Referat fra møte
Tirsdag 1. desember 2020
Dato:
Tid:
Sted:

1.12.2020
16:30 - 20:00
Zoom

Til stede: 13 representanter fra 11 bydeler. Seid Al-Maliky (Gamle Oslo), Hanna
Ponterius (Grünerløkka), Mari Løyte Harboe (St.Hanshaugen), Chiara Tambuscio
Kloster (Frogner), Oda Kraft-Pedersen (Ullern), Axel von Zernichow Goller (Vestre
Aker), Ragna Tunold (Nordre Aker), Nicolay Bennet Rennemo (Bjerke), Isak
Andersson (Østensjø), Nomi Moqvist (Nordstrand) og Sara Khalid (Søndre
Nordstrand), samt leder Nza Kuamerad (Søndre Nordstrand) og nestleder Iben
Kruse Valvatne (Nordre Aker)
Sekretariat: Emilie Sagen Geist
Orienteringer: T
 or Abild, Karoline Berg Maus og Anna Malena Skibevaag.
Valgkomiteen: Ingen
Observatører: Ingen

Meldt forfall: Alna
Ikke til stede: S
 agene, Grorud og Stovner

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
Eventueltsaker meldes her - s ekretariatet har to, men flytter dem til hhv.
invitasjoner og nasjonale høringssaker

Fast post: Orienteringer
1

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
Sara snakket på lanseringen av ungdomshøringsrapporten (og var kjempeflink!!).
Nza skulle delta i møte hos Barne- og familiedepartementet, men møtet er flyttet.
Axel arrangerte livestream om jobb til ungdom. SUR ble invitert til møte om
European Cities Against School Segregation, men ingen i ledelsen kunne ikke stille
pga. kort frist og hektisk tid.
b)

fra saksansvarlige: Nytt som har skjedd med sakene

Isak: Skulle stille i debatt om psykisk helse, men den er utsatt på ubestemt tid pga.
smittevernhensyn.
Axel: Har hatt livestream om saken.
Mari: Saken skal behandles av finansutvalget, og Mari skal presentere saken på
torsdag (3.desember). Emilie legger ut link hvis noen vil følge presentasjonen.
Sara: Ikke noe nytt. Saken er behandlet.
c)

fra de lokale ungdomsrådene: Aktuelle, lokale saker

Østensjø: Skal ha møte på torsdag.
Bjerke: Har hatt en sak om trafikksikkerhetstiltak i bydelen. Skal ha møte neste
uke.
Nordre Aker: Har jobbet med rekruttering til rådet. Har fått en del søkere til rådet.
Skal ha møte på torsdag, der de skal behandle søknader til midler og diskutere
barnas representant.
Vestre Aker: Jobber med å etablere sosiale medier-kontoer for rådet. Har diskutert
regler for utdeling av midler.
Frogner: Har hatt møte med rådet fra bydel Grorud. Brukte ungdomsrådsmøtet på
å evaluere dette møtet. Skal lage ungdomsrådgensere.
St.Hanshaugen: Driver med rekruttering. Har besøkt skoler i bydelen (barne2

ungdoms- og videregående skoler. Har fått valgt inn representanter fra alle
skolene.
Søndre Nordstrand: Har få saker på sakskartet, og det er mest små saker (f.eks. om
å endre navn på en vei). Sliter med rekruttering av medlemmer til rådet.
Nordstrand: Har ikke hatt møte siden sist. Skal ha første digitale møte neste møte.
Ullern: Har ikke hatt så mange saker på agendaen. Behandlet to søknader.
Gamle Oslo: Skal ha digital workshop om koronasituasjonen - skal både fungere
som et innspillsmøte og informasjonsmøte for ungdom i bydelen
Grünerløkka: Har hatt ett møte siden sist. Snakket om koronasituasjonen i bydelen.
d)

fra sekretariatet: Hva de har arbeidet med siden sist

Har hatt lansering av rapporten fra Ungdomshøringen 2020. Den kan leses her:
https://ungmed.no/ungdom-mener/ungdomshoringen/. Planlegger
Ungdomshøringen 2021.
Orientering om arbeidet med aktuelle saker:
a) Nza: For fulle kollektiv-avganger
Har sendt e-post til samferdselsbyråden, som har blitt videreformidlet til Ruter.
b) Mari: Rasisme på boligmarkedet
Har ikke fått gjort noe mer med saken.
c) Mari: Helsestasjoner
Har ikke fått gjort noe mer med saken, men har en plan.
d) Iben: Hjemmeskole under korona
Har skrevet utkast til leserinnlegg. Skal sende det på torsdag.

