REFERAT FRA MØTE I SENTRALT UNGDOMSRÅD
Tirsdag 14. juni 2016 i Oslo Rådhus
Møtedato:
Tid:
Sted:
Servering:

14.6.2016
Møtestart kl 17:00
Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg., østre tårn
Frukt og kjeks. Grillmat på avslutningen etter møtet.

Tilstede: 15 representanter: Jenny Jonsen Lindberg (Grünerløkka), Viljar Jæger
(St.Hanshaugen), Celine Vo (Ullern), Fredrik Tharaldsen (Nordre Aker), Mathias Meyer
(Bjerke), Anujan Kathirkamalingam og Stephen Ravi (Grorud), Aref Barakzahi (Stovner),
Jessica Langeland (Alna), Rebecca Lie og Gabrielle Aarnes (Østensjø), Sebastian Barth Sahl
(Søndre Nordstrand), arbeidsutvalgsmedlem Kaja Sveen, leder Ragni Flagstad og nestleder
Rami Chumber. Fra valgkomitéen: Oscar Husebye. Fra sekretariatet: Truls Aarseth og Emilie
Geist. Samt gjest fra HiOA: Ingar Brattbakk.

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 (med navneendringer)
Referat godkjennes - godkjent
Eventueltsaker meldes her – Sekretariatet: Innspill til Utviklings- og kompetanseetaten
(UKE).

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
Arbeidsutvalget har hatt skolering og arrangert arbeidskveld siden sist. På
arbeidskvelden skrev arbeidsgruppene deputasjonsnotater til de 5 prioriterte sakene fra
Ungdommens Bystyremøte (UBM). Arbeidsutvalget har også deltatt på streiken mot
fraværsgrensa med eget banner. I tillegg har de hatt møte med Ingar Brattbakk.
b) fra de lokale ungdomsrådene om aktuelle, lokale saker
Stovner: Har skaffet sponsorer til DUGG (Et prosjekt for bedre integrering av asylsøkere
der ungdom sammen med asylsøkere plukker epler som blir presset til eplesaft. Saften vil
bli solgt, og går til inntekt for Redd Barna.) Har også arrangert grillfest for ungdom i
bydelen, der 400 stk. deltok.
Grünerløkka: Har inneldet et samarbeid med AUF og elevrådene for å arbeide mot en
gjeng som gjør systematisk hærverk i bydelen.
Nordre Aker: Jobbet med Ungdommens Bydelsutvalgsmøte (UBUM)-saker. Fredriks
gruppe arbeider med skolefruktordningen.
Ullern: Skal arrangere elevrådskonferanse med både ungdomsskoler og videregående, og
holder på å bestemme tema. Skal også arrangere andre dialogmøter
Søndre Nordstrand: Arbeidet med søknader til «2,5 mill. til hva du vil», men hadde fått
for få søknader, og de som var kommet inn hadde for dårlige søknader og budsjetter.
Derfor utsatte de fristen, og behandler søknader over sommeren.
Østensjø: Har hatt to ordinære møter siden valget i april. Stilte med to nye
representanter (hurra!)
Grorud: Har arrangert dialogmøte med Ullern bydels lokale ungdomsråd (LUR) med tema
«øst og vest»..
St.Hanshaugen: Har ikke hatt møte siden sist.
Bjerke: Skal arrangere elevrådskonferanse for elevrådene i bydelen, med psykisk helse
eller mobbing som tema. Har arbeidet med utviklingen av et stempel med påskriften
«ungdom er hørt» – som bydelen kan bruke på dokumenter der ungdomsrådet har
deltatt og bidratt.

