
 Referat fra møte
Tirsdag 8. juni 2021

Dato: 8.6.2021
Tid: Møtestart kl 16:30. Møteslutt innen kl. 20:00.
Sted: Sentralen, møterom gymsalen og på Zoom

Til stede: 12 representanter fra 11 bydeler. Hanna Ponterius (Grünerløkka), Warsame
Isse (Sagene), nestleder Mari Løyte Harboe (St.Hanshaugen), Chiara Tambuscio
Kloster (Frogner), Axel von Zernichow Goller (Vestre Aker), Ragna Marie Tunold
(Nordre Aker), Nicolay Bennet Rennemo (Bjerke), Arina Aamir Sheikh (Stovner.
Deltok digitalt) Isak Andersson (Østensjø), Nomi Moqvist (Nordstrand) og Audun
Sandve (Søndre Nordstrand. Deltok digitalt) og leder Sara Khalid (Søndre
Nordstrand).

Sekretariat: Emilie Sagen Geist
Orienteringer: Kirsten Hov, Katja Violari, Camilla Jørgensen Tho, Monica Enge
Eriksen
Valgkomiteen: Mari Løyte Harboe
Observatører: Eva Graziano (Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester)
og Ellen Andersen (Sykehjemstjenesten)

Meldt forfall: Grorud, Ullern
Ikke til stede: Gamle Oslo 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 en, sekretariatet har en.

Fast post: Orienteringer
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Sakstype: Orientering
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 deltatt i møte med lederne i fylkesungdomsråd, og deltatt i møte i Youth
Mayors’ Association.

b) fra saksansvarlige: Nytt som har skjedd med sakene

Eksamensdagene er for knappe - vi vil ha mappe: Saken skulle behandles i utvalg
forrige uke, men det ble utsatt. Skal skrive leserinnlegg i sommerferien.

Moderne rasisme og diskriminering inn i læreplanen: Saken skulle også behandles
forrige uke. Også utsatt. Har hatt et leserinnlegg på trykk i Si;D.

Fra carport til kollektivtransport: Har ikke fått noen dato for når saken skal
behandles i utvalget. Holder på med å ringe politikerne og drive lobbyvirksomhet

Bedre fritidstilbud - et samfunn for alle: Har ikke fått kontakt med saksgruppen.

Gi oss noen å snakke med - styrk psykologtjenesten: Sara og Mari har tatt over
ansvaret for saken. Skal skrive leserinnlegg

c) fra de lokale ungdomsrådene: Aktuelle, lokale saker

St.Hanshaugen: Hadde møte i går. Snakket om skolestart. Elevene i bydelen skal få
info om skolehelsetjenesten blant annet. Skal opprette sosiale medier for rådet.
Bruker bymelding mye til å sende innspill til kommunen om ting som fungerer
dårlig i bydelen. Hadde første fysiske møte på lenge. Ungdomshuset i bydelen
åpner snart. Skal feire navngiving av huset på lørdag.

Nordre Aker. Hadde møte forrige torsdag. Fint å møtes fysisk. Høring om en sak fra
SaLTO-koordinatoren i bydelen. Handler om kriminalitet i bydelen. Snakket om
Ungjobb i bydelen. Mange hadde søkt jobber. Behandlet søknader om midler. Alle
var engasjerte på møtet.

Nordstrand: Hadde møte i går. Hadde besøk av bydelsdirektøren og snakket om
strategisk plan for bydelen. Snakket om åpningen av en streetbasketballbane i
bydelen.
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Vestre Aker: Har delt rådet i grupper som skal jobbe med planleggingen av
Ungdommens bydelsutvalgsmøte (UBUM). Behandlet en sak om trafikksikkerhet
ved Voksen skole. Prøver å publisere noe nytt på instagram hvert møte.

Østensjø: Snakket om sykehussaken og hvilket sykehus bydel Østensjø skal sogne
til.

Grunerløkka: Snakket om sommerjobber. Behandlet søknader om midler.

Sagene: Har ikke hatt møte siden sist.

