INNKALLING TIL MØTE
Tirsdag 19. april 2016 i UngInfo-senteret
Møtedato:
Tid:
Sted:
Servering:

16.2.2016
Møtestart kl 17:00 – møteslutt innen kl. 20:00
NB! Møtet finner sted i UngInfo-senteret i Møllergata 3
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/ Jasper Siverts og Jenny Jonsen Lindberg
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/ Astri Sofie Iversen og Fredrik Tharaldsen
v/ Albert Neziri og Emma Kalnæs
v/ Aurora Maaby og Anujan Kathirkamalingam
v/ Aref Barakzahi og Seher Tabassum
v/ Shymma Jaber og Sapna Ahmad
v/ Ragnhild Marie Strand Knudsen og Mohammed Isa
Mohamud
v/ Smail abdi mohamed og Olaf Alexander Styrmoe
v/ Sebastian Barth Sahl og Ziwer Farhan
Maika Marie Godal Dam, Nordre Aker
Maria Skage El-Yousef, Søndre Nordstrand

v/ Mari Winsents og Truls Aarseth

SAKER TIL BEHANDLING
Dato:
Tid:
Sted:
Servering:

19.4.2016
Møtestart kl 17:00 – møteslutt innen kl. 20:00
NB! Møtet finner sted i UngInfo-senteret i Møllergata 3
Pizza

Sak 00/16 Åpning
Møtet ledes av leder Ragni Flagstad og refereres av sekretær Mari Winsents
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:
Andre orienteringer:

Sak 09/16

SUR 2016

Sakstype: orientering/diskusjon

Bakgrunn: Hva skal SUR være i 2016 og hvordan ønsker vi å fungere? Vi diskuterer

Sak 10/16

Valg av AU

Sakstype: vedtak

Bakgrunn: SUR skal velge representanter til AU (arbeidsutvalg). Valgkomiteen presenterer innstilling.

Sak 11/16

UBM saksstrategier

Sakstype: orientering/diskusjon

Bakgrunn: Det er utformet strategier for UBM-sakene. Strategiene presenteres og SUR diskuterer. Strategiene ligger vedlagt
innkallingen

Sak 12/16

Høringsforslag: Lovfesting av ungdomsråd

Sakstype: diskusjon/vedtak

Bakgrunn: Sentralt Ungdomsråd behandler forslag om høringssvar i saken om lovfesting av ungdomsråd.

Møtekritikk

VEDLEGG 1
Forslag til saksstrategier for UBM-sakene:

Bevar Oslos lokale bedrifter!
Hovedmål:
- Bevare Oslo sitt særpreg og mangfold av små enkeltstående aktører som er synlige i bybildet.
Delmål:
- Møte lokale aktører og bedrifter og samle disse til et opprop for bevaring av Oslos lokale
bedrifter
- Få en kronikk som redegjør for saken på trykk
Gjøremål:
- Lage et gjennomarbeidet saksnotat der man klargjør de ulike begrepene i saken, for eksempel
«lokale bedrifter»
- Kontakte forslagsstillere i prosessen med å utarbeide saksnotat
- Utarbeide argumentasjonsark / debattnotat /deputasjonsnotat
- Kartlegge hva de forskjellige partiene mener. Hva organisasjoner og andre aktuelle mener
- Finne eventuelle samarbeidspartnere, som for eksempel UNiK-samarbeidet på Grünerløkka,
Oslo handelsstands forening
- Bruke sosiale medier aktivt til å fremme saken
- Dra på lobbymøter og deputasjon

Bort med fraværsgrensa
Hovedmål
- Oslo kommune må anmode til regjeringen om å heve, eller fjerne fraværsgrensa
- Oslo kommune må søke om prøveprosjekt om å heve, eller fjerne fraværsgrensa
- Oslo kommune bør forenkle prosessen rundt selvstendig studiearbeid
Delmål
- Overbevise et flertall i bystyre
- Få mediedekning i nasjonale aviser
- Få med ungdomspartiene i Oslo
Gjøremål
- Lage et argumentasjonsark / debattnotat /deputasjonsnotat
- Kartlegge hva de forskjellige partiene mener. Hva organisasjoner og andre aktuelle mener
- Finne eventuelle samarbeidspartnere. For eksempel Elevorganisasjonen (EO)
- Lobbe opp mot politikere man må overbevise
- Aksjon
- Medieutspill / leserinnlegg. Fellesutspill som mange kan skrive under på (Ungdomspartiene i
Oslo, EO, UngOrg m.fl. Muligens også voksen organisasjoner /partier også?)
- Dra på deputasjon
- Arrangere debatt om temaet / delta på debatt hvis man blir spurt
- Aktivt følge den nasjonale stemninga rundt saken, delta på det man kan
- Eventuelt ta initiativ til egne nasjonale møter
- Ta kontakt med EO om informasjon om selvstendig studiearbeid