c) fra de saksansvarlige i SUR om hva som har vært gjort siden sist
Aref: Integrering av mindreårige flyktninger: Har skrevet deputasjonsnotat på
arbeidskveld.
Fredrik: Matsvinn, forsvinn fra Oslo: Har planlagt teambuilding for arbeidsgruppen, og
skrevet deputasjonsnotat.
Kaja: Fra grått til grønt – flere parker i Oslo: Har skrevet deputasjonsnotat. Skal senere i
møtet orientere om aksjon for saken.
d) fra sekretariatet om hva de har arbeidet med siden sist
Sekretariatet har arrangert skolering for arbeidsutvalget siden sist. I tillegg har de vært i
møte med Ingar Brattbakk, Vært i kontakt med Utviklings- og kompetanseetaten (UKE)

og har deltatt på et møte i Plan- og bygningsetaten om ordningen Barnas representant.
Alle bydeler har nemlig en representant som skal representere barn (dvs. alle under 18) i
plan og byggesaker. SUR stilte på møtet med to representanter (Aref og Fredrik fra
arbeidsutvalget). Truls har også vært i møte med Byrådsavdeling for eldre, helse, sosiale
tjenester og lobbet for å få midler til LUR-konferanse. I tillegg har han jobbet med å sette
seg inn i plansaken Middelthunsgt. 17. Her planlegges det en høyblokk ved siden av
Majorstuen skole. Truls vil hjelpe Frogner ungdomsråd med å arbeide og engasjere seg.
Andre orienteringer:
Endringer av avtalte møtedatoer:
Høstens møteplan blir noe annerledes av praktiske årsaker. Sett av følende datoer for SURmøter på Rådhuset:
30. august (ikke endret)
27. september (ikke endret)
3. november (OBS! Ny dato! Dette møtet er en torsdag pga. Ungdommens Bystyremøte)
22. november (OBS! Ny dato!)
13. desember (OBS! Ny dato!)
Sak 18/16 Supplerende medlem til valgkomitéen

Sakstype: Orientering og valg

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. november og 1. desember), 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. Valgkomitéen presenterer sin
innstilling.

Valgkomitéen består før suppleringen av av Celine Vo, Oscar Husebye og Ole Kristian
Sandvik. De har mottatt fem-seks søknader til valget, og har kommet frem til en enstemmig
innstilling på å supplere komitéen med Katarina Eisenstein, ettersom komitéens
sammensetning blir best med tanke på fordeling av politisk bakgrunn og kjønnsbalanse.
Katarina Eisenstein er valgt av SUR ved akklamasjon.
Sak 19/16 Besøk: Ingar Brattbakk

Sakstype: Orientering og diskusjon

Bakgrunn: Ingar Brattbakk er byforsker, og arbeider med å finne ut hvordan kommunen kan sikre
ungdomsmedvirkning i byutviklingssaker. Ingar orienterer om sitt arbeid, og initierer samtaler og deler ut en
mini-spørreundersøkelse.

Ingar Brattbakk forsker på hvordan ungdom bruker byrom, og har tidligere arbeidet med
«Tøyenløftet», og med hvordan ungdom kan medvirke i den prosessen. Når det kommer til
SUR sine saker er han spesielt interessert i Fra grått til grønt – flere parker i Oslo og Bevar
Oslos lokale bedrifter. Han har gjort intervjuer med ledelsen i SUR, og observerer møtene i
det lokale ungdomsrådet i Gamle Oslo.

På møtet delte Ingar ut en liten spørreundersøkelse, og rådet gikk gjennom tanker i plenum i
etterkant:
I hvilken grad opplever dere å bli hørt / gjennomslag osv.
Ungdommene fra Ullern og Vestre Aker kommer med erfaringer fra saken der en høyblokk
ble foreslått bygget ved siden av en skole på Hovseter. Bydelsutvalget (BU) hadde alt
bestemt seg. Denne gangen var det i LUR sin favør, men allikevel ville ungdommene gjerne
blitt involvert tidligere. En representant fra Ullern deltok på barnetråkk på Skøyen, og følte
seg hørt og tatt på alvor.
Forslag til hvordan styrke gjennomslag:
La ungdommene komme tidligere inn i prosessen. Det gjør det også lettere å bli kjent med
saken, og å samle respons fra ungdommen i hele bydelen. Jo mer data vi har, jo sterkere er
saken og argumentene!
Hvordan få folk til å bruke uteområder:
Det bør være matboder og noe som skjer. En hindring kan være politi; ungdommen kan føle
at politiet er ute etter en. De er strenge. Politiet kan derfor gjøre at man føler seg mer
utrygg. (Innspill fra ungdom i vestkantbydelene) Grorud har hatt et samarbeid med politiet.
De kommer på klubben og skolen og forteller om sitt arbeid. Dette gjør at ungdommen er
tryggere på politiet. Ungdommene ønsker parker med lite støy. Altså at de ikke ligger rett
ved en vei, for eksempel.
NB! Om dere har flere innspill til Ingar kan han nås på e-post: ingar.brattbakk@afi.hioa.no
Sak 20/16 Kontakt mellom SUR og LUR

