INNKALLING TIL MØTE
Tirsdag 22. september 2015 i Oslo Rådhus
Møtedato:
Tid:
Sted:
Servering:

22.09.2015
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

v/ Sara Berger Marjanovic og Miranda Sulejmanova
v/ Navera Nadeem Parveen og Inez Mathisen Yri
v/ Daniela Tello-Rodriguez og Fawzi Warsame
v/ Rami Chumber og Linnea Erenius
v/ Katarina Frostmann Eisenstein & Haider Quereshi
v/ Nicolas Wong og Celine Vo
v/ Frederick Falck Skogstad og Helene B. Wiese
v/ Hennie Enger og Ole Jakob Nae Næss
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

Leder
Nestleder

Maika Marie Godal Dam, Nordre Aker
Maria Skage El-Yousef, Søndre Nordstrand

Fra:
Sekretariatet

v/ Hedda hvitsand Nilsen og Sebastian Barth Sahl

v/ Sigrid Ryeng Alnes og Truls Aarseth

SAKER TIL BEHANDLING
Dato:
Tid:
Sted:
Servering:

22.09.2015
Møtestart kl 17:00 – møteslutt innen kl. 20:00
Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg østre tårn
Pizza

Sak 00/15 Åpning
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 26/15

UngInfo kurs for seksualundervisning

Sakstype: innspill

Bakgrunn: Kristine, Ida og Ådne på UngInfo har begynt å planlegge et arbeid med å utviklet et kurs for seksualundervisning. Etter
å ha vært i møter med Sex og samfunn, Sex og politikk og Skeiv Ungdom har vi fått inntrykk av at behovet for et nytt
seksualundervisningstilbud er størst for ungdom i fritidsklubber/ungdomsklubber og videregående skole, og tror det er lurest å
rette oss inn mot fritidsklubber i første omgang, eventuelt også konfirmasjonsundervisning. Vi ser for oss et normkritisk kurs,
som fokuserer på holdninger, følelser, identitet, grenser og selvbestemt seksualitet fremfor klinisk seksualitet, graviditet og
kjønnssykdommer. Vi vil veldig gjerne ha innspill fra dere. Hva tenker dere om at vi utvikler et seksualundervisningskurs for
fritidsklubber? Hva bør kurset handle om, hva bør det ikke handle om? Vi vil ha tilbakemelding om alt dere tenker, og er åpne
for alle forslag!

Sak 27/15

Budsjett 2016

Sakstype: diskusjon / vedtak

Bakgrunn: Byrådets forslag til budsjett 2015 for Oslo kommune offentliggjøres 23.09 og skal deretter til behandling i
bystyrekomiteene. Vi skal stille på deputasjon i de aktuelle komiteene og vil utforme et budsjettinnspillnotat til både budsjettet
for 2015 og til økonomiplanen for 2015‐2018. Vi diskuterer og vedtar prioriteringer for budsjettinnspillene.

Sak 28/15

kommunevalg

Sakstype: innledning

Bakgrunn: Det har vært kommunevalg. Høyresiden og venstresiden er foreløpig likestilt og Miljøpartiet De Grønne går nå inn i
forhandlinger med de to blokkene for å avgjøre hvilken blokk de ønsker å samarbeide med for å danne nytt byråd i Oslo.
Ingenting er avgjort, men uansett hva som skjer blir det en viss forandring i maktbalansen i Oslo. Hvordan kan SUR utnytte
dette?

Sak 29/15

Høring om forskrift om formidling av læreplass

Sakstype: diskusjon/innspill

Bakgrunn: Byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning har laget forslag til ny forskrift om formidling til læreplass i Oslo. Det
lages en oppsummering av høringen og noen diskusjonspunkter til SUR-møtet da det dessverre ikke har vært tid til å lage dette
til nå.

