 eferat fra møte
R
Tirsdag 12. oktober 2021
Dato:
Tid:
Sted:

12.10.2021
Møtestart kl 16:30. Møteslutt kl. 19:35.
Rådhusets møterom 2 og 3

Til stede: 10 representanter fra 9 bydeler. Hanna Ponterius (Grünerløkka), Mathias
Nikolai Berg (Sagene), Chiara Tambuscio Kloster (Frogner), Axel von Zernichow
Goller (Vestre Aker), Ragna Marie Tunold (Nordre Aker), Arina Aamir Sheikh
(Stovner. Deltok på deler av møtet), Isak Andersson (Østensjø. Deltok på deler av
møtet), Nomi Moqvist (Nordstrand), Audun Sandve (Søndre Nordstrand. Deltok
digitalt) og leder Sara Khalid (Søndre Nordstrand).
Sekretariat: Emilie Sagen Geist
Orienteringer:
Valgkomiteen: Nomi Moqvist
Observatører:
Meldt forfall: St.Hanshaugen og 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 rådgiver Emilie Geist
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes
Referat godkjennes
Eventueltsaker meldes her: Tre fra ledelsen, en fra Isak og en fra Ragna

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 har vært på møte i arbeidsgruppen for nasjonalt ungdomsråd. Har snakket
om mediedekning og planlagt å møte den nye stortingspresidenten.
b)

fra saksansvarlige: Nytt som har skjedd med sakene

Alle sakene er behandlet i bystyret. Skal forberede en presentasjon av de fem
sakene til UBM.
c)

fra de lokale ungdomsrådene: Aktuelle, lokale saker

Sagene: Har ikke hatt møte siden sist gang.
Vestre Aker: Har UBUM på tirsdag. Masse jobb å forberede det. Ungdomsrådet står
for store deler av planleggingen. Har hatt fysisk møte for første gang etter
pandemien. Vedtatt rådets regler. Har innvilget første søknad om midler.
Nordstrand: Er opptatt med å planlegge kafédialog (bydelens UBUM) som skal skje
i november. Jobber med rekruttering av medlemmer. Har hatt sommeravslutning
(endelig!)
Frogner: Har hatt intervjuer av kandidater til rådet. Har valgt fire delegater som
skal melde seg på til UBUM.
Stovner: Har gått runder for å informere om rådet på skoler i bydelen.
Grünerløkka: Skal ha møte på torsdag. Vet ikke hva som er på agendaen. Får
mange nye medlemmer på neste møte.
Nordre Aker: Har hatt arbeidskveld med tema ungdom, sex og psyke med en
helsesykepleier som skal lage podcast. Skal ha møte neste uke, og får møte sin nye
sekretær.
Søndre Nordstrand: Behandlet søknader om midler. Skal ha SNUK (Søndre
Nordstrand Ungdomskonferanse).
d)

fra SURs representant i UngOrg-styret

Har hatt ordinært styremøte siden sist. Følger opp medlemsorganisasjonene
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gjennom fadderordningen. Har diskutert høringssaken om ny opplæringslov.
Behandlet søknad om medlemskap fra ny organisasjon. Har satt ned
arbeidsgruppe som skal skrive Osloungdommens frivillighetsmelding 2021. Har
hatt halvtårsevaluering av styret. Gjort endringer i hvilke hjertesaker
organisasjonen skal jobbe med. Behandlet langsiktig strategi for organisasjonen.
Måtte avlyse frivillighetskonferansen ung. Skal på nettverkssamling i Tønsberg i
oktober. Var på Megazone.
e)

fra SURs representant i ØstSamUng-AU

Fikk ikke deltatt på sist møte.
f)

fra sekretariatet: Hva de har arbeidet med siden sist

Jobber med planleggingen av Ungdommens bystyremlte 26. og 28. oktober. Husk
å melde dere på fra deres bydel! Ønsker også SUR-medlemmer som ordstyrere
under kafédialogen. Tar det opp under eventuelt. Ellers skal vi snart ønske
velkommen til en ny ansatt på UngMed. Hun heter Lea og begynner 15. november.
Skal lese korrektur og designe SURs håndbok. Har dessverre ingen oppdatering
om møtegodtgjørelse. Saken er til vurdering hos juridisk avdeling i
byrådsavdelingen. (Spørsmål fra SUR: Hva skjer hvis utbetalingen drøyer til 2022,
med tanke på frikortgrensen? Sekretariatet tar det opp med byrådsavdelingen)
Orientering om arbeidet med aktuelle saker:
Ingen aktuelle saker denne måneden
Andre orienteringer:
Ingen andre orienteringssaker denne måneden

