
 Referat fra møte
Tirsdag 24. august 2021

Dato: 24.8.2021
Tid: Møtestart kl 16:30. Møteslutt kl. 19:40
Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Produksjonsrom 1.

Til stede: 12 representanter fra 10 bydeler. Hanna Ponterius (Grünerløkka), Mathias
Nikolai Berg (Sagene), nestleder Mari Løyte Harboe (St.Hanshaugen), Chiara
Tambuscio Kloster (Frogner), Axel von Zernichow Goller (Vestre Aker), Ragna Marie
Tunold (Nordre Aker), Arina Aamir Sheikh og Selma el Moussaioui (Stovner) Isak
Andersson (Østensjø. Deltok digitalt), Nomi Moqvist (Nordstrand), Audun Sandve
(Søndre Nordstrand. Deltok digitalt) og leder Sara Khalid (Søndre Nordstrand).

Sekretariat: Emilie Sagen Geist
Orienteringer: Anders Bakken (OsloMet) og Miriam Abildsnes (Utdanningsetaten)
Valgkomiteen: Mari Løyte Harboe
Observatører: Mie Skagen

Meldt forfall: Bjerke
Ikke til stede: Gamle Oslo, Ullern, Grorud 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

Axel har en eventueltsak, sekretariatet har to

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 holdt tale på åpningen av den nye Operastranden. Ragna deltok i
panelsamtale om demokrati etter 22. juli. Sara har vært i kontakt med
arbeidsgruppen for nasjonalt ungdomsråd, som ønsker at kommunale og
fylkeskommunale råd behandler et forslag om støtte til etableringen av et
nasjonalt ungdomsråd. Sekretariatet sender en henvendelse til sekretærene i de
lokale ungdomsrådene.

b) fra saksansvarlige: Nytt som har skjedd med sakene

Eksamensdagene er for knappe - vi vil ha mappe: Har ikke skjedd så mye med
saken i sommer

Moderne rasisme og diskriminering inn i læreplanen: Snakket om saken i
panelsamtalen på Ung Demkratiytring. Tok kontakt med noen artister etter et
NRK-program, Hev stemmen, for å samarbeide om en mediesak om saken, men
har ikke fått svar.

Fra carport til kollektivtransport: Har presentert saken for utvalget. Har ikke fått
høre noe om når den skal behandles.

Bedre fritidstilbud - et samfunn for alle: Har ikke fått kontakt med saksgruppen.
Har ikke skjedd så mye med saken.

Gi oss noen å snakke med - styrk psykologtjenesten: Har presentert saken for
utvalget. Venter på behandling.

c) fra de lokale ungdomsrådene: Aktuelle, lokale saker

Nordstrand: Har ikke hatt møte siden sist.

Nordre Aker: Jobber med planleggingen av en ungdomskonferanse der ungdom
på ungdomsskolene i bydelen får uttale seg om sin hverdag.

Frogner: Skal ha møte denne uken. Første møte Chiara leder som ikke er digitalt.
Møte med Ruseløkka fritidsklubb

Stovner. Har ikke hatt møte siden sist. Skal ha ungdomskonferanse i september.
Samarbeider med bydelsutvalget.
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Grünerløkka: Har ikke hatt møte siden sist. Skal ha orienteringer på neste møte.

Sagene: Har ikke hatt møte siden sist. Skal ha neste møte 6. september

Vestre Aker: Har fått ny bydelsdirektør. Hun besøkte ungdomsrådet. Fikk snakket
med henne om retningslinjer for valg av medlemmer til rådet. Planla
Ungdommens bydelsutvalgsmøte som skal arrangeres i oktober.

St.Hanshaugen: Var på befaring av det nye ungdomshuset i bydelen. Snakket om
at det er flere ungdomsjobber i bydelen. Planla Ungdommens bydelsutvalgsmøte
som skal arrangeres i bydelen for første gang i januar 2022.

Søndre Nordstrand: Behandlet sak om skolebehovsplanen. Så gjennom en
kartlegging for behov for lavterskeltilbud for psykisk helse for barn og unge. Skal få
ny sekretær. Planlegger å ha ungdomskonferanse i løpet av høsten.

d) fra SURs representant i UngOrg-styret

Jobber med en kampanje om valget støttet av Frifond. Har gitt innspill til
ansettelse av ny politisk rådgiver på UngMed.