Sakstype: Diskusjon og vedtak

Bakgrunn: Sist møte ble det diskutert ulike tiltak for å bedre kontakten mellom SUR og LUR, og representantene
ble bedt om å ta to forslag tilbake til sine Lokale Ungdomsråd: fadderordning og LUR-konferanse. Hvilke innspill
og tilbakemeldinger har dere fått? Hvordan skal veien videre se ut?

Runde med innspill fra de lokale ungdomsrådene:
Bjerke: syntes begge forslagene var gode. Lurer på hvordan det skal gjennomføres praktisk.
St.Hanshaugen: Har ikke hatt møte siden sist, så har ikke fått hørt med resten av rådet, men
synes begge tiltakene er gode.
Ullern: Har ikke orientert på møtet, men er positive.
Nordre Aker: Positive til begge forslag, men rådet føler at de har godt samarbeid, og syntes
kanskje fadderordningen var unødvendig. Pr. i dag har de jo Fredrik som sikrer god kontakt
mellom LUR og SUR. Men veldig positive til konferansen.
Grünerløkka: Positive til begge forslag.
Stovner: Suverene forslag. Det er jo kult å henge med en annen fra AU på møter. Det er gøy å
ha en fadder. Tror rådet kommer til å bruke konferansen til å samarbeide med andre LUR.

Etter runden fikk Grorud og Ullern anledning til å fortelle om sitt samarbeid. Dette har de
selv initiert uten at noen har tilrettelagt. De mener det viktigste for å lykkes med et slikt
samarbeid, og med erfaringsutvekslinger er å være aktive. De syntes det var inspirerende å
møtes og høre hva det andre rådet hadde fått til. Ullern planlegger å invitere Grorud til
Ullern.
Votering: Begge forslagene er enstemmig vedtatt.
Sak 21/16 Fra grått til grønt – aksjon

Sakstype: Orientering og diskusjon

Bakgrunn: Sentralt Ungdomsråds arbeidsutvalg har luftet ideer om aksjoner som kan holdes i løpet av
sommeren, og har landet på en aksjon for saken «Fra grått til grønt – flere parker i Oslo». Saksansvarlig Kaja
Sveen orienterer. SUR diskuterer og kommer med innspill.

Kaja har snakket med Natur og Ungdom (NU) om et samarbeid med dem. Tanken er å
arrangere en aksjon der vi skaffer kunstgress og ruller ut på en parkeringsplass for å vise hva
«grått til grønt» kan gjøre. Dette skjer første uken i sommerferien. Det beste er om vi er
mange som fyller plassen, leker, snakker og spiller for eksempel volleyball. Forhåpentlig kan
vi få et medieoppslag på aksjonen.
NB: Spre ordet til deres lokale ungdomsråd og hype aksjonen! Det blir arbeid med
planlegging og forberedelser i arbeidsgruppen. Vil du bidra? Kontakt Kaja Sveen!

Sak 22/16 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.

