REFERAT FRA MØTE
Torsdag 3. november 2016 i Oslo Rådhus
Møtedato:
Tid:
Sted:
Servering:

3.11.2016
17:00 -19:00
Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg., østre tårn
Pizza

Tilstede: 13 representanter: Jenny Jonsen Lindberg (Grünerløkka), Viljar Jæger (St.Hanshaugen), Nina
Søyland (Frogner), Kasper Moe (Ullern), Oscar C. Husebye og Eline Nylenna Wager (Vestre Aker),
Ingeborg Eikeland Uthaug (Nordre Aker), Mathias Meyer (Bjerke), Aref Barakzahi (Stovner), Jessica
Langeland (Alna), Sebastian Barth Sahl (Søndre Nordstrand), samt leder Rami Chumber og nestleder
Saida Tufa. Katarina F. Eisenstein representerte valgkomiteen. Ivar Mekonnen Germiso Arnesen
deltok også på møtet.

REFERAT FRA MØTE
Sak 00/16 Åpning og konstituering
Møtet ble ledet av Rami Chumber og referert av sekretær Emilie Geist
Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes - Godkjent
Referat godkjennes - Godkjent
Eventueltsaker meldes her - Ingen eventueltsaker
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

Ledelsen er nyvalgt på tirsdagens Ungdommens Bystyremøte. Aref og Rami holdt innlegg om
ungdomsmedvirkning og engasjement på en konferanse om barnekonvensjonen i praksis.

Siden sist har det vært Ungdommens Bystyremøte (UBM), og følgende saker ble vedtatt som
de fem prioriterte sakene:






Et bedre helsetilbud for unge
Mottaksklasser
Bedre sidemålsundervisning
Pålagt kildesortering av næringsavfall
Merking av retusjert reklame

b) fra de lokale ungdomsrådene om aktuelle, lokale saker

Bjerke: Har jobbet med å dele ut ungdomsprisen. Har arrangert elevrådskonferanse om
mobbing. Jobbet med et ”Ungdom har blitt hørt”-stempel.
Vestre Aker: Delte ut midler til ungdomsprosjekter. Gode søknader.
Frogner: Har hatt valg av nye representanter siden sist.
Søndre Nordstrand: Har jobbet med UBUM – et slags UBM for bydelen. Der blir det valgt
nye ungdommer til rådet. Etter sommeren har mange representanter dratt på utveksling,
og derfor trenger rådet et nytt valg. Har fått høre et foredrag fra barnevernet og politiet,
om kriminalitet i bydelen. Rådet har vært interessert i hvordan barnevernet fungerer.
Ullern: Besøkte Grünerløkka ungdomsråd og snakket om forskjell på øst og vest.
Alna: Var ikke på forrige møte, men de har holdt på med søknader. Skriver selv søknad
for lindebergklubben.
Nordre Aker: Har jobbet med et innspill om idrettsanlegg på Sognsvann, i tillegg til å
diskutere hva slags saker ungdomsrådet kan jobbe med utover behandling av søknader.
Grünerløkka: Hadde besøk fra noen som holder en workshop for å få innspill til hvordan
et kulturarkiv kan fungere; til hvordan ungdom kan skrive. Har gått gjennom søknader.
St.Hanshaugen: Har ikke hatt møte siden sist, men skal ha neste uke.
Stovner: har lansert Dugg-prosjektet, og produktet selges på tre utsalgssteder;
flerbrukshus, idrettshus og bibliotek. Bevilget penger. Ble også invitert til workshop som
Jenny fra Grünerløkka snakket om. Prosjektet handler om å bevare norsk kultur i et arkiv.
c) fra de saksansvarlige i SUR om hva som har vært gjort siden sist

Sakene fra forrige periode er ennå ikke ferdig behandlet, til tross for at arbeidsutvalget
går av, og nye saker er valgt på UBM. Siden sist har saken om fraværsgrensa vært
behandlet i bystyret (på møtet 26/10). Bystyret vedtok blant annet at byrådet skal be
regjeringen om en evaluering av ordningen ett år etter innføringen i stedet for tre, slik
planen er nå. Vil du lese mer om bystyrets vedtak kan du gå inn på Oslo kommunes
nettsider og finne frem sakspapirene fra bystyrets møte. Eller du kan spørre sekretær
Emilie (emilie@ung.info).
d) fra sekretariatet om hva de har arbeidet med siden sist

Har arrangert UBM. I tillegg har vi fulgt med på de forrige UBM-sakene. Har begynt å se
på skolering av nytt AU, lederskap og ny hyttetur der vi skal legge strategiplan for de nye
sakene. Truls jobber fortsatt med å få til en LUR-konferanse, men ting tar tid i
kommunen.
Sak 36/16 Valg av nytt arbeidsutvalg

Sakstype: Valg

Bakgrunn: Det skal velges fire medlemmer til Sentralt Ungdomsråds arbeidsutvalg. Valgkomiteen presenterer
sin innstilling, og eventuelle andre kandidater presenterer seg.

Valgkomiteen har bestått av Oscar Husebye, Celine Vo, Katarina Eisenstein og Ole Kristian
Sandvik.
Valgkomiteens innstilling til arbeidsutvalget 2016/2017: Viljar Jæger, Jessica Langeland,
Maria Kræmer og Ivar Arnesen (de to sistnevnte har ikke sittet i et ungdomsråd før)
Ettersom valgkomiteen har innstilt på to representanter som ikke har sittet i et LUR tidligere,
må SUR stemme med 2/3 flertall over om de er villig til å se bort fra sin forretningsorden ved
valget.
Votering:
Flertall for å bryte forretningsordenen.
Ingen andre kandidater. Innstilte kandidater er valgt ved akklamasjon. Det nye
arbeidsutvalget består dermed av ovennevnte fire representanter, samt leder Rami
Chumber og nestleder Saida Tufa.
Sak 37/16 SURs årsberetning

Sakstype: Orientering og votering

Bakgrunn: SUR skal hvert år skrive en årsberetning som forteller hva rådet har gjort det siste året. Denne
presenteres på UBM. Ettersom UngOrg har endret årshjulet sitt, og UBM ble arrangert to ganger i 2016, skal
årsberetningen presenteres igjen nå. Vedlagt (vedlegg 1) ligger sekretariatets forslag. SUR leser og gir innspill,
og voterer over årsberetningen.