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

Rapporten fra årets ungdomshøring er klar og skal lanseres 30. september. Jobber
med årets Ungdommens bystyremøte, som blir 26. og 28. oktober. Skal ansette
enda en ansatt på UngMed som kommer til å jobbe med SUR.

Orientering om arbeidet med aktuelle saker:
a) Sara: Mustafa-saken

Mustafa fikk gjennomslag. Fjerner saken fra aktuelle saker.

b) Warsame: Pride

Delte innhold på sosiale medier. Fjerner saken fra aktuelle saker

Andre orienteringer:
● OXLO-uka 2021 er i uke 46. SUR kan bidra med program. VI diskuterer dette

på SUR-møtet i september.

Fast post: Aktuelle saker
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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.

● Stortingsvalg
○ Problem/sak: Stortingsvalget
○ Ambisjon: Få unge (spesielt førstegangsvelgere) engasjert i

demokrati og medvirkning
○ Metode: Poste informasjon om hvordan man stemmer. Stå på stand

og informere om hvordan man kan engasjere seg i demokratiet.
○ Ansvarlig: Ragna, med hjelp fra Arina

● Vaksine for ungdom under 18
○ Problem/sak: Unge under 18 bør også få vaksine.
○ Ambisjon: Ungdom mellom 12 og 18 bør få mulighet til å velge å ta

vaksinen
○ Metode: Legge ut på sosiale medier at SUR støtter

drop-in-vaksinering av 12-18-åringer. Skrive leserinnlegg.
○ Ansvarlig: Sara (sosiale medier) og Mari (leserinnlegg)

Fast post: Invitasjoner

Sakstype: Orientering og diskusjon

Bakgrunn: Sekretariatet orienterer om invitasjoner SUR har mottatt.

● Invitasjon fra byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale
tjenester: Lanseringsarrangement for Ung i Oslo-undersøkelsen
(Orientering ved Anders Bakken)

○ Ung i Oslo-undersøkelsen ble gjennomført i våres. Nå skal
rapporten lanseres 28. september kl. 13-15:30 på Ullern
videregående skole. SUR er invitert til å kommentere
rapporten og snakke 10-15 minutter om hvordan vi kan bruke
resultatene til å utvikle Oslo fremover.

○ SUR vil gjerne være med. Ragna, Hanna, Axel og Mathias vil
gjerne være med og kommentere rapporten fra SUR. Mari må
undersøke om det passer. Gruppen vil gjerne ha et møte i
forkant.

● Invitasjon fra ØstSamUng: Samling i Kongsvinger 3. og 4. november.
SUR kan sende inntil 5 personer.

○ Mathias vil delta. Vi tar opp invitasjonen igjen neste måned.
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● Invitasjon fra KORO (Kunst i offentlige rom): Intro til byplanlegging og
kunst (i offentlige rom) hos KORO (Victoria terrasse 11) mandag 13.
september kl. 16 – 19, og plenumsvandring mandag 25. oktober 16 – 19.

○ Arina vil være med 25. oktober. Sara, Nomi, Mathias og Axel er
interessert.

● Invitasjon fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet: Videoer om
ungdomsråd. Sara orienterer.

○ Ragna, Axel og Sara skal være med.

Sak 50/21  Skolebehovsplanen 2022-2031

Sakstype: Høring

Bakgrunn: Høringssak fra Utdanningsetaten. Orientering ved Miriam Abildsnes og
Mie Skagen fra Utdanningsetaten.

Kort beskrivelse fra Utdanningsetaten: Utdanningsetaten vil orientere om
Skolebehovsplan 2022-31. Skolebehovsplanen er en plan for nye skoleplasser i
Osloskolen de neste ti årene. Nye skoleplasser får vi ved å bygge nye skoler, utvide
skoler eller å gjøre om (i planen kaller vi det omstrukturere) skoler. For eksempel
skal Bjølsen skole endres fra barne- og ungdomsskole til bare barneskole. I tillegg
til hvor mange nye skoleplasser Oslo har behov for, viser planen hvilke skoler som
skal pusses opp (i planen kaller vi det rehabiliteres) og andre prosjekter, som for
eksempel skolegårdsprosjekter (utearealer). Skolebehovsplanen er et
høringsdokument. Det betyr at planene er forslag til politikerne, og at
befolkningen kan si sin mening om planen. Alt som foreslås i planen kan endres før
politikerne skal vedta den, fordi det kan komme viktige innspill fra elever, foreldre,
skoler, organisasjoner og innbyggere i Oslo. I desember 2021 skal planene vedtas
(bestemmes). Det betyr at politikerne i bystyret skal bestemme hvilke forslag til
skoleprosjekter som skal få penger i Oslo kommunes budsjett, og hva som er den
endelige planen for skoleplasser de neste ti årene. Planen som blir vedtatt
(bestemt) av bystyret gjelder helt fram til det lages en ny plan.

