Årsberetning for Sentralt ungdomsråd 2020
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 (11 møter i 2020)
● Deltar i faste kontaktmøter med byråden for kultur, idrett og frivillighet

● UngOrg har sekretariatsfunksjon for rådet på oppdrag fra Oslo kommune
Ledelse:
I 2020 har Nza Kuamerad ledet Sentralt ungdomsråd sammen med nestleder Iben
Kruse Valvatne. I tillegg har følgende fem personer vært leder for hver sin
saksgruppe: Isak Andersson, Axel Goller, Mari Løyte Harboe, Amarti Mulatu og Sara
Khalid (Tok over for Trym Sibeko i mars 2020). Disse har sammen utgjort
ledergruppen (LEG), som har hatt hovedansvar for å arrangere arbeidskvelder for
rådet.
Sekretariat:
Rådets sekretariat har som tidligere vært ivaretatt av UngOrg (Barne- og
ungdomsorganisasjonene i Oslo) ved politisk rådgiver og sekretær Emilie Sagen
Geist,politisk rådgiver Phillip André Charles, praksisstudent Maika Godal Dam og
daglig leder i UngOrg, Arne Undheim.

Fem prioriterte saker
I 2020 har SUR jobbet spesielt med de fem sakene som ble vedtatt prioritert på
UBM 2019. Sakene var:
●
●
●
●
●

Et hjem for oss, et hjem for deg: Ungdom inn på boligmarkedet
Jobb til ungdom
Gratis sanitærprodukter og prevensjon
Psykt viktig: Mer undervisning om psykisk helse
Karakter SEX: Bedre seksualitetsundervisning
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I tillegg har SUR jobbet med de protokollførte sakene fra UBM 2019:
● Stemmerett for 16-åringer
● Bedre og billigere fritidstilbud
● Kollektivtransport for fremtiden - å reise kollektivt er alt for dyrt
● Mat og matikk: Skolemat til alle
● En ny vri: Leksefri!
Oppmøte:
Oppmøtet på SUR-møtene har variert veldig de siste årene, men i fjor stabiliserte
det seg. De første månedene i 2020 så det ut til å fortsette, og vi hadde
oppmøterekord med 14 av 15 bydeler tilstede på marsmøtet. Dette endret seg
dessverre da covid-19 satte samfunnet på pause og SUR måtte flytte møtene til
digitale møterom. Dette påvirket oppmøtet, og vi falt ned på snittoppmøte som
liknet mer på foregående år.
De fleste bydeler har vært representert i løpet av året, dog i varierende grad. Bydel
Alna og Gamle Oslo har dessverre kun vært tilstede på henholdsvis ett og to møter
i løpet av året. På det meste har SUR hatt 17 representanter tilstede, og på det
minste 6. Det er viktig å fortsette å minne rådsrepresentantene og
bydelssekretærene på hvor viktig det er at de møter opp.
Oppmøte på årets møter:
01 Gamle Oslo

2

02 Grünerløkka

6

03 Sagene

3

04 St.Hanshaugen

8

05 Frogner
06 Ullern

10
9

07 Vestre Aker

10

08 Nordre Aker

11

09 Bjerke

11

10 Grorud

6

11 Stovner

3

12 Alna

1

13 Østensjø

6

14 Nordstrand

8

15 Søndre Nordstrand
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Økonomi:
SURs tilskudd fra Oslo kommune ble ikke økt i 2020, til tross for at SUR har jobbet
hardt for å få gjennom økonomisk likestilling med de andre brukerrådene.
Dermed hadde rådet et budsjett på 450 000 kr, som skulle dekke
møtevirksomhet, kompetanseheving, sekretariat og møtegodtgjørelse for leder og
nestleder.
Pga. virus-utbruddet har rådet hatt digitale møter f.o.m. april, og dermed har
utgiftene i forbindelse med møter uteblitt i månedene mars-september og
november-desember. Samtidig har rådet hatt behov for mer sekretariatshjelp enn
budsjettert, fordi de i 2020 har mottatt langt flere saker enn tidligere.
Se SURs budsjett og regnskap for 2020:
Budsjett