Lesepause. Ingen innspill.
Votering:

SUR godkjenner årsberetningen enstemmig.
Sak 38/16 Hyttetur med strategiarbeid

Sakstype: Orientering

Bakgrunn: I etterkant av UBM pleier SUR å dra på hyttetur for å starte arbeidet med de fem prioriterte sakene
og utarbeide strategier for det videre arbeidet. Sekretariatet orienterer.

Rådet diskuterte alternativene. Flertallet syntes det var best å ha hytteturen etter jul.
Sekretariatet kommer med forslag til datoer på neste møte, 22 november.
Sak 39/16 Høringer

Sakstype: Orientering og diskusjon

Bakgrunn: SUR blir med (u)jevne mellomrom invitert til å uttale seg i høringssaker. Den siste tiden har
arbeidsutvalget jobbet med SURs innspill på to høringer; «Oslo Kommunes innsats knyttet til mottak av
asylsøkere og integrering av nyankomne flyktninger», høring fra Byrådsavdeling for næring og eierskap, med
frist 1/11-2016 og «Nasjonale faglige retningslinjer for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom», fra
Helsedirektoratet, med frist 18/11-2016. SUR besluttet på møtet 27/9 å la arbeidsutvalget forberede svar til
høringssakene. AUs forslag til innspill er vedlagt (vedlegg 2 og vedlegg 3).

Høringen om integrering kan man henvende seg til Emilie for å få vite mer om. Vi går ikke
igjennom SURs høringssvar i plenum.
Sekretariatet orienterte om høringen fra helsedirektoratet, og rådet arbeidet med den
gruppevis. Her er innspillene SUR kom med til AUs utkast til høringssvar:








Bemerkninger til språket:
o Likte ikke at det står bør. Hvis man ikke følger retningslinjene må man kunne
straffes.
Generelle bemerkninger:
o Helsesøstre bør være kurset i pedagogikk
o Ønsker flere mannlige helsesøstre
o Ønsker skolepsykolog
Til punktet om avkleding under helsesjekk:
o Kan være man er ubekvem med å være avkledd. Om man må være avkledd
under sjekken kan det kanskje hjelpe om helsesøster er av samme kjønn som
eleven
o Man bør finne en balanse der både barnet er komfortabel, og der man kan se
eventuelle merker
o Eleven burde kun være avkledd når det er grunn til bekymring. Det bør være
en grunn. Det kan skremme.
o Forslag til en mer «low key» løsning: helsesøster kan bli med på skoletur til for
eksempel Frognerbadet, så kan man se om noen har blåmerker eller liknende.
Til punktet «Ved alle henvendelser fra barn og unge bør skolehelsetjenesten være
oppmerksom på mulige bakenforliggende årsaker»

o







Ungdommene ser ikke hvordan skolehelsetjenesten skal gjennomføre dette,
og mener retningslinjene bør være tydeligere og mer konkrete.
Til punktet «Skolehelsetjenesten bør tilbyoppfølgende samtaler til barn og ungdom
med psykiske plager»
o Ungdommene mener at skolehelsetjenesten bør snakke med alle barn om
psykiske plager, ikke bare de som har fått påvist psykisk sykdom.
Til punktet om helseundersøkelser:
o Om det er snakk om ulykker og skader i forbindelse med lek bør det
presiseres i skjemaet
Til punktet «Skolehelsetjenesten bør vurdere tiltak for å nå gutter i større grad.»
o Bør gjelde alle som ikke benytter seg av tjenesten.

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

















Effektivt og greit møte. Ikke så mye på planen. Gikk gjennom ting raskt og greit.
Passe med pizza. Litt lite vann.
God pizza. Ryddig møte. Ikke så mye på planen.
Alt gikk greit og fort. Brukte god nok tid på alt.
Fint å sitte i mindre grupper. Det gjør det lettere å komme med innspill.
Bra takling av at det var vanskelig å komme inn på huset. God ny ledelse til tross for
at det er nytt. God valgprosess. Tydelig vist hvordan de ulike prosessene virker.
Bra første møte.
Bra møte, ikke noe å si som ikke er sagt
Litt nervøs, og ble spurt ut av en politimann da jeg kom til rådhuset. Men fin
opplevelse.
Sekretariatet sier: beklager det med politifolka. Visste ikke at regjeringen skulle feire
oljen. Ellers effektivt møte.
Effektivt, fint med nye fjes, og fint at alle deltar. Kjempegode innspill på
høringssaken.
Bra med gruppearbeid. Rami var flink på første møte som leder
Ikke noe å utsette bortsett fra vann. Fint møte. Gikk fort gjennom masse. Hyggelig og
bra å jobbe i små grupper.
Mer pepperonipizza neste gang!
Godt og effektivt. Bra innspill. Fint med nye fjes og at man tar ordet. Dumt at
rådhuset ikke informerte på forhånd. Frekke vakter.

Møtet heves 18:50
Neste møte er 22/11. Innkalling og saksliste kommer på mail omtrent en uke i forkant av
møtet.

