
 Referat fra møte
Tirsdag 7. desember 2021

Til stede: 9 representanter fra 8 bydeler. Hanna Ponterius (Grünerløkka), Mathias
Nikolai Berg (Sagene), Chiara Tambuscio Kloster (Frogner. Deltok digitalt), Axel von
Zernichow Goller (Vestre Aker), Ragna Marie Tunold (Nordre Aker), Isak Andersson
(Østensjø), Nomi Moqvist (Nordstrand, Audun Sandve og leder Sara Khalid (Søndre
Nordstrand).

Sekretariat: Emilie Sagen Geist
Orienteringer: Tor Abild (Fundatum) og Mattis Natvig (Veivalgprogrammet)
Valgkomiteen: Nomi og Mathias
Observatører:

Meldt forfall: Bjerke og St.Hanshaugen
Ikke til stede: Gamle Oslo, Ullern, Grorud, Stovner 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 - Ragna har én, Dino har meldt inn en på forhånd.

Fast post: Orienteringer

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:

1



a) fra ledelsen: Hva har de arbeidet med siden sist

Har deltatt i kontaktmøte med byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy
Gamal. Ragna og Dino holdt innlegg på rapportlansering for Ungdomshøringen
2021.

b) fra saksansvarlige: Nytt som har skjedd med sakene

Sekretariatet arrangerer oppstartssamling med nye saksansvarlige
førstkommende torsdag. Arbeidet med de nye sakene starter i januar.

c) fra de lokale ungdomsrådene: Aktuelle, lokale saker

Nordre Aker: Hadde digitalt møte i går. Har jobbet med budsjett. Snakket med en
journalist om Ung i Oslo-undersøkelsen. Delte ut midler. Har valgt ny leder.

Grünerløkka: Har valgt ny representant til Klimahusets ungdomspanel. Hanna er
gjenvalgt som leder for rådet. Har sett på budsjett for rådet for neste år, snakket
blant annet om å arrangere en temadag om psykisk helse. Hanna har snakket om
ungdomsrådet på en konferanse.

Søndre Nordstrand: Hadde digitalt møte. Har sett på bydelens budsjett.

Østensjø: Har møte denne uken.

Sagene: Var ikke vedtaksdyktige på forrige møte. Snakket om budsjett og
diskuterte tilbudet i fritidsklubbene i bydelen.

Nordstrand: Skulle ha møte i går, men leder og nestleder meldte frafall, og mange
kunne ikke stille, så sekretæren avlyste møtet. Har ellers behandlet søknader om
midler, og behandlet søknader om medlemskap i rådet.

Vestre Aker: Har hatt ett møte. Har valgt ny leder og nestleder, og hatt intervjuer av
nye representanter. Mangler to varaer og en representant.

Frogner: Har hatt møte med nye medlemmer. Mye bli kjent-aktivitet. Hadde noen
som kom innom på åpen halvtime. Mye diskusjon. Planlegger UBUM. Deltok på
åpningen av ungdomshuset i Stensparken.

d) fra SURs representant i UngOrg-styret

Har sett på tiltaksplan for 2021-2023. Har begynt å snakke om UngOrgs årsmøte
som gjennomføres i mars. Har arrangert julegrøt for organisasjoner og
samarbeidspartnere.

e) fra SURs representant i ØstSamUng-AU
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Har vært på samling i Kongsvinger, der de blant annet hadde møter med ordførere
fra østlandskommunene og samferdselsbyråden. Norge skal være vertskap for en
samarbeidskonferanse i BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation)
til våren.

f) fra sekretariatet: Hva de har arbeidet med siden sist
Sendt inn lister til møtegodtgjørelse. Dette kommer før årsslutt. Har jobbet med
mange saksorienteringer til dette møtet fordi få av saksbehandlerne i kommunen
har mulighet til å presentere egne saker før jul.

Orientering om arbeidet med aktuelle saker:
● Ragna: Fraværsgrensa

○ Ragna har delt bilde på SURs Instagramprofil. SUR fjerner saken fra
aktuelle saker.

Andre orienteringer:
● Fra ledergruppen: Påminnelse om SUR-hyttetur 21.-23. januar 2022

○ Hold av datoen! Nomi, Mathias og Axel planlegger sammen med
sekretariatet.

● Fra ledergruppen: Påminnelse om SURs 25-års-jubileum 1. februar 2022
○ Hold av datoen!

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:

● Kvitteringsordning
○ Problem/sak: UBM-saken Kvitteringsordning nå har fått delvis

gjennomslag allerede
○ Ambisjon: Dele informasjon om saken og gjennomslaget
○ Metode: Legge ut post på sosiale medier
○ Ansvarlig: Ragna

● Nye restriksjoner
○ Problem/sak: Med nye smittevernregler kan det komme påbud om

mer hjemmeundervisning. Politikerne må ta hensyn til elevenes
beste, og skolene må kunne tilpasse etter ungdommenes behov.
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○ Ambisjon: Få til et møte med en eller flere byråder for å komme med
innspill.

○ Metode: Sende e-post og be om innspillsmøte med byråd for
Oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll, om hvordan
ungdom opplever hjemmeskole dersom dette blir innført.

○ Ansvarlig: Sara tar initiativ hvis det blir aktuelt. Ragna og Isak blir med.

Fast post: Invitasjoner

Sakstype: Orientering og diskusjon

Bakgrunn: Sekretariatet orienterer om invitasjoner SUR har mottatt.

● Invitasjon fra Fundatum: Ungdomsparlamentet 2022 på stortinget 12.
februar, med komitearbeid 9. og 10. februar. SUR kan melde på inntil
7 personer (helst fra ulike bydeler)

○ Tor Abild fra Fundatum orienterte om prosjektet.
Presentasjonen legges ved i e-postutsendelse av referatet.

○ Isak og Mathias vil stille. Hanna er interessert. De øvrige
plassene kan fylles av medlemmer fra lokale ungdomsråd.
Emilie videreformidler invitasjonen til de lokale
ungdomsrådene som evt melder interesse før jul.

