
Referat fra møte
Tirsdag 13. april 2021

Dato: 13.4.2021
Tid: Møtestart kl 16:30. Møteslutt kl. 20:00.
Sted: Zoom
Til stede: 13 representanter fra 11 bydeler. Hanna Ponterius og Dino Juhas
(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), Ragna Marie Tunold (Nordre Aker), Nicolay
Bennet Rennemo (Bjerke), Arina Aamir (Stovner), Nomi Moqvist (Nordstrand) og
Audun Sandve (Søndre Nordstrand) og leder Sara Khalid (Søndre Nordstrand).

Sekretariat: Emilie Sagen Geist
Orienteringer: Elin Saga Kjørholt (Barneombudet), Sina Lunde, Kristine Forfang og
Kari Odden (Helseetaten)
Valgkomiteen: Mari
Observatører: Aurora (Grorud), Sabine Dorani (NTNU)

Meldt forfall: Grorud
Ikke til stede: Gamle Oslo, Alna, Østensjø

SAKER TIL BEHANDLING

Fast post: Åpning av møtet
Møtet ledes av leder Sara Khalid og refereres av sekretær Emilie Geist

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes
Referat godkjennes

Eventueltsaker: To fra ledelsen, (valg av ny saksansvarlg og valg av nytt
valgkomitémedlem), en fra Mari (St.Hanshaugen).

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

Mari har vært i møte med byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap om
elevmedvirkning. Sara og Mari har vært i møte med Helseetaten om
bemanningsnorm for skolehelsetjenesten. Ragna, Mari og Nomi har vært i møte
med student som skal skrive artikkel om seksualitetsundervisning og sex som
kapital. Mari og Sara har vært i kontaktmøte med ledere og nestledere i alle
medvirkningsrådene i kommunen. Sara skal i møte med fylkesrådslederne på
torsdag. Mari og Sara skal holde innlegg på rapportlansering hos Redd Barna om
ungdomsråd under korona.

b) fra saksansvarlige: Nytt som har skjedd med sakene

Gi oss noen å snakke med - styrk psykologtjenesten - Saken skal presenteres på
helse- og sosialutvalget i mai.

Bedre fritidstilbud - et samfunn for alle - Arina presenterte saken i Kultur- og
utdanningsutvalget.

Moderne rasisme og diskriminering inn i læreplanen - Ragna presenterte  saken i
Kultur- og utdanningsutvalget.

Eksamensdagene er for knappe - vi vil ha mappe - Chiara presenterte saken i
Kultur- og utdanningsutvalget. Har hatt saksgruppemøte og jobbet med saken.

Fra carport til kollektivtransport - Har ikke blitt invitert for å presentere saken i
miljø- og samferdselsutvalget ennå. Skal ha møte i saksgruppen neste uke. Ett
medlem i gruppen har trukket seg.

c) fra de lokale ungdomsrådene: Aktuelle, lokale saker

Grünerløkka: Skal ha møte på torsdag.

Sagene: Skal ha møte neste uke. Skal behandle årsberetninger, høring om
barnehageloven,

St.Hanshaugen: Skal arrangere første Ungdommens bydelsutvalgsmøte (UBUM)
snart. Fikk besøk av Axel fra Vestre Aker som fortalte om deres erfaringer.
Diskuterte ungdomshus i bydelen. Snakket om Ung Ambassadør. Har valgt
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nestleder. Har begynt å diskutere egne saker i rådet (jobber for tiden med sak om
flere søppelkasser, åpne skoler og grus på veiene). Ønsker å høre hvordan man kan
gjøre dette på en god måte. Diskuterer det under eventuelt.

Frogner: Sisterhood kom i åpen halvtime og fortalte om tilbudet. Skal ha valg av ny
leder i rådet snart.

Ullern: Behandlet en søknad om midler. Skal snakke om rekruttering av
medlemmer til rådet på neste rådsmøte

Vestre Aker: Hadde besøk av stortingspresident Tone Trøen i åpen halvtime av
rådsmøte. Snakket om både sentralt og nasjonalt ungdomsråd. Har hatt eget
møte med rådet om å arrangere Ungdommens bydelsutvalgsmøte. Har utsatt valg
av rådsmedlemmer til etter sommeren.

Nordre Aker: Har ikke hatt møte siden sist. Skal ikke ha ordinært møte for i juni.
Ragna jobber for å arrangere en arbeidskveld for å jobbe med de prioriterte sakene
fra UBUM.

Bjerke: Har ikke hatt møte siden sist.

Grorud: Har ikke hatt møter på lenge. Hører ikke noe fra sekretariatet. Bydelen har
ansatt ungdom som koronaverter i bydelen som jobber med å dele ut håndsprit.
Fritidsklubbene tilbyr. Jobber med søknadsprosessen for sommerjobber for 2021

Stovner: Har ikke hatt møte siden januar.

