
 Referat fra møte
Tirsdag 14. september 2021

Dato: 14.9.2021
Tid: Møtestart kl 16:30. Møteslutt kl. 20:00
Sted: Rådhuset

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

Sekretariat: Emilie Sagen Geist
Orienteringer: Mathias Kristiansen (UngOrg), Marte Aarvik (Byrådsavdeling for
arbeid, integrering og sosiale tjenester) og Øyvind Bjerkestrand (Byrådsavdeling for
oppvekst og kunnskap)
Valgkomiteen: Mari Løyte Harboe
Observatører: Robin Balzereit

Meldt forfall:
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

Ingen saker til eventuelt.

Fast post: Orienteringer

1



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

Har hatt temakveld om sosiale medier. Ragna er sosiale medier-ansvarlig.
Kontaktmøte med byråden.

b) fra saksansvarlige: Nytt som har skjedd med sakene

Moderne rasisme og diskriminering inn i læreplanen:
Saken er behandlet i bystyret. Vedtaket i saken ble:

1. Bystyret ber byrådet gjennom Utdanningsetaten lage et opplegg for en
frivillig skoledag som skoler kan ta i bruk der man har fokus på å lære om
rasisme og høyreekstremisme i et norsk perspektiv. Opplegget skal fokusere
på blant annet hverdagsrasisme, systematisk rasisme, og rasisme og
høyreekstremisme i Norge gjennom historien.
2. Bystyret ber byrådet gjennom Utdanningsetaten legge til rette for at
skoler kan benytte seg av eksterne foredragsholdere, organisasjoner og
lignende som jobber mot rasisme og annen diskriminering i arbeidet mot
rasisme og diskriminering.

Saken ble skrevet om i Avisa Oslo, både fra bystyrepartiene som kjempet den
gjennom, og et motsvar fra Jon Helgheim fra FrP, som mener vi ikke har
strukturell rasisme i Oslo. Ragna skrev motsvar, men fikk det ikke publisert.

Eksamensdagene er for knappe - vi vil ha mappe:
Saken er behandlet i bystyret. Vedtaket i saken ble:

1. Bystyret ber byrådet arbeide opp mot statlige myndigheter om å sette i
gang et arbeid med å finne og prøve ut alternative eksamensformer og
vurderingsformer som i større grad viser elevenes styrker og ferdigheter.
2. Bystyret ber byrådet prioritere arbeidet i Utdanningsetaten med å
systematisk gjennomgå mappevurdering som grunnlag for standpunkt.

Bedre fritidstilbud - et samfunn for alle:
Saken er behandlet i bystyret. Vedtaket i saken ble:

Bystyret ber byrådet ha med seg og følge opp intensjonene fra
Ungdommens bystyremøte i sitt videre arbeid med å forbedre og utvide
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fritidstilbudene i regi av Oslo kommune og bydelene i Oslo.

Fra carport til kollektivtransport:
Saken er behandlet i bystyret. Det var ikke noen forslag som ble tatt opp i bystyret.

Gi oss noen å snakke med - styrk psykologtjenesten:
Saken er behandlet i bystyret. Vedtaket i saken ble:

1. Bystyret ber byrådet om at det informeres tydeligere til barn- og unge om
hvilke regler som gjelder for taushetsplikt.
2. Bystyret ber byrådet jobbe for at Oslo kommune skal gjøres enda mere
attraktivt sted å utdanne seg og jobbe som psykolog med fokus på barn og
unge i Oslo.
3. Bystyret ber byrådet jobbe for å sikre at sentrale aktører informerer
tydeligere om tilbudet til kommunen innen psykisk helse, både i
barnehagen, barneskolen, ungdomsskolen og i videregående skole. Tillit,
normalisering og forebygging mot fordommer må starte tidlig.
4. Bystyret ber byrådet arbeide for at helsesykepleiere skal få enda bedre
opplæring i å snakke med, vurdere og henvise ungdommer med psykiske
plager til rett instans, samt legge bedre til rette for at elevene kan møte en
åpen dør hos helsesykepleier i løpet av skoledagen.
5. Bystyret mener at det bør legges til rette for mulighet for å ha samme
psykolog gjennom hele behandlingen, i tillegg til å kunne bytte hvis det er
behov for det.
6. Bystyret ber om at det vurderes å etablere drop-in-tilbud innen
psykologtjenester på alle helsestasjoner for ungdom.
7. Bystyret ber om at det informeres tydeligere om tilbudet i yngre aldre.
Tillit, normalisering og forebygging mot fordommer må starte tidlig.
8. Bystyret ber om at det sikres at helsesykepleiere får bedre opplæring i å
snakke med, vurdere og henvise ungdommer med psykiske plager.