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
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og ansvarlig for gjennomføring.
Diskusjon:
●

●

●

Mustafa-saken
○ Problem: Mustafa Hasan har blitt utvist fra Norge fordi moren hans
løy om hvor familien var fra da de kom til Norge da han var et lite
barn. SUR mener at ingen barn skal ta konsekvensene av foreldrenes
handlinger
○ Ambisjon: Vise solidaritet og pushe politikerne i Oslo og i regjeringen
til å ta et standpunkt
○ Metode: Poste støtteerklæring for Mustafa på sosiale medier (tagge
politikere og be dem ta et standpunkt). Evt også sende brev til
regjeringen, ta kontakt med bystyrepolitikere.
○ Ansvarlig: Sara
“Fritt” skolevalg
○ Problem: Regjeringen innfører fritt skolevalg i videregående skole, til
tross for at høringssvar fra en rekke organisasjoner (bla. SUR) stiller
seg veldig kritiske til forslaget.
○ Ambisjon: Gi tydelig beskjed til regjeringen om at SUR fortsatt står på
sitt.
○ Metode: Nza tar det opp med fylkesledernettverket
○ Ansvarlig: Nza
Eksamen under korona
○ Problem: Elever får mangelfull undervisning under
koronapandemien. Eksamen er derfor vanskelig å gjennomføre som
det pleier.
○ Ambisjon: Finne andre metoder for å sette standpunkt så lenge
undervisningen er mangelfull.
○ Metode: Nza tar det opp med fylkesledernettverket
○ Ansvarlig: Nza

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

●

Invitasjon fra Fundatum: Ungdomsparlamentet. Ungdom fra
ungdomsråd på østlandet inviteres til Ungdomsparlamentet 2021. Tor
Abild fra Fundatum orienterer.
○ Tor orienterte om arrangementet. Invitasjonen blir sendt ut på
e-post. Påmeldingsfrist 15. desember.
Invitasjon til å gi innspill: Barne- og familiedepartementets
Dialogforum. Nza skal delta på dialogforum for ledere i
fylkesungdomsråd med barne- og familieminister Kjell Ingolf
4

Ropstad. SUR har spilt inn de fem prioriterte sakene for 2021 som
forslag til agendaen. SUR diskuterer hva de ønsker at Nza skal ta opp
under møtet innenfor temaene o
 ppvekst, ungdomsråd og
ungdomsmedvirkning, utdanning og skole.
○ Ta opp felles regler for politisk fravær i ungdomsskolen (variert
hvor enkelt det er å engasjere seg politisk og gå på
ungdomsskole).
○ Eksamen under korona
○ “Fritt” skolevalg

Sak 48/20 (Utsatt fra forrige møte) 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 1 på side 7. SUR diskuterer utkastet.
Diskusjon:
●
●
●
●
●
●
●
●

Få med noe om at man bør unngå “unødvendige” detaljer om saken
Det er viktig å bruke et tydelig og enkelt språk, men ikke utelate “fag”
“Fatt deg i korthet, men få med det nødvendigste” - det er lett å falle av hvis
den som presenterer snakker veldig lenge og vanskelig
Gjerne bruke powerpoint, men helst ikke fullpakket med tekst - bruk gjerne
illustrasjoner, statistikk og figurer
Det er bra at man legger opp til oppfølgingsspørsmål fra SUR
Hvis det er en stor sak, kan du gjerne presentere saken kort på ett møte, og
oppsummere igjen på neste møte
Husk på målgruppen - ikke alltid det passer med samme presentasjon for
ungdomsrådet som andre “voksne organer
(Innspill fra Karoline fra PBE): Ville gjerne sett et eksempel på en god
presentasjon for å ha noe å gå ut ifra. Si noe om hva som skjer med saken
etter at de har presentert den for SUR.