Frogner: Hadde besøk fra et prosjekt som handler om å plante trær i Oslo. Skal ha
intervjuer av nye varamedlemmer i rådet. Innvilget midler til UngJobb. Vil at disse
jobbene skal være tilgjengelige i høst- og juleferien.

Bjerke: Har møte samtidig med SUR-møtet denne måneden Skal behandle en sak
om kommunikasjonsstrategi, en budsjettsak og en prognosesak.

Søndre Nordstrand: Hadde ingen saker på forrige møte.

Stovner: Delte ut midler til lokale prosjekter.

Forhåndsinnsendt orientering fra Ullern: Jobber med rekruttering av nye
medlemmer. Sekretæren oreinterte om “Ungdomstimen”, et tiltak for unge som
sliter med alt fra hjemmelivet til skolestress.

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

Jobber med rapporten fra årets ungdomshøring, som skal lanseres i september.
Planlegger Ungdommens bystyremøte (UBM). Har vært med på samling med
ledere for fylkesungdomsråd i Trøndelag.

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

Underskriftskampanjen går greit. Har 226 underskrifter, trenger 300, så vi kan klare
å få de vi trenger de siste tre dagene vi har!

b) Sara: Mustafa-saken

Skal pushe mer i media.

c) LEG: Brev til byrådene Omar Samy Gamal og Inga Marte Thorkildsen om
skole og fritidsaktiviteter under korona
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Ledergruppen skal ha møte med byråden, så vi tar opp saken da. Stryker saken fra
listen.

d) Isak: Konflikten i Israel og Palestina

Litt usikker på hvordan vi kan vise støtte. Strykes fra listen.

Andre orienteringer:
● Frifond stem - tilskuddsordning i forbindelse med stortingsvalget.

Orientering ved Kirsten Hov fra LNU.
● Audun og Isak har deltatt på møter med Redd Barnas Barnas valg-gruppe
● UngOrg-styret: Har blitt introdusert for alle de ansatte i UngOrg. Styret

består av 10 personer, og er delt i to underutvalg. Ett for politikk og ett for
organisasjon. Er også faddere for UngOrgs medlemsorganisasjoner. Axel
foreslår at vi legger til en fast orienteringssak om SURs rolle i UngOrg-styret.
SUR vedtar forslaget.

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:

● Pride
○ Problem/sak: Juni er pridemåned
○ Ambisjon: Få oppmerksomhet rundt Pridemåneden og dele vårt

standpunkt rundt at kjærlighet er kjærlighet.
○ Metode: Bytte profilbilde til regnbue-logo. Dele informasjon og

oppslag.
○ Ansvarlig: Warsame

Fast post: Invitasjoner

Sakstype: Orientering og diskusjon

Bakgrunn: Sekretariatet orienterer om invitasjoner SUR har mottatt.

● Ung Kulturytring mandag 21. juni
○ Ragna stiller.
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● Intervju med World Cities Culture Forum om kultur i Oslo. Digitalt
intervju på engelsk en gang mellom slutten av juni og september.
Ønsker en person.

○ Mari stiller
● Tale på åpning av ny strand i Bjørvika. Ønsker fortrinnsvis leder. Har

SUR innspill til talen?
○ Sara stiller. Snakke om at strendene er samlende, og viktige

steder å være for ungdom som ikke har så mye penger. Gratis
tilbud er inkluderende. Tilgjengelighet er viktig. Et nytt Oslo,
åpent og inkluderende.

● Proba Samfunnsanalyse på vegne av BufDir: Intervjuer med ungdom
(over 15 år) for å undersøke hvilke erfaringer de har med
hjelpetjenester (Som f.eks. alarmtelefonen for barn og unge)

○ Chiara, Axel og Ragna vil stille.
● Invitasjon fra Det Europeiske Wergelandssenteret: Sitte i en

panelsamtale under Ung Kulturytring 21. juni om rasisme,
høyreekstremisme og fremmedfrykt i 2011 og fram til i dag. Samtalen
skjer fysisk i Drammen 21. juni kl.11:15-12:00

○ Ragna stiller

Sak 41/21 Strategi for utvikling av Oslo som en traumeinformert by

Sakstype: Høring

Bakgrunn: Høringssak fra byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap. Orientering
ved Katja Violari.