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.
●

●

Verdensdagen for psykisk helse
○ Problem/sak: Psykisk helse-uke etter verdensdagen
○ Ambisjon: Rette oppmerksomhet mot verdensdagen og temaet.
○ Metode: Legge ut innlegg på sosiale medier
○ Ansvarlig: Ragna
Stortingsvalg
○ Problem/sak: Norge har fått en ny stortingspresident
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○

○
○

Ambisjon: Gjøre henne oppmerksom på SUR og legge et godt
grunnlag for samarbeid om nasjonale saker som etablering av
nasjonalt ungdomsråd.
Metode: Sende henne en e-post for å ønske henne velkommen med
ønske om godt samarbeid.
Ansvarlig: Sara

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

●

●

Fra Unicef: Barnas tale og U-report om klima. Se informasjon i
vedlegg 1.
○ SURs representanter svarer individuelt på U-report etter møtet.
Fra UngMed: Innlegg på lanseringen av rapporten fra
Ungdomshøringen 2021
○ Lanseringen finner sted 23. (sannsynligvis) eller 16. november.
○ SUR vil diskutere dette på neste SUR-møte
Fra Amnesty: Inspire Change 2021 søndag 21. november kl. 15:00-18:00
○ Mathias er interessert. Han melder seg på selv.

Sak 71/21 Ny opplæringslov (del 2)
Sakstype: Høring
Bakgrunn: Høringssak fra Kunnskapsdepartementet og byrådsavdeling for
oppvekst og kunnskap: Ny opplæringslov (og innspill til Oslo kommunes
høringssvar i saken.) 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. SURs arbeidsgruppe presenterer spørsmål til diskusjon.

Diskusjon: På grunn av sykdom hadde ikke arbeidsgruppen forberedt spørsmål til
diskusjon. De foreslår å fokusere på disse temaene:
●
●
●
●
●
●
●

Elevens beste
Avverging av skade og bruk av fysiske inngrep
Individuell tilrettelegging av opplæringen
Samarbeid mellom skolen og foreldrene
Rådgivning
Plikt til å være aktiv i opplæringen
Oppfølging når et vedtak ikke gjennomføres og Statlig tilsyn med
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●

kommuner og fylkeskommuner
Personalet i skolen

SUR venter med diskusjonen til neste møte.

Sak 72/21 Oppstart av planarbeid, Grønlikaia
Sakstype: Høring
Bakgrunn: Innspillssak fra Rodeo arkitekter. Orientering ved sekretariatet.

Diskusjon: SUR ønsker å svare på saken og har følgende innspill:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

For å sikre at området er tilpasset barn og unge bør det være lagt til rette for
aktivitet og lek.
Sitteplasser og lekestativer under tak
Bjørvika er lite tilrettelagt for barnefamilier. Det bør man ta hensyn til i
denne siste delen.
Det er få ungdomstilbud i området. Trenger f.eks. en fritidsklubb.
Sørge for drukningsforebygging
Gode grøntarealer
God belysning
Søppelhåndtering, spesielt med hensyn til havet/fjorden
Fint om området oppleves som åpent og luftig.
Ikke grå bygg.
Takterrasser som er tilgjengelige for alle.

Sak 73/21 Fremtidens kunst- og kulturtilbud for barn og unge
Sakstype: Høring
Bakgrunn: Spørreundersøkelse fra Kulturtanken: Fremtidens kunst- og
kulturtilbud for barn og unge. SUR diskuterer de åtte spørsmålene fra
undersøkelsen.

Diskusjon:
1.