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

REFERAT FRA MØTE
Tirsdag 25. august 2015 i Oslo Rådhus
Tilstede: Maika Marie Godal Dam(leder), Maria Skage El-Yousef (nestleder), Sebastian Barth Sahl og Hedda
hvitsand Nilsen (søndre nordstrand), Katarina Frostmann Eisenstein (frogner), Daniela Tello-Rodriguez
(Sagene), Rami Chumber (St.hanshaugen), Frederick Falck Skogstad (vestre aker), Hennie Enger og Ole Jakob
Bae Næss (nordre aker), Sara Berger Marjanovic (Gamle Oslo), Aref Barakzahi(Stovner), Stian Hebjerk(Alna),
Sigrid Ryeng Alnes (sek), Truls Aarseth (sek) og Bjørn Kristian (sek) tilstede deler av møtet.

SAKER TIL BEHANDLING
Dato: 25.08.2015
Tid: Møtestart kl 17:00 – møteslutt innen kl. 20:00
Sted: Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg østre tårn
Servering: Pizza
Sak 00/15 Åpning
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
Maika skal delta som ordstyrer på en debatt om kollktivtrafikk i oslo
b) fra de lokale ungdomsrådene om aktuelle, lokale saker:
Alna: Har ikke hatt første møte etter sommern ennå.
Stovner: Hadde møte i går. Har valgt ny representant til ”usagt”. Det er et debattserie om tema som oppleves som tabu.
St. Hanshaugen: Har gjennomgått bemanningen på helsesøstre på de forskjellige skolene. Veldig ujevnt. Bydelen skal starte et
prosjekt hvor man får psykisk helsehjelp gjennom tettere samarbeid mellom skolehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.
Sagene: Har fått ny leder og nye medlemmer. Møte i går med litt orienteringer og oppstart.
Nordre Aker: Har hatt møte i går. Hele rådet er utenfor målgruppen og skal jobbe for å gjøre noe med det. Planlegger UBUM.
”konsert” på ungdomshuset – sjekk hva som er greia
Gamle Oslo: Har fått gjennomslag for forslag om å få hele underetasjen på K1 til ungdomsklubb. Planlegger internasjonal
torgdag hvor rådet skal ha stand for å informere om hvem Lur er. Fem medlemmer skal på tur til Romania på utveksling i en uke
for å diskutere problemstillinger ungdommer der står overfor.
Vestre Aker: Har hatt valg. Behandler sak om ny ballbinge på Røa.
Søndre Nordstrand: Har deltatt på mortensrudfestivalen. Har møte neste mandag. Vurderer å arrangere debatt i bydelen med
ungdomspolitikere.
Frogner: har ikke hatt første møte etter sommeren ennå.

c) fra de saksansvarlige i SUR om hva som har vært gjort siden sist
Flyktninger: Oslo kommune vedtok tidligere i år en økning. Skal behandles i bystyre i morgen, men lite sannsynlig med noe
ytterligere økning. Skal arrangere Ny debatt torsdag 27. om saken på litteraturhuset.
Bedre helsetilbud: Ikke votert over. Ingen gjennomslag, men har fått vedtatt bemanningsnorm tidligere i år.
Seksualundervisning: skal opp i bystyret i morgen.
Ny t-banetunell: Fullt gjennomslag. Må få penger til det i Oslo pakke tre, vi må følge dette opp.

Bilfritt sentrum: arrangeres debatt om tema på torsdag, saken er i løse luften i oslo kommunes system. Vi jobber med å finne ut
av hva ståa er.
d) fra sekretariatet om hva de har arbeidet med siden sist:
Truls har startet! Det blir ungdomshøring 28. Oktober. UBM til våren. Prøver å oppta kontakt med sekretærene deres, fordi vi
ønsker å komme på besøk til LURene.
Andre orienteringer:
Ny debatt
Vi arrangerer Ny debatt på torsdag 27 kl 1900.
En debattserie som arrangeres en gang i måneden i samrabeid med litteraturhuset. Skal handle om flytkninger. Kom kom kom! I
panelet sitter Unge Høyre, AUF, Rød Ungdom, FpU. Tema: flyktninge leire i Oslo?
Flashmob
Vil vil arrangere flashmob i forbindelse med valget. Vi må få med mange! LUR må med. Dere får mer info etter hvert.

