Referat fra møte
Tirsdag 12. januar 2021
Dato:
Tid:
Sted:

12.1.2021
Kl. 16:30 - 20:00.
Zoom

Til stede: 11 representanter fra 11 bydeler. Hanna Ponterius (Grünerløkka), nestleder
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 leder Sara Khalid (Søndre Nordstrand).
Sekretariat: Emilie Sagen Geist
Orienteringer: K
 aroline Steen Nylander, Kjersti Varang
Valgkomiteen: Ingen
Observatører: Ingen

Meldt forfall:
Ikke til stede: G
 amle Oslo, Sagene, Grorud og Stovner

SAKER TIL BEHANDLING

Fast post: Åpning av møtet
Møtet ledes av leder Sara Khalid og refereres av sekretær Emilie Geist
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes - godkjent
Referat godkjennes - godkjent
Eventueltsaker meldes her - s ekretariatet har én

Fast post: Orienteringer
Sakstype: Orientering
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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
Har hatt opplæring i ledergruppen og for saksgruppene. Har hatt julekalender på
sosiale medier.
b)

fra saksansvarlige: Nytt som har skjedd med sakene

Har hatt opplæring med saksgruppene. Saksgruppene har begynt å jobbe med å
legge en strategi for saken.
c)

fra de lokale ungdomsrådene: Aktuelle, lokale saker

Østensjø: Har jobbet med ungdommens kulturpris.
Ullern: Hadde besøk av økonomisjefen i bydelen som snakket om neste års
budsjett. Skal åpne BUA i bydelen. Behandlet søknad om midler.
Nordstrand: Har ikke hatt møte siden sist, men jobber med å få elevrådene til å
sende saker til ungdomsrådet, og med å rekruttere nye medlemmer til rådet.
Bjerke: Ikke noe nytt siden sist.
St.Hanshaugen: Har vært rundt og snakket med elever på skolene i bydelen. Valgt
nytt ungdomsråd, med representanter fra 6. og 7. klasse, og fra alle videregående
skoler i bydelen utenom Munch. Rådet har vært litt inaktivt en stund, men nå er
det veldig engasjerte folk. Snakket om bydelens budsjett og fordelte midler.
Vestre Aker: Gikk gjennom reglene for ungdomsrådet og for fordeling av midler.
Skal arrangere Ungdommens bydelsutvalgsmøte. Snakket om rekruttering til
ungdomsrådet.
Alna: Har diskutert en sak om ungdomsklubber i bydelen.
Nordre Aker: Snakket om ny møteplass for ungdom i bydelen, og ungdomsrådet
blir involvert i utviklingen av stedet. Snakket om budsjett for bydelen for 2021. Møte
neste uke. Da skal det gjennomføres valg.
Søndre Nordstrand: Snakket om at rådet blir nedprioritert, og at rådet kommer
sent inn i saker. Vil arrangere ungdomskonferanse.
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Representantene fra Grünerløkka og Frogner kom senere til møtet, og var ikke
med på orienteringsrunden.

d)

fra sekretariatet: Hva de har arbeidet med siden sist

Opplæring av ledergruppen, oppstartssamling for saksgruppene, oppnevning av
SUR i bystyret.
Orientering om arbeidet med aktuelle saker:
a) Mari: Rasisme på boligmarkedet
Har ikke kommet så mye lenger med saken.
b) Mari: Helsestasjoner
Har laget underskriftskampanje. Har fått 50 underskrifter, trenger 250 til. Husk å
dele på sosiale medier og med deres venner: h
 ttps://minsak.no/sak/2273!
c) Iben: Hjemmeskole under korona
Sara var på dialogforum med Barne- og familieminister Kjell Ingold Ropstad, og
snakket om saken da.
d) Sara: Mustafa-saken
Har delt info på instagram. Han har fått utsatt utreisefrist. SUR vil fortsatt pushe på
saken.
e) Nza: “Fritt” skolevalg
Nza sitter ikke i SUR lenger - vil noen andre ta over ansvaret? Ta kontakt med
Emilie.
f) Nza: Eksamen under korona
Nza sitter ikke i SUR lenger - Sara tar over ansvaret. Saken diskuteres mer under
neste sak.

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
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planlegger etter fast rutine: Finne ambisjon for saken, metode for videre arbeid
og ansvarlig for gjennomføring.

Diskusjon:
●

●

Kamera i digital undervisning
○ Problem: At elever tvinges til å ha på kamera i digital undervisning
○ Ambisjon: Få mer oppmerksomhet rundt saken
○ Metode: Samarbeide med EO. Dele meninger i sosiale medier. Skrive
leserinnlegg.
○ Ansvarlig: Ragna. Mari bistår.
Eksamen under korona
○ Problem: Elever får veldig variert undervisning, og det er veldig
usikkert hvordan eksamenstiden blir.
○ Ambisjon: Få klare svar på hvordan eksamenstiden blir, så elever
slipper å oppleve stress og usikkerhet.
○ Metode: Samarbeide med EO
○ Ansvarlig: Sara

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

Invitasjon fra Sparebankstiftelsen DNB til å nominere kandidater til
ungdomspanel for Sparebankstiftelsen DNB. Se mer informasjon i
vedlegget i sakspapirene. Orientering ved Karoline Steen Nylander fra
Det Europeiske Wergelandsenteret.
○ SUR velger sine representanter på neste møte 2. februar.
○ Chiara, Isak og Axel er interesserte.