I BUSK-rapporten er det 23 tiltak for å styrke barne- og ungdomskulturen. Er
det noen av tiltakene som allerede er på listen, som på grunn av pandemien
er blitt ekstra viktige – hvis ja, hvilke?
○ Tiltak nummer 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 22 og 23
○ Tiltak nr. 7 (Lage mer, bedre og lettere tilgjengelig informasjon om
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eksisterende kunst- og kulturtilbud) er spesielt viktig nå fordi det har
vært mye frafall i kulturtilbudene fra ungdom. Vi opplever ofte at
ungdom ikke vet om hvilke tilbud som finnes. Mange tilbud finnes,
men det er ikke kunnskap om at de faktisk er der. Mye har vært
stengt, og da har man ikke fått informasjon om noen tilbud på lenge.
○ Tiltak nr. 19 (Ivareta gamle og etablere nye fritidsklubber og
uformelle møteplasser) er viktig fordi mange fritidsklubber blir lagt
ned. Det har vært få steder som er tilrettelagt for ungdom, spesielt
under pandemien
■ Det er lett å legge ned fritidsklubber, men veldig vanskelig å
starte det opp igjen.
○ Tiltak nr. 13 (Gjennomføre flere besøk av Den kulturelle skolesekken i
skoletiden) har vært vanskelig under pandemien fordi vi ikke har vært
på skolen. Man lærer så mye av DKS, og det er viktig at dette kommer
fort på beina igjen.
■ Noen har erfaringer med at DKS ikke er tilpasset oss.
■ Noen har ikke hatt noe DKS-opplegg på sin skole
■ Mer deltakelse i DKS - ikke alltid like gøy å se på noe som å få
delta selv.
2. Er det andre tiltak som ikke står på listen, som nå er blitt viktige på grunn av
pandemien – hvis ja, hvilke?
○ Ingen innspill
3. Hvorfor tror dere stadig færre barn og unge bruker det fysiske kulturtilbudet
(for eksempel kino, museer, biblioteker og teater)?
○ Alt som er digitalt er mye mer tilgjengelig.
○ Det er dyrt.
○ Det er ikke en del av ungdomskulturen lenger. Kanskje kino men ikke
museum eller teater. Film kan man vente på til det kommer på
streaming.
○ Unge leser mindre, og da blir bibliotekene brukt mindre. Men det har
blitt populært å bruke biblioteket som studieplass.
○ Deichman er populært fordi det ikke bare er et bibliotek med bøker.
F.eks. bandrom, verksted osv.
○ Når tilbud rettet mot ungdom markedsføres ser det ut som det er for
de under 12. Arrangementene er åpne for alle aldersgrupper, og det
kan virke avskrekkende.
○ Konserter er så dyrt., men konserter men lokale band har ofte 20 års
aldersgrense. Bør være flere konserter for et yngre publikum.
○ Mye av det vi vil oppleve er for unge voksne, og har aldersgrense. Det
er kjipt.
4. Hva mener dere er de tre viktigste tiltakene for å få flere barn og unge til å
bruke det fysiske kulturtilbudet?
○ Tiltak nr. 7, Lage mer, bedre og lettere tilgjengelig informasjon om
eksisterende kunst- og kulturtilbud
○ Tiltak nr. 1, Lage flere tilbud tilpasset ulike aldersgrupper på offentlige
kunstinstitusjoner
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Å lage flere tiltak til flere aldersgrupper bør også sørge for god
variasjon.
○ Tiltak nr. 11, Utvide og senke prisene på kollektivtilbudet slik at det blir
enklere å reise til og fra ulike kulturaktiviteter.
Gitt at det fantes en digital møteplass for barne- og ungdomskultur – hvilke
norske tilbud og aktiviteter vil dere helst hatt der? (f.eks kulturskole, kino,
museer, biblioteker og teatre eller noe helt annet)?
○ Dette høres vanskelig ut å gjennomføre. Tror ikke man får ungdom til
å logge seg på zoom for å se på teater. Vi har våre digitale kanaler
som vi bruker, men de egner seg best for å markedsføre tilbudene
som finner sted irl.
○ Vi er mye på mobilen, men ikke for å delta på store kulturtilbud, det
er mer for å være sosiale.
○ Netflix er jo som en digital kino. Og Netflix-party gjør at man kan se
på sammen.
Hva er de tre viktigste aktivitetene i et slikt tilbud?
Tror dere et slikt tilbud ville fått flere barn og unge til å delta i
kulturaktiviteter?
Hvordan tror dere koronapandemien vil endre barn og unges kulturbruk?
○ Vervingen av nye medlemmer blir vanskeligere. De som har sittet
hjemme i 1,5 år og er interesserte har et stort engasjement.
○ Tror færre kommer til å være organisert, men flere som driver med
kreative hobbyer (male, tegne, spille instrumenter. Det er
ungdommenes svar på voksne som pusser opp hus)
■ De som har lært noe nytt under korona kommer nok til å søke
seg til slike tilbud og miljøer nå som samfunnet er åpent igjen.
De som ikke har funnet en sånn aktivitet kommer nok ikke til å
begynne på noe nytt.
■ Utfordringen er å få ungdommen til å forplikte seg til å møte
opp.
■ Man tenker mer på teater og konsert som kultur. Man må
utvide kulturbegrepet. Fotballkamp er også kultur.
■