● Invitasjon fra Veivalgprogrammet: Et utviklingsprogram for ungdom
mellom 16 og 18 år som ønsker å utvikle seg som leder og som
menneske. Tre samlinger fra januar-juni 2022. Deltakelse er gratis.
Søknadsfrist 10. desember. Mer info finnes på
www.veivalgprogrammet.no

○ Mattis Natvig Segerberg orienterte om programmet.
○ Ta kontakt med Gard Hongslo, gard@veivalgprogrammet.no

hvis du vil være med.
● Invitasjon fra Sex og samfunn: Filme video til sosiale

medier-kampanje om 50 krav til bedre seksualpolitikk. Alle i SUR kan
sende inn video der de leser opp et av kravene (se vedlegg i
e-postutsendelse av sakspapirene)

○ De tilstedeværende filmer videoer i pausen. Emilie sender dem
til Sex og samfunn.

Sak 85/21 Rådgivende byarkitekt i Oslo kommune

Sakstype: Høring

Bakgrunn: Høringssak fra Plan- og bygningsetaten: Rådgivende byarkitekt i Oslo
kommune. Sekretariatet orienterer.
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Diskusjon og vedtak: SUR vil ikke avgi svar

Sak 86/21 Tilskuddsordning for integrering og antirasisme

Sakstype: Høring

Bakgrunn: Høringssak fra AIS: Forslag til ny forskrift om tilskudd til nasjonale
ressursmiljøer som arbeider med integrering eller antirasisme. Sekretariatet
orienterer

Diskusjon og vedtak: SUR vil ikke avgi svar

Sak 87/21 Ny opplæringslov (del 4)

Sakstype: Høring

Bakgrunn: Høringssak fra Kunnskapsdepartementet: Ny opplæringslov. 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 dette møtet
diskuterer vi saken for fjerde og siste gang. SURs arbeidsgruppe presenterer
spørsmål til diskusjon.

Diskusjon:

SUR diskuterte deler av saken, og hadde følgende innspill til disse delene:

● 12: Læremidler: Foreslås å ikke videreføre statens plikt til å sørge for
læremidler

○ SUR har ingen innspill
● 13: Elevens beste: I barnekonvensjonen står at avgjørelser skal tas etter

barnets beste-prinsippet. Departementet ønsker å lovfeste elevens
beste-vurderinger i undervisningen

○ SUR støtter dette
● 30: Elevens skolemiljø: Foreslår å lovfeste eksisterende tiltak. Et alternativ kan

være å be om mer konkrete tiltak for å sikre elevene godt skolemiljø.
○ God kontakt mellom ansatte og elever skaper godt skolemiljø

■ Ansatte må møte elevene på de unges premisser, bruke de
unges språk og ha sentrale kontaktpersoner godt tilgjengelig
både fysisk og digitalt.

■ Rådgiverne på skolene bør være tilgjengelige på sosiale
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medier.
■ Hver elev må ha minst to kontaktpersoner

○ Trenger mer tilgjengelige helsesykepleiere
○ Det er mange ansatte på skolen som er ansatt i korte perioder. Det er

synd for elevene, som må bli kjent med nye voksne ofte
● 31: Avverging av skade og bruk av fysiske inngrep mot elevene

○ SUR mener det må være tydelige regler, men har ikke forslag til
hvordan disse kan utformes. Vi støtter en videre utredning av hvordan
dette kan fungere i praksis.

● 33: Opplæring om KRLE og fritak fra aktiviteter i opplæringen
○ SUR ønsker at K-en i KRLE skal enten endres eller fjernes. Vi ønsker

ikke at det skal fokuseres ekstra på kristendom, men hvis man ønske
å beholde den kan den stå for kultur.

■ Enstemmig vedtatt: Ønsker ikke å ha med K-en i navnet på
faget.

● 38: Skolefritidsordningen, leksehjelp, skolebibliotek og kulturskole: Kan
foreslå lovfestet rett til fritidstilbud. Ønsker at det må sikres at lekser ikke går
utover barns rett til lek og hvile.

○ SUR ønsker at det skal lovfestet rett til skolefritidsordning. Det skal
ikke ha noe å si hvor mye penger familien din har.

○ Støtter forslagene om mindre lekser
○ Støtter forslaget om å lovfeste retten til leksehjelp

● 39: Rådgiving:
○ SUR mener det må lovfestes rett til rådgiver med presisering av antall

elever pr. rådgiver
● 40: Rett til videregående opplæring

○ Støtter utvidet rett
● 48: Personalet i skolen: Foreslås å ikke innføre krav om skolehelsetjeneste i

opplæringsloven. Foreslås å ikke lovfeste rett til tariffavtale for lærere.
○ SUR er helt uenige i at det ikke skal lovfestes rett til

skolehelsetjeneste.
○ SUR ønsker at retten til tariffavtale lovfestes.
○ Elevene bør kunne gi tilbakemeldinger til sine lærere (Kan også

kommenteres under elevens rett til medvirkning)

Vedtak: SUR vedtar ovennevnte innspill. Sekretariatet formulerer et høringssvar
som Isak og Audun fra arbeidsgruppen godkjenner.

Sak 88/21 Forskrift for el-sparkesykler

Sakstype: Høring

Bakgrunn: Høringssak fra Bymiljøetaten: Forskrift om utleie av små elektriske
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kjøretøy på offentlig grunn i Oslo kommune. Sekretariatet orienterer.

Diskusjon:

● Trenger en ny ordning
● Hvordan har de tenkt å følge det opp?
● Burde samle alle sparkesyklene i én app
● Utrede et alternativ der Ruter kan tilby el-sparkesykler

Vedtak: SUR vil svare på saken med ovenstående innspill. Mathias godkjenner
høringssvaret

Sak 89/21 Miniworkshop: Ungdomsparlamentet 2022

Sakstype: Diskusjon

Bakgrunn: Fundatum gjennomfører en miniworkshop som en introduksjon til
Ungdomsparlamentet 2022’

Diskusjon: SUR gjennomførte en miniworkshop for å prøve ut metoden.

Sak 90/21 Møteplan for SUR 2022

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn: SUR vedtar møteplan for 2022. Sekretariatet foreslår følgende plan:

11. januar kl. 16:30-20:00

8. februar kl. 16:30-20:00

1. mars kl. 16:30-20:00

5. april kl. 16:30-20:00

3. mai kl. 16:30-20:00

7. juni kl. 16:30-20:00

Vedtak: SUR vedtar møteplanen.
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Sak 91/21 SURs årsberetning for 2021

Sakstype: Diskusjon og vedtak

Bakgrunn: SUR behandler årsberetning for 2021. Se sekretariatets forslag i
vedlegget til saken.

