INNKALLING TIL MØTE
Tirsdag 12. mai 2015 i Oslo Rådhus
Møtedato:
Tid:
Sted:
Servering:

12.05.2015
Møtestart kl 17:00 – møteslutt innen kl. 20:00
Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg østre tårn
Pizza

Til:
For innkalling/referat:

01 Gamle Oslo
02 Grünerløkka
03 Sagene
04 St. Hanshaugen
05 Frogner
06 Ullern
07 Vestre Aker
08 Nordre Aker
09 Bjerke
10 Grorud
11 Stovner
12 Alna
13 Østensjø
14 Nordstrand
15 Søndre
Nordstrand
Leder
Nestleder

v/ Sara Berger Marjanovic og Miranda Sulejmanova
v/ Navera Nadeem Parveen og Inez Mathisen Yri
v/ Magnus Bjørnbekk og Fawzi Warsame
v/ Rami Chumber og Linnea Erenius
v/ Katarina Frostmann Eisenstein og Haider
Quereshi
v/ Nicolas Wong og Celine Vo
v/ Frederick Falck Skogstad og Helene Birgitte
Wiese
v/ Hennie Enger og Elisabeth Nilsen
v/ Johanne Hagne Frogner og Albert Neziri
v/ Aurora Maaby og Anujan Kathirkamalingam
v/ Ragni Flagstad og Aref Barakzahi
v/ Fatema Al-Musawi og Stian Hebjerk
v/ Ragnhild Marie Strand Knudsen og
v/ Ingrid Cecilie Brakstad og smail abdi mohamed
v/ Hedda hvitsand Nilsen og Sebastian Barth Sahl
Maika Marie Godal Dam, Nordre Aker
Maria Skage El-Yousef, Søndre Nordstrand

Fra:
Sekretariatet

v/ Sigrid Ryeng Alnes og Odrun Misje

SAKER TIL BEHANDLING
Dato:
Tid:
Sted:
Servering:

12.05.2015
Møtestart kl 17:00 – møteslutt innen kl. 20:00
Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg østre tårn
Pizza

Sak 00/15 Åpning og konstituering
Møtet ledes av leder Maika Marie Godal Dam og refereres av sekretær Sigrid Ryeng Alnes
Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes
Referat godkjennes
Eventueltsaker meldes her

Sak 01/15 Orienteringer

Sakstype: orientering

Bakgrunn: Det er viktig at SUR holder seg oppdatert på arbeidet med aktuelle saker. Orienteringene forberedes og gis kort og
muntlig på møtet – for å holde de andre oppdaterte. Alle kan stille spørsmål til dem som orienterer, men SUR gjør ingen vedtak i
orienteringssaker. Alle kan melde inn orienteringssaker – det oppfordres til det også!

a) fra ledelsen i SUR om hva de har arbeidet med siden sist
b) fra de lokale ungdomsrådene om aktuelle, lokale saker:
c) fra de saksansvarlige i SUR om hva som har vært gjort siden sist
d) fra sekretariatet om hva de har arbeidet med siden sist:
Andre orienteringer:

Sak 17/15

uttalelser fra Storbysamling

Sakstype: diskusjon / vedtak

Bakgrunn: Det er utformet strategier for UBM-sakene. De saksansvarlig presenterer strategiene.

Sak 18/15

Flytting av UBM

vedlegg 1

Sakstype: diskusjon/vedtak

Bakgrunn: Grunnet en veldig travel periode hvert vårhalvår vurderer man muligheten for å flytte UBM til høsten. SUR kjører
diskusjon på fordeler og ulemper ved dette. Se vedlagt saksdokument.

Sak 19/15

NOU om skolemiljø

Sakstype: diskusjon / vedtak

Bakgrunn: Kunnskapsdepartementet har sendt ut høringen NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt
skolemiljø. Vi diskuterer innspill til høringssvar
Høringen: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing---nou-20152-a-hore-til.-virkemidler-for-et-trygt-psykososialtskolemiljo/id2401139/
Sist SUR møte kom SUR med innspill til høringen. Vi behandler endelig uttalelse på dette møtet. Uttalelsen er dessverre ikke klar
for utsending ennå, men kommer til møtet.

Sak 20/15

Sommeravslutning

Sakstype: innspill

Bakgrunn: Nå er det faktisk ikke lenge igjen til sommern. Vi diskuterer hva vi vil gjøre på sommeravslutningen i juni.

Sak 08/15

Eventuelt

Sakstype: eventuelt

Dersom man har noen saker man ønsker å ta opp kan disse meldes inn til møteleder ved starten av møtet eller til sekretær på
mail i forkant.

Møtekritikk

Vedlegg 1
Flytte Ungdommens Bystyremøte

Bakgrunn for saken:
Ungdommens bystyremøte(UBM) er et arrangement hvor ungdom fra alle elevråd, ungdomsråd,
organisasjoner og åpne plasser til fritidsklubber o.l. kan fremme saker de er opptatte av og vedta fem saker
som oversendes bystyret til ordinær behandling.
UBM har de siste årene vært arrangert i februar, før vinterferien. Der velges leder og nestleder for Sentralt
Ungdomsråd. Det påfølgende møtet i Sentralt Ungdomsråd (SUR) velges arbeidsutvalg for SUR, før man
starter opplæringsprosess. Der lærer de om hvordan Oslo kommune er bygd opp, hvordan det politiske
systemet fungerer, og hvordan de praktisk kan arbeide med sakene fra UBM, for å sikre flertall i bystyret.
Deretter har man opplæring av arbeidsutvalget med fokus på hvordan de kan være ledere for arbeidet.
Opplæring tar tid, og det tar tid å komme i gang. Samtidig starter bystyret prosessen med å behandle sakene
og SUR får for liten tid til både å opplæres og gjøre effektivt arbeid for sakene –før komiteene behandler
saken. Arbeidet skjer på fritiden, og man kan ikke regne med å rekke mer enn et – maks to- møter per uke.
Derfor ønsker vi å flytte UBM til oktober/november, for å kunne bruke høsten på opplæring, før
saksarbeidet starter om våren. Dette forutsatt at vi får en forståelse hos komiteene om at UBM kan
arrangeres på høsten, selv om behandlingen i komiteene, som nå, legges til april/mai/juni. En annen løsning
ville vært å be om behandling av sakene på høsten, noe vi tenker vil være mer ressurskrevende for bystyret i
en hektisk tid med budsjettsaker mv, samt praktisk vanskeligere i valgår.
Vi ønsker å arrangere nytt UBM allerede høsten 2015, dersom det er praktisk gjennomførbart. Hvis ikke
arrangerer vi nytt UBM høsten 2016.

Forslag til vedtak:
SUR ønsker at arrangeringen av Ungdommens Bystyremøte til høsten, i månedsskiftet oktober/november.
En overenskomst med komiteene om at de likevel behandler sakene i april/mai/juni bør være på plass.
Dersom det er praktisk mulig vil arrangeringen av UBM flyttes fra og med høsten 2015.