Sak 23/15 forretningsorden Sakstype: vedtak
Bakgrunn: På begynnelsen av året hadde vi en diskusjon rundt om vi skulle endre på forretningsordenen, dette spesifikt knyttet
til valg. SUR ble enige om at vi skulle sette ned en komite som skulle se på dette i løpet av året. Vi foreslår derfor nå at man
setter ned en komite som gjennomgår SURs forretningsorden og kommer tilbake til SUR med eventuelle forslag til endringer.
Rami, Katarina, Sebastian og Daniela vil sitte i gruppa.

Sak 24/15 Arbeidsgruppe til Ungdomshøringen Sakstype: diskusjon / vedtak
Bakgrunn: 28.oktober arrangerer UngOrg ungdomshøring om ungdoms rolle i plan og byggesaker. Vi setter ned en
arbeidsgruppe som skal hjelpe til med arrangeringen av høringen. Gruppen vil arbeide med tema, program og praktiske
gjøremål, i tillegg til å være en referansegruppe for det arbeidet som planlegges.
Maria, Stian, Sara, Hedda, Rami og frederick er interessert i å sitte i gruppa.

Sak 25/15 Ungdomshelsestrategi Sakstype: diskusjon / vedtak
Bakgrunn: Helsedirektoratet holder i disse dager på med å lage et utkast til ungdomshelsestrategi. Det skal gjennomføres en
høring med ungdom fra ulike deler av landet 21. september hvor SUR skal være representert. Vi diskuterer hvilke innspill SUR
ønsker å gi på denne høringen.
- Opplever dere at helsepersonell har god kompetanse på ungdomshelse?
o Hva er ungdomshelse?
o Hva trenger man kompetanse på fro å ivareta ungdomsbrukeren?
Gruppe1: generelt sett opplever vi at det er bedre på vgs enn på ungdomsskole.
Ungdomshelse er fysisk og psykisk helse blant ungdommer. Pubertet, følelser, utfordringer, ofte vanskelig å snakke om.
Viktgi at helsepersonell har pedagogisk, viser forståelse, en man kan vøre trygg på, en med erfaring
Gruppe 2: ting som kan forbedres er at helsepersonell ikke nødvendigvis vet hva som skjer altid. Være mer synlig og holde seg
oppdatert på for eksempel sosiale medier. Skolehelpersonell må snakke med flere ungdommer
Nok informasjon. Vise forståelse for individuelle problemer. Lavterskel ikke henvise til noeman kan lese. Gode råd
Vi føler det ikke alltid er god nok kompetanse. Psyisk, seksuell helse, fysisk helse
Man må vite hva som skiller ungdom fra resten av befolkningen. Må fungere forebyggende for psykisk sykdom
Sosial trivsel, sosial helse, et tilbud man kan ha, hva må vektlegges? Seksuell, fysisk og psykisk helse. Viktig at det er lavterskel og
tilgjengelig slik at man bare kan droppe innom å snakke. Ikke formelt, lett å snakke med. Pedagogisk.
- Hvilke tjenester burde være tilgjengelig digitalt
o Hva skal til for at en digital tjeneste lykkes?
En skoleplattform gjennom itlearning? Chattefunksjon? Evt mail, men det er litt høytidleig. Sms kan fungere. Må markedsføres.
Må være anonymt og lettvint. Ikke sign in.

