Referat fra møte
Tirsdag 9. mars 2021
Dato:
Tid:
Sted:

9.3.2021
Møtestart kl 16:30. Møteslutt kl. 19:30.
Zoom

Til stede: 14 representanter fra 13 bydeler. Hanna Ponterius (Grünerløkka), Mathias
Nikolai Berg (Sagene), nestleder Mari Løyte Harboe (St.Hanshaugen), Chiara
Tambuscio Kloster (Frogner), Oda Kraft-Pedersen (Ullern), Axel von Zernichow
Goller (Vestre Aker), Milla Alsvik Walløe (Nordre Aker), Nicolay Bennet Rennemo
(Bjerke), Arina Aamir (Stovner), Molad Tesfaldet (Alna), Isak Andersson (Østensjø),
Nomi Moqvist (Nordstrand) og Audun Sandve (Søndre Nordstrand) og leder Sara
Khalid (Søndre Nordstrand).
Sekretariat: Emilie Sagen Geist
Orienteringer: Øystein Aurlien og Marit Elise Aune
Valgkomiteen: Ingen
Observatører: Ingen
Meldt forfall: Ingen
Ikke til stede: Gamle Oslo, 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
Eventueltsaker - sekretariatet har én, Axel 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
Sara har snakket på høring i helse- og sosialutvalget om ungdomskriminalitet, blitt
intervjuet til podkast, hatt LEG-møte, planlagt arbeidskveld om aksjonisme.
b)

fra saksansvarlige: Nytt som har skjedd med sakene

Fra carport til kollektivtransport: Skal ha saksgruppemøte.
Eksamensdagene er for knappe, vi vil ha mappe: Har laget strategi for arbeidet
med saken.
Ragna og Alina var ikke tilstede på møtet.
Mohsanah har trukket seg fra saksansvaret. SUR velger ny saksansvarlig under
eventueltsaken.
c)

fra de lokale ungdomsrådene: Aktuelle, lokale saker

St.Hanshaugen: Har hatt opplæring hos KS, ikke hatt møte siden sist. Skal snart
velge nestleder.
Østensjø: Valg ny leder og nestleder, noen høringssaker fra bydelen.
Nordstrand: Nomi var ikke tilstede på sist møte, husker ikke hva som var på
agendaen.
Nordre Aker: Jobber med UBUM1-sakene i bydelen og delt opp rådet i komiteer.
Sakene er ungdomshus og ungdomskafé, utendørs oppholdsområder for
ungdom, bedre seksualundervisning og psykisk helse i undervisningen
Ullern: Har ikke hatt møte siden sist, skal ha møte i morgen.
Frogner: Behandlet høringssaker fra bydelen. Har hatt møter med Ung
Ambassadør, som de gjør i samarbeid med St.hanshaugen
Søndre Nordstrand: Ga innspill på tilskuddsordning fra BufDir. Få saker blir tatt opp
i rådet for tiden. Sak om å etablere politistasjon i bydelen.
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UBUM står for Ungdommens bydelsutvalgsmøte
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Vestre Aker: Jobber med å gjennomføre UBUM. Skal få besøk av
stortingspresidenten på neste møte.
Stovner: Valgt nytt styre. Har jobbet med noen mediesaker om flyttingen av
politistasjonen på Stovner.
Sagene: Diskuterte sak om barnehageloven.
Alna: Har ikke jobbet med noe spesielt i bydelen for tiden.
Grünerløkka: Jobbet med sosiale medier
Bjerke: Diskuterte handlingsplan om rus og psykisk uhelse, sak om
Trondheimsveien, og behandlet en sak om å erklære klimkrise i bydelen

d)

fra sekretariatet: Hva de har arbeidet med siden sist

Jobber med å arrangere Ungdomshøringen 2021, som har temaet Ungdom om
voksne. Har sendt ut spørreundersøkelse som vi håper dere svarer på. Ellers jobbet
mye med oppnevning av SUR i bystyret, og sendt inn mange høringssvar fra SUR.
Orientering om arbeidet med aktuelle saker:
a) Mari: Helsestasjoner
Har fått noen nye underskrifter på minsak.no. Vi har frem til 11. juni på å skaffe 300
underskrifter. Husk å skrive under og dele!
b) Sara: Mustafa-saken
Saken får ikke så mye oppmerksomhet for tiden. Det er nå vi må jobbe for å få ham
til å bli!
c) (Ingen ansvarlig): “Fritt” skolevalg
SUR stryker saken fra aktuelle saker-listen.
d) LEG: Brev til byrådene Omar Samy Gamal og Inga Marte Thorkildsen om
skole og fritidsaktiviteter under korona
SUR diskuterer saken under aktuelle saker
Andre orienteringer:
a) Øystein Aurlien fra stiftelsen YTE forteller om initiativet Torguka på
Youngstorget 6.-12. september, og vil gjerne ha innspill fra SUR.
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Øystein orienterte om initiativet, og SUR kom med følgende innspill:
● Ungdomspartiene og -organisasjonene kan ha stand, for å vise frem
bredden i organisasjonslivet i Oslo
● Konserter med ungdomsband
● Er det én ting vi unge i Oslo trenger når vi kommer mer ut av pandemien er
det noe som dette.
● Møteplass for unge. Det mangler vi!
● Ungdomskafé med aktiviteter og brettspill.
● Fremme kulturer og religiøst mangfold, ala turbandagen.
● Pride bør ha en stand. Vise frem mangfoldet i byen vår.
SUR kan sende innspill til øystein@ytesammen.no
b) Oppnevning av SUR
Emilie orienterte om hva oppnevningen av SUR i bystyret betyr for dere so sitter i
SUR: Dere er valgt for perioden 2021-2022, får møtegodtgjørelse og har litt
strengere møteplikt, enn tidligere. Dere har fått en e-post der dere kan lese mer
om hva oppnevningen innebærer for dere.

