Referat fra møte
Torsdag 8. oktober 2020
Dato:
Tid:
Sted:

8.10.2020
16:00 - 20:15
Popsenteret, Trondheimsveien 2

Til stede: 8 representanter fra 7 bydeler. Chiara Tambuscio Kloster (Frogner), Thea
Schiøtz Rimmereid (Nordre Aker), Oda Kraft-Pettersen (Ullern) Axel von Zernichow
Goller (Vestre Aker), Nicolay Bennet Rennemo (Bjerke), Isak Andersson (Østensjø),
Sara Khalid (Søndre Nordstrand) og leder Nza Kuamerad (Søndre Nordstrand)
Sekretariat: Emilie Sagen Geist
Valgkomiteen: Isak Andersson
Orienteringer: T
 rond Bakkevig

Meldt forfall: Grünerløkka, St.Hanshaugen, Grorud og Stovner
Ikke til stede: G
 amle Oslo, Sagene 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 med endring fra sekretariatet
Eventueltsaker meldes her - V
 algkomiteen har en, sekretariatet har fire

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
1

kan melde inn orienteringssaker – det oppfordres til det også!
Faste orienteringer:
a)
fra ledelsen: Hva har de arbeidet med siden sist
Har hatt takeover på instagram. Et møte i ledergruppen.
b)

fra saksansvarlige: Nytt som har skjedd med sakene

Sara: Har fått gjennomslag for saken. EO vil ha prosjekt med SUR om saken og vil
gå rundt på skolen og legge bind og tamponger på skolene sammen med
informasjonsmateriell.
Axel: Har holdt orientering om saken for finansutvalget. Saken behandles i bystyret
21. oktober.
Isak: Har fått gjennomslag for saken. Isak har blitt kontaktet av Mental Helse Norge
om å være med i debatt om saken 19. november.
c)

fra de lokale ungdomsrådene: Aktuelle, lokale saker

Nordre Aker. Har hatt arbeidskveld. Jobbet med planlegging av UBUM 18. oktober.
Ullern: Har vikar for sekretæren. Behandlet søknader om midler. Fikk besøk fra
folkehelsekontakten som snakket om barnas representant i plansaker. Sak om
vannforsyning i Oslo.
Frogner: Behandlet søknad om midler. Chiara er blitt ung ambassadør i en
arbeidsgruppe som skal jobbe med ungdomshuset i Stensparken.
Østensjø: Har fått inn mange høringssaker, blant annet flere plansaker.
Bjerke: Har hatt møte denne uken. Snakket om fremtiden i bydelen: Bjerke er den
raskest voksende bydelen i Oslo.
Vestre Aker: Valgte ny nestleder av rådet og andrevara til SUR: Snakket om saken
om vannforsyning. Behandlet søknad om midler.
Søndre Nordstrand: Har hatt sitt første møte på lenge. Digitalt møte. Sak om
etablering av Fontenehus i bydelen. Valgte representanter til UBM. Har flyttet
ungdomskonferansen til våren.
d)

fra sekretariatet: Hva de har arbeidet med siden sist

Jobber med Ungdommens bystyremøte, som jo blir annerledes i år. Jobber også
med å ferdigstille rapporten fra Ungdomshøringen, som skal lanseres 25.
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november. Har også jobbet med en bruksanvisning til hvordan presentere saker
for SUR. Presenterer den på neste SUR-møte og diskuterer den da.
Andre orienteringer:
Orientering om arbeidet med aktuelle saker:
Nza: For fulle kollektiv-avganger
Ikke skjedd noe nytt. Diskuteres mer på aktuelle saker
Mari: Rasisme på boligmarkedet
Mari var ikke tilstede på møtet

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.

Diskusjon:
●

For fulle kollektiv-avganger
○ Problem: Mange elever må ta kollektivtransport til skolen er
stappfulle, og ungdom har ikke råd til å kjøpe munnbind. Det er ikke
smittevernsvennlig å ta fulle busser.
○ Ambisjon: Flere avganger, flere leddbusser på veien, gratis munnbind
for elever som må reise for å komme seg til skolen. Oslo kommune
bør dele ut gratis gjenbruksmunnbind.
○ Metode: Kontakte samferdselsbyråden
○ Ansvarlig: Nza

Fast post: Invitasjoner
Sakstype: Orientering og diskusjon
Bakgrunn: Sekretariatet orienterer om invitasjoner SUR har mottatt.
●

Invitasjon fra Stopp hatprat: Ungdomskonferansen 2020: Ta ytringsfriheten
tilbake. Stopp hatprat inviterer til sin femte nasjonale ungdomskonferanse:
på Forandringshuset på Holmlia 20. - 21. november 2020. Målgruppen er
ungdomsarbeidere/lærere/ungdomsledere og ungdommer 15-25 år fra
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●

ungdomsorganisasjoner, ungdomsklubber og ungdomsråd. Påmelding via
link: https://forms.gle/kyv4ZrRyTxQUUc4TA
○ Alle kan melde seg på selv. Påmeldingsfrist søndag 11.10.
Invitasjon fra byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap: Høringsseminar om
høringssaken om inntaksmodell for videregående skole, 20.10. kl. 17-19. SUR
er invitert til å holde et 10 minutters innlegg.
○ Isak stiller på seminaret.

