 eferat fra møte
R
Tirsdag 11. mai 2021
Dato:
11.5.2021
Tid:
Møtestart kl 16:30. Møteslutt kl. 20:00.
Sted:
Zoom
Til stede: 11 representanter fra 10 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 Marie
Tunold (Nordre Aker), Nicolay Bennet Rennemo (Bjerke), Isak Andersson (Østensjø),
Nomi Moqvist (Nordstrand) og Audun Sandve (Søndre Nordstrand) og leder Sara
Khalid (Søndre Nordstrand).
Sekretariat: Emilie Sagen Geist
Orienteringer: Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, Pernille Skar Nordby
(KORO)
Valgkomiteen: Mari Løyte Harboe
Observatører: Even Næss Bergseng (Stortingets administrasjon)
Meldt forfall: Grorud
Ikke til stede: Gamle Oslo, Sagene, Stovner og Alna

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 meldes her - Ledelsen har én

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
Sara og Mari har sittet i en komité som skal vurdere tekster fra ungdom til en
markering på 17. mai. Sara og Ragna deltok i samtale på Deichman om samme
tema. Sara deltok på International Youth Mayors' Association. Sara og Mari ble
intervjuet av Larm. Mari og Sara snakket om overkapasitet i BUP i Vårt Oslo.
b)

fra saksansvarlige: Nytt som har skjedd med sakene

Moderne rasisme og diskriminering på læreplanen: Har hatt et effektivt møte.
Eksamensdagene er for knappe - vi vil ha mappe!: Har hatt møte med
saksgruppen, men alle har mye skole for tiden. Skal planlegge møter med
politikerne.
Fra carport til kollektivtransport: Har hatt to møter i saksgruppen, og presentert
saken i Samferdsels- og miljøutvalget. Planen fremover er å snakke om
oppmerksomhet rundt saken og påvirkning av politikerne.
Gi oss noen å snakke med - styrk psykologtjenesten: Sara har presentert saken i
utvalget, og fikk mange positive tilbakemeldinger
Bedre fritidstilbud - et samfunn for alle: Saksansvarlig Arina var ikke tilstede på
møtet
c)

fra de lokale ungdomsrådene: Aktuelle, lokale saker

Østensjø: Hadde møte forrige uke. Har jobbet med en sak om utbygging i bydelen.
Har vært lokale innspillsmøter for ungdom i bydelen i det siste.
St. Hanshaugen: Har begynt å diskutere aktuelle saker i rådet. Blant annet flere
benker i parkene. Bruker bymelding-appen. Har snakket om en sak om
helsestasjonen. Skal lage instagram-konto for rådet. Behandlet søknader om
midler. Skal arrangere Ungdommens bydelsutvalgsmøte
Søndre Nordstrand: Noen saker fra BU. Har bestemt at rådet ikke skal rekruttere
nye medlemmer i år.
Nordstrand: Kvartalsrapporter, og noen høringssaker. Representanten deltok ikke
på møtet.
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Frogner: Hadde møte forrige uke, behandlet saker fra BU. Har hatt problemer med
å rekruttere varamedlemmer.
Vestre Aker: Har behandlet høringssaker fra BU. Skal arrangere Ungdommens
bydelsutvalgsmøte. Litt rart å planlegge et arrangement vi ikke vet om blir noe av.
Nordre Aker: Hele rådet deltok på ungdomshøringen. Jobber med fire prioriterte
saker fra Ungdommens bydelsutvalgsmøte. Har fått masse positiv feedback fra
lederen av skolehelsetjenesten, og helsestasjonen i Nydalen, som begge skal delta
på neste arbeidskveld i rådet. Et tips fra Nordre Aker: Ta kontakt med
skolehelsetjenesten og helsestasjonen, de vil gjerne samarbeide og ha innspill!
Bjerke: Behandlet noen høringssaker.
Ullern: Fikk besøk av den forrige sekretæren i rådet, som jobber med en sak om
vold i nære relasjoner. Fikk besøk av en som jobber med psykisk helse i bydelen,
som ville ha innspill. Jobber med å rekruttere medlemmer til rådet.
Grünerløkka: Svarte på en undersøkelse om ungdomsklubber og møteplasser for
ungdom. Jobber med å lage BUA, en ny utleiebod for ungdom i bydelen.