c) fra de lokale ungdomsrådene: Aktuelle, lokale saker

Nordre Aker: Arbeidskveld om skolehelsetjenesten, får besøk av bydelens
skolehelsetjenester. Har vært i SaLTO-møte i bydelen. Redd Barna deltok og
snakket om ungdoms bruk av nett og sosiale medier. Ragna fikk informert om
situasjonen rundt informasjon om korona på skolene.

Frogner: Har hatt møte. Har også hatt åpning av Ruseløkka fritidsklubb. Skal
behandle søknader om midler fremover.

Stovner: Skjer ikke så mye for tiden, og mange møter ikke på møtene. Skal gå
rundt på skolene i bydelen for å hente inn nye medlemmer.

Østensjø: Har behandlet saker om utbygginger i bydelen. Skal velge
representanter til Ungdommens bystyremøte.
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Søndre Nordstrand: Ikke hatt møte siden sist.

Nordstrand: Behandlet saker om utbygging i bydelen. Til helgen skal rådet innvie
en basketballbane. Jobber med rekruttering av medlemmer. Sliter med å få
kontakt med skolene i bydelen. Skal arrangere UBUM. (Tips fra Chiara: Ringe til
skolene)

Bjerke: Representanten var ikke på forrige møte, men de behandlet vanlige saker.

Sagene: Sliter med å være vedtaksdyktige under møtene. Sliter med rekruttering
til rådet.

Vestre Aker: Har mange arbeidsmøter nå fordi de skal arrangere UBUM i oktober.

St. Hanshaugen: Nytt bydelshus.

Grunerløkka: Har hatt møte to dager etter forrige SUR-møte. Mest
orienteringssaker. Mange i rådet har byttet skoler.

d) fra SURs representant i UngOrg-styret

Lansert kampanje for å øke valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere. SUR tok en
del i kampanjen. Skal dele ut 3 millioner kroner til aktivitet- og kompetansetiltak.
Vedtatt uttalelsen om Oslo kommune sitt budsjett for 2022. Har vært endringer i
sammensetningen av styret. Johanne Prøis Fearnley, tidligere medlem (fra Vestre
Aker) og nestleder (2017-2018) av SUR, er blitt ny organisatorisk nestleder.

e) fra SURs representant i ØstSamUng-AU

Skal ha møte i september for å forberede samling i Kongsvinger.

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

Rapporten fra årets ungdomshøring er klar og skal lanseres 30. september. Vi
jobber med årets Ungdommens bystyremøte, som blir 26. og 28. oktober.
Organisasjoner, ungdomsråd, elevråd og fritidsklubber kan nå melde seg på. Alle
kan også sende inn saker på forhånd. Jobber med å få ordnet møtegodtgjørelse og
andre administrative utfordringer etter at SUR ble et lovpålagt medvirkningsorgan.
Ansatt ny rådgiver innen medvirkning som skal jobbe med SUR fra midten av
november.

Orientering om arbeidet med aktuelle saker:
a) Ragna og Arina: Stortingsvalget

Laget filmer på Karl Johan, men fikk ikke fullført filmingen pga. karantene. Saken
strykes fra aktuelle saker.
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b) Sara og Mari: Vaksine for ungdom under 18

Tok det opp på kontaktmøte med byråden Omar Samy Gamal. Ragna og Sara
skrev leserinnlegg om dette i etterkant av møtet, men innlegget ble ikke tatt inn av
avisen. Saken strykes fra aktuelle saker.

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: Ingen aktuelle saker

Fast post: Invitasjoner

Sakstype: Orientering og diskusjon

Bakgrunn: Sekretariatet orienterer om invitasjoner SUR har mottatt.

