
  

  

  

  
Referat   fra   møte   
Tirsdag   2.   februar   2021   

  
Dato: 2.2.2021   
Tid: Møtestart   kl   16:30.   Møteslutt   kl.   20:00.     
Sted: Zoom     

  
Til   stede:    10   representanter   fra   10   bydeler.   Hanna   Ponterius   (Grünerløkka),   
nestleder   Mari   Løyte   Harboe   (St.Hanshaugen),   Kristiana   Isaksen   (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:    Birgit   Leirvik,   Lene   Røisland   og   Marit   Elise   Aune   
Valgkomiteen :   Ingen   
Observatører :   Ingen   

  
Meldt   forfall:    Alna   og   Stovner   
Ikke   til   stede:    Gamle   Oslo,   Sagene   og   Grorud   

  
  

SAKER   TIL   BEHANDLING   
  

Fast   post:   Åpning   av   møtet   
Møtet   ble   ledet   av   leder   Sara   Khalid   og   referert   av   sekretær   Emilie   Geist     

  
Vedtak:   
Innkalling   og   saksliste   godkjennes     
Referat   godkjennes   

  

Fast   post:   Orienteringer   

Sakstype:   Orientering   
Bakgrunn:    Det   er   viktig   at   SUR   holder   seg   og   hverandre   oppdatert   på   arbeidet   
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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   
  

Mari   og   Sara   har   presentert   årets   fem   prioriterte   saker   fra   UBM   i   bystyret.   I   den   
forbindelse   hadde   de   også   et   mediemøte   med   ordfører   Marianne   Brogen   for   å   
fortelle   journalister   om   UBM-sakene.   Mari   og   Sara   har   også   vært   i   møte   med   byråd   
for   kultur,   idrett   og   frivillighet,   Omar   Samy   Gamal,   og   byråd   for   oppvekst   og   
kunnskap,   Inga   Marte   Thorkildsen,   og   snakket   om   koronasituasjonen   og   hvordan   
den   påvirker   ungdom   i   Oslo.     

  
b) fra   saksansvarlige:   Nytt   som   har   skjedd   med   sakene   

  
Eksamensdagene   er   for   knappe   -   vi   vil   ha   mappe:    Chiara   var   ikke   tilstede   på   møtet,   
men   sendte   orientering   på   forhånd:   Saksgruppen   har   begynt   å   legge   en   plan   for   
lobbyvirksomhet,   og   skal   ha   et   gruppemøte   neste   uke.   

  
Moderne   rasisme   og   diskriminering   inn   i   læreplanen :   Saken   har   blitt   fordelt   til   
KOUU.   Saksgruppen   har   deltatt   på   arbeidskveld.   

  
Fra   carport   til   kollektivtransport :   Saken   har   blitt   fordelt   til   samferdsels   og   
miljøutvalget.   Saksgruppen   har   planlagt   lobbyvirksomhet.   

  
Alina   og   Mohsanah   (Hhv.    Gi   oss   noen   å   snakke   med   -   styrk   psykologtjenesten    og   
Bedre   fritidstilbud   -   et   samfunn   for   alle )   var   ikke   tilstede   på   møtet.   

  
  

c) fra   de   lokale   ungdomsrådene:   Aktuelle,   lokale   saker   
  

St.Hanshaugen :   Har   et   splitter   nytt   råd.   Behandlet   søknad   om   midler.   Skal   velge   
nestleder   og   vil   velge   varaer   (må   finne   ut   om   dette   går   an   nå   som   SUR   skal   
oppnevnes   i   bystyret).   Har   begynt   med   aktuelle   saker   på   agendaen   i   møtene.   

  
Østensjø :   Har   ikke   hatt   møte   siden   sist   

  
Bjerke :   Har   fått   ny   sekretær.   Behandlet   søknader   om   midler.   

  
Frogner :   Snakket   om   rekruttering   av   varamedlemmer.   

  
Vestre   Aker:    Snakket   om   en   sak   om   jobb   til   ungdom.   Ungdomsrådet   skal   få   nye   
sosiale   medier.   Planlegger   Ungdommens   bydelsutvalgsmøte.   

  
Ullern :   Har   ikke   hatt   møte   siden   sist.   
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Nordre   Aker :   Har   valgt   ny   leder   og   nestleder.   Har   gått   gjennom   saker   fra   
Ungdommens   bydelsutvalgsmøte   fra   de   siste   fire   årene,   og   laget   en   plan   for   å   
jobbe   videre   med   disse.     