Diskusjon:

● Få med informasjon om SUR-håndboken og arbeidet med denne

Vedtak: SUR vedtar årsberetningen med ovenstående endringer.

Sak 92/21 SUR-merch 2022

Sakstype: Diskusjon og vedtak

Bakgrunn: SUR diskuterer om de har behov for mer merch, og ser på forslaget fra
designer Synne til oppdatert SUR-flyer i vedlegget til saken.

Diskusjon:

SUR foreslår følgende typer merch:

● Flyer
● Munnbind
● Kondomer
● Badeball
● Buff
● Flyer
● Hansker
● Caps
● Armbånd
● Drops

Vedtak:

SUR ønsker å prioritere følgende merch-artikler:

1. Flyer (Rosa)
2. Drops
3. Buff
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4. Kondomer
5. Munnbind
6. Hansker
7. Caps
8. Armbånd
9. Badeball

Sak 93/21 SURs budsjett for 2022

Sakstype: Diskusjon

Bakgrunn: SUR diskuterer rammene og kommer med innspill for rådets budsjett
for 2022. Rådet skal vedta budsjettet på januarmøtet.

Diskusjon:

● Møtegodtgjørelse
○ SUR ønsker ikke å bruke ekstra midler på møtegodtgjørelse for

deltakelse i møter utover de ordinære møtene.
○ Rådet kan fremme forslag om at representanter mottar

møtegodtgjørelse i enkeltsaker og -møter
● SUR ønsker å bruke penger på:

○ Fysiske møter med servering (helst Domino’s eller rådhuskantinen)
○ Buffer for fysiske møter i større lokaler
○ Merch og markedsføring (sponsing av innlegg på sosiale medier)
○ Reise og deltakelse på konferanser og møter
○ Innkjøp av utstyr (teip og tusj til demonstrasjon f.eks.)
○ Arrangere ungdomsrådskonferanse for lokale ungdomsråd
○ Arrangere storbyseminar for ungdomsrådene
○ Gaver til innledere og lederskap
○ Hyttetur
○ SUR-seminar
○ Andre tjenester (innledere på temakvelder f.eks.)

Sak 94/21 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. Arbeids- og sosialdepartementet: Forslag til endringer i reglene for
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behovsprøving av barnetillegg til uføretrygd mv.

Vedtak: SUR vil ikke avgi svar i saken.

2. Kunnskapsdepartementet: Høyring forskrift om opptak til høgare utdanning
for opptaksåret 2022-2023 – spesielle opptakskrav til lærarutdanning

Diskusjon og vedtak: SUR vil avgi et kort høringssvar med følgende innspill: SUR
ønsker at KD tar i bruk alle verktøy for å få flere inn i lærerutdanningen. Vi støtter
forslaget om at det skal bli lettere å komme inn på lærerutdanningen. Poenget
med lærerutdanningen er at man skal bli en god lærer av å studere der, ikke at
man er en ferdig lærer når man starter.

Sara godkjenner høringssvaret før det sendes inn.

Sak 95/21 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: Hvordan bruke tittelen SUR-medlem?
Bakgrunn: Sara vil minne om at leserinnlegg og mediesaker man uttaler
seg i ikke kan være underskrevet med SUR-vervet med mindre det handler
om en UBM-sak, er vedtatt SUR-politikk eller er godkjent av rådet. Er du
usikker om en sak må du høre med leder og/eller nestleder før du sender
inn leserinnlegg eller liknende.
Diskusjon: SUR ønsker tilgjengelig oversikt over gjeldende

Eventueltsak 2: Samarbeid med andre ungdomsråd
Bakgrunn: Dino vil foreslå at SUR tar initiativ til et samarbeidsmøte/-samling
med andre ungdomsråd i storbyene i Norge.
Konklusjon: Emilie hører om Bergen og Trondheim vil samarbeide om å
søke Erasmus + Aktiv ungdom-midler

Møtet heves 20:10
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Vedlegg til sak 91: Forslag til SURs årsberetning for 2021

Årsberetning for Sentralt ungdomsråd 2021

Om Sentralt ungdomsråd:
● Oslo Felles Ungdomsråd (UFO) ble opprettet med kommunal støtte i 1996,

og videreføring som Sentralt Ungdomsråd i Oslo (SUR) ble vedtatt av
bystyret som en prøveordning i 2005. SUR ble vedtatt på permanent basis i
2008.

● Rådet ble oppnevnt for perioden 2021 - 2022 av bystyret i februar 2021.
● Består av medlemmer fra lokale ungdomsråd fra Oslos 15 bydeler. Rådet

velger leder og nestleder blant medlemmene.
● Jobber med saker som angår ungdom i hele Oslo
● Følger opp de fem sakene fra Ungdommens bystyremøte
● Høringsorgan for byomfattende saker og tiltak
● Avholder månedlige møter (11 møter i 2021)
● Deltar i faste kontaktmøter med byråden for kultur, idrett og frivillighet

Sammensetning av rådet:
I 2021 har Sentralt ungdomsråd i Oslo bestått av en hovedrepresentant og inntil to
varaer fra Oslos 15 bydeler. Disse har sittet i rådet i år:

● Seid Al-Maliky, Muhammed Ahmed (Gamle Oslo)
● Hanna Ponterius, Jaime Fuentes , Dino Juhas (Grünerløkka)
● Warsame Isse, Mathias Nikolai Berg (Sagene)
● Mari Løyte Harboe, Hanna Dahl Ullmann (St. Hanshaugen)
● Chiara Tambuscio Kloster, Amir Zeidan, Kristiana Isaksen (Frogner)
● Oda Rønning Kraft-Pettersen, Una Furberg, Matias Wheeler (Ullern)
● Axel von Zernichow Goller, Harald Skare Myklebust, Lorita Ineza (Vestre Aker)
● Ragna Tunold, Milla Alsvik Walløe, Sigrid Thunes(Nordre Aker)
● Nicolay Bennett Rennemo, Embla Sjøvoll Kristoffersen, Piravin Alfred