5.

6.
7.
8.

Sak 74/21 Innspill til Ytringsfrihetskommisjonen
Sakstype: Høring og invitasjon
Bakgrunn: SUR er invitert til et innspillsmøte om
Ytringsfrihetskommisjonen torsdag 18. november kl. 15:00-17:00. SUR diskuterer om
de vil delta, og hvilke innspill de vil gi. Orientering ved sekretariatet.

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

Hva er viktig å undersøke?
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Konsekvenser av at man bruker ytringsfriheten sin. F.eks. hvis man
skriver et leserinnlegg.
○ Hat og trusler
○ At politiske partier kaprer diskusjoner i det offentlige ordskiftet.
Spesielle utfordringer barn og unge har?
○ Hets. Lett for voksne å avfeie barn og unge som ytrer seg i media. Hva
sier dette om den offentlige samfunnsdebatten?
○ Ungdom er spesielt utsatt. Det er lettere å bli usikker når man
opplever hets og hatprat.
○ Vi mister stemmer når noen opplever hat og hets.
○ Når ytringsfriheten brukes som unnskyldning for hatefulle ytringer
og hets.
○ Tør barn og unge å si imot det folk flest mener?
○ Vi som ofte engasjerer oss og er unge opplever at vi går inn i
diskusjoner i en underdog-rolle.
Andre innspill
○ Begge kjønn er ekskluderende ordbruk, vi mener det er ryddigere å
bruke alle kjønn.
○

●

●

Isak kan stille.

Sak 75/21 Sentralt ungdomsråd 25 år
Sakstype: Diskusjon
Bakgrunn: I år er SUR 25 år(!) og rådet diskuterer hvordan de vil markere jubileet.

Diskusjon: SUR vil markere jubileet på følgende måter:
●

●

●

Markere på UBM
○ Tale, kake og ballonger under lunsjpausen
○ Sara holder tale om viktigheten av engasjement og medvirkning
○ Dele ut kake med bilde av rådet
○ Ballonger
○ Ledergruppen har ansvar for gjennomføring
Invitere til en reunion-feiring med tidligere SUR-medlemmer.
○ Tirsdag 1. februar, sende invitasjon før jul. Påminnelse og svarfrist i
januar.
○ Invitere ledergruppene fra før
○ Spise god mat og kaker
○ SUR nedsetter en festkomité bestående av Mathias, Sara og Ragna.
Axel er vara.
Dele innhold på sosiale medier om 25 saker vi har fått gjennomslag i
gjennom tidene.
8

Sak 76/21 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: En skole for vår tid - sluttrapport ekspertgruppe
for skolebidrag

Saken utgår
2. Kunnskapsdepartementet: Forslag til regulering av konverteringsterapi
SUR vil svare på saken og har følgende innspill:
●
●
●
●

●

Det må være ulovlig for alle aldersgrupper
Minimum for alle under 18. Man er barn så lenge man er under 18.
Markedsføring bør være ulovlig.
De som mener forbud er vanskelig peker på religionsfrihet. Markedsføring
handler ikke om religionsfrihet, så der er ikke det et argument.
○ Hadde man ikke hatt forbud kunne dette også nådd de det er
straffbart å utsette for konverteringsterapi.
Gi psykisk helsehjelp dersom noen ønsker selv å gjennomgå
konverteringsterapi.