  
Nordstrand :   Har   ikke   hatt   møte   siden   sist.   Har   ikke   hatt   valg,   men   de   gamle   
medlemmene   fortsetter   frem   til   valg   i   februar/mars.   

  
Grünerløkka :   Mange   nye   medlemmer   i   rådet.   Ikke   noe   spesielt   på   agendaen   siden   
sist.   

  
Søndre   Nordstrand :   Hadde   få   saker   på   forrige   møte.   Snakket   om   hvordan   de   skal   
gjennomføre   ungdomskonferanse.   

  
d) fra   sekretariatet:   Hva   de   har   arbeidet   med   siden   sist   

  
Orientering   om   arbeidet   med   aktuelle   saker:   

a) Mari:   Rasisme   på   boligmarkedet   
Fjerner   denne   fra   arbeidslisten.   

  
b) Mari:   Helsestasjoner   

Mangler   fortsatt   noen   underskrifter   i    underskriftskampanjen .   Husk   å   signere!   
  

c) Sara:   Mustafa-saken   
Har   delt   innlegg   på   sosiale   medier.   

  
d) (Ingen   ansvarlig):   “Fritt”   skolevalg   

Ikke   noe   nytt   med   saken   
  

e) Sara:   Eksamen   under   korona   
Skal   dele   EOs   innlegg.   

  
f) Ragna:   Kamera   i   digital   undervisning   

Har   skrevet    leserinnlegg    sammen   med   Aurora   i   EO   Oslo.   
  

Andre   orienteringer:     
a) Birgit   Leirvik   og   Lene   Røisland   orienterte   om   Opprop   Tveiten,   et   

undervisningsprogram   som   jobber   for   å   øke   livsmestring   blant   elever   på   
niende   trinn   som   av   ulike   årsaker   trenger   en   alternativ   læringsarena.   De   tar   
med   seg   innspillene   fra   SUR   i   arbeidet   videre.   

b) Oppnevning   av   SUR   i   bystyret.   Sekretariatet   orienterte:   I   tråd   med   
kommuneloven    og    forskrift   om   medvirkningsordninger    skal   nå   kommune-   
eller   fylkesstyret   (eller   bystyret   i   Oslos   tilfelle)   vedta   sammensetningen   av   
ungdomsrådet.   Nå   er   saken   om   oppnevning   av   SUR   klar   for   behandling   i   
bystyret.   Saken   kan   leses    her .   Dette   innebærer   blant   annet   at   
representantene   i   SUR   oppnevnes   for   to   år   av   gangen,   og   at   
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representantene   får   godtgjørelse   når   de   deltar   på   møter   i   rådet.   SURs   
representanter   blir   også   å   regne   som   folkevalgte.   Les   mer   om   hva   det   
innebærer   i   Barne-   ungdoms-   og   familiedirektoratets    veileder   for   
ungdomsråd .   

  

Fast   post:   Aktuelle   saker   

S akstype:   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:     

● Eksamen   -   Blir   det   eksamen?   Guri   Melby   må   si   noe   snart!   
● Fritidsaktiviteter   for   ungdom   -   Idretten   har   blitt   nedprioritert.   Det   er   dumt   at   

det   er   aldersdelt   hvem   som   kan   treffes   og   ha   aktivitet.   
● Skole   -   smittetrykket   er   jo   litt   større   for   aldersgruppene   i   vgs,   men   

hjemmeskole   er   belastende.   Det   er   lett   for   politikerne   å   si   at    vgs-elevene   
kan   bli   hjemme,   men   det   er   ikke   så   stor   forskjell   på   hvordan   vi   opplever   
hjemmeskole   i   de   ulike   alderne.   Fritidsaktivitetene   er   ekstra   viktig   når   
skolene   er   stengt.   Det   er   krise   for   elevene   på   yrkesfaglige   
utdanningsprogrammer   -   de   burde   prioriteres   for   å   komme   tilbake   på   gult   
nivå.   

Veien   videre:     

Leder   Sara   sender   et   brev   til   byrådene   for   kultur,   idrett   og   frivillighet,   Omar   Samy   
Gamal,   og   oppvekst   og   kunnskap,   Inga   Marte   Thorkildsen,   og   løfter   
problemstillingene   SUR   har   diskutert.   