Sak 30/20 (Fra forrige møte) 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. 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
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.
Saken ble orientert om på forrige SUR-møte, 8. september. SUR diskuterer på
bakgrunn av spørsmål fra sekretariatet.

Diskusjon:
Barnekoordinator:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Barn må få være med i prosessen med å utnevne en barnekoordinator
Bør kjenne til nærområdet
Barnekoordinatoren kommer ikke til å være en person som er assosiert med
noe bra, det må tas høyde for dette.
Ha en som er ungdommelig og som den unge kan føle en tilknytning til.MÅ
ikke være for “profesjonell”
En som kjenner fagfeltet OG vet hvordan man kommuniserer med barn
Pedagogisk utdanning
Kursing underveis - utvikle kompetanse
Bør være en ung person som er lett å snakke med
God kommunikasjon mellom hjelpetjenestene
Felles retningslinjer for barnekoordinatorene - så de vet hva som forventes
av dem

Medvirkning:
●

De som trenger hjelpen må få være med på intervjuene av
barnekoodinator, evt. et ungdomspanel som gjennomfører
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●
●
●
●

Føle at man blir hørt og forstått hjelper - få tilbakemeldinger
Være med i hele prosessen
Barnet må kunne si hva det mener eller vil uten at de voksne avviser dem
eller dømmer barnet ut fra det de sier.
Skape lav terskel for å gi tilbakemeldinger og medvirke i de tilbudene man
benytter seg av.

Sak 32/20 (Fra forrige møte) Kommunal boligbehovsplan
Sakstype: Høring
Bakgrunn: Høringssak fra Velferdsetaten: Utkast til kommunal boligbehovsplan
2021–2030. Fra orienteringen på forrige SUR-møte: 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 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.
Saken ble orientert om på forrige SUR-møte, 8. september. SUR diskuterer på
bakgrunn av spørsmål fra sekretariatet.

Diskusjon:
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Bostabilitet - bør kunne fullføre grunnskolen og bo i samme bolig og ha
forutsigbarhet i boligen
Hvis det skal bygges nye boligernær skoler og barnehager, bør de tilpasses
barnefamilier og sørge for at de kan bli boende der over tid.
Sørge for at kommunale boliger som tilbys barnefamilier ikke er i samme
bygg som rusmisbrukere
Bør ha et minimumskrav til at barnet som bor i boligen kan gjennomføre
grunnskolen. Det er ikke like viktig med bostabilitet i videregående skole, for
da går mange på skoler lengre fra der de bor.
Bør gjennomføre evalueringer der barn og unge kan gi tilbakemeldinger på
hvordan det er å bo i den kommunale boligen
Ikke legge kommunale boliger der “ingen andre” vil bo
Det er tabubelagt å bo i kommunal bolig. Bør ufarliggjøres, normaliseres og
snakkes mer om det å bo i en kommunal bolig.
Flere boliger der man kan være sosial med hverandre (som ungbo)
Bør arrangeres aktiviteter og sammenkomster for barn som bor i
kommunale boliger
Flere kommunale boliger bør legges på vestkanten, og de bør spres mest
mulig
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Sak 38/20 Ung i Oslo-undersøkelsen
Sakstype: Diskusjon
Bakgrunn: På forrige SUR-møte 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.

Konklusjon: Fordi SUR-møtet ble flyttet, kunne ikke Bakken delta likevel. Saken
utsettes derfor til neste møte.

Sak 39/20 Ungdommens hjerte og smerte 2021
Sakstype: Diskusjon
Bakgrunn: SUR er invitert til Ungdommens hjerte og smerte:
Ungdomskonferanse i Aarhus mars 2021. Byrådsavdelingen ser om de finner
midler til å dekke noe av utgiftene, men SUR må bestemme om det er i orden for
SUR å bruke penger fra eget budsjett på det dersom kommunen ikke finner
midler, og hvor mye de vil bruke i så fall. Sekretariatet orienterer om SURs
budsjettsituasjon for i år.

Diskusjon: De som var med på konferansen i fjor fikk mye ut av det og syntes det
var veldig nyttig. SUR vil bruke penger på å være med.