Skyggeregnskap

Inntekter
Driftsstøtte

450 000 kr

450 000 kr

Prosjektmidler

0 kr

Sum inntekter

450 000 kr

450 000 kr

352 500 kr

416 570 kr

14 300 kr

13 000 kr

Lønnskostnader
Lønn
Honorar
Feriepenger

0 kr

Arbeidsgiveravgift

2 016 kr

1 833 kr

Andre personalkostnader

0 kr

Sosiale utgifter
Sum lønnskostnader

5 000 kr

0 kr

373 816 kr

431 403 kr

5 000 kr

2 400 kr

30 700 kr

16 874 kr

Andre kostnader
Leie av lokaler
Mat
Innkjøp av utstyr

0 kr

Kontorrekvisita
Reise

2 000 kr

30 kr

12 000 kr

1 951 kr

Transport av utstyr

0 kr

Gaver
Trykk av materiell

1 050 kr

2 406 kr

15 000 kr

14 527 kr

Markedsføring
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Underholdning

0 kr

Revisorhonorar

0 kr

Andre tjenester

10 000 kr

8 700 kr

Diverse kostnader

0 kr

Sum andre kostnader
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Høringssvar:
SUR gir høringsinnspill i en rekke saker, både til byrådet, bystyret, etater i Oslo
kommune, og til regjeringen og dens apparat. Høringssvarene kan leses på SURs
nettsider. Følgende høringssaker har SUR gitt innspill på i løpet av året:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

2020.01.15. EHA: Ny valgordning for rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo
2020.01.17. HEL: Endring i forskrift for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
2020.02.14. EHA: NOU 2019:16 Rusreform - fra straff til hjelp
2020.02.14. OVK/UDE: Endring i bestemmelser om vurdering, eksamen og
eksamensordninger i læreplanene.
2020.03.19. KIF: Vedtekter for SUR
2020.03.25. KUL: forskrift for frivilligsentraler
2020.03.30. PBE: Aktiv vannflate
2020.04.14. BYM: Behovsplan for idrett og friluftsliv
2020.04.15. OVK: NOU 2019:23 Ny opplæringslov
2020.04.15. OVK: NOU 2019:25 Med rett til å mestre
2020.04.15. Oslo kommunes svar til regjeringen: NOU 2019:23 Ny
opplæringslov
2020.04.15. Oslo kommunes svar til regjeringen: NOU 2019:25 Med rett til å
mestre
2020.05.15. Regjeringen (Svarte sammen med Nettverk for
fylkesungdomsråd): NOU 2019:26 Rusreform
2020.07.01. Regjeringen (Svarte sammen med Nettverk for
fylkesungdomsråd): Nasjonal transportplan
2020.07.01. Regjeringen (Svarte sammen med Nettverk for
fylkesungdomsråd): Ny opplæringslov
2020.07.01. Regjeringen (Svarte sammen med Nettverk for
fylkesungdomsråd): Med rett til å mestre
2020.07.01. FIN: Oslo kommunes planstrategi
2020.07.01. OVK: Endringer i barnevernloven
2020.08.28. KUD: Endringer i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og
aktualitetsmedier
2020.08.31 KMD: Forslag til endring av lov om flagging på kommunenes
offentlige bygninger.
2020.09.21. Velferdsetaten: Plan for Oslo kommunes rusinstitusjoner
2020.09.28: PBE: Detaljregulering av Lørenveien 64 til aktivitetspark og
flerbrukshall
2020.09.29 Kulturdepartementet: Innspill til Ny lov om pengespill
2020.10.01 OVK: Rapport: Ny inntaksmodell
2020.10.09 VEL: Utkast til kommunal boligbehovsplan 2021–2030
2020.10.09 OVK: Oslo kommunes høringssvar til bedre velferdstjenester for
barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud(Samarbeid,
samordning og barnekoordinator)
2020.10.09 OVK: Oslo kommunes høringssvar om retningslinje for
helsesykepleierutdanningen
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●