Sak 52/20 Kommuneplanens arealdel
Sakstype: Høring
Bakgrunn: Høringssak fra Plan- og bygningsetaten: Kommuneplanen arealdel.
Se saksbakgrunn i vedlegg 2 på side 8. Orientering ved Karoline Berg Maus og
Anna Malena Skibevaag fra PBE.
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Fra orienteringen: K
 ommuneplanens arealdel sier noe om hvor man kan bygge,
og hva som kan bygges. Nå har Plan- og bygningsetaten laget et planprogram, og
det er dette SUR har fått på høring nå. Selve planen kommer på høring i 2023.
Interessert i hvilke temaer SUR mener det er viktig at det jobbes med.
Hovedtemaer som skal jobbes med i planarbeidet:
●
●
●
●

Klima- og miljøvennlig byvekst
Økt boligbygging - med kvalitet og variasjon
Allsidig og fremtidsrettet næringsutvikling
Blågrønn og klimatilpasset by med naturmangfold

Høringsfristen er 9. februar
Diskusjon:
●
●

●
●
●
●
●

SUR synes det er en god idé å nedsette en arbeidsgruppe bestående av
ungdom fra SUR
I forrige runde av kommuneplanarbeidet var det noen som fikk besøk av
PBE for å diskutere saken i klasserommet, og det er en kul måte å inkludere
flere på.
Spille inn forslag fra UBM-sak fra 2019 (“Et hjem for oss, et hjem for deg)
Blågrønn struktur - markagrensa og vannet bruker mange ungdom mye.
Prioritering av lokaler og arealer som kan brukes av ungdom på fritiden.
F.eks. idrettshaller og steder å utøve kultur.
Skateparker.
Skolegårdsarealer burde prioriteres fremfor bilvei.

Veien videre:
SUR diskuterer saken på januar-møtet, og godkjenner høringsutkast på
februar-møtet.

Sak 53/20 SUR-merch
Sakstype: Diskusjon
Bakgrunn: SUR diskuterer om de vil fylle på med eksisterende merch
(Klistremerker, gensere og buff), lage oppdatert utgave av flyeren, eller lage noe
nytt stæsj. Diskuter både hva slags merch, og hva det skal brukes til. Pr. 24.11. har
SUR igjen ca 15 collegegensere og 100 klistremerker. UngMeds grafisk designer
har laget forslag til oppdatert flyer. Se disse i vedlegg 3 på side 9-12.

Diskusjon:

6

Merch er bra for å vise hvem SUR er og minne folk om at vi finnes.

SUR foreslo følgende typer merch:
●

●

●
●

Flyer
○ SUR-flyerne funker bra. Man kan jo ikke bruke de gamle, for de er
ikke oppdatert. med de nye fem sakene.
○ Burde gønne på når vi først har pengene til det.
○ Fint å ha noen faste farger. Derfor er forslag 1 og 2 best.
○ Uenig: Det er morsommere med noen nye farger. Forslag 3 er med
de samme fargene, men omvendt.
○ Synes den rosa er litt for “feministorganisasjon-vibes”, liker best
forslag 4.
○ Forslag 6 med SURs grønne farge.
○ Gul er politisk nøytral
Klistremerker
○ Klistremerkene er gjennomsiktige med sort skrift, og de er ikke så
lette å bruke. Burde ha klistremerker SUR-logoen sine farger.
○ Store fargede klistremerker.
Handlenett
Genser
○ Skal Oslo kommunes logo være på?
○ Hettegenser
○ Helst lys gul med DNB-grønn logo eller DNB-grønn med hvit logo

Konklusjon:
●
●
●

SUR vil ha ny flyer: Alternativ 6 men med grønn skrift i stedet for blå
SUR vil ha hettegenser og klistremerker og (hvis mulig ut ifra budsjettet)
handlenett.
SUR lar det være opp til Synne å lage noen forslag til klistremerker og
genser.