  

Fast   post:   Invitasjoner   

S akstype:   Orientering   og   diskusjon   

Bakgrunn:    Sekretariatet   orienterer   om   invitasjoner   SUR   har   mottatt.   

● Invitasjon   fra   Sparebankstiftelsen   DNB   til   å   nominere   kandidater   til   
ungdomspanel   for   Sparebankstiftelsen   DNB.   SUR   velger   fire   
kandidater   til   ungdomspanelet.     

○ Mari,   Sara,   Chiara   og   Axel   Velges.   Ragna   og   Isak   velges   som   
varaer.   Emilie   melder   tilbake   til   Sparebankstiftelsen   DNB.   
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● Kulturdepartementet   og   Bufdir:   Den   nasjonale   
likestillingskonferansen   2021,   3.   mars.   

○ Mari   vil   delta.   Hun   melder   seg   på   selv.   

  

Sak   10/21   Søknader   til   Barne-   og   ungdomstiltak   i   større   bysamfunn   2021   

Sakstype:   Diskusjon   og   vedtak   

Bakgrunn:    Barne-,   ungdoms-   og   familiedirektoratet   (Bufdir)   deler   ut   midlene   i   
ordningen   Støtte   til   barne-   og   ungdomstiltak   i   større   bysamfunn   2021.   Oslo   
kommune   sender   en   vurdering   og   prioritering   av   søknadene   til   Bufdir   
(administrativ   og   politisk   prioritering),   før   Bufdir   tar   den   endelige   beslutningen   om   
hvem   som   skal   få   midler.   Målet   med   tilskuddsordningen   er   å   bedre   oppvekst-   og   
levekårene   for   barn   og   ungdom   gjennom   å   bidra   til   å   etablere   eller   videreutvikle   
åpne   møteplasser.   Målgruppen   er   barn   og   ungdom   i   alderen   10   til   20   år   fra   
utsatte   ungdomsgrupper   og   ungdomsmiljø.   

Byrådsavdeling   for   arbeid,   integrering   og   sosiale   tjenester   inviterer   nå   SUR   til   å   gi   
tilbakemelding   til   saksbehandlingen   av   søknadene.   SUR   kan   velge   å   si   noe   om   
hva   dere   synes   er   viktig   å   tenke   på   når   man   velger   hvilke   søknader   som   skal   få  
midler,   og/eller   å   si   noe   om   hvilke   søknader   SUR   mener   at   bør   prioriteres   (med   en   
begrunnelse   i   så   fall).   

En   oversikt   over   søknadene   kan   leses   i   vedlegget   som   sendes   sammen   med   
sakspapirene.   I   tillegg   er   det   sendt   ut   en   oversikt   over   hvilke   tiltak   som   har   fått   
midler   tidligere   år.   

Orientering   ved   Marit   Elise   Aune   fra   byrådsavdeling   for   arbeid,   integrering   og   
sosiale   tjenester.   

  

Diskusjon:   

SUR   mener   følgende   prinsipper   bør   gjelde   for   prioritering   av   søknader:   

● tilbudene   må   være   lavterskel   
● viktig   at   det   er   åpent   for   alle   
● man   bør   støtte   tilbud   som   allerede   finnes   og   som   er   godt   kjent     
● bør   være   for   flest   mulig   ungdommer   -   tiltak   som   passer   alle   blir   ofte   kun   for   

en   avgrenset   gruppe   
● må   gis   god   informasjon   om   tilbudene   som   finnes   

  

SUR   mener   at   følgende   saker   bør   prioriteres:   

● Sak   2:   Ansette   ungdom   på   Deichman   
● Sak   3:   Jobb   til   ungdom   
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● Sak   8:   Mentor   Oslo.   Hjelper   ungdom   med   å   styrke   selvbilde   og   virker   
forebyggende.   

● Sak   9:   Ungdomshuset   i   Stensparken.   Tilbudet   blir   veldig   bra,   og   dekker   et   
behov   for   ungdom   fra   store   området.   Involverer   ungdom   godt.   

● Sak   13:   Antirasistisk   senter,   agenda   tekst.   Kulturtilbud   er   viktig   Lavterskel.   
Workshops,   oppfølging   og   veiledning   er   bra.   

  

SUR   mener   at   følgende   saker   ikke   bør   prioriteres:   

● Sak   4:   Skal   bare   være   to   ganger   i   uken.   Vanskelig   å   forholde   seg   til   kortvarige   
prosjekter.   