●
●
●
●
●
●
●

2020.10.31 Kunnskapsdepartementet: Bedre velferdstjenester for barn og
unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid,
samordning og barnekoordinator)
2020.11.01 KIF: Tros- og livssynsutvalgets rapport T
 ro det eller ei
2020.11.13 OVK: forslag til endringer i forskrift om fosterhjem
2020.11.13 Innspill til Kunnskapsdepartementet om forskrift om retningslinje
for helsesykepleierutdanningen
2020.11.25 Innspill til Samferdselsdepartementet om forskrift om
fartsgrenser til sjøs
2020.12.01 Innspill til Justisdepartementet om konfliktrådsloven, straffeloven,
straffeprosessloven mv.
2020.12.10 Innspill til Justis- og beredskapsdepartementet om tilskudd til
aktivitetstilbud for barn i asylmottak
2020.12.15 Innspill til Barne- og familiedepartementet om forskrift om
fosterhjem
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Årsgjennomgang
Januar
● Møter: Ett SUR-møte, ett ledergruppemøte, en arbeidskveld (Hvordan
påvirke som vanlig dødelig)
○ Saker på SUR-møtet:
■ Høringssak fra Helseetaten om endring i forskrift for
helsestasjons- og skolehelsetjenesten
■ Høringssak fra byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid om ny
valgordning for og etablering av Råd for flerkulturelle
minoriteter
■ Innspill til KS' toppmøte for barn og unge
■ Planlegging av opplæringshelg med hyttetur.
● Presse:
○ Intervju med leder Nza i N
 ordstrands blad.
○ Intervju med nestleder Iben i Nordre Aker budstikke.
● Ga høringssvar til byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid om ny
valgordning for rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo
● Ga høringssvar til helseetaten om endring i forskrift for helsestasjons- og
skolehelsetjenesten
Februar
● Møter: Ett SUR-møte, ett LEG-møte
○ Saker på SUR-møtet:
■ Høring fra Utdanningsdirektoratet: Valgfag på
ungdomstrinnet
■ Høring fra Utdanningsdirektoratet: Endring i bestemmelsene
om vurdering og eksamen
■ Høring fra byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid: NOU
2019:16 Rusreform – fra straff til hjelp
■ Diskusjon om SURs eget budsjett
■ Planlegging av opplæringshelg med hyttetur.
■ Innspill til Oslo kommune: Fordeling av tilskudd til barne- og
ungdomstiltak i bysamfunn
■ Diskusjon om Arendalsuka Ung
■ Supplering av arbeidsgruppe
■ Sara Khalid velges som leder for saksgruppen for saken Gratis
sanitærprodukter og prevensjon
● SUR sendte ti delegater på KS’ toppmøte for barn og unge, og presenterte
SURs syn på seks temaer (God oppvekst og godt liv, Klima- og miljøvennlig
utvikling, O
 mstillingsdyktige næringsliv, Attraktive steder og byer, M
 angfold
og inkludering og D
 eltakende innbyggere.)
● Ga innspill til byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid om NOU 2019:16
Rusreform - fra straff til hjelp
● Ga innspill til Utdanningsetaten i sak om endring i bestemmelser om
vurdering, eksamen og eksamensordninger i læreplanene.
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Mars
● Møter: Ett møte, ett LEG-møte
○ Saker på SUR-møtet:
■ Høringssak fra byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet:
Forslag til vedtekter for Sentralt ungdomsråd.
■ Høringssak fra Kulturetaten: Forskrift om tilskudd til
frivilligsentraler i Oslo kommune.
■ Høringssak fra Bymiljøetaten: Behovsplan for idrett og
friluftsliv.
■ Høringssak fra byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap: NOU
2019: 25 Med rett til å mestre. Struktur og innhold i
videregående opplæring.
■ Høringssak fra byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap: NOU
2019: 23 Ny opplæringslov.
■ Høringssak fra plan- og bygningsetaten: Mulighetsstudien
Aktiv Vannflate
■ Diskusjon om møtetider for SUR
● Presse:
○ Nza skrev et leserinnlegg om budsjettsituasjonen i Aftenpostens Si;D
○ Nza skrev leserinnlegg om utsettelse av eksamen i forbindelse med
virusutbrudd sammen med lederne av ungdommens bystyre Bergen
og kommunalt ungdomsråd Bergen
● SUR arrangerte hyttetur til Nordmarkskapellet med opplæring i tale og
debatt, argumentasjon, politisk struktur
● Amarti og Isak presenterte sakene Karakter SEX: Bedre
seksualitetsundervisning og Psykt viktig: Mer undervisning om psykisk helse
i bystyrets kultur- og utdanningsutvalg.
● Ga innspill til byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet om forslag til
vedtekter for SUR
● Ga innspill til kulturetaten om forskrift for frivilligsentraler
● Ga innspill til plan- og bygningsetaten i saken Aktiv vannflate
● Ga innspill til Bymiljøetaten om behovsplan for idrett og friluftsliv
● Ga innspill til Utdanningsdirektoratet om valgfag på ungdomstrinnet