Sak 54/20 SURs forretningsorden
Sakstype: Diskusjon
Bakgrunn: I januar skal SUR konstitueres på nytt. Da skal vi blant annet behandle
forretningsorden for SUR. Har SUR noen endrings- eller tilleggsforslag som bør
forberedes til behandlingen i januar?
Diskusjon:
●

SUR mener det må legges inn noe mer konkret om hvordan valg
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●

gjennomføres (F.eks. om støttetaler)
SUR ønsker også å behandle valgkomiteens mandat og legge til noe om
valgreglement der

Veien videre:
Saken behandles igjen på januar-møtet.

Sak 55/20 Medvirkning i kommuneplanprosesser
Sakstype: Orientering
Bakgrunn: Sekretariatet orienterer om utredningen om styrket medvirkning i
framtidige kommuneplaner.

Diskusjon:
Saken flyttes til neste møte

Sak 56/20 Sak om kommunens kommunikasjonsarbeid om koronakrisen
Sakstype: Diskusjon
Bakgrunn: Oslo kommune jobber med å få ut koronainformasjon til hele byens
befolkning, og ungdom og unge voksne er en viktig målgruppe. De vil ha innspill
fra SUR på hva de bør fokusere på i tiden fremover, og kunne tenke seg å komme
i kontakt med noen som vil gi tilbakemeldinger, f.eks. i et fokuspanel.

Diskusjon:
●
●
●
●

●

●

Veldig fornøyd med informasjonen vi har fått til nå
Veldig bra å få SMS fra kommunen
Dårlig info om hvilke konsekvenser det har å bryte reglene
Kaos med reglene: Vi vet at vi skal holde avstand, men antall mennesker
man kan være rundt er vanskelig å holde oversikt over. Dessuten brukes
forskjellige ord (som burde o
 gm
 å/anbefaling og påbud) om hverandre hva betyr hva?
Den “viktigste” informasjonen får vi nok info om - holde avstand, vaske
hendene. Men det er vanskelig å forstå andre anbefalinger - virker som om
de ikke tør å være tydelige om de tingene som er påbud/forbud.
Det er bra å gi eksempler på hva som er innenfor reglene, spesielt i
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●
●

forbindelse med arrangementer.
Burde være en enkel link til å hente info om hvilke helsetilbud som finnes
under pandemien (f.eks. hjertetelefoner og annen psykisk helsehjelp)
Iben er interessert i å gi innspill. De kan ta kontakt med henne for mer
oppfølging,

Sak 57/20 Nettside-URL for SUR
Sakstype: Diskusjon
Bakgrunn: Når SUR blir oppnevnt av bystyret, skal rådet også få en egen Oslo
kommune-nettside. SUR diskuterer om de vil kjøpe et domene som kan brukes for
å videreformidle nettsiden, eller som en suppleringsside til kommunens egen
nettside. Aktuelle domener som er ledig p.d.d.:
●
●
●
●
●
●

ungdomsrad.no (obs: ungdomsråd.no allerede er tatt)
ungdomsraad.no
lytttiloss.no
ungeoslo.no
ungdomsmedvirkning.no
minemeninger.no

Diskusjon:
●
●
●
●
●

Fler kommer til å bruke siden hvis den heter ungdomsmedvirkning.no
Kan vi legge til andre alternativer? F.eks. sentraltungdomsrad.no eller
surioslo.no.
Burde være noe som er mer knyttet til Oslo og rådet.
Kunne bruke siden til å linke til alle de lokale ungdomsrådene i Oslo.
Burde stå ungdomsråd i linken.

Veien videre:
Sekretariatet undersøker mulighetene og kommer tilbake til rådet.

Sak 58/20 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
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også velge noen til å skrive høringssvaret under veiledning av sekretariatet.
1.