(Bjerke)
● Alikha Haider, Mohsanah Hussain (Grorud)
● Arina Aamir Sheikh, Selma el Moussaioui, Niki Mirjafari (Stovner)
● Molad Tesfaldet, Alina Raja, Malaika Solaimani (Alna)
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● Amarti Mulatu, Isak Andersson (Østensjø)
● Nomi Moqvist, Marlene Ivin, Abigail Habtu (Nordstrand)
● Sara Khalid, Jonas Køber, Audun Sandve (Søndre Nordstrand)

Ledelse:
I 2021 har Sara Khalid ledet Sentralt ungdomsråd sammen med nestleder Mari
Løyte Harboe. I tillegg har fem personer hatt spesielt ansvar for hver sin sak fra
Ungdommens bystyremøte, og ledet hver sin saksgruppe: Arina Aamir (tok over for
Mohsanah Hussain i april), Nomi Moqvist, Chiara Tambuscio Kloster og Ragna
Tunold. Disse har sammen med leder og nestleder utgjort ledergruppen (LEG),
som har hatt hovedansvar for å arrangere temakvelder for rådet og for å følge opp
behandlingen av de fem prioriterte sakene fra Ungdommens bystyremøte i
bystyret.

Sekretariat:
Rådets sekretariat har som tidligere vært ivaretatt av UngOrg (Barne- og
ungdomsorganisasjonene i Oslo) ved politisk rådgiver og sekretær Emilie Sagen
Geist. I tillegg har andre ansatte i UngOrg bistått rådet ved behov.

Fem prioriterte saker
I 2021 har SUR jobbet spesielt med de fem sakene som ble vedtatt prioritert på
UBM 2020. Sakene var:

● Gi oss noen å snakke med - styrk psykologtjenesten
● Bedre fritidstilbud - et samfunn for alle
● Moderne rasisme og diskriminering inn i læreplanen
● Eksamensdagene er for knappe - vi vil ha mappe!
● Fra carport til kollektivtransport

I tillegg har SUR jobbet med de protokollførte sakene fra UBM 2020:
● Gratis sanitærprodukter og prevensjon
● Styrk seksualitetsundervisningen
● Fra næring til læring - Gratis skolemat
● Jobb til ungdom
● Grønnere Oslo - flere grønne lunger

Oppmøte:
SUR ble oppnevnt av bystyret i februar 2021, som blant annet innebar en styrking
av oppmøteplikten for medlemmene. I snitt har det vært 10 bydeler tilstede på
hvert av møtene. På det meste har SUR hatt 14 representanter tilstede, og på det
minste 10. Det er viktig å fortsette å minne rådsrepresentantene og
bydelssekretærene på hvor viktig det er at de møter opp.
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De fleste bydeler har vært representert i løpet av året, dog i varierende grad. Bydel
Gamle Oslo har dessverre ikke vært tilstede på noen møter. I bydel Grorud trakk
både hovedrepresentant og vara seg tidlig i året. Ettersom det ikke er planlagt
noen tilleggsoppnevning av representanter i bystyret kommer dette til å bety at
Grorud bydel ikke blir representert i SUR før i 2023 når neste oppnevning av
representanter gjennomføres.

Slik har oppmøtet vært på årets møter:

01 Gamle Oslo 0

02 Grünerløkka 10

03 Sagene 7

04 St.Hanshaugen 8

05 Frogner 10

06 Ullern 5

07 Vestre Aker 10

08 Nordre Aker 10

09 Bjerke 7

10 Grorud 1

11 Stovner 7

12 Alna 2

13 Østensjø 9

14 Nordstrand 10

15 Søndre Nordstrand 10

Økonomi:
I forbindelse med oppnevningen av SUR, ble rådet likestilt økonomisk med de
andre brukerrådene i kommunen. Rådet mottar et tilskudd på 1,2 mill., hvorav
550.000 dekker møtegodtgjørelse og rådets drift. Rådet setter selv et budsjett for
disse midlene.

Rådsmedlemmene godtgjøres på lik linje med andre råd i kommunen. I 2021 har
godtgjørelsen ligget på 2065 kr. pr. møte.

Rådet har ikke brukt opp sine driftsmidler i 2021. Dette skyldes i hovedsak at
mange av møtene i år har vært gjennomført digitalt, og at flere samlinger og
konferanser rådet skulle delta på har blitt avlyst på grunn av koronapandemien.

Deltakelse i nettverk
SUR er medlemmer i en rekke nettverk, både for erfaringsutveksling og politisk
samhandling. Her er en oversikt over nettverkene rådet deltok i gjennom  2021:
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● International Youth Mayors’ Association (IYMA). SUR ble medlem av
nettverket i april, og Sara og Mari har deltatt på møter.

● Nettverk for ledere av fylkesungdomsråd i Norge. Leder Sara har
representert SUR på møter og samlinger.

● ØstSamUng - Østlandssamarbeidets ungdomsgruppe. Nicolay Bennett
Rennemo har representert SUR frem til august. Etter augustmøtet tok
Mathias Nikolai Berg over som hovedrepresentant. Chiara Tambuscio
Kloster har sittet som vararepresentant begge periodene.

● Arbeidsgruppen for nasjonalt ungdomsråd (ANU). Leder Sara Khalid har
vært hovedrepresentant, Axel von Zernichow Goller har vært
vararepresentant.