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:
●

●

Samtykkeloven
○ Problem: 8. mars er over, men samtykkeloven er alltid aktuell! SUR
mener vi må få på plass en samtykkelov.
○ Ambisjon: Få mer oppmerksomhet rundt saken, og gi innspill til
regjeringen som vurderer å innføre det.
○ Metode: Skrive leserinnlegg. Levere innspill til regjeringen for hvorfor
det er viktig å få en samtykkelov.
○ Ansvarlig: Milla. Mari bistår.
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: Få mer oppmerksomhet rundt saken. Vise solidaritet og
pushe politikerne i Oslo og i regjeringen til å ta et standpunkt
○ Metode: Utfordre politikere til debatt om saken. F.eks. til TV2.
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●

○ Ansvarlig: Sara. Arina bistår.
Brev til byrådene Omar Samy Gamal og Inga Marte Thorkildsen om skole og
fritidsaktiviteter under korona
○ Bra å kunne gå på fritidsaktiviteter, for den psykiske helsen. Skjønner
at det er vanskelig å få til. Bør heller holde skolene på rødt nivå i
lenger tid.

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

●

●

●

●

Kulturytring Drammen inviterer til Ung Kulturytring 21. juni. Det er
ikke avklart hvor stor kapasitet de har for fysisk deltakelse ennå, men
SUR kan melde interesse og antall allerede nå.
○ SUR er interessert. Sekretariatet melder interessen.
Youth City Future Labs - digital konferanse våren 2021, fysisk i Aarhus
september 2021. Opptil 9 plasser for SUR på den fysiske samlingen.
Ubegrenset på den digitale.
○ SUR er interessert. Mari, Chiara, Mathias, Sara og Axel vil delta
både på fysisk og digital konferanse.
○ Emilie sender e-post til SUR om det er noen som vil være med.
Arbeidsgruppe: byrådssak om elevmedvirkning våren 2021.
Oppstartsmøte mandag 15.3. kl 16.
○ Mari vil delta.
SURs plass i UngOrg-styret
○ Axel vil stille. Mari og/eller Sara fungerer som
vararepresentanter.
Innlegg på lansering av Redd Barna-rapporten Barne- og
ungdomsråd i koronaens tid
○ Sara og Mari stiller. SUR synes de burde snakke om:
■ Har variert fra bydel til bydel hvordan man har håndtert
det. Ikke alle har hatt møter i rådet.
■ Digitale møter er ekstra tunge. Det er høyere terskel for
å delta på møtene.
■ Merker at møtene er stille fordi det er høy terskel for å si
noe.
■ Vi snakker ingenting om korona i rådet. Burde jo spørre
ungdomsrådene om hvordan de opplever korona.
■ Får færre saker til ungdomsrådet. Føler oss oversett når
situasjonen er hektisk.
■ Alltid et problem, men viktigere med interessante
presentasjoner av saker når de skal presenteres for et
ungdomsråd.
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■

Møter ble avlyst. Vanskelig å finne måter å gjennomføre
møter når retningslinjer og forbud endrer seg hele
tiden.

Sak 17/21 Sommerjobb for unge med bistandsbehov
Sakstype: Høring
Bakgrunn: Nasjonal høringssak fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), og fra
Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS): Forslag til nytt
arbeidsmarkedstiltak – sommerjobb for unge med bistandsbehov. Marit Elise
Aune fra byrådsavdelingen orienterer om saken. SUR vurderer om de vil svare på
saken til ASD og/eller AIS, og hva svaret/svarene skal inneholde.
Diskusjon:
●
●
●
●
●

SUR vil svare på saken.
Sørge for at det er lavterskel - hvis man selv må ta kontakt og si “jeg har en
funksjonsnedsettelse” er det vanskelig. Lettere hvis man får et tilbud.
Man må sørge for at de som får disse jobbene ikke blir stigmatisert. Ikke
markedsfør det som at “regjeringen er snille med de som sliter.”
Det må informeres godt om tilbudet. Informasjonen må spres på ulike
plattformer og arenaer.
Kan man henge plakater på skolene?