d)
fra sekretariatet: Hva de har arbeidet med siden sist
Har gjennomført Ungdomshøringen 2021, med temaet ungdom om voksne.
Rapporten kommer i september. Har skrevet og sendt inn høringssvar basert på
diskusjoner og innspill fra SUR i disse sakene:
● Handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger
● Østlandssamarbeidets strategi for 2022 – 2030
● Levekår i byer – Gode lokalsamfunn for alle
● Byrådssak fra byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap om elevdemokrati
● Bemanningsnorm i skolehelsetjenesten
● Ny barnelov
Orientering om arbeidet med aktuelle saker:
a) Mari: Helsestasjoner
Har fått 100 underskrifter, mangler 200 for å få saken behandlet i bystyret. Husk å
skriv under og spre saken! https://minsak.no/sak/2273
b) Sara: Mustafa-saken
Ikke noe nytt
c) LEG: Brev til byrådene Omar Samy Gamal og Inga Marte Thorkildsen om
skole og fritidsaktiviteter under korona
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Ikke noe nytt
d) Ragna. Seksuell trakassering
Sendte e-post til journalisten fra saken. Hun skulle ta det videre, men hørte ikke
noe mer. Fjerner saken fra oversikten.
e) Ragna: #StopAsianHate
Laget instagram-post og delte. Fjerner saken fra oversikten

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:
●

Konflikten i Israel og Palestina
○ Problem/sak: Voldelig konflikt i Israel og Palestina
○ Ambisjon:Skape oppmerksomhet om saken, vise vår støtte til
Palestina, spesielt barn og unge som rammes av den voldelige
konflikten.
○ Metode: Dele innlegg på sosiale medier
○ Ansvarlig: Isak

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

ØstSamUng-møte 19. mai kl. 16:30
○ Ingen kan. SUR stiller ikke.
Innspillsmøte om plan for seksuell og reproduktiv helse (sak 36) 18.
mai kl. 13:00 - 14:30.
○ Mari representerer SUR på møtet.
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●
●

Innspillsmøte om Redd Barnas strategi onsdag 26. mai kl. 18:00
○ Ingen kan. SUR stiller ikke, men sender innspill på forhånd.
Invitasjon fra Redd Barna: Referansegruppe for Barnas Valg 2021.
Ønsker medlemmer fra 5. - 10. klasse.
○ Isak og Audun vil stille. Sekretariatet videreformidler.

Sak 29/21 Besøk av stortingspresidenten
Sakstype: Orientering og diskusjon
Bakgrunn: Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen besøker SUR.
Referat fra diskusjon: SUR vil ta opp tre temaer: Moderne rasisme og
diskriminering, Nasjonalt ungdomsråd og fraværsgrensen.
●

●

●

SUR vil at man skal lære mer om moderne rasisme og diskriminering.
Denne saken er en av fem prioriterte saker fra Ungdommens bystyremøte,
og er til behandling i bystyret i dag.
○ Stortingspresidenten: Spennende å høre hva dere vil gjøre med
denne saken i praksis. Rasisme og diskriminering har fått mer
oppmerksomhet i det siste, og det er bra.
○ SUR: Vi skjønnmaler ofte norsk historie, og mange viktige, mørke
deler ved norsk historie er ikke del av pensum. Vi mener man må lære
det fra barneskolealder.
SUR ønsker at det etableres et nasjonalt ungdomsråd for å sikre at barn og
unge, som jo ikke har stemmerett, kan gi innspill i saker som angår dem.
SUR er del av et nettverk for fylkesungdomsrådslederne, og der jobber vi
sammen for denne saken. I dag må man melde seg inn i et parti eller en
organisasjon for å kunne gi innspill nasjonalt som ungdom, men det trengs
et nøytralt organ.
○ Stortingspresidenten: Synes dette er en bra sak, og bra å jobbe
sammen med i fylkesungdomsrådene. Det er flere som snakker om
det samme. To viktige sider ved et nasjonalt ungdomsråd: Da har
man et sted som politikere kan henvende seg for å lytte til barn og
unge. Det trenger ikke nødvendigvis være hovedorganisasjonen for
alle ungdomsrådene i fylker og kommuner, men man kan hjelpe
rådene, både de nyopprettede, og de etablerte. Noen opplever å ikke
bli tatt seriøst. Der kan Nasjonalt ungdomsråd har en overbyggende
stilling. Stortinget har arrangert Ungdommens storting tidligere,
men både stortinget og de unge som deltok opplevde at det var som
et “lekestorting”. Det er viktig at man gir innspill på saker som faktisk
er til behandling. Dere bør jobbe videre med det, men jeg ser ikke
helt for meg hvordan det skal organiseres.
SUR vil jobbe mot fraværsgrensa, fordi den oppleves som en mistillit til
ungdom. Dette var også en prioritert sak på Ungdommens bystyremøte
2016.
○ Stortingspresidenten: Jeg kommer fra et parti som innførte
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●