Høringssvar:
SUR har avgitt 33 høringssvar og skriftlige innspill i saker i Oslo kommune og til
regjeringen. Følgende høringssaker har SUR gitt innspill på i løpet av året:

● 2021.01.28 Innspill til Justis- og beredskapsdepartementet om portforbud
● 2021.02.01 Innspill til Ungdommens distriktspanel
● 2021.02.09 Kommuneplanens arealdel
● 2021.02.25 Innspill til Kunnskapsdepartementet om endringer i

barnehageloven
● 2021.02.26 Innspill til Plan- og bygningsetaten om grønne tak og fasader
● 2021.03.09 Innspill til Plan- og bygningsetaten om parkeringsnorm
● 2021.03.10 Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet om Forslag til lov- og

forskriftsendringer for å motvirke kroppspress
● 2021.03.10 Innspill til Oslostandard for rusfaglig arbeid
● 2021.03.10 Innspill til Oslo kommunes høringssvar om sommerjobb for unge

med bistandsbehov
● 2021.03.15 Innspill til Arbeids- og sosialdepartementet om Forslag til nytt

arbeidsmarkedstiltak – sommerjobb for unge med bistandsbehov
● 2021.04.13 Innspill til Barne- og familiedepartementet om ny barnelov
● 2021.04.13 Innspill til Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og

moderniseringsdepartementet om levekår i byer – Gode lokalsamfunn for
alle

● 2021.04.19 Innspill til Helseetaten og Utdanningsetaten om
bemanningsnorm i skolehelsetjenesten

● 2021.04.29 Innspill til byrådssak fra byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap
om elevdemokrati

● 2021.04.29 Innspill til Østlandssamarbeidet om strategi for 2022 – 2030
● 2021.05.03 Innspill til Handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger
● 2021.05.28 Innspill til plan for seksuell og reproduktiv helse
● 2021.05.31 Innspill til Justis- og beredskapsdepartementet om

myndighetenes håndtering av koronapandemien
● 2021.06.07 Innspill om Aker sykehusområde
● 2021.06.15 Innspill om Oslo som en traumeinformert by
● 2021.06.15 Innspill om Aldersvennlig Oslo
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● 2021.08.24 Innspill til Oslo kommunes høringssvar om revidert nasjonal
retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering

● 2021.08.26 Innspill til plan for seksuell og reproduktiv helse i Oslo 2022 – 2025
● 2021.09.01 Innspill til skolebehovsplan 2022-2031
● 2021.09.01 Innspill til kulturmiljømelding
● 2021.09.03 Innspill til Helsedirektoratet om revidert nasjonal retningslinje for

legemiddelassistert rehabilitering
● 2021.09.10 Innspill til Kunnskapsdepartementet: Langtidsplan for forskning

og høyere utdanning
● 2021.09.20 Innspill om detaljregulering av Lohavn felt D2
● 2021.09.20 Innspill om detaljregulering av Lohavn felt D5 – D6 – D7
● 2021.09.21 Innspill til Forsvarsdepartementet: erstatning for vernepliktige i

førstegangstjeneste
● 2021.09.22 Innspill til Arbeids- og sosialdepartementet: NOU Den norske

modellen og fremtidens arbeidsliv
● 2021.10.15 Innspill til Kunnskapsdepartementet om regulering av

konverteringsterapi
● 2021.11.15 Innspill til Utenriksfergeutredningen

Årsgjennomgang

Januar
● Møter: Rådsmøte 12. januar, ledergruppemøte 21. januar, temakveld 26.

januar.
○ Saker på SUR-møtet:

■ Invitasjoner
● Invitasjon fra Sparebankstiftelsen DNB

■ Saker
● Behandling av SURs forretningsorden for 2021
● Innspill til fordeling av midler: Nasjonal tilskuddsordning

for inkludering
● Diskusjon om SUR-budsjett for 2021
● Høringssak fra ungdommens distriktspanel: Innspill på

panelets forslag til politikk
● Høringssak: Kommuneplanens arealdel (planprogram

på høring): Innhold i høringssvar
● Orientering: Medvirkning i kommuneplanprosesser
● Godkjenne ny versjon av "hvordan legge frem

høringssaker for SUR”
■ Nasjonale høringssaker:

● Høring fra Kunnskapsdepartementet, Barne- og
familedepartementet og Kulturdepartementet: Innspill
til strategi for norsk deltakelse i det europeiske
utdannings- opplærings-, ungdoms- og
idrettssamarbeidet.
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● Høring fra Justis- og beredskapsdepartementet: Forslag
til nye regler om tilsynsråd for kriminalomsorgen.

● Høring fra Arbeids- og sosialdepartementet: Forslag til
endringar i reglene om hjelpemiddel frå folketrygda til
personar med kjønnsinkongruens.

● Høring fra Kunnskapsdepartementet: Forskrift om
utdanningsstøtte og forskrift om godkjenning for
utdanningsstøtte i Norge.

● Høring fra justis- og beredskapsdepartementet om
portforbud

● Presse:
○ Mari og Ragna skrev sammen med EO et leserinnlegg om

kameratvang i digital undervisning i VG.
○ Utdanningsnytt skrev om de fem prioriterte sakene fra UBM

● Høringssvar:
○ 2021.01.28 Innspill til Justis- og beredskapsdepartementet om

portforbud
● Annen deltakelse/representasjon:

○ Sara og Mari presenterte de fem sakene på bystyremøtet 27. januar
○ Sara og Mari deltok på mediemøte med Vårt Oslo og ordføreren om

UBM-sakene

Februar
● Møter: Rådsmøte 2. februar, møte i ledergruppen 9. februar

○ Saker på SUR-møtet:
■ Orienteringer: Opprop Tveten, Oppnevning av SUR i bystyret.
■ Invitasjoner:

● Sparebankstiftelsen DNBs ungdomspanel.
● Likestillingskonferansen 2021, 3. mars

■ Saker
● Høringssak: Kommuneplanens arealdel (planprogram

på høring)
● Høringssak: Forslag til strategi for grønne tak og fasader
● Høringssak: Oslo kommune reviderer

parkeringsnormene for bolig, næring og offentlig
tjenesteyting

● Innspill til tilskuddsordning (AIS) - orientering ved Marit
Elise Aune

● Diskusjon om ledersamling for LUR 24. mars 2021
● Innspill til USE-IT Oslo 2021
● Innspill til Bufdir om fritidstilbud under koronakrisen

■ Nasjonale høringssaker:
● Høring fra helse- og omsorgsdepartementet: Forslag til

lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress
● Høring fra kunnskapsdepartementet om endringer i

barnehageloven (plikt til å vurdere norskkunnskaper)
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● Presse:
○ Intervju med Mari om psykisk helse i Vårt Oslo

● Høringssvar:
○ 2021.02.26 Innspill til Plan- og bygningsetaten om grønne tak og

fasader
○ 2021.02.25 Innspill til Kunnskapsdepartementet om endringer i

barnehageloven
○ 2021.02.09 Kommuneplanens arealdel
○ 2021.02.01 Innspill til Ungdommens distriktspanel

● Annen deltakelse/representasjon:
○ Sara og Mari deltok på møte om ungdom i koronasituasjonen med

byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal, og byråd for
oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen.

