INNKALLING TIL MØTE
Tirsdag 22. november 2016 i Oslo Rådhus
Møtedato:
Tid:
Sted:
Servering:

22.11.2016
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

v/ Sara Yagci og Sandra Demiri
v/ Jasper Siverts og Jenny Jonsen Lindberg
v/ Daniela Tello-Rodriguez og Fawzi Warsame
v/ Viljar Jæger og Linnea Erenius
v/ Imogen Traavik og Sumaya Liban
v/ Nicolas Wong og Kasper Moe
v/ Oscar C. Husebye og Eline Nylenna Wager
v/ Astri Sofie Iversen og Fredrik Tharaldsen
v/ Mathias Meyer og Simen Kathirgamandas
v/ Anujan Kathirkamalingam og Stephen Ravi
v/ Aref Barakzahi og Seher Tabassum
v/ Shymma Jaber og Jessica Langeland
v/ Gabrielle Aarnes og Rebecca Lie
v/ Smail Abdi Mohamed og Olaf Alexander Styrmoe
v/ Sebastian Barth Sahl og Ziwer Farhan

Leder
Nestleder

Rami Chumber, St. Hanshaugen
Saida Tufa, Stovner

AU-medlemmer

v/ Ivar Mekonnen Germiso Arnesen og Maria Kræmer

Fra:
Sekretariatet

v/ Emilie Geist & Truls Aarseth

MØTEREGLER
1.
2.
3.
4.

Kom i god tid og sett av tid til hele møtet
Følg med på møtet
Spør når du lurer – ingenting er for lite eller for dumt å spørre om
Bruk håndtegnene under debatt:

Innlegg

Replikk

Saksopplysning

SAKER TIL BEHANDLING
Dato:

22.11.2016

Tid:

Møtestart kl 17:00 – møteslutt innen kl. 20:00

Sted:

Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg østre tårn

Servering:

Pizza

Sak 00/16 Åpning og konstituering
Møtet ledes av nyvalgt leder og refereres av sekretær Emilie Geist
Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes
Referat godkjennes
Eventueltsaker meldes her
Sak 01/16 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!

Faste orienteringer:
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
Sak 41/16 Dato for hyttetur

Sakstype: Orientering

Bakgrunn: SUR pleier i etterkant av UBM å dra på hyttetur for å starte arbeidet med de fem
prioriterte sakene og utarbeide strategier for det videre arbeidet. SUR velger en dato for hytteturen.
Alternativene er helgen 13.-15., 20.-23. eller 27.-29. januar.
Sak 42/16 Møtedatoer for SUR våren 2017

Sakstype: Orientering og votering

Bakgrunn: Vi skal sette møtedatoer for SUR våren 2017. Sekretariatet foreslår å videreføre tirsdager
som SURs møtedag. SUR diskuterer, og bestemmer datoer. Forslag til datoer:
17. januar
21. februar
21. mars
18. april
23. mai
20. juni (møte + sommeravslutning)
Sak 43/16 Invitasjoner

Sakstype: Orientering

Bakgrunn: SUR mottar invitasjoner til å delta på ulike typer arrangementer. Den siste tiden har vi
mottatt følgende invitasjoner:
1. Tiltaksverksted om økt byliv i et bilfritt sentrum, på Oslo kongressenter onsdag 30. november fra
kl. 12 til 15. Dere vil få politisk fraværsbrev. På verkstedet vil blant annet følgende spørsmål bli
diskutert: hvordan frigjort gateareal kan brukes når parkeringsplasser fjernes, og hvilke tiltak som
kan bidra til økt byliv i Oslo sentrum. Hvem vil stille fra SUR? Ingen begrensning på antall.
2. Møte med byrådsavdeling for finans onsdag 30. november fra klokken 16. De ønsket en representant
fra hver bydel. Dere vil få politisk fraværsbrev dersom det går inn i skoletiden.

Sak 44/16 Innspill fra SUR

Sakstype: Orientering og diskusjon

Bakgrunn: SUR blir med (u)jevne mellomrom invitert til å uttale seg i ulike saker. Den siste tiden har
vi mottatt invitasjon til å svare på to saker. Sakene vil bli orientert om av sekretariatet. Ønsker du
mer informasjon om den andre saken kan du se linken i fotnotene. SUR diskuterer hvorvidt vi vil gi
innspill, og hva dette skal inneholde.
1. Sak fra byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap: plan med tiltak for hvordan Osloskolen kan
styrke arbeidet med elever med dysleksi og dyskalkuli
2. Høringssak: revidert reglement for bydelene1.

1

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/bydeler/bydel-vestre-aker/politikk-bydel-vestreaker/politiske-saker-bydel-vestre-aker/2016/horing-revidert-reglement-for-bydelene-article61838.html

Sak 40/16 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