April
● Møter: Ett SUR-møte, ett LEG-møte
○ Saker på SUR-møtet:
■ Høringssak fra byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap: NOU
2019: 25 Med rett til å mestre.
■ Høringssak fra byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap og
regjeringen: NOU 2019: 23 Ny opplæringslov.
■ Planlegging av digital arbeidskveld om aksjonisme
● SUR arrangerte digital workshop om presse med innledning av Johanne
Fearnley i Press.
● Ga innspill i sak om endring i bestemmelsene om vurdering og eksamen
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●
●
Mai
●

●

●
●
●

Juni
●

●
●
●

Ga innspill til NOU 2019:23 Ny opplæringslov
Ga innspill til NOU 2019:25 Med rett til å mestre

Møter: Ett SUR-møte, ett LEG-møte
○ Saker på SUR-møtet:
■ Behandlet høringssvar til nasjonale høringssaker:
● Rusreform
● Ny opplæringslov
● Med rett til å mestre.
■ Orientering om høringssak fra byrådsavdeling for oppvekst og
kunnskap: Rapport om alternative modeller for inntak til vgs.
■ Orientering om høringssak fra byrådsavdeling for finans: Ny
planstrategi for Oslo.
■ Orientering om høringssak fra byrådsavdeling for finans:
Utredning om medvirkning i kommuneplanarbeid.
Presse:
○ Nza og styreleder i UngOrg, Victoria Opheim, skrev l eserinnlegg om
stemmerett for 16-åringer i Si;D
○ Isak skrev l eserinnlegg om saken Psykt viktig i Vårt Oslo.
Nza representerte Oslo i nettverksmøte for fylkesungdomsråd
Nza og Iben presenterte årets fem UBM-saker for bystyret
Sara presenterte saken “"Gratis sanitetsprodukter og prevensjon på skolen” I
Helse- og oppvekstutvalget.

Møter: Ett SUR-møte
○ Saker på SUR-møtet:
■ Ga innspill til Wergelandssenterets nettside om
demokratilæring
■ Diskuterte innspill til bydel Grünerløkka om frafall i vgs.
■ Høringssak: Endringer i barnevernloven
■ Høringssak: Alternative modeller for inntak til vgs
■ Høringssak: Ny planstrategi for Oslo
■ Høringssak: Med rett til å mestre (Nasjonalt svar)
■ Høringssak: Ny opplæringslov (Nasjonalt svar)
■ Rutiner for behandling av innkomne saker til SUR
■ Sak fra Vestre Aker ungdomsråd om sykkelvei til Sørkedalen
■ Innspill til Ungdommens bystyremøte 2020
■ Møteplan for SUR høsten 2020
Presse:
○ Mari skrev leserinnlegg om boligsaken i Si;D
SUR arrangerte arbeidskveld om aksjonisme
Kontaktmøte med byråd Omar Samy Gamal
○ Saker på agendaen: Introduksjon av ny byråd, oppmøtestatistikk fra
SUR det siste året, forventninger fra SUR til byråden, forventninger fra
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●
●
Juli
●
●
●
●
●

byråden til SUR, økonomisk likestilling med de andre brukerrådene,
ungdoms erfaringer under Covid-19
Ga innspill til bydel Grünerløkka om prosjekt om frafall i videregående skole
Ga innspill til byrådsavdeling for finans til Oslo kommunes planstrategi