I forbindelse med årets plan er det utformet en leseveileder (se lenke) som er
tilpasset barn og unge. Selve plandokumentet finnes her (se lenke), og vi
oppfordrer medlemmene i SUR til å lese om skolene i sin bydel i forkant av
orienteringen slik at vi i Utdanningsetaten kan svare på eventuelle spørsmål i
møtet.

Vi oppfordrer alle skoler, innbyggere, organisasjoner, næringsliv og andre om å gi
sin mening om skolebehovsplanen for at vi skal få så gode innspill som mulig før
forslaget blir sendt til byrådet for politisk behandling.

Diskusjon og vedtak: SUR vil svare på saken. De har følgende innspill:
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● Sagene skole må rehabiliteres. Det er lenge siden den ble pusset opp sist.
Skolen er miljøfyrtårn, men har veldig gamle vinduer.

● Det er mange prosjekter som har blitt utsatt. I Søndre Nordstrand var det et
prosjekt som  har blitt utsatt i 10 år, og det er ikke gitt noen grunn. SUR
mener at hvis noe blir forsinket mange ganger må det komme en god
grunn til det.

● Utjevne sosiale forskjeller:
○ Viktig at man ikke har så ujevn størrelse på skolene øst og vest. Det

skaper forskjeller at noen østkantbydeler har store skoler med store
klasser og mindre mulighet til oppfølging i hverdagen.

○ Dette har også vært et problem under korona. Noen skoler har
mange elever og klasser og har måttet sette klassene i karantene
mange ganger.

○ BYrådet har bevilget midler til østkantskolene, men hva brukes de
midlene på?

○ Virker som det er jevnt fordelt hvilke skoler som skal rehabiliteres
○ Bra med mindre klasserom

● Mange skoler pusser opp og får mer asfalt rundt skolen. Det er synd fordi
grøntarealene er viktig for trivsel. VI liker å sitte ute i friminuttene og ønsker
mer av det rundt skolene der vi er hver dag.

● Holde seg i tråd med området og naturen rundt.
● Farger er viktig for trivsel. Synd med helt grå barneskoler.

Mari godkjenner høringssvaret før det sendes inn.

Sak 51/21 Forslag til kulturmiljømelding

Sakstype: Høring

Bakgrunn: Høringssak fra Byantikvaren. Sekretariatet orienterer.

Diskusjon og vedtak: SUR vil gi et kort svar med følgende innspill:

● God plan
● Ungdom kan være en god ressurs innen medvirkning

Sak 52/21 Reguleringsplanen for småhusområder i Oslos ytre by

Sakstype: Høring

Bakgrunn: Høringssak fra Plan- og bygningsetaten. Sekretariatet orienterer.
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Diskusjon og vedtak: SUR vil ikke avgi høringssvar.

Sak 53/21 Revidert nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering

Sakstype: Høring

Bakgrunn: Høringssak fra byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale
tjenester: Oslo kommunes høringssvar til Revidert nasjonal retningslinje for
legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Sekretariatet orienterer.

Diskusjon og vedtak: SUR vil gi et høringssvar med følgende innspill:

● Det er bra med medvirkning i de tilfellene pasienten har barn bør de også få
medvirke.

● Veldig bra at man følger opp psykososialt. Spesielt for eventuelle barn av
pasienten

● Burde ha et system for hvordan man hjelper pasienter under en pandemi,
f.eks. at man ha god dekning for psykisk helsevern i perioder hvor disse er
nedbemannet.

Sak 54/21 Plan for seksuell og reproduktiv helse

Sakstype: Høring

Bakgrunn: Høringssak fra Helseetaten: Plan for seksuell og reproduktiv helse i Oslo
2022 - 2025. Sekretariatet orienterer

Diskusjon og vedtak: SUR vi svare på saken med følgende innspill:

● Det bør presiseres hvilke prevensjonsmidler som skal være gratis for de
under 16

● Mange opplever å få skrevet ut det dyreste alternativet av
hormonprevensjon når de ber om dette hos lege, slik at de får høy
egenandel. Dette synes vi er problematisk, da mange ikke engang vet at det
finnes billigere alternativer.