fraværsgrensa, men jeg mener at når man gjør sånne vedtak må
man lytte til de som blir berørt. Det er viktig at dere sier ifra! Selv om
fraværsgrensa ble vedtatt med flertall er det bra at unge sier det de
mener.
SUR er for stemmerett for 16-åringer. Vi mener at demokratiet må utvides.
Det handler om å gjøre ungdom som en målgruppe det er gunstig for
politikerne å nå, fordi de kan tape unges stemme i valget. Tidligere
stemmerett gjør at flere stemmer senere. Ekstra viktig med stemmerett når
man ikke har nasjonalt ungdomsråd, men det gjør ikke at vi ikke trenger
ungdomsrådene. Dessuten er du gammel nok til å bli straffet når du blir 16
år, men da kan du ikke være med og bestemme over de samme lovene før
du er 18. Man må også betale skatt, men kan ikke være med og bestemme
hvordan skattepengene skal brukes.

Sak 30/21 Regjeringskvartalet: Kunst i offentlige rom
Sakstype: Orientering og diskusjon
Bakgrunn: KORO (Kunst i offentlige rom) er ansvarlig for kunstprosjektet i det nye
regjeringskvartalet i Oslo, et av de største byggeprosjektene i Norges historie. Det
nye regjeringskvartalet vil bli viktig i kraft av både sin konstitusjonelle betydning og
sin sentrale beliggenhet i hjertet av Oslo. Regjeringskvartalet vil bestå av flere bygg,
gateløp, plasser og parker, og byggeprosjektet vil strekke seg over mange år.
Prosjektet er planlagt gjennomført i tre byggetrinn, med ferdigstillelse i 2029. Vi
har så vidt startet vårt arbeid med kunstprosjektet, og ønsker SURs innspill.
Regjeringskvartalet vil angå mange: Flere tusen ansatte, opptil 130 000 årlige
besøkende, og mange omkringliggende virksomheter, blant annet mediehus,
fagforeninger og partikontorer. Det vil bli lettere å bevege seg gjennom området i
øst-vest-forbindelsen og man regner en økt strøm av både syklende og gående
gjennom området. En ny park vil bidra til at området brukes til rekreasjonsformål.
Kunsten her vil henvende seg til hele Oslos befolkning, men siden beslutningene
som tas i regjeringskvartalet påvirker hele landet kan kunsten også komme til å bli
en del av den kollektive hukommelsen.
Vi vil foreslå en utveksling slik at både SUR og KORO får noe ut av samarbeidet, og
vil i rådsmøtet presentere en skisse til et slikt opplegg. Kortfattet vil det kunne
bestå av en innledende runde med orienteringer om byplanlegging og hvilken
rolle kunst kan spille i et slikt perspektiv. Dette vil gi et godt grunnlag for å
reflektere rundt det hvordan deres aldersgruppe ser på, tenker rundt og ikke minst
bruker byen vår, for eksempel i en felles byvandring.
Innspill og perspektiver fra ungdomsrådet, eventuelt en arbeidsgruppe med
medlemmer fra SUR, vil være uvurderlig for KORO. Vi har mange flinke kunst- og
arkitekturhistorikere, kuratorer og byplanleggere knyttet til oss som gitt
6

muligheten gleder seg til å utforske temaet med dere.