Ingen møter i juli måned.
Leverte felles høringssvar med Nettverk for fylkesungdomsråd til
regjeringen i saken Nasjonal transportplan
Leverte felles høringssvar med Nettverk for fylkesungdomsråd til
regjeringen i saken NOU 2019:23 Ny opplæringslov
Leverte felles høringssvar med Nettverk for fylkesungdomsråd til
regjeringen i saken NOU 2019:25 Med rett til å mestre
Ga innspill til byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap til sak om endringer
i barnevernloven

August
● Møter: Ett SUR-møte, ett LEG-møte
○ Saker på SUR-møtet:
■ Invitasjon fra Redd Barna: Innspillsmøte om klima og miljø
■ Høringssak: Inntaksmodell for vgs: Behandle utkast til
høringssvar
■ Høringssak: Kommuneplanens arealdel
■ Diskusjon om fremgangsmåte for SURs egeninitierte saker
■ Nasjonale høringssaker:
● Høring fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet: Forslag til endring av
lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger
● Høring fra Kulturdepartementet: Endringer i forskrift
om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier
● Høring fra Kulturdepartementet: Forslag til endringer i
forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier.
● Høring fra Justis- og beredskapsdepartementet: Forslag
til forskrifter til ny arvelov mv.
● Ga innspill til Utdanningsetatens søknad om innføring av fleksitid i Oslos
videregående skoler.
● Ga innspill til Kulturdepartementets sak om endringer i forskrift om
produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier
● Ga innspill til Kommunal- og moderniseringsdepartementets sak om
forslag til endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger.

September
● Møter: Ett SUR-møte, ett LEG-møte
○ Saker på SUR-møtet:
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Invitasjon til Ungdommens hjerte og smerte:
Ungdomskonferanse i Aarhus mars 2021
■ Invitasjon fra EO: Vil SUR stille seg bak en sak om BUP-ansatte
på skolen?
■ Behandle utkast til høringssvar i saken Alternative modeller for
inntak til vgs.
■ Høringssak fra Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap:
Samarbeid, samordning og barnekoordinator
■ Høringssak fra Plan- og bygningsetaten: Aktivitetspark og
flerbrukshall i Lørenveien
■ Høringssak fra Velferdsetaten: Kommunal boligbehovsplan
■ Valg av AU-medlem til ØstSamUng
■ Behandle SURs årsberetning 2020
■ Nasjonale høringssaker:
● Høring fra Kulturdepartementet: Ny lov om pengespill.
● Høring fra Justis- og beredskapsdepartementet: NOU
2020: 4 Straffelovrådets utredning nr. 1: Kriminalisering
av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper.
Axel presenterte saken Jobb til unge for finansutvalget i bystyret.
SUR stilte seg bak Elevorganisasjonene opprop for å få på plass et
prøveprosjekt med BUP-ansatte på skoler i Oslo.
Ga innspill til byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid om Plan for Oslo
kommunes rusinstitusjoner
Ga innspill om Lørenveien 64, aktivitetspark og flerbrukshall
Ga innspill til Ny lov om pengespill
Ga innspill til byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap om alternative
modeller for inntak til videregående skole
■