Sekretariatet: Utviklings- og kompetanseetaten har invitert SUR til å delta i utviklingen av
Innbyggerservice, som skal samle kommunale tjenester i ett tilbud. SUR besvarer spørsmål
som sekretær Emilie tar med på møtet med UKE:
Hvordan opplever dere kontakten med det offentlige?
o Begrenset hvor mye direkte kontakt vi har hatt. Men i den grad man har hatt det
opplever ungdommen det som kronglete. Blant annet på grunn av vanskelige
ringetider. Når det kommer til tilbud som er der direkte for ungdom er for eksempel
helsesøster for lite tilgjengelig.
o Det er vanskelig å vite hvem man skal henvende seg til, noe som gjør prosessen
kronglete. Idé: lage en nettside som han henvise til riktig sted med info og kontakt,
for eksempel til ulike etater.
o Mange vanskelige dokumenter i det offentlige. Mange synes selvangivelse og skatt
og sånt er vanskelig å orientere seg i med mindre man har foreldre til å hjelpe en.

Hender det noen ganger at dere unngår å kontakte det offentlige?
Man kan dele «det offentlige» i to: hverdagen, som for eksempel skole, og der kan
man ikke unngå kontakt. Men så er det den byråkratiske, offentlige delen; der er det
vanskeligere å ta kontakt. Ungdommen opplever at det er høyere terskel.
Noe som bør bli enklere å forholde seg til?
o Lettere å finne kontaktinformasjon. Må være lett tilgjengelig.
o Bedre ringetider. Ungdommen er på skole store deler av dagen, og har ikke
anledning til å sitte i kø!
o Helsestasjoner bør være mer tilgjengelig.
o Bedre info om stipend, utdanning og økonomi
o Praktisk å samle alt under ett.
Gode måter å komme i kontakt med det offentlige?
o Ungdommen ønsker både digitale og fysiske (face to face) kontaktflater. Chat og
sosiale medier er godt for dem som ikke er komfortable med å snakke ansikt til
ansikt. Omvendt er et fysisk møtepunkt fint for dem som vil vite hvem de snakker
med
o Begge tilbud bør ha lengre åpningstider; husk at ungdommen går på skole.
o Nettside med chat er viktig, for det er lavterskel.
Hvor / hvordan skulle dette ”ansikt til ansikt”-tilbudet være?
o Det bør helst være et eget sted, ikke del av et annet tilbud/bygg
o Forvirrende om det er en del av noe annet; da har du jo alt gått til en del av det
offentlige.
o Det må ha et tydelig navn! Så det ikke blir forvirrende.
o (Innspill: Er ikke dette likt UngInfo?)
o Viktig med målrettet promotering.

Møtekritikk
Kom sent, men møtet var bra og effektivt. Litt surrete til tider. Savner pizza, men skal jo få
mat på sommeravslutningen, så det går bra.
Alt var bra. Grupper er bra. Så får man diskutert mer
Flott møte, mye ble sagt. Ting kunne gått raskere. Gira på sommeravslutning.
Godt møte. Bra valgkomitéen fikk sagt det de ville.
Litt kludrete til tider. Miniundersøkelsen var litt uklar.
Nice møte. Fin melding i morges. Vil ha kaldere vann neste gang.
Første møte, så vet ikke hvordan det pleier å være, men likte å sitte i grupper.

Godt med banan. Siste spørsmål fra UKE var vanskelige.
Vanskelige UKE-spørsmål
Leder tar selvkritikk på kludrete møte. Ineffektiv pga. gira på sommeravslutning. Kaldt vann
neste gang!
Bra møte, har lært mye, spesielt av Ingar. Visste ikke at det fantes byforskere.
Greit. Første møte, vet ikke hvordan det pleier å være. Men likte å sitte i grupper.
Bra møte, litt surrete. Grupper er bra.
Mye interessante saker i dag. Effektiv gjennomgang. Vanskelige spørsmål. Koselig med
sommeravslutning.
Bra møte, likte å jobbe i grupper, det var effektivt.
Godt og effektivt, men ivrig på sommeravslutning.
Mer effektivt enn vanlig. Tidligere har det pleid å være mange diskusjoner, og nå var det ikke
så mye av det.
Passe kaldt vann. Bra med ulike innspill.
Minner om debatt om Tøyenløftet på DogA på torsdag (16/6). Ingar Brattbakk skal delta, så
om dere vil høre mer fra ham: møt opp der!

Ønsker dere alle en riktig god sommer! På gjensyn neste møte, den 30. august.