Gruppe 2: sms tjeneste er en god ide-lavterskel. Kors på halsen er et godt tilbud. Det må være utvidet til å også være på
kveldstid. Informeres om.
Som mange som det er relevant å ha digitalt. Mer tilgjengelig, så ingen grunn til å la være.. anonymitet er viktig om folk skal
bruke det. Det kreves god kompetanse. Og det kreves tillitt. Folk må vite om den
Finnes mye bra der allerede, man må bare vite om det. Kanksje man kunne samlet dette på en side, eller en liste over aktuelle
nettsider. Chatt kan fungere bra, det er noen de vet hvem er og kan forholde seg til. Kan være raskt og enkelt å forholde seg til.
Et nettsted som ungdom kjenner til av typen ung.no. tilgjengelig for både gutter og jenter. Chattemulighet. Anonymt. Lavterskel.
Gjerne et lokale man kan gå til om det trengs
- Er det noen tjeneste du savner?
o I skolen?
o I bydelen?
VGS er bedre en ungdomsskolen. Dett rengs forbedringer på ungdomsskolen. Helsesøster må vre der oftere. Forsøk med
psykolog må utvides til alle skoler. Helsestajsonene litt vanskelig å nå, mer tilgjengelig spres mer. Lavterskelpsykologer mer
tilgjengelig
Gruppe 2: skolepsykolog, ikke 100%, men tilgjengelig i tillegg til skolesøster. Helsesøster bør være der 100%
Mer synlig. Lokal BUP tilgjengelig.
Mangelr noe kompetanse på kjønnsidentitet og seksuell identitet. Abstrakt og kan være vanskelig å snakke om.
Helsestasjon for ungdom må synliggjøres bedre.
Det trengs tilbud om psykolog for de som trenger det som er tilgjengelig. Starte kurs på skolene/helsesøster/ungdomshus om
ungdomshelse. Starte grupper for folk som har lignende problemer
En tydelig og tilgjengelig helsestasjon.ikke synlige nok i dag. Edet må være gratis tilgjengelig psykolog. Flere avdelinger, enn for
bare seksuell opplæring? En for psykisk helse? Helsestasjonen koblet om mot skoler og eller ungdomshus. Helsetjenester som er
enkle å gå til også for de som ikke går på skole. Kanskje de som trenger det mest.
- Hvordan kan man best kommunisere sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse?
o I skolen?
o Utenfor skolen?
Blandes inn i flere fag. Mat og helse: næring og psykisk helse. Samfunnsfag
Idretten. Foreldre trenger kompetanse
Gruppe2: noen utenfor skolen som kommerå prate om det. Video som forklarere sammenhenger. Fysisk tilrettelegging for at
elever har det bra, for eksempel hvilerom.
Foreldre bør i større grad involveres i dette. Høyere fokus utenfor skolen.
Foredrag i klassene. Større plass til helse i for eksempel gym. God informasjon på de digitale tjenestene.
- I hvilken grad bør ungdom få være med å bestemme over egen behandling i helsetjenesten?
o Medbestemmelse på utarbeidelse av ungdomstilbud?
Bra med SUR og LUR. Må brukes.
Viktig med tillitt til ungdommen. Ungdommen må kunne velge en behandling de er komfortable med.
Medisinering bør man få bestemme over selv. Alternativ medisin har ingenting i skolen å gjøre.
Mer invovert i egen psykisk helse. Hva skal gis beskjed om. Ungdom bør få være med å bestemme hva foreldre skal få vite om.
Flere muligheter – psykologer. Helsesøster er kanskje ikke nok for alle. Bare en helsesøster – kanskje det ikke fungerer med alle
elever, trengs kanskje mulighet for å kunne snakke med noen andre dersom man ikke føler seg hørt eller forstått.
- Hvilke nasjonale regler burde man ha for å sikre god helsetjeneste for ungdom
Nasjonal bemanningsnorm for helsesøstre. Skolepsykologer i hele landet. Raskere henvisning til BUP. Digitale løsninger som er
nasjonale.
Mer infromasjon om psykologer på skolen. Helsesøster skal være der hver dag, bemanningsnorm.
Felles bemanningsnorm for helsesøstre.

Sak 08/15 Eventuelt Sakstype: eventuelt
Ingen eventuelt saker

Møtekritikk: Bra møte. Likte inndeling i grupper før plenumsinnspill. Skinke og ananas pizza etterspørres. Bra
med god mulighet for å stille spørsmål. Bra at det ikke er så høytidelig slik at det er enkelt å delta. Bra med gode
forklaringer underveis. Enkelt å forstå. Effektivt møte. Grupper gjøre det enklere å diskutere ting som kanskje er
litt vanskelig. Likte godt å leke Esel. Mer vann og mer servietter. Bra med lekepause når energinivået faller. Kan
godt ta innspill fra gruppene for hvert spørsmål framfor å ta en og en gruppe. Bra kjønnsfordeling. Bra at vi har
holdt oss innenfor tiden. Godt oppmøte. Kanskje vi som LURere skal ta mer ansvar for å spille inn saker til SUR.