Fra grått til grønt – flere parker i Oslo!
Vi ønsker et minstekrav for grøntstrukturer og en park i hver bydel. Dette fordi det er bra for
folkehelsa, sikrer biomangfoldet og en grønn by med plass til alle.
Hovedmål:
- Flere og bedre parker jevnt fordelt i byen vår
Delmål:
- At grøntarealer prioriteres i fremtidige byplaner
- Få flere parker som fremmer biomangfoldet
- Få penger i budsjettet til opprustning av eksisterende parker
Gjøremål:
- Lage et argumentasjonsark / debattnotat /deputasjonsnotat
- Kartlegge hva de forskjellige partiene mener. Hva organisasjoner og andre aktuelle mener
- Finne eventuelle samarbeidspartnere
- Kartlegge bydelenes ønsker for forbedring av utearealer
- Arrangere en aksjon om saken
o F.eks. rulle ut gress på parkeringsplass. Muligens i samarbeid med ungdomspartier,
eller legge til sommeravslutningen for SUR?
- Ta kontakt med samarbeidspartnere som Grønn Ungdom og Oslo NU (med en gang)
- Ha et presseutspill om saken (sommeren/agurktid)
- Lobbymøter med politikere, særlig Høyre og AP (starte så tidlig som mulig)

Integrering av mindreårige flyktninger
Enslige mindreårige flyktninger skal kunne delta i samfunnet på lik linje med andre. Dette må Oslo
kommune legge til rette for gjennom skolen, fritidsklubber og kulturhus. I tillegg må mindreårige
flyktninger få gratis norskopplæring.
Hovedmål:
- Få på plass flere tiltak for integrering av enslige mindreårige asylsøkere
Delmål:
- Flere ungdommer tar del i integreringstiltakene
- Oslo kommune skal øremerke midler til integreringstiltak på kulturhus og fritidsklubber
- Få integreringstiltak inn i skolen
- Overbevise aktuelle partier om saken
Gjøremål:
- Lage et argumentasjonsark / debattnotat /deputasjonsnotat
- Kartlegge hva de forskjellige partiene mener. Hva organisasjoner og andre aktuelle mener
- Ta kontakt med potensielle samarbeidspartnere som Røde Kors, Redd Barna og Press for å få
støtte til saken
- Kontakte Enhet for mangfold og integrering for å kartlegge dagens tiltak
- Ha medieutspill der man kobler seg på saker om flyktningsituasjonen i media

-

Mediestunt – dra på mottak sammen med Oslo-ungdom, her kan man også invitere politikere
som f. eks ordfører Marianne Borgen
Lobbyrunde mot AP, MDG og evt. Krf og Venstre, dersom behov (slutten av juni)
Skrive en lengre kronikk om saken

Matsvinn, forsvinn fra Oslo
Hovedmål:
- Kommunens institusjoner og barnehager oppfordres til å inngå avtaler om bruk av mat som
snart går ut på dato/kastes
- Arbeidet rundt delmålene i Oslo kommunes vedtatte handlingsplan for bærekraftig matkultur
som blant annet omhandler matsvinn må intensiveres slik at de nås tidligere enn dagens plan
sier
- Oslo kommune skal pålegge sine egne institusjoner å redusere matsvinnet til et minimum og
inngå avtaler med frivillige organisasjoner om den resterende maten
- Oslo kommune skal gjennomføre en holdningskampanje rettet mot forbrukerne for å redusere
matsvinn i husholdningene
Delmål:
- Overbevis Høyre til å ha en sterk profil på saken
- Vellykket medieutspill/aksjon med dumpsterdivers
Gjøremål:
- Holde hilsningstale på MDG sitt landsmøte (neste uke)
- Argumentasjonsark /debattnotat /deputasjonsnotat
- Kartlegge eventuelle samarbeidspartnere. Oslo NU? Grønn Ungdom? Sjekk hvem som var
forslagstillere
- Kartlegge hva de forskjellige partiene mener
- Lobbe opp mot Høyre
- Aksjon med mat som har gått ut på dato. For eks. Lage et festmåltid til politikere, kanskje i
samarbeid med noen som driver med dumsterdiving. Satse på å gjøre stort
- Medieoppslag
- Legge ut alt vi gjør på sosiale medier
- Saksgruppa skal se filmen «Utgått på dato» som handler om dumpsterdiving
- Deputasjon
- Medieutspill sammen med Jan Vardøen og gjengen
- Møte med Jan Vardøen, for å få innspill til hvordan løse problemet som man kan selge videre
inn til politikerne
- Dra på befaring til sorteringsanlegget i Oslo og møte Renovasjonsetaten. Invitere media til å
være med på dette
- Utnytte agurktiden i sommer til medieutspill

