REFERAT FRA MØTE
Tirsdag 16. februar 2016 i Oslo Rådhus

Tilstede: Elias Selhi (Gamle Oslo), Jenny Jonsen Lindberg (Grünerløkka), Daniela Tello-Rodriguez (Sagene),
Katarina Frostman Eisenstein (Frogner), Nicolas Wong (Ullern), Fredrick Falck Skogstad (Vestre Aker), Astri
Sofie Iversen (Nordre Aker), Fredrik Tharaldsen (Nordre Aker, vara), Stephen Ravi (Grorud), Aref Barakzahi
(Stovner), Shymna Jaber (Alna), Olaf Alexander Styrmoe (Nordstrand) Sebastian Barth Sahl (Søndre
Nordstrand), Maika Marie Godal Dam (leder), Maria Skage El-Yousef (nestleder), Ragni Flagstad (SUR AU),
Truls Aarseth (sekretariatet), Mari Winsents (sekretariatet)
Møtedato: 16.2.2016
Tid:
Møtestart kl 17:00 – møteslutt innen kl. 20:00
Sted:
Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg østre tårn
Servering:
Pizza

SAKER TIL BEHANDLING
Sak 00/16 Åpning
Møtet ledes av leder Maika Marie Godal Dam og refereres av sekretær Mari Winsents
Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes
Referat godkjennes

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:
a. Har holdt foredrag for Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Snakket om hvordan de kan få med ungdom i arbeidet de
gjør. Ellers har AU vært på en del møter med politikere, blant annet byrådsleder Raymond Johansen, Sunniva
Holmås fra SV og Tommy Skjervold fra FRP, har også besøkt en del LUR og kontaktet LUR om å besøke. AU lover å
besøke LUR som ikke har fått besøk enda. I forrige uke var det arbeidskveld med kurs tale og debatt-teknikk.
b) fra de lokale ungdomsrådene om aktuelle, lokale saker:
a. Stovner: Har diskutert hvem som skal representere ungdomsrådet på Ungdommens bystyremøte (UBM). Følger
med på hva de ulike avdelingene i bydelen holder på med.
b. Ullern: Skal arrangere UBUM, jobber med å finne tema for dette. Har valgt delegater til UBM og snakket om hvilke
saker de skal fremme på UBM.
c. Vestre Aker: Hadde besøk fra SUR på forrige møte, det var bra. Har snakket om hvem som skal på UBM og tatt opp
saker de vil fremme. Har lagt ut info om at ungdom kan spille inn saker til UBM på facebooksiden.
d. Grorud: Har tatt opp hvilke saker som skal fremmes på UBM.
e. Nordstrand: Har laget plan for hvordan ta imot enslige mindreårige asylsøkere i bydelen med et eget
fadderprogram. Gleder seg til å sette i gang med dette. Har god kommunikasjon med bydelsledelsen.
f. Gamle Oslo: Har funnet rådets hjertesaker for 2016, jobber med disse nå. Jobber blant annet opp mot bydelen med
planene om en institusjon for folk som trenger noen å snakke med og unge med rusproblemer.
g. Nordre Aker: Har diskutert hvem som skal bli leder og delegater til UBM.
h. Grünerløkka: Har snakket om hvem som skal på UBM. Har gått gjennom søknader som har kommet inn.

i.
j.

c)

Alna: Har behandlet søknader siden sist. Har også behandlet bydelens årsmelding.
Søndre Nordstrand: Har vedtatt å støtte bydelsdirektørens forslag mot barnefattigdom, og har snakket om hvem
som skal representere rådet på UBM.

fra de saksansvarlige i SUR om hva som har vært gjort siden sist:
a. Alle sakene er behandlet av bystyret, det har derfor ikke vært så mye saksarbeid siden forrige møte.

d) fra sekretariatet om hva de har arbeidet med siden sist:
a. Jobber med å arrangere UBM. Det er nøyaktig 2 uker til møtet starter. Ringer rundt til elevråd og ungdomsråd og
organisasjoner om at de må melde på folk. Ellers gir man bistand til AU. Etter at UBM er ferdig starter vi å jobbe
med Ungdomshøringen. Sigrid har fått en ny jobb i UngOrg, og stillingen som SUR-sekretær er utlyst, så det skal
ansettes en ny person. Innen den nye personen kommer på plass har Mari ansvar for SUR.

Sak 06/16

Hyttetur

Sakstype: orientering/innspill

Bakgrunn: 1. – 3. april arrangeres det hyttetur for SUR for å ha opplæring, legge gode strategier for de vedtatte UBM sakene og
ikke minst, ha det sosialt og hyggelig. Turen er i utgangspunktet obligatorisk for SUR-representanter. På møtet gis det
informasjon om hytteturen, og SUR kommer med innspill til programmet.
Hytteturen går til Farmasihytta som ligger i Nordmarka. Praktisk informasjon og påmeldingsskjema sendes snart ut.
Innspill fra SUR til program og sosialt på hytteturen:
Kurs i tale-teknikk,
Debattskolering, hvordan snakke med politikere/lobby,
Hvordan AU jobber, kanskje før man skal legge strategi for sakene.
Hvordan Oslo-politikken fungerer
Sosialt: mafia og brettspill
Argumentasjonsøving
Foredrag om hva skjer med sakene etter UBM
Teambuildingsleker
Ta opp forskjellige temaer der man kan lære av andre råd. For eksempel utfordringer i ungdomsråd, hvordan løser
andre disse.
Lenge siden det har vært LUR-skolering, kanskje man skal ha en egen LUR-samling i tillegg til hytteturen, slik at flere kan
komme. Kanskje ha noe om hvordan man kan fremme saker for BU.
Matønsker: Taco, lasagne, indisk,
Hyggelig hvis alle er med og lager mat