Sak 18/21 Oslostandard for rusfaglig arbeid
Sakstype: Høring
Bakgrunn: Høringssak fra Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale
tjenester (AIS). Sekretariatet orienterer om saken. SUR vurderer om de vil svare på
saken, og hva svaret skal inneholde.
Diskusjon:
●
●
●

SUR vil svare på saken
Humant fokus, det er bra!
Spesielt dette med bydeler -ikke alle forholder seg til bydelene.

Sak 19/21 Oslo kommunes budsjett for 2022
Sakstype: Diskusjon
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Bakgrunn: Arbeidet med kommunens budsjett for 2022 er i gang, og SUR
diskuterer hva de vil fokusere på å jobbe for at det settes av penger til i Oslo.
Diskusjon:
●

●

●

Hvilke tilbud trenger Oslos barn og unge? Hvilke tilbud kan styrkes?
○ Psykisk helse - styrke helsestasjon, drop in tilbud og andre
lavterskeltilbud
○ Lavterskel idrettstilbud
○ Fritidstilbud
○ Tilskudd hos fritidsklubber
○ Lavterskel fritidsaktiviteter
○ Svømmehaller
○ Digitalisering av lærebøker
Hvilke UBM-saker trengs at det prioriteres å bruke (mer) penger på?
○ Styrke psykologtjenesten
○ Boligsaken
○ Kollektivtransport
○ Fritidstilbud
Hvilke ting og tiltak kan kommunen bruke penger på som gjør at Oslo blir
en bedre by, for innbyggerne generelt, og ungdomsbefolkningen spesielt?
○ Møteplasser, grønne steder alle kan bruke
○ Sykkelveier
○ Mer informasjon om tilbud fra Oslo kommune - mer tilgjengelig og
samlet informasjon
○ Spre svømmehaller og flerbrukshaller
○ Steder å oppholde seg utendørs, parker, natur
○ Fritidsklubber
○ Negativ sosial kontroll

Sak 20/21 Håndbok for ungdomsråd i Oslo
Sakstype: Diskusjon
Bakgrunn: SURs sekretariat vurderer å lage en håndbok for alle som sitter i et
ungdomsråd i Oslo. SUR diskuterer om dette trengs, og i så fall hva den bør
inneholde og hvordan den kan brukes.
Diskusjon:
●
●
●
●

Godt tiltak! SUR er positive til håndbok.
Overføre SUR-praksis til de lokale ungdomsrådene. F.eks. aktuelle saker introdusere hvordan man kan jobbe med saker man brenner for.
I SUR-sakspapirene står det hva slags sak vi behandler, da er det lettere å
skjønne hvordan man forholder seg til saken.
Noe om samarbeid mellom ungdomsråd. Mange kunne tenke seg å snakke
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●

med råd i de andre ungdomsrådene, og det hadde vært bra med en åpen
kommunikasjon mellom bydelene.
Hvordan forenkle saker, hvordan presentere en sak for ungdomsrådet.

Sak 21/21 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 Barne- og familiedepartementet: NOU 2020: 14 Ny barnelov
Diskusjon: SUR vil gi svar i saken. Rådet kom med følgende innspill:

●
●

Bra med forenkling av språk - det er vel og bra å ha rettigheter, men hvis du
ikke vet om dem eller forstår dem, er man like langt!
Bra med kjønnsnøytralt språk, men litt ulogisk å kalle det mor. Kalle det
heller fødeforelder.

2. Høring fra Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og
moderniseringsdepartementet: NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode
lokalsamfunn for alle
Diskusjon: SUR vil gi svar i saken. Rådet kom med følgende innspill:
●
●
●
●

Mange av tiltakene er temaer SUR er opptatt av og jobber for
Godt forlsag med forberedende år før VGS. kan øke motivasjonen
Det er så stort fokus på å ha noe å bruke fritiden sin på, det kan bidra til å
minke segregeringen
Bra at man har et sted å være til enhver tid. Det gjør at det blir mindre
forskjeller og ulikhet.

3. Høring fra Arbeids- og sosialdepartementet: Forslag til nytt
arbeidsmarkedstiltak – sommerjobb for unge med bistandsbehov. (OBS!
Samme som sak 17)
Diskusjon: SUR vil gi svar i saken, og ta utgangspunkt i innspillene de om
med under sak 17.

Sak 22/21 Eventuelt
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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: Samarbeid mellom SUR og EO
Bakgrunn: SUR mener samarbeidet mellom SUR og Elevorganisasjonen bør
styrkes.
Diskusjon: SUR vil samarbeide mer med EO. Vi foreslår å holde hilsningstale
og fortelle om SUR på Elevtinget
Eventueltsak 1: Valg av saksansvarlig for saken Bedre fritidstilbud - et samfunn for
alle
Bakgrunn: Mohsanah har trukket seg som saksansvarlig for saken. Alina stiller som
erstatter.
Vedtak: Arina velges ved akklamasjon.
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