Diskusjon:
●
●
●

Bra at dere inkluderer ungdomsrådet! Det er tre videregående skoler i
området også, så mange unge kommer til å bruke området.
SUR vil gjerne være med i en arbeidsgruppe. KORO+SUR=Sant!
Mari, Axel, Isak og Sara er interessert. Pernille fra KORO sender forslag til
datoer som blir tatt opp på neste SUR-møte

Sak 31/21 Valg av ny saksansvarlig
Sakstype: Valg
Bakgrunn: SUR velger en ny saksansvarlig for Gi oss noen å snakke med - styrk
psykologtjenesten.

Vedtak: Ingen stiller til valg, Mari og Sara deler ansvaret for saken videre.

Sak 32/21 Valg av medlem til valgkomiteen
Sakstype: Valg
Bakgrunn: SURs valgkomité har bedt SUR velge et nytt valgkomitémedlem fordi
Mari Løyte Harboe ønsker å trekke seg fra sitt verv i komiteen.

Vedtak: På forrige møte stilte Dino, Mathias og Nomi til valg, men valget ble utsatt
pga tidsmangel. Nomi trekker sitt kandidatur, men ingen av de kandidatene var
tilstede på møtet, så SUR vedtar å utsette valg av medlem til valgkomiteen til neste
møte, 8. juni.

Sak 33/21 Ungdommens bystyremøte 2021
Sakstype: Diskusjon
Bakgrunn: Sekretariatet ønsker innspill til gjennomføringen av Ungdommens
bystyremøte 2021. Spesielt vil de ha SURs tanker om metoder som kan være gode
dersom smitteverntiltakene fortsatt er strenge i oktober, samt hvordan SUR ønsker
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at politikerdialogen skal gjennomføres.

Diskusjon:
●

●

●

Metode:
○ Metoden fra i fjor fungerte bra.
○ Bra at man kunne sende inn sak på forhånd
Diskusjonsopplegg i skoleklasser
○ Bra! Lurt å vise til saker som har vært oppe på UBM tidligere, og peke
på de som har fått gjennomslag. Bra å vise at det nytter å engasjere
seg.
○ Kan legge det opp som en miniversjon av det man gjorde på dag 1 i
fjor. Sette av god tid i klassene, med et ferdig laget opplegg. Noen bør
presentere det, hadde vært kult om SUR kunne dra rundt til noen
skoler.
○ Bra å presentere opplegget med video..
Politikerdialog:
○ Slitsomt å ha politikerdialogen samme dag som UBM dag 2, men det
er dumt om mange ikke kan være med når det er en annen dato
også.
○ Ikke bra at det er så lenge etter UBM heller.
○ Bedre oppmøte på politikerdialogen når det er rett etter.
○ Kan man presentere politikerdialogen mer som en dag 3, f.eks.
mandag uken etter?
○ Hvis det skal være på debattdagen må det være en ordentlig pause
mellom debatten og dialogen. Ha tid til å spise og slappe av først, før
politikerne kommer.

Sak 34/21 SURs medlemskap i International Youth Mayors’ Association
Sakstype: Vedtak
Bakgrunn: SUR har blitt invitert til å delta i International Youth Mayor’s Association
(IYMA), et nettverk av ledere av ungdomsråd. Reglementet sendes som egne
vedlegg til innkallingen.

Vedtak: SUR godkjenner reglementet.

Sak 35/21 Trondheimsveien 235
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Sakstype: Høring
Bakgrunn: Høringssak fra Plan- og bygningsetaten: Trondheimsveien 235 (Aker
sykehus).

Diskusjon: Bra at man vil ta vare på myke trafikanter. Kjipt at det er mange biler
der, men det er forsvarlig når man gjør det på en trygg måte. Bra at man
ombruker materialer.

Vedtak: SUR svarer kort på saken, basert på diskusjonen.

Sak 36/21 Handlingsplan for seksuell og reproduktiv helse
Sakstype: Høring
Bakgrunn: Høringssak fra Helseetaten: Handlingsplan for seksuell og reproduktiv
helse.