● Det var synd at de ikke tok med vårt innspill om at skoler trenger en plan for
hvordan man kan håndtere  seksuell trakassering. Dette er et stort problem,
og vi opplever ikke at skolene har tilstrekkelig kompetanse innen området.

Sak 55/21 Torguka 2021

Sakstype: Diskusjon
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Bakgrunn: SUR diskuterer om de vil ha stand på Torguka 9.-11. september.

Behandling: Saken utgår.

Sak 47/21 (Utsatt fra forrige møte) 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: Nomi velges ved akklamasjon.

Sak 56/21 Valg av AU-medlemmer til ØstSamUng

Sakstype: Valg

Bakgrunn: SUR velger en representant og en vara til å sitte i arbeidsutvalget for
Østlandssamarbeidet Ung.

Valg av hovedrepresentant: Nicolay har gitt skriftlig beskjed om at han stiller til
gjenvalg som hovedrepresentant. Mathias stiller som hovedrepresentant. SUR
gjennomfører skriftlig valg for å velge hovedrepresentant. Mathias vant valget.

Valg av vararepresentant: Chiara stiller til gjenvalg som vara. Det er ingen andre
kandidater. Chiara velges ved akklamasjon.

Vedtak: Mathias Nikolai Berg og Chiara Tambuscio Kloster er hhv. SURs
hovedrepresentant og vararepresentant i Østlandssamarbeidet Ungs
arbeidsutvalg.

Sak 57/21 Valg av representant til arbeidsgruppen for nasjonalt ungdomsråd

Sakstype: Diskusjon

Bakgrunn: SUR velger en representant og en vara til arbeidsgruppen for nasjonalt
ungdomsråd (ANU).

Valg av hovedrepresentant: Sara stiller som hovedrepresentant. Ingen andre stiller.
Sara velges ved akklamasjon.

Valg av hovedrepresentant: Axel stiller som vara. Ingen andre stiller. Axel velges
ved akklamasjon.

Vedtak: Sara Khalid og Axel Von Zernichow Goller er hhv. SURs hovedrepresentant
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og vararepresentant i Arbeidsgruppen for nasjonalt ungdomsråd

Sak 58/21 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. Sak fra Kunnskapsdepartementet: Innspill til neste Langtidsplan for
forskning og høyere utdanning

SUR vil svare på saken med følgende innspill:

● (Om spørsmål 2, om hindringer i det norske kunnskapssystemet) Hvis man
skal satse på flere studenter på høyere utdanning er det dumt at man ikke
vektlegger karakterer i relevante fag

● (Om spørsmål 3, om hva som bør videreføres eller endres fra gjeldende plan)
Styrke studenthelsetjenesten

● (Om spørsmål 10, om å sikre tillit til forskning) Man må gjøre informasjon
tilgjengelig på flere språk. Kunnskapen må formidles sånn at folk forstår og
kjenner seg igjen i det.

2. Sak fra Helsedirektoratet: Revidert nasjonal retningslinje for
legemiddelassistert rehabilitering (LAR) (Samme som sak nr 53:21)

SUR vil svare og basere svaret på innspillene de ga til Oslo kommune i samme sak
(sak 53/21).

Sak 59/21 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: Videoer om valget

Bakgrunn: UngOrg skal lage en kampanjevideo for å oppfordre unge og
førstegangsvelgere til å stemme ved valget, og Axel vil mobilisere SUR til å
delta.
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Eventueltsak 2: Behandle forslag til møteregler for Ungdommens bystyremøte
2021

Bakgrunn: SUR skal innstille på møteregler for Ungdommens bystyremøte
2021. SUR gir innspill til sekretariatets forslag.

Behandling: Endre fødselsår under hvem som kan stille på UBM til 2002 og
2008

Eventueltsak 3: Behandle forslag til mandat for valgkomiteen for SUR og UBM
2021/2022

Bakgrunn: SUR skal innstille på mandat for valgkomiteen for SUR og UBM
2021/2022 til Ungdommens bystyremøte 2021. SUR gir innspill til
sekretariatets forslag.

Behandling: Må oppdateres i tråd med nye regler for arbeidsutvalg.

Møtet heves kl. 19:40

10