○ Axel, Chiara, Mari og Sara ble valgt inn i Sparebankstiftelsen DNBs
ungdomspanel.

○ SURs ledergruppe ga innspill til byrådet angående informasjonsskriv
om hjelpetilbud for ungdom

Mars
● Møter: Rådsmøte 9. mars, møte i ledergruppen 2. mars

○ Saker på SUR-møtet:
■ Orientering om Torguka på Youngstorget
■ Invitasjoner:

● Ung Kulturytring i Drammen i juni
● Youth City Future Labs i Aarhus i september. Kickoff nå i

mars.
● Arbeidsgruppe: byrådssak om elevmedvirkning våren

2021. Oppstartsmøte mandag 15.3. kl 16.
● SURs plass i UngOrg-styret
● Innlegg på lansering av Redd Barna-rapporten Barne-

og ungdomsråd i koronaens tid
■ Saker

● Høringssak fra AIS: Oslostandard for rusfagligarbeid
● Høringssak fra AIS: (Nasjonal høringssak fra ASD)

Forslag til nytt arbeidsmarkedstiltak – sommerjobb for
unge med bistandsbehov

● Diskutere prioriteringer for kommunebudsjett-lobby
● Diskutere behov for ungdomsrådshåndbok for Oslo

■ Nasjonale høringssaker:
● BFD: NOU 2020: 14 Ny barnelov
● KD og KMD: NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode

lokalsamfunn for alle
● ASD: Forslag til nytt arbeidsmarkedstiltak – sommerjobb

for unge med bistandsbehov.
● Presse:
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○ Sara deltok i podcasten Lektor Lomsdalens innfall om skole i
koronatiden

● Høringssvar:
○ 2021.03.10 Innspill til Oslostandard for rusfaglig arbeid
○ 2021.03.10 Innspill til Oslo kommunes høringssvar om sommerjobb for

unge med bistandsbehov
○ 2021.03.10 Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet om Forslag til

lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress
○ 2021.03.09 Innspill til Plan- og bygningsetaten om parkeringsnorm

● Annen deltakelse/representasjon:
○ Sara deltok på høring i HSU om barne- og ungdomskriminalitet
○ Sara deltok på møte med byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

om byrådssak om elevmedvirkning
○ Mari og Sara deltok på møte mellom KIF, AIS og HEI, samt ledere,

nestledere og sekretærer i kommunens medvirkningsråd
○ SUR valgte 7 representanter til den nordiske konferansen Youth City

Future Labs, og begynte arbeidet med temaene som skal danne
grunnlaget for konferansen i Aarhus i september.

○ Mari og Sara deltok i møte hos Helseetaten om bemanningsnorm for
skolehelsetjenesten

April
● Møter: Rådsmøte 13. april, møte i ledergruppen 6. april, temakveld om

bærekraftig engasjement 20. april..
○ Saker på SUR-møtet:

■ Invitasjoner
● Invitasjon fra Netværket af Ungdomsråd i Danmark til et

nordisk nettverk
■ Saker

● Høringssak/innspill: Bemanningsnorm i
skolehelsetjenesten

● Høringssak: Østlandssamarbeidet Strategi 2030
● Høringssak, AIS: Handlingsplan mot hatefulle ytringer
● Innspill til byrådssak: Elevmedvirkning

■ Nasjonale høringssaker:
● Høring fra Justis- og beredskapsdepartementet: NOU

2020:11 - Den tredje statsmakt— Domstolene i endring.
● Godkjenne høringssvar til BFD: NOU 2020: 14 Ny

barnelov
● Godkjenne høringssvar til KD og KMD: NOU 2020:16

Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle.
● Presse:

○ Kommentar fra Mari og Sara om BUP-dekning og psykisk helse i Vårt
Oslo

○ Sara og Mari ble intervjuet om ungdomsmedvirkning i Larm 01/2021
(PRESS Redd Barna ungdoms magasin)
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● Høringssvar:
○ 2021.04.13 Innspill til Barne- og familiedepartementet om ny barnelov
○ 2021.04.13 Innspill til Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og

moderniseringsdepartementet om levekår i byer – Gode
lokalsamfunn for alle

○ 2021.04.19 Innspill til Helseetaten og Utdanningsetaten om
bemanningsnorm i skolehelsetjenesten

○ 2021.04.29 Innspill til byrådssak fra byrådsavdeling for oppvekst og
kunnskap om elevdemokrati

○ 2021.04.29 Innspill til Østlandssamarbeidet om strategi for 2022 –
2030

● Annen deltakelse/representasjon
○ Ragna, Chiara og Arina presenterte tre UBM-saker i Kultur- og

utdanningsutvalget
○ Mari deltok på møte med byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

om byrådssak om elevmedvirkning
○ Sara og Mari holdt innledning på Redd Barnas lansering av rapport

om ungdomsrådsarbeid under korona
○ Sara og Mari satt i en arbeidsgruppe for å vurdere tekster fra byens

unge til 17. mai.

Mai
● Møter: Rådsmøte 11. mai, møte i ledergruppen 4. mai, temakveld om

påvirkning via sosiale medier 18. mai.
○ Saker på SUR-møtet:

■ Besøk av stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Diskusjon
om nasjonalt ungdomsråd, stemmerett for 16-åringer, rasisme
på læreplanen og fraværsgrensa.