Nordstrand: Får få saker for tiden. Hadde digitalt møte, men med mye tekniske
problemer.

Søndre Nordstrand: Har behandlet to høringssaker, en om barneloven og en om
rusfaglig arbeid. Delt ut fritidsmidler. Snakket om rekruttering av nye medlemmer.

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

Har sendt høringssvar fra SUR i sakene sommerjobb for unge med bistandsbehov
(både til helse- og omsorgsdepartementet og til Oslo kommune), Oslostandard for
rusfaglig arbeid, forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress og
parkeringsnorm. Jobber med praktiske avklaringer og krav til SUR etter at rådet
har blitt oppnevnt i bystyret. Emilie har deltatt på kontaktmøte med ledere og
nestledere i alle medvirkningsrådene i kommunen sammen med Mari og Sara.
UngMed arrangerer Ungdomshøringen 2021 for tiden, og bruker mye tid på det.

Orientering om arbeidet med aktuelle saker:
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a) Mari: Helsestasjoner

Har fått 95 underskrifter for saken. Det er to måneder igjen for å samle 300
underskrifter. Del gjerne underskriftskampanjen med venner, familie og klassen
din!

b) Sara: Mustafa-saken

Ikke noe nytt om denne saken.

c) LEG: Brev til byrådene Omar Samy Gamal og Inga Marte Thorkildsen om
skole og fritidsaktiviteter under korona

LEG har ikke sendt brev, men skal gjøre det.

d) Milla: Samtykkelov

Mari og Milla har skrevet og sendt leserinnlegg om saken, men det ble ikke
trykket.. Fjerner saken fra aktuelle saker

Andre orienteringer:
● Masteroppgave om medvirkning NTNU - Sabine Dorani

○ Sabine skriver masteroppgave om ungdomsmedvirkning, og er
nysgjerrig på hvordan SUR arbeider. Hvis noen vil være med i møte
med Sabine er det bare å kontakte Emilie på emilie@ungorg.no

● SURs temakveld: Bærekraftig engasjement
○ SUR arrangerer temakveld tirsdag 20. april kl. 17 - 19.

● Ungdomshøringen 2021: Ungdom om voksne
○ UngMed arrangerer Ungdomshøring og skal ha flere åpne høringer

(22.4, 27.4. og 29.4)
○ Nomi vil være med 27.4.
○ Hvis noen vil være med på åpen høring på kveldstid, eller vil gjøre

dette som et opplegg i skoledagen er det bare å sende en e-post til
emilie@ungorg.no

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:

● Seksuell trakassering
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○ Problem/sak: Hermines leserinnlegg i BT om seksuell trakassering har
fått mye oppmerksomhet. Denne saken er nært knyttet til prioritert
sak fra UBM 2019.

○ Ambisjon: Vise støtte til saken og vise sammenhengen mellom
denne saken og UBM-saken fra 2019.

○ Metode: Kontakte journalister og støtte initiativet
○ Ansvarlig: Ragna, med hjelp fra Nomi, Aurora og Mari

● #StopAsianHate
○ Problem/sak: Stor oppmerksomhet rundt rasisme mot personer med

asiatisk bakgrunn
○ Ambisjon: Vise støtte til kampanjen
○ Metode: Dele innlegg på sosiale medier.
○ Ansvarlig: Ragna

Fast post: Invitasjoner

Sakstype: Orientering og diskusjon

Bakgrunn: Sekretariatet orienterer om invitasjoner SUR har mottatt.

● Barneombudet - Ungdommens ekspertgruppe om korona. Første
samling er på ettermiddagen søndag 25. april. 1-2 personer i alderen
13- 17 år.

○ Innspill fra SUR:
■ Synes fritidstilbudene får for lite oppmerksomhet
■ Gode erfaringer med at ansatte i fritidsklubbene og

andre tilbud kan møte unge og gå en tur og prate.
■ Vi savner steder å være og møtes.

○ Mathias Nikolai Berg (bydel Sagene) vil gjerne være med i
gruppen. Emilie legger ut melding i facebookgruppen og in.

○ Spørsmål? Kontakt Elin fra barneombudet på
elin@barneombudet.no eller Emilie på emilie@ungorg.no

● Redd Barna: Innspillsmøte om Redd Barnas strategi 2022 - 2024, 19.
april klokka 17:00 til 18:30.

○ Innspill fra SUR:
■ Burde jobbe mer med disse rettighetene: Alle barn skal

ha rett til privatliv. Alle barn skal ha opplæring i egne
rettigheter.

○ Ingen kunne stille på vegne av SUR. SUR sender innspillet
skriftlig.