Diskusjon: SUR vil gi høringssvar basert på følgende innspill til de ulike
spørsmålene i saken:

● Erfarer dere i møte med Oslo kommunes tjenester at det utøves
traumeinformert praksis i dag?

○ Bydelene og tilbud som er for ungdom virker som de er
traumeinformerte.

○ Lærere er for dårlig rustet. Noen opplever at lærere oppfører seg
upassende og kan oppleves triggende. Det er veldig problematisk
fordi der er vi ungdom hver dag, og folk fra alle bakgrunner.

○ Burde nevne noen av punktene fra saken Styrk psykologtjenesten -
peke på hvordan skolehelsetjenesten kan styrkes.

● Hva er spesielt viktig i utvikling av denne typen praksis, sett fra deres
ståsted?

○ Viktig å ta hensyn til alder. Bruke et universelt, lettforståelig språk.
○ Viktig at praksisen oppleves lavterskel
○ Bør snakke mer om dette temaet oftere. Helsesykepleier burde være

mer aktiv, i tillegg til folk som kan komme utenfra og informere
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● Hva er spesielt utfordrende og hva hemmer utvikling av denne typen
praksis?

○ Ansvarspersoner må ha god nok informasjon
○ Kan ha dårlig kultur innad i en arbeidsplass, f.eks. blant lærere på en

skole
● Og hvilken effekt har dere sett av dette arbeidet? Rådenes behovsvurdering

og/eller visjon for videreutvikling av traumeinformert praksis.Herunder også
spesielt erfaringer man han gjort seg under koronapandemien.

○ Gjør det for lite! Bør videreutvikles. Uansett om man har traumer eller
ikke er man tjent med denne praksisen

○ Økning av vold i nære relasjoner. Trenger apparat som kan plukke
opp denne typen opplevelser.

○ Når vi har vært så mye hjemme under pandemien er det vanskeligere
å oppdage at noen utsettes for vold i hjemmet, eller om et barn
trenger oppfølging.

○ Andre tiltak: Må gi mer midler til krisesentre og arenaer som gir god
informasjon om traumeinformert praksis.

○ Styrke informasjonen om hjelpetilbud som krisesentre. Unge vet jo
ikke hva de skal gjøre hvis man blir utsatt for et overgrep.

○ Man trenge mer informasjon om hva et overgrep er.

Mari kontrollerer høringssvaret før sekretariatet sender inn.

Sak 42/21 Referansegruppe for bærekraftige helse- og omsorgstjenester

Sakstype: Diskusjon

Bakgrunn: Invitasjon fra byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester til
en referansegruppe til prosjektet Rekrutterings- og kompetanseplan for
bærekraftige helse- og omsorgstjenester i Oslo kommune. Orientering ved Camilla
Jørgensen Tho.

Konklusjon: Isak vil sitte i referansegruppen. Sekretariatet videreformidler til
byrådsavdelingen.

Sak 43/21 Aldersvennlig Oslo - Leve hele livet

Sakstype: Høring

Bakgrunn: Høringssak fra Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester.
Orientering ved Monica Enge Eriksen.
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Diskusjon: SUR vil gi et kort høringssvar basert på disse innspillene:

● Hvordan skal man sørge for at man har nok tilbud om f.eks.
sykehjemsplasser når det er flere eldre innbyggere?

● Flere benker er alltid bra - også for ungdom.
● Møter på tvers av ungdom
● Burde tydeliggjøre hvordan unge kan bruke frivilligheten som en arena til å

møte og gjøre en forskjell for eldre.
● Parkere el-sparkesykler riktig.

Isak kontrollerer høringssvaret før sekretariatet sender inn.

Sak 44/21 Varighet for arbeidsavklaringspenger

Sakstype: Høring

Bakgrunn: Høringssak fra byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale
tjenester: Nytt unntak fra maksimal varighet for arbeidsavklaringspenger –
mulighet til forlenging av stønadsperioden ved langvarig ventetid på behandling.
Sekretariatet orienterer.