Sak 01/21 Søknader til Nasjonal tilskuddsordning for inkludering
Sakstype: Diskusjon og vedtak
Bakgrunn: Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har ansvaret for
tilskuddsordningen “Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge”.
Denne ordningen er for unge i alderen 10 til 20 år og skal bidra til å bedre
oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å skape flere åpne møteplasser
i byene. Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester behandler
søknader til byomfattende tiltak og tiltak i bydelene Frogner, Nordre Aker,
Nordstrand, St. Hanshaugen, Ullern, Vestre Aker og Østensjø. Nå ønsker de SURs
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innspill på hva som bør vektlegges når man velger hvilke tiltak som skal få midler,
og eventuelt hvilke søknader som bør prioriteres. Reglene for tilskuddsordningen
og en oversikt over søknadene er i eget vedlegg som ble sendt ut sammen med
sakspapirene. Orientering ved Kjersti Varang fra byrådsavdeling for arbeid,
integrering og sosiale tjenester.
Diskusjon:
Om hva som burde vurderes når man skal prioritere hvem som skal få midler
●
●
●
●

Burde kunne tilpasse prosjektene til pandemien
Burde prioritere barn i sårbare situasjoner
Vurdere om det er lavterskeltilbud i området fra før
Prioritere å videreutvikle allerede eksisterende tilbud

Hvilke saker mener SUR at bør prioriteres:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sak 3
Sak 5
Sak 7. Det er viktig å inkludere de som ofte ekskluderes fra idrett. Det kan
være vanskelig å gjøre noe med det under korona, men ideen er veldig god.
Sak 8. Guttene føler ofte at de ikke blir hørt, så dette er et godt tiltak.
Sak 11. Bryting kan være et verktøy for å regulere sinne
Sak 12. Det er viktig når man er så mye hjemme. Likte ikke at man skal ha
med foreldre. Ikke alle har mulighet til å ta med foreldrene sine.
Sak 14
Sak 15
Sak 16
Sak 19 - SUR er opptatt av jobbmuligheter for ungdom.
Sak 20 - ung ambassadør fungerer veldig bra, og deltakerne utvikler seg bra
gjennom å være med.
Sak 23 - BUA Ullern - stort behov for utstyr, og tilbudet er veldig lavterskel og
godt brukt.
Sak 27
Sak 30
Sak 34. Spesifikt område, men godt prosjekt.
Sak 35. Oppnår mye med lite midler
Sak 46

Hvilke saker bør ikke prioriteres?
●
●

Sak 2 - Keramikk er ikke noe så mange er interessert i
Sak 11 - samme grunn som over.
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Vedtak:
SUR videreformidler ovenstående innspill til byrådsavdelingen.
Sak 02/21 SURs forretningsorden
Sakstype: Vedtak
Bakgrunn: SUR behandler sin egen forretningsorden for SUR. Se sekretariatets
forslag i vedlegget i sakspapirene.
Diskusjon:
●

Paragraf 9: Stryke “AU”, erstatte med “saksgruppeledere og -medlemmer”

Vedtak:
SUR godkjenner forretningsorden med foreslåtte endringer

Sak 03/21 SURs budsjett for 2021
Sakstype: Diskusjon og vedtak
Bakgrunn: SUR fordeler hvert år sine midler i et budsjett. SUR diskuterer og vedtar
et budsjett for hva rådets midler skal brukes på i 2021.

Diskusjon:
●
●
●
●
●
●
●

Når det er mulig bør vi begynne med skolebesøk igjen. Sette av penger til
Roll ups, flyers osv.
Ikke sette av midler til mat i februar
Bruke mer penger på mat
Sette av penger til å delta på konferanse
Sette av penger til markedsføring
Sponsing av 5 innlegg på SOME
Trenger ikke kjøpe nye gensere

SURs forslag til budsjett:

Budsjett 2021
Inntekter
Driftsstøtte Oslo kommune

550 000 kr
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Annen støtte

Sum inntekter

550 000 kr

Kostnader
Styrehonorar
Arbeidsgiveravgift

3 900 kr
2 500 kr

Leie av lokaler

28 000 kr

Mat

36 100 kr

Kontorrekvisitta

200 kr

Andre fremmedtjenester
Reise

12 000 kr

Kompetanseheving

10 000 kr

Gaver

3 000 kr

Markedsføring
Diverse kostnader

Sum kostnader

15 000 kr
5 000 kr

115 700 kr

Vedtak:
SUR vedtar budsjettet som vist over

Sak 04/21 Høringssak fra Ungdommens distriktspanel
Sakstype: Høring
Bakgrunn: Sekretariatet presenterer høringssak fra Ungdommens distriktspanel.