  

Veien   videre:     

Byrådsavdeling   for   arbeid,   integrering   og   sosiale   tjenester   tar   med   seg   SURs   
innspill   i   det   videre   arbeidet   med   saken.   

  

Sak   11/21   Kommuneplanens   arealdel   

Sakstype:   Høring   

Bakgrunn:    SUR   diskuterer   innholdet   til   sitt   høringssvar   i   saken   om   
kommuneplanens   arealdel.   SUR   har   nedsatt   en   arbeidsgruppe   bestående   av   Axel   
Goller,   Nomi   Moqvist   og   Mari   Løyte   Harboe.   Arbeidsgruppen   orienterer   og   leder   
diskusjonen.   

  

Diskusjon:   

● Mer   farger   på   boliger   og   nye   bygg.   Deprimerende   og   trist.   
● Mer   street   art.   Involvere   ungdom   i   dette!   Hadde   gjort   Oslo   kulere.   
● Transport   -   må   være   bærekraftig.   Bilfritt   sentrum   gjør   gatene   mer   

tilgjengelige.   
● Bevare   parker   
● Bevare   gamle   gater   
● Vil   ha   mer   plass   til   gange   og   prioritering   av   fortau   og   fotgjengerfelt   
● Flere   trær   og   planter   
● Flere   søppelkasser  
● Folk   vil   bo   nær   havet.   Det   er   bare   de   med   mye   penger   som   kan   det   nå.   
● Trenger   et   boligmarked   som   faktisk   funker   
● Vil   bo   nær   elver,   parker   og   idrettshaller   
● Unge   trenger   grøntarealer   
● Steder   vi   kan   drive   med   skating,   sykling   
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● ungdomshus   og   ungdomskafeer   
● Svømmehaller  
● Steder   som   funker   -   frognerparken,   sørenga,   tjuvholmen   -   mye   plass,   gratis,   

åpent   for   alle.   Hav,   grønt,   mange   steder   å   sitte   
● Mer   kollektiv   -   busser   som   går   på   tvers   av   Oslo   
● Samarbeid   om   denne   typen   saker   -   fint   å   få   gi   innspill   underveis.   Bør   

involvere   de   lokale   ugomsrådene.   
● UBM-saker   vi   kan   trekke   inn:   

○ Ungdom   inn   på   boligmarkedet   
○ Fritidsaktiviteter   
○ Kollektivtransport   
○ Psykolog-sak   -     
○ Helsetjeneste   -   bygge   flere   helsestasjoner,   tilgjengeliggjøre   dem   
○ Grønnere   Oslo   og   utbygging   av   park   
○ Hjelp   vi   kan   ikke   svømme   
○ Bevar   Oslos   lokale   bedrifter   

  

Veien   videre:     

Sekretariatet   skriver   forslag   til   høringssvar,   og   LEG   og   Axel   godkjenner.   

  

Sak   12/21   Forslag   til   strategi   for   grønne   tak   og   fasader   

Sakstype:   Høring   

Bakgrunn:     Høringssak   fra   Plan-   og   bygningsetaten:   Forslag   til   strategi   for   grønne   
tak   og   fasader.   Sekretariatet   orienterer   og   SUR   diskuterer.   

  

Diskusjon:   

● Fantastisk   sak   -   gode   tiltak   
● Kan   det   være   en   strategi   å   anlegge   det   i   områder   der   det   er   problemer   med   

oversvømmelser   når   det   er   mye   nedbør?   
● Protokollført   sak   fra   2020   -   grønnere   Oslo,   parksak   fra   2016   
● Er   dette   et   tillegg   til   parker   som   finnes   allerede?   Det   er   det   viktig   at   det   ikke   

gjør!   
● Hvis   det   skal   være   på   private   bygg   og   takene   er   det   jo   ikke   tilgjengelig   for   

alle.   Da   blir   det   et   hengested   bare   for   de   som   bor   der,   og   ikke   for   alle.   
● Hvis   man   kan   få   til   begge   deler   er   det   best!   
● Grei   plass   på   offentlige   hengesteder   -   må   være   godt   med   sitteplasser   og   lett   

tilgjengelig.   
● Må   sørge   for   universell   utforming   hvis   man   lager   hengesteder   på   de   grønne   

takene.   
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● Tilgjengelighet   er   førsteprioriteringen   
● Det   må   se   fint   ut.   Det   må   ikke   være   de   dyreste   plantene,   men   tenke   på   

sammensetningen   så   det   blir   fint   og   koselig.   
● Kan   det   bli   brukt   til   fester?   I   så   fall   må   man   sørge   for   at   det   er   sikret   og   trygt   

så   det   ikke   skjer   ulykker.   