● Invitasjon fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet:
Ungdomskonferansen 2021, 1.-2. november i Kristiansand.

Isak og Arina vil reise, Emilie sender dem invitasjonen.

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

Mathias skal reise på vegne av SUR.

● Invitasjon fra UngOrg: Lansering av Ungdomshøringen 2021 -
Ungdom om voksne, torsdag 30. september kl. 15-17. SUR inviteres til
å bidra med en 10-15 minutters kommentar av rapporten.

Sara kommer tilbake til Mathias.

Sak 60/21 NOU 2021:9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

Sakstype: Høring

Bakgrunn: Høringssak fra byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale
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tjenester: Innspill til Oslo kommunes svar i nasjonal høringssak: NOU 2021:9 Den
norske modellen og fremtidens arbeidsliv. Orientering ved Marte Aarvik fra
byrådsavdelingen.

Fra orienteringen: Anbefaler å se på Ungt Entreprenørskaps rapport om arbeidsliv.

Hva bør unge se på ved et høringssvar? Viktig målgruppe her. Ungdom har ofte
midlertidige arbeidskontrakter. Ungdom har ofte jobb gjennom
bemanningsbransjen. Mangler noen ganger også kunnskap om egne rettigheter i
arbeidslivet. Forslag i NOUen:

● Utydelig når man er arbeidstaker i lovteksten som presiserer at man er
arbeidstaker når man gjør jobb for, og er underordnet, en annen.

● Når man er i tvil om en person er selvstendig næringsdrivende eller
arbeidstaker, skal man tolke det som at personen er arbeidstaker.

● Arbeidsmiljø - nærmeste arbeidsgiver skal følge opp arbeidstaker

Kan komme ny høringssvar med lovforslag hvis dette går gjennom.

Diskusjon og vedtak: SUR ønsker å sende høringssvar. Sara kontrollerer
høringssvaret. SUR har følgende innspill:

● Mange unge som er i arbeid er ansatt i midlertidige stillinger, og jobber der
de kanskje ikke vet hvem arbeidsgiveren deres er.

● Det er viktig for oss å få unge i jobb.
● Erfaringer fra LOs sommerpatrulje 2021 viser at det var en økning i brudd,

sammenlignet med året før. Unge er særlig utsatt når arbeidsgiver ikke
følger arbeidsmiljøloven, da de ikke har like stor erfaring som arbeidstaker
sammenlignet med andre grupper.

● Ungdom må få informasjon om sine rettigheter i arbeidslivet.
● Meningene fra UBM-saken “Jobb til ungdom” tas med i høringssvaret.

Sak 61/21 Ny opplæringslov (del 1)

Sakstype: Høring

Bakgrunn: Høringssak fra Kunnskapsdepartementet og byrådsavdeling for
oppvekst og kunnskap: Ny opplæringslov (og innspill til Oslo kommunes
høringssvar i saken.) Orientering ved Øyvind Bjerkestrand fra byrådsavdelingen.

Dette er en stor høringssak, og for at SUR skal rekke å diskutere alle delene som
rådet er interessert i å svare på, skal vi ta opp saken over flere møter. I
september-møtet tar vi opp saken overordnet, og snakker om hvilke deler SUR vil
høre mer om og diskutere. Saken kommer også opp på oktober- og
novembermøtet.

På dette møtet skal SUR diskutere hvilke deler av saken de vil uttale seg om, samt
nedsette en arbeidsgruppe som setter seg mer inn i saken og forbereder spørsmål
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til diskusjon til neste rådsmøte.

Fra orienteringen:

● Veldig omfattende sak - 1600 sider. For mye å gå gjennom nesten.
● Byrådsavdelingen prøver å hente ut det viktigste i saken.
● Departementets frist er i desember. Høringssvaret fra Oslo skal gis av

byrådet, og da må Oslos høringsfrist være i oktober.
● Ungdomsrett og voksenrett skal gjøres om til en mer universell rett til

utdannelse. Det kan komme til å koste mye, fordi mange kanskje kommer
til å velge ny videregående opplæring flere ganger.