Konklusjon: Enstemmig vedtatt å bruke penger fra SUR sitt budsjett.

Sak 40/20 Tros- og livssynsutvalgets rapport “Tro det eller ei”
Sakstype: Høring
Bakgrunn: Tros- og livssynsutvalget ble nedsatt av byrådet i april 2019, og skulle
være et kommunalt, offentlig utvalg som fikk i oppdrag å gjennomgå dagens
tros- og livssynspolitikk og gi anbefalinger for fremtidens politikk på dette feltet.
28. mai i år la utvalget frem rapporten T
 ro det eller ei. Fremtidens tros- og
livssynspolitikk i Oslo. Utvalgets leder, Trond Bakkevig orienterer om rapporten, og
SUR diskuterer.
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Fra orienteringen:
●

Tros- og livssynssamfunn spiller en viktig rolle i byen. Den raskest voksende
gruppen livssynstilhørighet er de som ikke tilhører noe livssyn. Alle i Oslo har
rett til å være ivaretatt og respektert for sitt livssyn. Kommunen ivaretar
denne retten forskjellig. Utvalget har laget ti bud:

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

●
●
●
●

Alle innbyggere skal kunne leve med sin tro eller sitt livssyn uten å
risikere diskriminering eller hatefulle ytringer.
Tros- og livssynspolitikken skal være aktivt støttende og sikre
likebehandling mellom tros- og livssynssamfunn.
Ytringsfrihet innebærer også retten til religionskritikk. Alle
innbyggere skal kunne kritisere tro og livssyn. Ingen skal kunne
praktisere tro eller livssyn på en måte som krenker andres
menneskerettigheter.
Ingen skal være nødt til å delta i tros- eller livssynsmessig aktivitet
dersom man ikke ønsker det. Det skal være lov å begynne å tro, slutte
å tro, og skifte tro eller livssyn.
Foreldre har rett til å oppdra sine barn i egen tro eller livssyn. Barn og
unge har rett til særlig beskyttelse og har egne rettigheter, inkludert
rett til tros- og livssynsfrihet.
Tro og livssyn er en ressurs for enkeltmennesker og for samfunnet.
Synlig religiøs og livssynsbasert aktivitet eller aktivitet i regi av trosog livssynssamfunn skal være en ønsket del av bybildet.
Tros- og livssynsamfunn skal behandles som en del av sivilsamfunnet
og frivillig sektor.
Tro og livssyn er med på å bygge gode lokalsamfunn, kan være gode
landingsplattformer for nyankomne innbyggere og et springbrett for
integrasjon og deltakelse i byen.
Tros- og livssynspolitikken bidrar til at byen er et godt og trygt sted å
vokse opp, leve og bli gammel for alle.
Oslo kommune er ikke tjenesteleverandør for tro og livssyn, men skal
legge til rette for at tros- og livssynssamfunnene kan ivareta sine
medlemmer og eventuelt andre innbyggere på en god måte.

Utvalget fant at kommunalt ansatte trenger kompetanseheving om
hvordan man kan legge til rette for ulik tro- og livssyn i samfunnet.
Utvalget fant ut at vi trenger et sted der alle tro og livssyn kan henvende
seg.
Alle tro og livssyn bør ha samme kontakt med det offentlige.
Vil ha et trygt rom å snakke om tro og livssyn på tvers av tilhørighet til
trosamfunn.
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Diskusjon:
●
●
●
●
●
●
●

Har ikke tenkt på betydningen av tro og livssyn. Mange spørsmål vi ikke har
tenkt over før.
Trangboddhet er et stort problem, fint at trossamfunnene kan tilby
fritidsarenaer
Religion er noe alle har en erfaring med. Høres lurt ut å skape trygge
arenaer for å snakke om religion.
Religiøse møtesteder kan være viktige arenaer der unge kan få forbilder og
trygge voksenpersoner
Mer organisert samtale og samarbeid mellom unge i ulike tros- og
livssynssammenhenger.
Man har ikke noen ordentlig opplæring i de ulike religionene før man tar et
valg om tilhørighet (før konfirmasjon spesielt)
Gode møtesteder på tvers av religioner og bydelstilhørighet

Sak 41/20 Oslo kommunes budsjett for 2021
Sakstype: Diskusjon
Bakgrunn: Byrådet har presentert sitt forslag til budsjett for Oslo kommune for
2021, og det nærmer seg deputasjoner. Det er foreslått en økning i SUR sitt
budsjett på 100 000 kr, til 550 000 kr. Dette er mindre enn SUR søkte om. SUR
diskuterer hva de skal snakke om på sin budsjettdeputasjon i november.