  

Veien   videre:     

Sekretariatet   skriver   forslag   til   høringssvar.   Ragna   leser   og   godkjenner   svaret.   

  

Sak   13/21   Parkeringsnormer   

Sakstype:   Høring   

Bakgrunn:    Høringssak   fra   Plan-   og   bygningsetaten:   Oslo   kommune   reviderer   
parkeringsnormene   for   bolig,   næring   og   offentlig   tjenesteyting.   Sekretariatet   
orienterer   og   SUR   diskuterer.   

  

Diskusjon:   

● Vi   er   i   en   klimakrise   og   man   må   ofre   litt!   Å   kjøre   bil   og   ha   parkeringsplasser  
kan   være   et   av   ofrene.   

● Hva   skjer   med   småbedrifter   som   er   avhengig   av   at   man   kan   parkere   utenfor   
dem.   Kan   det   føre   til   at   folk   mister   jobbene   sine?   

● Må   satse   på   kollektivtransport   hvis   man     
● Det   er   mange   hensyn   man   skal   ta   i   et   sånt   vedtak.   Vi   må   sørge   for   at   man   

ikke   bare   fjerner   -   dette   kommer   til   å   treffe   skjevt   sosialt   -   de   som   allerede   
har   parkeringsplass   på   tomten   sin   ,   kontra   de   som   bor   i   blokk   og   har   
gateparkering   

● Dette   rammer   ikke   de   som   allerede   har   parkeringsplasser   på   sine   tomter.     
● Bra   at   man   tenker   på   miljøet,   men   noen   trenger   bil   for   å   komme   seg   rundt.   

Vi   kan   ikke   fjerne   biler   helt.     
● Færre   parkeringsplasser   er   en   oppfordring   til   å   kjøre   mindre   bil.   
● Man   må   sørge   for   at   de   som   vil   bruke   bil   har   et   alternativ   
● Det   er   bedre   for   alle   om   alle   kjører   mindre   bil.   Da   er   det   mer   plass   til   

kollektivtrafikken.     
● Man   kan   jo   ikke   be   funksjonshemmede   som   er   avhengige   av   bil   om   å   slutte   

med   det.   
● Man   klarer   seg   greit   i   Oslo   uten   bil,   men   det   er   jo   en   vei   å   gå   -   man   må   bli   

mindre   avhengig   av   det  
● Viktig   at   det   ikke   skjer   så   brått   fra   en   dag   til   en   annen.   
● Viktig   at   Oslo   tar   store   steg:   Vi   er   ikke   langt   unna   2030!   
● Kan   dette   føre   til   et   førstemann   til   mølla-opplegg   -   man   må   være   raskt   ute   
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for   å   få   en   plass   å   sette   bilen   sin.   
● Det   er   synd   om   det   blir   steder   man   ikke   kan   bo   som   eldre   eller   

funksjonshemmede   fordi   det   ikke   er   parkeringsplasser   nok   til   
fremkomstmidlene   de   trenger.   

  

Veien   videre:     

Sekretariatet   skriver   utkast   og   får   godkjennelse   av   ledergruppen   og   Axel.   

  

Sak   14/21   Ledersamling   for   lokale   ungdomsråd   

Sakstype:   Diskusjon   

Bakgrunn:    Sekretariatet   vil   arrangere   en   samling   for   alle   som   er   ledere   i   Oslos   
lokale   ungdomsråd,   og   ønsker   innspill   fra   SUR.   

