INNKALLING TIL MØTE
Tirsdag 20. oktober 2015 i Oslo Rådhus
Møtedato:
Tid:
Sted:
Servering:

20.10.2015
Møtestart kl 17:00 – møteslutt innen kl. 20:00
Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg østre tårn
Pizza

Til:
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
Fra:
Sekretariatet

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 og Haider
Quereshi
v/ Nicolas Wong og Celine Vo
v/ Fredrick Falck Skogstad og Helene Birgitte
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
v/ Hedda hvitsand Nilsen og Sebastian Barth Sahl
Maika Marie Godal Dam, Nordre Aker
Maria Skage El-Yousef, Søndre Nordstrand

v/ Sigrid Ryeng Alnes og Truls Aarseth

SAKER TIL BEHANDLING
Dato:
Tid:
Sted:
Servering:

20.10.2015
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 30/15

Supplering av valgkomité

Sakstype: Diskusjon/vedtak

Bakgrunn: Valgkomiteen skal i disse dager starte sitt arbeid med intervjuer for innstilling til neste års ledelse. Alle i SUR og LUR
har mulighet til å stille til valg. UBM 2015 satte ned en valgkomite som skal gjøre denne jobben, men ved en feil ble det ikke
valgt noe representant fra SUR inn i komiteen. Derfor ønsker AU å supplere komiteen. Dersom SUR ønsker dette ønsker vi å
supplere komiteen allerede på dette møtet. Du bør derfor tenke over om du kunne tenke deg å stille. Det blir skriftlig valg.
Forslag til vedtak:
- SUR supplerer valgkomiteen med en representant fra SUR

Sak 31/15

Folkehelseplan

Sakstype: innspill

Bakgrunn: Helseetaten i Oslo kommune jobber fortiden med å lage et forslag til en ny folkehelseplan. I den forbindelse ønsker
de innspill fra sentralt ungdomsråd. Vi får en innføring i målet med planen og arbeidet som er gjort til nå før vi deler opp i
grupper å diskuterer rundt noen spørsmål
1.

Mestring av hverdagen
Oslo er et godt og trygt sted å vokse opp for de aller fleste av byens tenåringer. Likevel viser undersøkelser at mange
opplever hverdagsbekymringer og søvnproblemer.
a) Hva er positivt med å være ungdom i Oslo i dag?
b) Hva er den største utfordringen ved å være ungdom i Oslo i dag?
c) Hva kan Oslo kommune gjøre for at byens ungdommer skal få det bedre?

2.

Levevaner
Å være fysisk aktiv, spise sunn mat og være røykfri er eksempler på helsevennlige levevaner som kan gi mer overskudd i
hverdagen, økt trivsel, bedre konsentrasjon og mindre opplevelse av stress. Helsevennlige levevaner kan også
forebygge sykdommer og plager senere i livet.
Hvordan kan Oslo kommune gjøre det enklere for ungdommer å velge helsevennlig?
a) Når du er på skolen eller på vei til/fra skolen
b) I nærmiljøet der du bor
c) I aktiviteter organisert av lag/foreninger

Sak 32/15

Innledninger

Sakstype: innspill

Bakgrunn:
Rami holder innledning om hvordan skrive gode leserinnlegg
Katarina informerer om seksualundervisningsaksjon

Sak 33/15

Budsjett 2016

Sakstype: diskusjon / vedtak

Bakgrunn: Byrådets forslag til budsjett blir i disse dager behandlet av bystyrekomiteene til Oslo bystyre. SUR skal komme med
sine innspill til budsjettet. Forrige møte vedtok vi foreløpige prioriteringer for budsjett. Disse ligger vedlagt. AU vil presentere
ferdige forslag til budsjettnotater og innspill til økonomiplan på møtet.
Vedlegg 1

Sak 34/15

Flashmob

Sakstype: orientering/innspill

Bakgrunn: Vi skal gjennomføre en Flashmob i forbindelse med nytt bystyre. Maika orienterer og tar i mot eventuelle innspill på
gjennomføring.

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
Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
22.09.2015

Prosess:
Byrådets forslag til budsjett blir lagt fram for bystyret 23. september. Dette oversendes til komiteene som
behandler dem i løpet av oktober. Deputasjoner i komiteene foregår antagelig i uke 43-44.
SUR gir innspill til budsjettprioriteringer og gjør et første midlertidig vedtak for prioriteringer 22.sept
AU vedtar forslag til endelige budsjettprioriteringer 13. okt
SUR vedtar endelige budsjettprioriteringer 20. okt
AU/SUR lager deputasjonsnotater på bakgrunn av de vedtatte prioriteringene
Vi stiller på aktuelle deputasjoner i uke 43-44
Forslag til budsjettprioriteringer:
- Vi vedtar 1-5 hovedprioriteringer for budsjettet generelt
- Vi vedtar opp til 3 prioriteringer under hvert aktuelle budsjettområde
- Vi skriver opp mot en side med innspill til økonomiplanen

SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO – ØKONOMIPLANSPRIORITERINGER 2014-2017
Her kan det skrives opp til en side om følgende utvalgte saker som vi ønsker at skal prioriteres økonomisk i
årene som kommer. Prioriterte saker:
-

Endret finansieringsmodell for osloskolen
Satsing på skolehelsetjenesten
Kollektivtrafikk må prioriteres over vei. Ny sentrumstunell og overgang mot et mer bilfritt sentrum
med større fokus på sykkelveier og kollektiv og gågater
Det må investeres i flere svømmehaller i bydelene

SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO – BUDSJETTPRIORITERINGER 2016

A) Budsjettet samlet sett:
Forslag til saker:
Vedtas på neste møte

B) For budsjettområdene:
- Kultur og Utdanning:
- Økte bevilgninger til svømmeopplæring i osloskolen og økt satsning på svømmehaller
- Seksualundervisning
- Fritidsklubber
- Miljø og Samferdsel:
- Økte bevilgninger til utvidelse av nattbusstilbudet
- Flere sykkelveier, gågater og kollektivgater innenfor ring 1
- Starte opp arbeidet med ny sentrumstunnel
- bilfritt sentrum
- Ungdomspris for ungdom
Hvilke tre som prioriteres vedtas endelig neste møte
- Helse og sosiale tjenester:
- Skolehelsetjenesten, helsestasjoner, psykisk helse, sex og samfunn
- Bosetting av flere flyktninger
- spredning av sosiale boliger