● Rett til læreplass støtter Oslo. Spørs litt hvordan det kan løses.
● Gir mulighet for skolen å pålegge lekser.
● Innledningen gir en god innføring i saken.

Diskusjon:

● SUR ønsker å sende høringssvar.
● Temaer/kapittel SUR er interessert i:

○ 10: Opplæringsspråk og talemål
○ 11: Bokmål og nynorsk i opplæringen
○ 12: Læremidler
○ 13: Elevens beste
○ 14: Plikt til å være aktivt med i opplæringen, oppfølgingsplikt ved

fravær og lekser
○ 15: Samarbeid mellom skolen og foreldrene
○ 16: Elevenes medvirkning og skoledemokratiet
○ 18: Organiseringen av opplæringen
○ 19: Hvilken skole elevene skal gå på
○ 21: Tilpasset eller universell opplæring
○ 22: Individuell tilrettelegging av opplæringen
○ 23: Alternativ og supplerende kommunikasjon
○ 24: Pedagogisk-psykologisk tjeneste
○ 25: Særskilt språkopplæring for elever som har et annet morsmål enn

norsk og samisk
○ 26: Opplæring i og på norsk tegnspråk
○ 30: Elevenes skolemiljø
○ 31: Avverging av skade og bruk av fysiske inngrep mot elevene
○ 33: Opplæring om kristendom, religion, livssyn og etikk og fritak fra

aktiviteter i opplæringen
○ 38: Skolefritidsordningen, leksehjelp, skolebibliotek og kulturskole
○ 39: Rådgivning
○ 40: Rett til videregående opplæring
○ 41: Opplæring for ungdom mellom 16 og 18 år som ikke har

oppholdstillatelse i Norge
○ 42: Videregående opplæring i bedrift
○ 47: Privatister, praksiskandidater, godkjenning av utenlandsk

fagopplæring og mellomstatlige avtaler om private videregående
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skoler
○ 48: Personalet i skolen
○ 52: Behandling av personopplysninger
○ 53: Kravet om å sørge for ulykkesforsikring
○ 56: Klageadgang og klageinstans
○ 57: Oppfølging når et vedtak ikke gjennomføres
○ 58: Statlig tilsyn med kommuner og fylkeskommuner

● Arbeidsgruppe: Mari, Isak og Audun. Axel vurderer om han kan bli med etter
oktober.

Sak 62/21 Detaljregulering av Lohavn felt D2

Sakstype: Høring

Bakgrunn: Høringssak fra Plan- og bygningsetaten: Detaljregulering av Lohavn felt
D2 til skole og flerbrukshall. Orientering ved sekretariatet.

Diskusjon og vedtak: SUR ønsker å sende høringssvar. SUR har følgende innspill:

● Viktig å prioritere utbygging og utbedring av eksisterende skolebygg.
● Mange prosjekter i skolebehovsplanen er påbegynt, men ikke fullført.
● Plasseringen kan skape utfordringer mtp. trygghet. Barn må skjermes fra

badeområdet, og det bør være gjerder ved fjorden og ved veien. Må sikre at
skolen og lekestativ ligger med god avstand til havet.

● Ungdom kommer til å gå utenfor skolegården. Dette området må også
være sikret.

● Det er mye bygningsarbeid i området. Det må være støydempende
skjerming mellom vei og skole.

● Ansatte og elevene ved skolen må ha svømme- og redningskurs. Det må
alltid være ansatte i skolegården.

● Hvis prosjektet ikke er helt nødvendig, bør det revurderes.

Sak 63/21 Detaljregulering av Lohavn felt D5 og D6b

Sakstype: Høring

Bakgrunn: Høringssak fra Plan- og bygningsetaten: Detaljregulering av Lohavn felt
D5 og D6b, Loalmenningen, deler av Rostockgata og Sørengkaia, Lohavn til
næring, bolig, park, kjørevei, sykkelvei mfl. Orientering ved sekretariatet.

Diskusjon og vedtak: SUR ønsker å sende høringssvar. SUR har følgende innspill:

● Vise til samme innspill som i høringssvar til detaljregulering av Lohavn felt
D2.