3. Helse- og omsorgsdepartementet: Oppfølging av forslagene fra
Tvangslovutvalget
Saken utgår
4. Helse- og omsorgsdepartementet: Endringer i pasientjournalloven mv. nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere
Saken utgår
5. Barne- og familiedepartementet: Forslag om forskriftsbestemmelser til
gjennomføring av trossamfunnsloven § 6 annet ledd

Sak 77/21 Eventuelt
Sakstype: Eventuelt
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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: Møtemat
Bakgrunn: SUR diskuterer alternative ønsker til møtemat fremover.
Behandling: SUR foreslår følgende variasjoner på møtematen fremover:
○ Dominos hvis det er pizza på møtene
○ Wraps
○ Kaffe, te og kakao
○ Dessert

Eventueltsak 2: Valgkomiteen 2021
Bakgrunn: Ta kontakt med valgkomiteen (Nomi, Nza eller Molad) hvis du vil
stille til et verv som velges på UBM (ny valgkomite eller saksgruppemedlem)
eller neste SUR-møte (leder, nestleder eller saksgruppeleder)
Behandling: SUR tar informasjonen til orientering.

Eventueltsak 3: Sosial teambuildning før jul.
Bakgrunn: SUR ønsker å ha en teambuildning-aktivitet før jul
Behandling: SUR ønsker seg en kveld med escaperoom og felles middag
tirsdag 30. november kl. 17. Sara og Ragna organiserer. Invitasjon kommer.

Eventueltsak 4: Innlegg om ungdoms råd til foreldre
Bakgrunn: SaLTO-koordinatorene i vestlige bydeler har hatt foredrag av Kaja
Næss om ungdom og internettvaner. Nå ønsker de å gjøre det samme med
et liknende foredrag for foreldrene i samme bydeler, og ønsker seg en
ungdomsstemme på denne samlingen, og Ragna har takket ja. Hvilke
innspill bør Ragna ta med seg i sitt innlegg?
Behandling: SUR har følgende innspill til Ragnas innlegg:
○ Barna dine vet mer enn du tror, det er sent å ha “blomsten og
bien”-praten når man er eldre enn 7. klasse.
○ Viktig at foreldre ikke reagerer så tydelig når barna kommer med
informasjon eller utspill
○ Ikke spill på lag med barnet ditt, og ikke snakk barnslig.
○ Viktig å ha en generell prat om grenser og utforsking av seksualitet,
men folk har ulikt behov for å dele ting. Ikke forvent at barnet ditt
snakker med deg om alt rundt seksualitet.
○ Gi barnet ditt muligheten til å dele og snakke om seksualitet, ikke
bestem at “nå må vi snakke om det”.
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○
○
○

Skremmetaktikk funker ikke.
Terskelen bør være lav - fortell at man alltid kan lytte og snakke med
foreldrene sine
Start tidlig med å vise at du er en trygg person å snakke med. Hvis
dere ikke har de vanene ennå er det bedre å komme i gang enn å
unngå det.

Eventueltsak 5: Diskusjonsledere på UBM
Bakgrunn: UngMed ønsker at åtte SUR-representanter bidrar som
diskusjonsledere under dag 1 på UBM.
Behandling: SUR bidrar på UBM og velger Sara, Isak, Hanna, Ragna, Arina
og Axel som ordstyrere. Sekretariatet kan supplere med to ordstyrere til.
Eventueltsak 5: Debatt om psykisk helse
Bakgrunn: Isak er invitert i en debatt om psykisk helse nå på torsdag. Har
SUR noen forslag til hva Isak kan ta opp i diskusjonen?
Behandling: SUR har følgende innspill til Isaks innlegg:
○ Ta utgangspunkt i UBM-saken fra 2019
○ Ekstra viktig etter korona
○ Sette av midler
○ Flere og mer tilgjengelige helsesykepleiere. Nedprioritert på
videregående.

Møtet heves kl. 19:35
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Vedlegg 1:
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