  

Diskusjon:   

● Bør   jobbe   med   hvordan   å   få   forklart   saker   for   ungdomsrådet   -   SUR   får   
forenklede   saker,   men   i   LUR   får   vi   et   ark   med   saken   beskrevet   

● Hvordan   arrangere   UBUM   
● Politikkutvikling   -   hvordan   kan   LUR   komme   i   gang   med   det?   Hvordan   kan   

man   jobbe   med   ulike   saker?   Forklaring   av   orienteringssaker     
● Hvem   skal   lederne   snakke   med?   Hvem   kan   vi   lene   oss   på   i   bydelene?   
● Erfaringsutveksling   
● Lederkurs   -   rollespill   der   man   øver   på   å   lede   et   råd   og   forholde   seg   til   ulike   

personer.   
● Opprettholde   kontakter   man   kan   bruke   videre   -   samarbeid   mellom   

nabobydeler.   
● Hvordan   lede   et   møte   bra?   Grunnleggende   ferdigheter.   
● Mulig   å   gjøre   det   på   dagtid   hvis   man   kan   få   politisk   fravær.     
● Gjerne   med   både   leder   og   nestleder   hvis   det   er   mulig.   
● Hvis   det   ikke   går   an   å   ha   fysisk   er   det   bedre   å   utsette   det.   

  

Veien   videre:   

Sekretariatet   tar   med   seg   innspillene   videre.   Dere   får   invitasjon   med   mer   info   i   
løpet   av   uke   7.   

  

Sak   15/21   Hva   vil   osloungdom   vise   frem   av   byen   sin?   
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Sakstype:   Diskusjon   

Bakgrunn:     UngInfo   gir   hvert   år   ut   et   kart   for   unge   reisende,   kalt   USE-IT   Oslo.   Nå   
skal   de   lage   2021-versjonen,   og   ønsker   SURs   innspill   til   hva   som   bør   vises   frem   i   
Oslo.   Sekretariatet   orienterer,   SUR   diskuterer.   

  

SURs   innspill:   

● Stensparken   var   en   søppelhaug   (og   gravsted?)   Blåsen   på   toppen   er   veldig   
fin.   

● Anbefale   Subscene   -   rettet   mot   litt   yngre   segment-   Temakvelder,   brettspill,   
aktiviteter   

● Roseslottet   -   ta   t-banen   til   Frognerseteren   og   følg   med   ut   vinduet.   Gå   turen   
ned   etterpå   

● Ingierstrand   og   Hvervenbukta   -   ta   bussen   ut.   
● Tronsmo   er   veldig   bra   
● Ta   toget   fra   Jernbanetorget   til   Holmlia   -   går   med   vanlig   ruter-billett.   
● Skibakke   ved   Ljan   
● Oslofolk   er   glade   i   å   sitte   i   parken   
● Oslo   holder   avstand   på   bussen   også   når   det   ikke   er   korona   -   nå   har   vi   en   

unnskyldning   til   å   være   så   sjenert   som   vi   pleier   
● Gleden   Oslofolk   kjenner   når   det   er   en   ledig   fireseter   
● T-banen   er   det   roligste   stedet   i   Oslo.   En   stappfull   bane   er   heeelt   stille.   

  

Sak   16/21   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   Helse-   og   omsorgsdepartementet:   Forslag   til   lov-   og   
forskriftsendringer   for   å   motvirke   kroppspress.   

Diskusjon:    SUR   vil   gi   svar   i   saken.   Rådet   kom   med   følgende   innspill:   

● Bør   vise   til   UBM-saken   om   retusjert   reklame.     
● Vi   unge   må   få   advarsel   før   vi   får   reklamer   som   kan   påvirke   selvbildet   vårt!   Får   

mye   reklamer   for   vipper,   bryn,   fillers.   
● Bra   å   ta   et   oppgjør   med   dette!   
● Dersom   folk   velger   å   gjøre   inngrep,   er   det   viktig   at   dette   skal   gjøres   av   

helsepersonell.   
● Folk   må   få   gjøre   hva   de   vil,   men   de   som   ikke   vil   se   reklamer   eller   innhold   i   

sosiale   medier   må   få   slippe   det.   
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● Nå   er   det   mange   som   drar   til   Tyrkia   og   får   inngrep   der,   og   det   kan   hende   
det   skjer   i   Oslo,   så   det   er   bra   å   legge   til   et   krav   om   utdanning.   

● Bra   med   18-årsgrense,   men   det   må   ikke   sette   hinder   for   kjønnsbekreftende   
operasjoner   som   også   handler   om   utseende.   

  

2. Høring   fra   kunnskapsdepartementet   om   endringer   i   barnehageloven   (plikt   
til   å   vurdere   norskkunnskaper)   

Diskusjon:    SUR   vil   gi   svar   i   saken.   Rådet   kom   med   følgende   innspill:   

● Hva   skjer   hvis   barna   har   dårlige   norskferdigheter?   
● Det   må   ikke   være   som   en   prøve   eller   test   -   ikke   bra   å   vurdere   barna.   