● Man må skille gangvei, sykkelsti og eventuell løpevei for å sikre at alle kan
ferdes trygt.
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● En god park har kupert terreng, store åpne flater og god variasjon i trær og
planter, med mange gode sittemuligheter.

● Parkene må ikke bli for fulle av aktivitet og møblering. Mange steder er
parkene for overfylte.

Sak 64/21 Budsjett 2022

Sakstype: Diskusjon og vedtak

Bakgrunn: Byrådet skal snart legge frem sitt forslag til budsjett for 2022 for
bystyret. Da åpnes det for at man kan be om deputasjon, et møte med politikerne
om hva man mener bør settes av mer midler til i budsjettet. SUR diskuterer hva de
vil ta opp på sin deputasjon.

Diskusjon og vedtak: SUR har følgende innspill til kommunebudsjettet for 2022:

● Prioritere midler til at ungdom skal få jobb - mer enn bare sommerjobber.
Sommerjobb i bydelene har funket bra, har hatt fokus på å gi jobb til
vanskeligstilt ungdom. Gir gode erfaringer (får lære å være på intervju, skrive
søknad osv). Bør være flere som kan få jobb gjennom ordningen.

● Prioritere midler til psykisk helse.
● Prioritere midler til bedre seksualitetsundervisning. Skoleledelsen har ikke

kapasitet til å gi tid til helsesykepleierne. Styrke Sex og samfunn og andre
aktører.

● Prioritere midler til et prøveprosjekt hvor man får gratis sanitetsprodukter på
skolene.

Sak 65/21 Innspill til arbeidsgruppen for nasjonalt ungdomsråd

Sakstype: Diskusjon og vedtak

Bakgrunn: Arbeidsgruppen for nasjonalt ungdomsråd har sendt ut spørsmål til
alle fylkesungdomsrådene om hvordan et slikt råd kan organiseres. SUR diskuterer
spørsmålene fra arbeidsgruppen:

● Hvem burde representeres i organet? Kommuner, fylker, andre?
○ Fylker. Det blir for mange med en fra hver kommune. Inspireres av

Stortingets modell.
○ Flertallet av SUR ønsker at organet skal være partipolitisk nøytralt,

mens et mindretall mener det bør vurderes å invitere en representant
fra hvert ungdomsparti.

○ Hensikten med en nasjonalt ungdomsråd er å snakke ungdommens
sak. Ungdomsrådene har fokus på ungdom, ikke partiprogram.
Derfor er det best å holde seg partipolitisk nøytralt.

● Hvordan burde representantene velges inn i organet?
○ Fylkesungdomsrådene bør velge representanter fra sitt fylke.
○ Hvem burde velge representanter til organet?
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○ Valgkomiteen i det enkelte fylket bør innstille, og
fylkesungdomsrådet bør velge.

○ De lokale ungdomsrådene bør ikke være med på prosessen.
● Hvor mange representanter bør organet ha?

○ En representant og to varaer fra hvert fylke.
● Hvilke typer saker burde organet behandle?

○ Saker som berører ungdom på nasjonalt plan
○ Unngå lokale saker, de tilfaller det enkelte fylkesungdomsråd

● Hvor ofte bør organet møtes?
○ Inspo fra Ungdommens bystyremøte - en til to ganger i året

■ Da rekker man ikke behandle aktuelle saker de nasjonale
politikerne behandler.

■ Få som har mulighet til å stille på møter så ofte hvis det er lang
reisevei.

■ Evt legge opp til digitale møter
○ Minimum fire fysiske møter i året, digitale møter i månedene mellom.

● Hvordan burde organet ledes?
○ Leder og nestleder. Det nasjonale ungdomsrådet selv bør velge leder

og nestleder.
○ Fylket som er vertskap for møtet leder møtet.

● Hvordan kan vi forankre arbeidet med nasjonalt
ungdomsmedvirkningsorgan godt?

○ Viktig å ha et sekretariat som kan følge opp jevnt.
○ Midler til sekretariat - helst en 100 % stilling, spesielt hvis det skal være

månedlige møter.
○ Midler til å gjennomføre møter.

