REFERAT FRA MØTE I SENTRALT UNGDOMSRÅD
Tirsdag 10.mai 2016 i Oslo Rådhus
Møtedato:

10.5.2016

Tid:

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

Sted:

Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg., østre tårn

Servering:

Pizza

Tilstede: 12 representanter: Viljar Jæger (St.Hanshaugen), Celine Vo (Ullern), Fredrick Falck Skogstad
(Vestre Aker), Astri Sofie Iversen og Fredrik Tharaldsen (Nordre Aker), Mathias Meyer (Bjerke), Aref
Barakzahi (Stovner), Shymma Jaber, Sapna Ahmad og Jessica Langeland (Alna), leder Ragni Flagstad
og nestleder Rami Chumber. Fra sekretariatet: Truls Aarseth og Emilie Geist

SAKER TIL BEHANDLING
Sak 00/15 Åpning og konstituering
Møtet ledes av leder Ragni Flagstad og refereres av sekretær Emilie Geist

Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes - godkjent
Referat godkjennes - godkjent
Eventueltsaker meldes her: Rami: påminnelse om demonstrasjon og streik mot fraværsgrensa i
morgen. Etter ønske fra rådet fremrykkes saken i møteplanen.
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!

Faste orienteringer:
a) Fra ledelsen i SUR om hva de har arbeidet med siden sist:
Har hatt arbeidsutvalgsmøte, vært på teambuilding for AU med minigolf, arrangert banner-laging
for demonstrasjon/streik med Elevorganisasjonen 11.5. Ragni har også deltatt i debatt på vegne
av SUR om Hovinbyen.
b) fra de lokale ungdomsrådene om aktuelle, lokale saker:
Ullern: har ikke hatt møte siden sist. Jobber for tiden med en elevkonferanse om
flyktningsituasjonen. Har møte i morgen, 11. mai.
Alna: Representanten deltok ikke på sist møte.

St.Hanshaugen: Representanten deltok ikke på sist møte, men rådet gikk gjennom søknader om
midler til en festival.
Nordre Aker: Har ikke hatt møte siden sist.
Vestre Aker: Diskuterte strategier for å spre budskapet om at man kan søke 1,5 mill. til hva du vil.
Diskuterte saker fra UBM.
Stovner: Har ikke hatt et ordinært møte siden sist, men har hatt et ekstra møte med
eplesaftsmaking fordi de har startet et prosjekt. Prosjektet heter DUGG, og er startet for å ha
kontakt med et transittmottak. Målet er å bli kjent og ta dem med på epleslang, for så å sende
eplene til Askim frukt- og bærpresseri. Inntektene fra saftsalg skal gå til transittmottaket eller
Redd Barna.
c) fra de saksansvarlige i SUR om hva som har vært gjort siden sist:
Har ikke gjort så mye med sakene, men arbeidsutvalget har fordelt ansvarsområder: Rami har
ansvar for Bevar Oslos lokale bedrifter, Aref for Integrering av flyktninger, Fredrik for Matsvinn,
forsvinn fra Oslo, Kaja (fraværende) for Fra grått til grønt - flere parker i Oslo og Ragni har ansvar
for Bort med fraværsgrensa.
d) fra sekretariatet om hva de har arbeidet med siden sist:
Har arrangert ungdomshøring om integrering siden sist. Der var det godt oppmøte, og mange
spennende innspill fra ungdommene. Ellers har Emilie startet i stillingen som sekretær, og vi har
brukt mye tid på opplæring.
Sak 13/16 Arbeidsgrupper

Sakstype: Orientering

Bakgrunn: Arbeidsutvalget har avgjort at de vil organisere arbeidet med UBM-sakene i saksspesifikke
arbeidsgrupper. På sist AU-møte ble sakene fordelt, og hvert medlem av AU har ansvaret for sin sak.
Gruppelederne gir en oppsummering av sin sak. Ragni: Bort med fraværsgrensa, Rami: Bevar Oslos lokale
bedrifter, Kaja: Fra gått til grønt – flere parker i Oslo, Fredrik: Matsvinn, forsvinn fra Oslo, Aref: Integrering av
mindreårige flyktninger.
SUR-medlemmene fordeler seg på arbeidsgruppene. Vi oppfordrer til jevn fordeling, slik at alle gruppene har
nok arbeidskapasitet. SUR tar en avgjørelse på hvor ofte arbeidsgruppene skal møtes og arbeide med saken sin.
(Forslag: en tirsdag i måneden)

Arbeidsutvalget har fordelt de fem prioriterte sakene fra UBM seg imellom. Saksansvarlig
oppsummerer sin sak. Ragnis sak, Bort med fraværsgrensa, er et nasjonalpolitisk anliggende, og
arbeidsutvalget har derfor valgt å ikke lage en arbeidsgruppe for den saken. Det vil allikevel lages en
arbeidsplan som skal følges frem til bystyret skal behandle saken i september.
SUR-representantene fordeler seg på sakene til videre arbeid i arbeidsgrupper:
Bevar Oslos lokale bedrifter: Viljar
Fra grått til grønt - flere parker i Oslo: Astri
Matsvinn, forsvinn fra Oslo: Jessica
Integrering av flyktninger: Fredrick, Shymma, Sapna og Celine
Man trenger ikke være med i et ungdomsråd for å delta i en arbeidsgruppe. SUR-representantene
oppfordres til å fortelle om arbeidsgruppene til venner som kan ha interesse av å delta, og til å
presentere det for sine LUR.