Høring fra Justis- og beredskapsdepartementet: Forslag til forskrift om
tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak.
Diskusjon og vedtak:

●

SUR vil svare på saken og si noe om det som står i UBM-saken om
inkluderende fritidsaktiviteter. Sara vil lese over før svaret blir sendt inn.

2. Høring fra Helse- og omsorgsdepartementet: Forslag om
godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene.
Diskusjon og vedtak:
●

SUR ønsker ikke å uttale seg.

3. Høring fra Barne- og familiedepartementet: Forslag til endringer i forskrift
om fosterhjem.
Diskusjon og vedtak:
●

SUR ønsker å svare på saken med det samme svaret de ga til Oslo
kommune.

4. Høring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: NOU 2020:6 - Ny
valglov.
Diskusjon og vedtak:
●

SUR vil svare på saken. Diskusjon:
○ Positive til 16-årig stemmerett - Mener det burde innføres ved
stortingsvalg også. Politikken påvirker ungdom i veldig stor grad.
Dette er en viktig sak for Osloungdom - det har blitt prioritert av UBM
i mange år. Mange saker som ungdom er opptatt av får de ikke uttalt
seg om, f.eks. klimapolitikk
○ Synd å ikke innføre slengere.

5. Forslag til nye regler om hjemmeopplæring under korona-pandemien
Diskusjon og vedtak:
●

SUR vil svare på saken. Ledergruppen vil lese over før svaret blir sendt inn.
Diskusjon:
○ Skolene og lærerne har veldig ulike måter å gjøre ting på. Det trengs
overordnede retningslinjer (F.eks. krav om å ha på kamera. Det kan
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○
○

○

○

være gode grunner for at elever ikke vil ha på kamera hjemmesituasjon, sitter i trangt rom med søsken osv.) Det er fint å ha
som motivasjon at man skal være mest på skolen.
Det er best for ungdom å være fysisk tilstede på skolen.
Det må være praktisk mulig å komme seg til og fra skolen (Noen
elever har halve dager hjemme og på skolen - bor man langt fra
skolen er det vanskelig å komme seg hjem igjen i tide. Dessuten blir
det ikke noe sosialt på skolen når man må dra med en gang for å
rekke hjem).
Man må etterstrebe at man får alle timene sine - vi har rett på
undervisning, og går glipp av store andeler av timene når det er
hjemmeskole (Dessuten er det urettferdig at vi skal måtte gå opp til
eksamen i fag vi ikke har hatt fullstendig undervisning i!)
Det er dumt å ha halve skoledager hjemme eller på skolen.

Sak 59/20 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.
Ingen eventueltsaker.
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Vedlegg til sak 48:
Hvordan legge frem en sak for Sentralt ungdomsråd i Oslo
Så fint at du skal legge frem en sak for Sentralt ungdomsråd (SUR)! Det er viktig for at
medlemmene av rådet skal få en bedre forståelse av saken de skal medvirke i.

SUR består av 45 medlemmer, en hovedrepresentant og to varaer fra hver av Oslos 15
bydeler, og er et høringsorgan for byrådet i saker som angår ungdom. Medlemmene er fra
alderen 12 til 19 år. Som regel stiller én person fra hver bydel. Rådet har en leder og
nestleder, og fem personer er valgt som spesielt ansvarlige for fem prioriterte saker som
rådet jobber med gjennom året. SUR har møter en gang i måneden (utenom i juli), og
møtene varer fra 16:30 til 20. SUR har som regel 20-30 minutter til behandling av en sak.
Hvis ikke annet er avtalt, får du 10 minutter til å legge frem saken. Etter det setter vi av
mellom 10 og 20 minutter til resten av saksbehandlingen med spørsmål og diskusjon.
Nå, til sakens kjerne: Hvordan legge frem en sak for SUR:
1.