● Netværket af Ungdomsråd i Danmark: Etablering av et nordisk
nettverk

○ SUR er interessert i å være med. Vi burde utveksle erfaringer og
lære av hverandre.
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Sak 23/21  Bemanningsnorm i skolehelsetjenesten

Sakstype: Høring

Bakgrunn: Høringssak fra Helseetaten. Sina Lunde, Kari Odden og Kristine
Forfang fra Helseetaten orienterer.

Diskusjon: SUR diskuterte saken i grupper, og kom frem til følgende innspill:

● Saken kommer opp igjen og igjen på Ungdommens bystyremøte. Det er
fordi alle ungdommer har en helse og alle går på skolen, så man har
opplevd hvor enkelt det erå kunne bruke helsesykepleer eller
skolehelsetjenesten

● De fleste har vært hos helsesykepleier, men mange opplever at de ikke er
tilstede

● En god skolehelsetjeneste sikrer at hver skole har en helsesykepleier. Det
burde heller være timebasert enn en viss andel elever pr. helsesykepleier.

● Det må være flere skolepsykologer, og minst én på hver VGs. og en pr to
ungdomsskoler. Spesielt viktig for de eldre elevene, fordi mange opplever å
slite med psykisk helse.

● Lærerne må lære mer om hvordan man kan hjelpe elevene sine og henvise
dem videre til hjelpetilbud.

● Forskjellen mellom barneskole, ungdomsskole og videregående: Viktig med
skolepsykolog på de eldre trinnene.

● Det at det er så mange som snakker om denne saken viser at det er behov
for bedre tilbud.

● Helsesykepleieren på VGs har ansvar for for mange elever.
Bemanningsnormen må sørge for at elevene alltid har noen tilgjengelig.

● Denne typen sak er veldig populær fordi mange opplever at det trengs en
forandring.

● Skolehelsetjenesten må være så lavterskel som mulig. Det må være lett å ta
kontakt, lett å få en tid, og mulig å gå dit i timen.

● Det må ikke gis ugyldig fravær når man skal til helsesykepleier.
● Det må være krav om hvor ofte helsesykepleieren
● Det må finnes en tidsplan man kan booke seg inn på. Man bør ikke måtte

stå i kø for å få noen å snakke med
● Det må etableres en enkel måte for helsesykepleierne å kommunisere med

elevene, både for å booke time
● Helsesøster må ha taushetsplikt. Eldre ungdom må få informasjon dersom

det de sier til helsesykeopkleier blir tatt videre.
● Hele klassen burde ikke få vite at en i klassen skal til helsesykepleier.
● Burde etablere at alle elever skal ha en introduksjonssamtale med

helsesykepleier når man starter på skolen. Det gjør man med rådgiver, og
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det burde være mulig her også.
● Det bør jobbes for at flere utdanner seg som helsesykepleier. Gi flere og

bedre insentiver for å bli helsesykepleier.
● Spørsmål fra Kari Odden: Hvordan kan flere gutter være trygge på å

oppsøke skolehelsetjenesten?
○ Det må være veldig anonymt, og man må vite at ikke klassen får vite

hvor man skal.
○ Det burde etableres egne tilbud spesielt for gutter
○ Handler mye om at gutter ikke lærer å akseptere at de kan ha

psykiske problemer. Det er en viktig holdningsendring.
○ Mange åpner seg for sosialarbeidere som er unge, fordi man føler at

de er nærmere deg i alder og erfaringer.
○ Sette fokus på at det er bra å oppsøke hjelp
○ Burde være flere mannlige helsesykepleiere

● Kunne man hatt flere ulike helsesykepleier på samme skole? Så det er flere
typer personer, slik at flere elever opplever at det er noen som matcher
deres behov.

Sak 24/21 Handlingsplan mot hatefulle ytringer

Sakstype: Høring

Bakgrunn: Høringssak fra byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale
tjenester. Sekretariatet orienterer.

Diskusjon: SUR vil svare på saken. Rådet har følgende innspill:

● Bra og omfattende plan!
● Spesielt positive til at bilder og materiell i kommunen skal speile

mangfoldet.
● Lærere i Oslo må få opplæring i å håndtere rasisme på skolen. Mange

opplever at læreren ikke har kompetanse til å møte denne typen ytringer
● Må fokusere på hvordan barn plukker opp ord og hatefulle ytringer de hører

at voksne og andre bruker.
● Burde jobbe for å få bredere og bedre representasjon i organer i Oslo

kommune. Ikke bare kjønnsbalanse, men burde også tilstrebe balanse
innen andre bakgrunner.

Sak 25/21 Østlandssamarbeidet Strategi 2030

Sakstype: Høring
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Bakgrunn: Høringssak fra Østlandssamarbeidet: Østlandssamarbeidet Strategi
2030. Sekretariatet orienterer.