■ Invitasjoner:
● ØstSamUng-møte
● Innspillsmøte om plan for seksuell og reproduktiv helse
● Innspillsmøte om Redd Barnas strategi
● Invitasjon fra Redd Barna: Referansegruppe for Barnas

Valg 2021
■ Saker

● Innspill: KORO - kunst i offentlige rom,
regjeringskvartalet

● Ungdommens bystyremøte 2021
● Godkjenne retningslinjer for International Youth Mayors'

Association
● Høringssak, PBE: Trondheimsveien 235 (Aker sykehus)
● Innspill til HEL: Handlingsplan for seksuell og

reproduktiv helse
● Møteplan for høsten 2021
● Håndbok for ungdomsråd: Valg av

arbeidsgruppe/redaksjon
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■ Nasjonale høringssaker:
● Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av

koronapandemien
● Presse:

○ Ragna, Dino og Xi skrev leserinnlegg om saken Moderne rasisme og
diskriminering inn på læreplanen i Aftenposten Si;D

● Høringssvar:
○ 2021.05.28 Innspill til plan for seksuell og reproduktiv helse
○ 2021.05.03 Innspill til Handlingsplan mot hatefulle ytringer og

holdninger
○ 2021.05.31 JD: NOU 2021:6 Myndighetenes håndtering av

koronapandemien
● Annen deltakelse/representasjon

○ Axel, Mari, Nomi, Mathias, Sara, Ragni og Chiara deltok i temamøter
på den nordiske storbykonferansen Youth City Future Lab

Juni
● Møter: Rådsmøte 8. juni, møte i ledergruppen 1. juni og 14. juni.

○ Saker på SUR-møtet:
■ Orientering:

● Påminnelse om Frifond stem
■ Invitasjoner:

● Ung Kulturytring 21. juni
■ Saker

● Høringssak: Strategi for utvikling av Oslo som en
traumeinformert by

● Høringssak: Aldersvennlig Oslo -Leve hele livet
● Referansegruppe til prosjektet Rekrutterings- og

kompetanseplan for bærekraftige helse- og
omsorgstjenester i Oslo kommune.

● Høringssak fra AIS: nytt unntak fra maksimal varighet
for arbeidsavklaringspenger – mulighet til forlenging av
stønadsperioden ved langvarig ventetid på behandling

● Valg av medlem til valgkomiteen
● Håndbok for ungdomsråd: Diskusjon av innhold med

redaksjonen, fremdriftsplan og budsjett
● Diskusjon om behov for nytt SUR-merch
● Diskusjon om markering av SURs jubileumsfeiring - 25

år
■ Nasjonale høringssaker:

● KD: Forslag til endring i forskrift til folkehøyskoleloven
om kurs av kortere varighet for ungdom som har falt ut
av skole og arbeidsliv

● HOD: Forslag til forskrift om løsning for
tilgjengeliggjøring av helsedata
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● JD: Høringsbrev - endringer i saksbehandlingen mv. i
Utlendingsnemnda

● Høringssvar:
○ 2021.06.07 Innspill om Aker sykehusområde
○ 2021.06.15 Innspill om Oslo som en traumeinformert by
○ 2021.06.15 Innspill om Aldersvennlig Oslo

● Annen deltakelse/representasjon
○ Ragna deltok i panelsamtale om rasisme, diskriminering og

deltakelse i demokratiet etter 22. juli 2011 på Ung Kulturytring i
Drammen

Juli
● Møter: Ingen rådsmøter i juli.
● Presse

○ Sara ble intervjuet av Nettavisen i forbindelse med talen hun holdt på
åpningen av Operastranda.

● Annen deltakelse/representasjon
○ Sara holdt tale på åpningen av Operastranden og snakket om

viktigheten av gode møteplasser på tvers av byen

August
● Møter: Rådsmøte 24. august, møte i ledergruppen 17. august, temakveld om

påvirkning via sosiale medier 31. august.
○ Saker på SUR-møtet:

■ Invitasjoner
● Invitasjon til ØstSamUng-samling 3. og 4. november
● Invitasjon til møte og tur med KORO (Kunst i offentlige

rom)
● Invitasjon til deltakelse på lanseringsarrangementet til

Ung i Oslo-undersøkelsen
■ Saker

● Innspillssak fra Helseetaten: Plan for seksuell og
reproduktiv helse i Oslo 2022 - 2025

● Høringssak fra Utdanningsetaten: Høring av
skolebehovsplanen 2022-2031

● Høringssak: Forslag til kulturmiljømelding
● Høringssak fra Plan- og bygningsetaten:

Reguleringsplanen for småhusområder i Oslos ytre by
● Høringssak: Revidert nasjonal retningslinje for

legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
● Høringssak fra Helseetaten: Plan for seksuell og

reproduktiv helse i Oslo 2022 - 2025
● Diskusjon om Torguka 9.-11. september -
● Valg av valgkomitémedlem
● Valg av representant til arbeidsgruppen for nasjonalt

ungdomsråd (ANU)
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● Valg av AU-medlem i ØstSamUng (mulighet for
gjenvalg)

● Diskusjon om OXLO-uka 2021: Vil SUR ha program?
■ Nasjonale høringssaker:

● Innspill til neste Langtidsplan for forskning og høyere
utdanning

● Forslag fra Helsedirektoratet til revidert nasjonal
retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

● Høringssvar:
○ Innspill til Oslo kommunes høringssvar i Revidert nasjonal

retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
○ HEL: Plan for seksuell og reproduktiv helse i Oslo 2022 - 2025

● Annen deltakelse/representasjon
○ Kontaktmøte med byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy

Gamal 31. august

September
● Møter: Rådsmøte 14. september

○ Saker på SUR-møtet:
■ Invitasjoner

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

● Invitasjon fra ØstSamUng: Samling i Kongsvinger 3. og
4. november.

● Invitasjon fra UngOrg: Holde innledning på lansering av
Ungdomshøringen 2021 - Ungdom om voksne, 30.
september.

■ Saker
● Høringssak fra AIS: Innspill til nasjonal høringssak: NOU

2021:9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv.
● Høringssak fra PBE: Detaljregulering av Lohavn felt D2

til skole og flerbrukshall
● Høringssak fra PBE: Detaljregulering av felt D5 og D6b,

Loalmenningen, deler av Rostockgata og Sørengkaia,
Lohavn til næring, bolig, park, kjørevei, sykkelvei mfl.