Diskusjon: SUR hadde ikke mottatt høringssaken. Rådet vil ikke avgi høringssvar i
denne saken, men vil gi et innspill om at vi vil bestemme selv hvilke saker vi gir
høringssvar i.

Sak 45/21 Håndbok for SUR

Sakstype: Diskusjon

Bakgrunn: SUR diskuterer fremdriftsplan og budsjett for håndboken som skal
lages for rådet.

Diskusjon:

SUR foreslår følgende budsjett:

Design - 5000 kr.

Trykk av håndboken - 5000 kr

Honorar til redaksjon og forfattere - 1800 kr pr. pers (*6 personer=10800)

SUR mener at håndboken bør være klar til første møte etter sommerferien, og at
arbeidsgruppen lager detaljert fremdriftsplan selv.
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Vedtak: Foreslått budsjett og fremdriftsplan vedtas enstemmig.

Sak 46/21 SUR merch

Sakstype: Diskusjon

Bakgrunn: SUR diskuterer om de har behov for nytt merch, og i så fall hva det skal
være.

Diskusjon:

● Handlenett i SURs grønnfarge med gul logo (Viktigste er at logoen synes
godt)

● Bestille flere klistremerker

Sak 47/21 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.

Valg: Ingen stilte til valg. SUR utsetter saken.

Sak 48/21 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. Kunnskapsdepartementet: Forslag til endring i forskrift til
folkehøyskoleloven om kurs av kortere varighet for ungdom som har falt ut
av skole og arbeidsliv

SUR vil svare basert på disse innspillene:

● SUR er positive til endringen fordi det er bra at så mange som mulig
opplever mestring.

● Ikke alle passer inn i dagens skolesystem, men samfunnet tjener på at folk
fullfører, og hvis dette kan motivere og engasjere elevene er det bra.
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Sara kontrollerer høringssvaret før sekretariatet svarer.

2. Helse- og omsorgsdepartementet: Forslag til forskrift om løsning for
tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og
Helsedataservice)

SUR vil ikke avgi høringssvar.

3. Justis- og beredskapsdepartementet: Endringer i saksbehandlingen mv. i
Utlendingsnemnda

SUR vil gi et kort høringssvar basert på disse innspillene::

● Veldig viktig at muligheten er der, men det må ikke være et krav. Hvis det er
veldig personlige saker kan det være enklere å gi skriftlig svar enn å måtte
snakke med noen.

● Den beste måten barns mening kan komme frem er hvis barnet forteller
selv.

Sara kontrollerer høringssvaret før sekretariatet svarer.

Sak 49/21 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: Arbeidsgruppe for nasjonalt ungdomsråd

Bakgrunn: Nettverket for ledere av fylkesungdomsrådene ønsker å nedsette
en arbeidsguruppe som skal jobbe for etableringen av et nasjonalt
ungdomsråd, og har bedt hvert fylke om å nominere et medlem til
arbeidsgruppen..

Vedtak: Axel stiller som vara. Sara stiller på møter frem til SUR evt. velger en
annen representant

Eventueltsak 2: Spørsmål fra Oslo kommune angående vaksine
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Bakgrunn: Oslo kommune vil høre hvordan unge stiller seg til vaksine mot
covid-19, og informasjonen som gis om denne. SUR inviteres til å svare
anonymt på spørsmålene i et spørreskjema som sekretariatet
videreformidler. I tillegg kan SUR komme med generelle innspill.

Diskusjon:

● Unge er generelt positive til å ta vaksine.
● Bra de prioriterer 18-åringer og oppover siden det er der det er mye

smitte, og vi har vært veldig utsatt
● Lurt å gi formell og ordentlig informasjon, så det ikke bare er på

sosiale medier. SOME-info oppleves mer useriøst.
● Melding og e-post og brev er bra. Informasjon i sosiale medier

forsvinner og er uoversiktlige.
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