Diskusjon:
●
●
●

Å komme seg fra A til Å b
 ør prioriteres
Stemmerett for 16-åringer bør prioriteres
Gi ungdomsrådene reell innflytelse bør prioriteres. SUR gir særlig støtte til
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●
●
●

forslag om å etablere et nasjonalt ungdomsråd.
Desentralisert utdanning b
 ør prioriteres. Vgs og høyere utdanning er
sentralt plassert, men det er jo det som holder folk knyttet til stedet de bor
Kort vei til psykisk helsehjelp er viktig, både i byen og i distriktene!
Garanti for lærlingeplasser - der man har jobbmuligheter, men distriktene
bør også være attraktive steder å jobbe. Kan gjøre det lettere å etablere seg
der.

Sak 05/21 Kommuneplanens arealdel
Sakstype: Høring
Bakgrunn: SUR diskuterer innhold til sitt høringssvar i høringssaken om
Kommuneplanens arealdel, der planprogrammer er på høring.

Diskusjon:
●

SUR nedsetter en arbeidsgruppe bestående av Nomi, Axel og Mari som
lager diskusjonsspørsmål til SUR. Sekretariatet ferdigstiller høringssvaret
etter SURs februarmøte.

Sak 06/21 Hvordan legge frem høringssaker for SUR
Sakstype: Diskusjon og vedtak
Bakgrunn: SUR diskuterer og godkjenner en oppdatert versjon av "hvordan legge
frem høringssaker for SUR". Se vedlegget i sakspapirene.
Diskusjon:
●
●

Tydeliggjøre at man må ha power point-presentasjon, gjerne med bilder
Powerpointen må være oversiktlig med mindre tekst.

Vedtak:
SUR vedtar dokumentet med nevnte endringer

Sak 07/21 Medvirkning i kommuneplanprosesser
Sakstype: Orientering
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Bakgrunn: Sekretariatet orienterer om bystyresaken om medvirkning i
kommuneplanprosesser.

Vedtak:
Saken utsettes

Sak 08/21 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 Kunnskapsdepartementet, Barne- og familedepartementet og
Kulturdepartementet: Innspill til strategi for norsk deltakelse i det
europeiske utdannings- opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet.
Diskusjon og vedtak:

●

SUR ønsker ikke å svare. Utveksling kan gi inspirasjon og utvikling. SUR
ønsker å f.eks. møte ungdomsråd i andre land.

2. Høring fra Justis- og beredskapsdepartementet: Forslag til nye regler om
tilsynsråd for kriminalomsorgen.
Diskusjon og vedtak:
●

SUR ønsker ikke å svare.

3. Høring fra Arbeids- og sosialdepartementet: Forslag til endringar i reglene
om hjelpemiddel frå folketrygda til personar med kjønnsinkongruens.
Diskusjon og vedtak:
●

SUR ønsker ikke å svare.

4. Høring fra Kunnskapsdepartementet: Forskrift om utdanningsstøtte og
forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge.
Diskusjon og vedtak:
●

SUR ønsker ikke å svare.
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Sak 09/21 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: H
 øringssak fra Justis- og beredskapsdepartementet: Portforbud
Bakgrunn: Justis- og beredskapsdepartementet har sendt et forslag om endringer
i smittevernloven på høring. I dette forslaget legges det frem forslag om å tillate
portforbud som et smitteverntiltak.
Diskusjon: S
 UR vil svare på saken. Rådet kom med følgende innspill til
høringssvaret:
●
●
●
●

●
●

●

●
●
●
●
●

Bør aldri gå 100 % portforbud, bør begrenses til spesifikke tider på døgnet
Å ha forbudet fra kvelden gjør at folk ikke fester
Hvis det skal tilpasses bør portforbudet starte tidligere enn kl. 21. 22-23-tiden
er bedre.
Det er andre tiltak som er bedre enn portforbud - mange er uenige i
portforbud. Ingen liker å ha for mange regler, så vi bør heller være strengere
med hjemmekontor og hjemmeskole.
Jo fortere vi får smitten under kontroll, jo fortere kommer vi tilbake til
normalen. Det er bedre med mange strenge tiltak over kort tid.
Nå går folk tur sent på kvelden, og hvis man har portforbud fra 21 blir det
vanskelig å få møttes med folk ute eller gå tur etter skole og andre
aktiviteter.
Portforbud kan begrenses. Det er viktig å holde skolen så åpen som mulig.
Det er viktig for psykisk helse, og for å få et avbrekk fra hjemmet. Portforbud
heller enn å stenge skolene.
Bør heller ta tak i importsmitte heller enn å innføre portforbud eller stenge
skoler.
Bør begrenses til tider som ikke er så inngripende.
Portforbud er veldig drastisk, men hvis det er siste utvei for å få det lettere er
det greit.
Hjemmeskole i tillegg til portforbud kan ødelegge ungdoms mentale helse.
Vi blir ensomme, og det kan utvikle seg til depresjon og andre ting.
Heller fysisk skole og portforbud enn hjemmeskole og ikke portforbud.
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