Sak 07/16

UBM

Sakstype: orientering/diskusjon

Bakgrunn: Det orienteres om årets Ungdommens Bystyremøte som finner sted 3. og 8. mars. Vi diskuterer deltakere fra SUR sin
rolle på møtet, og kommer med innspill til programmet.
Maika orienterer om hva som skjer på UBM.
SUR enes om at det er bra hvis alle i SUR tar et ekstra ansvar for å snakke med folk man ser at står alene, og forklarer ting for
folk som er nye. Og SUR må være med på å dra i gang leker i pauser.
SUR diskuterer om SUR skal fremme egne saker på vegne av SUR på UBM:
Fra debatten:
SUR- representantene representerer ikke SUR på UBM, derfor er det mest redelig at man fremmer saker på vegne av dem man
representerer.
Kanskje SUR kan bidra faglig til saker som man har innsikt i. Dette gjelder spesielt de som har sittet lenge i SUR og som har
jobbet med saker.
Hvis SUR fremmer en felles sak, så kan det legge føringer på grunn av at den har ”SUR”-stempel, det er kanskje litt uheldig. Det
er også litt rart siden det bare er leder og nestleder som representerer SUR på UBM. Vi er her på vegne av bydelene, så hvis man
finner en sak som alle kan være med på, men det burde være konsensus dersom man skal fremme en sak i SUR.
SUR har litt ekstra innsikt, så det gjør også at man har mulighet til å fremme gode saker.
Vedtak:
SUR skal ikke fremme felles saker på UBM

SUR pleier å ha et innslag på dag 2 av UBM, de siste årene har man hatt et dansenummer. SUR diskuterer om dette er noe man
skal gjøre i år også.
Vedtak: SUR gir arbeidsutvalget i ansvar å lage et opplegg

Sak 08/16

Ungdomshøringen

Sakstype: orientering/innspill

Bakgrunn: I mai skal vi arrangere en Ungdomshøring på oppdrag for Oslo kommune for ungdom i Oslo mellom 13 og 18 år. SUR
diskuterer og kommer med innspill til tema for høringen.
Innspill på temaer:
Flyktningkrisen, hvordan kan bydelene bosette på en god måte, håndtering av situasjonen
Helse var tema for tre år siden, kunne vært bra å ha det igjen
Ungdomsøkonomi og stipendordninger, hvordan håndtere penger, personlig økonomi
Opplæring av psykisk helse blant unge
Bedre rus-opplæring, narkotika, alkohol, tobakk,
Svømmeopplæring, hvordan forhindre ulykker. Kan kanskje gå under et større tema
Skole
Flyktningkrisen: mindreårige asylsøkere i Oslo  hvilke muligheter gir dette for at ungdom kan gjøre en forskjell for
andre  ungdom møter ungdom
Skole: fraværsgrenser
Integrering: asyldebatten
Integrering: hvordan ser bydeler for seg at det blir å ta imot flere flyktninger
Skole er et viktig tema
Øst/vest-problematikk
Integrering
Miljø: kildesortering
Kroppspress i media
Kanskje øst/vest kan gå inn under personlig økonomi
o Øst/vest ble tatt opp ganske mye under Ungdomshøringen om Mangfold som var i 2014
Har vært mye fokus på psykisk helse og mangfolds-temaer  det er kanskje litt dekket opp for
Det er viktig å tenke på hva som er relevant for politikerne å høre om, kanskje politikerne ikke har hørt så mange felles
meninger fra ungdom om flyktningskrisen

Sur får et mer utarbeidet forslag til tema som de skal ta stilling til på et senere møte

Møtekritikk
Møtet har vært veldig effektivt, mange har tatt ordet og det har kommet gode innspill til sakene. Godt møte
Effektivt møte, det kunne vært pizza fra Dominos
Har ikke så mye kritikk. Bra møte
De møtene jeg har vært på har vært litt på stedet hvil, blir alltid tatt opp ting med LHBT+ og synes det var godt å få tatt det opp.
Er første møtet jeg har vært på, men kanskje det kunne ha vært flere ting man kunne tatt opp på møtet
Var ikke på begynnelsen av møtet
Enig i mye av det positive. Men gjerne ta flere runder der man kommer ned og henter, sånn at man slipper å stå nede og går
glipp av møtet. Ha flere sakspapirer
Bra at mange har tatt ordet på møtet
Bra møtet og førsteinntrykk, kunne vært en pizza med litt mindre fyll.
Første møte, synes det var effektivt og bra
Har aldri vært på så effektivt møte før. Bra å ha runder
Bra og effektivt, bra med mange nye. Men vi burde hatt en navnerunde siden det er mange nye her. Kunne hatt en
presentasjonsrunde.
Mange tok ordet og godt oppmøte, gøy med nye fjes. Hvis dere ikke kommer inn: ring Truls eller Mari.
Veldig fornøyd med møtet, effektivt og mange snakka.
Kjapt og fint, bra at mange snakka

Møtet heves kl 18.30