● Høringssak fra OVK og KD: Ny opplæringslov
● Budsjett-lobby: Hva mener SUR er viktig å budsjettet til

bystyret for neste år?
● OXLO-uka 2021 i uke 46. Vil SUR markere med et

arrangement?
● Forespørsel om uttalelse om Nasjonalt ungdomsråd
● Diskusjon om SUR-hyttetur
● SUR-håndbok: Gjennomgang av innhold

■ Nasjonale høringssaker:
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● Kunnskapsdepartementet: NOU 2021:3 Barneliv foran,
bak og i skjermen og notat med forslag til endringer i
bildeprogramloven

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

● Kunnskapsdepartementet: Forslag til endringer i
universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og
opplæringsloven

● Forsvarsdepartementet: Høring – forslag til ny
bestemmelse i forsvarsloven om erstatning for
vernepliktige i førstegangstjeneste

● Kunnskapsdepartementet: Forskrift om opptak til
høgare utdanning for opptaksåret 2022-2023

● Arbeids- og sosialdepartementet: NOU 2021:9 Den
norske modellen og fremtidens arbeidsliv

● Høringssvar:
○ Utdanningsetaten: Skolebehovsplan 2022-2031
○ Byantikvaren: Forslag til kulturmiljømelding
○ Helsedirektoratet: Revidert nasjonal retningslinje for

legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
○ Kunnskapsdepartementet: Langtidsplan for forskning og høyere

utdanning
○ Plan- og bygningsetaten: Detaljregulering av Lohavn felt D2
○ Plan- og bygningsetaten: Detaljregulering av Lohavn felt D5 - D6 - D7
○ Forsvarsdepartementet: Erstatning for vernepliktige i

førstegangstjeneste
● Annen deltakelse/representasjon:

○ Axel og Ragna holdt innlegg og kommenterte på Ung i Oslo-
rapporten på lanseringsarrangement på Ullern vgs. 28. september

Oktober
● Møter: Rådsmøte 12. oktober, møte i ledergruppen 19. oktober

○ Saker på SUR-møtet:
■ Invitasjoner

● Fra Unicef: Barnas tale og U-report- innspill om klima
● Fra UngMed: innlegg på lanseringen av rapporten fra

Ungdomshøringen 2021
● Fra Amnesty: Inspire Change 2021 21. november

■ Saker:
■ Høringssak fra KD: Ny opplæringslov
■ Innspillssak fra Rodeo arkitekter: Oppstart av planarbeid,

Grønlikaia
■ Innspillssak og invitasjon fra Kulturtanken: Innspillsmøte om

Ytringsfrihetskommisjonen torsdag 18. november kl. 1500-1700.
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■ Spørreundersøkelse fra Kulturtanken: Fremtidens kunst- og
kulturtilbud for barn og unge

■ SUR-jubileumsfeiring
○ Nasjonale høringssaker:

■ En skole for vår tid - sluttrapport ekspertgruppe for skolebidrag
■ Forslag til regulering av konverteringsterapi
■ Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget
■ Høring om endringer i pasientjournalloven mv. - nasjonal

digital samhandling til beste for pasienter og brukere
■ Høring - forslag om forskriftsbestemmelser til gjennomføring

av trossamfunnsloven § 6 annet ledd

● Presse
● Høringssvar:

○ Kunnskapsdepartementet: Regulering av konverteringsterapi
● Annen deltakelse/representasjon

○ Isak deltok i debatt om psykisk helse i regi av Mental helse Oslo
torsdag 14. oktober

○ Rådet svarte på Kulturtankens spørreundersøkelse om fremtidens
kunst- og kulturtilbud for barn og unge

○ Flere representanter fra rådet deltok som ordstyrere under
gruppediskusjoner på Ungdommens bystyremøte 2021.

November
● Møter: Rådsmøte 9. november, møte i ledergruppen23. november ,

temakveld om leserinnlegg 16. november.
○ Saker på SUR-møtet:

■ Invitasjoner:
● Lansering av Ungdomshøringen 2021

■ Saker:
● Valg av leder, nestleder og saksgruppeledere
● Høringssak fra PBE: Utenriksfergeutredningen
● Høringssak fra KD: Ny opplæringslov
● Innspill til Bufdir: Barn og unge og hatefulle ytringer
● Innspill til BLKs budsjett for 2022
● SUR-hyttetur 2022
● Møteplan for 2022

■ Nasjonale høringssaker:
● JD: Elektronisk kontroll ved brudd på besøksforbud

(omvendt voldsalarm)
● Høringssvar:

○ Plan- og bygningsetaten: Utenriksfergeutredningen
● Annen deltakelse/representasjon

○ Sara deltok på Young Voices of Freedom of Expression på Deichman
Bjørvika
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○ Isak representerte rådet på innspillsmøte om
ytringsfrihetskommisjonen 18. november

○ Ragna, Dino, Abigail og Nomi deltok på kontaktmøte med byråd for
kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal 10. november

○ Ragna, Chiara og Sara representerte SUR på Ungdomskonferansen i
Kristiansand 1. og 2. november

○ Mathias representerte SUR på ØstSamUng-samling i Kongsvinger 3.
og 4. november.

○ Ragna og Dino holdt innledning om ungdomsmedvirkning og
kommenterte på rapporten Ungdom om voksne på lanseringen av
Ungdomshøringen 2021.

Desember
● Møter:

○ Saker på SUR-møtet:
■ Orienteringer:

● SUR-hyttetur 21.-23. januar
● SURs 25-års-jubileum 1. februar
● Invitasjoner:
● Ungdomsparlamentet 2022

■ Saker:
● Høringssak fra PBE: Rådgivende byarkitekt i Oslo

kommune
● Høringssak fra AIS: Forslag til ny forskrift om tilskudd til

nasjonale ressursmiljøer som arbeider med integrering
eller antirasisme

● Miniworkshop: Ungdomsparlamentet 2022
● Høringssak fra BYM: Forskrift om utleie av små

elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Oslo kommune
● Høringssak fra KD: Ny opplæringslov - tema 3
● Møteplan 2022
● Årsberetning 2021
● SUR-merch 2022
● Innspill til budsjett for SUR 2022. Forslag behandles på

januarmøtet.
■ Nasjonale høringssaker:

● ASD: Forslag til endringer i reglene for behovsprøving av
barnetillegg til uføretrygd mv.

● KD: Høyring forskrift om opptak til høgare utdanning for
opptaksåret 2022-2023 – spesielle opptakskrav til
lærarutdanning

● Presse
● Høringssvar
● Annen deltakelse/representasjon
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Vedlegg til sak 92: Forslag til oppdatert SUR-flyer

Forslag A: Grønn og rosa

Forslag B: Grønn og lilla
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