Sak 18/16 Eventuelt (fremrykket etter ønske fra rådet)

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.

Påminnelse om demonstrasjon og elevstreik mot fraværsgrensa 11.5 fra klokka 9 til 11. SUR stiller
seg bak Elevorganisasjonen, så det er viktig at folk møter opp. Dette er også en UBM-sak.
Representantene fra SUR møtes ved fontenen på Nationaltheatret kvart på ni og tar følge opp. Mer
info på SURs interngruppe på facebook.
Sak 14/16 Kontakt mellom SUR og LUR

Sakstype: Diskusjon og vedtak

Bakgrunn: Arbeidsutvalget har diskutert ulike måter SUR og LUR-ene kan ha et bedre samarbeid. To forslag
som kom opp var en felles LUR-konferanse med kurs og erfaringsutveksling, samt fadderordning der
medlemmer fra AU besøker LUR-møter, forteller om SUR og blir bedre kjent med medlemmene. SUR diskuterer
om det er interesse for slike tiltak. Andre forslag er mer enn velkomne!

Forslagene diskuteres i plenum. Innspill til første forslag, LUR-konferanse:



Veldig bra, godt å dele tanker og ideer, og at det ikke er så spredt. Godt å vite hva andre råd
planlegger




Godt å få oversikt over mer man kan interessere og engasjere seg i



Forslag til navn på samlingen: Super-LUR

Fint med erfaringsutveksling – siden alle gjør ulike ting på ulike måter – nyttig å lære av
hverandre.

Innspill fra Sekretariatet v/ Truls: Når passer dette best? Etter sommeren? Etter jul?




Etter sommeren er bra, så det ikke krasjer med revy eller mye skole
Det er bedre om våren – så man ikke er midt i oppstarten av rådene

Innspill til andre forslag, fadderordning:




God idé, for da vet man mer om SUR, og det senker terskelen for bare å spørre om ting
Kan trekke paralleller til EOs skoleansvarsordning – der kan man ikke ha ansvar for sin egen
skole, det bør vi også gjøre

Andre forslag?
 Bowling eller liknende; arrangementer der SUR kan snakke om seg selv litt low key. Innspill:
LURene kan arrangere slikt med sine faddere.
 Grilling med pølser og brus. Sommeravslutning à la SUR sin
Intet vedtak – vi avventer. Det oppfordres til å ta forslagene tilbake til de lokale ungdomsrådene, for
å lodde stemningen.

Sak 15/16 Høringsuttalelser

Sakstype: Orientering, diskusjon og vedtak

Bakgrunn: SUR får med jevne mellomrom invitasjoner til å uttale seg i høringer om ulike saker. Den siste tiden
har vi arbeidet med en uttalelse om lovfesting av ungdomsråd. Truls og Ragni orienterer. SUR diskuterer og
vedtar en endelig høringsuttalelse.

Innspill til høringssvaret om lovfesting av ungdomsråd:
Truls har tatt utgangspunkt i tidligere høringssvar i samme sak, og lagt til innspill fra sist SUR-møte,
samt oppdatert faktafeil. SUR ønsket å ha høringssvaret på nynorsk. Utkastet leses gjennom og det
gis innspill underveis.
Innspill:





Fjerne nedre aldersgrense på forslag – stryk slik det står. Skrive ny formulering med intensjon
om åpen nedre aldersgrense.
Flytte avsnittet om årsmelding til avsnittet Oppfølging av rådet
Presisere at kommunen ikke har forslagsrett til valg

Forslag til vedtak: Høringsuttalelsen vedtas med endringer. Votering: enstemmig vedtatt.
Bakgrunn høring 2: Arbeidsutvalget har også vurdert at det er relevant for SUR å sende en høringsuttalelse på
Barnas transportplan. Truls og Emilie orienterer. SUR diskuterer videre hva de vil ha med i høringsuttalelsen.