Diskusjon: SUR vil svare på saken. Rådet har følgende innspill:

● Burde prioritere holdninger, rasisme, diskriminering også
● Vanskelig å forstå hva sosial bærekraft betyr
● Kravene og målene burde være tydeligere.
● Tilrettelegge regionen for personer med funksjonsnedsettelser.
● Strategien burde være lettere å forstå og sette seg inn i.

Sak 26/21 Elevmedvirkning i Osloskolen

Sakstype: Høring

Bakgrunn: Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap jobber med en byrådssak
om elevmedvirkning i Osloskolen. SUR er invitert til å gi innspill, og leder Mari har
deltatt på to møter. SUR diskuterer og kommer med eventuelle innspill til saken.

Diskusjon: SUR vil svare på saken. Rådet har følgende innspill:

● Et medlem i rådet forteller at skolen deres har elev-eksperter. Mange elever
opplevde at de hadde lite medvirkning, og nå ha de åtte elever i hver klasse
som er eksperter, og hver av dem har ansvar for et fag. De møtes sammen
med elever fra andre klasser og snakker om pensum og læringsmetoder, og
får gi konkrete tilbakemeldinger til lærerne. Det fungerer veldig bra.

● Noen opplever at elevrådet ikke blir tatt på alvor på ungdomsskolen, og at
lærerne ikke vil bruke tid på elevrådsarbeid i klassens time.

● Når det kommer til medvirkning i timene får man en del spørsmål om hva
man lærer mest av og hvilken vurderingssituasjon man kan ha, Det gjør at
man blir mer motivert. Men dette kommer an på hvilket fag man har og
hvilken lærer man har.

● Noen opplever at det var bedre elevdemokrati på ungdomsskolen enn på
VGs., og det er store variasjoner.

● Det må lages en veileder for hvordan lærerne kan involvere elevene mer.
Elevene bør få bestemme hva slags vurdering man skal ha annenhver gang
f.eks.

● Det er veldig varierende erfaringer med hvor godt elevdemokratiet
fungerer. Det er nok varierende fordi det ikke finnes noen satt måte å gjøre
det på. Lærerne mangler verktøy og retningslinjer.

● Det må sørges for å ha bred representasjon og mangfold i elevrådene.
● Øremerkede midler til elevrådene. De må vite at de kan gjennomføre

aktiviteter og fungere på godt vis.
● Det å ha voksne som bryr seg om elevrådet er helt essensielt for at elevrådet

skal fungere bra. man må føle at man blir tatt på alvor.
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● Elevrådsmøtene bør være åpne for alle, selv om man ikke er valgt inn i
elevrådet. Det er jo kjipt for de som ikke har mange venner i klassen og ikke
blir valgt.

● Elevrådene bør arrangere samlingsmøter i tillegg til at elevrådsmøtene er
åpne.

Sak 27/21 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 Justis- og beredskapsdepartementet: NOU 2020:11 - Den tredje
statsmakt— Domstolene i endring.

○ SUR vil ikke svare på saken
2. Høring fra Helse- og omsorgsdepartementet: Endring i forskrift om genetisk

masseundersøkelse av nyfødte
○ SUR vil ikke svare på saken

3. Godkjenne høringsutkast til sak fra BFD: NOU 2020: 14 Ny barnelov.
○ SUR godkjenner høringssvaret.

4. Godkjenne høringsutkast til sak fra KD og KMD: NOU 2020:16 Levekår i byer
- Gode lokalsamfunn for alle.

○ SUR godkjenner høringssvaret.

Sak 28/21 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: Valg av medlem til valgkomiteen

Bakgrunn: SURs valgkomité har bedt SUR velge et nytt valgkomitémedlem
fordi Mari Løyte Harboe ønsker å trekke seg fra sitt verv i komiteen.

Valg: Nomi, Dino og Mathias vil stille til valg. SUR utsetter valget til neste
SUR-møte pga tidsmangel.
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Eventueltsak 2: Valg av ny saksansvarlig for Gi oss noen å snakke med - styrk
psykologtjenesten

Bakgrunn: SURs ledergruppe trenger en ny leder for saken Gi oss noen å
snakke med - styrk psykologtjenesten.

Valg: Ingen stilte til valg på møtet. SUR tar opp saken igjen på neste møte.

Eventueltsak 3: Diskusjon om å fremme egne saker i lokale ungdomsråd

Bakgrunn: St.Hanshaugen ungdomsråd har begynt med å diskutere
aktuelle saker, og er usikre på hvordan de kan jobbe med sine områder

Diskusjon: Sende e-post til politikere, ha en BU-kontakt, arranger UBUM, be
om opplæring fra UngMed i politisk påvirkning i bydelene.
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