Diskusjon:
●
●
●
●
●

●

●
●

Samarbeid med skolen
Man må ha god informasjon om tilbudene
Helsesykepleier og skolepsykolog må ha god oversikt over hvilke andre
tilbud man kan bruke.
Folk som bryter med normer knyttet til kjønn og seksualitet må gis mer
informasjon om, og være åpent og trygt.
Plan for hvordan håndtere seksuell trakassering. Mange skoler gjør
ingenting når noe skjer. Samme skjer på arbeidsplasser og andre steder i
kommunen.
Koble det til seksualitetsundervisning-sak, og til gratis sanitetsprodukter og
prevensjon. Koble det opp til psykisk helse også. Viktig å støtte
psykologtjenesten.
Sex og samfunn mener det er viktig å koble fysisk og psykisk seksuell helse.
Ragna vil representere SUR på møtet. Isak hjelper Ragna med
forberedelsene.

Sak 37/21 Håndbok for ungdomsråd
Sakstype: Diskusjon og vedtak
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Bakgrunn: SUR har tidligere snakket om at de ønsker en håndbok for
ungdomsråd. Sekretariatet mener dette bør utsettes til felles retningslinjer for
ungdomsrådene i Oslo er på plass, men vil foreslå for SUR å lage en egen håndbok
for SUR-representanter, skrevet av SUR selv.
Diskusjon:
●
●
●

●

Støtter en SUR-håndbok.
Lurt å gjøre skrivearbeidet i sommerferien.
Innspill til innhold:
○ Hvordan påvirke/overbevise politikere - hvordan ta kontakt, hva sier
du når du tar kontakt, hvordan holde kontakten. Hvordan påvirke
(sende e-post,
○ Forkortelser
○ Hva innebærer det å sitte i SUR
○ Hva er ditt ansvar som representant
○ Ordforklaring
○ Ledergruppen
○ Hvilke verv finnes i SUR
○ Hvordan jobbe med en UBM-sak
○ Forklare ulike typer saker
○ Ungdomsråd 101
○ Sakspapirene
○ Vedtekter og reglement
Mari, Isak, Nomi og Axel vil være med. Chiara, Hanna vil være med, men
usikker på hvor mye tid de har.

Sak 38/21 Møteplan for SUR høsten 2021
Sakstype: Vedtak
Bakgrunn: SUR vedtar møteplan for høsten 2021. Sekretariatet foreslår følgende
møteplan:
Tirsdag 24. august kl. 16:30 - 20:00
Tirsdag 14. september kl. 16:30 - 20:00
Tirsdag 12. oktober kl. 16:30 - 20:00
Tirsdag 9. november kl. 16:30 - 20:00
Tirsdag 7. desember kl. 16:30 - 20:00

Vedtak: SUR godkjenner sekretariatets forslag.
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Sak 39/21 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 – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien
○ SUR vil svare på saken, og har følgende innspill:
i.
Beredskapen for å ivareta barn og ungdom var ikke bra nok da
pandemien traff. Vi manglet tilbud, spesielt med tanke på
psykisk helse-belastninger.
ii.
Vi har ikke fått tilpasset informasjon, ikke en gang på skolen.
iii.
Unge har ikke blitt hørt nok. Ungdomsrådene har blitt lagt på
is, og mange har opplevd at møter avlyses eller utsettes. De har
heller ikke fått spørsmål om hvordan barn og ungdom
oppleverpandemien, eller hva de synes man kan gjøre for å
gjøre situasjonen lettere.

Sak 40/21 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 e-post i forkant.

Eventueltsak 1: Forespørsel om å være med på opprop med Vestfold og Telemark
ungdomsråd
Bakgrunn: Ungdomsrådet i Vestfold og Telemark har spurt alle
fylkesungdomsrådene om de vil stille seg bak et brev til
Utdanningsdirektoratet
Diskusjon:
● Det er urettferdig at snittet øker, og at vi som søker neste år
konkurrerer mot de som slapp eksamen.
● Eksamensformen er jo på bærtur, dette er et bevis på at man burde
endre vurderingsformen på skolen til mappevurdering eller en
annen, bedre vurderingsform.
● Det tar lang tid å endre på eksamensform!
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Vedtak: SUR stiller seg bak forslaget.
Eventueltsak 2: Sommeravslutning
Bakgrunn: Neste SUR-møte er det siste før sommeren, og dersom det er
forenlig med smittevernreglene vil SUR arrangere en sommeravslutning for
seg selv. SUR nedsetter en komité.
Vedtak: Sara, Axel og Nomi sitter i sommeravslutningskomiteen.
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