Innspill til Barnas transportplan. Følgende spørsmål diskuteres i grupper, og presenteres i plenum:
Har dere opplevd utfordringer på reise ut av Oslo? Har dere opplevd andre utfordringer knyttet til
infrastruktur? Hvilke tidligere UBM-saker ønsker dere å inkludere i høringsuttalelsen?
Gruppenes innspill:
 Utfordringer ut av Oslo:
o Mangel på bagasjeplass
o Dyre reiser (dyrt når man skal på langdistansetog og gjennom mange soner)
o Dyrere å reise innenlands med tog en fly – veldig dumt!!
o Tusenfrydbussen – stappfull om morgenen, og bare halvtimesavganger – flere
avganger



Ungdomspris
o Ungdomspris bør gjelde all ungdom!
o Det bør finnes en engangsbillett med ungdomspris



Buss:

o For få bussavganger
o For sene busser
o Tidspunktendringer – busselskapene må ha bedre kjennskap til når folk tar bussen
slik at de dekker behovet bedre
o Det ønskes flere nattbusser med flere avganger og flere steder



T-bane:
o To hull i t-bane-nettet i Oslo; Grünerløkka / St.Hanshaugen

o Skummelt å bli klemt av dørene


Trikk:
o Gamle trikker er et problem
 Bysykler:
o Utvide bysykkeltilbudet
o Mer informasjon om tilbudet og hvordan det fungerer
 Vei:
o Ønsker bedre sykkel- og gåveier
o Ønsker bedre gatebelysning
o Ønsker bedre sykkelparkering for vanlige (ikke by-) sykler

Dessuten ble det kommentert at det er ønske om å inkludere UBM-saker man ikke har fått
gjennomslag for ennå.
Sak 16/16 Møteplan for høsten 2016

Sakstype: Vedtak

Bakgrunn: Vi bestemmer dager og datoer for SUR-møtene høsten 2016. Skal vi fortsette på tirsdager? Hva
passer best for dere?

Tirsdag passer best for alle. Møteplan for høsten 2016 blir som følger:
Uke 35: 30. august, uke 39: 27. september, uke 42: 20. oktober (NB! torsdag pga. UBM), uke 45: 8.
november, uke 49: 6. desember. (NB! På møtet ble det sagt uke 50. Riktig ukenummer er 49).
Datoene for Ungdommens bystyremøte (UBM) er også verd å merke seg: Dag en blir den 25.
oktober, og dag to den 1. desember.
Det oppfordres til å supplere med en vara for varaen i råd der det ofte meldes frafall. Minner om at
det er pliktig oppmøte, og at hvert råd gjerne kan stille med flere enn én representant. Hvert råd har
allikevel én stemme ved votering, men alle møtedeltakere har tale- og forslagsrett.
Sak 17/16 Supplering av valgkomité

Sakstype: Orientering

Bakgrunn: Under Ungdommens bystyremøte i mars ble det nedsatt en valgkomité som gjennom året skal
arbeide med å lage en innstilling til nytt lederskap til valget ved neste UBM (OBS! To UBM i år. UBM 2016 #2
blir 25. oktober og 1. november), samt en innstilling til et nytt arbeidsutvalg i etterkant av UBM. I komiteen
sitter Oscar Huseby og Celine Vo. Det tredje medlemmet var Fredrik Tharaldsen, men ettersom han har blitt
valgt inn i AU, går han ut av komiteen, og derfor er det bruk for et nytt medlem. Sekretariatet sender en beskjed
til alle deltakerne på UBM. Vi ønsker også at SUR-medlemmene kan melde tilbake til sine LUR. Ved interesse
kan en melde seg til Emilie (emilie@ung.info) eller Truls (truls@ungorg.no).

SUR-representantene oppfordres til å ta dette med tilbake til sitt LUR. Det er frist for å melde seg 1.
Juni. Personer som stiller til suppleringsvalget kan gjerne møte opp på neste SUR-møte den 14. juni
for å presentere seg. Valgkomiteen innstiller på en kandidat.
Møtekritikk

Gøy lek, folk var flinke til å ta ordet og alle har sagt noe i debatt. Litt for varmt. Effektivt møte, god
pizza. Men varmt. Hyggelig å få melding om at det var møte. Meldingen burde kommet før, i fall man
hadde glemt det! Dårlig plassering av god pizza. Kult med nye representanter. Fint at mange tok
ordet. Godt møte, men dårlig at sekretariatet ikke visste når UBM var. Sekretær tar selvkritikk på treg
referering og dårlig oppdatert kalender i sekretariatet. Tamt oppmøte, og dumt at folk kommer sent
og går før møtet er ferdig. Gøy møte, bra lek, men ønsker mer vann. Godt innhold, raskt møte, ble
tatt godt imot. Savnet skjeer til dressingen. Hyggelig møte. Kos å være tilbake på rådhuset. Overholdt
ikke debattreglene helt. Neste gang går vi gjennom reglene før debatt.

Møtet heves 19.30

Neste møte er den 14. juni på Rådhuset. Innkalling kommer.