Send en kort oppsummering av saken (maksimalt 300 ord) til
koordinator@ungorg.no innen mandag i uken før møtet
2. Lag en presentasjon til orienteringen og eventuelle spørsmål til å starte diskusjonen
med. Les vår liste med tips til en god orientering under.
3. Etter at du har sendt inn oppsummeringen, vil du få vite når du skal presentere
saken på møtet. Møt opp i god tid.
4. Noter gjerne ungdommenes innspill underveis, men du vil få en oppsummering
senest én uke etter møtet
5. Inviter gjerne deg selv tilbake på et senere SUR-møte for å kort orientere om
hvordan innspillene har blitt brukt i saksbehandlingen og det endelige resultatet av
saken.
En god orientering:
●
●
●
●
●
●
●

forklarer hva saken/forslaget går ut på
forklarer fagtermer og kompliserte deler ved saken
har gjerne en skriftlig støtte, enten i en powerpoint-presentasjon, eller i et notat
hjelper rådets medlemmer til å se sakens relevans for seg
viser rådet hva som er interessant for dere å få innspill på
åpner for at rådet kan stille spørsmål underveis eller etter presentasjonen
avsluttes gjerne med åpne spørsmål som kan lede til diskusjon

UngMed har skrevet en artikkel om klarspråk i medvirkningssammenheng som kan være
et godt utgangspunkt når du skal forberede orienteringen:
ungmed.no/fagartikler/klarsprak-i-medvirkningssammenheng/
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Lurer du på noe mer? Ta kontakt med rådets koordinator på k
 oordinator@ungorg.no.
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Vedlegg 2. Bakgrunn for sak 52:
Kommuneplanens arealdel
Bakgrunn for saken:
Kommuneplanen er Oslo kommunes øverste styringsdokument. Planen
har to deler: En samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen legger
langsiktige mål og strategier for kommunen som samfunn og organisasjon.
Arealdelen viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og
hvordan vi bruker arealene våre for å nå målene i samfunnsdelen. Hvor vi
skal eller ikke skal bygge, og hvilke krav vi skal stille til det som bygges.
Når Oslo kommune nå skal revidere kommuneplanens arealdel fra 2015, vil
dette arbeidet bygge videre på den nye samfunnsdelen med
byutviklingsstrategi K
 ommuneplan for Oslo 2018 Vår by, vår framtid. En
grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Visjon, mål og
strategier mot 2040. Denne ble vedtatt av bystyret 30.01.2019.
Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende og dekker alt areal
innenfor Oslo kommunes grenser. Den legger rammer for all videre
planlegging og byggesaksbehandling. Arealdelen består av plan- og
temakart, bestemmelser og retningslinjer, planbeskrivelse med
konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse. Alle disse delene av
planen vil bli vurdert i revisjonen.
Både kommuneplanens areadel (2015) og samfunnsdelen fra 2018 kan leses
på kommuneplanens nettside
https://www.oslo.kommune.no/politikk/kommuneplan/

Spørsmål til SUR:
● Hva slags temaer er det særlig viktig at vi involverer dere i når vi
utarbeider ny arealdel?
● Hvordan kan vi best legge til rette for medvirkning med barn og unge
videre i kommuneplanarbeidet –har dere noen råd til oss?
● Hvilke grupper/organisasjoner vil det være særlig viktig at vi
involverer i den videre medvirkningen i planen, for å få til en best
mulig medvirkning med barn og unge?
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Vedlegg 3. Bakgrunn for sak 53:
Forslag 1 (Som i dag, grønn for- og bakside, sort tekst og grønn/hvit
tekstboks på innsiden):

(Flere forslag på side 10-12)
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Forslag 2 (grønn for- og bakside, sort tekst og rosa/hvit tekstboks på
innsiden):

Forslag 3 (mørk rosa med hvit tekst på for- og bakside, sort tekst og
grønn/hvit tekstboks på innsiden):
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Forslag 4 (lys rosa med grønn tekst på for- og bakside, lys rosa med sort
tekst og hvit/grønn tekstboks på innsiden):

Forslag 5 (mørk lilla med hvit tekst på for- og bakside, lys lilla med sort tekst
og hvit/lilla tekstboks på innsiden):
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Forslag 6 (lys gul med blå tekst på for- og bakside, lys gul med sort tekst og
hvit/blå tekstboks på innsiden):
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