Sak 66/21 SUR-hyttetur

Sakstype: Diskusjon

Bakgrunn: SUR har gitt uttrykk for at de ønsker å arrangere en hyttetur for
medlemmene i rådet. Vi diskuterer mulighetene for å få det til i 2021, og legger
planer for form og innhold.

Diskusjon:

● 21.-23. januar passer for flest
● Planlegger mer på novembermøtet.

Sak 67/21 SUR-håndbok

Sakstype: Orientering

Bakgrunn: Redaksjonen for SURs håndbok går gjennom innholdet i håndboken
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og får innspill av SUR.

Diskusjon: SUR har ingen spesielle innspill til håndbokredaksjonen.

Sak 68/21 Godkjenne orientering om fjorårets saker til UBM

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn: Ledelsen legger frem forslag til orienteringen de skal holde om
fjorårets fem saker på Ungdommens bystyremøte (UBM).

Orientering fra ledelsen: Sara og Mari planlegger å presentere utfallet av de fem
sakene, og hvordan SUR har jobbet med disse sakene i det siste året.

Diskusjon: Den enkelte saksansvarlige burde fortelle om arbeidet med sin sak.

Vedtak: SUR godkjenner ledelsens plan.

Sak 69/21 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: NOU 2021:3 Barneliv foran, bak og i
skjermen og notat med forslag til endringer i bildeprogramloven

SUR vil avgi svar og har følgende innspill:

● Vi er positive til et kompetansesenter, og mener at de i tillegg til å øke barn
og unges kunnskap og kritiske tenkning til egen og andres atferd på nett,
bør ha som mål å lære og veilede voksenpersoner i å snakke med barn og
unge om medievaner, og særlig om seksualisert innhold.

● Det bør være større fokus på gode internett- og sosiale medievaner
● Barn og unge må få mer info om hva som er lov og ikke på nett. Det bør

finnes voksenpersoner som er enkle å kontakte og rapportere innhold til
hvis man ser noe skadelig.

● Det må være lavterskel tilgang på informasjon og samtaler med voksne.
Mange barn og unge har google som første stopp når de lurer på noe,
særlig hvis det er noe de ikke tør å spørre en voksne om. Det er ikke alltid en
god ting. Vi i SUR mener at alle bør ha en voksenperson de er komfortabel
med å spørre.

● Vi har opplevd at politiet kommer innom skolen for å gi informasjon om
f.eks. spredning av nakenbilder, og opplever dette som lite effektivt, og
umoderne. I flere tilfeller har vi opplevd at disse samtalene handler om å be
jenter slutte å sende nakenbilder, i stedet for å anerkjenne at unge av alle
kjønn sender slike bilder. VI mener man heller må forholde seg til dette
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faktum, og gi oss informasjon om lover og rettigheter, og bake inn mer om
kritisk tenkning enn å moralisere over temaet. Dette bør handle mer om
hvorfor unge har lyst til å sende hverandre nakenbilder, og å snakke om hva
du gjør dersom du opplever å få et nakenbilde tilsendt av noen andre.

2. Sak fra Justis- og beredskapsdepartementet: Forslag til endringer i
utlendingsloven og ny forskrift (statlig tilsyn med omsorgen for enslige
mindreårige som bor i asylmottak)

SUR vil ikke avgi svar.

3. Sak fra Kunnskapsdepartementet: Forslag til endringer i universitets- og
høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven

Saken utgår

4. Sak fra Forsvarsdepartementet: Forslag til ny bestemmelse i forsvarsloven
om erstatning for vernepliktige i førstegangstjeneste

SUR vil avgi svar og har følgende innspill:

Forsvaret har ansvar for ungdommene, og det er viktig at de skal få erstatning
dersom noe skjer mens de er i tjeneste. SUR støtter forslaget.

5. Sak fra Kunnskapsdepartementet: Forskrift om opptak til høgare utdanning
for opptaksåret 2022-2023

Saken utgår.

6. Sak fra Arbeids- og sosialdepartementet: NOU 2021:9 Den norske modellen
og fremtidens arbeidsliv (Samme som sak 60/21)

SUR vil svare med samme svar som i sak 60/21.

Sak 70/21 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.
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