Heller   være   de   ansatte   som   kan   vurdere   om   barna     
● Det   er   fælt   å   stemples   som   “problembarn”   
● For   å   gå   i   førsteklasse   må   du   ha   ganske   gode   norskkunnskaper.   

Forslaget   er   ganske   greit   så   lenge   det   ikke   handler   om   å   kartlegge,   
teste   og   sette   barna   i   ulike   grupper.   

● Det   burde   ikke   være   barnehagens   oppgave   å   lære   barnet   norsk   .   
● Hvordan   lærer   man   norsk   når   man   er   barnehagebarn?   Det   er   jo   

gjennom   lek,   ikke   gjennom   undervisning.   Bare   ved   å   være   rundt   
andre   som   snakker   norsk   lærer   man   det   jo.     

● Må   understreke   barnehagens   verdi   -   barna   bør   begynne   tidligere   i   
barnehage.   

  

Sak   17/21   Eventuelt   

Sakstype:   Eventuelt   

Bakgrunn:     Dersom   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:      Bufdir   -   koronapandemiens   påvirkning   på   fritidstilbudet   til   barn   
og   unge:   

  
Bakgrunn:    Bufdir   undersøker   hvordan   koronapandemien   påvirker   unge,   Nå   
skal   de   skrive   en   rapport   om   fritidsaktiviteter,   og   i   den   forbindelse   har   de   
følgende   spørsmål   til   SUR:     

  
Hvordan   er   fritidsaktivitetene/åpne   møteplasser   for   barn   og   unge   påvirket   
av   smittevernsituasjonen   høsten   2020?   

○ Hvordan   ble   aktiviteten   påvirket?   For   eksempel   nedstenging   
eller   redusert   tilbud   

○ Er   det   forskjeller   mellom   ulike   aldersgrupper?   
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○ Hvordan   må   tilbudene   tilpasses/justeres   smitteverntiltakene?      
○ Hvilke   konsekvenser   har   dette?   

  
SURs   erfaringer:     

● Karate   -   pleier   å   gå   flere   ganger   i   uken.   Stoppet   helt   i   november,   da   
var   det   bare   for   de   aller   yngste.   Nå   åpnes   det   litt   mer   igjen,   men   ikke   
for   de   over   ungdomsskolealder.   

● Mange   aktiviteter   er   for   ungdom   fra   ungdomsskolelader   og   oppover.   
● Har   ikke   hatt   trening   på   lenge.     
● Det   er   mer   blurry   grenser   på   alder   enn   politikerne   tror.   
● Driver   mest   med   politikk   -   det   meste   er   digitalt.   Hadde   noen   fysiske   

møter   i   høst.   Det   var   greit,   men   vanskelig   å   finne   lokaler.   De   som   var   
store   nok   var   overbooket.   

● Aktiviteter   på   skolen   -   det   var   lov   å   være   på   skolen,   men   ikke   lov   å   
blande   klasser,   så   ting   ble   avlyst.   Viktig   å   tenke   på   dette   når   det   
kommer   til   rødt   og   gult   nivå   

● Ofte   blandede   årsgrupper   -   vi   er   fra   11   til   18   år   i   en   gruppe.   Når   det   er   
nye   tiltak   som   er   avgrenset   for   noen   grupper   er   det   kanskje   bare   to   
personer   som   får   lov   til   å   møte   opp.     

● Noen   har   digital   trening   der   treneren   leder   alle   sammen   på   
videochat.   Det   fungerer   ikke   like   godt,   for   ikke   alle   har   plass   eller   
utstyr   til   å   delta.   Det   er   ekskluderende   og   deler   laget.   

● Håndball   -   har   blitt   flyttet   til   hjemme.   Ikke   det   samme   som   å   være   
med   folk.   Får   ikke   pratet   med   folk.     

● Piano   -   vanskelig   å   gjøre   hjemmefra.  
● Hverdagen   er   snudd   på   hodet.   Det   som   er   friheten   fra   hverdagen   -   

fritidsaktivitetene,   er   tatt   fra   oss.   Vi   er   stuck   i   stressbobla,   og   både   
skole,   fritidsaktiviteter   og   sosialt   liv   skal   foregå   fra   rommet.   Vi   har   
ingen   steder   å   koble   av   for   tiden   -   vi   er   alltid   påkoblet.   
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