Diskusjon:
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Politikerne trenger mer kontakt med barn og unge - SUR er en viktig
ressurs for politikerne
SUR fremmer politisk engasjement for ungdom
SUR blir tatt mer på alvor når de er likestilt med andre råd
Byrådsplattformen understreker at det skal satses på ungdom
Mer midler kan gi mer aktivitet, opplæringer og samlinger
Mer midler gjør at SUR kan møte ungdom mer enn bare gjennom sosiale
medier, både of rå vise hva SUR gjør, men også for å hente innspill fra
ungdom. Involvere ungdom fra ung alder.
Bredere demokratisk involvering av ungdom i større innspillssaker
(innspillsmøter)
SUR har ikke mulighet til å dra så mye på samlinger og dele erfaringer med
andre kommuner, fylker, byer og land
Glade for det vi har fått! Spesielt i år når budsjettet er stramt.

Veien videre:
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Den nye og gamle SUR-ledelsen deltar i deputasjonen sammen. Iben og Nza
forbereder deputasjonsnotat, og setter den nyvalgte ledelsen inn i dette når valget
er gjennomført.

Sak 42/20 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 Justis- og beredskapsdepartementet: NOU 2020: 4
Straffelovrådets utredning nr. 1: Kriminalisering av deltakelse i og
rekruttering til kriminelle grupper. (Utsatt fra forrige møte)
2. Høring fra Finansdepartementet: NOU 2020: 7 Verdier og ansvar
3. Høring fra Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og
familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet: Bedre
velferdstjenester for barn og unge som har behov for sammensatte
tjenester (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)

Konklusjon: P
 å grunn av tidsmangel rekker ikke SUR diskutere de nasjonale
høringssakene. Sekretariatet sender inn høringssvar til høringssak nr. 3, Bedre
velferdstjenester for barn og unge som har behov for sammensatte tjenester,
basert på diskusjonen om Oslo kommunes innspill i samme sak.
Sak 43/20 Eventuelt
Sakstype: Eventuelt
Bakgrunn: D
 ersom 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: Valgkomiteen orienterer
Bakgrunn: Valgkomiteen informerer om at alle i SUR kan stille til leder, nestleder,
saksansvarlig, saksgruppemedlem og ny valgkomité. Er du interessert eller har
spørsmål, ta kontakt med Isak Andersson.

Eventueltsak 2: K
 ontaktmøte md byråden
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Bakgrunn: SUR kan foreslå punktet til agendaen for rådets kontaktmøte med
byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal.
Diskusjon: L
 egge til et punkt der SUR fortelle om hva som skjer i rådet fremover.

Eventueltsak 3: Høringssak: Retningslinjer for helsesykepleierutdanning
Bakgrunn: SUR har mottatt en høringssak fra Helseetaten om forskrift om
retningslinje for helsesykepleierutdanningen. Sekretariatet orienterer om forslaget,
og SUR kommer med innspill.
Diskusjon: S
 UR har følgende innspill:
●
●
●
●

Helsesykepleiere bør lære å snakke med elever, hvordan de kan ta kontakt
og jobbe oppsøkende
Helsesykepleier må møte elevene først, ikke omvendt - lavere terskel for å ta
kontakt
Helsesykepleieren må kunne steppe inn i saker om mobbing og sosiale
problemer
SUR mener at helsesykepleiere bør være ute blant elevene mest mulig:
Drikk kaffen i skolegården, ikke på kontoret

Eventueltsak 4: K
 ommunerevisjonen
Bakgrunn: SUR har mottatt en forespørsel fra kommunerevisjonen som
undersøker hvordan Oslo kommunes beredskap og håndtering av
koronautbruddet var, spesielt med tanke på tilbudene til barn i sårbare
livssituasjoner. De lurer på om SUR har erfaringer eller innspill til
kommunerevisjonens arbeid med saken.
Diskusjon: S
 UR har følgende innspill:
●
●
●
●

Snakk med lærerne
Snakk med utekontaktene og andre tilbud som har kontakt med elevene
og ungdommene
Snakke med politiet
Snakke med fritidsklubber

Eventueltsak 5: P
 olitikerdialog på UBM
Bakgrunn: UBM nærmer seg, og sekretariatet vil ha innspill på hva som er viktig
for SUR når det kommer til politikerdialogen vi pleier å arrangere i etterkant.
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Diskusjon: S
 UR har følgende innspill:
●
●
●
●
●
●
●

Reklamere for dagen som en del av UBM - man vil fullføre og gå all in.
Kall det dag 3
Ikke si at det var valgfritt
Gjøre det mens man fortsatt husker sakene og er gira - kort tid etter UBM
Ta det uken rett etter UBM - ikke la politikerne forberede seg så mye
Dialogrettet er best, ikke debatt
Sakslederne bør velges først

Møtet heves kl. 20:05
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