: Leserinnlegg i Aftenposten om bilfritt sentrum; reportasje på
Dagsrevyen om underskriftsoverrekkelse til byråd Elvestuen
November
o Type: Aktivitetskveld med de lokale ungdomsrådene; SUR skriver evaluering av
kulturkortet; fire deltagere fra SUR på storbysamlingen i Stavanger gjennom
storbynettverket; budsjettarbeid
o Møteaktivitet: AU-møte; deltakelse på dialogkonferanse med BLD-minister;
storbysamlingen i Stavanger
o Mediearbeid: Oppslag i Aften om evalueringen av kulturkortet, skrev leserinnlegg
om klimaforliket og oljefyrer i Oslo, men kom ikke på trykk
Desember
o Type: Ungdomshøringen avholdt; valg av sak fra Sentralt ungdomsråd til
Ungdommens storting; arbeid med kommuneplan; sekretærtreff for lokale
ungdomsråd
o Møteaktivitet: SUR-møte og juleavslutning med innledning av BYS Langerød;
møte med byråd Vinje om ungdomsdeltakelse i kommuneplanarbeidet; møte med
Sverre Molandsveen i NHO om sentrumstunnel
o Mediearbeid: skrev leserinnlegg om InterCity-triangel, men kom ikke på trykk

Sakene fra Ungdommens bystyremøte 2012
På Ungdommens bystyremøte (UBM) 2012 ble fem saker valgt ut til ordinær behandling i
bystyret. Under følger en gjennomgang av de enkelte sakene, og hvordan vi har jobbet med dem.
Ny sentrumstunnel for t-bane
UBMs vedtak 16.2.2012:
Kollektivtrafikk må prioriteres fremfor privatbilisme. Ny sentrumstunnel for t-bane må på
plass så raskt som mulig, senest innen 2025, for å kunne ha et kollektivtilbud som har stor
nok kapasitet i fremtiden. En slik tunnel må prioriteres fremfor utvidet E18 til Bærum.
Dette har vært en av de viktigste sakene å arbeide med for ungdomsrådet, og har vært
enkel å kombinere med flere av de andre miljøsakene som ble prioritert på UBM. SUR har
vært i møter med blant andre Knut Arild Hareide, Marianne Marthinsen og Odd Einar
Dørum. Rådet har også vært i møte med Ruter. Som kjent kan ikke Oslo Kommune
finansiere sentrumstunnel alene, og er avhengig av statlige prioriteringer, derfor har SUR i
stor grad lagt opp arbeidet mot Stortinget.
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Bystyrets vedtak 29.8.2012:
Forslaget fra Ungdommens bystyremøte fikk 7 stemmer (SV, R og MDG).
Etter dette foreligger det ikke vedtak fra bystyret.
Endret skolevalgsordning
UBMs vedtak 16.2.2012:
Skolevalgsordningen må endres slik at elevene kan velge skole og utdanningsprogram
uavhengig av hverandre.
Denne saken ble raskt tatt opp i bystyret, og det var bred enighet om forslaget. SUR har
fortsatt å følge denne saken tett og vært i møter med enkeltpolitikere og Utdanningsetaten.
Det vil ta tid å gjennomføre endringen fordi søknadssystemet må endres, men SUR vil
fortsette å følge denne saken.
Bystyrets vedtak 23.5.2012:
Bystyret ber byrådet endre det frie skolevalget, i tråd med vedtaket fra Ungdommens
bystyremøte.
Grunnleggende rettigheter for papirløse
UBMs vedtak 16.2.2012:
Oslo kommune må anmode om at regjeringen legger forholdene til rette for at papirløse
flyktninger kan arbeide lovlig og betale skatt inntil kjent utreisedato. I mellomtiden bes
byrådet se om det er mulig å finne lokale løsninger.
Dagen før UBM vedtok denne saken ble en tilsvarende sak nedstemt i bystyret.
Bystyrets vedtak 25.4.2012:
SVs forslag ble forkastet mot 7 stemmer (SV, R og MDG). Finanskomiteens innstilling ble
vedtatt mot 7 stemmer (SV, R og MDG). Etter dette er bystyrets vedtak: Forslaget tas ikke
til følge.
Bedre nattbusstilbud
UBMs vedtak 16.2.2012:
Frekvensen og rutenettet for nattbusstilbudet må utvides.
SUR har vært i møte med Ruter om denne saken og i deputasjon med Miljø– og
samferdselskomiteen om denne saken.
Bystyrets vedtak 29.8.2012:
1. Byrådet bes sikre at informasjon om nattlinjenes avgangssteder og avgangstider blir
tydeliggjort på alle holdeplasser.
2. Byrådet bes komme tilbake til bystyret med en orientering om planer, framdrift for nye
nattbusstilbud.
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Bilfritt sentrum innenfor ring 1
UBMs vedtak 16.2.2012:
Bilfri sone, med unntak av vareleveranser og kollektivtransport, må opprettes innenfor
Ring 1. Det må også opprettes flere parkeringsplasser utenfor Ring 1.
Dette var en sak Sentralt ungdomsråd har arbeidet mye med. Det har vært mange møter
med samarbeidspartnere og andre parter i denne saken. SUR har hatt stand ved to
anledninger og samarbeidet med Natur og Ungdoms Oslolag om denne saken. Dette ga
utslag i over 3000 underskrifter for bilfritt sentrum. SUR har hatt leserinnlegg i Aften og
Aftenposten, reportasje på Dagsrevyen og annen oppmerksomhet.
Bystyrets vedtak 21.10.2012:
Bystyret ber om å bli holdt orientert på egnet måte om gjennomføringen av
gatebruksplanen for Oslo sentrum.

Andreas Svela
leder for Sentralt ungdomsråd
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