●
●
●
●
●
●

Oktober
● Møter: Ett SUR-møte
○ Saker på SUR-møtet:
■ Invitasjon: Stopp Hatprats ungdomskonferanse
■ Høringssak: Samarbeid, samordning og barnekoordinator (fra
forrige møte)
■ Høringssak: Kommunal boligbehovsplan (fra forrige møte)
■ Videre diskusjon med Anders Bakken om Ung i
Oslo-undersøkelsen 2021
■ Videre diskusjon om SURs deltakelse på Ungdommens hjerte
og smerte
■ Høringssak: Tros- og livssynsutvalgets rapport "Tro det eller ei".
Orientering ved utvalgsleder Trond Bakkevig
■ Diskusjon om SUR budsjettdeputasjon for
kommunebudsjettet 2021
■ Høringssak: Forskrift om retningslinjer for
helsesykepleierutdanningen
■ Nasjonale høringssaker
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Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til
kriminelle grupper
● NOU 2020:7: Verdier og ansvar
● Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov
for sammensatte tjenester (Samarbeid, samordning og
barnekoordinator)
Nza og Iben presenterte SURs årsberetning på Ungdommens bystyremøte
(UBM)
Ledergruppen var redaksjonskomité på UBM
Ga innspill til Kulturdepartementet i saken Samarbeid, samordning og
barnekoordinator
Ga innspill til Velferdsetaten om kommunal boligbehovsplan 2021 – 2030
Ga innspill til byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap om Oslo kommunes
høringssvar om Samarbeid, samordning og barnekoordinator
Ga innspill til byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap om Oslo kommunes
svar til høringssaken om retningslinje for helsesykepleierutdanningen
●

●
●
●
●
●
●

November
● Møter: Ett SUR-møte
○ Saker på SUR-møtet:
■ Valg av ny leder og nestleder
■ Valg av nye saksansvarlige
■ Valg av vara til Østsamung-AU
■ Ung i Oslo-undersøkelsen
■ Besøk av pasient- og brukerombudet v/ Oddvar Thorbjørnsen
Faltin
■ Høringssak: endringer i forskrift for fosterhjem
■ Diskusjon: Hvordan saker bør presenteres for SUR
■ Møteplan for SUR våren 2021
■ Nasjonale høringssaker:
● Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for
helsesykepleierutdanning
● Forslag til forskrift om fartsgrenser til sjøs
● Forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven,
straffeprosessloven mv. – strafferettslige reaksjoner og
tvangsmidler for ungdom
● Nza skrev forord til ungdomshøringens rapport
● Sara presenterte SURs innspill på rapportlansering for ungdomshøringen
2020
● Ga innspill til byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet om Tros- og
livssynsutvalgets rapport T
 ro det eller ei
● Ga innspill til byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i saken om forskrift
om fosterhjem
● Ga innspill til kunnskapsdepartementet i høringssaken om retningslinje for
helsesykepleierutdanningen
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●

Ga innspill til Samferdselsdepartementet om forskrift om fartsgrenser til sjøs

Desember
● Møter: Ett SUR-møte
○ Saker på SUR-møtet:
■ Høringssak fra PBE: Kommuneplanen arealdel.
■ Diskutere sekretariatets forslag til bruksanvisning til hvordan
presentere saker for SUR.
■ Invitasjon til Ungdomsparlamentet 2021
■ Innspill til kommunens informasjonsmateriell om
koronasituasjonen
■ Orienteringssak: Utredning om styrket medvirkning i
framtidige kommuneplaner (bystyrebehandles ila desember)
■ Forberede behandling av forretningsorden for SUR
■ Diskusjon om SUR-merch
■ Diskusjon om SURs nettside-url
■ Nasjonale høringssaker:
● Forslag til forskrift om tilskudd til aktivitetstilbud for
barn i asylmottak.
● Forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de
kommunale helse- og omsorgstjenestene.
● Forslag til endringer i forskrift om fosterhjem.
● NOU 2020:6 - Ny valglov.
● Forslag til nye regler om hjemmeopplæring under
korona-pandemien
● Sara deltok på dialogmøte mellom Barne- og familiedeptartementet (BFD)
og fylkesungdomsrådslederne.
● Ga innspill til Justisdepartementet i høringssak om konfliktrådsloven,
straffeloven, straffeprosessloven mv.
● Ga innspill til Justis- og beredskapsdepartementet om tilskudd til
aktivitetstilbud for barn i asylmottak
● Ga innspill til Barne- og familiedepartementet om forskrift om fosterhjem
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